
Fiskfett-o-m
eter Mager fisk (0–2 g fett per 100 g fisk) 

Halvfet fisk (2–8 g fett per 100 g fisk) Fet 

fisk (8–35 g fett per 100 g fisk)

Livsmedelsverket:

“Allt gott från havet är 
bra för hälsan”

Innehåll per 100 g fisk
 Omega-3  Fett/g Jod /μg Selen/μg   D-vit./μg

Havskatt 1) 0,7g 2,7 60  58 1,3

Liten hälleflundra 1) 2,36g 15,6 20  27 15

Lax 1) 3,00g 10,0 30  19 30

Alaska pollock 4) 0,2g 0,5 44  19 0

Rödspätta  1) 0,54g 1,5 40  30 3,0

Sej 1) 0,44g 0,98 85  36,5 1

Sill 1) 2,34g 13,1 30  32 11

Flundra 1) 0,5g 1,6 15  29 0,8

Torsk 1) 0,25g 0,6 188  28 1,0

Räkor 2) 0,39g 1,1 14,1  22,3 0,5

Hajmal 4) 0g 1,1 2   12,7 0

1) Källa: Fiskindustrin; 2gangeomugen.dk

2) Källa: Danska livsmedelsinstitutet; foodcomp.dk

3) Källa: Danska livsmedelsverket; altomkost.dk

4) Källa: matkalkyl.se

Observera:*

** Hajmal finns inte i Royal Greenland DK-Foodservices sortiment

3)
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Fisk innehåller omega-3, selen, jod 
och D-vitamin, som kroppen behöver 
och som det är svårt att få i sig till-
räckligt av från andra livsmedel:
– Omega-3 är en stor del av orsaken till att det är så nyttigt med fisk. 
 Omega-3-fettsyror är nyttiga fettsyor som finns främst i fet fisk.2)

– Fettet som finns naturligt i fisk är nyttigare än det fett som finns i kött och i 
 mejeriprodukter.2)

– Jod ingår i de hormoner i sköldkörteln som reglerar kroppens ämnesomsättning.2)

– Selen påverkar kroppens immunsystem och det pratas idag mycket om 
 betydelsen av selen när det gäller cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.2)

– D-vitamin är särskilt viktigt för kroppens upptagande av kalcium och för våra 
 ben och muskler. Brist på D-vitamin ökar risken för benskörhet.1)

1)

Visste du det här?
–  Onyttigt fett, s.k. mättat fett, kommer 

från kött och mejeriprodukter. Onyttigt 
fett kan öka risken för livsstilssjukdomar 
som hjärt- och kärlsjukdomar och diabe-
tes. Det nyttiga fettet som finns i vege-
tabiliska oljor och i fisk, tros minska 
risken för hjärtinfarkt.2)

–  Fetthalten är inte jämnt fördelad över-
allt i en fisk – den minskar faktiskt från  
huvudet i riktning mot svansen ...3)

– Fiskens fettinnehåll beror på när fisken 
är fångad. För de flesta fiskar gäller att 
de är magra och utmattade efter leken, 
varefter de växer sig “tjocka” och feta 
fram till nästa lek.3)

 
Livsmedelsverket rekommenderar 
följane:
Ät fisk minst två gånger i veckan som 
huvudrätt och flera gånger i veckan som 
pålägg.1)

Sammanlagt bör du äta 
350 g fisk per vecka, varav 

200 g fet fisk som t.ex. lax, 

liten hälleflundra och sill1)

Fet fisk innehåller 
många nyttiga 

omega-3-fettsyror

1)  Källa: Danska livsmedelsverket; altomkost.dk

2)  Källa: Fiskindustrin; 2gangeomugen.dk

3)  Källa: Fiskindustrins utbildningsmaterial: 

 “Fakta om fisk och skaldjur”


