
Fisk från Gotland - hållbart och smart

Id
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!

1 kg idfilé
3 äggulor
7 dl vispgrädde
2 krm salt
några varv med vitpepparkvarnen
lite riven muskot

Mal fiskfiléerna tre gånger på finaste skivan i en 
kvarn eller dela dem i mindre bitar och kör dem i 
matberedare till en jämn färs (bäst är att mala, då 
försvinner nämligen benen bättre). Strö på lite salt 
och blanda ordentligt.

Idqueneller
4 personer

Ställ in fiskfärsen och grädden i kylen så de får sam-
ma temperatur, då minskar risken att färsen delar sig. 
Ta ut färsen och grädden ur kylen, lägg färsen i en 
matberedare eller i en bunke, tillsätt äggulorna, salta, 
peppra rör om så att färsen binder sig med äggen.
Häll ned grädden i en tunn stråle under ständig om-
rörning eller på lägsta hastighet och arbeta in den 
sakta så att inte färsen skär sig.

Forma ägg med en blöt matsked och lägg quenel-
lerna i sjudande vatten eller fiskbuljong tills de flyter 
upp, kolla med en sticka att de är klara. Låt rinna av 
på papper. 

Serveras med t.ex. gnocci och skaldjurssås, nykokt 
potatis och vitvinssås eller ris och saffranssås.

Smaklig spis!



Om id
Leuciscus idus
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 karpfisk och var förr en mycket viktig fisk på 
Gotland. Det finns goda bestånd av id runt Gotland 
som 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. 

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 idfiléerna. Snabbrimma iden för att mjuka 
upp och ta bort känslan av ben:

Skär idfilén i små bitar. Lägg på en tallrik och strö 
över salt och finhackad lök. 

Lägg en tallrik ovanpå (som ett lock) och skaka 
hårt upp och ner i 1 minut. Man arbetar på detta 
sätt in saltet i fisken och benen mjukas upp.

Låt stå ca 1 timme innan servering. Äts som tartar 
med trevliga tillbehör/sås på ett mörkt bröd.

Tips!
Iden innehåller relativt mycket småben vilket gör 
att den behöver tillagas på ett sätt så att benen 
försvinner; genom att lägga in filéerna som sill el-
ler mala till olika färsrätter. Den är god även som 
inkokt eller gravad. 
Gutefisk säljer frysta vacuumpackade idfiléer och 
färdigstekta frysta fiskburgare. Bara att värma på i 
pannan och servera som burgare eller som en hel 
måltid med en god sås.

Fler goda recept hittar du här:

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


