
Fisk från Gotland - hållbart och smart

Skarpsill
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!

Tempurasmet till friterad skarpsill:

2 dl rismjöl
1dl Maizena majsstärkelse
1 msk bakpulver
2 dl kallt vatten

Denna variant är glutenfri man kan även använda 
siktat vetemjöl istället för rismjöl.

När man rört ihop ingredienserna så skall de stå kallt 
i en kvart innan man börjar doppa fiskarna. Konsis-
tensen på smeten skall gärna vara på gränsen mellan 
klibbig och slät. 

Är den för tjock- mer vatten. Är den för rinnig- tag 
mer rismjöl. 

Friterad skarpsill
4 personer

Vill du ha en frasigare variant kan du med fördel 
vända ner skarpsillen med tempurasmet på, i panko-
panering. Då blir det även lättare att få en gyllenbrun 
ton på den färdigfriterade skarpsillen. 

Så här långt kan du förbereda. Du kan även frysa 
dessa förpreparerade skarpsillar tills det är dags att 
laga till dem. 

Fritera i rapsolja i fritös eller emaljerad panna tills 
de är gyllenbruna. Ta upp och låt rinna av på hus-
hållspapper.

Servera som på bilden med en god ramslöksaioli el-
ler med en enkel dipp av sweetchilisås blandad med 
turkisk yoghurt. Här får man själv smaka och avgöra 
när man tycker den är lagom.

Smaklig spis!



Om skarpsill
Sprattus sprattus
Skarpsillen är en liten silverglänsande sillfisk och 
känns igen på de skarpa sågtandade fjällen som 
bildar en ”köl” på fiskens buk. Därav smeknamnet 
vassbuk.

Fisket av skarpsill i Östersjön är storskaligt och en 
del av fångsten används till fiskmjöl och fiskolja. En 
del av fångsten konserveras under handelsnamnen 
ansjovis, brisling eller sardin.

Skarpsillen är fullproppad med nyttiga fettsyror, 
mineraler och vitaminer och är en mycket
spännande produkt. 

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.

Skarpsillssardiner
Tina skarpsillen om den är frusen. 
Du behöver en liten ugnseldfast form som 
rymmer en 10-12 skarpsillar. Lägg fiskarna trångt 
i denna med ryggen uppåt, växelvis stjärt mot 
huvudända. 

Blanda ihop chilisås, tomatpuré, hackad dill, salt 
och peppar och späd ev med lite vatten. Denna 
blandning slås över fisken som bakas i 
ugnen i ca 175 graders värme i ca 45 minuter. 
Blir de för mörka? Täck med folie!

Låt kallna. Använd som sardiner på smörgåsen.

Tips!
Skarpsill är barnvänlig och enkel att tillreda och 
passar utmärkt som streetfood,mingelmat eller 
en hel rätt. 

Av skarpsill görs ansjovis. Det är inte svårt, du kan 
enkelt göra din egen.

Fler goda recept hittar du här:

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


