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Stenbiderrogn:

Dansk kaviar
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STENBIDERROGN
PÅ SMØRSTEGT TOAST
MED RØDLØG

 Den eksklusive delikatesse:

Ægte kaviar

Skindstegt kuller:

En herlig
vinterfisk



EN SMAG AF FORÅR

s.18

s.13

Et nyt år har taget sin begyndelse – forude venter foråret og en 

lysere tid. Forude venter forhåbentlig også en lysere tid i en mere 

overført betydning. Det forgangne år blev på mange måder et no-

get indskrænket år, så når vi nu kigger frem mod forårets lysere 

dage, så bliver det forhåbentlig i mere end én forstand. 

Det tidlige forår bringer en ny sæson med sig, og den første smag af 

denne nye sæson i køkkenet er velsagtens den friske stenbiderrogn – 

det er akkurat lige så stor en fornøjelse, som når den første vintergæk 

titter frem i haven. Sæson for rogn er tegn på forår – først kommer 

torskens rogn, og så bliver den afløst af stenbiderens. Udover at være 

blandt de første forårsbebudere, så er det også nogle af de første dan-

ske råvarer i sæson, som vi kan glæde os over i et stadig vintermørkt 

Danmark. Det er årets koldeste måneder. Vi opholder os næsten 

udelukkende inden døre, og det er rart at samles i de lune hjem om 

smagfuld mad tilberedt af lækre råvarer. Udover rogn er der også an-

dre delikate råvarer fra havets skatkammer, der er i sæson netop nu. 

Fisk er godt for dig og din krop. Fisk indeholder nemlig nærings-

stoffer som fiskeolie, selen, jod og D-vitamin, og dem har du og din 

krop brug for. Og husk at de ferske danske fisk skal købes, når de 

er i sæson. Så er de både billigst og bedst. Og de friske sæsonfisk 

fra vores egne farvande er ikke kun sunde, men også bæredygtige 

og klimarigtige at spise. God appetit. 
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STENBIDERROGN

DANSK 
KAVIAR
[  Karina Faltz     Frank Winding   Magnus Thornvig Aaen]

Stenbiderrognen kaldes også for dansk kaviar – og disse 
vidunderlige rogn er et populært alternativ til de meget 
dyrere størrogn, der bruges til ægte kaviar. Den lækre rogn 
fra stenbideren er i sæson fra februar til april, og du må 
endelig ikke snyde dig selv for denne enestående delikatesse.

JANUAR MAJMARTS JULIFEBRUAR JUNIAPRIL

SÆSONEN STENBIDERROGN I DANMARK
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FAKTA OM
STENBIDER

Størrelse:
Hanner op til

40 cm
Hunner op til

70 cm

Vægt:
optil 5 kg

Gydeperiode
Februar til 

april.

Stenbideren er let at genkende på 

grund af sin runde og oppustede krop. 

Den har fået sit særprægede navn, 

fordi der på bugen sidder 12-15 suge-

kopper i en cirkel – og med denne ”su-

geskive” kan fisken suge sig fast på en 

hård og stenet bund, som den naturligt 

foretrækker. Der skal gode kræfter til 

at trække fisken fri, når den først har 

fået sig suget fast.

De særprægede fisk lever i Nordat-

lanten fra Canada i vest til Norge og 

Finland i øst – både langs kysten men 

også længere ude på det dybere hav. 

Stenbiderne søger i løbet af vinteren 

og det tidlige forår ind på lavt vand for 

at gyde – de danner par og finder hur-

tigt et egnet sted på bunden til gydnin-

gen. Hunnen kan rumme op til 200.000 

æg, som under gydesæsonen udgør 

op mod 25% af hendes samlede vægt.  

Æggene har en diameter på ca. 2 mm 

– så der er tale om store æg i forhold 

til andre havfisk. Æggene er rødlige 

efter gydningen, men ændrer hurtigt 

farve til turkisgrønlig, hvilket også er 

den farve de små fisk har i deres før-

ste leveår. Hunnen forlader gydestedet 

kort efter gydningen, mens hannen bli-

ver tilbage og vogter over æggene til 

de klækker. Æggene klækker efter et 

par måneder, og først da forlader den 

trætte og udkørte han altså området. 

Stenbiderhunnen fanges lige før den 

gyder, netop fordi det primært er >>
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fisk eller skaldyr. Den kan også nydes, som den er i en klas-

sisk appetitvækker, der har fået et twist. Prøv eksempelvis 

på smørristet toast med rygeostecreme og finthakket rødløg.

Men vent ikke for længe inden du opsøger din fiskehandler, 

for pludselig er rognen her ikke mere – og så går der lang 

tid inden, du igen kan nyde den lækre delikatesse.  

Rognen ligger bag en hinde, som skal fjernes. Det er lidt om-

fattende, men din fiskehandler har naturligvis gjort arbejdet 

for dig. Så når du kommer hjem med dine stenbiderrogn, er 

de klar til anvendelse. 

 fiskens rogn, der er interessante. Stenbiderhunnen kaldes 

også kvabso, fordi den er stor og kvabset i forhold til den 

mindre han. Hannen kan ryges og kan også spises som al-

mindelig fisk – mens hunnen ikke er særlig velegnet til spi-

sefisk. Det er et sikkert forårstegn for fiskerne, når de første 

stenbidere fanges i garnene. Stenbiderrognen er nemlig en 

rigtig forårsbebuder, og derfor kan du netop nu købe rognen 

hos din lokale fiskehandler. 

 

Og den relative korte højsæson for de delikate fiskeæg bør 

bestemt udnyttes, da rognen er en fantastisk spise. Nyd den 

særlige delikatesse, når den er frisk og fuld af smag. Hvert 

lille æg eksploderer i munden og giver dig en frisk, salt smag 

med et lille hint af sødme. Den lækre rogn kan tilberedes på 

mange spændende måder – og kan bruges til meget andet 

end blot sammen med blinis og creme fraiche. Den ledsa-

ges særligt godt af syrlige, cremede eller friske smage. 

Den fungerer perfekt som en del af en delikat 

forret eller som supplement til 

en hovedret med  
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INGREDIENSER
200 g stenbiderrogn
12 hvide asparges
3 dl vand
1 spsk smør
1 tsk salt
1 bdt. dild
resten af citronen, som er brugt til at  
presse saft af til saucen.

Sauce Mousseline:
2 æggeblomme
140 g smør
1/2 tsk flagesalt
1 citron, 3 spsk. saft herfra
1 dl piskefløde
sort peber, friskkværnet

FREMGANGSMÅDE
Skær enderne af de hvide asparges og skral dem. 

Pres citronen og sæt saften til side til saucen. 

Kom citronskallen, vand og salt i en gryde og kog 

det op. Når det koger kommes asparges i gryden 

sammen med en spsk. smør. Kog i ca. 5 minutter, 

tag gryden af varmen, fisk aspargesen op og lad 

den dryppe af på et stykke køkkenrulle.

Sauce Mousseline
Kom smør i en gryde og lad det smelte langsomt 

ved svag varme. Hæld derefter forsigtigt det 

klarede smør i en skål, og kasser vallen.

I en ren gryde piskes æggeblommer med citron-

saft og salt under lav varme, indtil æggeblom-

merne begynder at tykne. Sluk varmen og pisk 

kraftigt det klarede smør i, som tilsættes lidt efter 

lidt. Pisk fløden til en luftig flødeskum, og vend 

den i saucen, som derefter smages til med salt og 

en smule peber. Anret på en tallerken med stenbi-

der, asparges, sauce og dild på toppen.

STEN- 
BIDER-
ROGN
på bund af hvide asparges 
og Mousseline sauce
[   Magnus Thornvig Aaen/Claus Sander   Frank Winding]

4 pers.



FISKEHANDLERENS STORE

ROGN GUIDE
[  Karina Faltz     Frank Winding   Magnus Thornvig Aaen / Claus Sander]

Årets første kølige måneder er højsæson for fiskerogn. 
Særlig fokus får nok stenbiderrognen, men rogn er meget 
mere end blot stenbiderrogn og den dyre kaviar. Danmarks 
fiskehandlere opfordrer til, at vi alle udforsker det store 
udvalg af fiskerogn – og udvider vores horisont. Og det er 
netop nu, det skal ske. Den friske rogn smager nemlig bedst. 

Rogn er noget særligt. Sæsonen for den friske rogn er kort – 

og vi venter den med længsel. Afhængig af vejr og vind kan 

sæsonen skubbe sig, men det er som hovedregel i de første 

måneder af året, at vi skal nyde denne delikatesse fra havet. 

Der er mange forskellige slags rogn – og sammen med din 

fiskehandler vil F!SK give dig et overblik over, hvad der gem-

mer sig bag nogle af de forskellige typer rogn. 

Fiskerogn er som bekendt fiskens æg, og især kaviar be-

tragtes som en eksklusiv spise med en rigtig god smag. 

Andre og billigere alternativer til den ægte kaviar er også 

eftertragtede og har også en sublim smag. 

Uægte kaviar er rogn fra andre fisk end støren – mest al-

mindelig er nok stenbiderrogn, men også lodde- og ørred-

rogn.  

Ørreden er udover deres smagfulde kød også meget værdsat for 

deres lækre rogn. Rognen fra ørreden er mellemstore smagsfulde 

æg, som springer i munden. Størrelsen på ørredrogn er ca. 3 mm – 

og dermed er de blandt de største fiskerogn. De store og sprøde æg 

har en ren og intens smag, og rognen bruges til at give en kraftig, 

fed og lækker smag til anretninger. Og så har de en flot og klar 

orangerød farve, der giver et flot farvespil.   

 

Ørredrogn er en fremragende smagsgiver i mange retter – men 

rognen kan også nydes alene eller i kombination med ganske få 

andre ingredienser. 

Ørredrogn
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Stenbiderrogn kommer fra stenbiderhunnen – kvabsoen. De små 

delikate æg kaldes også for dansk kaviar. Sæsonen for stenbider-

rogn er ganske kort, så nyd den særlige delikatesse, når den er frisk 

og fuld af smag i det tidligere forår. 

Stenbideren lever i det nordlige Atlanterhav – fra USA og Canadas 

østkyst over Grønland til Norge og Finland. Den foretrækker koldt 

vand og stenet bund, og i løbet af sin levetid flytter den sig typisk 

ikke særlig langt omkring – dog bortset fra når den skal gyde. Når 

temperaturen ved kysterne ligger på omkring 4-5 grader, søger 

stenbiderne parvis ind til kysten for at gyde.

De små og svagt lyserøde stenbiderrogn eksploderer i munden og 

giver en vidunderlig frisk smag af hav, salt og lidt sødme. 

Det er alene rogn fra fisk i størfamilien, der må kaldes ægte kaviar. Der findes 

over 20 størarter, hvilket giver et utal af typer af rogn, lige fra den forførende og 

velsmagende Beluga, som er den mest eftertragtede, til den lyse og lette White 

Sturgeon. Størrelsen på ægte kaviar er ca. 1,5 mm.

Farven på den ægte kaviar kan variere afhængig af art – lige fra brun til en 

gulgylden farve samt en mere koksgrå og sort farve. Den eftertragtede smag er 

letsaltet og nøddeagtige. 

Støren har forskellige levesteder på den nordlige halvkugle mellem Asien og 

Europa. Fisken kan blive op til 200 år, hvilket faktisk er det ældste en fisk 

kan blive. Alderen har en afgørende indflydelse på størens rogn 

– jo ældre støren bliver, jo finere kaviar gemmer den på.

Når du skal vælge din ægte kaviar, så får prisen 

muligvis en betydning. Ægte kaviar er eksklusivt 

– og derfor dyrt. Men prisen afspejler helt klart 

kvaliteten og den fantastiske smag.

Stenbiderrogn

Kaviar
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Lodderogn kommer fra den arktiske fisk lodden, der lever omkring Canada 

og Grønland. Rognen kaldes også for ishavsrogn. Med sin friske og salte smag 

betragtes lodderogn af mange som en delikatesse.  Æggene er små, idet stør-

relse på lodderogn er ca. 0,5 mm. De er salte, og har en naturlig lys, korngul farve. 

Strukturen er anderledes end de fleste andre rognarter, idet den er hårdere, hvilket giver 

en knasende fornemmelse, når den spises. De små rogn anvendes ofte som garniture – eller 

på samme måde som stenbiderrogn. Derudover anvendes rognen til produktion af masago – en 

kaviar som er meget brugt til sushi. Netop til denne anvendelsesform indfarves rognen, så den får 

en sushi-passende farve. 

Lodderogn

Svenskernes kaviar er selvfølgelig en svensk specialitet. Löjrom kommer 

fra fisken heltling, der er en lille laksefisk, hvis levesteder er i den nordligste 

Østersø mellem Sverige og Finland. Her er vandet næsten fersk på grund af 

store ferskvandstilledninger. Sæsonen er meget kort, så der er ikke meget 

tid at spilde, hvis denne delikatesse skal smages. Smagen er fersk og fed – 

og farven flot orange. Størrelsen på löjrom er ca. 1,5 mm. Löjrom er en unik 

spise – og derfor er det også en forholdsvis dyr rogn, ofte dyrere end den 

danske stenbiderogn.

Löjrom

Frisk torskerogn er i dag en luksusspise, der skal værdsættes og nydes. Den friske rogn tåler på ingen 

måde sammenligning med den torskerogn, der findes på dåse. Frisk torskerogn smager ganske 

enkelt meget bedre og er også sundere. Torskerogn eller torskebukser har den rene smag 

af torskerogn. Den på dåse er blandet med bindemidler og smagsingredienser. Du må 

ikke snyde dig selv for den sublime smag fra den friskfangede torskerogn.  Frisk 

torskerogn ligger i nogle hinder, der kan ligne et par bukser, og derfor kæle-

navnet busker. I hinderne ligger de mange bittesmå æg. Bukserne kan være 

små eller store, afhængigt af hvor stor en torsk der bar på dem, samt hvor 

udviklede æggene er. Farven, der afspejler torskens føde, kan variere fra 

lys til mørk orange. De stærkeste farver aftager ved tilberedning. 

Torskerogn skal tilberedes inden, den skal spises. Kog den 

forsigtigt inden den eventuelt steges. Pak gerne bukserne ind i 

bagepapir inden den koges – det holder på hinderne, så de ikke 

brister under kogningen. 

Torskerogn
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KAVIAR
med urtevaffel, røget creme fraiche  
og friske urter
[   Magnus Thornvig Aaen/Claus Sander  Karina Faltz    Frank Winding]

Vaffeldej:
Æggene skilles i æggehvide og æggeblomme. Æggeblom-
merne piskes luftige i en skål, hvorefter mælk, citronsaft og 
skal tilsættes. Smør smeltes i en gryde over medium varme, 
hvor det bruner let. Herefter tilsættes smørret til ægge- og 
mælkeblandingen. Bagepulver, mel og salt røres sammen, og 
vendes sammen med de våde ingredienser samt de grofthak-
kede urter. Æggehviden piskes helt stiv med en håndmixer, 
hvorefter den stive æggehvide vendes forsigtigt ind i dejen. 
Bag vaflerne i et vaffeljern, der er smurt med smør.

Røget creme fraiche:
Creme fraichen lægges i et lille fad, der dækkes med film. 
Stik slangen fra røgpistolen ind under filmen og hold filmen 
tæt om slangen. Brug pistolen til at puste røg ind under 
filmen og lad det hvile under filmen til det smager af røg. 

Udstik vaflerne dekorativt og læg kaviaren på. Tag en lille 
skefuld creme fraiche og anret det på tallerkenen som på 
billedet. Pynt med urter og server.

INGREDIENSER
Ca. 80 g. kaviar af god kvalitet 
(spørg din fiskehandler)
250 g creme fraiche 38%
1 røgpistol eller lidt røgessens
1 udstikkerring, kop eller lign.

Vaffeldej
2 æg
2 dl kærnemælk
1 citron, saft og skal heraf
130 g smør
11/2 tsk. bagepulver
250 g hvedemel
11/2 tsk. salt
1 bdt. blandede krydderurter – 
ex. dild, kørvel, purløg

FREMGANGSMÅDE

4 pers.
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KARTOFFELSUPPE 
med stenbiderrogn, dildolie og grove 
kartoffelchips
[   Magnus Thornvig Aaen/Claus Sander  Karina Faltz    Frank Winding]

4 pers.

FREMGANGSMÅDE
Suppe:
Skær kartofler, porrer, løg og hvidløg i grove terninger og 
pluk bladene af timianstilkene. Sæt en gryde over ved svag 
varme, og steg alle grøntsagerne i olien sammen med timi-
anbladene. Hæld vand på og lad suppen simre ca. 40 minut-
ter til grøntsagerne er fuldstændig møre. Blend suppen med 
en stavblender sammen med smør og eddike, så den får en 
glat konsistens. Smag suppen til med fløde, salt og peber og 
eventuelt lidt mere eddike.

Dild-olien:
Blend den plukkede dild med den smagsneutrale olie i ca. 10 

minutter på fuld kraft i en rigtig blender (ikke stavblender). 
Olien bliver så varm at farvestoffet (klorofylet) i dilden vil 
blive aktiveret. Sigt derefter olien igennem en finmasket sig-
te. Olien må ikke presses igennem sigten, da den så vil blive 
grumset. Hæld olien i en ren beholder. Her kan den sagtens 
holde sig 2 uger, hvis ikke der kommer urenheder til.  

Stenbiderrogn:
Smag stenbiderrognen til med salt.  Fordel den varme suppe 
i dybe tallerkner og anret rognen på billedet. Pynt med chips 
og urter. Du kan eventuelt servere en skefuld creme fraiche 
18% til suppen. 

INGREDIENSER
Suppe:
500 g kartofler
2 porrer
2 løg
2 fed hvidløg
8 stilke timian
2 spsk. koldpresset rapsolie
4 dl vand
¼-1/2 l fløde efter smag
Salt og peber
20 g smør
4 spsk. æblecidereddike

Olie:
2 bdt. dild (plukket fri for stilke) 
3 dl smagsneutral olie

Stenbiderrogn: 
200 g renset stenbiderrogn
Salt og peber

Pynt: En god håndfuld små gro-
ve kartoffelchips og urter efter 
smag Evt. lidt creme fraiche 18%
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INGREDIENSER
200 g renset stenbiderrogn
1 rødløg 
4 gode skiver toastbrød/form-
brød fra bageren
25 g. rigtig smør
Friske krydderurter til pynt 
(kørvel, purløg eller karse)

Rygeostcreme:
200 g rygeost
1 dl creme fraiche 18 %
1/2 økologisk citron, saft og skal
Flagesalt
Sort peber

STENBIDER-
ROGN 
med smørristet toastbrød, rødløg  
og rygeostcreme
[   Magnus Thornvig Aaen/Claus Sander  Karina Faltz    Frank Winding]

4 pers.

FREMGANGSMÅDE
Rygeostcremen:
Kom rygeost, creme fraiche, to spiseskefulde citronsaft, en spiseskefuld fintrevet  
citronskal, salt og peber i en foodprocessor. Kør til det er helt glat og cremet. Juster 
konsistensen med ekstra creme fraiche til den er perfekt.

Toast:
Steg toastbrødet på begge sider på en pande i smør. De skal 
være gyldne og sprøde. Læg dem over på et stykke 
køkkenrulle. Skær dem til trekanter og anret 
med rygeostcreme, rogn, finthakket rød-
løg og urter som på billedet.



INGREDIENSER
Torskebukser:
700-800 g små torskerogns-
bukser
1 skalotteløg
1/2 økologisk citron
1-2 laurbærblade
10-12 sorte peberkorn
1/2 tsk. korianderfrø - kan 
udelades
1 bdt. frisk dild
1 spsk. salt

I øvrigt:
4 skiver rugbrød
1 agurk
1 bundt radise
400 g hytteost
Salt

STEGTE TORSKEBUKSER 
med hytteostsalat og ristet rugbrød
[   Magnus Thornvig Aaen/Claus Sander   Frank Winding]

4 pers.

FREMGANGSMÅDE:
Dagen før: 
Læg torskerognsbukserne i en gryde og dæk dem med 
vand. Pil skalotteløget og skær det i grove skiver. Kom det i 
gryden sammen med citronsaft og den pressede citronskal, 
laurbærblade, peberkorn, korianderfrø, dild og salt. Bring 
forsigtigt gryden i kog, skum af undervejs, og lad rognen 
pochere blidt i 20 minutter – ca. 10-15 minutter længere 
tid, hvis der er tale om store torskerognsbukser. Skær en af 
dem igennem for at tjekke, om 
de er færdige. Husk 
at de stadig får 

lidt tilberedning under afkølingen. Lad torskerognsbukserne 
afkøle i lagen. Pil eventuelt til sidst hinderne af.

På dagen:
Skær skiver af bukserne og vend dem i mel. Steg dem i smør 
på middelhøj varme. Del agurken på langs og skrab kernerne 
ud med en teske. Skær kødet i tern. Skær radiserne i mund-
rette stykker.
Rør hytteost med agurk, radiser og smag til med salt og 

peber. Rist rugbrødet. Anret dekorativt som vist på 
billedet.



INGREDIENSER
8-10 vagtelæg  
(alternativt 6 alm. æg)
1 bdt. grønne asparges 
1 bdt. radiser
Granatæblekerner
1 skalotteløg
1 bakke salatmix 
1 lille bdt. dild 
1 citron
Olivenolie
150 g rugbrødschips

Dressing:
2 dl creme fraiche 18 %
11/2 tsk. dijonsennep
Salt og peber

ca. 200 g stenbiderrogn (be-
regn 50 g stenbiderrogn pr. 
person)

4 pers.

SPRØD SALAT MED 
STENBIDERROGN  
vagtelæg og rugbrødsknas
[   Magnus Thornvig Aaen/Claus Sander   Frank Winding]

FREMGANGSMÅDE:
Kog æggene 2-3 minutter afhængig af om du vil have dem smilende eller hårdkogte. Pil dem og skær dem i halve og krydre med 

lidt salt. Skær skalotteløg i tynde halve ringe. Skær radiserne i mindre stykker. Klargør salaten og hak dilden groft. Blancher aspar-

gesene og skær dem i mundrette stykker.

Vend salat, asparges, radiser, skalotteløg, granatæblekerner og dild sammen med lidt olivenolie, citronsaft, salt og peber. Rør 

creme fraiche med dijonsennep, salt og peber. 

Anret salaten på et fad og kom skefulde af dressingen over. Kom herefter de halve vagtelæg og stenbiderrogn på og top med 

rugbrødschips.

  DANMARKS FISKEHANDLERE | 15



FREMGANGSMÅDE:
Udblød husblassen i koldt vand efter anvisning på pakken. Pisk 
æggehviden stiv. Pres vandet ud af de tre blade husblas og rør 
dem sammen med en deciliter vand, der lige er gået af kog. Lad 
det køle lidt af, så det tykner en smule.

Hak løg og dild meget fint.

Fjern evt. skind fra laksen og kom laksekødet op i en skål. Rør 
fisken blød med en gaffel. Tilsæt fløde, en spiseskefuld løg, en 

stor spiseskefuld dild, salt og peber. Tilsæt det lettere stivnede 
kogevand under omrøring, ca. 50 gram. Rør forsigtigt den piske-
de æggehvide i lakseblandingen.

Fordel lakseblandingen i 4 forme. Stil på køl i minimum 3-4 timer.

Lige inden servering røres avocadoen blød med en gaffel eller 
i blender. Smag til med lidt salt, peber og citronsaft. Vend lak-
semoussen ud på tallerknerne og fordel avocadomoussen over 
laksen. Pynt med et lag af stenbiderrogn samt lidt dild.

LAKSE-
MOUSSE 
med stenbiderrogn
[   Magnus Thornvig Aaen/Claus Sander   Frank Winding]

INGREDIENSER
200 g varmrøget laks
50 g stenbiderrogn
1 spsk. fløde
1 skalotteløg
1 bdt. frisk dild
1 past. æggehvide
3 blade husblas
1 avocado
Lidt citron- eller limesaft
Salt og peber

4 pers.
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Fisk og skaldyr i sæson

TORSK

LYSSEJ

MØRKSEJ

KULLER

KULMULE

HVILLING

RØDSPÆTTE

SKRUBBE

ISING

SKÆRISING

MAKREL

SILD

HORNFISK

MULTE

TORSKEROGN

STENBIDERROGN

JOMFRUHUMMER

BLÅMUSLINGER

ØSTERS

Februar MartsJanuar

Spis danske fisk når de er friske, så får du den bedste kvalitet. 

[KILDE:  www.2gangeomugen.dk]
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LYSSEJ & KULLER
- de lækre alternativer til torsk
[  Karina Faltz     Frank Winding]

Friske og bæredygtige danske torskefisk lyder jo som en 
rigtig lækker ingrediens til aftenens måltid. Det er en deli-
kat spise, og hvis du gerne vil spise lokalt og bæredygtigt, 
ja så skal du gå efter de danske torskefisk, som er i sæson 
lige nu.

KULLERSÆSONEN I DANMARK

LYSSEJ SÆSONEN I DANMARK

JANUAR MAJMARTS JULIFEBRUAR JUNIAPRIL
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Vi kender alle den klassiske torsk, men 

faktisk findes der mange flere fisk i sam-

me familie, som ligner torsken både i 

smag og konsistens. Det skal ikke opfat-

tes som et tarveligt alternativ – for andre 

torskefisk er faktisk yderst velsmagende, 

men deres ulempe er nok bare, at de er 

knap så kendte som torsken.  

Lyssej og kuller er begge i torskefamili-

en og dermed nogle eksempler på glim-

rende alternativer til torsk – især når 

torsken inden længe svømmer ud af sin 

højsæson. En yderligere fordel er, at dis-

se fisk som oftest er noget billigere. Tor-

sken er en meget populær spise – og det 

hænger sammen med, at torskens kød 

smager skønt, og det egner sig til mange 

typer retter.

De tre fisk minder også om hinanden i 

udseende – men selvfølgelig er der for-

skelligheder. Torsken kendes 

fra de andre fisk 

på skægtråden under hagen. Desuden er torskens lameller i 

kødet mere tydelige. Lyssejen hedder også en lubbe – og har 

ligesom de andre to fisk en tydelig linje op langs siden af krop-

pen fra gællerne til halen. Forskellen er dog, at lyssejens linje 

slår en flot bue opad. Kødet virker kraftigere, og så har det ikke 

det mørke aftryk fra skindet, som torsken og kulleren kan have. 

Kulleren kan kendes ved, at den har en meget markant næ-

sten sort plet på siden af kroppen. Kødet minder rigtig meget 

om torskens, men lamellerne på kullerens fileter er knap så 

markante. 

Lyssejen er mørk på ryggen og meget lys på side og bug. Den 

kan forveksles med mørksej, men mørksejen har en lige side-

linje, hvor lyssejens slår et kraftigt knæk. Lyssej kan bruges, 

hvor der i opskrifter skal anvendes torsk – og det er virkelig en 

undervurderet fisk. Det er en fantastisk, mager fisk, der kan an-

vendes på mange forskellige måde. Kogt, dampet, stegt, grillet, 

røget, tørret og saltet.

Lyssejen lever i Atlanterhavet fra Barentshavet til Nordafrikas 

kyst, og den er almindelig i de skandinaviske farvande som 

Nordsøen og Skagerrak, hvor den netop nu er i højsæson.  

Kuller har, som de fleste torskefisk, tre rygfinner og to gatfin-

ner. Rygfarven er gråbrun eller -grøn, siderne sølvgrå, mens 

bugen er hvid. Kendetegnet er den mørke plet over brystfinnen. 

Kulleren kan sagtens erstatte torsken eller andre torskefisk – 

og den kan tilberedes på mange måder, koges, dampes, steges 

eller grilles. Kødet kan virke en smule mere tørt end torskens, 

men ved rette tilberedning fremhæves fiskens delikate smag 

og struktur.

Kulleren er udbredt over hele det nordlige Atlanter-

hav. I danske farvande findes den i Øresund og 

bælterne. Modsat torsk og lyssej er kulleren 

i sæson hele året rundt. 

FAKTA OM
LYSSEJ

Størrelse:
op til 150 cm

Vægt:
op til 20 kg

Gydning
Marts - juni

Danmarks- 
rekord:
8,5 kg  

Alder:
ca. 15 år.

FAKTA OM
KULLER

Størrelse:
op til 100 cm

Vægt:  
Marts - juni

Danmarks- 
rekord:
5,0 kg  

Alder:
Max 20 år.

OKTOBERJULI DECEMBERNOVEMBERSEPTEMBERAUGUST
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SKINDSTEGT 
KULLER   
med kål og selleripuré
[   Magnus Thornvig Aaen/Claus Sander   Frank Winding]

INGREDIENSER
4 stk. kullerfilet med skind  
á ca. 150 g 

Kål:
Salt og peber
100 g valnødder
1 bdt. grønkål
100 g smør
4 spsk. kapers
1,5 tsk. grov sennep
Lidt citronskal og saft

Selleripuré:
1 knoldselleri
3 dl fløde
50 g smør
5 dl mælk
1 citron

FREMGANGSMÅDE:
Rids fisken let i skindet og krydr med salt og peber. Kom en 

smule olie på en varm pande og steg fisken cirka 3-4 minutter 

(afhængig af tykkelsen) med skindsiden nedad. Når varmen har 

arbejdet sig 3/4 op igennem fisken, vendes den, hvorefter den 

skal have ca. 1 minut på kødsiden. Herefter tages panden af 

varmen – og fisken trækker 2 minutter inden servering.

Selleripuré:
Sellerien skrælles og skæres i mindre tern. Smelt smørret 

og sauter sellerien let i gryden og kom derefter 

fløde og mælk i til det lige dækker 

sellerien. Kog ved jævn varme 

til sellerien er meget mørt. 

Sigt noget af væsken 

fra, og blend derefter til en glat masse. Tilsæt mælk til konsi-

stensen er god. Smag til med salt, peber samt citronskal og saft.

Kål:
På en tør pande ristes valnødder til de har taget lidt farve. Ikke 

meget, men lidt. Tag dem af panden. Kom smør på panden og 

lad det brune let. Sauter grønkålen heri cirka 3 minutter til 

den er faldet sammen. Herefter kommes kapers, sennep og 

lidt citronskal ved. Vend nødderne i blandingen og arbejd det 

sammen og smag til.

Fordel selleripuré i bunden af tal-

lerknerne. Anret herefter 

kål og slut af med 

fisk og masser 

af urter.

4 pers.



FREMGANGSMÅDE:
Varm ovnen op til 150°C. Salt lyssejen og læg den i et fad. Hæld 

1 dl. hvidvin ved og dæk fadet med folie. Sæt fadet i den varme 

ovn, og damp lyssej i ca. 15 minutter.

Hak løgene i fine tern. Sauter dem i lidt olie til de er klare. 

Tilsæt perlebyg og resten af hvidvinen. 

Lad vinen koge ind, og tilsæt så ¾ af bouillonen. Lad det simre 

under omrøring ved middel varme i 15 minutter. Tilsæt den 

resterende bouillon, hvis bygottoen er ved at koge tør. Når per-

lebyggen er mør, tages gryden af varmen. Rør mascarponen i.

Blend dilden sammen med olie i en minihakker. Rør det i bygot-

toen. Riv skallen af citronen, og smag til med citronskal, salt og 

peber.

Anret bygottoen på tallerkener og læg en filet af lyssej på hver. 

Pynt med dild og friskkværnet rød peber.

DAMPET LYSSEJ  
med bygotto
[   Magnus Thornvig Aaen/Claus Sander   Frank Winding]

INGREDIENSER
4 stk. filet af lyssej  
(150 g pr. stk.) 
2 dl hvidvin
2 skalotteløg
300 g perlebyg
8 dl fiskebouillon  
(eller grøntsagsbouillon) 
100 g mascarpone
1 bdt. dild
1/2 dl olivenolie
1 økologisk citron
Salt og peber
Rød peber

4 pers.
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F!SK har besøgt Strib Fisk på havnen i Middelfart til en snak med Kurt 
og Patrick om fiskehandlerens favorit. 

Fiskehandlerens favorit

KARRYSUPPE
med laks, kammuslinger og vintergrønt
[    Claus Sander /  Morten Aaskov   Karina Faltz]

4 pers.

Det er en rigtig flot og helt ny butik, vi besøger. Fiske-

butikken genåbnede i december måned efter en brand i 

sommeren 2020. Månederne er gået med genopbygning, 

og resultatet er de rigtig godt tilfredse med. Favoritten 

hos Strib Fisk er en lækker klassisk fiskesuppe, som 

også er en af butikkens store hits. Den er naturligvis la-

vet fra bunden af alle de gode råvarer. En dejlig varm 

fiskesuppe med gode ingredienser er både lækkert og 

sundt – og så giver suppe din krop en dejlig indre varme 

i denne kolde tid. 
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FREMGANGSMÅDE:
Fiskefond:
Alle grøntsager snittes fint og kommes op i 

en gryde sammen med de andre ingredi-

enser. Det bringes i kog. Så snart der 

dannes skum, fjernes det med en 

hulske, for at fonden ikke bliver 

grumset. Lad det simre i 30 minutter, 

hvor der løbende skummes af. Sigt 

derefter fonden gennem en finmasket Si. 

Alt fyldet smides ud - og fonden til fiske-

suppen er klar.

Fiskesuppe:
Sæt en gryde over på fuld varme. Brun 

knap halvdelen af smørret og tilsæt karry 

– det er vigtig at røre godt i det. Tilsæt 

herefter hakkede løg og hvidløg, porrer i 

skiver og gulerødder i tern. Sautere let. 

Tilsæt fiskefonden og bring den op til 

kogepunktet. Tilsæt fløde. Laksen skæres i 

tern og tilsættes suppen, hvorefter suppen 

simrer i 2 minutter. Tilsæt en spiseskefuld 

smør og smag derefter fiskesuppen til 

med citronsaft, fintrevet citronskal, salt, 

peber og dild.

 

Varm en pande op og tilsæt 50 

gram smør og lad det bruse 

op. Kammuslingerne krydres 

godt med salt og lægges 

på panden – ca. 1 minut på 

hver side til de har fået en 

fin gylden farve.

Suppen anrettes i en dyb 

tallerken. Kom kammus-

lingerne i og hæld suppen 

henover. Til sidst lægges der 

en spiseskefuld creme fraiche 

i midten af suppen som bliver 

toppet med lidt dild.

INGREDIENSER
Fiskesuppe:
150 g kammuslinger
200 g laksefilet, skåret i tern
1 løg 
2 fed hvidløg
7-8 dl fiskefond 
2 gulerødder 
2 porrer
2,5 dl piskefløde
1 øko. citron
1 håndfuld frisk dild
3 spsk. karry
100 g smør
Salt & sort peber

Hjemmelavet Fiskefond:
1 kg fiskeskrog eller torskehoveder
1 l vand
1 knoldselleri
1/2 bdt. frisk timian
1 bdt. forårsløg
3 skalotteløg
3-4 fed hvidløg
1 fennikel
2 dl hvidvin
1 tsk peberkorn



Find din Fiskehandler

Find din fiskehandler på www.fiskehandlerne.dk/find-butikker

Hav 
Torvehallerne G7-G8, 
Rømersgade 18 
1360 København K

Viben Fiskehus
Værnedamsvej 1
1819 Frederiksberg C

Lignja ApS
Nordens Plads 8B
2000 Frederiksberg

Fiskehuset
Emdrupvej 4
2100 København Ø

Fiskehallen Odin
Ndr. Frihavnsgade 31 
2100 København Ø

To'sk
Jagtvej 131
2200 København N

Sømunken
Rantzausgade 32 
2200 København N

Centrum Fisk
Rødovre Centrum 73
2610 Rødovre

Rejekælling & søn
Bygangen 11
2620 Albertslund

Seagold
Industrigrenen 21
2635 Ishøj

Dragør Røgeri
Gl. Havn 6-8
2791 Dragør

Antoni Fisk 
Lyngby Hovedgade 48 
2800 Lyngby

Sorgenfri Fisk 
Sorgenfri Torv 3
2830 Virum

Kildegårds Fiskehal 
Kildegårdsvej 15
2900 Hellerup

Kajens Fisk & Vildt
Rungsted Havn 48
2960 Rungsted Kyst

Det Fisk
Havnelinien 11 
3300 Frederiksværk

H.P.Jensen Fisk 
Haredalen 3
3390 Hundested

Jakobs fisk 
Helsingørsgade 16E
3400 Hillerød

Birkerød Fiskehus
Hovedgaden 30A
3460 Birkerød

Farum Fisk og Vildt 
Farum Bytorv 15
3520 Farum

Flemmings Fisk
Damvej 6, Kulhuse
3630 Jægerspris

Kuberts Fisk
Støden 5
4000 Roskilde

Fiskehuset v/Broen
Vestlig Kaj 1
4220 Korsør

Kuberts Fisk
Algade 50
4500 Nykøbing Sj.

Rørvig Fisk ApS
Toldbodvej 81
4581 Rørvig Havn

Odden Fisk
Vestre Havnevej 39
4583 Sj. Odde

Fiskemanden i Køge
Nørre Boulevard 62
4600 Køge

Ditlevsens Fiskehus 
Alleen 43 A
4736 Karrebæksminde

Annes Fisk og Vildt
Sjællandsgade 1
4800 Nykøbing F

Fiskebrættet
Tværgade 6
4840 Nørre Alslev

Uni og Michaels Fisk
Kirkevej 83
4872 Idestrup

Boulevardens 
Fiskehandel ApS 
Sdr. Boulevard 49
5000 Odense

Fiskehuset Bogense
Vestre Havnevej 19
5400 Bogense

Strib Fisk ApS
Havnegade 93
5500 Middelfart

Skrillinge strand Fisk
Skrillinge Strand 22
5500 Middelfart

Fiskehuset Fåborg
Havnegade 13
5600 Faaborg

Bendixens Fiskehandel 
Jessens Mole 2 
5700 Svendborg

Kalvø Fisk 
Sønderballe vej 6
6230 Rødekro

Udo's Fisk (Nordlyset)
Limfjordsvej 17
6400 Sønderborg

Havnens Fiskehus
Fiskerihavnsgade 13A
6700 Esbjerg

Ladegaardens Røgeri
Hjerting Landevej 139
6800 Varde

Blåvands Fiskerestaurant
Kallesmærskvej 2
6857 Blåvand

Fiskehuset Ringkøbing
Havnepladsen 4 
6950 Ringkøbing

Havnens Røgeri 
Strandgade 9
6960Hvide Sande

Hvide Sande Røgeri
Troldbjergvej 4
6960 Hvide Sande

Nørgaard Fisk 
og Røgeri 
Vesthavnen 13
6990 Ulfborg

Fredericia Fiskebutik
Norgesgade 48
7000 Fredericia

Havnens Fiskehus
Nordkajen 1
7100 Vejle

Kims Fiskevogn
Hvedemarken 12
7620 Lemvig

Bjarne's fisk
Havnen 54
7620 Lemvig

Fiskehallen Thyborøn
Havnegade 5A
7680 Thyborøn

Fiskercompagniets 
Detailsalg
Vesterhavsgade 182
7700 Thisted

Fiskehuset Thisted
Havnen 31 
7700 Thisted

Agger Fiskebil
Rubyvej 18, Agger
7770 Vestervig

Havnens Fiskehus 
Aarhus, Fiskerivej 6
8000 Århus C

P. Clausens  
Fiskehandel 
Fiskerivej 4
8000 Århus C

Rene's Fiskevogn
Åbyvej 39, 1. sal
8230 Åbyhøj

Flyvefisken
Ellebjergvej 2
8240 Risskov

Ballen Fisk
Ballen Havn, 
Strandvejen 83
8305 Samsø

Flyvefisken 
Stockflethsvej 12
8400 Ebeltoft

Friskfisken IVS 
Søndre Kajgade 4
8500 Grenaa

Bønnerup Fisk I/S
Ny Havnevej 24
8585 Glesborg

Prebens Fisk 
Klitvej 1B
8585 Glesborg

Byens Fisk og Vildt
Søndergade 23
8600 Silkeborg

Fiskerøgeriet 
Vellingvej 55
8654 Bryrup

Leos Fisk
Hestedamsgade 20
8700 Horsens

Fiskehandler Møller
Kulholmsvej 4
8930 Randers NØ

Johnny's Fiskehus
Nibevej 389
9200 Aalborg SV

Kildens Rygeri
Kildegade 33
9240 Nibe

Klostergydens  
Fiskesalg
Klostergyde 9A
9300 Sæby

Rønbjerg Fiskehus
Livøvej 143
9681 Ranum

Fisk Er Godt
Nørregade 30a
9800 Hjørring

Deba Fisk
Sydkajen 2
9850 Hirtshals

Cafe Fisk 
Tannisbugtvej 63
9881 Bindslev

Aavangs Fiskehus 
Fiskehuskaj 1
9990 Skagen

Havnens Fiskehus, 
Skagen
Fiskehuskaj 17-21
9990 Skagen

Skagen Frisk 
Isvej 1
9990 Skagen


