
Fisk från Gotland - hållbart och smart

Piggvar
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!

175 g piggvarsfilé 
1 stor lök

Marinad:
½ tsk riven ingefära 
2 tsk sherry
2 msk vispad äggvita
1 tsk olja
1/3 krm vitpeppar
1-2 krm vitlökssalt

Kryddsås:
4 msk vinäger
4 msk vatten
4 msk socker
1½ tsk sojasås
2 tsk potatismjöl
salt

Sötsur stekt piggvar
4 portioner

Skär bort eventuellt skinn från fiskfiléerna och skär 
dem i 3 cm breda bitar. Marinera dem i 20 min. 
Skär löken i tjocka skivor. 

Frityrkoka fiskbitarna 2 min, det går bra i en vanlig 
stor gjutjärnsstekpanna. Lägg dem att rinna av. Häll 
ur oljan ur stekpannan i t.ex. ett rostfritt mått. 

Stek löken i 1-2 msk olja tills den är genomskinlig 
men inte brynt. Slå i kryddsåsen och ge den försiktigt 
ett kort uppkok, justera ev. konsistensen med vatten. 
Lägg i fiskbitarna, blanda väl och servera rätten med 
ris.

Smaklig spis!

Stekt piggvar med vitvinssås, 
se recept på baksidan



Om piggvar
Psetta Maxima  
Piggvar är Gotlands landskapsfisk och kallas för buttar 
på gotländska. Piggvaren är en plattfisk med en näs-
tan rund kropp där ögonsidan är försedd med stora 
benknölar som ser ut som piggar, därav namnet pigg-
var. Eftersom piggvaren har en långsam tillväxt får 
du bara behålla exemplar över minimimåttet 30 cm 
i längd annars måste du släppa tillbaka dem på till-
växt. Säsongen för piggvar är från mitten av maj till 
juli. Piggvar fångas främst med garn. Piggvar liksom 
flera andra plattfiskar smakar bättre några dagar efter 
fångst, de behöver mogna.

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 piggvaren och skrubba av den med en borste 
under kallt vatten, gärna med lite ättika. Torka av 
fisken med hushållspapper. 

Hel Piggvar tillagas bäst i ugnen i 100 grader, en 
timma per kilo. Formen behöver inte smörjas 
och fisken kryddas bäst i eget spad. Fisken är 
färdig när skinnet spricker och fisken vätskar sig i 
pannan. 

Avnjutes med kokt potatis, smält smör och riven 
pepparrot.

Tips!
Hetta upp en järnpanna med smör/rapsolja. 
Krydda med hackad färsk rosmarin och salt. 
Stek på hör värme några minuter på varje sida.  
Späd i pannan med vitt matlagningsvin samt lite 
utspädd fiskbuljong. Låt bräsera tills fisken känns 
färdig. Den får ej bli för mjuk. 

Ta av den mörka skinnsidan, lösgör ev filéerna 
före servering eller servera fisken hel.
Servera med en citronsås eller vitvinssås, potatis-
puré och någon färgrik grönsak i säsong.

Fler goda recept hittar du här:

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


