
Fisk från Gotland - hållbart och smart

Flundra
Att äta fisk från Gotland är både hållbart och smart. Fisket sker lokalt, småskaligt och med 
skonsamma fiskemetoder. Man fiskar alltid efter säsong för minst påverkan på beståndet 
och tar inte upp mer fisk än vad havet klarar av. Fisken är alltid nyfångad, färsk och av hög 
kvalitet. Att äta fisk från Gotland bidrar också till jobb och levande hamnar. Dessutom är 
det nyttigt, gott och bra för miljön!

8 flundror
2 dl vetemjöl
2 ägg, uppvispade
2 dl ströbröd
Salt

Vänd flundrorna i vetemjöl. Vänd dem sedan i ägg 
och sist i ströbrödet. Salta lite. Stek dem gyllene och 
frasiga i rikligt med smör. Servera dem nystekta.

Citronkräm:
2 citroner
1 påse bladspenat, ca 80 g
Philadelphiaost, 400 g
Salt, peppar

Finriv citronen och pressa ur saften. Finstrimla spenaten, 
blanda med citronskal, citronsaft och Philadelphiaost. 
Salta och peppra.

Stekt flundra med citronkräm och ugnsbakade rödbetor
8 personer

Ugnsbakade rödbetor och potatis:
200 g små rödbetor
200 g små potatisar
1 dl olja
Salt, peppar
Fetaost, 400 g
2 krm chilipeppar
Rödbetsskott, ruccola eller sallad

Sätt ugnen på 200 grader. Halvera potatis och röd-
betor och bred ut i långpanna. Ringla över olja och 
krydda med salt och peppar. Baka mitt i ugnen ca 
20 minuter. Bryt fetaosten och strö den över tillsam-
mans med chilipeppar.
Baka ytterligare 10 minuter tills rotfrukterna är 
mjuka. Blanda i rödbetsskott, ruccola eller sallad och 
servera.

Smaklig spis!



Om flundra
Platichtys solemdali (Östersjöflundra)
”Östersjöflundran” liknar den vanliga flundran 
skrubbskäddan men visade sig år 2017 vara en 
helt egen art som enbart förekommer i Östersjön.
Skrubbskäddan/flundran liknar rödspättan och 
kan även ha röda fläckar på ryggsidan. På rygg-
sidans mitt och efter rygg- och stjärtfenan 
har fisken en mängd skrovliga, vassa knölar (som 
har gett fisken dess namn). Vanlig vikt i våra vatten 
är 0,4 - 0,7 kg. Skrubbskäddan är vanlig i Östersjön till 
Öregrund i höjd med Åland. Den tål bräckt vatten och 
fångas i mängder runt Öland och Gotland. 
Bästa säsongen är sommar och höst. 

Om Gutefisk
Gutefisk är en förening där gotländska kustfiskare samarbetar för att ta tillvara sina fångster och marknads-
föra dem gemensamt mot butiker, restauranger och grossister. Det kustnära fisket är hållbart på många olika 
sätt. Det tas inte upp mer fisk än havet klarar och det fiskas alltid efter säsong, när fisken är som bäst. Fisken 
säljs direkt eller blir vacuumförpackad och snabbfryst inom några timmar. Den frysta fisken håller sig färsk i 
upp till ett år och är lika bra som vid tidpunkten då den var nyfångad.

Om varför man ska äta fisk
Fisk är så nyttigt att det är bra att äta två till tre gånger i veckan. Bland annat innehåller fisk D-vitamin som 
bara finns naturligt i ett fåtal livsmedel. Fiskar delas in i magra och feta. Till de magra fiskarna räknas till 
exempel flundra, piggvar, gädda, näbbgädda, abborre, id och sik. Dessa fiskar kan du äta hur mycket du vill! 
Till de feta räknas bland annat strömming, skarpsill, lax och öring. Feta fiskar bör flickor och kvinnor i barna- 
födande ålder äta mer sparsamt. Läs mer om Livsmedelsverkets rekommendationer avseende fisk på www.slv.se.
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Tillagningsförslag
Tina fryst fisk långsamt i kylen eller i kallt vatten för 
en snabbare upptining.

Tina flundreryggarna och skrubba av dem med en 
borste under kallt vatten. Torka av fisken med hus-
hållspapper. Förbered en panering (kan uteslutas)
av vete- eller rågmjöl, salt och peppar eller panko 
för extra frasighet. Vänd fisken i blandningen och 
stek på medlevärme i smör tills fiskköttet blivit 
vitt. 

Fisken kan också bräseras i en panna med med 
buljong, matlagningsvin och hackade trädgårds-
örter. Servera med färskpotatis, potatispuré och 
säsongens grönsaker och lämpliga såser eller 
andra smaksättare.

Tips!
Sommartid är flundran uppskattad att röka och 
är sagolikt god med färskpotatis, smör och 
Gotlandslimpa! 

Värm gärna den rökta flundran snabbt i micron 
så lossnar skinnet lättare. 

Blir något över kan du göra ”flundreröra” med 
majonnäs, crème fraiche, en gnutta Colman 
senapspulver och hackad dill. Lägg till lite hackad 
rödlök före servering. Mums på en skiva kavring!

Fler goda recept hittar du här:

www.gutefisk.se
www.fiskmatgotland.wordpress.com


