
Njut av fisk från Gotland! 

 

Hemgjord ansjovis av skarpsill från Ronehamn 
 

2 kg fryst skarpsill m huvud o allt tinas i vatten. 

Blanda 200 gram salt, 100 gram socker och 60 gram färdiga ansjoviskryddor från Santa Maria gjorda 

för den estniska marknaden, 12 krossade lagerblad.  

Varva de tinade skarpsillarna i en kruka med blandningen lager på lager m huvudena mot varandra o 

ryggen upp i kärlet. 

Lägg på en ordentlig tyngd och förvara i rumstemp till nästa dag. Därefter ställ kallt att mogna. Är du 

modig provar du redan nu hur de smakar på mörkt bröd. 

 

När de ska ätas; avlägsna huvud, mage och stjärten, ta ut ryggbenet med en vass liten kniv, vik ut 

fiskarna till små fjärilar, alt rulla ihop dem snyggt på ett serveringsfat, gärna med lökringar. 

 

  
 



 

 

Sprat 

Färsk skarpsill från Ronehamn med huvud o allt lägges i salt en timme. 

100 gram salt per kilo skarpsill. 

Lägg därefter fisken på ett galler/en rist, låt torka ett tag innan de skjuts in i röken. Låt ugnsluckan stå 

öppen tills fiskarna torkat ytterligare innan luckan stängs. 

Efter rökning, låt fiskarna svalna på gallret, skär bort huvuden och stjärtar och dra ut största delen av 

inälvorna. 

Lägg fisken i glasburkar och häll på olja så de täcks. Skaka burken så att luften försvinner, låt stå och 

ät vartefter. 

 

Sotare av skarpsill 

Lös upp et par nävar havssalt i ljummet vatten i en bunke. Lägg färsk skarpsill i ett galler/rost. Rosta 

fisken på glöd ett par minuter på var sida och doppa sedan risten med fisken i hastigt i det saltade 

vattnet. 

Låt torka något och njut med bröd. 

 



Dillrostad färsk skarpsill från Ronehamn. 
 

Du behöver färsk hel skarpsill, dill eller kumminstjälkar, havssalt. 

Lägg dillstjälkarna på en ugnsplåt och lägg orensad skarpsill ovanpå. Strö på havssalt. Baka i ugnen ” 

på känn ” tills de fått fin färg och är knapriga. De lätt brända dillstjälkarna ger mycket god smak till 

anrättningen. 

 

 

 

 

Strömmingsfjärilar med körsbärstomater 
 

Du behöver 

500 gram små strömmingsflundror, en näve körsbärstomater, (vitlök) torkad oregano, havssalt, 

svartpeppar, rivebröd och olivolja. 

 

 



Smörj en eldfast form eller plåt med olivolja. 

Lägg de små strömmingsfjärilarna med skinnet nedåt på en skärbräda , salta och peppra dem. Hacka 

ev vitlök (om du gillar det)  dela tomaterna i kvartar. Placera strömmingen med skinnet uppåt på 

plåten, de får ej täcka varandra. Strö över vitlök, tomater, blanda ihop havssalt och oregano som 

strös ut över strömmingarna, droppa olivolja över. Bakas i 180 graders ugn  15-20 minuter tills fisken 

är gyllene. 

 

 

Stekt strömmingsflundra fylld med rökt ost i spröd panering 

 

Du behöver 

500 gram normalstor strömminsfilé/flundra 

300 gram rökt ost 

100 gram ströbröd 

2 ägg 

2 msk vetemjöl 

2 msk hackad timjan 

havssalt 

svartpeppar 

olja att steka i 

 

Krydda strömmingsfiléerna på köttsidan med salt och peppar (tänk på att osten ger sälta). Placera en 



skiva rökt ost mellan 2 strömmingsfiléer. Doppa först paketet i vetemjöl, sedan i uppvispat ägg och 

sist i ströbröd som är smaksatt med timjan. 

Stek i het panna på båda sidor några minuter tills osten smält och fisken är gyllene och knaprig. 

 

 

 

 

 



Snabbsaltad vimma  (Abramis vimba )eller id (Leuciscus idus) 

båda hör till arten karpfiskar. 
 

Se till att du får filéad fisk- gärna av mindre storlek med tanke på benen. 

Försök pilla bort alla små ytliga ben. Skär fiskköttet i riktigt små tärningar, salta och strö över mkt fin 

hackad lök. Låt stå en stund och njut med ljummet mörkt rågbröd och saltat smör. 

 

Ceviche på vimma eller id. 
 

Du behöver 

300 gam fiskfilé av vimma eller id. 

saften av en limefrukt 

2 tsk hackad färsk koriander 

1 msk finhackad lök 

1 tsk hackad röd chili 

0,5 tsk havssalt 

0,5 tsk brunt socker  

Skär i små bitar, blanda alltsammans och låt stå och dra 30 minuter. Ätes med sprött vitt bröd! 

 

 

 



Vimma eller idfilé i blomkålspanering (tänk på att fisken 

innehåller småben) 

 

Du behöver 

500 gram vimmafilé 

1 mindre blomkålshuvud 

senap som du gillar gärna söt 

salt 

Panering 

vetemjöl 

ägg 

Riv blomkålen grovt, vispa ägget, bred ut senap över fiskfiléerna , salta. 

Doppa fisken i mjöl, därefter i ägget och sist i den rivna blomkålen. Stek på medelvärme på båda 

sidor tills paneringen fått färg. 

 

 

. 



Små abborrfiléer med körsbärstomater. 

Filea de små fiskarna men låt skinnet vara kvar. Tänk på att det är ben i fisken. 

 

Du behöver 

500 gram fiskfilé 

en näve delade körsbärstomater 

vårlök, de ljusare delarna 

balsamvinäger 

svartpeppar 

olivolja till stekning 

 

Hetta upp en panna ordentligt på spisen med olja till stekning. Lägg i en näve fiskfiléer och låt dem 

fräsa en stund, släng på löken och tomaterna och toppa med lite balsamvinäger. 

Rätten blir färdig på 3-4 minuter. 

Servera med en korg skivad chiabatta som suger upp det sista goda på tallriken. 

 

 

 
 

 



 

Aborrfiléer med karamelliserad citron 

 

Du behöver 

500 gram abborfilé med skinnet kvar 

några skivor citron 

en näve hackad dill 

olivolja 

sat o peppar 

Hetta upp en panna på spisen med olivolja, lägg ner några skivor citron att steka. När citronskivorna 

fått fin färg vänd dessa och lägg fiskfiléerna i pannan. Salta o peppra och tillsätt dillen. 

Undvik att röra runt i anrättningen då den kan falla sönder. 

 

 

 
 

 



Abborr-kaviar på innovativt sätt- en proteinbomb 

Du behöver 

färsk rom av abborre 

salt 

peppar 

olja för stekning 

hackad rödlök 

ev. dill om så önskas 

 

Förbered rommen, ta ut den ur säckar och avlägsna hinnorna. 

Hetta upp en panna med olja. Stek rommen hastigt under omrörning . Eftersom romkornen har en 

tendens att under stekningen ” hoppa”  används med fördel ett ”fettgaller” som lock på pannan för 

att minska stänk. 

Smaksätt med salt och peppar. 

När rommen svalnat blandas den finhackade löken i och det hela avnjutes på ett mörkt bröd. 

 

 

 



 

Sommarkålsoppa med fiskbollar 

 

Du behöver ett havt huvud sommarkål, 10 små späda morötter, nypotatis, selleristjälkar, purjolök, vit 

fisk/abborre, gös, dill, havssalt. 

 

Filea fisken och lägg åt sidan. Lägg resterna av fisken, selleri, purjo, dillstjälkar och hälften av 

morötterna  i en gryta med vatten . Lår koka upp och skumma. Låt sjuda i 40 minuter. 

Under tiden hackas fisken till en fin massa. Tillsätt för varje 300 gram fisk 1 äggula, 1 msk rivebröd, 

hackad dill, lite salt och vitpeppar. 

Sila buljongen och låt koka upp, tillsätt tunna skivor (på mandolin) potatis och morötter. Gör bollar av 

fisksmeten och lägg dessa ihop med fint strimlad sommarkål i buljongen när potatis och morötter 

mjuknat. Smaka av med hackad dill och ett stänk citronsaft. 

 

 
 

 



Soppa med syrad kål och gäddbollar 
 

Du behöver 

1 gädda 

morot 

selleristjälk 

lök 

……………………………….. 

lagerblad 

pepparkorn 

salt 

…………………………………. 

2 dl surkålssaft 

200 gram syrad kål m riven morot 

1 dl tomatpuré 

5 vitlöksklyftor 

1msk olivolja 

………………………………………… 

Gäddfiléerna 

2 äggulor 

2 msk rivebröd 

2 msk grädde 

salt  

malen vitpeppar 

 

Gör så här 

Koka upp 2 liter vatten med smaksättarna morot, selleristjälk och lök på spisen.  

Filéa gäddan och lägg resterna i grytan. Koka och slumma, tillsätt kryddorna. Låt koka 30 minuter och 

sila buljongen. 

 

Hetta upp en panna med olja, hackad vitlök och hetta upp, tillsätt tomatpurén och låt allt bli hett. 

Lägg tomatpastan i buljongen, tillsätt surkålen och vätskan, låt koka upp. 

Hacka gäddköttet, tillsätt äggulor, ströbröd som fått svälla i grädden, smaksätt med salt och 

vitpeppar. 

 

Forma smeten till små bollar, lägg dessa i den kokande buljongen och koka tills bollarna är klara ca 5 

minuter. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Snabbsaltad sik 

 

0,5 kg sikfilé 

1 tsk havssalt 

hackad lök  

 

Hacka fisken och löken smått salta och placera alltsammans mellan två tallrikar. 

Skaka alltsammans med kraft i ca 1 minut. 

Låt vila i rumstemperatur innan detta avnjutes på ett mörkt bröd. 

 

 

 

 

 

 

 



Confiterad sik 

 

Du behöver  

sikfiléer 

god olivolja 

salt 

 

Skär filéerna i portionsbitar,, salta lätt och låt dra i kylskåpet 30 minuter. Lägg bitarna i en lämplig 

ugnsform och häll olivolja över så det täcker ordentligt. Baka i 80 grader i ca 20 minuter. 

Servera med tex sparris. 

 

 

 

 



Sik i vaniljmjölk 

 

Du behöver 

2 sikfiléer med skinn 

0,5 liter mjölk 

¼ vaniljstång 

Skär varje filé i två bitar, salta och låt dra i kylen ca 30 minuter. 

Hetta långsamt upp mjölken med vaniljstången, låt dra vid spisen ca 30 minuter. Ta bort skinnet som 

bildats på ytan. 

Lägg ned fiskbitarna i mjölken och hetta upp alltsammans. Låt sjuda på svag värme i ca 8 minuter. Ta 

bort ev skinn från mjölken innan fisken tas upp för servering. 

Servera med grönärtpuré? 

 

 

 

 



Gösfilé med täcke av gul kantarell 

 

Du behöver 

2 gösfiléer 

2-3 potäter 

1 näve gul kantarell 

1 lök 

2 msk grädde 

hackad dill el färsk timjan 

Koka potatisen med skalen på, skala sedan och mosa med en gaffel till en grov stomp, salta. Hacka 

löken och rensa svampen. Stek löken tills genomskinlig, tillsätt svampen och stek . 

Lägg gösfiléerna på en plåt eller form, täck med potatis-svamp blandningen och baka i 175 grader i ca 

25 minuter. 

 
 

 



Gös eller abborre i svartvinbärsblad 

Du behöver  

två gösfiléer (eller abborre) 

8 stora svartvinbärsblad 

salt 

svartpeppar 

olja till stekning 

Vinbärsbladen förvälls i saltat vatten. Låt svalna. 

Skär fiskfiléerna på längden så man får två långa remsor av varje filé. Salta och peppra  filéerna. 

Placera 2 blad bredvid varandra och lägg på en filéremsa, täck med bladen och rulla till en rulle som 

fästs ihop med en sticka. 

Stek rullen i olivolja runtom eller lägg på grillen så att det översta skiktet av bladen får en lite svedd 

grillyta som ger en god smak åt anrättningen. 

En smaksensation erhålls då du har en burk syrade gurkor hemma och kan använda syrade 

vinbärsblad till anrättningen. 

 

 
 

 



Rullader av gös med bacon 

Du behöver 

2 gösfiléer 

4 skivor bacon 

salt 

svartpeppar 

olivolja till stekning 

 

Skär filéerna på längden till långa remsor, salta och peppra de. Placera en skiva bacon på varje remsa 

och rulla ihop till en rulle som fästs ihop med en sticka. 

Stek rullarna på medelvärme tills de är gyllene på alla sidor. 

 

 

 

 

 



Brännvinslax/ginlax med enbär 

Du behöver 

500 gram laxfilé 

1 msk havssalt 

1 tsk socker 

2 msk brännvin/alt. gin + enbär) 

 

Lös upp sockret och saltet i alkoholen. Gnid in laxfiléen med blandningen. Låt dra över natten i 

kylskåpet. Skär i tunna skivor på snedden och njut med goda tillbehör. 

 

 

Recepten har inspirerats av en estnisk bok ”Sööme kala” utgiven 2014 

Flera av dem är något modifierade av Riina Noodapera, Hushållningssällskapet Gotland 2019. 

Bilderna är avfotograferade från boken. 


