
 

 

 
 

 

Skarpsill (Sprattus sprattus) 
 
Skarpsillen är en liten silverglänsande sillfisk och känns 
igen på de skarpa sågtandade fjällen som bildar en ”köl” 
på fiskens buk. Därav smeknamnet vassbuk. 
 
Fisket av skarpsill i Östersjön är storskaligt och en del av 
fångsten används till fiskmjöl och fiskolja. En del av 
fångsten konserveras under handelsnamnen ansjovis, 
brisling eller sardin. 
 
På östra och södra sidan av Östersjön äts den färsk, 
stekt, friterad eller beredd och konserverad. Skarpsill 
från Estland kallas sprotid eller ”sprat” och ses som en 
delikatess och säljs lättrökt inlagd i olja på burk. 
 
Skarpsillen är fullproppad med fettsyror, mineraler och 
vitaminer och är en mycket spännande produkt. 
Skarpsill är barnvänlig och enkel att tillreda och passar 
utmärkt spm streetfood, mingelmat eller en hel rätt.  
 
Fritera, grilla, marinera, stek eller lägg in i ättikslag, olja 
eller tomatsås. Servera som olika tapas till en kall öl. 
 
Från och med i år har Gutefisk börjat nacka och frysa 
dessa i mindre restaurangpaket som distribueras via 
Keges. 
 
 
Vi en provlagning på Restaurang Rosengården i mars 
gjordes flera varianter som provsmakades av 
medlemmar ur Chaine De Rotisseur på Gotland och som 
fick mycket goda recensioner. 
På baksidan lite tips om tillagningen. 
 
 
 

 

  

 

Lättrökt skarpsill   Panerad friterad skarpsill 



 

Skarpsill färsk  

Från vänster  

-skarpsill (nackad)som sotare med en god olja och tillbehör i form av friterad palsternacka eller 

jordärtskocka 

-i mitten panerad friterad skarpsill (nackad)med skarpsås smaksatt med syrad gurka och syrad morot 

-till höger rökt skarpsill (hel)med ramslöksaioli och en strimla syrad morot 

 

 

Ansjovis 

Inlagd som ansjovis 24 timmars eller längre fungerar utmärkt till 

-lerpottesill (vänster) med kokt potatis i botten, äggulecréme, en urbenad ansjovisfjäril, hackad 

äggvita och brynt smör. Dill /fänkålsdill på toppen. Rätten ska vara varm när den äts. 

-Till höger en ansjovissmörgås i miniformat med rågbröd i botten, en skiva hårdkokt ägg, en urbenad 

ansjovisfjäril rullad med köttsidan utåt. Tillbehör palsternacks/eller persiljerotscréme och garnityr av 

tex någon trevlig alg eller vattenväxt. 

 

 

 

 



 

 

 

Recept på ansjovis 

 

Ansjovis  

Grundrecept till ett kg hel, sköljd skarpsill  

100 gr salt  

2 gram socker (du kan använda mer socker om du vill ha mer sötma) 

30 gram krossade och malda kryddor enligt nedan och 5-6 lagerblad. 

Kryddorna består av (fallande skala) kryddpeppar, svartpeppar, natriumbensoat, koriander, 

muskotnöt, ingefära, nejlika, kanel, kardemumma, rosmarin. Allt krossat/malet. Det här blir 

personligt, gör din egen blandning, där svart och kryddpeppar överväger. 

Ingen sandel som rödfärgar behövs om man inte har det. Packas varvvis i ett kärl som sätts 

under press i rumstemp 24 timmar. Packa om och ställ svalt.  

(Fyll ev på med vätska av 1 msk salt + 1 msk socker + 16 msk vatten som kokas upp o får 

svalna.) 

Eftersom fiskarna är små kan man äta hela utom huvudet eller ta av filéerna alternativs skära 

bort benet och göra små fjärilar. Fingerfärdighet och vassa knivar behövs. 

Just nu finns det gott om skarpsill så det är bara att experimentera! 

Dessa kan redan ätas efter 24 timmar i rumstemp. 

Lycka till och låt er väl smaka. 

 

 

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

Eller kontakta Riina Noodapera på Hushållningssällskapet 070 775 76 30  

 


