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BOTTARGA 
AV ROM 
FRÅN 
GÖS

—  R E C E P T  —

TEXT Aksel Ydrén ■ FOTO Stéphane Lombard

För Gustav Öhman, som driver Taxinge krog i 
Sörmland, utgör relationen till råvaruleverantö-
rerna en viktig drivkraft för att skapa mat som 
är enkel, naturlig och logisk. När Gustav föräd-
lar fisk gör han det för att väcka nyfikenhet hos 

gästen och skapa en smakupplevelse som både är god och 
som höjer komplexiteten i en maträtt. Fisken köper han från 
Lena och Hugo Rundberg som bedriver yrkesfiske i Mälaren 
inte långt från Taxinge krog. 

Gustav bjuder här på en variant av den italienska delikates-
sen Bottarga som är namnet på saltade och torkade rom-
säckar av vanligtvis rom från multe eller tonfisk. Bottarga 
finns i många olika varianter i länderna runt Medelhavet 
och kallas även för ”medelhavets kaviar”. En klassisk ita-
liensk maträtt är ”spagetti alla bottarga”, där bottarga hyv-
las över en tallrik pasta tillsammans med lite olivolja och 
hackad persilja.

■ ROMSÄCKAR FRÅN VÅRFISKAD GÖS
■ VATTEN
■ SALT

       GÖR SÅ HÄR:
 
1. Låt romsäckarna dra över natten             

(ca 12 timmar) i 10-procentig saltlag.
2. Torka av romsäckarna och häng dem på 

tork i mellan   2 och 4 veckor beroende på 
vilken textur och hårdhet som önskas. 
Längre torktid ger hårdare textur vilket 
gör den enklare att riva.

3. Förvara den vakuumförpackad i kylskåp. 
Bör användas inom några veckor.

Den torkade bottargan kan som färdig rivas 
över maträtter för att höja komplexiteten och 
tillföra tydlig fisksmak.

RÅD 
FRÅN VÅRA RÅDGIVARE

E ldrimners färskaste fiskrådgivare är Nils-Erik och Stina 
 Sjöström. De driver familjeföretaget Salteriet Byviken 
AB i Byvikens fiskehamn i Obbola, 15 km utanför Umeå. 
 Nils-Erik är yrkesfiskare i fjärde generationen och har 
fiskat i Norra Kvarken sedan början av 1990-talet. Han 

fiskar främst strömming, lax, havsöring, abborre och sik. Förutom 
fisket filéar Nils-Erik och ansvarar för varmrökningen. Han kan 
svara på frågor om fiske, råvaruhantering och varmrökning. Stina 
gör all övrig förädling och driver gårdsbutiken. Här tillverkas in-
läggningar av strömming och sik, patéer och röror. Stina kan svara 
på frågor om förädling och företagande. Mer information och kon-
taktuppgifter hittar du på eldrimner.com/radgivning.

TEXT Bengt-Åke Nässén ■ FOTO Salteriet Byviken

Hur ser strömmingsfisket ut hos er idag och vad tror ni om framtiden? 

– Vi fiskar strömming vår och försommar och då finns det all-
tid god tillgång. Den höstlekande strömmingen har vi aldrig fiskat 
eftersom vi prioriterar annat fiske med bättre lönsamhet. Vi tror att 
strömmingen kommer att finnas kvar i samma omfattning. I slu-
tet av 90-talet gick den ekonomiska föreningen Gävlefisk omkull på 
grund av små fångster, men det var inget som märktes hos oss längre 
norrut.

Strömming kan nyttjas som råvara i en mängd produkter. Vad 
tillverkar ni mest av och vad frågar kunder efter?

– Vi tillverkar mest olika inläggningar av strömming. Hos oss 
är det klassiska inläggningar som rull- och ättikströmming som ef-
terfrågas mest.

Vilka försäljningskanaler finns det för strömmingsråvara? Vad tror ni 
om lönsamheten i att investera i en filémaskin?

– Vi säljer inte till grossister eller butiker utan fiskar för eget 
behov och säljer i vår egen butik. Det finns stor efterfrågan på lokalt 
fiskad strömming från grossister och butiker eftersom den håller 
hög kvalitet. Problemet är att fiskare med små båtar är väldigt väder-
beroende och har svårt att alltid leverera strömming. 

En filémaskin är en stor investering, men ett måste för att kunna 
sälja fisken. Det är enbart surströmmingsproducenter som efterfrå-
gar hel strömming.

Vad kan man göra för att höja värdet på sik, framför allt mindre sik 
som det är dåligt betalt för hos uppköpare?

– Dagens konsumenter efterfrågar alltmer fisk i förädlad form, 
som helst ska vara benfri. Därför tror vi att vår nya produkt fjällad 
och benfri sikfilé ska kunna bli attraktiv, men det behövs marknads-
föring. Sikfilén är mycket lätt att tillaga, precis som abborrfilé. Den 
kan till exempel stekas, tillagas i ugn och i gryta. //

—  R Å D G I V N I N G  —


