
Konsten att äta en rökt flundra 

 

 

Många undrar ibland hur man attackerar en rökt flundra på sin tallrik och tar vara på 
eventuella rester när man är klar. 

1. Inhandla några fina exemplar av nyrökt flundra på något av våra rökerier tex Sysne 
fiskbutik, Katthamarsviks eller Burgsviks rökeri….eller annat rökeri i din närhet som har 
gotlandsflundra 

2. Lägg upp fint på en tallrik med sås och tillbehör du gillar 
3. Börja med att ta av skinnet på den ljusa sidan, ät och njut 
4. Fortsätt med att ta ut ryggbenet och ät det som finns under 
5. Kvar blir det bruna skinnet och du är mätt o go! 

Skulle det bli något över mosar du ner det i såsen du fick över och sparar till nästa dag att 
lägga på mackan! 

 

  
 

 



 

 

 

 
Såhär gör du flundreröra av rökt flundrekött 
som blir över. Bena ur fisken noga, mosa den 
med en gaffel med majonnäs och créme fraiche 
och rikligt med hackad dill eller om du haft tex 
romsås som tillbehör till fisken blandar du ner 
den mosade fisken i såsen som är kvar. 
 
salta/peppra smaksätt med Colman 
senapspulver! 
 
Smaklig spis! 

 

Sommarsäsongen 2020 hittar du Fisk från Gotland- småskaligt och smart på följande 
ställen 

Färskt sortiment från Gutefisk ek förening finns hos 
Stora COOP 
ICA MAXI 
Tempo-Kattvik 
Hemse fiskaffär 
Sysne fiskbutik 
 
Fryst sortiment från Gutefisk ek förening finns hos 
Stora COOP 
ICA MAXI 
Tempo Kattvik 
ICA Torgkassen 
COOP Öster 
Tempo Stenkyrka 
 
Is för avhämtning inkl emballage Ring Thorgrim tel 070-438 97 68 
 
Rökta produkter från Gutefisk finns på Burgsviks rökeri 
Katthammarsviks Rökeri 
Sysne Fiskbutik samt i flera dagligvaruhandelsbutiker runtom på ön 
 
Mer tips om Fisk från Gotland samt recept hittar du på http://fiskmatgotland.wordpress.com  
 

Fisk från Gotland- smart, hållbart och gott! 

 

Infobladet är framtaget i projekt Nätvekande Näbbgäddor med finansiering från LeaderGute och 

Jordbruksverket juli 2020 

 

http://fiskmatgotland.wordpress.com/

