
 

 

Id 
Id (Leuciscus idus) 

Ät id så ofta du vill! 

Iden har gula ögon med en bred rund rygg samt rödaktiga fenor. På våren, vid lektiden får 

fisken en mässingsgul nyans. Till kroppsformen liknar iden mörten. I södra Sverige kallas 

fisken också för ort. Id är en art karpfiskar och var förr en mycket viktig fisk på Gotland. Det 

finns goda bestånd av id runt Gotland- dessa tål ett ökat fiske. 

Iden fiskas helst i havet från juni till december. Iden som fiskas runt Gotland anses vara den 

bästa och godaste. Id är en fisk med välsmakande kött som efter kokning blir svagt 

rosafärgad. 

Iden innehåller relativt mycket småben vilket gör att den behöver tillagas på ett sätt att 

benen försvinner; genom att lägga in filéerna som sill eller mala till olika försrätter. Den är 

god även som inkokt eller gravad. 

Yrkesfisket /Gutefisk, fångar en hel del id, som ofta vacuumpackas och fryses in i filéer. 

I samarbete med Jordkällaren saluförs id fångad av Gutefisk som färdigstekta fiskburgare som finns 

i olika förpackningsstorlekar. Bara att värma på i pannan och servera som burgare eller som en hel 

måltid med en god sås. 

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

Eller kontakta Riina Noodapera på Hushållningssällskapet 070 775 76 30  

 

 
 

 

 



 

 

Serveringsidéer 

 

Iden är lämplig att använda till olika färsrätter såsom burgare, bollar, mousser, patéer eller liknande 

och kan gärna blandas med rökt fisk som smaksättare och göras som små smakbitar eller ”smajeitu” 

till ett glas öl. Det går att göra mycket gott med iden i kombination med annat gotländskt om man 

har fantasi. 

Nedan några bilder på ”smajeitu” som togs fram under en aktivitet i Herrvik våren 2017 

 

 
 
Idpaté med smaksatt aioli 

 

 
 
Idbollar med thaismak 

 

 
 
Idmousse med friterat fiskskinn och krispat rågbröd 

 

 
 
Lite av varje munsbitar att inspireras av 

 

  

 


