
Fisk från Gotland - hållbart och smart

Näbbgädda
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!

Att röka näbbgädda är det absolut godaste sättet att 
äta denna annorlunda fisk.
En härlig gotländsk fiskbräda med plockmat från 
havet får du genom att servera hel rökt näbbgädda, 
rökt flundra, rökta stömmingsfiléer (böckling) samt 
rökt abborrfilé.

Till detta serveras ett gott nybakat bröd samt en här-
lig pepparrots röra. Riv färsk pepparrot direkt ner i en 
skål crème fraiche. Låt smaken mogna i en halvtim-
me. Salta och peppra.

Näbbgädda är gott att röka och steka, men också 
att koka in och ha som smörgåspålägg (se recept 
baksidan). Prova även att lägga den på grillen. Salta 
den då gärna först en halvtimme innan.

Den rökta näbbgäddan kan värmas på grillen innan 
du skall njuta av den. 

Rökt näbbgädda på härlig gotländsk fiskbräda

Rensa fisken men låt skinnet vara kvar Skölj noga. 
Skär näbbgäddan i portionsbitar med ryggbenet 
kvar. Panera fiskbitarna i ströbröd blandat med lite 
salt och peppar, Stek fisken i smör tills köttet vitnat. 
Servera med remauladsås och nykokt potatis.

Stekt näbbgädda     4 personer



Om näbbgädda
Belone belone
Näbbgädda eller horngädda är en havslevande fisk. 
Arten kan bli 90 centimeter lång och väga upp till 1,3 
kilo. Den är silverfärgad, och har näbblika förlängda 
käkar med vassa tänder. Näbbgäddan kommer upp 
till våra vatten i korta perioder i april/maj men lever 
annars på sydligare breddgrader. Den är en skicklig 
och mycket snabb simmare. Kommersiellt fångas den 
främst på krok (med flytande revar) och med botten-
garn. Arten är populär att sportfiska. 

Näbbgädda är gott att röka och steka till måltid, men 
också att koka in och ha som smörgåspålägg. Den kan 
torkas och frysas. Det  är en mager fisk som liknar gäd-
da. Näbbgäddan har gröna ben vilket gör dem lätta att se. 

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

Rensa fisken när den är färsk- gnugga av de ev fjäll 
som finns på ryggen och magen, skär upp magen 
och dra bort inälvorna. Skölj fisken noga om du 
ska koka in den, så blir spadet klart. Torka därefter 
fisken.

Inkokt Näbbgädda: Skär fisken i 5-7 cm bitar, 
koka dem i en kastrull på spisen med så mkt vatten 
att det knappt täcker samt pepparkorn, salt och 
lagerblad. Låt sjuda på mkt låg värme i ca 10 minu-
ter. När fisken är kokt tag upp fiskbitarna att svalna 
och låt vätskan koka upp igen och låt reducera tills 
bara  en femtedel kvarstår, då får man en fin gelé! 
Rensa fiskbitarna när de svalnat. Lägg fiskbitarna 
i en glasburk. Tillsätt ättika efter behag (ca 2 msk) 
och ett par nypor socker till buljongen och häll den 
heta lagen över fiskbitarna. Låt stå i kylskåp till näs-
ta dag. Håller ca 1 vecka i kylen.

Tips!

Näbbgäddans ben blir gröna vid tillagning vilket 
gör dem lätta att se när du skall rensa bort dem. 
Den har inte heller en sådan utpräglat stark fisk-
smak vilket gör den till en idealisk ”nybörjarfisk” 
för den ovane 
fiskätaren.

Fler goda recept hittar du här:

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


