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Varmrøget laks:

En efterårs
lækkerbisken



SKATKAMMERET  
I BØLGEN BLÅ

s.20
s.18

s.12

Havet omgiver Danmark – og ingen steder i vores lille land 

har vi langt til bølgen blå. Havet er fyldt med alverdens læk-

kerier, og har gennem årtusinder været en afgørende kilde 

til føde. Det er et mangfoldigt, næringsrigt og smagsmæssigt 

skatkammer. 

Vi er vilde med de friske fisk, der netop er trukket op i ha-

vene omkring os. Friske fisk smager bare bedst – og hver 

årstid bringer nye fisk med sig til de danske farvande. I dette 

nummer af F!SK skal vi se nærmere på nytårstorsken. Det er 

en gammel kending, som netop er i sæson hen over vinteren. 

Men hvorfor er det egentlig, at der er en tradition om torsk 

på bordet til nytårsaften. Desuden skal vi udvide vores viden 

om sild – for silden kommer vi ikke udenom i forbindelse 

med julens fester. 

Din fiskehandler står altid parat til at give dig gode råd med 

på vejen. Spørg gerne til tilberedningen eller serveringsmu-

lighederne – den fornemste opgave er nemlig at servicere 

dig, så du får en rigtig god oplevelse med den friske fisk. 

Velbekomme!   
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EN LÆKKER 

SILD
[  Karina Faltz     Frank Winding   Magnus Thornvig Aaen]

Julesild, kryddersild, marinerede sild, sennepssild, 
stegte sild eller karrysild. Uanset hvilken variant der er 
din favorit, så hører silden unægtelig til på danskernes 
frokostbord. Sild er en af de mest elskede fisk i Danmark – 
og det har den været i flere hundrede år.

JANUAR MAJMARTS JULIFEBRUAR JUNIAPRIL

4 | DANMARKS STORE FISKEMAGASIN4 | DANMARKS STORE FISKEMAGASIN



FAKTA OM
SILDEN

Størrelse:
op til 50 cm

dog sjældent 

over 25 cm.

Vægt:
150-400 g

Alder:
Max 25 år.

Silden har flere sæsoner, idet de både 

kan fanges langs de danske kyster i for-

året – og så igen fra september måned 

og hen mod december. Silden er især 

god om efteråret, hvor den er større 

og federe og har mere smag. Kødet er 

fast, lyst og meget fedtholdigt, hvorfor 

den er god som røget, men den er også 

fortrinlig som stegt eller marineret, 

hvilket selvfølgelig er rigtig populært 

på julefrokostbordene rundt om i de 

danske hjem. 

F!SK har besøgt P. Clausens Fiskehan-

del til en snak om sild – og den proces 

sildene er igennem, inden de marinere-

de sild er klar til at blive serveret på 

danskernes julefrokostborde. Vi møder 

Jacob Clausen, der fortæller, at marine-

rede sild ikke bare er marinerede sild. 

Sild skal altid modnes før de spises, og 

det kan ske hurtigt eller naturligt. De 

nymodens af slagsen er den hurtige 

måde. Her syremodnes sildene, idet de 

fileterede sild lægges i en kraftig 

eddikelage, der har til formål 

”at sprænge” kødets celler, 

så sildene hurtigt bliver blø-

de. De hurtigmodnede sild er 

klar efter 1-2 uger og bruges 

primært til marinerede sild. 

Jacob fortæller, at de på ingen 

kan måle sig med de gammeldags 

modnede. I gamle dage var der kun 

én metode – her blev sildene konser-

verede med salt og pakket tæt i tønder 

af træ, hvor de efter modning i op til et 

OKTOBERJULI DECEMBERNOVEMBERSEPTEMBERAUGUST
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halvt år var klar til at blive tilberedt og 

spist. Her modner sildene ved hjælp af 

egne naturlige enzymer. Først efter den 

gammeldags modning fileteres og flåes 

silden. De gammeldags modnede sild 

har et bedre bid og er meget mere vari-

eret i smag. Sild, der er modnet på gam-

meldags måde, er typisk dyrere end de 

moderne, hurtigmodnede sild.

Jacob giver et par gode råd med på ve-

jen, når sildene skal udvælges. For det 

første har en lækker sild et flot sølv-

skær. Sølvskæret er nemlig et tegn på 

en høj fedtprocent – hvilket giver den 

bedste konsistens og smag. For det 

andet skal man gå efter en gammel-

dags modnet sild, der har de lækreste 

smagsnuancer. Og for det tredje bør 

man gå efter MSC-mærket, der sikrer, 

at sildene kommer fra bestande, som 

ikke er truet af udryddelse eller over-

fiskeri.

Processen med at modne sildene på 

gammeldags manér er ikke så vanske-

lig – i hvert fald ikke hvis vi skal tro Ja-

cob Clausen. Han fortæller begejstret 

om, hvorledes det skal gøres. 

Fisken skal være helt frisk 

– og den må helst 

ikke skylles, da man så fjerner nogle af 

de enzymer, der er vigtige for saltnin-

gen. Bunden af en tønde eller en egnet 

spand dækkes med et lag salt. Herpå 

lægges et tæt lag af sild – side om side 

med bugen nedad. Drys godt med salt 

og fortsæt med at lægge et nyt lag fisk 

ovenpå. Sådan fortsættes til alle sild 

er brugt. Der skal bruges 1 kg salt til 

2,5 kg sild – men det er vigtigt, at der 

bruges tilstrækkeligt salt. Der kan ikke 

komme for meget på. Slut med salt og 

sæt sildene under et let pres. Brug ek-

sempelvis nogle tallerkner – der må 

ikke lægges låg på, da der skal kunne 

komme luft til. Brug i stedet et viske-

stykke til at holde urenheder væk med. 

Placer tønden eller spanden køligt, og 

gerne i køleskabet. Efter et par døgn 

har saltet trukket væsken ud af sildene 

– og alle sild er helt under vandover-

fladen. Sørg for at der ikke er nogle, 

der stikker op. Tallerknerne skulle ger-

ne sørge for, at alle sild holdes nede i 

spanden. Husk at tallerknerne 

skal være lidt mindre 

end beholderen, så der kan komme luft 

til overfladen. Når fiskene er helt dæk-

ket af væske, kan beholderen flyttes til 

et andet sted, hvor temperaturen ikke 

er over 12 grader. Nu skal de så stå i 

nogle måneder, inden de er klar til at 

blive spist. Når sildene skal spises, skal 

de først udvandes. De renses og skylles 

i rigeligt vand. Lad dem stå i vandet i 

køleskabet i 10-15 timer – tiden kan 

eventuelt forkortes, hvis vandet skiftes 

nogle gange. Når sildene er fileteret, 

skal de igen udvandes. Omkring 5 timer 

i en skål, hvorefter de er klar til brug. 

Disse gammeldags modnede sild skal 

være naturligt rødlige med en mørk af-

tegning på bagsiden.

Jacob fortæller, at en gammeldags 

modnet sild passer perfekt til dan-

skernes julebord sammen med noget 

lækkert rugbrød og så selvfølgelig en 

snaps. 
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Karrysild
4 PERSONER
2 spsk. god mayonnaise
½ spsk. dijonsennep
3 spsk. creme fraiche 18% eller 38%
½ spsk. karry
¼ tsk. fintknust korianderfrø
2 små syltede agurker
1 spsk. kapers
½ æble 
Salt og peber
1 tsk. sukker
4-6 gammeldags modnede sildefileter
1 rødløg 
Lidt dild til pynt

Noget godt rugbrød 

FREMGANGSMÅDEN
Rør mayonnaise, dijonsennep, creme fraiche, karry 

og korianderfrø sammen til en dressing. Hak agur-

kerne meget fint og rør dem i sammen med kapers. 

Skræl æblet, skær det i små terninger og vend dem 

i dressingen. Smag til med salt, peber og sukker. Lad 

dressingen trække koldt i minimum to timer før den 

serveres til sildene.

Dup sildene tørre med køkkenrulle og skær dem i pas-

sende bidder. Læg dem i et lille fad og fordel karryd-

ressingen over dem. Server med rødløg, frisk dild og 

et godt stykke rugbrød.

Kejserindesild
4 PERSONER (4 FILETER)
4 sildefileter 

4 tsk. fiskesennep

1 lille bdt. persille 

1 kop mel med lidt salt og peber

4 tandstikker 

Lagen:

½ l. æbleeddike 

½ l. sukker 

½ l. vand

En lille håndfuld blandede krydderier eks. nelliker, stjer-

neanis, laurbær og peberkorn 

FREMGANGSMÅDEN
Kog alle ingredienserne til lagen op. Krydr kødsiden af 

fileterne med salt og smør dem med fiskesennep. Læg 

herefter en lille dusk persille på midten af fileten og fold 

den hen over sig selv. Luk dem med en tandstik og vend 

dem i mel. Steg sildene ved høj varme i olie eller klaret 

smør til de er gyldne.

Læg dem i et lille fad med lagen ved.

  DANMARKS FISKEHANDLERE | 7



Inden vi ser os om, så står julen atter for døren. Hvis der er 

en tid på året, der i den grad er præget af traditioner, så er 

det julen. I december måned fyldes dagene med hyggelige af-

taler, julekalender, juledekorationer, pakkekalender, jule knas 

og så selvfølgelig julefrokosterne med kolleger, venner og 

familie. Julefrokosterne hører til blandt de sammenkomster, 

vi danskere glæder os meget til både før og i løbet af den 

søde juletid. 

Der er som regel ret klare forventninger til, hvad der sættes 

på bordet til en rigtig dansk julefrokost. Gris og fisk spiller 

ofte en afgørende rolle, men du kan sagtens skrue op for fi-

skedelen og holde lidt igen med flæskesteg, medister og fri-

kadeller. For selvom fisk ikke nødvendigvis plejer at spille 

den helt store rolle i julens måltider udover sildene og fiske-

fileten, så kan det nu være en dejlig smagsoplevelse, hvis 

du sætter mere fisk på menuen. Fisk og skaldyr kan sagtens 

tilberedes med et twist af jul – og så giver de samtidig et lidt 

lettere supplement til de lidt tunge traditionelle juleretter.

Hos din fiskehandler har vi fyldt butikken med al den friske 

fisk, der netop nu er i sæson. Hvis du har lyst til at prøve 

kræfter med lidt flere fiskeretter på dit julefrokostbord, så 

hjælper vi dig naturligvis gerne på rette vej. 

JUL UNDER HAVETS 
OVERFLADE
[  Karina Faltz]

Julens klassiske krydderier passer fortrinligt til fisk – udforsk sammensætningerne  
på egen hånd eller læn dig op ad din fiskehandlers anbefaling:

Safran
– GODT TIL HVIDE FISK OG REJER –

Safran er et krydderi udvundet af støvfang 

fra safrankrokus. I dag dyrkes safrankrokus 

især i Iran, Spanien, Grækenland,  

Tyrkiet og Indien.

Stjerneanis
– GODT TIL SILD –

Stjerneanis kommer oprindelig fra Nordøst-

kina og er meget brugt i kinesisk madlav-

ning. Stjerneanis er en af ingredienserne i 

det kinesiske femkrydderipulver (de andre 

er: peber, kanel, nelliker og fennikel).
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Kanel
– GODT TIL SILD OG TORSK –

Kaneltræet er et 10 til 15 meter højt, 

stedsegrønt træ. Kanelen kommer fra 

træets inderste bark. De fleste træer 

vokser i Sri Lanka.

Kardemomme
– GODT TIL SILD, TORSK OG RØDSPÆTTE –
Kardemomme er en urteagtig, flerårig plante 

i ingefærfamilien, der er hjemmehørende i 

det sydlige Indien.

Nellike
– GODT TIL SILD, TORSK OG HELLEFISK –
Kryddernelliker er et krydderi der består af 

tørrede blomsterknopper fra nelliketræet. 

Træet kommer oprindeligt fra Molukkerne i 

Indonesien.

Laurbærblade
– GODT TIL SILD, TORSK OG SKRUBBE –
Ægte laurbær er et stedsegrønt træ med 

en bred, kegleformet krone. Bladene har en 

kraftig, krydret duft, hvorfor laurbærblade 

anvendes som krydderi.

Allehånde
– GODT TIL TORSK OG SILD –

Allehånde er et krydderi, som stammer fra Amerika. 

 Allehånde har sit navn fra  den sammensatte smag af 

nelliker, peber, kanel og muskat.

Ingefær
– GODT TIL TORSK, HAVTASKE, LAKS OG SILD –

Ingefær er en gammel kulturplante, som  

stammer fra Sydøstasien. Den bliver brugt som 

krydderi i mange lande. Ingefær har været kendt i 

årtusinder som en lægeplante.

Vanilje
– GODT TIL SKALDYR OG KAMMUSLINGER –

Vaniljen kommer fra en orkide, der vokser i 

det tropiske højland. Verdens vaniljeprodukti-

on foregår primært på Réunion, Madagaskar 

samt Comorerne og Indonesien.
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VARMRØGET LAKS 
med jordskokker, ørredrogn  
og friske urter 
[   Magnus Thornvig Aaen  Karina Faltz    Frank Winding]

FREMGANGSMÅDEN:
Sørg for at have laksen stående ude fra køl i god tid, så den ikke er kold. Den er røget, så den bliver ikke dårlig 

af det. Forvarm ovnen til 210°C varmluft. Skræl kartoflerne og vask jordskokkerne grundigt. Del halvdelen 

af jordskokkerne på langs. 

Vend dem med olie og salt og sæt dem i ovnen ca. 30 minutter eller til de er møre og gyldne.

Smelt smørret. Kog samtidig de resterende jordskokker og kartoflerne i usaltet vand til de er ”mo-

se-møre”. Hæld vandet fra og lad dem dampe, så det overskydende vand fordamper. Mos dem og 

tilsæt det smeltede smør sammen med salt, peber, reven citronskal og hakket kørvel.

Pluk laksen. Anret det hele som på billedet og pynt med citronverbena og ørredrogn.  
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INGREDIENSER
4 stykker varmrøget laks á 120 g 
1 kg jordskokker
½ kg kartofler
200 g smør 
Skallen fra 1 økologisk citron
1 bdt. kørvel 
Citronverbena til pynt  
(citronmelisse kan også bruges)
50 g ørredrogn 

4 pers.



FISKE-
FILETER 
[   Magnus Thornvig Aaen  Karina Faltz    Frank Winding]

Når juletiden nærmer sig, og årets julefrokoster skal planlægges og 
klargøres, så er friskstegte fiskefileter typisk en af de helt sikre retter 
på frokostbordet. De sprødstegte fileter er et sikkert hit blandt både 
børn og voksne.
I de kolde måneder har rødspætten rogn, og kødet er derfor 

ikke i sin bedste spisekvalitet. Når tiden nærmer sig for årets 

julefrokoster og den hjemlige julehygge, så er sæsonen for 

rødspætten ovre. Men heldigvis er der andre rigtig lækre al-

ternativer, så du stadig kan få friske fladfisk til dine fiskefileter. 

Skærisingen er et lækkert alternativ til rødspætten. Det er 

en yderst fortrinlig fisk, og derfor er det en skam, at den ofte 

bliver lidt overset netop i forhold til især rødspætten. Fladfi-

sken er i sæson hele året rundt, hvor den fanges i Nordsøen, 

Skagerrak og Kattegat. Kødet er meget fast med en fin hvid 

farve, og fisken kan derfor sagtens bruges på samme måde 

som rødspætten.

Rødtungen, som også er en fladfisk, er et finere alternativ til 

rødspætten. Den fanges typisk langs den jyske vestkyst, hvor 

sæsonen topper i november måned. Dens kød er fast og hvidt 

og har en anelse sødme i smagen. Rødtungen kan ligesom 

rødspætten tilberedes hel eller fileteret, og kan koges, dam-

pes eller steges.  
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FREMGANGSMÅDE:
1-2 dage før koges ingredienserne til syltelagen op i en gryde. Skræl 

perleløg og skær blomkål og gulerødder i mindre mundrette stykker. Perlelø-

gene kan med fordel lægges i vand et par timer inden, de skal skrælles, så er det 

nemmere. Tag halvdelen af alle grøntsagerne og blancher dem i lagen i ca. 30 til 

60 sekunder. Hæld derefter grøntsagerne over i en beholder og hæld lagen over 

så den dækker. Sæt det på køl og lad det stå til det skal bruges.

På dagen:
Bland mayonnaise, karry og gurkemeje i en skål. 

Vend rødtungefileterne i mel med lidt salt og peber, derefter æg og til sidst panko. 

Steg fiskefileterne i masser af smør på en pande.

Læg den sidste halvdel af grøntsager i en gryde med en bred bund, sammen med 

en god klat smør og letsaltet vand så det dækker halvvejs op ad grøntsagerne. 

Lad vandet koge væk så grøntsagerne til sidst ligger og steger i smørret. Lad 

dem få lidt farve. 

Anret som vist på billedet. 

INGREDIENSER
4 store rødtungefileter 
150 g pankorasp
2 piskede æg
1 kop mel
Dild eller andre krydderurter til 
pynt

Dekonstrueret remoulade:
1½ dl mayonnaise 
1 tsk. gurkemeje 
1 tsk. gul karry
1 blomkål 
4 gulerødder 
15-20 perleløg

Syltelage:
½ l. æbleeddike 
½ l. sukker 
½ l. vand

Rødtunge i panko  
med dekonstrueret  
remoulade

4 pers.



Saucen
Smelt smørret i en gryde og tilsæt melet under piskning. Tilsæt bouil-

lon stadig under piskning. Tilsæt mælken lidt efter lidt, mens 

der fortsat piskes, så der ikke kommer melklumper i saucen. 

Når saucen har den ønskede konsistens, smages den til 

med salt, peber og citronsaft.

Inden servering vendes den friske dild i saucen.

Fisken:
Vend fileterne i melet og steg dem på en pande 

i rigeligt smør til de er gyldne. Steg samtidig 

broccoliaspargesene hårdt på en anden pan-

de så de stadig har bid men får stegeskorpe.

Anret som vist på billedet.

INGREDIENSER
4 store skærisingfileter 
1 kop mel med lidt salt og 
peber 
Ca. 150 g rejer 
8 broccoliasparges 

STEGT  
SKÆRISING  
med rejer, dildsauce og broccoliasparges
[   Magnus Thornvig Aaen   Frank Winding]

4 pers.

Sauce:
1 dl fiskebouillon/fond 
50 g smør 
1½ dl mel 
½ l. sødmælk
Friskhakket dild 
Lidt citron
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STEGT  
SKÆRISING  
med rejer, dildsauce og broccoliasparges
[   Magnus Thornvig Aaen   Frank Winding]

Fisk og skaldyr i sæson

TORSK

LYSSEJ

MØRKSEJ

KULLER

KULMULE

HVILLING

RØDSPÆTTE

SKRUBBE

ISING

SKÆRISING

MAKREL

SILD

HORNFISK

MULTE

TORSKEROGN

STENBIDERROGN

JOMFRUHUMMER

BLÅMUSLINGER

ØSTERS

November DecemberOkbtober

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

[KILDE:  www.2gangeomugen.dk]
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REJEN
  [    Karina Faltz  ]

Det delikate skaldyr er en lækker favorit på vores frokostborde. 
Nogle er bittesmå – mens andre er store og kødfulde. Rejer i alle 
størrelser og former er en af havets mest populære og eftertragte-
de råvarer over det meste af verden. 

Rejer er tibenede krebsdyr med lange gangben - og korte 

svømmeben. Der findes rigtig mange forskellige arter – ale-

ne i Danmark har vi over 20 arter af rejen. Den mest kendte 

er nok fjordrejen – en sand forårsbebuder. Om foråret når 

vandtemperaturen stiger, vandrer de små rejer ind på la-

vere vand, og her foregår rejernes parring og gydning. Når 

det igen bliver efterår, vandrer de ud på dybere vand, hvor 

de overvintrer skjult i tang. Hesterejen eller sandrejen som 

den også kaldes, lever på sandbunden ved sandede kyster. 

Den er ikke så udbredt på middagstallerknerne herhjem-

me – men i Tyskland og Holland er det en ydet spise. Denne 

reje har den forunderlige detalje, at den modsat mange af 

sine artsfæller forbliver grå ved tilberedning.  I Nordsøen og 

Skagerrak lever Nordsørejen, der er en dybvandsreje. Denne 

reje er rød både før og efter kogning. Nordsørejen er en læk-

ker reje med sødt, fast og lyserødt kød.

Mange af de rejer, som vi køber i Danmark, kan ikke fanges 

på vores breddegrader. Varmtvandsrejer kommer selv sagt 

fra varmere himmelstrøg. De fanges i tropiske områder – og 

går under navnene tigerrejer, kongerejer, vannameirejer og 

kæmperejer. De er store, grålige og har en kraftig og kødfuld 

hale, men bliver ligesom fjordrejer rødlige ved tilberedning.

Den reje, vi oftest spiser på rejemaden eller i rejecocktailen, 

er Grønlandsrejen, der ligesom Nordsørejen er en dybhavs-

reje. De lever typisk i de kolde områder af Atlanterhavet og 

Stillehavet, da rejens optimale levebetingelser er mellem 

nul og otte graders varme.

Sæsonen for rejer er hele året rundt. Selvfølgelig er der und-

tagelser såsom de friske fjordrejer, men ellers er det ikke 

så ofte, at rejer sælges som friske, da de som regel allerede 

bliver kogt og frosset på kutteren eller trawlerne. Nord-

sørejen kan købes som friske pil-selv-rejer – og anses 

for en lækker gourmetspise.  

Men hvis du ikke kan få friske rejer, hvilke skal 

du så vælge til de kommende julefrokoster? Der 

findes jo pillede rejer på frost og i lage. Smags-

mæssigt er der forskel på rejer fra lage og rejer 

fra frost. De fleste er nok enige i, at pil-selv-re-

jer smager bedst og har en lækker konsistens. 

Skallen gør nemlig, at selvom rejerne har væ-

ret frosne, så bevares konsistensen og smagen. 

Men det er ikke altid lige praktisk med den skal. 

Her har de allerede pillede rejer fra lage en stor 

fordel – de skal ikke pilles, de skal blot drænes, 

og så er de klar til brug. Men rejer i lage er ikke 

bare rejer i lage. Der er stor forskel. Både på re-

jernes størrelse – men især på hvorledes rejer-

ne smager, når du hælder lagen fra. Sortimentet 

af rejer i lage er blevet større og mere eksklusivt, 

og du kan her få nogle rigtig lækre rejer, der minder 

meget om friskpillede rejer. Du kan også få nogle, hvor 

lagen har haft en negativ konsekvens for smagen på re-

jen. Rejer har en sart og fin smag, og det kan være yderst 

vanskeligt at få denne smag bevaret ved at fryse de pillede 

rejer eller opbevare dem i en lage. Det handler om at bevare 

konsistensen i rejen sammen med den oprindelig sødme. 

Du kan altid spørge din fiskehandler om, hvor rejerne i bu-

tikken kommer fra, og hvilken reje det er. Desuden er perso-

nalet i butikken altid klar med et godt råd om, hvorvidt du 

skal vælge de eksklusive pillede rejer i lage eller de frosne 

pil-selv-rejer.  
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Rejecocktail 
i nyt look
[   Magnus Thornvig Aaen  Karina Faltz    Frank Winding]

FREMGANGSMÅDEN:
Hak cornichonerne fint og kom de resterende ingredienser til 

dressingen i en skål og rør det godt sammen. Smag til med salt. 

Pil rejerne og klargør salaten. Salat snittes fint og agurk samt citron 

skæres i skiver. Dilden plukkes og tomaterne skæres i mundrette 

stykker. Halver og skræl avocadoerne. De skæres i tynde skiver på 

skrå, så de kan trækkes ud i en vifte.

Rejecocktailen anrettes i et glas med kaviar og dild.

INGREDIENSER
Thousand island dressing:
2 dl creme fraiche
2 spsk. tomatpuré
2 spsk. mayonnaise
1 spsk. ketchup
1 fed hvidløg 
1 tsk. løgpulver
1 spsk. citronsaft
2 spsk. engelsk sauce
4 cornichoner
1 spsk. røget paprika
1 tsk. sukker
1 tsk. tabasco
1 spsk. peber
Salt

Rejecocktail:
50-60 stk. store rejer
1 salathoved
1 agurk
4 små tomater
2 kviste dild
1 citron
200 g kaviar
2 avocadoer

4 pers.



Fiskehandlerens favorit:
TUN PÅ TRE MÅDER
[   Havnens Fiskehus,  Aarhus  Karina Faltz    Frank Winding]

F!SK har besøgt Havnens Fiskehus i Århus til en snak om deres favorit. Anders 

er ikke i tvivl – hans valg falder på tun. Han begrunder det med, at tunen er en 

fantastisk fisk og en sublim råvare. Den er helt unik i smagen og i konsistensen 

– og netop derfor er den yderst anvendelig, og så er den ganske enkelt vanvittig 

lækker. Netop denne morgen har Havnens Fisk fået en ordentlig kleppert af en 

tun hjem på 276 kg. Den er fanget omkring Danmark, hvor der netop opleves en 

stor vækst i tunfisken.

Havnens Fiskhus viser os tre sindssyge lækre produkter, der fremstilles af tunfisk 

– og kunderne er vilde med dem. Det er naturligvis den lynstegte tun, hvor fileten 

skæres til, lynsteges og vendes i eksempelvis sesam. Herefter skæres den i skiver 

og serveres sammen med wasabicreme og vinaigrette. En lækker forret eller som 

en del af en tapasanretning. Når der kommer en hel tunfisk hjem, så skal fantasien 

en gang imellem sættes i gang, for der er meget kød på fisken, som ikke kan an-

vendes til lynstegt tun. Derfor har butikken udviklet en tunpølse, hvor hakket tun 

blandes med krydderier, syltede hvidløg og chili for derefter at blive røget. Pølsen 

skæres i skiver, og nydes som tapas. Desuden har butikken stor succes med nduja 

af tun. Nduja tilberedes ellers ofte af gris, men Havnens Fiskehus laver til deres 

kunders store begejstring en nduja af tun. Her røres tunen med krydderier og kryd-

derurter til en lækker smørbar rilette, der smager skønt på bruschetta. 

Anders vil gerne dele opskriften på nduja med os – men han husker os på, at det er 

altafgørende at tunen er helt frisk. I det hele taget er Anders´ holdning, at råvarer 

skal være friske og af højeste kvalitet – det giver det bedste resultat. 

TUN NDUJA
FRA HAVNENS FISKEHUS

INGREDIENSER
350 g frisk tun  
(slag, hale, afskær)
1 spsk. lys misopasta
1 spsk. Sambal Oelek
1 grillet peberfrugt
1 tsk. røget paprika
½ tsk. kværnet sort peber
½ tsk. fint salt
½ tsk. stødt fennikelfrø
5 g chipotle chili
35 g smør i tern

FREMGANGSMÅDE
Tun hakkes på kødhakker 
og bages ved 150°C i 10-15 
minutter. Tilsæt smørtern 
mens kødet stadig er lunt. 
Miso, sambal oelek, grillet pe-
berfrugt, paprika, peber, salt, 
fennikelfrø og chipotle chili 
blendes til en glat pasta, som 
vendes i tunen, når denne er 
afkølet helt. Smag evt. til med 
lidt citronsaft. Nduja kommes i 
lufttæt beholder.



NYTÅRS-
TORSKEN
[   Magnus Thornvig Aaen  Karina Faltz    Frank Winding]

Torsk er for mange familier en fast tradition nytårsaften, hvor det 
nye år skydes i gang med en skøn nytårsmenu med kogt torsk og 
lækkert tilbehør. 

De danske torskefisk er da også særligt gode om vinteren. 

Som tommelfingerregel siger man, at torsken er bedst i de 

måneder, hvori der optræder et ”r”. Det møre hvide kød er en 

populær spise – og det er yderst velsmagende. Champagne, 

fyrværkeri og nytårstorsk er lig med en god, dansk nytårs-

aften. Torsken har dog i nyere tid fået konkurrence af andre 

nytårsmenuer, hvor torsken ikke udgør hovedretten. Men 

den delikate fisk behøver jo heller ikke nødvendigvis at ud-

gøre hovedretten – den kan sagtens serveres som forret. På 

den måde kan de gamle traditioner på sin vis opretholdes. 

I den katolske tid blev fisk betragtet som en fastespise, idet 

man ikke måtte spise kød – men gerne fisk. Adventstiden var en 

fastetid, og derfor kom der ofte torsk på bor-

det i jule- og nytårsdagene. 

Desuden 

var torsken let at få fat på. I hvert fald for dem, som boede 

nær kystområderne. Under reformationen spiste man også 

rigtig mange steder fisk som én af de foretrukne retter i julen. 

I 1800- og 1900-tallet begynder man at spise fisk til nytår. 

Dette var formentlig som modvægt til alt den fede julemad, 

familien netop havde spist sig igennem. Det blev altså en tra-

dition, også selvom man ikke var katolik. I takt med at fiskens 

transportmuligheder blev bedre, tog også befolkningen læn-

gere inde i landet imod denne skik. Selv den dag i dag kan vi 

nok alle genkende den tendens med, at vi gerne spiser lidt 

lettere og mere friske retter oven på den tunge julemad.

Skyd det nye år i gang med en skøn menu med torsk og 

lækkert tilbehør. Vi giver dig her inspiration til den tradi-

tionelle nytårstorsk – men også til en nytårstorsk med et 

moderne twist. Det handler om de friske og gode råvarer – 

og en smuk anretning på årets sidste aften.  
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Den moderne 
nytårstorsk
Torsk med smørpocherede porrer, 
hasselnødder, ørredrogn og muslingesauce.

TORSKEN: Torskestykkerne drysses gavmildt med 50/50 fint salt 

og sukker. Herefter lægges de i køleskabet i 3-4 timer. Torsken 

steges i rigeligt olie på en rygende varm pande til de har ste-

geskorpe. Tag panden af varmen og skru ned for blusset. Til-

sæt en skefuld koldt smør og lad det brune over lav varme 

indtil torsken er gennemtilberedt – ca. 42 grader i kernen.

PORRERNE: De to yderste lag fjernes og porrerne vaskes 

grundigt. Herefter skæres de i stykker på ca. 10-12 cm. Styk-

kerne pocheres (tilberedes lige under kogepunktet) i saltet 

vand med masser af smør indtil de er møre, ca. 6 minutter. 

SAUCEN: Løg snittes fint og hvidløg trykkes. Dilden plukkes – gem 

stilkene. Muslingerne renses for det værste sand osv. Timian, løg 

og hvidløg sauteres i en stor gryde. Hæld muslingerne ved og deref-

ter hvidvin. Lad hvidvinen reducere til halvdelen eller til den ikke lugter 

af alkohol mere. Hæld derefter vand på til det næsten dækker muslinger-

ne. Kog dildstilkene med. Lad muslingerne småkoge i ca. 20-30 minutter. Hæld 

muslingekraften igennem en finmasket sigte og kog videre på den sigtede kraft. 

Lad den reducere til ¼ - så smagen er intens af musling. Giv fløden et lille opkog 

og smag den til med muslingekraften, salt og citronsaft. Gryden tages af varmen 

og blandes med dildolien.

DILD-OLIEN: Blend den plukkede dild (gem lidt af det pæneste til pynt) med 

den smagsneutrale olie i ca. 10 minutter på fuld kraft i en rigtig blender (ikke 

stavblender). Olien vil da blive så varm at farvestoffet (klorofylet) i dilden vil 

blive aktiveret. Sigt derefter olien igennem en finmasket sigte. Olien må ikke 

presses igennem sigten, da den så vil blive grumset. Hæld olien i en ren behol-

der. Her kan den sagtens holde sig 2 uger, hvis ikke der kommer urenheder i. 

HASSELNØDDER: bages på 140°C i ca. 20-30 minutter og hakkes i grove 

stykker.

TIP: Den plukkede dild der skal bruges til pynt  

(2-3 duske pr. kuvert) lægges på køl i en plast-

bøtte med låg og et stykke fugtigt papir i bun-

den, så holder de længere.

INGREDIENSER
4 stykker torskeloins á ca. 130 g
2 porrer 
50 g smør

Sauce:
¼ l. piskefløde 
½ kg blåmuslinger
1 løg
2 fed hvidløg
1 lille bdt. timian
2 dl tør hvidvin
Saften fra 1 citron

Olie:
2 bdt. dild
3 dl smagsneutral olie

Pynt:
80 g afskallede hasselnød-
dekerner 
50 g lakse- eller ørredrogn.

4 pers.



Den klassiske 
nytårstorsk
Kogt torsk med lune syltede rødbeder, kapers, kogte æg, hakket 
persille, fintrevet peberrod og sennepsssovs.

TORSK: Skær torskefileten i 8 ens stykker. Krydr stykkerne 

med fint salt og sukker og lad dem trække tildækket i køleska-

bet i ca. 3 timer. Kom torskestykkerne i en stor gryde – så alle 

stykker kan ligge på bunden. Tilsæt laurbærblade, peber og 

vand (kun vand så det dækker bunden) og læg låg på. Bring 

vandet i kog og tag straks gryden af varmen. Damp torsken 

færdig under låg i ca. 5 minutter – løft ikke låget. Torsken er 

færdigtilberedt, når man lige kan skille lamellerne på fisken. 

Torsken må hellere være lidt undertilberedt end overtilbe-

redt. Alternativt kan du bage torsken i ovnen i et fad med låg 

eller folie i 10-15 minutter ved 175°C.

LUNE SYLTEDE RØDBEDER: Skræl og kog rødbederne til de 

er møre. Skær rødbederne i små tern. Lad sukkeret smelte på 

en pande – først i ca. 2 minutter ved kraftig varme og derefter 

i ca. 2 minutter ved jævn varme til det karamelliserer og bli-

ver lysebrunt. Tilsæt eddike og kog ind til blandingen har den 

ønskede sursød-balance. Tilsæt rødbedetern, chalotteløg, ti-

mian og laurbær. Kog ved svag varme i ca. 5 minutter og køl 

let af inden servering.

SENNEPSSOVS: Sauter løgene i lidt af æblemosten. Tilsæt 

sennep og varm igennem i 1-2 minutter. Tilsæt resten af 

æblemosten og kog ved kraftig varme og uden låg i ca. 2 mi-

nutter eller til væsken er halveret. Tilsæt fløde og kog sovsen 

ind til omkring halv mængde. Tilsæt sukker og salt.

Ved anretning fordeles det valgte tilbehør i skåle og serveres 

sammen med de dampede torskestykker, rødbeder og sen-

nepssovs.
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INGREDIENSER
800 g torskefilet uden skind 
og ben
½ tsk. groft salt
¼ tsk. sukker
1 laurbærblad
2 peberkorn
2½ dl vand

Lune syltede rødbeder:
300 g rødbeder
25 g rørsukker
1 dl eddike
2 finthakkede  
chalotteløg (ca. 75 g)
1 frisk timiankvist
1 laurbærblad

Kartofler (forslag til tilbehør):
800 g små kartofler, kogt i vand 
med ½ tsk groft salt

Sennepssovs:
2 finthakkede chalotteløg (ca. 75 g)
1 dl æblemost eller hvidvin
2½ dl madlavningsfløde 8 %
3 spsk. grov sennep
1 tsk. sukker
½ tsk. groft salt

Tilbehør:
160 g kapers

Forslag til øvrigt tilbehør:
200 g fuldkornsrugbrød i tern – 
tørristet på en varm pande
4 hakkede hårdkogte æg
1½ dl finthakket kruspersille
1 stort finthakket rødløg 
2 dl fintrevet peberrod
1 citron i både

4 pers.



Find din Fiskehandler

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

Rejekælling & søn ApS
Bygangen 11 
2620 Albertslund

Cafe Fisk
Tannisbugtvej 63 
9881 Bindslev

Birkerød Fiskehus
Hovedgaden 30A  
3460 Birkerød

Blåvands Fiskerestaurant
Kallesmærskvej 2
6857 Blåvand

Fiskehuset Bogense
Vestre Havnevej 19
5400 Bogense

Fiskerøgeriet
Vellingvej 55
8654 Bryrup

Dragør Røgeri
Gl. Havn 6-8
2791 Dragør

Flyvefisken
Stockflethsvej 12
8400 Ebeltoft

Gårdbutikken
Fiskerihavnsgade 11
6700 Esbjerg

Havnens Fiskehus 
Fiskerihavnsgade 13A
6700 Esbjerg

Farum Fisk og Vildt
Farum Bytorv 15
3520 Farum

Fredericia Fiskebutik
Norgesgade 48
7000 Fredericia

Lignja 
Nordens Plads 8B
2000 Frederiksberg

Viben Fiskehus
Værnedamsvej 1
819 Frederiksberg C

Frederiksværk Røgeri
Havnelinien 11 
3300 Frederiksværk

Fiskehuset Fåborg
Havnegade 13
5600 Faaborg

Bønnerup Fisk
Ny Havnevej 23-25
8585 Glesborg

Prebens Fisk
Klitvej 1B
8585 Glesborg

Friskfisken
Søndre Kajgade 4
8500 Grenaa

Kildegårds Fiskehal
Kildegårdsvej 15
2900 Hellerup

Jakobs fisk 
Helsingørsgade 16E
3400 Hillerød

Deba Fisk
Sydkajen 2
9850 Hirtshals

Fisk Er GodT
Nørregade 30a
9800 Hjørring

Leos Fisk
Hestedamsgade 20
8700 Horsens

H.P.Jensen
Fisk Haredalen 3
3390 Hundested

Havnens Røgeri
Strandgade 9
6960 Hvide Sande

Hvide Sande Røgeri
Troldbjergvej 4
6960 Hvide Sande

Uni og Michaels Fisk
Kirkevej 83
4872 Idestrup

Flemmings Fisk
Damvej 6, Kulhuse
3630 Jægerspris

Ditlevsens Fiskehus
Alleen 43 A
4736 Karrebæksminde

To'sk 
Jagtvej 131
2200 København N

Sømunken
Rantzausgade 32
2200 København N

Fiskehuset
Emdrupvej 4
2100 København Ø

Fiskehallen Odin 
Ndr. Frihavnsgade 31
2100 København Ø

Fiskemanden i Køge
Nørre Boulevard 62
4600 Køge

Kims Fiskevogn
Hvedemarken 12
7620 Lemvig

Bjarne's fisk
Havnen 54
7620 Lemvig

Antoni Fisk
Lyngby Hovedgade 48
2800 Lyngby

Hav 
Torvehallerne G7-G8, 
Rømersgade 18
1360 København K

Strib Fisk
Havnegade 93
5500 Middelfart

Skrillinge Strand Fisk 
Skrillinge Strand 22  
5500 Middelfart

Kildens Rygeri
Kildegade 33
9240 Nibe

Annes Fisk og Vildt
Sjællandsgade 1
4800 Nykøbing F

Kuberts
Fisk Algade 50
4500 Nykøbing Sj.

Fiskehandler Møller
Kulholmsvej 4
8930 Randers NØ

Rønbjerg Fiskehus
Livøvej 143
9681 Ranum

Fiskehuset Ringkøbing
Havnepladsen 4
6950 Ringkøbing

Flyvefisken 
Ellebjergvej 2  8240 
Risskov

Kuberts Fisk
Støden 5
4000 Roskilde

Kajens Fisk & Vildt
Rungsted Havn 48
2960 Rungsted Kyst

Kalvø Fisk
Sønderballe vej 6
6230 Rødekro

Boulevardens 
Fiskehandel
Sdr. Boulevard 49
5000 Odense

Centrum Fisk
Rødovre Centrum 73
2610 Rødovre

Rørvig Fisk
Toldbodvej 81
4581 Rørvig Havn

Ballen Fisk 
Strandvejen 83  
8305 Samsø

Byens Fisk og Vildt
Søndergade 23
8600 Silkeborg

Odden Fisk 
Vestre Havnevej 39
4583 Sj. Odde

Aavangs Fiskehus
Fiskehuskaj 1
9990 Skagen

Havnens Fiskehus
Skagen Fiskehuskaj 17-21
9990 Skagen

Skagen Frisk
Isvej 1
9990 Skagen

Bendixens Fiskehandel
Jessens Mole 2
5700 Svendborg

Klostergydens Fiskesalg
Klostergyde 9A
9300 Sæby

Udo's Fisk (Nordlyset)
Limfjordsvej 17
6400 Sønderborg

Fiskehuset Thisted ApS
Havnen 31
7700 Thisted

Fiskercompagniets 
Detailsalg
Vesterhavsgade 182
7700 Thisted

Fiskehallen Thyborøn
Havnegade 5A
7680 Thyborøn

Nørgaard Fisk og Røgeri
Vesthavnen 13 Thorsminde 
6990 Ulfborg

Ladegaardens Røgeri
Hjerting Landevej 139
6800 Varde

Havnens Fiskehus
Nordkajen 1
7100 Vejle

Agger Fiskebil
Rubyvej 18, Agger
7770 Vestervig

Sorgenfri Fisk 
Sorgenfri Torv 3
2830 Virum

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

Fisk og Ost ApS
Sjællandsgade 55
9000 Aalborg

Havnens Fiskehus 
Aarhus 
Fiskerivej 6  
8000 Århus C

P. Clausens Fiskehandel
Fiskerivej 4
8000 Århus C


