
 

Gotländsk fisk från Gutefisk – Gotländska fiskare i samverkan 

Produktbeskrivning och serveringstips 

 

 
 

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. 

 

Mer bilder och info om tillagning kan fås på sidan fiskmatgotland.wordpress.com 
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Serveringstips 

 

 

 



 

 
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 

 

 

  

 

 



 
 

 

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. 
 
 
Vid 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. 
 
 
 

 

  

 

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 

 

 

 

 



 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 

 

 



 

 

 

Sik 

Sik (Coregonus sp. / Coregonus lavaretus) 

 

 

 

 

Ät sik så ofta du vill! 

Sik är en laxfisk som till utseendet påminner om sillen. Den är en långsträckt fisk med silvriga 

sidor, ljus buk och mörk rygg. Den har en ganska liten mun med överbett och stjärtfenan är 

kluven. Bästa fångstperiod är mars tull september. Bestånden runt Gotland tål ett visst 

fisketryck idag. Sik fångas främst med garn och krok.  

Sik är en delikatess och uppskattad matfisk som kan stekas, kokas, gravas och rökas som 

andra laxfiskar. Rommen används till kaviar, som liknar löjrommen men är lite större. 

Sikens kött kan användas till varianter av ”sushi” eller som gravad eller beredd på annat sätt 

passa till munsbitar på Restaurang som förrätt eller ”Smajeitu” till ett glas öl.  

I Sverige och Finland återfinns naturligt sex former/arter av sik. 

Yrkesfisket /Gutefisk, fångar en hel del sik, som ofta nackas hel och vacuumpackas och fryses in. 

Den kan även beställas som frysta filéer. 

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

 

 



 

 

Serveringsidéer 

Siken är lämplig att använda till olika små smakbitar eller ”smajeitu” till ett glas öl. Det går att göra 

mycket gott med sik i kombination med annat gotländskt om man har fantasi. 

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

 
 
Gravad sik med aioli och brödkrutonger, syrad morot 
 

 

 
 
Gravad sik med syrad gurka och brödkrutonger 

 

 
Mousse av rökt fisk som dipp med friterat sikskinn 

 

 
 
Lite av varje munsbitar att inspireras av 

 

  

 



 

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 

 

 

 

 

    



 

 

Simpa 

 

Simpor (Latin: Cottidae, cottus ) tillhör ordning kindpansrade fiskar, med över 300 arter, de 
flesta i norra och södra halvklotens kalla och tempererade kusthav och sötvatten. Simpor är 
bottenfiskar som äter fisk och ryggradslösa djur. Äggen läggs på bottnen och vaktas hos 
många arter av hanen. 
I svenska vatten finns arterna bergsimpa, hornsimpa, klykskrabb, oxsimpa, rysk simpa, 
rötsimpa, stensimpa, simpknot och taggsimpa. 
 
De är riktigt fula fiskar med oproportionerligt stort huvud och bröstfenor. Huden är täckt 
med knölar, taggar och benplåtar, otrevlig att ta på. De större arterna blir 60-80 cm långa. 
Färgen är vanligen gråbrun. 
 
Simpor ratas i allmänhet för dess utseende, för att de fastnar i fisknäten och för att de är 
benrika. Köttet är dock välsmakande. 
 
Fisken kan tillredas på olika vis tex kan stjärtarna stekas och ur mittbiten kan man skära ut 
fina små ryggfiléer som kan pocheras och serveras med olika tillbehör och såser. 
Om simpan är mindre i storlek är den väldigt dekorativ som hel och varmrökt tex på ett 
buffébord. Stjärtarna är mkt välsmakande. 
Simprom kan vara intressant för Restauranger intresserade av udda Gotländska produkter. 
Simpan kan vara intressant att fiska som bifångst och sparas till vissa tillfällen då den tillagas 
och serveras tex på ett event för matnördar. 

Gutefisk kan bistå restauranger intresserade av udda fiskarter på beställning. 

www.gutefisk.se 

 

  



 

 
 

 

 STENBIT/SJURYGG  Cyclopterus lumpus 
 
En tjock fisk med egendomligt utseende. Den saknar synliga fjäll och har stora knölar på ryggen 
och på kroppens sidor. Den kan använda bukfenorna som en sugkopp för att suga sig fast vid 
stenar (på engelska går den bland annat under namnet ”lumpsucker”).  
 
Hanen kallas stenbit och honan kallas kvabbso. Rommen säljs – inte helt logiskt – som 
”stenbitsrom”.  
 
Fisken kan tillredas på olika vis pocheras, stuvas mm Ångkokt-smakgivare Fänkål  
 
Gotländsk Stenbitsrom kan vara intressant för Restauranger intresserade av udda Gotländska 
produkter.  
 
Stenbiten fångas som bifångst och sparas till vissa tillfällen då den tillagas och serveras tex på ett 
event för matnördar.  
 
Gutefisk kan bistå restauranger intresserade av udda fiskarter på beställning.  
 

 

www.gutefisk.se 

 



 

 

 

Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)  

är en fisk i familjen smörbultar som ursprungligen finns i och kring Kaspiska havet men som på ett 

invasivt sätt spritt sig till stora delar av Europa och Nordamerika. Den nådde Finland 2005 och Sverige 

2008. Troligen med ballastvatten från fartyg. 

Den svartmunnade smörbulten är en relativt liten fisk med en längd upp till 30 cm. I Sverige har 

främst fiskar mellan 10 och 20 cm långa påträffats. 

Kan fileas och stekas som abborre. Köttet är lite geléartat och faller inte sönder på samma 
sätt som abborrkött och den smakar ungefär som tilapia. Dess skinn är gummiartat. 

Den kan vara intressant att fiska som bifångst och sparas till vissa tillfällen då den tillagas och 
serveras tex på ett event för matnördar. 

Gutefisk kan bistå restauranger intresserade av udda fiskarter på beställning. 

 

 

Gutefisk tel 073 771 00 21/Johannes 

www.gutefisk.se 

 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%B6rbultar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaspiska_havet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Invasiv_art
https://sv.wikipedia.org/wiki/Europa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordamerika
https://sv.wikipedia.org/wiki/Finland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige

