
 

 

Havsöring 
Havsöring - Salmo Trutta Trutta 

 

Öringen är silvrig med grön-eller brunaktig rygg, svarta och röda fläckar längs sidan och ofta en 

gulaktig undersida. Öringen liknar laxen men är vanligtvis mindre och har fler prickar. 

 

Många års fiskevård har gjort att bestånden havsöring runt Gotland är goda och tål dagens fisketryck. 

Havsöringen är en fin matfisk med ett fint kött, oftast rött. 

Kan rökas, kokas, stekas, grillas, gravas, rimmas och ugnsbakas. Är lämplig efter frysning som 

alternativ till sushi eller andra typer av ”munsbitar”.  

Havsöring under 4 kg eller 70 cm går bra att äta en gång per vecka enligt livsmedelsverkets 

rekommendationer för fet fisk. För kvinnor i barnafödande ålder, gravida ammande kvinnor samt 

barn gäller max 2-3 gånger per år. Välj havsöring över minimimåttet 50 cm i längd. 

Havsöringen är ett alternativ till lax som inte får fiskas i Östersjön på grund av att bestånden av vild 

lax är svaga.  

Havsöring finns det got om runt Gotland. Havsöringen runt Gotland fiskas från januari t.o.m. 

september men är fredad under leken. Havsöringen är populär bland fritidsfiskare och sportfiskare.  

 

Yrkesfisket fångar mindre mängder havsöring, som ofta fryses in hel eller i filéer. 

 

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

Eller kontakta Riina Noodapera på Hushållningssällskapet 070 775 76 30  

 

 

 



 

 Receptet nedan är hämtat från Mitt Kök   

Thaimarinerad havsöring 

Ingredienser 

6 port  

 6 st havsöringskotletter, eller lax à 150 g 

 2 st vitlöksklyftor, hackade 

 1 st lång röd chili, färsk, urkärnad och 

hackad 

 3 msk thailändsk basilika, hackad 

 1 msk palmsocker eller strösocker 

 3 st lime 

 4 dl kokosmjölk 

 1 msk thailändsk fisksås 

 

Så här gör du 

1. Lägg fiskkotletterna i en stor form. Stöt 

vitlök och chili grovt i en stor mortel. 

Tillsätt 2 msk av basilikan tillsammans 

med sockret och fortsätt stöta till en grov 

röra. Riv skalet från 1 lime och pressa 

sedan saften ur limen. Tillsätt skal och 

saft i chiliblandningen tillsammans med 

kokosmjölken. Häll blandningen över 

kotletterna, täck och ställ kallt i minst 

cirka 1 timme. Skär de kvarvarande två 

limefrukterna i klyftor. 

2. Ta fisken ur kylen så att den återfår 

rumstemperatur. Gör i ordning grillen. 

Värm ett lätt oljat grillgaller över kolen 

så snart elden har falnat. Ta 

fiskkotletterna ur marinaden när kolen är 

medelvarma och täcks av ett ganska 

tjockt lager aska. Lägg kotletterna i ett 

oljat halster eller direkt på grillen. Grilla 

i fyra minuter på var sida och försök att 

inte flytta dem. De kan lätt fastna i 

gallret om det inte är ordentligt oljat. 

3. Sila den kvarvarande marinaden i en 

kastrull och spara innehållet i silen. 

Koka upp marinaden, sjud i fem minuter 

och rör sedan i innehållet från silen. Låt 

sjuda i ytterligare en minut. Tillsätt 

fisksåsen och resten av basilikan. Lyft 

över fiskkotletterna på ett fat, häll över 

såsen och servera med limeklyftor. 

 

 


