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Strandbúnaður 2019, Grand Hótel Reykjavík, 21.-22. Mars 

Hugmynd að kynningu á krækling,  
haldin á Grand hótel 21 mars 2019. 

 
Góðan dag, Ég heiti Friðrik Sigurðsson og starfa sem matreiðslumaður 
hjá Utanríkisráðuneytinu.   Gaman að fá að vera með ykkur hérna í 
dag – og deila minni sýn á notkunar möguleika þessa góða hráefnis 
sem íslenskur kræklingur er. 
 
Kræklingur og sér í lagi íslenskur er eitt af mínum uppáhalds 
hráefnum, þróunin og vitundarvakningin í framreiðslu hans hefur 
verið mikil frá því að farið var að nota hann hér á Íslandi í matreiðslu. 
   
Fyrstu kynni mín af krækling eru frá árinu 1975,  þegar ég var að læra 
matreiðslu á veitingahúsinu Naustinu, sem einhver ykkar hér munið 
eftir.  Naustið var á þeim tíma einn vinsælasti veitingarstaður 
borgarinnar og hann sérhæfði sig meðal annars í sjávarréttum.    
Kræklingurinn í þá daga kom niðursoðinn í dósum frá Noregi.   
 
Kræklingurinn var notaður í sjávarréttargratín, fiskseyði, fisksósur og 
stundum var hann djúpsteiktur á brauðsnittu sem fingramatur.   
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Á þessum tíma komu einstaka sinnum kafarar, sem köfuðu eftir skel, 
aðallega öðuskel og krækling og buðu til sölu á veitingarhúsum 
borgarinnar. 
Yfirmatreiðslumaðurinn á Naustinu sýndi ferska kræklingnum lítinn 
áhuga, fannst að það væri mikil vinna sem færi í að vinna hráefnið 
þannig að það væri hægt að nýta það til matreiðslu.  Jafnframt 
óttuðust aðilar að hún væri eitruð.   
 
Meistarinn samþykkti að kaupa ferskan krækling, en henti 
kræklingnum sjálfum, þreif skelina og fyllti hana með dósa 
kræklingnum frá Noregi.  Ég varð hins vegar heillaður af skelinni og er 
enn.   
 
Sem betur fer er þetta liðin tíð. Og flestir kokkar á Íslandi í dag kunna 
vel að matreiða og meðhöndla ferskan krækling og viðskiptavinir eru 
óhræddir við að prófa hann.   
 
Að fá Íslenskan krækling á markaðnum hér heima er ekki auðvelt, 
framboðið er mjög sveiflukennt.  Kræklingurinn er stundum of smár, 
en oftast mjög fallegur, vel holdfylltur og bragðgóður.  Það eru engar 
ýkjur þegar ég segi að kræklingur sem ræktaður er við íslandsstrendur 
sé með þeim bragðbesta krækling sem völ er á.   
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Ég hef smakkað krækling víða um heim og það er eitthvað  við 
kræklinginn hér sem er öðruvísi.  Hann er til dæmis miklu stærri og 
kjötmeiri en annarstaðar. Bragðið er sterkt sem gæti orsakast af því 
að hann vex hægar vegna kulda sjávar  og svo hefur hreinleiki hafsins 
enn sem komið er örugglega mikið að segja.  
 
Í tengslum við störf mín í utanríkisþjónustunni fer ég víða með 
íslenskt hráefni, meðal annars í sendiráðin okkar þar sem viðburðir 
eru.  Oft hef ég tekið með mér íslenskan krækling.  
 
Ég hef fengið góð viðbrögð við kræklingnum, ýmsar fyrirspurnir og 
það sem vekur ætíð athygli meðal áhugamanna er hvað hann er stór 
og eins bragðgóður.   
 
En hvers vegna velja krækling frekar en aðrar fiskafurðir ? 
 
Það sem fólki finnst spennandi við krækling er hve einstakt bragðið 
er.  Það er enginn önnur fiskafurð lík honum.   
 
Að framreiða og borða krækling bíður upp á skemmtilega stemningu, 
svolítið fingraverkefni, og svo líka fallegur fyrir augað.  Bragðið er þó 
ávallt aðalatriðið. 
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Að lokum vil ég segja að ég tel að íslenskur kræklingur sé vannýtt 
tækifæri í íslenska eldhúsinu.   
Ég sé fyrir mér að veitingahús á höfuðborgarsvæðinu fari að sérhæfa 
sig í skel eins og margir þekkja frá Brussel og víða annarsstaðar.   
Ég sé kræklinginn líka sem spennandi möguleika fyrir veitingahús á 
landsbyggðinni.  
 
Hann geymist vel í fyrsti og hægt að elda eftir þörfum.   Að bjóða upp 
á „Múl e frít“.  Krækling, franskar og mayo myndi örugglega geta 
orðið vinsæll matur fyrir ferðamenn sem koma til Íslands.     
  
Í einni ferð minni til Tókíó fyrir nokkrum vikum heimsótti ég 
fiskmarkaðinn, sem er einn sá stærsti í heimi.  Þar sá ég ýmiss konar 
vinnslu á fiski sem ég hef ekki séð áður.  Þar voru meðal annars 
þurrkaðar fiskplötur  af öllum gerðum.  Þetta er örþunnar smá plötur 
sem meðal annars voru gerðar úr mismunandi smáfiskum og 
krækling.   
 
Ég kom með smá sýnishorn heim og þið getið skoðað þetta hérna á 
borðinu hjá mér.  Fyrir utan þessar plötur  voru  líka flögur úr ýmsum 
tegundum  sem Japanir setja út í miso súpuna sína.  Þarna væri hægt 
að fá margar frumlegar hugmyndir sem nýta mætti við þetta góða 
hráefni sem íslenskur kræklingur er.   
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Ég hef tekið saman nokkrar aðferðir sem ég hef notað við matreiðslu 
á krækling, og ætla að gefa ykkur smá smakk hér í lokin.  
 
(Gufusoðin krækling í hvítvíni með kryddjurtum, þurrkaðan krækling, 
kræklingaduft, kræklingasmjör, kræklingasoufflé.) 
 
Ég vil hvetja framleiðendur til að halda áfram þróun á skelfisk og 
halda áfram að gera ótal spennandi hluti úr honum. 
 
Takk fyrir 
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