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PÅSKEN ER 
LIGE OM 
HJØRNET
[  Karina Faltz    Dan Egeskov]

Når den kolde og mørke vinter bliver udskiftet med 

fuglefløjt og nyudsprungne blade, er foråret kommet 

til Danmark. Efter en periode med sne og frostgrader 

titter naturens første forårstegn frem i marts. Med 

forårets spæde start følger som bekendt påsken, 

hvor mange samles om frokostbordet for at nyde de 

traditionelle retter. For når vi dansker skal hygge os og 

være sammen med gode venner og familie, så spiser 

vi. Sådan er det til jul – og sådan er det også til påske. 

I dette nummer af F!SK giver vi dig spændende in-

spiration til forårets og påskens lækkerier. De dejlige 

forårsmåneder byder på lækre torsk, hornfisk, sild, 

rødspætter, ål samt mange andre delikate fisk. Når en 

fisk er i sæson, smager den ganske enkelt bedre – og 

samtidig er de billigere, så der er al mulig god grund til 

at mæske sig i forårets lækre fisk.

Hos din fiskehandler får du altid gode råd og spæn-

dende idéer til tilberedningen med på vejen. Vi elsker 

de friske fisk, og vi vil så gerne udvide dit kendskab 

til havets lækkerier og samtidig give dig en rigtig god 

oplevelse med hjem. 

God appetit. 
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Den slanke fisk med de 

GRØNNE BEN
[TEKST:  Karina Faltz  |  FOTO: Frank Winding ]

Hornfisk har ligesom ålekvabben grønne ben – og det er jo 
bestemt en fordel, for så er fiskebenene nemlig dejlig synli-
ge, når de skal fjernes fra fisken. Udover de grønne ben så 
kendes hornfisken nemt fra andre fisk på de næblignende 
langstrakte kæber eller ”horn”, der er tæt besat med tæn-
der, og på den slanke sølvfarvede krop. 

JANUAR MAJMARTSFEBRUAR JUNIAPRIL

HOVEDSÆSON

HORNFISKESÆSONEN I DANMARK
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Snart viser kalenderen april måned – og 

sammen med april begynder også sæso-

nen for hornfisk ved de danske kyster. In-

den længe vil den slanke forårsbebuder 

med den dejlige smag ligge på is hos lan-

dets fiskehandlere. Hornfisk er nemlig en 

rigtig forårsdelikatesse – den har en fin 

og mild smag. Faktisk smager den ikke så 

meget af fisk. 

Hornfisken er en stimefisk, som lever frit-

svømmende nær vandoverfladen. Det er 

en saltvandsfisk, der lever det meste af 

livet i Atlanterhavet, Østersøen og Mid-

delhavet. Hornfisken trækker ind i de 

danske farvande fra Atlanterhavet for at 

gyde på lavt vand i april-maj. De første er 

altid de største – de kan veje over et kilo. 

Efter gydningen på det lave vand træk-

ker hornfiskene ud på dybere vand, hvor 

sommeren tilbringes. Den siger typisk 

farvel til de danske farvande i septem-

ber-oktober, hvor fiskene atter er fede og 

velnærede. I disse måneder har den også 

en lille sæsonperiode, men hornfisken er 

ikke helt så delikat på denne årstid som 

i forårsmånederne – netop på grund af, 

at den er mere fed i efterårsmånederne. 

Den lange og slanke fisk er en hurtig 

svømmer og en lynhurtig jæger, der lever 

af andre småfisk samt krebs-

dyr. Den bruger sit 

syn til at 

jage med og jager således om dagen. 

Netop på grund af at hornfisken kommer ind på lavt vand for at 

gyde, så er fisken rigtig populær blandt lystfiskere, som hvert 

år strømmer til kysterne for at fange hornfisk. De første fanges 

typisk i midten af april, og fiskeriet ebber gerne ud i slutningen 

af maj. I denne periode er der også friske hornfisk hos din fiske-

handler, så har du ikke selv mod på at begive dig ud i lystfiske-

reventyret, så kan du altså godt få den lækre forårsdelikatesse 

på tallerkenen på lettere vis.  

Hvis du prioriterer at spise råvarer efter sæsonerne, ja så bør 

en af dine fiskeretter i løbet af foråret bestå af hornfisk. Det er 

en fantastisk spise – og så er det rigtig forår, når fiskehandlerne 

får hornfisk på plakaten. Den delikate fisk kan tilberedes på et 

utal af måder, og har du det ikke helt godt med de grønne ben, 

så fjerner din fiskehandler selvfølgelig benene for dig.  

OKTOBERJULI DECEMBERNOVEMBERSEPTEMBERAUGUST

LILLE EFTERSÆSON

FAKTA OM
HORNFISKEN

Størrelse:
60-70 cm

Vægt:
600-800 g

Gydning
Maj - juni

Rekord- 
størrelse:
Hornfisk kan 
blive op til 1,2 
meter og veje 
2 kg.

Danmarks- 
rekord:
1,61 kg fanget 
i Øresund. 

Alder:
Op til 18 år.
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HORNFISK
med sellerisalat og smørsauce
[   Kasper Duelund   Frank Winding / Morten Aaskov]
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HORNFISK
med sellerisalat og smørsauce
[   Kasper Duelund   Frank Winding / Morten Aaskov]

INGREDIENSER
Fisk:
800 g hornfiskefilet
4 spsk. sennep
1 skalotteløg
½ bdt. estragon
100 g hvedemel
Salt og peber
Smør og olie til stegning

Salat:
½ knoldselleri
2 spsk. mayonnaise
2 spsk. creme fraiche
2 tsk. citronsaft
Cayennepeber
½ bdt. bredbladet persille

Sauce:
100 g smør
1 gl. kapers
2 spsk. balsamicoeddike
Salt og peber
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Fisken:
Skrab skindet fri for skæller og skyl 
med koldt vand. Fjern eventuelle 
småfinner og ben. Del fileterne i otte 
lige store stykker. Krydr kødsiden 
med salt og peber og smør sennep 
på. Hak skalotteløg fint og fordel 
sammen med plukket estragon udover 
senneppen. Fold fisken sammen og 
vend dem i melet. Varm smør og olie 
op på en pande og steg hornfisken 
gylden i 3-4 minutter på hver side.

Salat:
Skræl knoldselleri og skyl det 
grundigt. Skær i små stave.
Kog stavene møre i letsaltet vand i  
2 minutter. Hæld vandet fra og tilsæt 
iskoldt vand så stavene ikke koger 
videre – men bliver sprøde og lækre.
Vend creme fraiche, mayonnaise, 
citronsaft og cayennepeber sammen i 
en skål. Hak persille i tynde strimler 
og vend i dressingen sammen med 
selleristavene. 

Sauce:
Smelt smørret i gryden indtil det 
begynder at brune. Hæld balsamico i 
smørret og lad det bruse af. 
Hak kapers groft og hæld dem i 
smørret. Lad det simre i et par 
minutter.

Servér hornfisken med salaten og et 
par skeer af smørret udover.

FREMGANGSMÅDE

4 pers.
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STEGTE SILD
med hjemmelavet karrysalat
[   Claus Sander   Dan Egeskov]

Sild:
Klip finnerne af sildefileterne, og fjern eventuelle ben. Skyl sildefileterne, og dup 

dem tørre. Vend fileterne i en blanding af rugmel, salt og peber, og lad dem hvile 

lidt, så paneringen kan få lov at sætte sig. Steg fileterne i smør på en varm pande 

i 3-4 minutter på hver side. Læg dem i et fad.

Lage:
Bring eddike, sukker, vand, laurbærblade og peberkorn i kog i en kasserolle, og 

lad lagen koge til sukkeret er opløst. Pil rødløgene og skær dem i tynde skiver. 

Fordel løgskiverne oven på sildene i fadet. Hæld den varme eddikelage over. 

Lad sildene trække i lagen i mindst 30 minutter.

Karrysalat:
Æble skæres i små tern og æg samt cornichoner hakkes fint. Rør creme fraiche, 

mayonnaise, sennep og karry sammen og smag til med sukker, salt og peber. 

Vend æbler, æg og cornichoner i. Lad karrysalaten trække på køl indtil servering. 

Den kan opbevares i 3-4 dage på køl i en beholder med låg. Den er ikke fryseegnet.

FREMGANGSMÅDE

INGREDIENSER
4 ferske sildefileter
2 dl rugmel
Salt
Peber
1 spsk. smør til stegning

Lage:
5 dl eddike
150 g sukker
1 dl vand
3 laurbærblade
10 hele peberkorn
2 rødløg

Karrysalat:
5 spsk. creme fraiche
5 spsk. mayonnaise
1-2 stk. sennep
2-3 tsk. karry
1 nip sukker
5 cornichoner
2 hårdkogte æg
1 æble
1 spsk. friskhakket purløg eller 
dild (kan udelades)
Salt og peber

4 pers.
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INTET PÅSKEBORD UDEN 

FISK OG REJER
[  Karina Faltz]

Lige om hjørnet venter påsken – og der er dermed ikke lang tid 
til, at vi samles til påskefrokosten for at blandt andet at indtage 
retter med æg, sild, lækre fiskeretter og måske lidt lam. 

Påskefrokosten, er ligesom julefrokosten, forbundet med 

mange traditioner rent madmæssigt. Hver familie samt 

hver egn har sine traditioner. Traditioner er hyggelige, men 

der må også godt være plads til lidt fornyelse. 

I modsætning til julefrokosten, byder den klassiske påske-

frokost på nogle lettere retter med fisk, som passer perfekt 

til forårsvejret. Det kunne være gravad laks, rødspættefile-

ter, røget ål, rejer, og hellefisk. 

Påsken er den ældste kristne fest. Men påsken blev faktisk 

også fejret før Jesu tid af jøderne. Jesu død og opstandelse 

skete netop under den jødiske påskefest – og påskens hel-

ligdage blev efterfølgende en markering af begivenhederne 

i Jesu lidelseshistorie.

I dag er påsken er gul, grøn og glad i stedet for sorgfuld og 

stille. Danskere forbinder ikke længere påsken med samme 

kristne budskab som for år tilbage. I dag handler helligda-

gene primært om familie, ferie og forår, mens påskens krist-

ne budskab træder mere i baggrunden. Haven skal ordnes, 

båden skal i vandet, der skal købes sild, snaps og lækkerier 

til det store påskebord, og et besøg på planteskolen bliver 

der måske også tid til. Sådan kunne en dansk påskeferie sik-

kert godt se ud. Foråret er højsæson for herlige helligdage, 

der falder som perler på en snor fra skærtorsdag i påsken 

til pinsen i slutningen af maj. Måske vil påskens sammen-

komster særligt i år blive helt specielle. Vi lever stadig i 

coronaens skær – og rigtig mange familier har ikke set hin-

anden på kryds og tværs i meget lang tid. Forhåbentlig kan 

vi genoptage de hyggelige påskefrokoster – om ikke andet 

så i den nærmeste familie.    

Påskens mad har også forandret sig. Engang stod menuen 

på søbekål eller ni-kålsuppe skærtorsdag, mens langfredag 

bød på byg- eller rugmelsgrød efterfulgt af lørdagens ”skid-

ne æg”. Det var således nøjsomme måltider, der kom på 

bordet i begyndelsen af påsken, hvorefter de mere festlige 

måltider med blandt andet æg begyndte påskelørdag.

Det er bestemt ikke nøjsomhed, der præger nutidens på-

skefrokoster – tværtimod bruges påskefridagene ofte ved 

veldækkede borde. Den traditionelle påskespise, æg, indgår 

ofte stadig i frokosten. Ligesom der ofte nydes sild og andre 

fiskeretter samt lam i de mange hjem i løbet af påskedage-

ne.

Vi har samlet nogle spændende opskrifter på de klassiske 

småretter – og så har de fået et lille twist. Server retterne 

til din påskefrokost. De vil helt sikkert overraske og impo-

nere dine gæster, både i smag og i udseende. Brug opskrif-

terne for sig selv eller vælg dine favoritter ud til en buffet. 

Du kan også bruge flere af opskrifterne til påskebrunch eller 

som en forret. 
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HJEMMELAVET SNAPS
MED DILD OG LIME
[   Claus Sander  Karina Faltz    Dan Egeskov]

Kog vand og sukker sammen i en gryde. Rør til sukkeret 

er opløst og stil det på køl. Skræl den grønne del af 

limeskallen med en kartoffelskræller – pas på ikke at få for 

meget af det hvide med. Læg skrællen i et stort glas/skål 

og pres saft fra en halv lime i glasset. Tilsæt peberkorn, dild 

og snaps. Rør rundt og opbevar snapsen i køleskabet i 

min. 24 timer. Når smagen er god, filtreres snapsen. 

Tilsæt sukkerlage mens der røres.  

Hæl på en flaske med låg. Nydes afkølet.

FREMGANGSMÅDE

INGREDIENSER
2 økologiske lime 
20-30 hele peberkorn
1 bdt. frisk dild
150 g sukker
2 dl. vand
1 flaske klar snaps
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HJEMMELAVET SNAPS
MED DILD OG LIME
[   Claus Sander  Karina Faltz    Dan Egeskov]

SNAPS SKAL DER TIL
[  Karina Faltz     Dan Egeskov]

Et af de faste elementer til den danske frokost er uden  
tvivl snapsen – den er indbegrebet af dansk frokostkultur. 
En påskefrokost uden sild og snaps er ikke en rigtig påskefrokost.

Og der er en god grund til at vi ynder at sige, at snapsen får 

sildene til at svømme. Snaps er nemlig god til fed mad – og 

dermed også rigtig velegnet til andre retter på frokostbordet.

Der er delte meninger om ved hvilken temperatur, snapsen 

skal serveres. Nogen vil gerne have den direkte fra fryse-

ren, og andre vil gerne nyde en snaps med stuetemperatur. 

Jo koldere den er, jo mere reduceres smagsstofferne. Hvis 

smagsnuancerne i snapsen rigtig skal kunne smages, så må 

den derfor ikke serveres for kold. 

Hjemmelavet snaps giver en ekstra dimension af at ”gøre 

sig umage”. Det er faktisk ikke så svært – og mange varian-

ter skal heldigvis ikke trække længere end nogle få dage, så 

det kan sagtens nås endnu inden påske. 

En dildsnaps passer rigtig godt til fisk – og i det hele taget 

passer den utroligt godt til det danske frokostbord. Dild og 

citrus klæder hinanden utrolig godt – det er en yderst læk-

ker kombination. Oven i købet er dildsnaps med citrus en 

kryddersnaps, som er rigtig nem at lave selv, og så skal den 

ikke trække særlig længe, inden den er drikkeklar. Imponer 

dine påskegæster med en delikat hjemmelavet snaps.  
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RØGET ÅL
klassisk tilbehør  
med et lille twist
[   Claus Sander   Dan Egeskov]

Æggestand:
Pisk æggene sammen og tilsæt mælk, salt og peber. Smør 

en lille alubakke med lidt olie og si æggemassen gennem 

en finmasket sigte ned i den smurte form. Dæk alubakken 

med stanniol og prik lufthuller med en gaffel, så dampen 

kan slippe ud. Kom vand i et fad i en passende størrelse 

og placer alubakken i midten af fadet. Bag æggemassen i 

vandbadet i ovnen i ca. 20-25 minutter ved 175°C. Herefter 

slukkes der for varmen og æggemassen bager videre i 

ca. 15 minutter til den er stivnet. Lad æggemassen afkøle, 

gerne til næste dag, inden den vendes ud af formen og 

skæres i tynde skiver. Den kan holde sig i 3-5 dage, hvis 

den er tildækket og opbevares på køl – vent da med at 

skære den i skiver til servering. 

Syltede rødløg:
Skræl løgene og skær dem i tynde skiver. Eddike, vand 

og sukker koges op i en gryde sammen med de hele 

peberkorn. Kom løgringene op i et rent og skoldet glas med 

patentlåg. Hæld den kogte eddikelage henover. Luk låget 

og sæt glasset på køl. Allerede efter 2-3 timer er de syltede 

rødløg klar. De er stadig rå, men med den syrlige smag. 

Efter et par dage bliver løgene blødere. 

Mayonnaise:
Pisk æggeblommen, salt, sennep og en anelse cidereddike 

med en elpisker til det er tykt og hvidt. Pisk herefter olien 

i blandingen i en tynd stråle – det er vigtigt, at det foregår 

stille og roligt, så mayonnaisen ikke skiller. Fortsæt indtil 

konsistensen er god tyk og "skælvende". Smag til med salt 

og peber, og eventuelt lidt ekstra eddike.

Server den røgede ål med æggestand, de syltede rødløg og 

den hjemmelavede mayonnaise. Pynt med purløg. 

FREMGANGSMÅDE
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RØGET ÅL
klassisk tilbehør  
med et lille twist
[   Claus Sander   Dan Egeskov]

4 pers.

Det er rigtig ærgerligt, for det smager fremragende. Der findes næsten ikke no-
get bedre end et stykke med røget ål og røræg. 
Ålen lever såvel i ferskvand som i saltvand. Den er udbredt i de danske kystfar-
vande, i mange vandløb og i stort set alle danske søer med forbindelse til havet. 
Bestanden af ål er i dag meget mindre end for blot et par årtier siden, men ålen 
er dog stadig en vidt udbredt fisk. Ålen er en nataktiv fisk – og derfor skal fiskeri-
et efter ål ske i perioden fra sidst på dagen til efter solopgang. Ålefiskeri foregår 
typisk fra april til november, da ålen går i dvale om vinteren og dermed ikke 
indtager føde i denne periode. Desuden er der indført et forbud mod at fange ål i 
saltvand i december, januar og februar. Dette er et nyt tiltag for at imødekomme 
en genopretning af ålebestanden.  

Hos din fiskehandler finder du naturligvis røget ål – en luksusspise som netop 
kan nydes til påskens hyggelige sammenkomster. Her får du den helt rigtige 
smag af røget ål – den rene vare uden nogen form for kunstige tilsætningsstoffer 
eller konserveringsmidler. Den friske fisk af bedste kvalitet samt en enkel og 
skånsom rygeproces giver en fast struktur, saftighed og en unik smag.  

Røget ål kræver ikke den store anretning eller det helt store tilbehør. Men vi 
giver jer her en spændende opskrift, hvor den populære røgede fisk får følgeskab 
af ikke blot røræg men også andre smagsgivende komponenter.  

Røget ål med røræg er en gammel dansk 
klassiker, som desværre ikke ses så ofte på 
menuen længere. 

RØGET ÅL
[  Karina Faltz     Dan Egeskov]

INGREDIENSER
350-400 gram røget ål

Æggestand:
4 æg
1½ dl mælk
Lidt olie
Salt og peber

Pynt:
1 bdt. frisk purløg

Syltede rødløg:
2 stk. store rødløg
2 dl lagereddike
1 dl vand
1-1½ dl sukker
2 tsk. hele peberkorn

Mayonnaise:
1 æggeblomme
1½ dl rapsolie
1 spsk. dijonsennep
Salt
Cidereddike
Friskkværnet peber
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PANKO-PANERET
med hjemmelavet remoulade
[   Claus Sander   Dan Egeskov]
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INGREDIENSER
Fisk:
4 rødspættefileter uden ben 
2 æg
4 spsk. hvedemel
1 dl panko-rasp
1 dl almindelig rasp
Salt og peber
Smør og olie til stegning

Tilbehør:
Remoulade
Lime 
Brøndkarse/dild
Tomat

Remoulade:
4 spsk. mayonnaise  
(gerne hjemmerørt)
2 spsk. creme fraiche 18%
1 spsk. hakkede kapers
1 spsk. revet løg
1 spsk. hakket æble
1 spsk. hakket cornichoner
1 spsk. hakket purløg
1 spsk. hakket persille

1 spsk. hakket gulerødder
1 spsk. hakket blomkål
1 spsk. hakket selleri
Friskkværnet peber
Sukker
Salt
Lidt citronsaft
Gurkemeje til at justere farven

Dup rødspættefileterne med et stykke køkkenrulle, 
og vend dem i mel. Dermed sikres en tør fiskefilet til 
stegningen, og den bliver mere sprød. Pisk ægget og vend 
fiskefileterne heri. Bland panko-rasp og almindelig rasp og vend 
fileterne heri. Sørg for de er helt dækket til – og kom gerne lidt rasp 
hen over fisken. Varm smør og olie på en pande – lad det bruse af. 
Steg fiskefileterne 2-3 minutter på hver side ved medium varme. 
Vend kun én gang, så paneringen ikke ødelægges. Pas på med at 
stege dem for længe, så bliver de nemlig tørre og kedelige.

Hjemmelavet remoulade
Rør alle ingredienser sammen og smag det til med salt, peber, 
sukker og citron. Juster med gurkemeje til farven er passende. 
Lad gerne remouladen trække på køl i 30 minutter.

Ved servering pyntes fiskefileterne med lime, brøndkarse og 
tomat. Den hjemmelavede remoulade serveres sammen med.

FREMGANGSMÅDE

4 pers.RØDSPÆTTE
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RØDBEDEGRAVET 
HELLEFISK
 med peberrodscreme og rugbrødknas 
 [   Claus Sander   Dan Egeskov]

Hellefisk:
Skræl og riv rødbederne groft. Knus peberkornene groft. 

Skyl og tør dilden grundigt og hak den fint. Bland sukker, 

salt og peber. Læg hellefisken i et fad og hæld halvdelen 

af vodkaen over. Fordel halvdelen af saltblandingen samt 

halvdelen af dilden på hellefisken, og derefter rødbede. 

Fordel dernæst den sidste halvdel dild og saltblanding, 

inden det resterende vodka hældes over. Pak fadet grundigt 

og stramt ind i husholdningsfilm – den skal være helt tæt. 

Stil fadet i køleskabet og fisken grave i 4 dage. Vend gerne 

hellefisken to gange i døgnet – husk at lukke godt til igen. 

Efter 4 dage fjernes film, saltblanding og rødbede. Skær 

hellefisken i tynde skiver på skrå og anret den gravede fisk 

på et fad eller som små portionsanretning. Top med frisk 

dild og peberrodscreme.

Peberrodscreme:
Riv peberroden fint og rør den med sukker og sennep. 

Lad den trække i 5-10 minutter og rør den med creme 

fraiche. Smag til med salt og peber og evt. lidt citronsaft 

eller eddike. 

FREMGANGSMÅDE
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INGREDIENSER
600 g hellefisk
1 dl vodka
1 dl havsalt
2 dl sukker
2 spsk. peberkorn
1 bdt. frisk dild
5 rødbeder

100 g rugbrødknas

Peberrodscreme:
100-150 g peberrod
1-2 tsk. sukker
2 tsk. sennep
2 dl creme fraiche 38%
Salt og peber

4 pers.
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INGREDIENSER
500 g lakseside
40 g salt
50 g sukker
½ tsk. sort peber
1 knivspids stødt fennikelfrø
½ tsk. stødt koriander
4 spsk. tørret dild
1 håndfuld frisk dild
4 skiver landbrød

Rævesauce:
1 dl god olivenolie
½ dl creme fraiche
1 spsk. æblecidereddike
2 spsk. brun farin
3 tsk. dijonsennep
5 stilke frisk dild 
½ tsk. salt
Friskkværnet peber

GRAVAD FISK
[  Karina Faltz     Dan Egeskov]

Gravad laks og hellefisk har 
ganske enkelt et strejf af 
luksus over sig – og denne 
luksus bliver kun bedre, hvis 
der kommer en hjemmelavet 
en af slagsen på bordet. 

Gravning af fisk foregår ved at gnide eksempelvis lakse- el-

ler hellefiskefileter ind i en blanding af sukker, salt og kryd-

derier. Processen er med andre ord en metode til råmarine-

ring af fisk, hvor kødet mørnes samtidig med at der tilføres 

et lækkert pift af krydderier. Gravningen fremhæver fiskens 

fine smag, og fisken bliver meget lækker – på en gang rå og 

alligevel mør, saftig og fast i kødet.

Husk at bruge helt frisk fisk – det giver altid det bedste re-

sultat. Inden du starter med tilberedningen af den rå fisk, så 

husk at følge Fødevarestyrelsens anbefalinger vedrørende 

indfrysning af fisk, der skal nydes rå.  

4 pers.
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GRAVAD LAKS
med hjemmerørt rævesauce og smørstegt landbrød
[   Claus Sander   Dan Egeskov]

Gravad laks:
Salt, sukker, peber, fennikel og koriander blandes godt 
sammen i en morter. Bland derefter med den tørrede dild. 
Trim eventuelle ben og tydeligt fedt fra laksen og læg 
laksesiden med skindsiden nedad på et fad, der passer i 
størrelsen. Drys krydderiblandingen godt over hele laksen 
og drys derefter med finthakket frisk dild. Dæk fadet 
grundigt med husholdningsfilm og stil det i køleskabet i 
2-3 dage.

Rævesauce:
Pisk alle ingredienserne godt sammen og smag til med 
salt, peber, sennep eller farin. 

Rist landbrødet let på en varm pande med lidt smør. Skær 
tynde skiver af den gravad laks og anret på brødet. Top 
med rævesauce og en lidt frisk dild.

FREMGANGSMÅDE



LAKSEMOUSSE
med koldtvandsrejer og asparges
[   Claus Sander   Dan Egeskov]

INGREDIENSER
Laksemousse:
125 g varmrøget laks
1 spsk. mayonnaise
½ dl creme fraiche 38%
½ dl purløg
Saft og lidt skal af en økologisk citron
Salt
Friskkværnet peber
Evt. 2 blade husblas (hvis der ønskes en 
fastere laksemousse)

Pynt:
1 bdt. asparges
100 g Koldtvandsrejer

Krydderurtedip:
En lille håndfuld purløg
En lille håndfuld estragon
En lille håndfuld salvie
1 dl kvark eller fromage frais
1 dl creme fraiche
Salt og peber
Saft fra ½ citron

Krydderurtedip:
Hak krydderurterne fint. Rør kvark og 
creme fraiche godt sammen. Tilsæt 
krydderurterne og smag til med salt,  
peber og citronsaft.
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4 pers.
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Laksemousse: 
Fjern skindet på laksen og del den i mindre stykker. Hak purløg fint. 

Rør laks, mayonnaise og creme fraiche sammen med en gaffel til 

moussen har en lækker cremet konsistens. Rør purløg i og smag til 

med lidt citronsaft, citronskal, salt og peber. 

Med husblas:
Kom husblassen op i en skål med koldt vand. 

Træk husblassen op af vandet med det vand, der hænger ved. 

Smelt den i en skål i vandbad eller i mikroovn. 

Tilsæt derefter langsomt husblassen til laksemoussen 

mens der røres konstant. 

Moussen kommes i den ønskede form, som helst skal være smurt 

med lidt smør eller dækket med film – så slipper den nemmere 

formen, når den er blevet kold. Opbevar på køl til servering.  

Servering:
Klargør aspargesene og blancher i kogende vand med lidt salt i

ca. 1-2 minutter. Afkøl hurtigt. Koldtvandsrejerne drænes i si. 

Sørg for at de er godt afdryppede inden de bruges til pynt. 

Server eventuelt med en lækker krydderurtedip til
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Miniquiche toppet 
med stenbiderrogn 
og creme fraiche
[   Claus Sander    Dan Egeskov]

INGREDIENSER
Tærtedej:
100 g smør
175 g hvedemel
1 dl sesamfrø
¼ tsk. salt
1 æggeblomme
1 spsk. koldt vand 

Fyld:
200 g spæd spinat
5-6 forårsløg
4 æg
250 g ricotta (eller hytteost)
Salt og peber

Pynt:
150 g stenbiderogn
2 dl creme fraiche
Dild

Dej: 
Skær smørret i små terninger og smuldr dem med mel, 
sesamfrø og salt, til det ligner revet ost. Saml dejen med 
æggeblomme og vand. Lad dejen hvile tildækket i 30 
minutter i køleskab. Beklæd 4-6 små tærteforme med 
dejen og forbag dem i 10 minutter ved 200°C grader på 
midterste ovnribbe.

Fyld: 
Skyl spinaten og snit forårsløgene i tynde skiver. Kog 
spinat og løg i 2-3 minutter i letsaltet vand, og afdryp 
det godt i en sigte. Pisk æg og ricotta sammen. Vend 
grøntsagerne i. Kom fyldet i de forbagte tærter og stil 
dem i ovnen ved 175°C på midterste ovnribbe i ca. 40 
minutter til de er gennembagte og gyldne.

Server de lune eller kolde miniquiche. Pynt med 
stenbiderrogn, creme fraiche og lidt frisk dild. 

FREMGANGSMÅDE

4 pers.
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Byens Fisk og Vildt i Silkeborg har en fin 
pokal til at stå i butikken – og pokalen er 
beviset på en fornem pris

Den blev nemlig overrakt til Michael Bay som et synligt bevis på, at Byens Fisk 

og Vildt har Danmarks bedste fiskefrikadeller. Michael Bay, der udover et par års 

pause har drevet fiskebutikken siden 2002, er sammen med resten af mandska-

bet da også stolte af deres fiskedeller. Der langes op mod 1.000 stk. over disken 

hver eneste uge – og forbrugerne i Silkeborg ved godt, at der i den lokale fiskebu-

tik findes en rigtig lækker fiskefrikadelle. Michael Bay vil her løfte sløret for, hvad 

de populære deller indeholder, så også andre elskere af fiskefrikadellen kan få 

mulighed for at sætte tænderne i Danmarks bedste af slagsen.  

Fiskehandlerens favorit:
DANMARKS BEDSTE 
FISKEFRIKADELLER
[   Byens Fisk og Vi ldt   Karina Faltz    Karina Faltz]

FISKEFRIKADELLER 
FRA BYENS FISK OG VILDT

INGREDIENSER
500 g hakket mørksej 
(eller lyssej/kuller)
10 g salt
100 g mel
4 dl sødmælk
Olie 
1 spsk. smør

FREMGANGSMÅDE
Den hakkede fisk og salt røres 
et par minutter til farsen er 
sej. Herefter tilsættes under 
omrøring på skift mel og mælk. 
Rør til en ensartet og glat fars 
– og stil den dernæst på køl i 
minimum 30 minutter. Form til 
frikadeller og steg på en varm 
pande i olie. Tilsæt smør til 
sidst. 

Farsen kan eventuelt krydres 
med hakket fersk laks samt 
finthakket dild, persille og 
forårsløg.     



Find din Fiskehandler

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

Hav 
Torvehallerne G7-G8, 
Rømersgade 18 
1360 København K

Danish Seafood  
Association  
1609 København V 
Axelborg

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

Rørvig Fisk ApS
4581 Rørvig Havn
Toldbodvej 81

Odden Fisk 4583 Sj. Odde
Vestre Havnevej 39 

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

Fiskesalgs Forening ApS
Vestkajen 5
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

Fiskeriskolen 
EUC Nordvest 
Kronborgvej 119 
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

Kystfisk
www.kystfisken.dk

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


