
 

 
 

Flundra 

Flundra/Skrubbskädda (Platichthys flesus) 

Ät flundra så ofta du vill! 

På Gotland är flundra en mycket populär fisk och den är traditionellt sett den mest 

uppskattade plattfisken. Den populäraste sommartid är rökt flundra, men även färsk stekt är 

omtyckt. 

Skrubbskäddan som lokalt i Östersjön kallas för flundra, är en plattfisk med skrovliga vassa 

knölar på ryggsidans mitt, denna ”skrubbiga” rand har gett fisken namnet skrubbskädda. 

Undersidan är vit med grå fläckar. Det finns goda bestånd av flundra runt Gotland. Flundra 

fiskas från mitten av maj och in i oktober/november, men smakar bäst under sensommaren 

då den är som fetast. 

 

Flundran har ett tjockt skinn och tillagas hel eller flådd och tillskuren. Köttet är silvergrått 

under skinnet men ljusnar vid tillagning. 

Yrkesfisket /Gutefisk, fångar en hel del flundra, som ofta skärs till, skinndras på en eller båda sidor 

som vacuumpackas och fryses in samma dag. Den kallas då ”färskfryst” och behåller sin goda 

kvalitet i upp till ett år vid rätt hantering. ”Flundreryggen” som har ryggbenet kvar finns i två 

storlekar och lämpar sig för stekning, pochering, ugnsstekning eller grillning som ihop med en god 

varm eller kall sås och kompletterande tillbehör blir en god Gotländsk fiskmåltid. 

 

Bilder och info om tillagning kan fås på sidan fiskmatgotland.wordpress.com 

Eller kontakta Riina Noodapera på Hushållningssällskapet 070 775 76 30  
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Serveringsidéer från aktivitet m Keges i Herrvik 2014 

 

 

 

 

 



 

 

 
Restaurang Bolaget, Roger 
Pettersson och Joakim Winberg 
 
Enkelpanerad Flundrerygg stekt 
i smör,  
Råstekt palsternacka med 
citron, timjan, olivolja 
Créme på musslor 
senapsmajonnäs och rostad 
citron 

 

 

 

 
Restaurang Munken, Andreas 
Björkdahl och Björn Berglund 
och  
Lindgården, Micke Möllerström 
 
Smöröst Flundrerygg, panerad i 
örtmjöl.  
Serverad med sauterad gul-, 
röd- och polkabeta och 
fänkål, en fond av musslor 
kokade i Founders All day IPA. 
 

 

 

 
 

 
Wisby Strand, Robin Ingelse 
och Jacob Bergman-Hejdenberg 
 
Smörstekt Flundrerygg, toppad 
med crumble av örter, 
citroncest och parmesan, 
en palsternackspuré 
och betor&körsbärstomat 
slungade i citronette, friterad 
blåstång 

 

 

  


