
 

Smått och gott med Gotländsk fisk 

 

Ansjovis, munsbitar mm 

 

 

Skinn-Pers ansjovis 

12 kg skarpsill  

80 gram svartpeppar  

15 gram malen kanel  

4 gram malen ingefära  

8 gram malda nejlikor  

16 gram lagerblad  

2 gram spansk humle (oregano)  

8 gram muskotblomma  

20 gram röd sandel  

(ger den vackra röda färgen och är pulveriserat sandelträ)  

20 gram salpeter  

1,200 gram grovt salt  

1,200 gram socker  

Lake till påfyllningen:  

4 kaffekoppar socker  

4 kaffekoppar salt  

16 kaffekoppar vatten.  

 

Blanda samman kryddorna. Skölj fisken och varva den hel med kryddblandningen. Fyll på vartefter 

med laken. 

Låt stå med tättslutet lock i 3 månader; smaka av. Om behövs låt stå i upp till 3 månader till – men 

glöm inte att prova ungefär varje vecka. 

Sillen ska stå svalt, och se till att sillen är under laken, annars kan den lätt börja mögla. 

Om man vill äta den någon vecka eller två efter inläggningen tar man endast 800 gram salt i 

kryddblandningen. 

 



 

 

Ansjovis på Estniskt vis. 

Pappan och jag har gjort ansjovis enligt två recept. Ett med ansjoviskryddor från Estland/Santa Maria 

Kiluvürts och ett med sillkryddor! Efter ompackning och lite fingerfärdighet provsmak med 

traditionella tillbehör. Utmärkt. 

 Det estniska receptet är som följer Till ett kg skarpsill tages 100 gr salt, 2 gram socker, 1 pkt 

ansoviskrydda och 5-6 lagerblad. Kryddorna består av kryddpeppar, svartpeppar, natriumbensoat, 

koriander, muskotnöt, ingefära, nejlika, kanel, kardemumma, rosmarin. Allt krossat/malet.Ingen 

sandel som rödfärgar. Packas varvvis i ett kärl som sätts under press i rumstemp 24 timmar. Packa om 

och ställ svalt. 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. 

 

Matjessill 

6 kg färsk sill 

1 l vatten 

1 dl ättika (24 %) 

½ kg salt 

1½ kg socker 

25 g krossad kryddpeppar 

25 g krossad svartpeppar 

25 g hel ingefära 

25 g sandel (kan köpas på apoteket) 

25 g oregano 

25 g salpeter 

lagerblad  

Har du tid och tålamod kan du lämpligen lägga in din egen matjessill i en stor höganäskruka. Förbered 

sillen genom att ta bort huvud och tarm. Lägg den i en blandning av 1 liter och 1 dl ättika under ett 

dygn. Låt sedan sillen rinna av. Blanda samman kryddorna utom lagerbladen och gnid in sillen. Varva 

därefter kryddblandning och sill i krukan. Mellan varje lager lägger du några lagerblad. Nu skall 

krukan täckas över och stå svalt 1 månad. Sedan är det dags att provsmaka. En sådan här inläggning 

håller sig ett år. 

Gotländsk flundreröra på Riinas vis 

 

https://fiskmatgotland.files.wordpress.com/2015/05/flundrerc3b6ra.jpg


 

Du behöver: 

Rökt flundrefilé 

Créme fraiche 

Majonnäs 

Massor av hackad dill 

Ev Colman senapspulver 

Svartpeppar 

Gör så här: Finfördela flundreköttet. Rör ihop en sås av lika delar créme fraiche och majonnäs. 

Smaksätt såsen ev med en knivsudd Colman senapspulver samt rikligt med klippt dill. Svartpeppar. 

Rör ner flundreköttet i såsen, låt dra en stund före servering. 

Servera på ett knaprigt knäckekex eller ett gott grovt rågbröd. 

 

 

Idburgaren som den serverades på Lövsta med stekt potatis och sötsur sås. 

 

Idburgare 4 portioner 

Idfilé 350 g 

salt 6 krm 

morot grovriven 0,75 dl 

gul lök 1 st 

grädde 0,8 dl 

ströbröd eller kokt potatis 2,5 msk 

ägg 1 st 

svartpeppar grovmalen 2 krm 

smör smält 1,5 msk 

rå potatis skalad 1 liten 

Skala morot och lök. Mal eller mixa Idfilén fint två gånger, andra gången med salt, lök, morot 

och potatis. Tillsätt resten av ingredienserna och blanda mycket väl. Låt smeten vila minst 1 

timme innan du formar smeten till burgare och steker dem, gärna i smör på medelstark 

värme tills de är genomstekta och har lätt gyllenbrun färg. Serveras i hamburgerbröd eller 

med potatis samt en god dressing av lika delar majonnäs, crème fraiche och hackad 

Buffégurka från Gutö delikatesser. 

http://fiskmatgotland.files.wordpress.com/2013/09/idburgare-lc3b6vsta-2.jpg


 

 

 

Entré små knäckebröd med böcklingmousse 

 

4 böcklingar 

2 dl creme fraiche 

½ dl fihackad kaip eller ramslök 

rivet skal av ½ citron 

1 krm peppar 

 

Rensa böcklingen väl och tag bort skinn och ben. Mosa böcklingen och blanda med creme fraiche, 

lökhacket, citronskal och peppar. Rör till en smidig kräm och bred på små knäckebrödsbitar i lagom 

munsbitar. Garnera med något grönt. 

 

Gravad/rimmad sik utan dill 

Blanda grovt salt och socker (lika delar eller efter behag) och gnid in hela fisken eller fileerna med 

blandningen. Lägg i press och låt stå svalt två dygn. Skölj av och strimla fisken i munsbitar. 

Marinera gärna i en söt senapssås med sting och servera på mörkt bröd eller i kombination med 

någon intressant mousse eller röra.  

 

9. Böcklingsmörgås till entré.  

Böckling från något rökeri i närheten och hembakat rågbröd av dansk typ, utan för mycket hela korn, är 

gott till. En godsak från Noodapera/Nilssons receptsamling!  

 

Ingredienser: 
 
Beräkna att en böckling räcker till 3-4 smörgåsar. 
Rågbröd av en sort du gillar 
 
Sås: 
3 msk Colmansenap 
3 msk Olja 
3 msk Ättika 
3 msk Hackad dill 
 
Salladsblad 
dillkvistar 
 

Gör så här:  
 
Tag av skinnet och de största benen ur böcklingen.  
Skär ut erforderligt antal lagom små rundlar ur 
rågbrödet och bred smör på dem 
 
Blanda såsen, kan vara lite knöligt i början men brukar 
gå bra sedan…. 
 
Lägg en bit av ett salladsblad på varje brödrundel, 
fördela böcklingen på brödrundlarna och skeda över 
såsen. Toppa med en dillkvist och ev en skärva citron. 
 

 

 

 

 

 

 



 

11. Rödbetssallad med sting.  

Ett enkelt tillbehör som förhöjer strömmingsfesten! 

 

Ingredienser: 
 
Sås: 
1 dl Majonnäs valfri helst egentillverkad annars välj 
ekologisk för den är godast 
3 msk Colman senapspulver 
1 dl Créme fraiche 
 
Inlagda rödbetor i lag 
 

Gör så här: 
 
1. blanda till såsen 

2. skär rödbetor (typ Felix skivade i lag) i små 
kuber och blanda ned i såsen så att den inte 
blir för torr. Vill du ha mer sallad gör du en 
sats sås till och hackar mer rödbetor!  

Enkelt och gott! 

 

 

12. Ansjovispirog.  

 

Lämplig som tilltugg till bubbel eller annan entréskål.  Piroger är bakverk som är vanliga i Östeuropa där 

de bakas av olika degar, råg, vete smör eller pajdegar. Här kommer ett grundrecept till piroger. När Riina 

gör ansjovispiroger räcker det med en fjärdedel av nedanstående recept till entrépiroger med ansjovis. 

Resten av degen kan du göra andra större piroger av och bjuda dina vänner på. Kan vara värt att pröva.  

Fyll med ris, kokt hackat ägg, räkor mm gott som du gillar!  

Ingredienser till grunddeg: 
 
7 dl vetemjöl 
0,5 tsk salt 
300 gr smör 
1 ägg 
1 dl vatten 
 
Fyllning ansjovisfiléer som delas på hälften eller i tre 
delar beroende på hur stora de är! 
 
Till pensling: 
Uppvispat ägg 
 
 
 
 
 

Gör så här: 
Blanda mjöl och salt i en skål. Fördela fettet i mjölet till 
en grynig massa. Blanda ägg, vatten och ättika och 
tillsätt det.  
Arbeta raskt ihop degen. Låt vila på kall plats, minst en 
timme eller gärna över en natt.  
 
Skär degen i fyra bitar och rulla ut den till rullar och skär 
av en lämplig bit och platta/tumma ut den på bakbordet 
med lite mjöl innan du fyller den, ….storleken och 
tjockleken är det faktiskt du som bestämmer! (mina är ca 
6-7 cm i diameter) 
 
Lägg i ansjovisbiten och tumma ihop pirogen och lägg 
den med sömmen uppåt på en plåt. Pensla med 
uppvispat ägg och baka i ca 200 grader tills den ser 
färdig ut, tiden beror på storleken av pirogen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gotländsk ”Smajeitu”  exempel 

 

Patéer m olika kryddning kombinerat med mousse på toppen 

Mini kroppkakor med fiskfyllning 

Fiskbitar olika sorter med stekta brödkrutonger och grönsaker m sting 

Processade fiskbitar på bakade grönsaker eller puréer kombinera med syrad gurka eller syrade 

morotsstrimlor 

Dipmousse med knäcke eller krispigt tunnskuret torkat bröd, friterat fiskskinn 

Bakad selleri i kuber m rökt fiskröra o syrad gurka 

Bollar av fiskkött (malet för att få bort benen) m olika smaksättning o tillbehör 

Kan tänkas göras i mini-format i en god buljong m intressanta Gotländska tillbehör 

 



 

 


