
FISKINSPIRATION från boken  Brydlings fisk och skaldjur 

/Carina och Ulrika Brydling/ foto Helén Pe 

 

PAELLA MED GOTLÄNDSKA INSLAG 

4 portioner 

Går bra i en stor Muurikkapanna tex eller en stor wok 

Du behöver 

1 nät blåmusslor 

1 gul paprika 

god olivolja 

2 hackade gula lökar 

2 skivade vitlökar 

1 saffranskuvert 

1 tsk torkad timjan 

2 krm cayenepeppar 

2 msk tomatpuré 

4 dl matvete, tex enkorn, emmer eller spelt från Gutekorn 

8 dl musselfond 

1-2 dl torr sherry 



400 gram laxfilé 

400 gram torskfilé eller annan fisk du gillar 

flingsalt och nymald svartpeppar 

4 pilgrimsmusslor 

100 gram hela räkor 

4 semitorkade tomater 

100 gram lättkokta /förvällda haricots verts eller andra trädgårdsbönor med skida 

örter tex dragon, rosmarin, timjan mm vad du har i trädgården 

 

Till servering en god smaksatt aioli 

 

Gör så här 

1. Koka blåmusslorna med lök och grönsaker enligt något musselfondsrecept , spar spadet 

2. Dela paprikan i fyra delar o rosta i 225 grader m lite olivolja. 

3. Fräs lök, vitlök, saffran, timjan, cayennepeppar, tomatpuré och matvete i olivolja. Tillsätt 

musselfond och sherry. Låt puttra tills det har svällt ordentligt. (20-30 minuter) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. lägg fisken du ska använda på oljad plåt i ugnen i ca 150 grader och baka tills klart att vända ner i 

pannan. 

5. Halstra snabbt pilgrimsmusslorna i het panna och värm blåmusslorna i matvetekoket. 

6. Skär den rostade paprikan i bitar och vänd ner paprika, räkor, tomater och trädgårdsbönorna. 

Servera från den stora pannan. Toppa med örter, olivolja, flingsalt och nymald peppar. Servera med 

en smaksatt aioli och bröd. 

 

MINI-RÅRAKOR MED FISKROM 

ca 15 st 

 

Du behöver 

5 fasta potäter 

neutral rapsolja 

salt och nymald svartpeppar 

1 dl créme fraiche 

finrivet skal av 1 citron 

100 gram avrunnen rom av (saltad) siklöja, sik, simpa, gädda, abborre eller annan god rom 

50 gr rökt lax 

1 finhackad röd lök 

lite hackade örter 

grönsaker/baljväxter mm till garnering 

 

Gör så här 

1. Skala och riv potatisen grovt. Krama ur lite av vätskan. 

2. Värm en panna och tillsätt lite olja. 



3. Tryck ut små rårakor i pannan 

4. Salta och peppra och stek dem gyllene och krispiga på båda sidor i medeltemperatur 

5. Vispa créme fraichen så att den blir riktigt fast. Blanda i citronskal. 

6. Servera rårakorna toppade med créme fraiche, rom, lax, rödlök och hackade örter. Snyggt med 

olika små grönsaker som garnering. 

 

 

CHOUCROUTE DE LA MER /Surkål med sjömat 

4 pers 

 

SURKÅL 

1 burk surkål (om du inte har hemgjord) ca 350 gram 



1 tunt skivad gul lök 

2 skivade vitlöksklyftor 

1 lagerblad 

50 gr rökt sidfläsk (hel bit) 

1 tsk kuminfrö 

2 dl vitt vin av Rieslingtyp 

50 g smör 

 

Lägg alla ingredienser i en stor kastrull med lock. Låt sjuda  under lock i ca 20 minuter, längre om du 

har hemsyrad kål. Lyft sedan bort fläsket, skiva det och garnera hela rätten med den vid servering. 

FISK OCH SKALDJUR TILL RÄTTEN 

1 nät blåmusslor 

5 dl vin av Rieslingtyp 

1 timjankvist 

2 stång färsk fänkål 

2 knipplökar 

2 dl vispgrädde 

(Beurre maniere till redning) 

400 gram filé av vit fisk vad man har 

4 fileade färska flundror 

4 pilgrimsmusslor 

klarat smör 

torkad timjan 

salt och nymald svartpeppar 

dill eller fänkålsdill 

 

Skölj och skrubba musslorna väl. Koka upp vinet med timjankvisten. Dela fänkål och knipplök på 

längden och lägg det i det sjudande vinet. Lägg i blåmusslorna tills de öppnar sig. 

Ta upp och spara löken, fänkål och blåmusslor och håll varmt. 

Sila spadet till en annan kastrull och reducera till hälften. Tillsätt grädden och koka ihop ytterligare. 

Red av till en simmig sås. 

Skär fiskfiléerna på längden och forma dem till rosor, gör likadant med flundrafiléerna och lägg dem 

på en smord plåt. Salta peppra och strö påtimjan. Baka i ca 150 grader i ugnen tills de är klara 4-10 

minuter…. 

Halstra pilgrimsmusslorna i klarat smör, salta o peppra. 

Arrangera surkål, fiskar, skaldjur och grönsaker på varma tallrikar och häll på riktigt varm sås. 

Garnera med fläsket! Dill och fänkålsdill. 

 



 

FRITERADE FISKBOLLAR MED PEPPARROTSKRÄM 

4 p 

 

20 gram vit fisk, torsk el likande (borde gå med sik, id eftersom det ska malas) 

100 gram krätstjärtar 

200 gram skalade räkor 

1,5 dl vitlöksfärskost 

finrivet ska av 1 citron + lite saft 

salt och nymald svartpeppar 

rågmjöl 

3 uppvispade ägg+ 2 msk vatten 

majsströbröd eller pankomjöl 

neutral olja till fritering 

 

Kör fisk, kräftstjärtar o räkor i en matberedare. Blanda i färskost, citronskal och några droppar 

citronsaft till en fast massa. Salta o peppra. 

Forma massan till ovala eller runda bollar med hjälp av en sked. 

Panera varje boll i mjöl, sedan i uppvispat ägg och därefter ordentligt i panko el ströbröd. 



fritera några i taget i 160-gradig olja tills de är gyllene och frasiga. 

Låt rinna av på hushållspapper. 

SÅS 

1, 5 dl vitlöksfärskost 

1,5 dl matyoghurt 

1 msk dijonsenap 

1 msk färsk riven pepparrot 

några droppar citronsaft 

0,5 dl finhackad gräslök 

salt och nymald peppar 

 

 

CEVICHE-RULLAR MED KÅLROT 

Du behöver en vass mandolin till kålroten. 

4 pers 



 

Du behöver 

1 filé av sik, den skall vara rå 

1 näve kokta skalade räkor 

(ev en liten hackad schalottenlök) 

finrivet skal och saften av 1 limefrukt 

lite finhackad chili 

ev hackad koriander 

1 skalad liten kålrot  

Rucola och andra blad till garnering 

Hacka fiskköttet och räkorna till en fin massa och blanda med (löken om du gillar det)chilin, limeskal, 

limesaft. Salt, peppar och några droppar olivolja (ev hackad koriander) 

Forma kålroten så den passar mandolinen och skär den i 12 mycket tunna ark. Koka dessa hastigt så 

de mjuknar och kyl dem i iskallt vatten. 

Torka arken och fyll dem med cevichen, med gräsköksstänglar mm som sticker ut. Rulla ihop till 

smällkarameller. 

Garnera med ruccola, blader, mm du gillar. Ev lökringar. 

Servera med aioli smaksatt med finrivet citronskal. 

 

 



RÄKSALLAD MED KRUTONGER 

(Räkorna kan ersättas av rökt fisk, olika sorter) 

4 pers 

 

8 gröna sparrisar 

4 skivor bröd utan kanter(kan vara surbröd, kavring, surdegsbröd…) 

kallpressad rapsolja 

2 kokta ägg 

en halv skalad gurka eller några delikatessgurkor 

div örter och sallad 

4 fint skivade rädisor om man gillar det 

2 dl nyskalade räkor eller rökt fisk i fina bitar 

lite majonnäs 

salt och nymald svartpeppar 

 

Sparrisen skärs i mindre bitar so förvälls lätt. Låt svalna. Skär brödet i kuber och stek dem gyllene i 

rapsolja. Dela äggen i kvartar och skär gurkan i stavar eller liknande. Plocka salladen i mindre bitar. 

Arrangera alltsammans på fyra tallrikar. 

Avsluta med krutonger, några duttar majonnäs, örter och lite nymald svarteppar. 

 

 

MAJONNÄS 

Se till att alla ingredienser har samma temperatur 

2 äggulor 

2 tsk vitvinsvinäger 

2 tsk dijonsenap 

2,5 dl neutral rapsolja 

salt 

Lägg äggulor, vinäger o senap i en stadig bunke. Droppa olja under vispning till en tjocl majonnäs. 

Smaksätt med salt, och ev mer senap och vinäger efter smak. 



 

RÅGMJÖLSSTEKT FLUNDRA MED OLIV- OCH RÖDLÖKSSMÖR 

4.port 

4 stora färska flundreryggar från Gutefisk 

salt och nymald svartpeppar 

rågmjöl 

klarat smör 

2 rödlökar skurna i ringar 

OLIV – OCH RÖDLÖKSSMÖR 

150 gram rumsvarmt smör 

1 finhackad rödlök 

1 dl finhackade oliver 

1 finrivet skal av citron 

salt och nymald svartpeppar 

 

Börja med smöret. Rör ihop alla ingredienser och smaka av. 



Salta o peppra flundrorna. Vänd dem i rågmjöl och stek på medeltemperatur i klarat smör, stek även 

rödlöksringarna samtidigt m fisken. Håll flundrorna varma i 100-graders ugnsvärme. 

Servera med olivsmöret, persilja och basilika. Färskpotatis eller potatispuré. 

 

 

RÖKT FISK BENEDICT 

4 pers 

4 ägg 

vatten+ ättika 

4 brödskivor av det du gillar 

klarat smör till stekning 

8 färska gröna sparrisar 

4 skivor /portioner varmrökt fisk av olika sorter 

rucola 

hollandaisesås 

salt o nymald svartpeppar 



Börja med att pochera äggen genom att koka upp en kastrull med vatten + ättika, ca 1 msk ättika per 

liter vatten. 

Dra ner värmen så vattnet sjuder. Knäck ett ägg i taget i en kopp. Rör i vattnet så det bildas envirvel i 

mitten och lägg försiktigt ner det råa ägget i virveln. Pochera i ca 2-3 minuter. Ta upp ägget med 

hålslev och upprepa proceduren med alla ägg. 

Stek bröden i klarat smör. 

Ansa o förväll sparrisen i lättsaltat vatten. Lägg fisk på varje bröd, toppa med ägg, sparris och rucola, 

rikligt med nygjord hollandaisesås och lite nymald svartpeppar. 

 

 

 

HOLLANDAISE 

150 gr smör 

3 äggulor 

finrivet skal o saften av 1 citron 

2 msk vatten 

salt o nymald vitpeppar 

Smält smöret och håll det ljummet. 

Blanda ihop äggulor, citron, vatten i en tjockbottnad kastrull. 

Värm en platta till medeltemperatur. Sätt kastrullen på platan och vispa tills äggen tjocknat. Låt det 

ej bli för hett för då blir det äggröra. 

Ta kastrullen från spisen och droppa i smöret under vispning. 

Smaka av med salt och peppar. 

 



 

 

RÖKT FISKDRESSING 

Lämplig till en förrättssallad, en smörgås med kall potatis och sallad, tomater mmm 

Ibland får man rester över när man serverat varmrökt fisk. 

4. pers 

200 gram rökt fisk /rester 

1 msk kapris 

1 pressad vitlöksklyfta 

1,5 dl creme fraiche 

400 gram cocktailtomater 

12 kokta potäter 

2 knipplökar 

blandade oliver om man gillar det 

1 msk kapris att toppa med 

rucola 

1 kruka basilika 

kallpressad rapsolja 



balsamvinäger 

flingsalt o nymald svartpeppar 

 

Lägg rökt fisk, kapris, vitlök och creme fraiche i en matberedare och mixa allt till en sås. Smaka av 

med salt och peppar. 

Lägg en sallad av potatis, tomater, salladsbladen på ett stort fat. 

Toppa med kapris ruccola, basilika och dressingen. 

Droppa på lite rapsolja och vinäger och avsluta med flingsalt och nymald svartpeppar. 

 

 

 

ANSJOVISGOTT 

Ett frasigt tilltugg! 

Ca 40 snittar 

 

2 fint hackade gula lökar 

Smör 

4 smördegsplattor 

ev vetemjöl till utbakning 



2 dl västerbottenost 

uppvispat ägg till pensling 

1 stor burk ansjovis (eller heminlagd som man filéar själv) 

2 kvistar timjan 

2 uppvispade ägg 

+ 2 msk vatten till pensling 

Sätt ugnen på 225 grader. 

Fräs löken i lite smör. 

Kavla ut smördegsplattorna på bakplåtspapper, en i taget, till större rektangulära ark. Lägg arken på 

plåtar. 

Fördela lök och riven ost i mittenav arken. Vik in kanterna och pensla dem med ägg. Grädda i ca 6 

minuter. 

Ta ut och lägg på ansjovisen i rader och strö på lite timjan. 

Grädda 4-6 minuter till. 

Låt svalna och skär till snittar. 

 

 

 

STEKT STRÖMMING MED RÖDBETOR OCH BRYNT SMÖR 

4.portioner 

4 små rödbetor 

2 knipplökar 



100 gram smör 

600 gram strömmingsfilé 

2 dl riven Västerbottenost 

vetemjöl 

salt 

2 uppvispade ägg 

ströbröd 

 

Till servering 

4 msk kapris 

rucola 

örter vad som finns 

mandelpotatispuré 

 

Börja med att koka rödbetorna och skala dem. Dela löken och rosta dem i 225 grader i ugnen. 

Bryn smöret tills det doftar nötigt. Ställ åt sidan. 

Lägg ut strömmingsfiléerna, lägg ost på hälften och lägg de övriga ovanpå. 

Fördela mjöl med lite salt i, ägg och ströbröd på tre olika tallrikar. 

Vänd de dubbla fiskarna i mjöl, ägg och ströbröd. Stek fiskarna i nytt smör tills de är gyllene på båda 

sidor. 

Servera strömmingen med rödbetorna, den rostade löken, det brynta smöret, kapris, rucola och 

örter, samt mandelpotatispuré. 

 

 

 

Sammanställd av Riina Noodapera 2019 

 


