För dig som letar efter ett
hållbart, miljövänligt, hälsosamt och innovativt alternativ

Guldhavens historia
Grunden till Guldhaven Pelagiska AB lades redan 1992, när Kent
Karlsson och Arnold Bodlund började fiska tillsammans. Så småningom började de även tråla efter siklöja och producera löjrom, färdiga
fiskrätter och andra fiskprodukter.
Utöver att fånga fisk och producera färdiga produkter odlar vi idag
även regnbåge i Bottenvikens rena och friska vatten utanför Piteå.
Att fisket och hela vår produktion är hållbart är både självklart och
oerhört viktigt för oss, från både kvalitets- och miljösynpunkt. Guldhavens affärsidé är att ta tillvara lokala fiskråvaror på ett optimalt och
hållbart sätt. Vi är ett svenskt företag som tar hand om hela kedjan
från fisk till färdig produkt, vi tar i så stor utsträckning som möjligt vara
på alla delar av fisken, vi odlar själva på ett miljövänligt sätt och arbetar ständigt med att ta fram innovationer som gör att vi kan använda
våra lokala råvaror på ett optimalt sätt. Det ger kvalitet för våra kunder
och minsta möjliga påverkan på vår planet.
Ett konkret exempel är att vi 2019 inledde en satsning på att ta tillvara de underutnyttjade karpfiskarna braxen och id, i samarbete med
bland andra miljöorganisationen Race for the Baltic och marin- och
kulturorganisationen John Nurminens Stiftelse i Finland. Satsningen
bidrar till ett helt nytt svenskt livsmedel som både smakar gott och
har mycket positiva miljömässiga effekter på havet genom att minska
övergödningen i Östersjön.
Vi köper också fisk från andra lokala fiskare och stöttar och utvecklar
på så sätt det lokala småskaliga fisket.

Bli inspirerad av
framtidens mat!
Våra recept på Braxa fiskbiffar är framtagna av
den prisbelönta kocken Frida Ronge, fiskhandlardottern från Göteborg som brinner för hållbarhet.
Frida säger om produkten som är både fiskad och
producerad i Sverige:
– Det ligger helt rätt i tiden – det här är verkligen framtidens mat. Det finns oändliga möjligheter att laga goda och hälsosamma maträtter med
fiskbiffarna och jag har tagit fram massor av olika
recept.
Våra Braxa fiskbiffar är hållbart producerade av
braxen från Östersjön. Ingredienserna är i huvudsak KRAV-märkta och ekologiska, gluten-, sojaoch mjölkfria.
Biffarna är framtagna genom ett initiativ lett av
John Nurminens Stiftelse och Race for the Baltic
i samarbete med Guldhaven Pelagiska, med höga
krav på hållbart fiske, övervakning av fisketekniker
samt hälsoaspekter för konsumenterna.

10 port.

Ugnsbakad fiskbiff och rostad sötpotatis
med grönärtshummus, råriven rödbeta, citron och turkisk yoghurt
GRÖNÄRTSHUMMUS
500 g gröna ärter
½ citron, pressad saft
½ dl rapsolja
ev. mynta, salt och pepp
som smaksättning

FISKBIFFAR
10 Braxa fiskbiffar
5 stora sötpotatisar i
klyftor
4 msk olivolja
4 grovrivna rödbetor

500 g frysta ärtor
ev. några kvistar mynta
2 citroner i klyftor
5 dl turkisk yoghurt
en nypa salt
en nypa peppar
ev. vattenkrasse som
topping

TILLAGNING
Tina ärterna och mixa med olja, citronsaft, mynta, salt och peppar.
Sätt ugnen på 200° C. Lägg sötpotatisklyftorna på en plåt med bakplåtspapper,

ringla över olivolja och salt och grädda i
ca 30–35 min. För bäst resultat stek fiskbiffen först i en stekpanna, ett par minuter på var sida på medeltemperatur.
Grädda sedan i ugnen på 200° C till en
innertemperatur på cirka 70° C. Fiskbiffen
kan läggas direkt på galler alternativt på
ett gastrobleck med fett eller bakplåtspapper men då blir ytan något mjukare (7
minuter för tinade, 17 minuter för frysta).
Servera allt tillsammans med färsk citron
och grönärtshummus.

10 port.

Taco med krispiga grönsaker
och svart bönkräm
SVART BÖNKRÄM
250 g svarta bönor
1 msk limesaft
½ dl vatten
1 tsk spiskummin
salt och peppar

TACO
10 Braxa fiskbiffar
3 dl grovrivna morötter
3 dl grovriven vitkål
2 dl majs
1 dl gurktärningar

1 dl crème fraiche
2 dl tacosalsa
10 majstortilla
10 limeklyftor
(kan uteslutas)
grovhackad koriander
(kan uteslutas)

TILLAGNING

För bäst resultat stek fiskbiffen först i en
stekpanna, ett par minuter på var sida på
medeltemperatur. Grädda sedan i ugnen
på 200 °C till en innertemperatur på cirka 70°C. Fiskbiffen kan läggas direkt på
galler alternativt på ett gastrobleck med
fett eller bakplåtspapper men då blir ytan
något mjukare (7 minuter för tinade, 17
minuter för frysta).

Mixa bönorna till en slät kräm med vatten
och lime, smaksätt med spiskummin, salt
och peppar.

Dela fiskbiffarna på hälften och servera
på tortillabrödet med grönsaker och såser.

Benella regnbåge
I Bottenviken utanför Piteå odlar vi vår
egen Benella regnbåge. Benella regnbåge får foder som naturligt kommer från
Östersjön, vilket skapar ett kretslopp som
gynnar miljön. Vi använder de näringsämnen som redan finns i havet utan att tillföra
nya som kan leda till övergödning, vilket
är bättre för både fisken och havet. I fodret är också en stor del av fiskoljan ersatt
med rybsolja från växtriket, för att vi inte
ska behöva fiska upp lika mycket skarpsill
och strömming att göra fiskolja av och på
så sätt försöker vi upprätthålla ett stabilt
fiskbestånd i Östersjön. Med mindre fiskolja i fodret återintroduceras dessutom min-

dre fosfor, kväve och andra miljögifter till
havet, vilket bidrar till ett renare Östersjön.
Systemet har redan använts länge i Finland,
och nu har Guldhaven tagit det till Sverige.
Miljötänket går också in i produktionen: vi
tar vara på allt som går av fisken. Vi säljer
såväl hel fisk som filé, och av resterna gör
vi färs till biffar – det enda som blir över är
benen.
Benella regnbåge innehåller mer Omega
3-fettsyror och D-vitamin än andra fiskar.
Omega 3-fettsyrorna är bra för hjärtat,
hjärnan och synen, och D-vitamin är livsviktigt för leverns funktion, vilket i sin tur
stärker ben och tänder.

Inspiratör för tillväxt
Raisioaqua är en finsk expert på fiskfoder och

till största delen innehåller fiskolja används först

fiskutfodring. Vi är föregångare avseende

i odlingens slutfas. På det sättet tryggas en

miljövänliga foder. Vi erbjuder våra kunder foder

tillräcklig tillgång på omega3fettsyrorna EPA

enligt en hållbar utveckling och utfodrings

och DHA i den odlade fisken, som är så viktiga

modeller som fungerar i vår nordliga miljö.

för människans hjärt och blodkärlshälsa.

Utfodringskoncept

Benella®

Varumärket för östersjöfodret Baltic Blend®

De kontraktsodlare som följer Raisioaquas

deklarerar att rent fiskmjöl och fiskolja från

Opti-utfodringskoncept har nytta av

östersjöfiskar används som råvara i fodren. Varje

vårt registrerade varumärke Benella i sin

kilo fisk som odlas med östersjöfoder avlägsnar

marknadsföring av regnbågslax, sik och gös.

fosfor ur havet, återanvänder näringsämnen och
minskar i betydande grad kvävebelastningen
från fiskodling.
Av tradition har man använt fiskolja som
energikälla i fiskfodren. I Raisioaquas Optiutfodringskoncept ersätts fiskoljan till stor del
med rapsolja. Detta sparar i betydande grad
på havens värdefulla fiskbestånd och är en
kostnadseffektiv metod för odlaren. Foder som

www.raisioaqua.com
Thomas Ginström +358 500 329 061
thomas.ginstrom@raisio.com

Polarregnbåge
Vi odlar även regnbåge under det skyddade namnet Polarregnbåge som ett gott
svenskt alternativ till den norska odlade
laxen. Att handla svenskt är bra för både
den svenska ekonomin och miljön. Odlingen är miljökompenserad vad gäller
näringsutsläpp; genom fiske och produktion av andra fiskarter tar vi upp nästan 50
procent mer fosfor och nästan lika mycket
kväve ur Östersjön mot vad odlingen släpper ut.

Polarregnbågen växer i Bottenvikens rena
och friska vatten vid Jävrebodarna i Piteå,
och äter miljövänligt foder som, förutom
fiskmjöl, även innehåller bland annat insekter. Produktionen innebär också korta
transporter från odling till produktion.
Precis som med Benella regnbåge tar vi
vara på hela fisken: hel fisk, filé, bitar och
dessutom regnbågsbiffar som är glutenfria
och tillverkade med ingredienser som till
största delen är svenska, KRAV-märkta och
ekologiska.

NÄRINGSLÄRA
• Vi har utvecklat nya foderlösningar som gör att vattenbruket kan växa utan att i onödan påverka vildfisken,
som är en begränsad resurs. Blir det nödvändigt, kan
Skretting nu producera foder helt utan att använda
marina råvaror.

RÅVAROR
• Vi odlar nu en marin mikroalg, naturens egen producent
av Omega-3. Att gå direkt på källan är kanske det största
genombrottet vad gäller bärkraft inom vattenbruket.
• I Brasilien ser vi till att all soja vi använder kommer från
gårdar som jobbar aktivt mot skövling och avskogning av
regnskog.
• Insektsmjöl är en ny och bärkraftig råvara som vi testar i
foder till laxartad fisk.

DRIFT
• Vi använder 14,7 % mindre energi i produktionen av
foder än för tio år sedan. Denna energireduktion är ett
resultat av ett långsiktigt och medvetet miljöfokus.

ENGAGEMANG
• I Nigeria stöttar vi småskalig odling av mal. Ökad hållbar
produktion av odlad fisk säkerställer att flera nigerianer får
tillgång till näringsrik mat som de har råd med.

När miljöambitioner blir strategi
Det är inte bara vad vi vill göra, utan vad vi gör
Hållbarhetsutmaningarna för världens matproduktion är betydande och ökande. Vattenbruket måste
utveckla sig genom att ta i bruk nya metoder och ny teknologi mycket snabbare. Som ett globalt
foderbolag måste Skretting ta ansvar. Vi måste fortsätta med att ta betydelsefulla steg på alla nivåer
så att tillgängliga resurser blir använda mer effektivt, miljöpåverkan reduceras och produktiviteten
ökas.
Vårt nya hållbarhetsprogram, Nuterra, innehåller visionen och åtgärderna som är nödvändiga för
att säkra att vi efterlever vårt ansvar och våra ambitioner. Nuterra är en plattform som säkrar att vi i
Skretting gör det vi säger att vi skall göra, och som stöttar våra kunders bärkraftiga produkter.
Läs mera på www.skretting.no

Braxabiffar
Projektet Baltic Fish initierades av John Nurminens Stiftelse och drivs
av stiftelsen Race for the Baltic och Guldhaven. Dess mål är att skapa bra förutsättningar för ett hållbart fiske av de tidigare outnyttjade
karpfiskarna braxen och id. Dessa fiskarter trivs i övergödda vatten
och finns därför i överflöd i Östersjön. De har låg fetthalt och ansamlar därför inte miljögifter, och genom att fiska braxen och id återvinns
näringsämnen som fosfor och kväve ur havet och övergödningen
minskas. Dessutom gynnas det svenska lokala och småskaliga fisket.
Braxen och id är helt enkelt ett utmärkt val för alla som vill äta gott
och mer hållbart.
Förr var braxen och id vanliga matfiskar, men på senare tid har många
undvikit dem på grund av att de har många ben. Men med Guldhavens moderna produktionslinje kan vi effektivt urbena fiskarna och
skapa god och nyttig mat av lokala resurser som det finns gott om.
Guldhaven är först i Sverige med riktat fiske mot braxen och id och
har tagit fram Braxa fiskbiffar. Det är goda, hälsosamma och proteinrika fiskfärsbiffar med en fin mild smak som kan tillagas på otaliga sätt.
Med hjälp av den prisbelönta kocken Frida Ronge har vi tagit fram en
hel rad med recept för alla miljöhjältar därute!

RÅPRODUKTER AV HÖG
KVALITET OCH
KONSERVERAD FISK
Pielisen kalajaloste Ltd • Pitkäkoskentie 26 as. 1, FIN-75500 Nurmes • sales@pielisenkala.fi

Kalix löjrom och löjfilé
Produktion av löjrom är ett hantverk
som ger en riktigt klassisk svensk delikatess. På Guldhaven har vi producerat ursprungsmärkt Kalix löjrom sedan mitten av
1990-talet, och vi är faktiskt den enda fiskproducenten i Sverige som tar hand även
om själva fisken och inte bara rommen.
Löjrom får man fram genom att klämma ut rommen ur siklöjans honfiskar för
hand. Vanligast är att man först bryter av
fisken på mitten, men vi gör det på det
gammaldags sättet där fisken blir huvudkapad och rensad, och då kan fisken användas som livsmedel. Hanfiskarna, som

ju inte har rom, filéas. Siklöja, som är den
minsta medlemmen i familjen laxfiskar, är
en utmärkt matfisk med rikligt med nyttiga omega-fettsyror. Våra delikata Kalix
löjfiléer kan exempelvis stekas i smör eller
friteras, och säljs både färska och frysta.
Rommen sköljs och rengörs efter klämningen och torkas på galler innan den
saltas, packas och fryses in. Kalix löjrom
är i samma ursprungsmärkningsklass som
champagne och parmaskinka, den starkaste märkningen inom EU – en svensk
klassiker!

Med internationella tekniker och kompetenser
sedan 1983 är EM-lax idag ledande i Sverige
på uppfödning av sättfisk. Företaget föder upp
gullspångslax, regnbåge, röding och öring från
romkorn till fisk - redo för att sättas ut i det vilda,
för sportfiske eller för matfiskuppfödning.
EM-lax bedriver idag verksamhet vid fem olika
platser i Sverige där processledet är uppdelat i
bland annat avel, kläckeri och tillväxt.
Vill ni veta mer?
Kontakta info@emlax.se • www.emlax.se

EM-lax AB

Kan jag rädda Östersjön
genom att äta fisk från
Guldhaven?
Ja, du kan i vilket fall hjälpa till, och så gör vi allt vi kan från vårt håll! Vi på
Guldhaven strävar efter att hela vår produktionskedja ska vara så hållbar som
möjligt. Både genom att odla regnbåge med naturligt foder och genom att
fiska braxen och id minskar vi övergödningen av Östersjön. Vi samarbetar
med lokala fiskare som fiskar småskaligt och gynnar på så sätt landsbygdens
utveckling. Vi arbetar efter FN:s globala mål om hållbar konsumtion och
produktion och hav och marina resurser. Att ta tillvara hela fisken så att inga
delar slängs i onödan är en självklarhet för oss, och vi lyssnar alltid på våra
kunders behov och önskemål för att ta fram nya innovativa matprodukter
och sätt att arbeta. Vi ligger i framkant med att ta fram goda, hållbara produkter som gör skillnad för både hälsan och vår planet.
Vi kompletterar hantverket med fiske och löjromsframställning med moderna maskiner som rationaliserar arbetet – erfarenhet, kunskap och engagemang ger det lilla extra för att slutresultatet ska bli gott.

Förpackningsmaterial, förpackningsmaskiner
och service till livsmedelsindustrin
Finnvacum AB • Tel: 08-600 13 50 • info@finnvacum.se • www.finnvacum.se
• Lager/Kontor: Rökerigatan 22, Slakthusområdet, Johanneshov

• 19065 • www.jssverige.se
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