
flatfiskarter
– kapping og sløying
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Feil sløyesnitt for flatfisk.

Korrekt kutting av kverken.

Korrekt sporkutt.

Korrekt rundkutt.

Korrekt sløyesnitt for flatfisk.

Korrekt sløyesnitt.

Skrap vekk sleipa på kveita. Dra kniven langs kroppen på kveita og 
fjern eventuelt rester av sleipe. Spyl godt.

Sløyinga skal utføres på den mørke sida (oversida) av  
flatfisken. Stikk kniven inn i overkant av gjellelokket, rett bak 
bryst finnen (A). Dersom en tar sløyesnittet for langt ned vil 

en få et stort utbyttetap (B). Det er også fare for å skjære inn 
i hjertet og forurense kjøttet og snittflatene med blod. Skjær  
et sammenhengende kutt. 
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Dersom flatfisken skal pro duseres med hodet på, tar en ut 
innmaten og gjellene i en  opera sjon. Det er viktig å fjerne de 
to kjertlene som sitter helt bak i bukhula på kveite (A og B). 
Blodryggen på all kveite skal fjer nes. For lettere å fjerne  
blodryggen kan en snitte med kniv på begge sidene av 
ryggsøylen og skrape med ei kveiteskje (C og D). Rester av 
blodryggen og søtfisken kan gi en gulbrun farge i kjøttet.

Fremst i nakken, på ei forhøyning på begge sidene av  
rygg beinet finner en søtfisken. Dette er kjertler som skal 
fjernes hos kveite. Kveite har mer søtfisk enn blåkveite. Skrap 

vekk dette partiet (E). For å fjerne blodrester i årene til kveite 
kan en spyle bakerst i bukhula inn i årene. Dette gir god  
utskylling av blodet (F). Dersom det er brudd i ryggraden vil 
en spyle blodet inn i fiskekjøttet.

Tidligere var det vanlig at kveite ble liggende på kjølerom 
noen dager før innfrysing. i løpet av lagringstida slapp kveita 
sleipa. i dag er det mest vanlig å fjerne sleipa med høytrykk. 
Vær forsiktig med trykket under spylinga og ikke spyl for 
lenge. 

Kjertlenes plassering i bukhula.

Snitting langs blodryggen. Skraping av blodryggen.

Kjertlene fjernes.
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DC

Søtfiskens plassering. Vannet spyler gjennom blodåra som ligger langs ryggsøyla.
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