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FORÅRET 
TITTER 
FREM
Inden længe kan vi begynde at ane, at det trækker op til forår. Råva-

rerne hos din fiskehandler signalerer allerede forårstegn – idet stenbi-

derrognen netop nu er i sæson. Husk at nyde den udsøgte delikatesse 

mens den er her. 

Hos din fiskehandler finder du altid spændende fisk fra den aktuelle 

sæson. Vi elsker fisk – og vi giver dig gerne gode råd med på vejen, hvis 

du har mod på og lyst til at kaste dig ud i nogle nye arter. 

De friske sæsonfisk fra vores egne farvande er ikke kun sunde, men 

også bæredygtige og klimarigtige at spise. I dette nummer af F!SK stil-

ler vi skarpt på et af de officielle kostråd – nemlig det, der handler om, 

at vi skal spise 350 gram fisk om ugen. Fisk er en god råvare i forhold 

til klimaaftrykket, og vi guider dig på vej, så du ved hvilke fisk, der er 

mest miljørigtige. 

I samme tråd kigger vi nærmere på de gode egenskaber, fisken har  

i forhold til en graviditet – og vi bringer de gode råd fra Fødevare- 

styrelsen videre, så det bliver nemmere at manøvrere i valget af fisk 

under graviditeten. For selvfølgelig må der spises fisk, mens babyen 

vokser i maven.  

Fisk er nemlig godt for dig og din krop. Fisk indeholder vigtige  

næringsstoffer som fedtsyrer, selen, jod og vitaminer, og dem har du 

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

de er friske, og når de er i sæson. Så er de både billigst og bedst. 

God appetit. 
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KLIMA PÅ MENUEN
s.6

De officielle kostråd guider ikke blot danskerne til til et sundere helbred - men også til et sundere miljø.
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SILD I SÆSON

FISK OG 
GRAVIDITET

s.20

s.14

s.20

Du kan trygt spise de fleste fisk og 
de fleste typer fiskepålæg under en 
graviditet. Det er vigtigt at huske på 
variation i valget af fisk - og så er 
der visse typer af fisk og fiskepålæg, 
der skal holdes igen med eller helt 
undgås. 

Sild og snaps hører højtiderne til. Men sild kan sagtens 
spises året rundt - og også til aftensmad. Spis løs af den 
fantastiske fisk. 

KONTAKT
Ulrik Olesen  

- Marketingchef
uol@fvdanmark.dk

Direkte tlf.: 21 45 53 35

Danmarks Fiskehandlere
Poppelvej 83

5230 Odense M
Tlf.: 66 12 87 30

www.fiskehandlerne.dk

ART DIRECTION 
Peter Schlüter

JOURNALISTIK
Karina Faltz

TRYK
Rosendahl

FOTO & FOODSTYLING
Peter Schlüter

Dan Egeskov 
Claus Sander

Alle henvendelser vedrørende   
redaktionelle spørgsmål 

bedes stilles skriftligt pr. email   
til redaktionen på 

uol@fvdanmark.dk

Redaktionen påtager sig  
intet ansvar for eventuelle fejl. 

Artikler og fotografier må  
ikke kopieres eller eftertrykkes  

uden skriftlig tilladelse.  
Der tages forbehold for trykfejl.
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KLIMAET ER  
KOMMET PÅ MENUEN
Gennem mange år har De officielle Kostråd vejledt os til, hvordan 
vi kan spise sundt – og nu tager rådene skridtet videre og tager 
klimahensynet med på vejen

I starten af 2021 fik Danmark og danskerne således nye 
anbefalinger fra Fødevarestyrelsen omkring kostråd.  
I den forbindelse er klimaet også kommet på menuen,  
og for første gang nogensinde guider de officielle kostråd 
ikke blot danskerne til et sundere helbred, men også til et 
sundere klima. Danmark har med andre ord fået klimaven-
lige kostråd. 

F!SK har besøgt Fødevarestyrelsen til en snak med enheds-
chef Anne Pøhl Enevoldsen om de nye kostråd og fiskens 
rolle samt betydning i anbefalingerne. Anne starter med at 
fortælle lidt generelt om styrelsens nye kostråd, som skal 
bruges som en rettesnor til en sund og klimavenlig balance 
i det, vi danskere spiser og drikker. Vores fødevarer har 
nemlig ikke alene betydning for sundheden men også for 
klimaet. Det skyldes, at produktionen af fødevarer medfø-
rer udledning af drivhusgasser – det såkaldte klimaaftryk. 
Det er Fødevarestyrelsen, der står bag de officielle kostråd, 
og de er blandt andet udviklet på baggrund af forskning og 
rådgivning fra DTU Fødevareinstituttet.

Anne pointerer, at der ikke er nogle løftede pegefingre,  
men at Fødevarestyrelsens nye kostråd blot er en op-
fordring og en vejledning, der favner begge hensyn, og  
dermed er med til at vejlede de forbrugere, der gerne vil 
gøre noget godt for dem selv og deres omgivelser.

Omkring de syv nye kostråd, der altså erstatter de ti tid-
ligere officielle kostråd fra 2013, fortæller Anne, at en af 
de mest markante ændringer er rådet om at spise mindre 
kød og vælge bælgfrugter og fisk. Når man skærer ned for 
kødet, er det vigtigt, at man spiser andre fødevarer, der kan 
give næringsstoffer som eksempelvis vitaminer, mineraler 
og protein, som er nødvendige i en sund og varieret kost. 

Derfor er der gode råd til hele kosten med særligt fokus 
på madvarer som bælgfrugter, fuldkorn, fisk og grøntsager. 

Det er vigtigt at sætte fokus på vores fødevareforbrug 
i forhold til klimaet, fortæller Anne, blandt andet fordi  
klimaaftrykket fra fødevarer og drikkevarer i dag udgør  
knap 20 procent af gennemsnitsdanskerens klimaaftryk.  
Og ifølge den faglige baggrundsrapport fra DTU Fødevare-
instituttet kan det aftryk reduceres med op til 35 procent, 
hvis forbrugerne vælger de mindst klimabelastende føde-
varer indenfor hver kategori samt erstatter en del af kødet 
og mejerivarerne med plantebaserede alternativer.

I de nye kostråd er fisk med som en af anbefalingerne, idet 
fisk og skaldyr er gode for sundheden. De indeholder fedt-
stoffer, vitaminer og mineraler, eksempelvis vitamin D, jod 
og selen, som kan være svære at få nok af fra andre fødeva-
rer. De bidrager derudover med protein. Særligt fede fisk er 
gode kilder til de vigtige omega-3-fedtsyrer og vitamin D. 
Ved at spise ca. 350 gram fisk om ugen, mindskes risikoen 
for hjerte-kar-sygdomme. Når der skal vælges en fisk til 
næste måltid, så er det vigtigt, at der er variation i valget, 
så måltiderne kommer til at bestå af forskellige typer fisk. 
Der er nemlig ifølge Anne stor forskel på klimaaftrykket 
blandt forskellige fisk. Når du køber fisk, er det især vigtigt, 
at du går efter de miljøvenlige valg. Gå eksempelvis efter 
Ø-mærket eller NaturSkånsom, begge statslige mærk-
ningsordninger. Der findes desuden private miljømærker 
som fx MSC- eller ASC-mærket, som i forskellig grad fast-
lægger og kontrollerer miljøkrav. Nogle fisk og skaldyr kan 
nemlig godt ende med et højt klimaaftryk – eksempelvis 
rejer, der pilles, blancheres og nedfryses enkeltvis, udleder 
noget mere CO2 pr. kg end ferske rejer.



Ved valget af fiskeprodukter er det altså derfor 
væsentligt at huske på, at der er stor forskel på 
klimaaftrykket blandt fiskene og skaldyrene. Sild 
er blandt de mest klimavenlige, og i den anden ende 
ligger hummeren med et ret stort klimaaftryk. Men 
gå generelt efter de miljøvenlige valg – eksempelvis 
NaturSkånsom, hvor fiskene er fanget med fangstme-
toder, der skåner den værdifulde natur på havbunden, og 
derved tager vi ansvar for en havbund fuld af liv.

I vores daglige hverdagsmåltider kan det godt betale sig at  
vælge fisk med det mindste klimaaftryk – så bliver der  
også plads til ”alt godt fra havet” til de mere 
festlige anledninger.

FØDEVARESTYRELSEN ANBEFALER
Fødevarestyrelsen anbefaler, at vi spiser 350 gram fisk om 

ugen (heraf 200 gram fede fisk). Fede fisk er eksempelvis 

sild, makrel, laks og ørred. Det er vigtigt at variere mellem 

forskellige fisk. 350 gram fisk om ugen svarer til at spise fisk 

to gange om ugen som hovedret samt flere gange om ugen 

som pålæg. Alle former for fisk og skaldyr tæller med i de 

350 gram om ugen.   

KLIMA PÅ MENUEN
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INGREDIENSER
500 g filet af hvilling

350 g helbladet spinat

200 g brune svampe

1 lime

2-3 dl. piskefløde

2 spsk. smør

1-2 spsk. hvedemel

2-4 spsk. sukker

Salt og peber

4 plader butterdej

1 æg

4 pers.

Kendetegn:
Hvillingen er en torskefisk, men i forhold til andre i sam-

me familie, så mangler den skægtråden. Man kan kende 

hvillingen på det kraftige overbid, de mange spidse tæn-

der og en sort plet ved brystfinnens rod. Den er lysegrå 

startende med lys ved bugen til mørk ved ryggen.  

HVILLING
- EN OVERSET  
LÆKKERBISKEN
Hvilling er en fremragende spisefisk fra torskefamilien 

– og den er derfor et smagfuldt alternativ til den ofte 

ganske kostbare torsk. Måske kender du ikke denne  

torskefisk, og den er da desværre også en ret overset 

fisk, hvilket er en skam, da smagen i hvilling er yderst 

delikat – let sødlig og mild. Desuden er kødet fin i fibrene, 

da det er en lille fisk med en gennemsnitsvægt omkring 

halvandet kilo.

Den lille torskefisk er almindelig i de danske farvande 

indtil den vestlige Østersø. Fisken lever i stimer ofte tæt 

ved kysten samt ved bunden på 10 til 200 meters dybde. 

Den foretrækker sand- og mudderbund, hvor den lever af 

smådyrene på bunden af havet – blandt andet krebsdyr, 

småfisk, børsteorme samt blæksprutter og andre blød-

dyr. Hvillingen er udbredt i den nordøstlige del af Atlan-

ten fra Island og det nordlige Norge til Portugal. I gydepe-

rioden samler hvillingerne sig i store stimer og forlader 

de indre danske farvande for at søge mod gydeområder i 

Nordsøen og Skagerrak.

Alle opskrifter med torsk kan bruges til hvilling. Fileterne 

er dog mindre end torskens, hvilket der lige skal tages 

hensyn til i forbindelse med tilberedning. De små fileter 

har typisk skindsiden på, men den bliver sprød og dejlig 

ved stegning. Hvillingen bliver ofte brugt til den engelske 

klassiker fish & chips – så den opskrift har vi naturligvis 

taget med i magasinet sammen med et par andre, hvor 

hvillingens egenskaber bliver fremhævet på bedste vis.

FREMGANGSMÅDE:
Kom lidt smør på en pande og rist 

svampene til de er gyldne. Sæt dem 

til side. Kom lidt smør på panden igen 

og damp spinaten et par minutter. 

Drys mel på spinaten og tilsæt piske-

fløde. Kog et par minutter til sovsen 

har en tyk konsistens. 

Tilsæt de ristede svampe.

Kom saft og fintreven skal af lime i 

spinatsovsen og smag til med sukker, 

salt og peber. Sæt blandingen på 

køl og lad den køle helt af, inden den 

lægges på butterdejen.

Gnid fisken i salt og skyl den. 

Dup derefter med køkkenrulle så den 

er tør. Skær fisken i passende stykker, 

så de kan ligge i butterdejen.

Rul butterdejspladerne ud i kvadrater 

på ca. 20 x 20 cm. Læg spinat/svam-

peblanding på bunden og dernæst fisk 

og så mere spinat/svampeblanding. 

Træk op i hvert hjørne og saml alle 

hjørner over fyldet. Klem siderne 

sammen på skrå nedefter. Pisk ægget 

let og pensl pakkerne forsigtigt.

Pakkerne bages i ovnen i  

20-25 minutter ved 210°C (alm. ovn).

Server med en grøn salat og flutes. 



INDBAGT HVILLING
med spinat og svampe

KLIMA PÅ MENUEN



FISH AND         
CHIPS
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FREMGANGSMÅDE 
SAUCE TARTARE:
Hak skalotteløg fint og bland alle 

ingredienser sammen. Smag til med 

salt og peber samt eventuelt ekstra 

dijonsennep og citronsaft.

FISK:
Bland mel med bagepulver, salt og peber. 

Pisk langsomt øl i til dejen er lind og 

flydende. Lad dejen hvile en halv times 

tid. Skær fisken i passende stykker og dup 

fiskestykkerne helt tørre med køkkenrulle.

Varm en gryde med olie op. Olien har 

den perfekte temperatur på omkring 

175 grader. Den skal småsyde, når der 

forsigtigt stikkes enden af en  

trægrydeske i olien.

Sigt lidt hvedemel over fiskestykkerne 

og dyp derefter fiskestykkerne i øldejen. 

Sænk forsigtigt to stykker fisk ad gangen 

ned i den varme olie. Steg til de er gyldne 

og sprøde. Tag fisken op med en hulske 

og lad den dryppe godt af på et stykke 

køkkenrulle.

POMMES FRITES:
Skyl kartoflerne og skræl dem.  

Skær ender og sider på kartoflerne 

væk, så man kan skære helt perfekte 

pomfritter. Skær kartoflerne i skiver  

á ca. 1 cm. og dernæst skæres skiverne til 

pomfritter, så de er ca. 1×1 cm.  

Det er vigtigt, at de er samme størrelse, 

så de bliver tilberedt ens.

Kom pomfritter op i en stor skål med  

koldt vand. Her skal de ligge i ca.15 

minutter – for at fjerne så meget stivelse 

som muligt. Imens pomfritterne ligger i 

vandet varmes olien op til 130 grader.

Hæld vandet fra pomfritterne, og skyl dem 

grundigt igen i vand. Nu skal pomfritterne 

tørres i et viskestykke eller lignende. 

Blancher pomfritterne i den varme olie 

i 8 -10 minutter. Tag pomfritterne op af 

olien med en hulske og lad dem dryppe af. 

Spred dem ud på en bageplade  

og lad dem køle af. Varm olien op til  

180 grader og kom de afkølede pomfritter 

tilbage i olien og steg dem til de er helt 

gyldne og sprøde. Tag dem op med en 

hulske og lad dem dryppe af. Drys med  

dit favoritkrydderi eller kryddersalt.

INGREDIENSER
600 g fileter af hvilling
2½ dl øl
200 g hvedemel
½ tsk bagepulver
Flagesalt
Friskkværnet peber
2 spsk. hvedemel (til at sigte over fisken)
1 liter olie (velegnet til friture) 

POMMES FRITES:
6 store bagekartofler
1½-2 liter olie (velegnet til friture)
Groft salt eller kryddersalt

SAUCE TARTARE:
2 dl. mayonnaise
½ dl. creme fraiche 18%
2 spsk. hakkede cornichoner
1 spsk. hakket kapers
1 skalotteløg
2-4 tsk. dijonsennep
1 spsk. finthakket persille eller purløg 
Lidt citronsaft
Salt og peber

FISH AND         
CHIPS 4 pers.

KLIMA PÅ MENUEN
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4 pers.

SKINDSTEGT  HVILLING
på bund af risotto med svampe og ramsløg
INGREDIENSER
4 fileter af hvilling med skind  
4 skalotteløg
2 fed hvidløg
2 porrer
200 g blandede svampe
1½ spsk. olivenolie
300 g risottoris
3 dl hvidvin

1 l vand eller hønsebouillon
Salt
Peber
100 g smør
50 g parmesan i et stykke
4-6 store blade ramsløg
1 citron

FREMGANGSMÅDE:
Hak skalotteløg, hvidløg, ramsløg og porrer i små tern.  

Rens svampene og skær dem i mindre stykker.

Varm olivenolien op i en mellemstor gryde, og steg grøntsager 

og svampe i 2-3 minutter. Tilsæt risottoris, og rør rundt i 

gryden i ca. 1 minut til risene har opsuget olien og er blevet 

blanke. Hæld hvidvinen i gryden, og lad det simre ved svag 

varme til den sprittede duft fra vinen er forsvundet,  

og vinen næsten er kogt helt væk.

Tilsæt lidt af vandet eller bouillonen, og lad risene opsuge 

væsken. Gentag denne proces under konstant omrøring i  

ca. 18-20 minutter til risene er møre, men stadig har lidt bid i 

den inderste kerne. Smag til undervejs med salt og peber.  

Skær smør i tern, og vend dem i den varme risotto, så den 

bliver cremet med en tilpas flydende konsistens.  

Riv parmesanen. Vend ¾ af den revne parmesan i risottoen. 

Smag til med salt og peber. Anret risottoen i varme 

tallerkener. Drys med resten af den revne parmesan 

umiddelbart inden servering.

Fileterne saltes let. Dup skindet med lidt hvedemel, for at 

få en pæn ensartet stegeflade. Steg fisken på skindsiden 

ved middelhøj varme i neutral olie. Når skindet er gyldent, 

tilsættes et par klatter smør, som bruses 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.  

Placer den på risottoen. Riv lidt citronskæl henover.  
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KLIMA PÅ MENUEN

De magre fisk
De hvide fisk som eksempelvis 

hvillingen er magre fisk. Derfor 

skal man være lidt omhyggelig 

og påpasselig i tilberedning. De 

må ikke få al for hård varme, 

når de steges, for så brændes 

olien i fisken af, hvilket resul-

terer i en forkert bismag. .  
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FISK OG SKALDYR UNDER 
GRAVIDITETEN 
Der findes et hav af gode råd og vejledninger, man skal forholde 
sig til under graviditeten. Et er dog helt sikkert – hold dig ikke fra 
fisk. Men vælg dem med omhu.
Kosten er vigtig under en graviditet, da den skal bidrage med 

sundhed til både mor og det ufødte barn. Et opmærksom-

hedspunkt er indtagelsen af fisk – og det er et af de punkter, 

som hurtigt kan blive en smule uigennemskueligt at forholde 

sig til. Derfor har F!SK besøgt Fødevarestyrelsen og Enheds-

chef for Kemi & Fødevarer, Henrik Dammand Nielsen for at 

få råd og vejledning om det at spise fisk under en graviditet. 

Henrik starter med at forklare, at det officielle kostråd ”spis 

mindre kød – vælg bælgfrugter og fisk” også gælder under 

en graviditet. Fisk og skaldyr er gode for din sundhed. De in-

deholder fedtstoffer, vitaminer og mineraler, fx vitamin D, jod 

og selen, som kan være svære at få nok af fra andre fødeva-

rer. De bidrager derudover med protein. Særligt fede fisk er 

gode kilder til de vigtige omega-3-fedtsyrer og vitamin D. Når 

man spiser fisk flere gange om ugen, mindskes risikoen for 

hjerte-kar-sygdomme. Det er vigtigt, at der varieres mellem 

de forskellige typer fisk.

Men når det er sagt, så skal en gravid kvinde være opmærk-

som på fiskearterne og udvælge dem med omhu. Henrik 

fortæller, at man skal være lidt varsom med mængderne af 

visse fisk, og desuden er der fisk, som gravide faktisk slet 

ikke bør spise, da de kan indeholde kviksølv. Det er vigtigt, at 

der varieres mellem de magre og fede fisk, og der helt styres 

uden om de store rovfisk, hvor risikoen for tungmetaller er 

størst, fordi de ophober sig op gennem fødekæden – eksem-

pelvis tun. Derfor er der særlige anbefalinger med hensyn til 

at spise disse typer fisk. Fisk, som ligger først i fødekæden i 

havet, indeholder en mindre mængde af tungmetaller, og vil 

dermed være et godt valg. Ved variation mellem forskelli-

ge typer fisk sikres, at man får forskellige næringsstoffer og 

spreder risikoen for ophobede tungmetaller.

Henrik forklarer, at kviksølv kan findes som en miljøfor-

urening, og særligt gamle fisk af bestemte vilde arter kan 

derfor have et højt indhold af kviksølv. Af de kendte store 

vilde spisefisk i Danmark kan nævnes: tun, rokke, helleflyn-

der, oliefisk (escolar), sværdfisk, sildehaj, gedde, aborre og 

sandart. Disse fisk kan have et højt indhold af kviksølv. Kvik-

sølv kan påvirke udviklingen af hjernen – specielt hos fostre 

og små børn. Derfor anbefaler Fødevarestyrelsen at gravide  

(og børn i alderen 3-14 år) ikke spiser udskæringer af de 

store rovfisk. 

Hvis man ønsker at blive gravid, og er i den situation, at man 

har spist fisk med risiko for kviksølv, så kan Henrik berolige 

de potentielle mødre. Når man holder op med at spise tun 

eller andre fisk med kviksølv, så vil niveauet af kviksølv i 

kroppen heldigvis falde meget i løbet af 70-80 dage, da dette 

er halveringstiden i kroppen.

Udover problemet med kviksølv, så er der et andet opmærk-

somhedspunkt. Nemlig dioxin. Østersøen er forurenet med 

miljøgiftstoffet dioxin, der blandt andet kommer fra afbræn-

ding af affald og papirproduktion. Det er især fede fisk fra 

Østersøen, der kan have forhøjet indhold af dioxin, idet gift-

stoffet ophobes i fedtvævet på fisk. Jo større fisken er, de-

sto større er risikoen for en høj koncentration af giftstoffet,  

forklarer Henrik. Dioxin i små mængder i fødevarer er uund-

gåeligt. Problemet opstår, hvis mængden bliver for høj i  

vores fødevarer. 

Laksen er som bekendt en fed fisk – og desuden en populær 

fisk på de danske middagsborde. Vi spørger derfor Henrik om 

gravide bør undgå denne attraktive fisk på grund af dioxin. 

Svaret fra Henrik er, at der sagtens kan vælges laks – gerne 



fra opdræt, idet indholdet af dioxin i opdrættede laks ofte er 

lavere end i vildlaks. Laks er både en forholdsvis fed fisk og 

en fisk, der lever længe, inden den bliver fanget. Derfor kan 

der blive en høj koncentration af dioxin i laks fra Østersøen.

Snakken kommer ind på tilberedningen af fisk, og her forkla-

rer Henrik, at rå fisk kan indeholde sygdomsfremkaldende 

parasitter, og man derfor som udgangspunkt bør fryse fisk, 

der skal spises rå eller næsten rå. Dette kan for eksempel 

være fisk til sushi, carpaccio af fisk, letsaltede sild, koldrøge-

de og gravede produkter. Her bør fisken fryses til -18°C i 72 

timer (eller -20°C eller derunder i en periode på minimum 

24 timer/-35°C eller derunder i en periode på minimum 15 

timer) for at sikre drab på parasitterne. Har fisken været 

frosset hos din fiskehandler eller kommer den fra dambrug, 

der er parasitfri, kan frysningen springes over. Desuden kan 

listeria findes i små mængder i gravet eller koldrøget fisk, 

hvorfor disse typer fisk bør spises så frisk som muligt. Disse 

anbefalinger gælder ikke blot fisk til gravide kvinder – men 

helt generelt. Desuden skal gravide være opmærksomme på 

at al skaldyr skal varmebehandles.    

Afslutningsvis gør Henrik opmærksom på, at de samme råd 

også er gældende i ammeperioden, hvor det naturligvis også 

Tun

Gedde

Helleflynder

oliefisk (escolar)

Sværdfisk

Sandart

Aborre

Rokke

Haj

Makrel 

Skrubbe

Fiskerogn

Rødspætte

Rødtunge

Kulmule 

Kuller

Torsk

Sild

Sej

SPIS 
GERNEUNDGÅ

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en liste over de fisk,  
der bør undgås samt de fisk, der gerne må spises under 
graviditeten. Listen er ikke i prioriteret rækkefølge.  



FORÅRETS  
DELIKATESSE

Den yderst delikate rogn fra stenbideren er i sæson net-

op nu – så det er bare med at smovse, mens den er her.  

Udnyt den relativ korte sæson, for pludselig er den slut, 

og så går der mange måneder, før du igen kan nyde denne  

enestående delikatesse. 

Stenbiderrogn – også kaldet den danske kaviar – er en ku-

linarisk luksus. Små, smukke changerende fiskeæg i orange 

og lyserøde farver, der popper på tungen og eksploderer i 

munden, og giver dig en frisk, salt smag med et lille hint af 

sødme. Rognen er skal selvfølgelig nydes, når den er frisk 

og fuld af smag.  

Frisk stenbiderrogn må aldrig sammenlignes med den sten-

biderrogn, som du kan købe i supermarkederne, som rød og 

sort rogn. Det tåler ingen sammenligning. Har du stadig til 

gode at smage frisk stenbiderrogn, så skynd dig ned til fiske-

handleren inden det er for sent. Rognen ligger bag en hinde, 

som skal fjernes. Det er lidt omfattende, men din fiskehand-

ler har naturligvis gjort arbejdet for dig. Så når du kommer 

hjem med dine stenbiderrogn, er de klar til anvendelse. 

Stenbiderrogn kan nydes på den helt klassiske måde med 

blinis, finthakket rødløg og creme fraiche, men der er man-

ge andre måder at bruge stenbiderrogn på. Den ledsages  

særligt godt af syrlige, cremede eller friske smage.  

Den fungerer perfekt som en del af en delikat forret eller 

som supplement til en hovedret med fisk eller skaldyr.  

Her i magasinet får du to anderledes opskrifter på lækre ret-

ter med stenbiderrognen. 
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FREMGANGSMÅDE
Skræl jordskokkerne og udvand dem natten over i koldt vand med et par 
skiver citron. Skær de fem af dem i små tern og kog dem forsigtigt i mælk 
til de er møre. Dup dem helt tørre og rene. Smelt smørret i en gryde og lad 
det brune. Tag det af blusset, når det skummer og dufter af hasselnødder. 
Blend de kogte jordskokker med det brunede smør og smag til med salt, 
peber og en anelse citronsaft. Lad puréen køle ned til stuetemperatur.

Skær i mellemtiden den sidste jordskok i tynde skiver på mandolinjern 
eller med en kartoffelskræller. Frituresteg skriverne i moderat varm olie til 
de er lysebrune. Lad dem dryppe af på køkkenrulle og salt dem forsigtigt.

Anret puréen i bunden af fire små skåle. Drys med hasselnødder og fordel 
stenbiderrognen på toppen. Pynt med jordskokkechips og purløg. 

INGREDIENSER
200 g stenbiderrogn
6 store jordskokker
3 dl sødmælk
Citronsaft
60 g smør
Salt og peber
2-3 dl. olie (velegnet til friture)
2 spsk. finthakkede 
ristede hasselnødder 
Purløg til pynt

4 pers.

STENBIDERROGN
MED JORDSKOKKER OG HASSELNØDDER
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FREMGANGSMÅDE:
Skær laksen i 4 portionsstørrelser. Skær løget i tynde skiver og snit 

spidskålen fint. Steg løg og spidskål i smør på en varm pande i et par 

minutter til kålen falder en smule sammen.

Skræl gulerødderne, og skær dem i tynde stave. Klargør aspargesene, og 

skær dem i halve på den lange led. Fordel spidskål, løg, gulerødder og 

asparges i et ovnfast fad. Hak dilden og drys den over grøntsagerne. Krydr 

med salt og peber. Hæld hvidvin, bouillon og fløde i fadet, og bag retten 

i ovnen i 10 minutter ved 200°C. Tag fadet ud af ovnen, og vend rundt i 

grøntsagerne. Placer laksestykkerne oven på og bag retten i yderligere 10-

15 minutter eller til fisken er gennemtilberedt.

Drys hakket dild over laksen og server med nykogte kartofler og citron.

LAKS I FAD
med forårsgrønt og hvidvin

INGREDIENSER
500 g laksefilet
2 rødløg 
200 g spidskål
1 spsk. smør 
150 g gulerødder
1 bdt. grønne asparges
1 håndfuld frisk dild
Salt og peber
1 dl hvidvin
1 dl grøntsagsbouillon
1½ dl piskefløde

TILBEHØR
600 g nye kartofler
Salt
1 håndfuld frisk dild
1 citron

2 pers.

ALLE ELSKER LAKS
Laksen er blandt danskernes absolutte yndlingsfisk, og dens lyserøde kød 

bliver dejlig saftigt af en tur på panden, på grillen eller i ovnen. Laks er altid 

et hit! Den er nem at tilberede, og så smager den fuldstændig himmelsk.

Ligesom regnbueørred og havørred hører laksen til familien af laksefisk. 

Laks og ørred er meget lig hinanden i udseende – der er dog små forskelle, 

som gør at man kan kende forskel på fiskene. Hvor ørreden eksempelvis er 

lidt buttet, er laksen mere slank.

Hovedparten af den laks, vi spiser i Danmark, er norsk eller færøsk opdræt-

tede laks, som vokser sig store i netbure i åbne farvand eller lukkede miljøer. 

Den vilde laks er udbredt i de åer, elve og floder, der udmunder i Atlanter-

havet og i Østersøen. I Danmark er laksen almindeligt udbredt, hvor den 

blandt andet forekommer naturligt i nogle jyske åer og i Østersøen. Det er en 

vandrefisk, der vokser op i vandløb, åer og floder for senere i livet at vandre 

ud i havet. Når tiden er, vender laksen tilbage til sit oprindelige vandløb  

for at gyde.

Laksen er fast i kødet, og har en udpræget smag af frisk hav. Lakseretter er 

sunde og nærende, og der er mange måder at tilberede fisken på. I laksens 

kød får vi sunde fedtstoffer i form af omega-3-fedtsyrer, og derudover er den 

proteinrig og indeholder jod, D-vitamin og B12-vitamin. 
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FORÅRSSILD

SILDESÆSON I DANMARK

JANUAR MAJMARTS JULIFEBRUAR JUNIAPRIL
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SILD ER GODT
I Danmark nyder vi gerne sild i forskellige salte, syrlige og søde 
udgaver marineret med krydderier og andre smagsnuancer. Sild 
hører især højtiderne til, men sild kan rent faktisk sagtens spises 
året rundt – både til frokost og til aftensmad. 



OKTOBERJULI DECEMBERNOVEMBERSEPTEMBERAUGUST

HØSTSILD

Længde:
Op til 50 cm
Vægt
150-400g
Rekordstørrelse:
Op til 50 cm, 
og 1 kg. 

Levesteder:
Kyst og hav.
Æg:
20.000-150.000 
Max levealder:
22-25 år

Silden er meget almindeligt udbredt i alle de danske farvan-

de, men det er særligt Nordsøsilden, som er populær her-

hjemme. Den lever i de frie vandmasser fra overfladen ned til 

ca. 250 meters dybde. Sild er stimefisk, der optræder i kæm-

pestore stimer, der også kaldes "sildebjerge". Silden har en 

slank krop, der er sølvagtig med et blåligt, violet eller grøn-

ligt skær. Den har store øjne og en lille mund med underbid. 

Din fiskehandler gør opmærksom på, at vælger du silden 

som din yndlingsfisk, så spiser du bæredygtigt samtidig 

med, at du får en rigtig lækker råvare. Sild er nemlig en bæ-

redygtig og tilligemed en lokal råvare. Der er rigeligt af dem 

– og med de skånsomme fangstmetoder, der benyttes i Dan-

mark, er der ikke risiko for overfiskeri. Derfor er silden en af 

de mest bæredygtige proteinkilder, hvis du samtidig gerne 

vil holde dig til danske produkter. 

Derudover er den god for klimaet, så du kan spise silden 

med ekstra god samvittighed. Sild er en såkaldt naturlig res-

source, hvis opvækst ikke kræver vand, foder eller energi, og 

silden skal derfor blot hentes i sit naturlige element og even-

tuelt forarbejdes. Desuden er det en lokal råvare, hvorfor der 

ikke udledes CO2 i forbindelse med en lang transport. Silden 

er en stjerne i havet, når det gælder fødevarers klimaaftryk. 

Efter blåmuslinger har den nemlig det laveste klimaaftryk 

af alle de landdyr og fisk, vi spiser. Med andre ord så er den 

ferske sild den mest bæredygtige fisk fra havet.

Silden er ikke blot klimavenlig og bæredygtig, den er også 

sund – den indeholder masser af vigtige vitaminer, minera-

ler og fedtsyrer. Blandt andet har den et højt indhold af D-vi-

tamin og Omega-3 fedtsyrer. Begge dele er noget, vi har brug 

for – og som er vanskelige at få fra andre kilder. 

Som din fiskehandler udtrykker det, så er silden kort sagt 

nem, sund og bæredygtig mad – og så smager den fanta-

stisk. Her i magasinet får du inspiration til, hvordan du kan 

tilberede dine egne marinerede sild samt en stegt udgave 

med spændende tilbehør.  

FAKTA OM SILDEN:

SÆSONENS FISK



STEGTE SILD 
MED PERLESPELT OG EDAMAMEVINAIGRETTE
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STEGTE SILD 
MED PERLESPELT OG EDAMAMEVINAIGRETTE

SILDEFESTIVAL  
I HVIDE SANDE
Hvert år arrangeres der 
sidste weekend i april en 
sildefestival i Hvide Sande. 
Når sildene kommer 
igennem fra havet og skal 
ind i Ringkøbing Fjord for 
at gyde, kan der fanges 
rigtig mange sild. I den 
forbindelse arrangeres der 
konkurrencer om, hvem 
der fanger flest sild på kor-
test tid. Her kan lystfiskere 
fra nær og fjern mødes og 
konkurrere mod hinanden.

FREMGANGSMÅDE
Krydr sildefileterne med salt og peber og sæt til side indtil 

de skal steges. Del squashen på langs i tynde skiver og 

læg dem til side. Pluk mynten i blade og kom dem i en skål.

Bring en gryde i kog med perlespelt, vand og salt.  

Spelten skal simre i 10 minutter uden låg. Sluk herefter  

og lad den trække færdig.

Hak persille og løvstikke fint hvorefter det blandes med 

olie og eddike til vinaigretten samler sig. 

Edamamebønnerne kommes i vinaigretten. 

Vend sildefileterne med rugmel på skindsiden og steg 

dem på en varme pande med rigeligt smør. Hold fileterne 

nede, når skindet begynder at trække sig sammen. Tilsæt 

squashen på samme pande, og lad dem brune sammen 

med sildene. Sluk panden, og vend fiskene kortvarigt.  

Drys salt og peber på fiskene og squashen.

Vend den varme perlespelt sammen med vinaigretten  

og revet ost til en cremet konsistens. Smag til med peber 

og evt. mere salt. Anret herefter på en tallerken og pynt 

med myntebladene.

INGREDIENSER
500 g sild i hele fileter
1 squash
300 g perlespelt
½ l vand
½ tsk. salt
100 g hård ost (ex. Havgus) 
½ tsk. salt
¼ bdt. mynte
Rugmel til stegning

Edamamevinaigrette
30 g bredbladet persille
20 g løvstikke
70 g rapsolie
200 g edamamebønner
10 g æbleeddike

4 pers.

SÆSONENS FISK



MARINEREDE  
SILDEFILETER
Hjemmelavede med karrysalat og toast



FREMGANGSMÅDE
Marinerede sild:
Eddike, sukker og vand koges op i en gryde og køles derefter 

ned. Enebær, gran, Aalborg Nordguld Akvavit og løg i både eller 

ringe tilsættes lagen. Lagen hældes over sildefileterne, hvorefter 

de sættes på køl i minimum 24 timer.

Karrysalat:
Skær rødløg i tynde ringe og æbler i små fine tern. Vend creme 

fraiche sammen med æbler, løg, tranebær, karse, karry, salt og 

peber. Stil karrysalaten tildækket i køleskabet i mindst ½ time og 

smag den til inden servering.

Ved servering ristes brødet let på en varm pande med lidt smør 

og serveres sammen med sildefileterne og karrysalaten.

INGREDIENSER
500 g sildefileter
1 dl sukker
1 dl vand
1 dl lagereddike
6 enebær
1 løg
2 grankviste 
1 dl Aalborg Nordguld Akvavit
Toastbrød eller skiver af franskbrød

Karrysalat:
¼ l creme fraiche 
2 røde æbler 
1 rødløg i tynde ringe
75 g tørrede tranebær
1 bk. karse
1 tsk. karry
Groft salt
¾ tsk. friskkværnet peber

4 pers.

SÆSONENS FISK
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FISKEN OG GEMÜSEN
Vi har været en tur forbi Kridthøj Torv i Højbjerg, hvor Fisken 
og Gemüsen ligger side om side med slagteren, bageren og 
vinhandleren – et sandt madmekka.
Fisken og Gemüsen, der er ejet af de to kokke Lotte Larsen 

og Stig M. Madsen, forsyner dagligt deres kunder med et 

bredt sortiment af fisk, skaldyr, delikatesser og lækre fær-

digretter. Dertil kommer butikkens ugentlige fiskepakke, 

som kunderne er vilde med. 

Fiskebutikken åbnede tilbage i september 2007, og senere 

er Gemüsen kommet til. Det er et mad-ud-af-huset koncept 

dækkende alt fra den lille frokostordning til den helt store 

konfirmation, reception eller anden festlighed.

Lotte og Stig fortæller, at de har stor succes med deres 

færdigretter, hvor kunden blot skal hjem og varme den 

køkkenklare ret. Det er netop opskriften på sådan en  

lækkerbisken, parret vil dele med læserne af F!SK.  

Spændende ser det ud – og så er mørksej en dejlig  

smagfuld fisk. Her får den følgeskab af grøntsager og en 

elegant flødesauce. 



FREMGANGSMÅDE
Mørksejen lægges i en alubakke eller i et ovnfast fad – ikke et alt for stort 

fad, da sennepsflødesauce gerne skal gå ca. 1/3 op på fisken. Grøntsagerne 

snittes i fine mundrette stykker og dilden hakkes, hvorefter det toppes  

oven på fisken.

Riv det meste af citronskrællen i fløden og tilsæt den grove fiskesennep. 

Smag til med salt og peber. Hæld flødesaucen udover fisken. Sæt fadet  

i ovnen ved 180°C i ca. 18-20 minutter.  

Server med nye danske kartofler – og hvis det kniber med dem, så er et godt 

alternativ små ovnbagte petitkartofler med skæl vendt i olie og sesam.

INGREDIENSER
2 loins af mørksej (ca. 175 g pr. stk.)
2 gulerødder
1 porre
100 g blomkål
4 stilke dild
2 dl fløde
1 citron
1 spsk. grov fiskesennep
Salt og peber

Fiskehandlerens favorit:

MØRKSEJ LOINS
på bund af sennepsflødesauce, med grøntsager og dild

2 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

Atlas Fisk
Rasmus Sika Jønsson 
Thorvaldsensvej 2C
1871 Frederiksberg C

Fiskehalle
Nordens Plads 8B
2000 Frederiksberg

Fiskehuset
Emdrupvej 4
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 og Gemüsen 
Kridthøjvej 6 
8270 Højbjerg 

Ballen Fisk
Strandvejen 83
8305 Samsø

MBJ fisk 
Jegstrupvej 44
8361 Hesselager

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

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


