
 

Hej 
  
Gunnel har gjort ett litet industrispionage, hon har varit i Göteborg och köpt fiskkorv, bra 
jobbat Gunnel!! 
Idag var det dags för smakpanelen vid Stale att utvärdera. Det var tydligen 2 sorter en med 
mer rökt lax och en med lite mindre. Konsistensen var fast på gränsen till hård, utmärkt för 
en grillkorv. Tyvärr så sprack skinnet alldeles för lätt på den ljusare varianten. Vi åt den med 
en röra på creme fraiche, majonnäs, massor med gräslök och en gnutta socker. 
Smak: Helt OK, själv tyckte jag den ljusa var bäst, men det är för att jag inte är särskilt het på 
rökt lax. Smakråd 2: Kvinna snart 60 uppfödd i fiskarhem på När, helt OK men hon tyckte den 
med rökt lax var bäst. Smakråd 3: Hustrun lantis från Linde, hon menade också på att det var 
helt OK. 
Nu vill det bara till att göra den med ID i stället, och då är vi åter till frågan: Natur- eller 
konst-skinn? 
  
Jag har också gjort en del experiment med stekt inlagd flundrerygg. En sort inlagd precis som 
stekt inlagd strömming och en sort inlagd i vitvinsvinänger och citronpeppar. Det blev ganska 
hårt, olja i stället? Den i vitvinsvinäger såg betydligt aptitligare ut. Smak: Jag provåt i 3 
omgångar. En gång på riktigt surbröd = fel sorts bröd, vitvinsvinägern bäst. En gång utan nåt 
till = vitvinsvinägern bäst och en gång med mitt vardagsbröd och kokt ägg på = klart 
jättegott, strömmingsvarianten bäst. Övriga smakråd tyckte så här: Smakråd 1, kvinna 
knappt 60 uppfödd i fiskarhem på När, vitvinsvinägern bäst.  Smakråd 2, kvinna 65 uppvuxen 
med fisk på gård i Burs, vitvinsvinägern bäst. Smakråd 3, kvinna snart 50 uppfödd i 
Grötlingbo, strömmingsvarianten bäst. Ingen spottade ut något, båda sorterna ansågs som 
klart smakliga. 
  
Med vänlig hälsning 
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