Fisk – Livsviktig njutning!
Gravid, ammande och barn
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Livsviktig njutning
Fisk – en unik råvara
Du har säkert hört uttrycket
”att äta för två” när man är
gravid. I själva verket är det inte
energibehovet som ökar under
graviditeten och amningen utan
behovet av näringsämnen. Fisk
innehåller en unik sammansättning av näringsämnen. Protein,
omega-3, vitamin D, selen och
jod är de som det finns extra
mycket av i fisk. Att äta fisken
istället för att ta tillskott har
visat sig ha fler positiva effekter
på kroppen än att till exempel
ta tillskott av omega-3. Dessutom hittar man B12 i fisk vilket
är ett vitamin som enbart finns
i animaliska livsmedel.
Variera mellan magra och
feta fiskar
Det är självklart bra att äta fet
fisk eftersom den innehåller
mer av de viktiga omega-3
fetterna men även mager fisk
innehåller bra fett och mycket
andra viktiga näringsämnen.
Ofta äter vi mer av de mättade, hårda fetterna som finns i
bland annat mejeriprodukter
och rött kött. De hälsosamma
fettsyrorna i fisken skapar en
bra balans mellan de olika
fettsyrorna i kroppen. Det är
helheten som räknas.
Fisk ökar upptaget av järn
Även om fisk i sig inte innehåller så mycket järn så bidrar fisk med något som kallas köttfaktorn.
Köttfaktorn är kopplat till muskelprotein och finns i kött, fågel, fisk och skaldjur och bidrar till
ett ökat järnupptag i kroppen. Både från det järn som finns i animaliska och vegetabiliska livsmedel.
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Trygg med fisk
Så här fångas fisken
I Sverige är fisket hårt kontrollerat. Hur, var
och vad man får lov att fiska kontrolleras av
Havs- och vattenmyndigheten. I Sverige är
det vanligast att fiska med trål och garn men
det förekommer också snörpvad, ringnot och
bur. Redskapen utvecklas ständigt. Målet är
att få mindre bifångst och fiska med så lite
påverkan på miljön som möjligt. Ett hållbart
fiske är viktigt för oss alla, inte minst för att
yrkesfisket ska ha en framtid.

bra som t.ex. sill, makrill och musslor. Dessa
lever på framför allt plankton. Plankton binder kväve och fosfor, två ämnen som orsakar
övergödning i våra hav.
Odlad lax
I stort sett all lax vi äter i Sverige är odlad i
Norge. Den är rik på omega-3 och vitamin
D. En vanlig missuppfattning är att odlad lax
innehåller antibiotika, något som minskat
med 99,9 % i norskodlad lax sedan 80-talet.
Den innehåller inte heller några parasiter
varför den kan ätas rå utan att frysas först.
Tungmetaller förekommer inte heller i odlad
lax eftersom allt foder kontrolleras. Laxfodret
innehåller i dag 30% fisk och 70% vegetabilier.

Fisk är trygg att äta
Den fisk som är fångad i Sverige skall du
också känna dig trygg att äta. Mot de arter
som det bedrivs ett riktat fiske finns kvoter
som reglerar hur mycket av respektive art
fiskaren får lov att ta upp. För övriga arter
finns en bifångstkvot.

I affären
I din fiskaffär skall det tydligt framkomma
vad fisken heter på svenska och latin, i vilket
hav eller vilken sjö den är fångad och med vilket redskap. Är fisken odlad räcker det att det
står odlad och från vilket land den kommer.

Bra miljöval
I grund och botten är fisk ett miljövänligt
livsmedel jämfört med kött. Välj gärna fisk
från våra vatten. Korta transporter är bättre
för miljön. Det finns flera arter som är extra
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Därför skall du äta fisk
när du är gravid eller ammar

Ät fisk till frukost
och mellanmål!

Både när du är gravid och när du ammar skall
det du äter också ge näring till ditt barn. Att
äta fisk under graviditet och amning är oerhört viktigt. Fisk och skaldjur är proteinrika
och innehåller flera av de näringsämnen som
är viktiga under den här tiden och som det
kan vara svårt att få i sig tillräckligt av. Hit
hör vitamin D, selen, jod och de fleromättade
omega-3 fettsyrorna. Fisk innehåller dessutom
vitamin B12 och vitamin E. Fisk bidrar också
med den viktiga ”köttfaktorn” som gör att
man kan ta upp mer av det järn som finns i
maten, både från animaliska och vegetabiliska
livsmedel.

Sill på mackan, tonfiskröra,
fisk på tub t.ex. tonfisk-, lax-,
och böcklingpastej, ägg och
kaviarmacka, räksmörgås,
makrill i tomatsås.

under det ljusa sommarhalvåret. Att få i sig
tillräckligt med D-vitamin under graviditeten
är viktigt både för dig och för ditt barn. Får
du i dig för lite D-vitamin kommer din kropp
att ta från ditt skelett för att kunna bygga upp
ditt barns skelett.

Ät rikligt med fisk
Ät fisk minst 2 - 3 gånger per vecka och variera mellan mager och fet fisk. Att äta tillskott
av omega-3 är också bra men många studier
visar att det är allra bäst att äta just fisken. Det
är kombinationen av olika näringsämnen i fisken som gör att den blir så hälsosam. Ett bra
sätt att öka sitt fiskintag är att äta ett par bitar
inlagd sill eller makrill i tomatsås på smörgåsen. Tonfisk på burk är perfekt till lunch eller
som i en röra på en bit bröd.

Jod
Jod behövs för att sköldkörteln skall fungera normalt. Sköldkörteln styr bland annat
ämnesomsättningen i kroppen. Behovet av
jod ökar också under graviditeten och amningen i takt med att barnet växer. Oftast
får du tillräckligt genom att du äter lite mer
under graviditet och amning. Du hittar jod i
mager fisk, andra animaliska produkter samt
i joderat salt. Däremot kan vissa algpreparat
innehålla för höga halter, vilket kan påverka
barnets mentala och fysiska utveckling.

Omega-3
Precis som under graviditeten är det viktigt
både för dig själv men också för ditt barn att
du får i dig tillräckligt med fleromättade fettsyror som omega-3. De har en positiv påverkan på barnets tillväxt och utveckling både av
hjärna, nervsystem och syn.

All fisk innehåller nyttiga
näringsämnen
Tyvärr äter många gravida och ammande för
lite fisk av rädsla att få i sig av olika miljögifter. Det är viktigt att komma ihåg att de allra
flesta fiskarter är trygga att äta. Det är bara fet
fisk från Östersjön och fisk från våra sjöar som
du bör vara lite observant med, men det är
okej att äta dessa ett par gånger om året utan
att du skall behöva vara orolig. Nyttan av att
fortsätta att äta fisk överstiger riskerna. Mer
information hittar du på Livsmedelsverkets
hemsida, www.slv.se.

Vitamin D
Fisk och speciellt fet fisk är vår bästa källa
till vitamin D men det är också viktigt att
komma ut under dygnets ljusa timmar. När
solen lyser på oss kan vi själva bilda D-vitamin
i huden. Solen är en viktig källa framför allt
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Exempel på fiskar och skaldjur
i våra vatten du kan äta hur
mycket du vill av
gravid eller ammande
Feta fiskar
Odlad lax, makrill, sill*
Torskfiskar
Torsk, sej, kolja, bleka, vitling, lubb, långa,
alaska pollock
Plattfiskar
Rödspätta, rödtunga, bergtunga, sjötunga,
piggvar, slätvar, skrubbskädda, sandskädda
Odlad fisk
Alla sorter
Skaldjur
Blåmusslor, räkor, kräftor, krabbklokött,
hummer, pilgrimsmusslor
Produkter, halv- och helfabrikat
Ansjovis, fiskbullar, fiskpinnar, tonfisk på burk
(skip jack), lutfisk, sardiner, kaviar, rom på burk
t.ex. löjrom, stenbitsrom m.fl.
Övriga arter
Kummel, hoki, havskatt, marulk, knot,
fjärsing, kungsfisk/uer, bläckfisk
Listan är inte komplett. Givetvis finns
fler arter som går bra att äta. Mer
information hittar du på www.slv.se.
*Sill och strömming från Östersjön kan
du äta ett par gånger per år. Sill från övriga
hav kan du äta hur mycket du vill av.
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Smörrebröd med matjessill

och pepparrotskräm

2 portioner
Ingredienser
1 burk hel matjessill, ca 200 g
2 ägg, kokta, skivade
2-3 små potatisar, kokta, skivade
1/2 liten rödlök, skalad, skivad
3-4 rädisor, skivade
smör
2 skivor råg- eller surdegsbröd
Pepparrotskräm
1 dl gräddfil
1/2 msk kaviar
1/2 msk dill, finhackad
1/2 msk gräslök, finhackad
1/2 msk pepparrot, finriven
salt och svartpeppar
Skär sillen i bitar. Blanda ingredienserna till pepparrotskrämen. Smöra bröden. Lägg på potatis, ägg, pepparrotskräm
och sill. Toppa med rädisor,
rödlök, nymald svartpeppar
och örter. Servera med en
grönsallad.

Laxsashimi med jasminris,

edamamebönor och sojavinägrett

2 portioner
Ingredienser
2 portioner jasminris
250 g lax, skinn- och benfri
2 ägg, mjukkokta
1 avokado, delad, skivad
1/3 gurka, skivad
2 salladslökar, skivade
100 g edamamebönor (sojabönor), tinade
1/2 lime, i klyftor
1-2 msk koriander färsk, grovhackad
Sojavinägrett
2 msk japansk soja
1/2 msk sesamolja
1/2 lime, pressad saft
1/2 tsk ingefära, finhackad
1/2 tsk röd chili, finhackad
1 msk gräslök, finhackad

Sesammajonnäs
1/2 dl majonnäs
1 msk japansk soja
1/2 msk sesamolja
1/2 msk sesamfrön,
rostade, svarta eller vita

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. Skär den råa
laxen i tunna skivor. Blanda ihop ingredienserna till sojavinägretten och sesammajonnäsen. Lägg upp riset på tallrikarna. Toppa med lax, ägghalvor, avokado, gurka, salladslök,
bönor, lime och koriander. Strö över sesamfrön. Servera
vinägretten och majonnäsen vid sidan av.
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2 portioner
Ingredienser
125 g kolja, skinn- och benfri
125 g lax, skinn- och benfri
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
1 msk persilja, finhackad
1/2 tsk citronskal, finrivet
1 msk citron, pressad
1 ägg, medelstort
2 msk maizena
1/2 dl standardmjölk
smör och neutral olja till stekning

Romsås
1 dl crème fraiche
1 msk majonnäs
1 msk röd stenbitsrom
salt och svartpeppar

Fantastiska fiskbiffar
med romsås och broccoli

Till servering
1/2 kg potatis
1 broccoli, delad i bitar
2 msk dill, finhackad
1/2 citron, i klyftor

Finhacka eller mixa fisken med salt. Blanda till en smidig färs.
Tillsätt sedan svartpeppar, persilja, citronskal och saft. Knäck i
ägget och tillsätt maizena och mjölk. Blanda ihop allt ordentligt.
Ställ i kylen i 10 minuter. Blanda ingredienserna till romsåsen.
Koka potatisen. Koka broccolin snabbt i lättsaltat vatten, ca
1 min. Forma färsen till biffar och stek gyllenbruna på båda
sidor i smör och olja. Servera med romsås, potatis, broccoli,
finhackad dill och citronklyftor.

Använd termometer – 48°C
passar de flesta fiskar

2 portioner
Ingredienser
250 g laxfilé, med skinn
Kryddblandning
1 msk olivolja
1 msk tomatpuré
1/2 vitlöksklyfta, finhackad
1/2 tsk paprikapulver
1 krm spiskummin
1 krm anchochilipulver
salt och svartpeppar
Guacamole
1 avokado
1/2 vitlöksklyfta, finhackad
1/2 tsk röd chili, finhackad
1/2 msk färsk koriander,
finhackad
1/2 lime, pressad saft
salt

Tomatsalsa
1/2 ask körsbärstomater,
delade i kvartar
1/2 liten rödlök, finhackad
1/2 lime, pressad saft
1 msk olivolja
1 msk färsk koriander,
finhackad
salt och svartpeppar

Kryddig tacos

med ugnsbakad lax och guacamole

Till servering
Krispig sallad, gurka, limeklyftor, hackad koriander,
gräddfil, nachos, tortillabröd

Sätt ugnen på 200 grader. Blanda ihop kryddorna till kryddblandningen. Lägg laxen med skinnsidan nedåt i en ugnsfast
form. Gnid in köttsidan med kryddblandningen och baka laxen tills innertemperaturen är ca 48 grader, använd termometer.
Mixa ingredienserna till guacamolen. Smaka av med salt.
Blanda ingredienserna till tomatsalsan. Värm bröden. Servera
laxen med alla goda tillbehör.
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Barn

Små barn växer så det knakar och kroppens olika funktioner fortsätter att utvecklas utanför
mammans mage. Därför är det viktigt att barnet får näringsrik mat som täcker alla behov.
Fisk och skaldjur är rika på protein, vitaminer och mineraler och är därför nyttig mat för
det lilla barnet. Fisk gör att barnet får i sig livsviktiga fettsyror som behövs för barnets kognitiva
utveckling, tillväxt och för att bilda ett starkt skelett. Genom att äta fisk får ditt barn också i sig
jod som påverkar kroppens tillväxt och utveckling positivt samt selen som är bra för immunförsvaret.
Man vet att barn som tidigt får i sig av de viktiga näringsämnena som finns i fisk och sedan fortsätter äta fisk genom sin uppväxt, ofta har det lättare med inlärningen i skolan, har lättare för att
koncentrera sig och får också en bättre finmotorik. Fisk är helt enkelt en bra start på livet!
Introducera fisk tidigt
Förr rekommenderades man att vänta med att introducera fisk för att minska risken att utveckla
allergi. I dag vet man att det snarare är tvärt om. Fisk precis som andra livsmedelsgrupper bör
introduceras under barnets första år.
Vitamin D
Vitamin D är fettlösligt och finns rikligt i feta fiskar såsom lax, makrill och sill. D-vitamin finns
också i berikade mjölkprodukter och ägg och hjälper till att lagra in kalk i skelett och tänder.
Vi kan själva bilda vitamin D i huden när solen lyser på oss. Små barn har känslig hud och bör
inte vistas i direkt solljus, därför får barn tillskott av D-vitamin från det att de föds fram till åtminstone 3 års ålder. Innan man beslutade att ge barn D-vitamintillskott var det vanligt att barn
drabbades av Rakitis (engelska sjukan) som gjorde att skelettet blev mjukt och benen missformade.
Fett och Omega-3
Barn behöver en större andel fett än vi vuxna, med en bra balans mellan hårda och mjuka fettsyror. De flesta fetter som vi behöver kan bildas i kroppen av protein och kolhydrater. Men det
finns ett undantag och det är omega-3 fettsyrorna. De behöver vi få i oss via maten. De är viktiga för att utveckla barnets hjärna, syn, motorik, nervsystem och hjärta. 0,2 g omega-3 per dag är
vad kroppen behöver. Servera fisk ofta, gärna tre gånger i veckan. Minst ett av dessa tillfällen bör
bestå av fet fisk som sill, makrill eller lax.
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Exempel på fiskar och skaldjur från
våra vatten du kan ge ditt barn
Allt detta kan du ge ditt barn. Hel och halvfabrikat såsom fiskbullar, fiskpinnar och färdiga
fiskbiffar är enkelt att ha hemma och kan ibland rädda en middag. Men tänk på att de också
innehåller salt, undvik därför dessa produkter under barnets första år.
Feta fiskar
Odlad lax, makrill, sill*
Torskfiskar
Torsk, sej, kolja, bleka, vitling, lubb, långa, alaska pollock
Plattfiskar
Rödspätta, rödtunga, bergtunga, sjötunga, piggvar, slätvar, skrubbskädda, sandskädda
Odlad fisk
Alla sorter
Skaldjur
Blåmusslor, havskräftor, hummer, krabbklokött, pilgrimsmusslor, räkor**
Övriga arter
Kummel, hoki, havskatt, marulk, knot, fjärsing,
kungsfisk/uer, bläckfisk.
Listan är inte komplett. Givetvis finns fler arter
som du kan ge ditt barn. Mer information
hittar du på www.slv.se.
*Sill och strömming från Östersjön kan du ge ditt barn
ett par gånger per år. Sill från övriga hav kan du äta
hur mycket du vill av.
**Färska kokta räkor, kräftor och hummer innehåller
salt, men när de blandas ut med andra livsmedel i
en maträtt blir saltkoncentrationen låg och utgör
ingen fara.
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Havets goda
Citrondoftande torsk
med ärtor och pasta

Flera små smakportioner
Ingredienser
200 g torsk, skinn- och benfri
100 g pasta, liten sort t.ex. minestrone eller risoni
1 dl ärtor
2 msk osaltat smör eller rapsolja
1 msk dill, finhackad
1 msk citron, pressad
1/2 tsk citronskal, ekologisk, finrivet
1 1/2 dl mjölk
3 msk grädde
Skär fisken i små tärningar. Koka pastan enligt anvisningen
på förpackningen. Tillsätt fisk och ärtor mot slutet av koktiden
och sjud i 2 – 3 minuter. Häll av vätskan, spar kokvattnet att
späda med när du mixar purén. Mixa ärtor, fisk och pasta.
Tillsätt smör eller olja, dill, citronsaft och citronskal. Häll i
mjölk och grädde lite i taget. Kör till en slät puré eller låt små
bitar av pastan finnas kvar om ditt barn kan tugga lite. Späd
med kokspadet om det behövs.

Recepten ger en stor sats.
Antal portioner beror på hur
gammalt barnet är. Frys in
de portioner som blir över.

Medelhavsgryta

med sej, fänkål och saffran

Flera små smakportioner
Ingredienser
1 morot, skalad, tärnad
1 stor potatis, skalad, tärnad
1/2 fänkål, skivad, grovhackad
2 tomater, i klyftor
1 msk basilika eller timjan, finhackad
1 nypa saffran
200 g sej, skinn- och benfri
100 g räkor, skalade, hackade
2 msk osaltat smör eller rapsolja
Lägg ner morot, potatis, fänkål och tomat i en kastrull och
täck med vatten, koka tills grönsakerna börjat mjukna. Tärna
fisken. Tillsätt örter, saffran och fisk till grönsakerna. Sjud
ytterligare några minuter tills fisken är genomkokt och grönsakerna är mjuka. Häll av vätskan, spar kokvattnet att späda
med. Tillsätt räkor, smör eller olja och mixa till en puré. Låt
små bitar finnas kvar om ditt barn kan tugga lite. Späd med
kokspad till önskad konsistens.
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för de små
Kolja och lax

Flera små smakportioner
Ingredienser
2 potatisar, skalade, tärnade
1 broccoli, grovhackad
100 g kolja, skinn- och benfri
100 g lax, skinn- och benfri
1 msk persilja, finhackad
1 msk citron, pressad
2 msk rapsolja
1/2 dl mjölk
kokspad

med broccoli och potatis

Skär fisken i mindre bitar. Lägg potatis och broccoli i en
kastrull och täck med vatten. Koka under lock tills potatisen
börjat mjukna. Tillsätt fisken och sjud i 2 – 3 minuter. Häll
av vätskan, spar kokvattnet att späda med. Tillsätt persilja,
citronsaft, olja och mjölk. Mixa till puré och späd med kokspad till önskad konsistens. Matchar vuxenreceptet på sid 7.

Kryddig tacolax

Flera små smakportioner
Ingredienser
2 potatisar, skalade, tärnade
2 tomater, tärnade
200 g lax, skinn- och benfri
1 nypa paprikapulver
1 nypa spiskummin
1/2 vitlöksklyfta, finhackad
1 burk majs, ca 150 g
2 msk rapsolja
kokspad

med tomat och avokado

Till servering:
Mosad avokado och gräddfil
Lägg potatis och tomat i en kastrull och täck med vatten.
Koka under lock tills grönsakerna börjat mjukna. Tillsätt
lax och sjud i 2 – 3 minuter. Häll av vätskan, spar kokvattnet
att späda med. Tillsätt majs, olja, vitlök och kryddor. Mixa till
puré, späd med kokspad till önskad konsistens. Servera med lite
mosad avokado och gräddfil.
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Smarta tips i köket
Bäst blir fisken i

låg temperatur

48°C

125°C på ugnen är lagom. Då blir
fisken saftig rakt igenom.

Använd termometer så får du ett perfekt
resultat. Innertemperatur på 48°C brukar
passa de flesta fiskarter.

små smakportioner

För
till barn, använd en
vitlökspress

puré
istärningsfack

Gör
på enbart fisk och enbart grönsaker. Frys
och sätt lätt ihop olika
in i
måltider. Glöm inte att tillsätta lite matfett.

Fler tillagningstips hittar du på
Sjömatsfrämjandets hemsida
www.sjomatsframjandet.se
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Fisk skall
inte koka
bara sjuda

