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DEN DANSKE 
SOMMER
[  Karina Faltz    Dan Egeskov]

Vi står på tærsklen til sommer – og forhåbentlig får vi masser af sol, 

varme og frihed. Lange lyse nætter, sommerferie med børnene, strand-

vejr – og ikke mindst vidunderlig mad på terrassen og mad i det fri med 

dem vi holder allermest af. Det bliver så skønt!   

Sommeren byder på klassisk dansk sommermad med sæsonens  

lækre råvarer. Hvad tænker du, når du hører klassisk dansk sommer-

mad? Det er der sikkert ikke noget entydigt svar på. Vi skal blot huske 

at forkæle os selv og vores krop – og dermed vælge friske råvarer  

af god kvalitet. 

 

Din fiskehandler har altid et godt bud på fisken til dit måltid. Hen over 

sommeren er det blandt andet rødspætten, muslingerne samt jomfru-

hummerne, der er i sæson. De smager skønt – og når du søger inspi-

ration ved fiskehandleren, så får du en lille flig af deres kærlighed til 

fisk med hjem. 

Drag ud i den danske sommer og smag på nogle af de spændende 

delikatesser og de fantastiske råvarer, der gemmer sig i og omkring 

vores lille land.  

God sommer – og god appetit.



MAJ SEPTEMBERJULIJUNI OKTOBERAUGUST

HOVEDSÆSONHOVEDSÆSON

RØDSPÆTTESÆSON I DANMARK

Smagen af dansk sommer
[TEKST:  Karina Faltz  |  FOTO: Frank Winding ]
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Når skoven er grønnest, er rødspætten skønnest. Hvis du 

vil lytte til det gamle ordsprog, så er det nu, at der skal  

rødspætter på menuen. De kan købes hele året rundt, men 

de er ganske enkelt fantastiske lige nu – tykke, saftige og 

fulde af dejlig smag.  

Rødspætten er en almindelig fisk i de danske farvande. 

Rødspætten og skrubben er de to mest fangede fladfisk i  

Danmark. Du kan kende forskel ved, at rødspætten har røde 

eller orange pletter på hele oversiden af kroppen. Rødspæt-

ten foretrækker en bund af sten, sand og grus, hvor den på 

grund af sin farve kan skjule sig og faktisk tilpasse sin farve 

til bunden. Den er aktiv om natten, hvor den jager føde – 

mens den i løbet af dagen ligger nedgravet på bunden.

Sommeren byder på mange smagfulde fisk – og rødspæt-

ten er en af de mere eftertragtede spisefisk. Ikke kun som 

fiskefileter, men også på mange andre spændende måder. 

Den er nem at tilberede, og det hvide og faste kød smager 

dejligt. Smørstegt rødspætte med persillesovs er en elsket 

klassiker, og det bliver næsten ikke mere sommerligt eller 

mere dansk, men prøv også gerne at tilberede den delikate 

fisk på andre måder.

FAKTA OM
RØDSPÆTTEN:

Størrelse:
27-50 cm.

Vægt:
400-600 g

Gydning
Januar - marts

Rekord- 
størrelse:
Op til 50 cm, 
og 7 kg.



APRIL AUGUSTJUNIMAJ SEPTEMBERJULI

HOVEDSÆSON

SLETHVARSÆSON I DANMARK

Pighvarrens 
fætter
[TEKST:  Karina Faltz  |  FOTO: Shutterstock ]
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Slethvarren, som hører til i pighvar-familien, er en lidt  

overset fisk – måske netop på grund af at forbrugerne  

typisk vælger en pighvar. Men ikke desto mindre er  

slethvarren en lækker spisefisk, der byder på en fremragende  

smag og noget delikat kød, der er hvidt, lækkert og lidt  

mildere end pighvarrens.

Det er faktisk synd, at den velsmagende fladfisk står lidt i 

skyggen af sin mere populære fætter, pighvarren. De kan 

nu også nemt forveksles – da de mindre utrolig meget om 

hinanden. Slethvarren er venstrevendt ligesom en pighvar, 

men er mere slank og så har den en mere glat overflade.

Slethvarren lever primært i Nord-

atlanten, Østersøen og Middel- 

havet, hvor den godt kan lide dyb-

der på ned til 50 meter vand med 

sandet bund. Her kan den skifte 

farve afhængig af bundens forhold 

og kamuflere sig. 

Den lækre fladfisk kan købes året 

rundt – men den er bedst hen over 

sommeren, så hvis du vil kaste dig 

ud i en delikat ret med slethvar, så 

er det nu, du skal slå til. 

FAKTA OM
SLETHVAREN:

Størrelse:
40-75 cm

Vægt:
ca. 3 kg.

Gydning
April - juli

Rekord- 
størrelse:
Op mod 75 cm, 
og 8 kg.
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RØDSPÆTTER
i stanniol på bål med nye kartofler 
og rørt dild-yoghurt
[   Claus Sander   Dan Egeskov]



FREMGANGSMÅDE 
FISKEN:
Drys salt over de flåede rødspætte
filetter. Halver cherrytomater. 
Skær rødløg og forårsløg i skiver 
og squash i små stykker. Asparges 
skæres i mundrette bidder. Sauter 
kort alle grøntsagerne i olivenolie på 
en varm pande. Krydr med salt og 
peber. Fordel grøntsager i fire både 
af stanniol (bøj kanten lidt op) og 
læg fiskestykkerne hen over. Læg en 
klat smør i hver pakke og hæld vinen 
ved. Tilbered dem direkte på bålet 
(dog kun i gløder – ikke i flammer). 
Stegetid ca. 15 – 20 minutter. 
Ved servering vippes fisk og 
grøntsager ud af stanniolen og der 
pyntes med dild og citronskiver.

KARTOFLER:
Kog kartoflerne i ca. 10-12 minutter 
– der skal stadig være lidt bid i 
dem. Fordel kartoflerne i fire både af 
stanniol. Krydr med salt og peber og 
top med en klat smør inden du lukker 
bådene. Tilbered dem direkte på bålet 
(dog kun i gløder – ikke i flammer). 
Stegetid ca. 15 – 20 minutter.

DILD YOGHURT:
Hak dild og skalotteløg fint. Rør 
det hele sammen og smag til med 
citronsaft, salt og peber. Lad det 
gerne trække i minimum 30 minutter 
– for at det opnår mere smag.

INGREDIENSER
4 rødspættefileter
250 g cherrytomater
200 g squash
2 rødløg 
1 bdt. forårsløg
1 bdt. grønne asparges
Lidt olivenolie
2 dl. hvidvin
50 g smør
Salt og peber
Dild
Citron
Stanniol

KARTOFLER:
800 g nye kartofler
50 g smør
Salt og peber

DILD YOGHURT: 
2 dl. græsk yoghurt 
2 dl. creme fraiche
1 bdt. dild
2 skalotteløg
1 spsk. stærk sennep
1 citron
Salt og peber

4 pers.
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SLETHVARFILET
Syrlig marineret og grillet  
slethvarfilet med ærterisotto  
og grillet ost
[   Claus Sander   Dan Egeskov]

INGREDIENSER
600 g slethvarfilet uden ben
250 g grillost

MARINADE:
2 økologiske citroner
1 dl rapsolie
4 kviste timian
1 fed hvidløg
Salt og peber

RISOTTO:
500 g risottoris  
eller grødris
400 g champignon
2 spsk. soyasauce
3-4 stilke timian
3 skalotteløg
1 økologisk citron  
(gem skrællen til pynt)

4 fed hvidløg
2 dl hvidvin
1½ l hønsebouillon
300 g friske ærter
150 g Vesterhavsost
50 g smør
Salt og peber
Persille til pynt

4 pers.
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FREMGANGSMÅDE 
FISK/MARINADE:
Rør citronsaft, revet citronskal, olie, timian og hakket 

hvidløg sammen og krydr med salt og peber. Mariner 

slethvarfileterne i marinaden – lad dem gerne ligge i 

marinaden i ca. 1 time. Læg fileterne over i et grillnet. 

RISOTTOEN:
Rens og snit champignon i både. Snit løg og hvidløg 

fint. Riv vesterhavsosten groft.

Steg champignon på en varm pande med soyasauce 

og en smule salt i samme gryde som resten af 

retten skal laves i. Når champignonerne er brunet 

godt af, tilsættes timianen. Sæt det herefter til side. 

Steg løgene til de er blanke. Derefter tilsættes ris, 

som steges gyldne. Tilsæt hvidløg og steg med kort 

uden at de får farve. Tilføj hvidvin og lad det koge 

helt ind. Tilføj hønsebouillonen løbende i takt med 

at risen langsomt optager den. Lad det koge i ca. 10 

minutter. Riv halvdelen af citronskallen i risottoen og 

lad risene koge til de er blevet møre, men stadig har 

smule bid. Tilføj ærter og champignon og varm det 

godt igennem. Vend ost og smør i risottoen lidt ad 

gangen så den ikke klumper.

Smag til med salt, peber, citronskal og citronsaft.

GRILLOST:
Skær grillosten i skiver og pensl let med oile.  

Krydr med salt og peber før du lægger dem i et 

grillnet. De skal have ca 1-2 minutter på hver side.

ANRETNING:
Anret risottoen i en dyb tallerken. Læg den grillede 

slethvar og grillosten ovenpå. Pynt af med persille og 

revet citronskral.
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EN DELIKATESSE 
FRA KATTEGAT
[   Claus Sander   Dan Egeskov]

Havet omkring Læsø gemmer på en rigtig lækker delikatesse. 
Godt gemt under havoverfladen og under den bløde havbund  
lever nemlig jomfruhummeren. 

Den særlige nordeuropæiske jomfruhummer betragtes i 

hele verden som en eksklusiv delikatesse. Det eftertragte-

de krebsdyr – også kaldet dybvandshummer – lever på og 

lige under havbunden på 25-250 meters dybde i Kattegat, 

Skagerrak samt i Nordsøen. I modsætning til hummeren, 

som foretrækker grus og stenbund, så foretrækker jomfru-

hummeren en mudret og blød bund, hvor den graver huler 

og komplicerede gangsystemer, der kan gå op til 30 cm ned 

under havbunden. Her skjuler den sig – og forlader kun sit 

bo for at finde føde. Den lever af små bunddyr, orme og min-

dre krebsdyr. Den røde farve er dens naturlige farve – og 

den skifter altså ikke farve ved kogning. Jomfruhummerens 

kød er lækkert og har samme konsistens og egenskaber som 

hummerens kød.

I Kattegat fanges jomfruhummerne med bundtrawl, men på 

en så skånsom måde som muligt, således at der sikres et 

biologisk bæredygtigt MSC fiskeri.

Jomfruhummerne fra Læsø
Verdens største producent af jomfruhummere ligger på 

Læsø. F!SK har taget turen til øen i Kattegat for at besøge 

Læsø Fiskeindustri – og for at få en snak med selskabets 

administrerende direktør Lasse Dahl Pedersen om de lækre 

skaldyr fra havet omkring fabrikken. 

Der er fuld aktivitet og høj energi på Læsø Fiskeindustri. 

Denne morgen er der landet lige omkring 6 tons jomfru-

hummere fra nattens fangst. Det lyder af meget i vores øre, 

men Lasse forklarer os, at det er en rimelig gennemsnitlig 

fangst. Der kan dog være rigtig stor forskel på, hvor meget  

dagens eller nattens fangst udgør. Vejr og vind spiller en stor  

rolle, og derfor kan der være perioder, hvor der kun lan-

der få kasser om dagen. Modsat kan forholdene være helt  

ideelle og skaldyrsfangsten kan komme helt op på 15 tons. 

Så skal der løbes stærkt, og heldigvis har Lasse nogle  

omstillingsparate og fleksible medarbejdere, for som han 

siger, så ved man aldrig hvor meget havets skatkammer  

åbner sig den pågældende dag.

Mens Lasse viser os rundt i virksomheden fortæller han, 

at virksomhedens vision er at udbrede kendskabet til de  

fantastiske fødevarer, der fiskes i havet omkring Læsø.  

Sådan er det nu – og sådan var det også da Læsø Fiskeindu-

stri startede tilbage i 1963, hvor en lille gruppe fiskere og an-

dre læsøboere ønskede at sikre gode afsætningsforhold for 

det lokale fiskeri. Gennem hele Læsø Fiskeindustris historie 

har netop det lokale fiskerierhverv været en central med-

spiller i virksomhedens succes. Uden dygtige råvareleveran-

dører, ville virksomheden ikke eksistere, og Lasse fortæller, 

Jomfruhummerfestival
Læsø – den lille perle i Kattegat – er verdenskendt for 

sine uimodståelig lækre jomfruhummere. Og det skal 

naturligvis fejres med de lokale skaldyr fra havets 

skatkammer. Derfor afholdes der hvert år den første 

lørdag i august en jomfruhummerfestival. Formålet er 

at udbrede kendskabet til den delikate råvare, hvilket 

blandt andet sker gennem en prestigefyldt kokkekon-

kurrence. Her dystes om ”Den gyldne Jomfruhummer-

klo”, og idéen er netop, at jomfruhummeren skal være 

hovedingrediens i kokkenes kreationer. En festlig 

begivenhed der sætter Læsø og jomfruhummeren på 

verdenskortet.  
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at man i virksomheden er stolte af, at man som producent og 

eksportør med en stor afsætning af frosne jomfruhummere kan 

spille en rolle i fastholdelsen af et stærkt marked for dansk 

fiskeris unikke produkter.

Stolt fortæller Lasse, at jomfruhummere fra Læsø Fiskeindustri 

er ensbetydende med god kvalitet – og kunderne ved altid hvil-

ken vare, der købes. I dag er jomfruhummeren er delikatesse, 

men engang i tiderne morgen blev det røde skaldyr anset for et 

biprodukt, der kom med i nettene, når der blev fisket efter andre 

fisk. Sådan er det bestemt ikke i dag – og også Sydeuropa med 

Italien i spidsen har fået øjnene op for de danske jomfruhum-

mere. Italien udgør et stort marked for virksomheden, og Lasse 

forklarer, at der ikke er andre steder i verden end omkring det 

nordlige Danmark, hvor der fiskes jomfruhummere i samme  

kaliber og i samme kvalitet. Han er ikke sen til at slå fast, at 

Europas absolut bedste jomfruhummere kommer fra Læsø. 

Og netop kvaliteten går man ikke på kompromis med her på 

Læsø. Lige fra jomfruhummerne bliver trukket op af havet, til 

de ligger på forbrugerens tallerken skal kvaliteten være i top.  

Virksomheden har et godt og tæt samarbejde med gode og  

loyale fiskere, der sørger for levering af de friske jomfru- 

hummere. Få meter fra virksomheden ligger kutterne langs 

kajen. Derfra er der et par timers sejlads til pladserne, hvor 

jomfruhummerne fanges. Da skaldyrene kun kan fanges, når 

de er oven på bunden, er det vigtigt at kende deres døgn- 

rytme. Døgnrytmen er blandt andet afhængig af solen, månen 

og lysets styrke. I Kattegat er den fremme om natten i sommer-

månederne, mens den om efteråret mest er fremme om dagen.

Få timer efter at fangsten er bragt om bord, kommer kutterne 

i havn, og fiskernes arbejdsdag er slut. Dernæst starter arbej-

det med de friske og levende jomfruhummere på Læsø Fiske- 

industri, hvor de i første omgang skylles og håndsorteres. Efter 

vægt klassificeres de og håndpakkes, så alle jomfruhummerne 

ligger pænt og indbydende. Når den grundige sortering er slut, 

sker der en hurtig indfrysning og få timer senere er jomfru-

hummerne i kølevogne på vej med færge fra øen. Den korte vej 

fra hav til bord gør også, at Læsø Fiskeindustri kan distribuere 

ferske jomfruhummere – nærheden til fangstpladser, den næn-

somme behandling af de friskfangede jomfruhummere og den 

effektive transport sikrer et unikt produkt og en frisk smag.

Et spændende besøg lakker mod enden – og vi forlader virk-

somheden med et indtryk af stolthed, lokalt sammenhold og et 

helt igennem unikt produkt.  
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Grillede 
jomfruhummere
med hvide asparges  
og hjemmerørt  
ramsløgsmayo
[   Claus Sander   Dan Egeskov]

INGREDIENSER:
JOMFRUHUMMERE:
4 store jomfruhummere 
1 fed hvidløg
2 spsk. olivenolie
1 bundt kørvel
Salt og peber

HVIDE ASPARGES:
6-8 store hvide asparges
Saft og skal fra  
2 økologiske citroner
3 spsk. olivenolie
4 kviste timian
100 g saltede  
cashewnødder

RAMSLØGSMAYO:
1 håndfuld ramsløg 
3 dl rapsolie 
3 pasteuriserede  
æggeblommer
½ dl æblecidereddike 
2 tsk. salt 
1 tsk. sukker 
1 tsk. peber
½ dl skyr
½ citron

2 pers.

FREMGANGSMÅDE 
JOMFRUHUMMERE:
Jomfruhummerne flækkes midt igennem  

– husk at fjerne den sorte tarm langs ryggen. 

Læg dem med kødet opad. Hak hvidløget ned i en  

skål og bland med olie og finthakket kørvel.  

Krydr med lidt salt og peber. Pensl kødet med 

marinaden. Grill jomfruhummerne 1-2 minutter.   

Læg evt. jomfruhummerne i et grillnet, så er de 

nemmere at styre på grillen eller over bålet.

HVIDE ASPARGES:
Klargør de hvide asparges. Grill aspargesene forsigtigt 

på en varm grill i nogle minutter indtil de er gyldne og 

en anelse bløde. De må endelig ikke få for meget.

Lav en dressing af citronsaft og skal, olivenolie,  

timian og salt. Hak de saltede cashewnødder groft. 

Anret de grillede asparges på et fad. Kom dressingen 

og de hakkede nødder over. Krydr med salt og peber

RAMSLØGSMAYO:
Blend ramsløg med olie med en stavblender til olien er 

grøn. Pisk æggeblommerne stive med salt og sukker. 

Tilsæt derefter eddike. Pisk indtil æggemassen er hvid. 

Tilsæt den grønne olie under piskning, lidt ad gangen. 

Smag til med peber, citronsaft og måske lidt mere salt. 

Til sidst vendes skyren i.



  DANMARKS FISKEHANDLERE | 13

FREMGANGSMÅDE 
JOMFRUHUMMERHALER:
Rør citronsaft, revet citronskal, olie, timian og hakket 
hvidløg sammen og krydr med salt og peber. Mariner 
slethvarfileterne i marinaden – lad dem gerne ligge i 
marinaden i ca. 1 time. Læg fileterne over i et grillnet. 

SALAT:
Skær spidskålen meget fint og læg en stor håndfuld i 
bunden af et fad. Snit forårsløg fint og halver tomaterne. 
Fordel forårsløg, slikærter, tomater og rødløg ovenpå 
spidskålen. Top med frisk dild og drys med sort sesam. 

VINAIGRETTE:
Kom det hele i en skål og rør det sammen til vinaigretten 
er ensartet i konsistensen. Alternativt kan det rystes 
sammen i et glas med låg. Hæld en tilpas mængde 
vinaigrette udover salaten. 
(Vinaigrette kan opbevares i køleskabet en lille uges tid.)

SOMMERSALAT
med grillede jomfruhummerhaler
[   Claus Sander   Dan Egeskov]

INGREDIENSER
500 g. pillede  
jomfruhummerhaler
3 spsk. olie
2 fed hvidløg
2 duske persille
Salt og peber

SALAT:
1 lille spidskål
1 forårsløg
1 håndfuld slikærter
5 cherrytomater  
(gerne flerfarvede)
2 stilke dild
3 spsk. syltede rødløg
2 tsk. sort sesam

VINAIGRETTE:
4 spsk. olivenolie
2 spsk. æblecidereddike  
(eller citronsaft)
1 spsk. honning
2 tsk. dijonsennep
Flagesalt og peber

4 pers.
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FREMGANGSMÅDE:
Hak løg og hvidløg. Skær peberfrugten i tern. Kom rigeligt med 

olivenolie på paellapanden. Krydr olien med et godt nip salt. Kom løg, 

hvidløg og peberfrugt i panden, og sauter til det hele er faldet sammen, 

og løgene har taget lidt farve. Drys med røget paprika, kværn peber 

over, og lad det stege et øjeblik. Kom de hakkede tomater ved og lad 

også dem stege med i nogle minutter. Tilsæt hønsefonden og lad det 

koge op. Opløs safranen i lidt af fonden, og hæld den i. Drys paella-

risene rundt i panden, så de fordeler sig i et jævnt lag. Væsken skal 

stå ca. 1-2 cm. fra pandens kant, og risene skal være helt dækkede af 

væsken. Lad det koge for jævn varme i 10 minutter. 

Flyt derefter panden lidt væk fra varmen (det skal dog stadig simre).  

Fordel muslingerne ovenpå risene, og dæk panden til med sølvfolie. 

Lad paellaen stege videre i yderligere 10 minutter. Rør endelig ikke 

i panden – der må meget gerne danne sig et sprødt lag i bunden. 

Jomfruhummerne flækkes og krydres med olie og lidt hakket hvidløg. 

Tilbered dem på risten ved siden af paella-panden. Krydr med salt og 

peber. Tag sølvfolien af paellaen og anret jomfruhummerne på panden. 

Pynt med limebåde og drys med hakket persille. Server med det samme.

PAELLA
med jomfruhummere  
og muslinger
[   Claus Sander   Dan Egeskov]

INGREDIENSER
500 g bomba paella ris
500 gram blåmuslinger
4-6 jomfruhummer
1 gul peberfrugt
2 rødløg
3 fed hvidløg
1 ds. flåede hakkede tomater

3-4 tsk. røget paprika
Knivspids safran
Ca. 1 l god hønsefond
3 lime
Olivenolie
Lidt frisk persille 
Salt og peber

2 pers.



LIMFJORDENS 
MUSLINGER
[  Karina Faltz    Musl inger iet ]

Blåmuslingen er den mest almindelige muslingart i Danmark
– og den er en af havets mest bæredygtige og delikate ressourcer. 

De lever i klynger på havbunden eller sidder på pæle, sten 

og andre hårde overflader, hvor de filtrerer vandet for spise-

lige partikler. Det største område i Danmark, hvor der både 

fiskes og opdrættes blåmuslinger, er Limfjorden.

Limfjorden er verdenskendt for sine blåmuslinger af fineste 

kvalitet. Og netop i dette unikke farvand opdrættes muslin-

gerne på liner – deraf navnet "linemuslinger". Udover den 

dejlige spise så har muslingeopdrættet endnu en gevinst – 

det medvirker nemlig også til pleje af fjorden, og er med til 

at sikre en bedre biodiversitet. 

En blåmusling fra Limfjorden har en unik smag. Fjordens  

helt særlige salt- og strømforhold giver de optimale  

betingelser for muslingens vækst og giver dermed en yderst 

delikat og smagfuld musling. Blåmuslingen kan kombineres  

med at hav af forskellige ingredienser og krydderier –  

også er det en lækkerbisken til hyggelige stunder med  

familie og venner. 

Muslingeriet
F!SK har besøgt Muslingeriet i Hvalpsund, hvor vi er  

inviteret med ud på fjorden efter dagens fangst. Muslinge-

riet er en lille familiedrevet virksomhed, der opdrætter blå-

muslinger på liner. Om bord på det særligt indrettede fartøj  

Lykke skal vi se og opleve de særlige steder, hvor Mark  

Lykke og resten af teamet opdrætter blåmuslinger. 

Vi lægger fra kaj lige omkring kl. 6 og turen varer i alt ca.  

4 timer. Det er høstsæson for Muslingeriet, hvilket betyder, 

at Mark hver dag starter båden Lykke og sejler ud i fjorden 

efter blåmuslinger. Mark fortæller, at høstsæsonen strækker 

sig fra marts til og med juni måned. Og allerede nu melder 

første spørgsmål sig – er det forsvarligt at spise muslinger 

fanget i andre måneder end dem, der indeholder bogstavet 

r? Mark griner og betror os, at det er en skrøne. Selvfølgelig 

kan der komme ophobninger af alger og andet skidt i vandet, 

men hver uge i høstsæsonen afleverer Muslingeriet vand-

prøver samt muslinger til analyse, således at der altid er 

sikkerhed og garanti for deres muslingers spisekvalitet. Med 

det slået fast er vi klar til at nyde denne fantastiske tur på 

fjorden. Fartøjet Lykke er specialdesignet og fremstillet efter 

specifikke krav fra Muslingeriet. Om bord kan Mark og hans 

medarbejdere færdiggøre dagens høst, inden de igen lægger 

til kaj i Hvalpsund, hvor lastbiler står klar til at videredistri-

buere de lækre muslinger.  

Passionen stråler ud af øjnene på Mark – og han fortæller 

med stor glæde i stemmen, at vi her er med til at høste nogle 

af verdens bedste blåmuslinger. Muslingeriets linemuslin-

ger vokser på liner, der er spændt op i guirlander lige under 

vandoverfladen, hvor masser af sollys, frisk vand og føde 



betyder, at de vokser optimalt og dermed er klar til at blive høstet 

indenfor et år. Mark forklarer, at det helt særlige ved disse muslin-

ger netop er, at de lever på liner i vandsøjlen, hvor der naturligt er 

føde nok. Dermed har de langt bedre levevilkår end deres artsfæller 

på bunden. De har aldrig været i kontakt med fjordbunden, og derfor 

kræver de langt mindre rengøring og forberedelse før tilberedningen. 

Kødkvaliteten på muslingerne er sublim – kødet er ungt og mørt, og så 

smager det fuldstændig fantastisk.  

Marks far Kaj Lykke er også at finde i virksomheden, og han har også 

inden Muslingeriet arbejdet med muslinger i Limfjorden. De er begge  

drevet af en passioneret kærlighed til fjorden, hvor de nyder at  

kunne udnytte naturens ressourcer på bedste vis – og så selvfølgelig 

til opdræt af linemuslinger. Det er fascinerende at sætte en tom line i 

vandet, og året efter står man med en lækkerbisken i hånden. Det er 

en livsstil, og deres klare mål er at levere verdens bedste muslinger. 

Dette mål kræver naturligvis omhu og konstant pleje af linerne med 

muslingerne. Og desuden ved man aldrig, hvad naturen byder på. 

Der arbejdes på højtryk om bord på båden – og denne formiddag sejles 

der retur med 24 tons blåmuslinger. Det er en imponerende mængde 

 – et næsten uvirkeligt tal. I denne sæson er Marks forventning,  

at der kan høstes op mod 2.000 tons muslinger fra linerne i  

Limfjordens vandsøjle.   

Tilbage på havnen i Hvalpsund er vi en stor oplevelse rigere –  

og det er ganske tydeligt, at Marks hjerte banker for arbejdet på  

fjorden og for at levere verdens bedste muslinger. Vi glæder os til at 

smage forskellen. 

Strømpning
Når høstsæsonen er slut hen i juni måned, så afløses den hos  

Muslingeriet ret hurtigt af strømpesæsonen, som foregår i august og 

september. Strømpning af sorterede blåmuslinger er en nødvendig del af  

produktionen for at tynde ud samt fjerne fremmedlegemer.

  

Blåmuslinger gyder i midten af maj, og herefter leder de små  

muslingelarver efter et sted at sætte sig. Langt størstedelen sæt-

ter sig fast på fjordbunden, men rigtig mange sætter sig også fast på  

Muslingeriets yngelfang, der hænger i guirlander under vandoverfla-

den. I august måned tages disse yngelfang op af vandet, og der foregår 

en sortering af de 2-3 cm. store muslinger, så samme størrelser vokser 

sammen, og muslingerne desuden har optimal plads. Dernæst strøm-

pes muslingerne – de placeres på et trawlet og bagefter sættes der en 

bomuldsstrømpe omkring muslingeynglen. Denne strømpe vil forsvinde 

efter 2-3 uger i vandet, og herefter er næste års muslingehøst godt på 

vej. Dem, der vokser hurtigst, er klar til at blive høstet allerede i marts 

måned året efter.     
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KLASSISK 
MOULES 
FRITES
[   Claus Sander   Dan Egeskov]

KLARGØRING
Muslinger skal altid 

være levende, når de 

skal anvendes. Er de 

døde eller halvdøde, 

skal de kasseres. 

Skallerne skal være 

lukkede eller lukkes, 

når de renses. 

Muslingerne renses 

under rindende vand 

– fjern eventuel tang, 

sand og skæg. Under 

tilberedningen skal 

muslingerne åbne sig 

– gør de ikke det, skal 

de kasseres. 



  DANMARKS FISKEHANDLERE | 19

FREMGANGSMÅDE 
KARTOFLER:
Skrub kartoflerne og skær dem i tykke bjælker. Kom dem i 

en skål og hæld lidt olie og salt ved. Vend godt sammen og 

bred dernæst kartoflerne ud i et enkelt lag på en bageplade 

beklædt med bagepapir. Bag dem i ovnen ved 200°C 

varmluft i 20-30 minutter til de er gyldne og sprøde. 

Drys evt. med lidt ekstra salt ved servering.

AIOLI:
Sørg for at tage alle ingredienserne ud af køleskabet i god 

tid, så de får stuetemperatur inden aiolien tilberedes.  

På den måde sikres, at hvidløgsmayonnaisen ikke skiller. 

Kom æg og salt i en skål og pisk det sammen med en 

håndmikser. Herefter tilsættes presset hvidløg, sukker, 

citronsaft, hvidvinseddike og sennep. Tilsæt olien lidt 

ad gangen i en tynd stråle, mens der konstant piskes på 

højeste hastighed. Hvidløgsmayonnaisen er færdig,  

når den har den rette konsistens. Smag til med salt.

MUSLINGER:
Rengør muslingerne godt under rindende kold vand.  

De muslinger, der ikke er lukkede, bankes let mod bordet. 

Lukker de sig ikke, skal de kasseres. 
Løg, hvidløg, gulerødder og forårsløg hakkes fint. Varm lidt 

olie op i en stor gryde og sauter grøntsagerne sammen 

med timian i et par minutter. Tilsæt derefter muslingerne 

og hæld hvidvin ved. Rør rundt og læg låg på gryden. Lad 

muslingerne dampe i 4-5 minutter eller til de har åbnet 

sig. Tag muslingerne op med en hulske og fordel dem 

i dybe tallerkner. Hæld fløde i fonden og lad den koge 

igennem i ca. 2-3 minutter eller til den tykner. Smag til med 

salt og peber. Hæld saucen over muslingerne. Drys med 

friskhakket persille server med ovnfritter og aioli.

KLASSISK 
MOULES 
FRITES
[   Claus Sander   Dan Egeskov]

INGREDIENSER
2 kg blåmuslinger
1 kg bagekartofler
Olie til stegning
2 skalotteløg 
2 fed hvidløg 
3 gulerødder 
2 forårsløg 
Friske timiankviste
2 stilke rosmarin 
5 dl hvidvin 
2½ dl piskefløde
Salt og peber
Friskhakket persille

AIOLI:
1 æg
2 fed hvidløg, presset
1 spsk. citronsaft
1 tsk. hvidvinseddike
1 tsk. sukker
1 tsk. dijonsennep
½ tsk. flagesalt
2 dl olivenolie

4 pers.



FREMGANGSMÅDE
Rengør blåmuslingerne under koldt vand. De muslinger, som 

ikke er lukkede, skal bankes let i bordet.  

Hvis de ikke lukker sig, kasseres de.
Kog vinen op i en gryde og tilsæt salt. Kom dernæst muslingerne 

i. Kog muslingerne 5-6 minutter under tætsluttende låg. 

Kasser de muslinger, der ikke har åbnet sig under tilberedningen.
Si kogelagen gennem en tætmasket si og gem det. Tag de fleste 

muslinger ud af skallerne – gem nogle i skaller til pynt.

Kog pastaen efter anvisning på pakken – der skal stadig være 

bid i den. Skyl spinaten grundigt, og kog den med de sidste 2 

min. af pastaens kogetid.

Skær løg og hvidløg i små tern. Svits løgene i olivenolien i en 

gryde uden at det tager særlig farve. Tilsæt persille, hvidløg, 

kogelagen og fløde. Kog det sammen 3-4 minutter. 

Afdryp pasta og spinat i en si. Vend pastaen i løgblandingen. 

Vend muslingerne i og anret i dybe tallerkner. Pynt med 

limebåde og muslinger i skaller.

INGREDIENSER
2 kg blåmuslinger
2 dl fløde
2 dl tør hvidvin 
½ tsk. salt
2 skalotteløg
4 spsk. olivenolie
1 dl hakket bredbladet persille
2 fed hvidløg
Salt og peber
400 g spaghetti eller linguini
250 g friske spinatblade
2 lime

4 pers.

FRISK PASTA
med blåmuslinger og spinatblade
[   Claus Sander   Dan Egeskov]

MUSLINGEFESTIVAL
Muslingebyen Løgstør 

har sin helt egen 

muslingefestival, der 

besøges af tusindvis 

af gæster fra nær og 

fjern. Begivenheden 

finder sted hvert år 

den anden weekend i 

juli – og her forvand-

les havnen i Løgstør 

til en stor festival 

med gastronomien 

for øje.



FREMGANGSMÅDE 
Rengør muslingerne under koldt vand. De muslinger,  

der ikke er lukkede, bankes let mod bordet.  

Hvis de ikke lukker sig, skal de kasseres. 
Damp muslingerne sammen med hvidvinen i 6-8 minutter.

Mens muslingerne damper, hakkes løget fint og blandes 

med det bløde smør, nødder, krydderurter og citronsaft. 

Muslingerne placeres i et fad med små klatter smør 

henover og drysses med fintrevet ost og panko.  

Bag muslingerne i en forvarmet ovn ved 175°C til osten 

er smeltet og blevet let gylden. Top muslingerne med 

basilikum. Server med et lækkert nybagt brød. 

INGREDIENSER
2 kg blåmuslinger
100 g blødt hvidløgssmør
1 skalotteløg
1 håndfuld grofthakkede krydderurter 
(eksempelvis basilikum)
1 dl. hvidvin eller øl
1 håndfuld grofthakkede saltede nødder  
og/eller ristet rugbrød
1 spsk. pankorasp
1 citron
100 g Gammel Knas  
(eller anden tør krystal ost)
Basilikum til pynt

4 pers.

GRATINEREDE  
MUSLINGER
med panko og Gammel Knas
[   Claus Sander   Dan Egeskov]
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SOMMER PÅ 
RUNGSTED HAVN 
[  Karina Faltz    Claus Sander]

På havnen i Rungsted ligger Kajens Fisk og 
Vildt – en lille hyggelig butik med brødrene 
Casper og Christian bag disken. 
Tilbage i februar sidste år overtog de Fiskerikajen, og siden da har de to brødre solgt 

masser af frisk fisk og delikatesser fra havet til de fiskeglade kunder i Rungsted.

Christian og Casper er enige om, at deres favorit må være en laksetatar lavet af 

frisk fersk laks og røget laks. En rigtig sommerlig delikatesse – en sand lækker- 

bisken. De foreslår, at man bruger laksetataren som en del af et større fiske- og 

skaldyrsfad. Det er perfekt til en sommerhyggedag med en kold flaske hvidvin.    

INSPIRATION
Kig forbi din lokale 

fiskehandler og lad 

dig inspirere til et 

overdådigt skaldyrs-

fad med sommerens 

delikatesser og 

skaldyr. Vælg dine 

favoritter eller lad 

fagkundskaben  

sammensætte et 

lækkert udvalg. 



FREMGANGSMÅDE
Vær opmærksom på om den ferske laks kræver 
indfrysning før brug. 
Skær begge slags laks i små fine tern.  

Vend derefter med ørredrogn, purløg og citronolie.  

Smag til med salt og friskkværnet peber.

Pynt med purløg og dild.

INGREDIENSER
500 g frisk fersk laks (vægt uden skind)
250 g røget laks
100 g ørredrogn
2 spsk. hakket purløg
1-2 spsk. citronolie
Salt og friskkværnet peber
purløg og dild

Fiskehandlerens favorit:

LAKSETATAR
med ørredrogn
[   Kajens Fisk og Vi ldt    Claus Sander]

4 pers.
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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

Fiskehalle
Nordens Plads 8B
2000 Frederiksberg

Fiskehuset
Emdrupvej 4
2100 København Ø

Fiskehallen Odin
Ndr. Frihavnsgade 31 
2100 København Ø

Sømunken
Rantzausgade 32
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
Toldbodvej 81
4581 Rørvig Havn

Odden Fisk
Vestre Havnevej 39
4583 Sj. Odde

Havnsø Fisk
Havnepladsen 12
4591 Føllenslev

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

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

Fisken kridthøj 
Kridthøjvej 6 
8270 Højbjerg 

Ballen Fisk
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

MATO Fiskehandel
Trangstræde 1
8900 Randers

Fiskehandler Møller
Kulholmsvej 4
8930 Randers NØ

Johnny's Fiskehus
Nibevej 389
9200 Aalborg SV

Kystfisken
www.kystfisken.dk
9000 Aalborg

Kildens Rygeri
Kildegade 33
9240 Nibe

Klostergydens  
Fiskesalg
Klostergyde 9A
9300 Sæby

HB Fisk
Hotelvej 7
9640 Farsø

Havnen's Røgeri 
Hvalpsund  
Sundvej 95 
9640 Farsø

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

Boulevardens 
Fiskehandel ApS 
Sdr. Boulevard 49
5000 Odense

Fiskehuset Bogense
Vestre Havnevej 19
5400 Bogense

Strib Fisk
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


