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D A N M A R K S  F I S K E H A N D L E R E S  M A G A S I N

EFTERÅRETS FISK
S V I N K LØ V  B A D E H O T E L

Passionen til naturen og 
de gode råvarer i 

sæson er altafgørende.

T O R S K E N
En af vores mest elskede 
spisefisk - sund og med 

mange tilberedningsmåder.

S A U C E R
Fire fantastiske saucer 

der passer perfekt til den 
gode fisk. 



FISK MED SMAG 
AF EFTERÅR
Sommerens lyse dage er skiftet ud med kortere og mørkere dage – og den lune jakke får lige 

så stille igen sin plads i garderoben. Vi udskifter solens stråler med D-vitaminer og omega-3 

fedtsyrer for at klæde os bedst muligt på til det mørke efterår og vinter. 

Med efterårets komme skal der lidt mere robust mad på tallerknerne – og det grønne i  

retterne bliver lidt grovere end sommerens fine grøntsager. Havet omkring Danmark er  

hele året rundt fyldt med alverdens lækkerier – det er mangfoldigt, næringsrigt og et  

smagsmæssigt skatkammer.

Når du handler hos din fiskehandler, køber du fisk, der er fanget i de danske farvande  

eller i nærheden af Danmark. Hos din fiskehandler er du altid garanteret frisk fisk,  

der netop er bragt til butikken fra dagens auktion. Vi køber årstidens fisk – og vi er vilde 

med de friske fisk, der netop er trukket op i havene omkring os. Friske fisk smager  

bare bedst, og hver årstid bringer nye spændende fisk med sig.

I dette nummer af F!SK skal vi se nærmere på tilberedningen af den lækre  

råvare – forskellige metoder giver hver deres smagfulde resultat. Du får desuden  

inspiration til efterårets retter med fisk, og så har vi tilberedt forskellige saucer,  

der skal akkompagnere fisken på fornemste vis.   

God fornøjelse – og god appetit.

[  Karina Faltz    Peter  Witt]
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HØJSÆSON FOR FANGST

TORSKEN

Forsættes på næste side...
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En gammel regel siger, at man kun skal spise torsk i måne-
der med "r" i. Der får man den største spiseoplevelse, idet 
kvaliteten af de fangede torsk netop topper i månederne 
september til februar. 
De fleste kender torsken og dens karakteristiske udseende. 

Overbid og skægtråden placeret yderst på underkæben. 

 Skægtråden er i øvrigt fyldt med en slags sensorer,  

som torsken bruger til at finde mad med. Kødet er hvidt,  

velsmagende og fedtfattigt. Torsken og dens slægtninge er 

af arten rundfisk – i modsætning til fladfisk. Den er primært  

en bundfisk, og som altædende rovfisk lever den over- 

vejende af andre fisk så som sild, krebsdyr og forskellige 

bunddyr. Torsken er udbredt i Østersøen, Nordsøen og i det 

hele taget i det nordatlantiske område, hvor den er at finde 

på mange forskellige bundtyper. Faktisk skifter den farve- 

nuance efter stedet, hvor den holder til – men uanset farve 

og mønster har den en lys linje langs siden.

Din fiskehandler fortæller, at torsken er en af de mest  

udbredte fisk i de danske farvande, og derfor er den 

også en af danskerne mest spiste havfisk. Sådan har det  

været gennem hundredvis af år. Tidligere mest i en saltet  

og tørret udgave. Navnet torsk betyder egentlig tørfisk,  

idet man i datidens husholdninger uden kølemuligheder  

opbevarede torsken ved at tørre den. Tørret og usaltet torsk 

er tørfisk, mens klipfisk er tørret og saltet. Det var altså  

primært en konserveringsmetode, således at torsken  

(eller anden torskefisk) kunne gemmes. Fremstillingen af 

tørfisk foregår ifølge din fiskehandler ved, at fisken hænges 

på en pind og tørres af sol og vind, mens man ved frem-

stilling af klipfisk har en del mere arbejde. Navnet klipfisk 

kommer af, at fisken tidligere blev lagt ud på klipperne  

for at tørre.

Torsken er en koldvandsfisk og fanges derfor primært fra 

september måned og frem til februar, hvor den trækker  

tættere på kysten. I de varmere måneder søger den 

mod større dybder. Det er ligeledes i den varme periode  

at torsken tager mest føde til sig, og derfor er kødet  

løsere om sommeren. Som din fiskehandler forklarer,  

så er det muligt at købe torsk hele året rundt.  

Men det er om vinteren, at kødet er specielt 

saftigt og fast i konsistensen, og derfor 

er torsken i sæson netop nu.  

[  Karina Faltz    Frank Winding]

- EN AF DANSKERNES FORETRUKNE HAVFISK
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TORSK I TYNDE SKIVER
MED BRØNDKARSE OG ROMANESCOKÅL
INGREDIENSER
400 g torskefilet

½ romanescokål

Ørredrogn

1 tsk. Piment d´Espelette

½ friséesalat

½ agurk

2 tomater

2 stængler blegselleri

1 bdt. brøndkarse

4 spsk. mayonnaise

Evt. spiselige blomster til pynt

FREMGANGSMÅDE
Skær torskefileten i tynde skiver og anret dem på tallerkener, så de ligger helt 

tæt i en cirkel. Sæt dem i ovnen ved 150°C i 1-2 minutter – lige til torsken er let 

tilberedt. Derefter tilberedes garnituren, som lægges rundt om fisken. Klargør 

grøntsagerne. Romanescokålen skæres i små buketter og dampes ganske kort, 

så der stadig er bid i. Salaten plukkes, så det kun er det hvide, der bruges. Med et 

parisiennejern udstikkes små agurkekugler. Med en tyndskræller skrælles lange 

bånd af blegselleri. Læg dem i en skål med kold vand – i løbet af ganske kort tid 

krøller de sjovt og dekorativt sammen. Skær tomat uden kerner i små stykker. 

Blend eller hak brøndkarsen fint og rør den op i mayonnaisen.

Krydr torskeskiver med salt, peber samt Piment d´Espelette og fordel ørre-

drognen ud over skiverne. Rundt om fisken anrettes et lille landskab af alle de 

tilberedte garniturer. Det er en ret, der sagtens kan laves op til 20 minutter før 

den skal serveres.

[  Peter Witt   Mart in Rask]
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Længde: Max. 200 cm, normalt 70 cm

Vægt: Normalt ca. 3 kg, dansk rekord 30 kg, verdensrekord (USA) 95 kg

Gydeperiode: Januar-april

Antal æg: 0,5-9 millioner æg

Levetid (max): 25 år

• Længde: Max. 200 cm, normalt 70 cm
• Vægt: Normalt ca. 3 kg. (dansk rekord 30 kg.)
• Gydeperiode: Januar-april
• Levetid (max): 25 år

FAKTA OM TORSKEN

Fortsat... Torsk er en sund og mager spisefisk med en for-

holdsvis neutral smag – og den er samtidig meget nem at til-

berede. På de efterfølgende sider giver F!SK dig inspiration 

til spændende retter med torsk. 

FANGSTMETODER
TRAWL
Din fiskehandler fortæller, at torsk især fanges især med 

trawl, men garn har også stor betydning for fiskeriet.  

Trawlfiskeri er ensbetydende med fiskeri under bevægelse. 

En ret simpel fangstmetode hvor fartøjet slæber trawlet  

efter sig, mens det sejler. Det er en af de mest udbredte  

fiskemetoder i verden. Alt afhængig af hvor der fiskes,  

og hvad der fiskes efter, så er trawlet designet hertil.  

Der er mange størrelser fartøjer i det danske trawlfiskeri. 

Nogle fartøjer er bygget i glasfiber, mens andre er bygget 

i træ eller stål. Fartøjerne er som regel indrettet efter det 

grej og materiel, der skal bruges, og så selvfølgelig efter 

de fiskearter, der fiskes efter. Som udgangspunkt er trawlet 

en form for et kæmpestort tragtformet net med to wirer,  

der trækkes gennem vandet af fartøjet. 

BUNDGARN
Fiskeri med garn er kendt gennem utallige generationer – og 

principperne er stadig de samme den dag i dag. Den mest  

almindelige metode blandt danske garnfiskere er de  

såkaldte bundsatte garn, der anvendes til at fange fisk,  

der lever tæt på havbunden. Garnene, der bindes sammen, 

så de udgør en garnrække, fastholdes på havbunden ved 

hjælp af et anker i hver ende – på den måde fastholdes den 

ønskede placering. Øverst på garnet er der påsat en række  

flydere, der holder det oppe, mens bly nederst holder  

garnet tæt mod bunden. Fra ankrene strækker der sig en 

line op til overfladen, hvor en flagbøje viser, hvor garnet står. 

På den måde fungerer garnet som en netvæg, hvori fiskene  

svømmer ind og fanges. Maskestørrelserne afgør hvilke  

fisk, der fiskes efter, idet mindre fisk vil svømme igen-

nem, og de større fisk udenom, når de støder på nettet.  

Denne type fiskeri er generelt skånsom overfor både  

fangsten og omgivelserne. Når der fiskes efter torsk, vil en 

garnfisker typisk placere sit garn ved stenrev eller skibs-

vrag, hvor der er mange smådyr og dermed føde for torsken. 
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DAMPET TORSK
I PERSILLESAUCE MED SMØRSAUTERET SPINAT
INGREDIENSER
600-700 g torskefilet

8 dl. persillesauce (se opskrift side 26)

100 g frisk spinat

50 g smør

1 fed hvidløg

2 tomater

4 stilke bredbladet persille

4 dl. neutral olie til fritering

Dildolie

FREMGANGSMÅDE
Skær et kryds i toppen af tomaterne og komme dem i kogende vand i ca. 30 

sekunder. Derefter skal de over i koldt vand i et par minutter, 

så skindet kan pilles af. Fjern kernerne og skær tomatkødet i tern.  

Torskefileten skæres i portionsstørrelser og dampes i en sauterepande med 

en smule vand ved og låg på. De skal ikke have mere end 2-3 minutter ved 

svag damp. Den friske spinat sauteres i brusende smør med et fed hvidløg 

ved. Krydr med salt og peber. 

De fire stilke bredbladet persille friteres i varm olie i ca. 1 minut.  

Derefter lægges de på fedtsugende papir og drysses med fint salt.

Læg den dampede torsk på en bund af spinat og pynt med tomattern. 

Server med persillesauce og dildolie. Pynt med friteret persille.  

[  Peter Witt   Mart in Rask]
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MASKINTORSK 
FRA BOGENSE

INGREDIENSER
1 kg torsk
1 knoldselleri
4 store løg
150 g smør
1 pakke syltekrydderier
(eller 1 stor spsk. hel sort peber,  
2-3 spsk. gule sennepsfrø  
og 1 tsk. korianderfrø)
2-3 laurbærblade
1-2 tsk. salt (efter smag)
Chilipulver
1 kop eddike
2 kopper vand
2 spsk. hvedemel
4-5 spsk. vand
Sellerichips

FREMGANGSMÅDE
Torsken renses og skæres i passende stykker. 
Klargør grøntsagerne og skær knoldselleri samt løg i tynde skiver. 
Pak en gryde af passende størrelse på følgende måde:
Læg hovedet og bugstykkerne i bunden af en gryde med smør, 
krydderier og salt. Læg dernæst skiftevis torskestykker, selleri, 
løg og smørskiver i gryden. Tilsæt lidt chili. Succesen ligger i at 
pakke gryden. Tilsæt eddike, vand og laurbærblade. Lad det simre 
i ca. 1 time ved svagt blus – til de øverste torskestykker er hvide. 
Tilsæt meljævning af vand og hvedemel i siderne af gryden og  
drej gryden. Der må ikke røres i gryden – kun drejes.  
Det skal ikke jævnes for meget. Serveres med små  
sellerichips og en dejlig kold øl.

[  Peter Witt   Mart in Rask]

EN EGNSRET FRA DET NORDFYNSKE



Rettens navn hænger sammen med 
tilberedningsmetoden. Datidens fiskere 
kunne i maskinrummet tilberede torsk 
på den brandvarme motor, idet gryden 
blev placeret oven på skibets motor, 
som så leverede varmen til denne 
herlige simreret. Retten kan sagtens 
laves på et almindeligt komfur.   DANMARKS FISKEHANDLERE | 9
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TILBEREDNING      AF FISK
Udsøgte råvarer skal behandles med kærlighed og omhu – på den måde bliver det  
færdige resultat allerbedst. Gode råvarer fortjener en god og omhyggelig tilberedning.

Fisk er en fantastisk råvare. Det er sundt og kan tilberedes på så mange forskellige 
måder, at der nok skal være noget, der falder i hele familiens smag. Og selvfølgelig 
er fisk bedst, når det bliver tilberedt korrekt – hvilket især betyder, at fisken ikke må 
få for meget. Fiskekød er skrøbeligt og bliver nemt tørt og trist. Tilbered derfor altid 
først fisken til sidst, når alle de andre elementer i retten er klar. På den måde mindskes 
risikoen for, at fisken bliver overtilberedt eller kold. Man kan sige, at fisken ikke skal 
vente på nogen, men at alle gerne må vente lidt på den.

Når du tilbereder fisk, er det vigtigt at huske på, at tilberedningen typisk forsætter efter 
at fisken er fjernet fra varmekilden. Den varme, der er i fisken, når den bliver taget fra 
varmen, vil brede sig indad, mens den bliver anrettet og serveret. Som tommelfinger-
regel skal tilberedningen stoppes, når det første protein kommer ud af fisken. Kerne-
temperaturen i fisken er helt afgørende for den rette saftighed, konsistens og smag – og 
dermed også den gode spiseoplevelse. 

Der er naturligvis forskel på, hvor følsomme de forskellige fiskearter er. Magre fisk 
er sartere end fede fisk. Torsk bliver for eksempel hurtigt tør og mister sin smag ved 
for høje tilberedningstemperaturer, mens federe fisk stadig kan være saftige, selvom 
tilberedningstiden skrider lidt. 

Tilberedning ved lave temperaturer sikrer, at fisken får en skånsom tilberedning,  
som forhindrer, at den bliver tør og hård, inden varmen er trængt ind i midten.  
Det giver et mere jævnt og saftigt resultat. Ydersiderne og midten får  
næsten samme konsistens. Tilberedes fisken ved højere temperaturer giver det 
et mere ujævnt resultat, hvor ydersiderne bliver hurtigere færdige end midten.  
Høje temperaturer passer bedst til bagning af fisk, skindstegt fisk eller hvor der ønskes 
en fastere overflade. 

På de efterfølgende sider giver vi dig inspiration til forskellige tilberedningsmetoder. 
Alle er yderst velegnede til fisk – og hver er god på sin måde. 

[  Karina Faltz     Shutterstock]
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TILBEREDNING      AF FISK
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SKRUBBE 
”A LA SKAWBO”

INGREDIENSER
4 flåede skrubber (normalt  

bruges rødspætter, men netop 

nu er skrubberne på toppen)

4 dl rugmel

4 spsk. tyttebærsyltetøj

1 kg kartofler

½ bdt. persille

250 g smør

1 citron

PERSILLESAUCE:
50 g. smør

1 spsk. mel

½ l piskefløde

½ bdt. persille

Citronsaft

FREMGANGSMÅDE
Start med persillesaucen – smelt smørret og pisk hvedemelet i.  

Rist det godt igennem og hæld piskefløde på lidt ad gangen.  

Suppler eventuelt med lidt mælk. Smag til med hakket persille samt 

salt og peber og frisk citronsaft. Kog kartoflerne og vend dem med 

hakket persille.

Skrubberne vendes i rugmel og steges på en pande i smør  

til de er gyldne og sprøde på begge sider.

Anret de stegte skrubber med tyttebærsyltetøj, kogte kartofler,  

persillesauce og stegesmørret fra panden.

[  Peter Witt   Mart in Rask]

MEUNIÈRESTEGT FISK
Meunière er fransk og betyder, at fisken tilberedes efter møller- 
konens manér. Møllerens kone havde let adgang til mel og deraf  
kommer tilberedningsmetoden meunière. Fisken vendes i en eller 
anden form for mel og stegt på en pande i smør. Meunièrestegning 
er netop velegnet til fisk, da den lette panering lader fiskens delikate 
smag få plads til at glimre.

4
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Meunierestegt
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HAVTASKE-MEDALJONER  
MED SAUCE NAGE

INGREDIENSER
8 medaljoner af havtaske

3 gulerødder i forskellige farver

1 løg

1 dl hvidvin

1 dl vand

2 laurbærblade

1 korianderfrø

250 g smør

1 citron

3 dl. neutral olie

½ bdt. dild

PYNT: brøndkarse, spiselige 

blomster, tomattern

FREMGANGSMÅDE
Blend dild og neutral olie i 5 minutter til den bliver helt irgrøn.

Klargør grøntsagerne. Skær løg i både og gulerødder i tynde skiver. 

Kog hvidvin og vand op. Læg løg, gulerødder, korianderfrø og  

laurbærblade i den varme lage. Efter 20 minutter sigtes væsken 

over i en gryde og koges op. Smør i tern piskes i den varme  

lage – det kan med fordel gøres med en stavblender.  

Juster saucen med salt og peber samt frisk citronsaft.

Medaljoner af havtaske ristes på en varm pande i neutral olie  

til de er gyldne ca. 1-2 minutter. Derefter vendes de og får  

30 sekunder på den anden side. Server straks.

Læg de gyldne medaljoner i midten af tallerkenen. Hæld saucen ud 

over og pynt med de tynde strimler af gulerod og løgbåde fra  

syltelagen. Tomatternene og den grønne olie fordeles og til sidst 

pyntes med brøndkarse og spiselige blomster.

[  Peter Witt   Mart in Rask]

RISTET FISK
At riste betyder at stege en fisk eller en anden råvare ved høj varme med eller uden olie. 
Der kan ristes i ovn, på pande eller grill. Formålet med denne tilberedningsmetode er  
at opnå en sprød skorpe, en gylden farve og en perfekt stegt fisk.

4
PERS

Ristet
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SØTUNGE 
MED JORDSKOKKESORTIMENT  
OG BEURRE BLANC

INGREDIENSER
2 søtunger

1 kg jordskokker

Olie

1 l hønsefond

2 dl piskefløde

1 porre

1 dl beurre blanc ( se opskrift side 26 )

40 g caviar

FREMGANGSMÅDE
Fileter søtungerne – lav dobbeltfileter. Det vil sige, 

at når skindet er skåret af, lægges de to filetsider 

oven på hinanden. Krydr med salt og peber.

Klargør grøntsagerne. Fire jordskokkerne bages i 

ovnen ved 150°C indtil de er møre. 

To jordskokker skæres i tynde skiver på et mandolin- 

jern og friteres sprøde og gyldne i varm olie. Re-

sten af jordskokkerne koges møre i hønsefond  

og piskefløde. Blend til en glat puré og smag til 

med salt og peber.

Porren skæres i tynde strimler og dampes  

i en gryde med lidt vand og en klat smør.  

Krydr med salt og peber.

Dobbeltfileterne pocheres – det vil sige, at de bliver 

tilberedt i en gryde med vand og låg på. Lige under 

kogepunktet i ca. 4 minutter.

De bagte jordskokker skæres ud i 1 cm. høje stykker. 

Læg tre små teskefulde jordskokkepuré som tre 

på stribe. Placer de bagte jordskokker ovenpå 

og dernæst en lille klat puré. Top dem med de 

sprøde jordskokkechips. De dampede porrestrimler 

arrangeres som en lille rede og derpå placeres den 

pocherede søtunge. Den lune beurre blanc hældes 

over. Som prikken over i´et serveres en skefuld 

lækker caviar til. 

[   Peter  Witt   Mart in Rask]

4
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POCHERET FISK
Det er væsken, der er det vigtige i denne form for tilberedning. Når en fisk 
pocheres, betyder det, at den bliver tilberedt i væske lige under kogepunktet. 
Pocheret fisk er enkelt at tilberede – husk blot at den ikke må koge, og så må 
den heller ikke få for meget. 

Pocheret



RØDTUNGE  
MED HUMMERBISQUE OG GRÆSKAR

INGREDIENSER
3 rødtunger

4 dl hummerbisque  

( se opskrift side 25)

½ hokkaidogræskar

2 stænger rosmarin

2 fed hvidløg

1 tsk. Piment d´Espelette

½ pose frisk grønkål

50 g smør

FREMGANGSMÅDE
Få din fiskehandler til at filetere rødtungerne,  

så du har de rene fileter. Rul med sammen fra  

halespidsen og op til små ruller. Kernerne skrabes ud 

af det halve hokkaidogræskar. Fyld rosmarin og  

hvidløgsfed i og pak det ind i stanniol. Bag det ved 

150°C i 45 minutter. Herefter skrabes det møre  

græskar kød ud med en ske og anrettes på tallerkener 

(tre klatter pr. tallerken).

Rødtungerullerne dampes i en lav gryde med lidt 

vand ved og låg på i ca. 3 minutter. Den friske grønkål 

plukkes i mundrette stykker og dampes let med en 

klat smør ved, så der stadig er lidt bid i. Krydr med 

salt og peber. Hummerbisquen varmes op og krydres 

med Piment d`Espelette. 

Skum bisquen op og fordel den i tallerknerne.  

Læg tre ruller fisk dekorativt sammen med  

buketter af grønkål. 

4
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DAMPET FISK
Metoden med at dampe fisk er en både nem og skøn måde at 
tilberede fisken på, og så opnås et resultat hvor fisken ikke er 
tør. Dampet fisk er den sundeste måde at spise fisk på.  
Anvend en steamer – eller blot et dørslag og en gryde med  
lidt vand I bunden. Placer fisken i dørslaget og sæt den i gryden. 
Alternativt lægges fisk direkte i gryden med lidt væske. 

Dampet
[  Peter  Witt   Mart in Rask]



BAGT FISK
Denne metode er anvendelig til alle typer fisk – og det er 
en hurtig og nem tilberedningsmåde. Fisken lægges i et 
fad og bages i ovnen med eller uden lidt væske i fadet. 
Pas på ikke at give den for længe – og husk at temperaturen 
stiger en smule efter, du har taget fisken ud af ovnen. 
Jo højere tilberedningstemperatur, desto mere vil 
kernetemperaturen stige.

Bagt
HAVKAT  
MED DAMPEDE BLÅMUSLINGER I CREMET FISKESUPPE

INGREDIENSER
600 g filet af havkat

400 g blåmuslinger

2 tomater

¼ bdt. persille

½ bdt. dild

1 citron

4 dl fiskesuppe  

(købes hos din fiskehandler)

FREMGANGSMÅDE
Skær et lille kryds i toppen af tomaterne. Kom dem i 

kogende vand i 30 sekunder og derefter over i koldt vand, 

så skindet kan tages af. Skær dem i fire både og fjern 

kernerne. Skær dem herefter i strimler.

Havkatfileten skæres i fire ens stykker og krydres med 

salt og peber. Bages i ovnen ved 170°C i 8 minutter. 

Imens dampes muslingerne – de skal kun lige åbne sig 

og derefter tages væk fra varmen. Fiskesuppen varmes op. 

Dild og persille plukkes i små mundrette stykker og citronen 

skæres i små stykker.

Anret den bagte havkat i dybe tallerkener. Læg muslingerne 

rundt i kanten. Væden fra blåmuslingerne blandes med 

fiskesuppen og den skummes op med en stavblender og 

hældes over blåmuslingerne. Dild, persille, tomatstrimler 

og citronstykker anrettes dekorativt.  

[  Peter  Witt   Mart in Rask]

4
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SKINDSTEGT
Ved denne metode steges fisken udelukkende på skindsiden – 
den kan dog lige vendes få sekunder inden servering.  
Metoden med stegning af fisk med skind sikrer, at fisken ikke 
falder fra hinanden – og så smager det sprøde skind smager 
fremragende. Sukkerstofferne i fiskens skind karamelliseres 
langsomt, og der udvikles knasende sprødhed og en  
koncentreret smag.
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KULMULE
MED SVAMPE, PALMEKÅL OG TRØFFEL

INGREDIENSER
4 kulmulefileter med skind

4 stænger palmekål

1 æble

¼ romanescokål

50 g nødder  

(valnødder og hasselnødder)

20 g frisk trøffel

100 g karljohansvampe

SVAMPESAUCE:
3 dl piskefløde

1 dl fiskefond

1 dl hvidvin

2 skalotteløg

200 g karljohansvampe

Citronsaft

4
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Skindstegt

[  Peter  Witt   Mart in Rask]



FREMGANGSMÅDE
Klargør grøntsagerne – og hak skalotteløg fint. Til saucen koges skalotteløg 

og hvidvin indtil der næsten ikke er noget væske i gryden. Derefter tilsættes 

fiskefond og piskefløde. Det hele koges godt igennem i 5 minutter. 

Imens ristes svampene på en varm pande, hvorefter de tilsættes til saucen. 

Lad den simre i 5 minutter. Blend saucen og sigt den igennem en fin sigte. 

Smag til med salt og peber samt lidt frisk citronsaft.

Palmekålen dampes og krydres med salt og peber. Æblet skæres i små tern. 

Romanescokålen brækkes i små buketter og dampes. Karljohansvampene 

skæres i mindre stykker, ristes og krydres.

Steg kulmulen med skindsiden nedad ved middel varme i neutral olie. 

Krydr med salt og peber på kødsiden og vend først fisken, når kødet begynder 

at ændre farve og begynder at trække op mod overfladen. Fisken skal kun have 

20 sekunder på kødsiden før den tages af panden og serveres straks.

Anret palmekål til venstre på tallerkenen og fordel alle garniturerne 

dekorativt henover. Placer fisken til højre og skum saucen op med en 

stavblender og server til. Riv lidt frisk trøffel udover. 



Midt i den smukke Svinkløv klitplantage og i yderste  
klitrække med udsigt udover Jammerbugten ligger 
Svinkløv Badehotel. Straks vi træder ind i de fantastiske 
lokaler mærker vi, at stedet her udstråler fred og ro og en 
afslappet stemning. 
Værtsparret Louise og Kenneth Toft-Hansen tager imod os, 

og deres begejstring og entusiasme smitter lige fra starten  

af samtalen. Parret har forelsket sig i stedet og ånden  

omkring Svinkløv Badehotel. De driver hotellet med hjertet, 

og samtidig gør de, hvad de kan for at løfte den fantastiske 

arv. Ligesom alle tidligere ejere har også Louise og Kenneth 

et stort ønske om at værne om stedet samt om den fred,  

ro og stilhed, der er her. Kenneth ønsker, at der på hotellet 

er en hjemlig sommerhusstemning – og det fælles mål er 

at gøre opholdet for gæsterne så godt og rart som muligt.

Når Kenneth, der vandt Bocuse d'Or (det uofficielle verdens-

mesterskab for kokke) i 2019, går i køkkenet, er passionen 

til naturen og de gode råvarer et altafgørende element.  

Han forklarer vigtigheden af, at man forholder sig til de  

råvarer, der nu engang er i sæson. Han skal ikke gøre sig til 

herre over, hvad der ryger i indkøbskurven hos danskerne,  

men han vil nu alligevel gerne, at vi alle tænker os om en 

ekstra gang inden, der foretages indkøb til eksempelvis  

familiens aftensmad. Kig på naturen – den viser og fortæl-

ler selv, hvad der giver god mening at spise lige nu. Der er 

blandt andet tomater og jordbær i supermarkederne året 

rundt, og det er lidt trist, for på den måde mister råvarerne 

noget af det autentiske. En råvare er ganske enkelt bedst, 

når den er i sæson, fastslår Kenneth. For Svinkløv Bade- 

hotel er det helt simpelt – her kender man råvarernes  

proces fra start til slut. Man ved, hvor de stammer fra,  

og hvordan de er produceret. Hotellet har et højt niveau på 

[  Karina Faltz    Svinkløv Badehotel]

SVINKLØV     BADEHOTEL
OG DE GODE RÅVARER



SVINKLØV     BADEHOTEL
alle sine råvarer – og her prioriteres et rent og naturligt  

køkken, hvor blandt andet tilsætningsstoffer ikke er  

velkomne. Maden på Svinkløv er som stedet selv – naturligt, 

enkelt og ærligt. Alt er økologisk og lavet fra bunden.

Siden 2009 har Kenneth været en del af Svinkløv Badehotel 

– og i alle årene har det vigtigste i køkkenet været de gode 

råvarer. Det er udgangspunktet for alt det, vi tilbereder –  

og hvis man ikke prioriterer råvarer af høj kvalitet, så bliver 

slutresultatet også derefter. Kenneth drager igen en parallel  

til danskernes hverdag. Mange har formentlig allerede,  

inden de køber ind, bestemt sig for hvad der skal købes,  

og hvad menuen skal være. Uden at skænke sæsonens  

råvarer en tanke – og uden plads til spontanitet. Det er  

derfor de forudbestemte opskrifter og ingredienser,  

der påvirker valget af råvarer. Det er synd. Kenneth gør 

det omvendt – i hans køkken er det de lokale fiskere, avlere  

og producenter, der så at sige bestemmer dagens råvarer.  

Ud fra de råvarer er det så Kenneths fornemste opgave  

at sammensætte dagens menu. Og hele tiden skal der tæn-

kes nye tanker – menuen skifter nemlig hver dag. 

 

Kenneth udstråler en ægte glæde, når han fortæller om, 

hvordan det skulle være alle danskere forundt at tilberede  

en menu med de friskeste råvarer smækfulde af smag.  

Det burde være en selvfølge, at fisken er friskfanget, og det 

burde være en selvfølge, at man tager sig tid til at udvælge 

de bedste og friskeste råvarer til det forestående måltid.  

Det burde være en selvfølge, at danskerne prioriterer  

de gode råvarer.  

 

Dette års sæson lakker mod enden, og når hotellet lukker, 

så starter der en ny sæson for Kenneth og de øvrige kokke. 

Så starter nemlig syltesæson, hvor der fermenteres, saltes 

og syltes med alle de spændende grøntsager og frugter fra 

haven. Derudover produceres der på hotellet også diverse 

charcuteri så som bacon, pålæg og lufttørrede skinker.  

Et spændende besøg lakker mod enden, og vi er ikke i tvivl 

– Svinkløv Badehotel er et sted omgivet af en skøn natur,  

fantastisk mad og et dejligt personale. Det er et sted,  

hvor man har lyst til at være mere end blot ét døgn –  

komme ned i tempo og være til stede i nuet. Det er balsam 

for sjælen.



4
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4
PERSGRILLET HUMMER

MED BISQUE OG TO GANGE KÅL
INGREDIENSER
2 hummere a 500 g

½ bdt. dild

1 citron

Hummerbisque  

(se opskrift side 25)

½ romanescokål

½ pose frisk grønkål

Skovsyre til pynt

FREMGANGSMÅDE
Hummerne skal have skåret et snit lige bag hovedet og dernæst flækkes.  

Derved er den død på den mest humane måde. Rengør hummerne for tarme 

og indvolde. Hummerne kommes i en stor gryde spilkogende vand med frisk 

dild og en citron skåret i kvarte. Kog hummerne i 5-6 minutter. 

Romanescokålen skæres i små buketter og dampes al dente sammen med 

grønkålen. Krydres med salt og peber. Varm hummerbisquen op. 

Anret hummer og kål dekorativt på en tallerken og server med 

den varme hummerbisque. Pynt med skovsyre.

[  Peter Witt   Mart in Rask]
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INGREDIENSER
2 hummere – 500-600 g pr. stk.

3 spsk. mayonnaise 

1 stængel blegselleri

2-3 cornichoner

1 forårsløg

¼ bdt. purløg

¼ bdt. dild

8 brioche pølsebrød

Lidt citronsaft

Salt og friskkværnet peber

FREMGANGSMÅDE
Hummerne skal have skåret et snit lige bag hovedet og dernæst flækkes.  

Derved er den død på den mest humane måde. Rengør hummerne for tarme  

og indvolde. Rist haler og kløer i ovnen i ca. 15-20 minutter ved 175°C  

til de rammer en kernetemperatur på ca. 57 grader. (Bemærk at kløer og  

hale ikke nødvendigvis skal have samme tilberedningstid).

Lad hummeren køle ned. Pil kødet ud af skallerne og del det i mundrette stykker. 

Husk der er kød i alle led. Gem skallerne til en hummerbisque. Hak grøntsager 

og krydderurter fint og rør dem sammen med mayonnaise og citronsaft.  

Smag til salt og friskkværnet peber.

Vend hummerstykkerne i mayonnaisen og lad dem hvile på køl  

i en halv times tid. Server i brioche pølsebrød. 

[   Peter  Witt     Mart in Rask]

LOBSTER ROLL 4PERS
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SAUCEN 
TIL FISKEN 
Mange fiskearter er delikate i smagen i modsætning til  
eksempelvis kød og fjerkræ. Derfor er det vigtigt, at saucen 
ikke dominerer for meget i forhold til den sarte råvare. 
F!SK giver her fire bud på saucer, der klæder fisk rigtig 
godt. Den ene er egentlig en bisque, men den er bestemt 
også yderst velegnet som sauce til fisk. De tre andre saucer 
er monteret med smør, hvilket betyder, at koldt smør røres  
i til sidst inden servering. Det giver en smagfuld, blank  
og fyldig sauce. 

PERSILLESAUCE
Den danske klassiker persillesovsen er naturligvis en  

uundgåelig ledsager til fisk. Her præsenteres den i en  

anderledes sauce-udgave (altså en tyndere udgave end 

den traditionelle sovs). Saucen er rigtig nem at lave,  

og så smager den skønt med et friskt touch. Den blendede  

persille giver saucen en fantastisk smag, idet persille- 

smagen træder mere frem. Desuden er den grønne farve 

utrolig smuk sammen med eksempelvis hvid fisk. 

HOLLANDAISESAUCE
En klassisk fransk sauce med en lækker, luftig konsistens  

og en lidt syrlig smag. Den egner sig virkelig godt til de  

lidt federe fisk.

Mange er bange for at kaste sig ud i en hjemmelavet  

hollandaisesauce – men det behøver du ikke at være.  

Den er ikke så svær at lave, når du går frem efter de små 

fifs, der giver den perfekte hollandaise. Det altafgøren-

de er selvfølgelig, at saucen ikke skiller. Her er det vigtigt,  

at temperaturen ikke bliver for høj, for så vil den nemlig  

skille. Har du først fået teknikkerne lært, så er det ingen sag 

at lave en lækker hollandaise til din fisk.

BEURRE BLANC
En smørsauce – en fransk klassiker, der passer perfekt til 

fisk med dens cremede konsistens og smag af syre, der  

passer utrolig godt sammen. Den smager eventyrligt  

til stort set alle typer fisk. Hemmeligheden bag  

saucen er skalotteløg, nedkogt hvidvinseddike og hvidvin – 

og så masser af smør. En beurre blanc er fantastisk nem at 

lave, så længe du har lidt hvidvin, hvidvinseddike og 

koldt smør i køleskabet.

HUMMERBISQUE
Hummerbisque fungerer både som en fantastisk 

forret, men også som en himmelsk sauce til net-

op hummere, havtaske eller en anden fyldig fisk.  

Kog eventuelt bisquen lidt ind, så den bliver mere kraftig.  

Resultatet er en intens sauce med en pikant smag,  

hvor hummer og cognac passer utrolig godt sammen.

Der findes mange forskellige udgaver af hummerbisque 

– men det handler om, at få de helt rigtige smagsnuancer 

frem. Der skal bruges en fond kogt på skaller fra hummere  

eller jomfruhummere, og så skal der bruges cognac,  

således at skallerne kan blive flamberet. Et godt tip er at 

gemme og fryse skaller ned, når menuen står på hummere 

eller jomfruhummere.

En bisque kan også koges på andre skaldyr så som krabber 

og muslinger.

[  Karina Faltz    Peter  Witt   Mart in Rask]
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INGREDIENSER
Skaller fra 4 hele hummere

1 porre

2 stængler bladselleri

1 gulerod

½ fennikel

¼ knoldselleri

¼ dl raps- eller vindruekerneolie

1 dl cognac

40 g. tomatpuré

2 tomater

8 kviste timian

4 stængler dild

3 dl hvidvin

1 l fiskefond

1 tsk. paprika

¼ tsk. røget paprika

¼ tsk. cayennepeber

1-2 dl fløde

Citronsaft

Salt og hvid peber

FREMGANGSMÅDE
Klargør grøntsagerne. Skær alle rodfrugter og grøntsager (på nær 

tomater) i 2 cm store tern. Varm en stor gryde op ved høj varme  

med olien i. Steg hummerskallerne i olien. Tilsæt grøntsagerne som 

sauteres med i 3 minutter, mens der vendes rundt.  

Hæld cognac på, varm op og vend rundt. Tag gryden af varmen  

og sæt ild til cognacen, så det hele flamberes. Sæt gryden tilbage på 

varmen og tilsæt tomatpuré som sauteres i 2 minutter.  

Skær tomaterne i tern og kom dem i gryden sammen med  

krydderurter, paprika, cayennepeber, hvid peber og hvidvin.  

Lad det koge op i 5 minutter, hvorefter fiskefonden hældes i gryden.

Lad hummerbisquen simre i 25 minutter – ikke mere da skallerne  

kan afgive en bitter smag.

Si hummerbisquen og kog den op. Smag til med salt og peber.  

Bisquen kan eventuelt reduceres, så den bliver mere kraftig i smagen. 

Tilsæt fløde lidt ad gangen ca. ½ dl, hvorefter den smages til.

Smag til sidst til med lidt citronsaft.

4
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SAUCEN 
TIL FISKEN 

Hummerbisque



INGREDIENSER
250 g smør

3-4 skalotteløg

2 dl hvidvin

½ dl hvidvinseddike

Lidt salt

Friskkværnet hvid peber

½ bdt. purløg

INGREDIENSER
1 bdt. bredbladet persille

1 l piskefløde

2 dl fiskefond

100 g smør

Citronsaft

Salt og peber

FREMGANGSMÅDE
Hak skalotteløgene helt fint og kom dem i en lille 

gryde med hvidvin og eddike. Lad det koge ind, til 

der er ca. ½ dl tilbage. Si skalotteløgene fra (man 

kan også vælge at lade dem blive i saucen).

Bring den reducerede væske i kog og tilsæt  

det kolde smør lidt af gangen, mens der piskes  

kraftigt. Når al smørret er pisket i, trækkes  

gryden fra varmen, og saucen smages til med 

salt og peber. Saucen skal serveres omgående. 

Drys med hakket purløg.

FREMGANGSMÅDE
Piskefløde og fiskefond koges op, hvorefter 

smør og persille blendes ud i saucen. 

Det bedste er at hælde det hele op i en 

blender, og køre indtil en fin lysegrøn farve 

er opnået. Saucen hældes tilbage i gryden og 

smages til med salt og peber samt citronsaft.

Persillesauce

Beurre blanc

4
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INGREDIENSER
250 g smør

3 æggeblommer  

(stuetemperatur)

Saften fra ½ citron

Salt og peber

INGREDIENSER
1 bdt. bredbladet persille

1 l piskefløde

2 dl fiskefond

100 g smør

Citronsaft

Salt og peber

FREMGANGSMÅDE
Klar smørret ved at smelte det i en gryde, så vallen (det hvide) falder  

til bunds. Vallen må ikke bruges i saucen, da dette vil få den til at skille. 

Hold det klarede smør lunt.

Kom æggeblommer og citronsaft i en metalskål som sættes over et  

vandbad ved lav varme. Alternativt kan æggeblommer og citronsaft  

kommes direkte i en gryde, som sættes over ved lav varme på komfuret.

Pisk æggeblommer og citronsaft ved den lave varme indtil massen er lys 

og skummende. Det skal piskes rigtig godt og længe. Hæld dernæst  

meget lidt af den lune, klarede smør i den ene side af æggemassen mens 

der piskes rigtig godt. Skiller saucen kan man piske resten af æggemassen 

sammen i smørret.

Pas på at hollandaisesaucen ikke kommer over 60 grader, da den  

derved skiller. Sker det, kan et trick være at komme et par skefulde  

koldt vand i. Hold hollandaisesaucen lun indtil servering.

Hollandaisesauce
4
PERS
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Hav 
Torvehallerne G7-G8, 
Rømersgade 18 
1360 København K

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

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

Siffen  
v/Skovshoved Fisk ApS 
Krøyersvej 5A 
2930 Klampenborg

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

Fisk By Strøm ApS
Havnepladsen 4
6950 Ringkøbing

Hvide Sande Røgeri
Troldbjergvej 4
6960 Hvide Sande

Slusens fisk  
og Røgeri 
Boddingsvej  71
6960 Hvide Sande

Friskfangetfisk.dk
Tungevej 1 
6960 Hvide Sande

Nordsø fisk Hvide Sande
Metheasvej 11
6960 Hvide Sande

Havnens Røgeri 
Strandgade 9
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

Flyvefisken
Ellebjergvej 2
8240 Risskov

Rene's Fiskevogn
Lundshøjvej 18G 
8270 Højbjerg

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

Byens Fisk ApS
Søndergade 23
8600 Silkeborg

Fiskerøgeriet 
Vellingvej 55
8654 Bryrup

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

Klausen Fisk  
og Skaldyr ApS
Ilsigvej 11
9492 Blokhus

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

Netfisk.dk
Søndergade 50 
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

Søndre Boulevard 
Fisk & Vildt 
Sønder Boulevard 49
5000 Odense C

Kelds Fisk ApS 
Valkendrupsgyden 105 
5270 Odense N

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


