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Inden længe venter december måned med juletravlhed,  
der kulminerer juleaften og i juledagene. Kun et par dage 

senere kommer der endnu en særlig og festlig aften.  
Nemlig nytårsaften – og dermed er det tid til at forkæle dig 

selv, og dem du holder af med nogle af de ypperste råvarer, 
naturen har at byde på. Den tunge julemad er pakket væk –  

for denne aften kræver en hel anden menu. Torsk, hummer og 
østers er klassiske retter til nytår – og vil man tilføre et ekstra 

delikat niveau til menuen, så er caviar ganske enkelt formidabel 
til det formål.

Sidste år satte covid-19 en stopper for vores sædvanlige 
festligheder nytårsaften – vi kunne ikke fejre denne særlige 

aften i større selskaber, så derfor er der al mulig grund til at 
give den ekstra gas i år. Vælg derfor de bedste drikkevarer  

og de mest eksklusive retter til årets sidste aften.

Og der er noget eksklusivt over fisk og skaldyr,  
og for mange er det da også en fast del af nytårsmenuen på 

de festpyntede borde – enten som en forret eller som den 
klassiske nytårstorsk. I dette nummer af F!SK får du inspiration 

til menuen nytårsaften. Holder du fast i traditionen om 
nytårstorsken, så giver vi dig en lækker en af slagsen, hvor der 

er kommet en smule nytænkning ind over. Desuden får du en 
perlerække af indbydende opskrifter med skaldyr. 

Velbekomme – og rigtig godt nytår!  

Skaldyr er en luksuriøs spise, der passer perfekt  
til en nytårsaften. 

På årets sidste aften skal der naturligvis ægte 
caviar på menuen. 

På torsketur fra Hirtshals med Gunnar Hald 
Pedersen og kutteren HG.7 Niels Jensen.   

Kongekrabben er en af de mest eksklusive  
og dyreste krabber i verden. 
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FISKEHANDLERENS TIP:
Skaller af hummere og andre krebsdyr er meget 

velegnede til at koge til en smagfuld fond med 

masser af umami. Da hummerens røde farve-

stoffer er uopløselige i vand, får man en mere 

rød fond, hvis der koges lidt olie med. 
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FORFØRENDE KNIVMUSLINGER
Knivmuslinger er kendetegnet ved deres lange, tynde, kniv-

bladformede skaller. Langs de europæiske kyster er kniv-

muslinger en yndet spise, og det er også en ganske fantastisk 

råvare. Fyldt med smag og saftig i kødet, hvor konsistensen er 

lidt mere fast end for eksempel kammuslinger. 

Omkring Danmark findes der to forskellige knivmuslinger.  

Den amerikanske samt den almindelige knivmusling.  

Den amerikansk knivmusling er kommet til Europa som små 

larver via ballastvand, og er i dag den mest almindelige 

 knivmusling i vores farvande. Den findes især ved den  

jyske vestkyst, Vadehavet, i Limfjorden og ved kysterne i 

den nordlige del af Kattegat. Den almindelig knivmusling 

er ret talrig i Nordsøen, Kattegat og det nordlige Bælthav.

Muslingen lever normalt i tidevandszonen på sandbund, 

hvor den graver sig ned. På stranden kan man ofte finde 

knivmuslingens opskyllede skaller. 

DEN SORTE HUMMER
Den sorte hummer er det største krebsdyr i de danske far-

vande – og den og jomfruhummeren er de to eneste hum-

merarter, vi har omkring Danmark. Den sorte hummer til-

hører familien af krebsdyr ligesom eksempelvis krabber og 

rejer, og den er det største krebsdyr, som lever omkring 

Danmark.

Det er en eftertragtet råvare – og især til nytår vil mange 

gerne have hummerne på menuen. Det er klosaksene og  

halen, der er fyldt med smagfuldt kød. Når hummeren koges  

skifter den farve fra sort til rød ligesom sine mange af  

sine artsfæller. 

Vælg altid dine skaldyr med omhu – de skal være pivfriske. 

Det meget vigtigt at købe en så frisk hummer som muligt. 

Det vil sige, at den skal levende og uden tegn på skader 

eller manglende dele.

SKALDYR  
OMKRING 
DANMARK
I havene omkring Danmark 
lever der rigtig mange 
forskellige fisk – og også 
skaldyr. Skaldyr betragtes ofte 
som en luksusspise, og det 
gør selvfølgelig de fantastiske 
skaldyr oplagte til en udsøgt 
nytårsmenu. Lad dem være en 
del af et skaldyrsfad og forkæl 
jer selv med flere forskellige 
små retter med skaldyr – eller 
kreer en spændende forret med 
hummer eller knivmuslinger. 
Caviar og østers er formidable 
som en starter – nyd delikates- 
serne sammen med et glas liflige 
bobler til dronningens nytårstale.



Opskrift – MS

Kampagne:
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FREMGANGSMÅDE  
PONZU SAUCE: 
Opvarm mirin i en skål, der kan tåle mikroovn. Tilsæt 
dashi pulveret og rør til det er helt opløst.  
Tilsæt sojasauce, yuzu juice og katsuobushi.  
Bland godt sammen. Lad blandingen trække min.  
10 minutter og gerne længere inden katsuobushi fjernes 
fra blandingen. Ponzu saucen er nu klar til servering. 
Tag ponzu saucen til "next level" – og brug ægte kombu 
i stedet for dashi pulver. Bland først alle de våde 
ingredienser og tag derefter et stykke kombu på ca. 3x4cm 
og læg det i blandingen sammen med katsuobushi.  
Lad det hele trække natten over og si herefter blandingen 
før den serveres.
Hjemmelavet ponzu sauce kan sagtens holde sig i op til  
1 måned i en lufttæt beholder i køleskabet.

 
MUSLINGER:
Tjek om muslingerne er levende ved at give dem et tryk. 
Kassér de muslinger, som ikke reagerer på dette  
– de skal lukke sig helt sammen. Udvand muslingerne i 
koldt vand i ca. 1 time. Læg dem herefter på et fad,  
der kan gå i fryseren, og frys dem i ca. 2 timer.
Skær æblerne i meget fine tern og vend dem i lidt citronsaft. 
Åbn hver musling, men ikke mere end at skallen stadig 
hænger sammen. Tag kødet ud af knivmuslingen og skær 
det i stykker på cirka 2 cm. Rens skallerne grundigt.  
Del svampene i mindre stykker. I en bredbundet gryde 
varmes olien op til den er meget varm. Læg knivmuslinger 
og svampe i en sigte før dem igennem den varme olie,  
så de blot får varme i cirka 2 sekunder. På den måde bliver 
de let tilberedte. Vend muslinger og svampe med lidt af 
punzo saucen – prøv med lidt ad gangen.  
Fordel fyldet i muslingeskallerne og pynt med æbletern, 
hakkede cashewnødder og skovsyre. 

LYNFRITERET KNIVMUSLING
med ponzu sauce og cashewnødder

INGREDIENSER
4 knivmuslinger

1 æble

5 dl rapsolie

50 g kantareller

50 g østershatte

50 g shiitakesvampe

1 citron

Skovsyre til pynt

50 g cashewnødder

PONZU SAUCE 
(kan som alternativ købes færdig)

2 dl soja sauce  

(gerne med lavt saltindhold)

2 dl yuzu juice  

(kan erstattes med anden citrus 

juice, men yuzu giver den helt 

rigtige autentiske smag)

3 spsk. mirin

5 g katsuobushi 

½ tsk. Dashi pulver

Forret til 4 pers.



FISKEHANDLERENS TIP:
Håndtering af levende hummer:   

Med en skarp kniv stikkes der ned i det kryds, 

hummeren har i hovedet. Den dør øjeblikkeligt 

ved denne behandling – og den er nu klar til til-

beredning. Grunden til at den fortsat bevæger 

sig, skyldes udelukkende de mange nervetråde, 

hummeren indeholder.
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HVIDLØGSGRATINERET SORTHUMMER
med fennikelsalat og blodappelsin

HUMMEREN
En stor gryde med vand bringes i kog. Tilsæt salt og læg den 
ene hummer i det kogende vand med hovedet først. Læg låg 
på gryden, og bring igen vandet i kog. Når vandet igen koger, 
gentages processen med den næste hummer. Hummerne skal 
nu koge i 4-6 minutter, afhængig af størrelsen. Herefter tages de 
op og lægges i en skål med iskoldt vand (koldt vand fra hanen 
blandet med isterninger). På den måde stopper kogningen og 
det risikeres ikke, at hummeren bliver trist og tør, men i stedet 
saftig og lækker. 
 

Brug en skarp og solid kniv til at flække hummeren.  
Start mellem nakke- og rygleddet og tryk kniven igennem 
hummeren på langs, så den deles i to. Vend kniven og tryk  
den igennem hovedet. 
Hummeren er nu flækket i to halvdele. Rens dem og fjern 
tarmen, der sidder i hummerhalen.
Smør godt med hvidløgssmør på kødsiden. Gratiner i ovnen  
ved 225°C i 3-5 minutter til smørret lige netop er smeltet.  
Server straks. 

INGREDIENSER 
SORTHUMMER
2 sorthummere  
(ca. 1200 g – enten levende eller kogte)

GRATINERINGEN
2 citroner 
3 fed hvidløg
250 g blødt smør
75 g pankorasp
2 tsk. dijonsennep
1 bdt. bredbladet persille
1 tsk. groft salt
Salt & peber

 
SALAT
1 fennikel
1 blodappelsin
2 spsk. sesam
En håndfuld rucola
Saften af ½ citron
Olivenolie
Salt og peber

FREMGANGSMÅDE 
SALATEN
Fennikel snittes fint, blodappelsin skæres i mindre stykker  
og sesam ristes. Kom den fintsnittede fennikel, blodappelsin  
og rucola i en skål. Rør en dressing af citronsaft, olivenolie,  
salt og peber. Hæld den over salaten og drys med ristet sesam. 

HVIDLØGSSMØR
Skær hvidløget groft og knus det på et skærebræt med den 
brede side af en stor kniv. Drys groft salt på og mos videre 
med siden af kniven til det bliver en fin puré. Rør det sammen 
med smørret. Tilsæt derefter finthakket persille, dijonsennep, 
pankorasp, citronsaft samt lidt af den gule skal fra en citron. 

Smag til med salt og peber. (fortsættes på næste side)

Forret til 4 pers.
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FREMGANGSMÅDE:
Riv agurken groft på et rivejern. Lad det stå kort, inden  

det kommes i en sigte og saften presses ned i en skål.  

Hak forårsløg samt skalotteløg fint og bland dem i 

agurkesaften. Lad det stå på køl indtil servering.

Inden servering smages agurkesaften til med friskpresset 

limesaft samt salt og peber. Vær lidt varsom med saltet,  

da østers i sig selv også smager salt.

Åbn østerserne med en lille østerskniv lige inden servering 

(få din fiskehandler til det hvis du ikke selv kan). De skal 

dufte frisk af hav – ikke fisket. Hæld væden fra dem og 

løsn dem i skallen med en lille kniv. Arranger skallerne på 

tallerkener eller på et fad. Fordel lidt grøn salsa på hver 

østers og drys med rødbedespirer. 

INGREDIENSER
16 friske østers

½ agurk

½ bdt. forårsløg 

1 skalotteløg 

2 lime 

Salt og sort peber

1 bk. rødbedespirer

ØSTERS 
Der findes to slags østers omkring Danmark. Det er Lim-

fjordsøsters, der som navnet indikerer plukkes i Limfjorden,  

og så er det stillehavsøstersen, der typisk plukkes i vadeha-

vet. Der er altså forskel på plukkemetoden for de to østers. 

Limfjordsøsters plukkes i vandet, mens stillehavsøsters 

plukkes når tidevandet har trukket sig tilbage, og der dermed 

tørlægges store østersbanker.

Begge østers er lækre delikatesser, men Limfjordsøstersen 

er mere sjælden end stillehavsøsters, da den danske østers 

fra Limfjorden vokser langsommere og dermed skal være 

ældre, inden den plukkes. Stillehavsøstersen betragtes som 

en invasiv art, og er den mest almindelige østers i Danmark. 

ØSTERS
med grøn salsa og rødbedespirer starter til 4 pers.
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Hvis du vil forkæle dig selv og 
dine gæster med en ultimativ 
gastronomisk oplevelse på en helt 
særlig aften som nytårsaften, så er 
kongekrabben det helt rigtig valg. 
Kongekrabben er en af de mest 
eksklusive og dyreste krabber i 
verden – det er en delikatesse,  
der giver en stor smagsoplevelse.

Der er over 100 arter af kongekrabberne. Mange arter kan 
findes i det varme vand på den sydlige halvkugle, mens en 
mindre del lever i det kolde vand nær Alaska. Det er den 
røde kongekrabbe – også kaldet Kamchatkakrabbe eller 
Alaskansk krabbe – vi typisk kan finde hos de danske fiske-
handlere. Denne kongekrabbe stammer oprindeligt fra den 
nordlige del af Stillehavet ved Kamchatka, men i dag findes 
den flere steder – blandt andet ud for Japan, langs Alaskas 
kyst, i Beringshavet og senest i Barentshavet. For 50-60 år 
siden blev disse krabber udsat af russerne i Murmanskflo-
den i et forsøg på at skabe en ekstra føderessource for be-
folkningen i området. Efter udsætningen findes kongekrab-
ben derfor også i Barentshavet og breder sig ned langs den 
norske kyst.

Kongekrabben er en af de største krabber og et af verdens 
største leddyr. Vægten er meget forskellig afhængig af alder 
og størrelse, men typisk vejer de op mod 5 kg eller mere.  

Dog kan de ældste i deres 20-30 års levetid blive gigantiske 
og måle hele 2 meter fra klospids til klospids og veje 15 
kg. De er kødædende og spiser primært orme, muslinger, 
snegle, andre krabber, søpindsvin og fisk. 

Den eftertragtede krabbe er kendt og elsket for sine kød-
fulde ben og kløer. Kødet er nemt at pille ud, og har en let 
sødlig smag og er fin i strukturen. Ben og klør egner sig 
godt til at koge eller grille i skallerne.

Vil du gerne selv fange dine kongekrabber – ja så skal du en 
tur til det nordligste Norge, hvor byen Kirkenes lokker med 
kongekrabbefiskeri fra en lokal kutter. En erfaren fisker sej-
ler turister ud på Barentshavet for at fiske kongekrabber, og 
sikkert tilbage på land eller om bord på en af bådene nydes 
fangsten efterfølgende. Indtil du måske får mulighed for en 
sådan tur, kan du naturligvis købe de delikate krabber hos 
din fiskehandler. 

KONGE- 
KRABBE
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INGREDIENSER
600 g kongekrabbe  

(300 g rent kød)

3 l vand

6 spsk. salt

1 bdt. frisk dild

0,5 l. æblemost

DILD-MYNTE-
VINAIGRETTE:
½ bdt. dild

½ bdt. mynte

1½ tsk. dijonsennep

1½ tsk. flormelis

3-4 spsk. olivenolie

 
SALAT:
100 g perlebyg

2 modne avokado

10 stængler salturt

2 lime

1 portion dild-mynte-

vinaigrette

Salt

Peber fra kværn

Dild til pynt

FREMGANGSMÅDE 
KONGEKRABBER:
Vand, salt, dild og æblemost 

koges i 2 minutter. Herefter 

koges kongekrabbebenene 

i 8-10 minutter. Efter 

kogetiden lægges benene 

i isvand, så kogningen 

stopper og de bliver kolde 

og klar til servering.

SALAT:
Skyl perlebyg i koldt vand 

i en sigte og kog det ca. 10 

minutter i letsaltet vand. Lad 

det trække 5 minutter og si 

derefter overskydende vand 

fra. Kom perlebyggen i en 

skål og lad det køle af. 

Skær avokado i skiver 

og snit salturt. Vend 

perlebyggen med avokado, 

salturt og dild-mynte- 

vinaigretten og smag til med 

salt og friskkværnet peber. 

Kom mundrette stykker 

af kongekrabbe og dild på 

toppen. Server sammen med 

skiver af lime. 

VINAIGRETTE:
Skyl og hak dild og mynte 

groft. Kom det i en blender 

sammen med de øvrige 

ingredienser. Kør til 

krydderurterne er findelt. 

FREMGANGSMÅDE:
Skær benene op på langs og læg dem i 

en bradepande med skærefladen opad. 

Pres hvidløg, riv citronskallen fint og 

hak halvdelen af dilden. Rør smørret 

med hvidløg, dild, salt, cayennepeber, 

citronskal og 2 tsk. citronsaft. Fordel 

smørret over krabbebenene.

Gratiner ved 225°C i 10 minutter.  

Pynt med citronbåde og dild.  

Server sammen med hjemmerørt 

chilimayo og et lækkert brød.

 
CHILIMAYO:
Hæld alle ingredienser i høj og slank 

glasskål. Brug en stavblender – lad den 

køre ca. 5 sekunder på bunden,  

til mayonnaisen begynder at tykne.  

Kør herefter stavblenderen op og ned, 

til massen har en passende konsistens. 

Smag til med salt, chili og evt. hvidløg. 

Vær forsigtig med chilien og tilsæt kun 

lidt ad gangen.

INGREDIENSER
1,5 kg ben og klør fra 

kongekrabbe

2 fed hvidløg

1 usprøjtet citron

1 bdt. dild

100 g blødt smør

½ tsk. salt

1 tsk. cayennepeber

1 citron

CHILI MAYO:
1 helt æg

1½ dl solsikkeolie

1 tsk. dijonsennep 

1 tsk. hvidvinseddike

½ tsk. chilipulver eller 

knuste chiliflager

1 fed hvidløg

Salt

HVIDLØGSGRATINERET KONGEKRABBE
med hjemmerørt chilimayo starter til 4 pers.

FISKEHANDLERENS TIP:
Klargøring:  

Læg krabbebenene på et skærebræt. 

Brug en brødkniv til at dele benene og 

eventuelle kløer. Skær dem over på 

langs ved at bruge savende bevægelser, 

mens der lægges et let tryk med kniven.

KONGEKRABBE SALAT
med avokado og vinaigrette

Forret til 4 pers.
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Caviar er noget af det mest udsøgte, man kan spise – de 

smukke rogn er æstetisk indbydende med et strejf af luk-

sus. Det er en af de mest værdsatte, naturlige delikatesser, 

og så har den en association til særlige festlige lejligheder,  

hvor menuen gerne må være lidt udover det sædvanlige. 

En af grundene til den høje pris på caviar er, at produk- 

tionen af rognen tager længere tid end mange andre føde-

vareproduktioner. Caviaren kommer fra fisk i størfamilien, 

hvor arten Beluga er den mest fornemme. Støren bliver 

først kønsmoden ved 10-15 års alderen. Derudover bliver 

rognen kun bedre af, at lade støren leve længere, før man 

høster rognen. 

I dag er al caviar fra opdrættede stør, da der på grund af 

tidligere tiders overfiskeri ikke er mange vildtlevende stør 

tilbage. Den stigende popularitet resulterede i slutningen 

af 1990’erne i, at visse størarter var truede. Restriktioner 

med caviarhandlen lagde kraftige begrænsninger på ud-

buddet og cementerede samtidig produktets renommé som 

en sjælden luksus, der var stor efterspørgsel efter. I dag  

produceres der caviar i det meste af verden, men altså  

udelukkende fra opdrættede stør. 

Efter at rognen er høstet, saltes de fine rogn og modner  

efterfølgende. I denne proces udvikler saltet og æggenes 

fine olier den unikke smag. Når rognen pakkes i caviar-

dåser sker det på en måde, hvor al luften presses ud af 

dåsen samtidig med at rognen holdes tæt sammen i deres  

naturlige olie. Det må ikke komme ilt til caviaren, da det kan  

skade kvaliteten. 

Smagen er så fin og intens, at man ikke behøver spise ægte 

caviar med noget som helst andet. Et glas champagne pas-

ser perfekt til de luksuriøse caviar, da champagne indehol-

der umamismag lige som caviaren.

Tilbage er kun at vælge hvilken type caviar, der skal nydes 

hjemme hos dig. Er du mest til den faste og smagsfulde Ba-

erii, den cremede og milde White Sturgeon, den frugtige og 

friske Oscietra, den fede og lidt sødere Gold eller den eks-

klusive og fyldige Beluga. 

FREMGANGSMÅDE 
ÆRTEPURÉ
Kog ærterne op i letsaltet vand. Sigt 

vandet fra, men gem det til puréen. 

Blend ærter med lidt af kogevandet til 

en tæt puré. Tilsæt creme fraiche samt 

olivenolie og blend igennem.

Smag til med salt og citronsaft.

Hvis puréen er for tæt, kan der tilsættes 

lidt ekstra creme fraiche eller lidt mere 

af kogevandet. Ærtepuréen skal derefter 

på køl indtil servering. Tag den gerne 

ud af køleskabet i god tid, så den ikke er 

helt kold ved servering. 

 
KAMMUSLINGETATAR
Kammuslingerne vendes på en 

brandvarm pande med olie i ca. 10 

sekunder. Herefter skal de køle af, inden 

de hakkes i helt små fine tern. 

Massen blandes med eddike og 

olivenolie. Fennikel rives fint og vendes 

derefter i muslingemassen sammen med 

lidt limesaft. Det hele smages til med 

salt og peber.

Tataren skal helst trække minimum 30 

minutter i køleskab.

ANRETNING
Anret enten i en cylinderform eller 

en tom kaviar dåse. Først anrettes 

kammuslingtataren som bund hvorefter 

ærtepuréen skal være mellemlag. Til 

sidst toppes med kaviar.

INGREDIENSER
50 g caviar

KAMMUSLINGETATAR
4-6 store kammuslinger

1 fennikel

1 lime

1 spsk. hvidvinseddike

1 tsk. olivenolie

Salt

Peber

ÆRTEPURÉ
150 g ærter

1 spsk. olivenolie 

1 spsk. creme fraiche 38%

1 spsk. citronsaft

Udpræget luksus og en yderst delikat spise. Det er sammen med 
eksklusivitet kendetegn for den ægte caviar, som i øvrigt staves  
med c og ikke k, når der er tale om den ægte vare.

VERDENS MEST  
EKSKLUSIVE SPISE

CAVIAR
på bund af ærtepuré og kammuslingetatar

Forret til 4 pers.
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INGREDIENSER
50 gram caviar

1 skalotteløg

6 spsk. creme fraiche 38%

Dild til pynt

VAFFEL:
150 g rødbeder

2 æg

1 dl boghvedemel

½ dl mælk

1 tsk. flagesalt

Olivenolie til stegning

FREMGANGSMÅDE:
Skræl rødbeden, og skær den i tern. Kog rødbedeternene  

i 10 minutter til de er helt møre. Hæld vandet fra.  

Blend rødbede sammen med æg, mel, mælk og salt til en  

helt glat dej. Opvarm et vaffeljern og pensl det med olie  

inden vaflerne steges. Når de er afkølet, kan de stikkes ud  

i den ønskede form.

ANRETNING:
Skær skalotteløg i fine tern. Creme fraichen lægges oven på  

de udstukkede vafler, hvorefter der toppes med kaviar.  

Pynt med skalotteløg og dild.

CAVIAR BLINIS
på rødebedevaffel med creme fraiche og 
skalotteløg

Starter til 4 pers.
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INGREDIENSER
500 g torskefilet

1½ spsk. salt

1 spsk. sukker

4 dl fløde

Saften en citron

2 spsk. grov sennep

Salt og peber

RØDBEDEOLIE:
2 rødbeder

2 dl neutral olie

FREMGANGSMÅDE:
Sørg for at torsken har været frosset i 

mindst 24 timer. Tø den langsomt op i 

køleskabet natten over. Dup torsken tør 

og drys salt og sukker henover. Pak den 

stramt ind i husholdningsfilm og sæt den 

på køl i 12-24 timer. Skyl overskydende salt 

og sukker af med koldt vand. Dup torsken 

tør, og skær den i tynde skiver. 

SENNEPSFLØDESAUCE: 
En time før servering presses citronsaft 

i fløden, hvorefter den skal stå på 

køkkenbordet og syrne. Rør herefter 

sennep i og smag til med salt og peber. 

RØDBEDEOLIE:
Kog rødbederne til de er helt møre.  

Pil herefter skralden af og skær i tern. 

Inden de skæres i tern, laves et par bånd 

med en kartoffelskræller til pynt. 

Blend rødbedetern og olie i en kraftig 

blender i 6-8 minutter. Sigt rødbedeolien  

og den er klar til brug. 

Fordel sennepsfløden i bunden af 4 mindre 

skåle og kom de tynde skiver af torsk 

på. Top op med rødbedebånd og dryp 

rødbedeolie ned i sennepsflødesaucen,  

så de lægger sig som små perler.

RIMMET TORSK
i sennepsflødesauce og rødbedeolie

Forret til 4 pers.NYTÅRS- 
TORSKEN

Den danske torsk er faktisk særlig god her om vinteren. 
Som tommelfingerregel siges det, at torsken er bedst i de 
måneder, hvori der optræder et ”r” – og det gør der i alle 
vintermånederne. 

I den katolske tid blev fisk betragtet som en fastespise – 
man måtte ikke spise kød, men derimod gerne fisk. Advents-
tiden var fastetid, og derfor kom der ofte torsk på bordet i 
jule- og nytårsdagene. For de familier, der boede tæt ved 
kysten, var torsken desuden relativ let at få fat på. Under 
reformationen spiste mange fisk i julen, og senere begyndte 
man at spise fisk til nytår. Dette muligvis som modvægt til 
den mere fede julemad. 

I nyere tid har nytårstorsken fået konkurrence af andre nyt-
årsmenuer, hvor fisken må vige pladsen på hovedretstal-
lerknen for oksemørbrad og andre kødretter. Men den 
delikate fisk behøver jo ikke nødvendigvis at udgøre hoved-
retten – den kan sagtens serveres som forret. Eller den kan 
tilberedes på en anderledes og for nogen mere indbydende 
og spændende måde end den kogte version. På den måde 
kan de gamle traditioner på sin vis opretholdes. 

Sig farvel til året der gik med en skøn torskeret. Vi giver dig 
her inspiration til de anderledes retter med torsk, hvor det 
alligevel dufter lidt af nytår.

Rundt om i Danmark er det for 
mange familier en fast tradition 
med torsk nytårsaften. Den kogte 
torsk med lækkert tilbehør smager 
fantastisk – og især ovenpå julens 
tunge mad kan det være ekstra 
rart med en fiskeret på årets 
sidste aften. Det flotte hvide kød 
er en populær spise – og det er 
særdeles velsmagende.

FISKEHANDLERENS TIP:
Rimning er i princippet en gammeldags konser-

veringsmetode, men i dag bruges metoden ikke 

til konservering, men derimod som en tilbered-

ningsmåde ved servering af rå fisk. Fisken får 

en meget mere kødagtig og fast konsistens – og 

behøver ikke anden tilberedning. Rimning frem-

hæver de sarte og milde aromaer i fisken.
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Vi er blevet inviteret med om bord på Gunnar Hald  

Pedersens kutter HG.7 Niels Jensen, der hver dag – 

når vejret ellers tillader det – sejler ud fra Hirtshals.  

Kutteren er en mindre enmandsbåd, men på denne tur 

har Gunnar altså så selskab, og han er mere end klar til at  

indvie os i torskefiskeriet. 

Vi mødes på kajen kl. 23.30, hvor der er afgang. Det er ikke 

blot den kutter, vi skal med, der gør klar til at lægge fra kaj. 

Der er 5 andre både, der også skal afsted på torskefiskeri  

denne aften. Vi sejler fra Hirtshals og ud mod det, som  

fiskerne kender som renden – en fordybning på dybt vand. 

Da vi sejler afsted, fortæller Gunnar, at det er første tur i 

længere tid. På grund af vejret har kutteren ligget stille i 12 

dage, så det en med en vis glæde, at han igen kan komme  

på havet. På forhånd har Gunnar forberedt nattens tur – der 

altid er afhængig af vind og regn. Denne nat skal vi sejle  

mellem 12 og 15 sømil, inden vi når frem til det sted,  

Gunnar har fastlagt hjemmefra. Andre nætter går turen  

endnu længere ud, hvor han sagtens kan komme op på 

at sejle 25 sømil, inden han kommer frem til det ønskede  

fiskested. Gunnar forklarer os, at han hele tiden skal være 

opmærksom på havstrømme, vind og nedbør. Alt påvirker 

torskenes levesteder – men generelt søger torsken læ,  

og derfor samles de ofte omkring skibsvrag og stenrev, 

hvor de søger føde. I dag har man meget nemmere ved at 

planlægge den kommende tur ud fra vejrudsigterne – det er 

ikke, som da Gunnars far eller farfar før ham var afhængig 

af radioens vejrmelding kl. 18 hver aften. 

Det er ikke alle kutterne, der sejler samme sted hen –  

nogen har andre idéer om de gode fangststeder, men Gunnar  

er nu ganske godt tilfreds med sin intuition og erfaring.  

Erfaringen er netop den, han læner sig op ad, når fiske- 

stederne parres med vejrudsigterne, og de kommende ture 

skal planlægges. 

MED KUTTEREN PÅ 
TORSKEFISKERI
F!SK har besøgt Hirtshals for at se nærmere på torskefiskeriet  
– og på den måde komme lidt tættere på den fisk, der inden længe 
kan blive genstand for en lækker menu nytårsaften.

Efter nogle timer når vi frem til renden, og så begynder 

arbejdet med at få sat garn. Først afsøges området med 

ekkolod, så Gunnar er helt sikker på, hvor torskene står. 

Dernæst sættes garnene ud – 5 steder med 12 garn i en 

række hvert sted. Arbejdet tager nogle timer, og da det er 

tilendebragt, er solen så småt begyndt at titte frem. Det er 

meningen, for solen begynder at stå op, rører torskene på 

sig. Vi får en kop kaffe og en ostemad, hvorefter vi sejler 

hen til de garn, der blev sat først, og et efter et bliver de 

af maskineriet ombord på kutteren trukket op. De man-

ge torsk går Gunnar i gang med at rense, og straks efter  

bliver de lagt på is. Sådan fortsætter arbejdet, indtil alle garn 

igen er på kutteren. Turens fangst er godkendt – det blev til  

12 kasser med 25 kg. torsk i hver. Det er blevet middags-

tid, og det er nu tid til at sejle hjemad. Klokken nærmer sig 

kaffetid, da vi igen kan se Hirtshals. På kajen venter en kran 

samt en truck fra fiskeauktionen på os. Kasserne med torsk 

løftes af kutteren og køres ind på køl. Senere bliver fiskene 

sorteret efter størrelse, for derefter at blive solgt på næste 

dags auktion.       

En lang arbejdsdag slutter, da trucken kører kasserne væk 

fra kutteren, og forude venter der nogle timers søvn, inden 

fiskeren igen er klar til en tur på havet. Dem har han cirka 

100 af om året. Der fiskes ikke kun efter torsk, da torske- 

fiskeriet ikke er så ligetil om sommeren, hvor torsken søger 

mod koldere og dermed dybere vand, så her fokuseres der 

mere på kulmuler.

Vi takker Gunnar for en fantastisk tur. Det har været en 

spændende at opleve torskefiskeri på tætteste hold – og er 

din nytårstorsk fanget af denne kutter, så kan vi garantere 

en havfrisk fisk i bedste kvalitet.  
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SENNEPSSAUCE:
Hak skalotteløget fint og steg i en gryde i smeltet smør. 

Tilsæt 2 dildkviste og laurbærbladet. Sauter til løgternene 

er klare og ikke tager farve. Kom sennep i gryden, og svits 

det i et par minutter. Tilsæt hvidvinen og reducér saucen  

til det halve.

Tilsæt honning og hæld fløden i. Kog ved svag varme, 

indtil saucen tykner. Si herefter saucen, og smag til med 

citronsaft, salt og peber. Hak resten af dilden helt fint  

og rør den i lige før servering.

TORSK:
Torsken skæres i 4 stykker 

og saltes let. Dup skindet med 

lidt hvedemel – for at få en pæn 

ensartet stegeflade. Steg torsken 

på skindsiden ved middelhøj varme 

i neutral olie. Når skindet er gyldent, 

tilsættes et par klatter smør, som bruser 

af. Det gør, at skindet løsner sig fra panden. 

Vend fisken, og lad den få et øjeblik  

– ca. 10 sekunder til sidst på kødsiden. 

Server straks fisken med den sprøde skindside 

opad. Læg den på en god bund af blomkålspuré 

og server sennepssaucen sammen med.  

Pynt med bacontern og råmarinerede beder.

FREMGANGSMÅDE: 
RÅMARINEREDE BEDER:
Skræl rødbederne og skær dem i tynde skiver – gerne på 

et mandolinjern. Lun eddike, honning, sennepspulver og 

spidskommen i en gryde. Det skal ikke koge – blot lunes så 

honningen smelter og det hele er godt blandet sammen.

Riv peberroden i lagen og smag til med salt og peber.  

Afkøl lagen. Fyld et sterilt sylteglas med rødbedeskiverne  

og overhæld med den afkølede lage.

Lad dem trække i minimum et par timer – men gerne  

2-3 dage inden de serveres. Ved servering skæres  

de i tynde strimler. 

BLOMKÅLSPURÉ:
Del blomkålen i kvarte. Skær det nederste af stokken fra og 

kassér den. Resten af blomkålen skæres i mindre stykker og 

kommes i en gryde sammen med fintsnittet hvidløg.  

Hæld minimælk og fløde ved og bring indholdet i kog.  

Skru ned for varmen, og lad blomkålen koge ved svag  

varme indtil den er helt mør. Det tager cirka 20 minutter.

Hæld væden fra den kogte blomkål – men gem den.  

Skær smørret i mindre tern og kom det ned til blomkålen. 

Blend med en stavblender til en glat og cremet puré.  

Smag til med salt, friskkværnet peber og en smule citronsaft 

– det giver blomkålspuréen lidt mere dybde i smagen.  

Hvis puréen er for fast, kan der røres lidt af kogevæden i. 

BACON:
Skær det i fine små tern, og kom dem på en varm pande. 

Sørg for at røre løbende så det ikke brænder på.  

Når det har en fin gylden farve, tages baconen af og  

lægges på et stykke køkkenrulle.

INGREDIENSER
700 g torskefilet med skind

50 g smør

Olie

150 g tørsaltet bacon

SENNEPSSAUCE:
1 skalotteløg

1 spsk. smør

1 bdt. dild

1 laurbærblad

3 spsk. grov sennep

2½ dl hvidvin

1 spsk. honning

5 dl fløde

1 citron

Salt og peber

BLOMKÅLSPURÉ:
1 hel blomkål

1 dl minimælk

1 dl fløde

1 fed hvidløg

50 g blødt smør

En halv citron

Salt og friskkværnet peber

RÅMARINEREDE BEDER:
500 g rødbeder

1 dl æblecidereddike

1 dl balsamicoeddike

2 spsk. honning

1 tsk. sennepspulver

1 tsk. spidskommen

Salt

Peber

20 g friskrevet peberrod  

(eller mere efter smag)

SKINDSTEGT TORSK
med sennepssauce, blomkålspuré, beder og røget gris.

Hovedret til 4 pers.
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F!SK har besøgt Blåvand Fiskebutik, hvor vi har spurgt 

ind til Jonna Christiansen og Torben Elkjær Jakobsens  

favorit. De kan begge rigtig godt lide butikkens  

tuntatar, som har mange anretningsmuligheder. Den er 

nem at tilberede, og så smager fantastisk. Perfekt som 

en forret.

Blåvand Fiskebutik har eksisteret i godt og vel 25 år, 

hvor Jonna har været med fra starten. Torben er kom-

met til for et års tid siden, og sammen driver de både 

fiskebutik og restaurant – og de kan sagtens mærke at 

coronarestriktionerne har lagt sig, for de har haft travlt 

gennem sommer og sensommer med både danske og 

tyske turister.

I forbindelse med opskriften på tuntatar fortæller Tor-

ben, at det vigtigste ved tilberedningen er at benytte 

gode råvarer og helt frisk tun. Kun på den måde opnås 

den rigtige smag.   

FREMGANGSMÅDE:
Skær tunkødet i fine tern. Hak 

purløg og mynte og skær avokadoen 

i fine skiver uden skræl. Rør tun, 

krydderurter og sesamfrø sammen. 

Smag til med limesaft, sesamolie  

og fiskesauce.

Anret avokadoskiverne i en rund cirkel 

og fordel tataren i en udstikkerform 

herpå. Herefter pyntes toppen med 

dild, radiser i strimler, wasabimayo 

og ørrederogn. Servere med sprøde 

rugbrødschips.

INGREDIENSER
400 g frisk tun 
1 bdt. frisk purløg
1 bdt. frisk mynte
1 avokado
2 spsk. sesamfrø
Saft af 2 limefrugter
2 spsk. sesamolie
1 spsk. fiskesauce
Rugbrødschips

WASABIMAYO:
100 g mayonnaise
10 g wasabipaste

PYNT:
1 Stilk dild
2 radiser
30 g ørredrogn

FISKEHANDLERENS 
FAVORIT

TUNTATAR
med mynte 
og sesam
Forret til 4 pers.
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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

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

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 De-
tailsalg
Vesterhavsgade 182
7700 Thisted

Fiskehuset Thisted
Havnen 31 
7700 Thisted

Agger Fiskebil
Rubyvej 18, Agger
7770 Vestervig

Havnens Fiskehus 
Aarhus,  
Fiskerivej 6
8000 Århus C

P. Clausens  
Fiskehandel 
Fiskerivej 4
8000 Århus C

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

Flyvefisken
Ellebjergvej 2
8240 Risskov

Ballen Fisk
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

Bendixens Fiskehandel 
Jessens Mole 2 
5700 Svendborg


