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JUL OG NYTÅR 
STÅR FOR DØREN

Hvis der er en tid på året, der om nogen er præget af traditioner, er det julen. I den 

søde juletid, hvor travlheden langsomt afløses af en særlig ro, dykker vi alle ned i fa-

miliens juletraditioner, for at genfinde julehyggen med familien og den fælles tradition 

omkring julebordet.

Vi elsker juletiden og de mange, hyggelige julefrokoster, der følger med. Godt selskab 

og masser af lækker og veltilberedt mad. På et rigtigt julebord skal der naturligvis sild 

og andre lækre retter med fisk. I dette nummer af F!SK præsenterer vi de traditionelle 

julefrokostretter – men de har fået et indbydende twist i anretningen. 

Efter julen venter nytårsaften. Her tager vi lidt løsere på traditionerne – vi serverer 

eksklusiv mad og spændende drikkevarer. Vi glæder os til nytårsaften, og her i ma-

gasinet giver vi dig inspiration til menuen i form af en sand perlerække af indbydende 

opskrifter med fisk og skaldyr. Alle er bestemt en nytårsaften værdig. På mange 

veldækkede borde skal der nok især skaldyr på tallerknerne – enten som forret eller 

måske som hovedret i form af et ultimativt skaldyrsfad. Hvidvin er næsten selvskre-

ven til fisk – eller også champagne, når det nu er nytårsaften. Vi guider dig til hvilken 

type hvidvin eller champagne, der passer bedst til dit valg af fisk og skaldyr. 

Lad dig inspirere og oplev hvor himmelsk havets råvarer kan smage. Det er fantastisk. 

Velbekommen - og rigtig glædelig jul samt godt nytår.

[  Karina Faltz    Peter  Witt]
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JULEFROKOST
[  Karina Faltz     Peter  Witt    Mart in Rask]

December måned er lig med juletid – og det er endelig 

blevet sæson for de hyggelige julefrokoster. Der findes ikke 

noget bedre end alle de traditionelle retter. Vi glæder os 

hvert år til alt det velkendte, for julen er fyldt med traditio-

ner – og det gælder selvfølgelig også julefrokosten. Alt skal 

helst være, som det plejer. 

Den danske julefrokost er en fantastisk anledning til at se 

familie og venner, spise god julemad og hygge sig. Julefro-

kostmaden er afgørende for, at det bliver en god dag. Derfor 

bør du selvfølgelig bruge tid og energi på at vælge de helt 

rigtige retter. Mange familier har gode, faste traditioner for-

bundet med den søde juletid, men det er ikke nødvendigvis 

ensbetydende med, at du behøver at servere de samme ret-

ter til julefrokosten år efter år. Selv traditioner kan trænge 

til en kærlig fornyelse. Ikke det helt store, bare lidt.  

Våg dig ud i at kreere en ny slags julefrokost med små og 

delikate julelækkerier. Ingredienserne er i princippet det tra-

ditionelle – blot er anretningen indbydende og anderledes. 

Det er de klassiske juleretter serveret på en ny måde. Det er 

julens delemad. 

Hemmeligheden bag de små delikate julehapsere er de gode 

råvarer og de rette ingredienser. Og ingen skal savne de 

traditionelle råvarer. For selvfølgelig skal der sild på bordet 

til en julefrokost – sild og julefrokost er næsten to uadskille-

lige ord. Om de er hvide, krydret, stegte eller med karrysalat 

er blot en smagssag. Og så passer sild jo fremragende til en 

god snaps. 

Vi elsker de gode sild, og her får du inspiration til de kendte 

klassikere men med et twist. Silden får nemlig en opgrade-

ring på anretningen. Det samme gælder den stegte fiskefilet, 

den gravad laks samt den røgede ål og hellefisk. Opskrifter 

der vil sætte et overraskende og delikat twist på dit jule-

bord.
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I DELIKATE BIDDER



Psst.. Find de stegte sild  

hos din fiskehandler.  

Eller køb ferske sildefileter og 

lav dine egne stegte sild. 
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HAPSERE MED STEGT SILD
Rist skiver af rugbrød i ovnen til de er sprøde. Køb de stegte sild hos din lokale fiske-

handler. Skær rugbrød i små hapsere og anret dem på et fad med stegt sild toppet med 
løgringe, dild og en lille mundsmag af grov sennep.  



RØDE KARRY MEDALJER

Psst.. Prøv karrysalaten fra 

side 12-13

Haps 
haps 
haps...

[  Peter  Witt     Mart in Rask]
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Udstik rugbrød i mindre stykker, eksempelvis runde forme. Steg stykkerne sprøde i smør på 
en pande. Halver sildefileterne på langs og rul dem sammen. Anret medaljerne på et fad. Top 

sildene med karrysalat og løgringe. Pynt med lidt karse eller finthakket rødløg. 
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LAKSETAPAS MED DILD

LAV DIN EGEN DILDDRESSING (RÆVESAUCE)
2 spsk. frisk dild 

2 spsk. sød sennep

1 spsk. dijonsennep eller stærk sennep

evt. 2 spsk. hvidvinseddike

1 spsk. brun farin (kan erstattes med sukker)

1 spsk. sukker

1 1⁄2 dl olie

 salt

 peber

Bland sød og stærk sennep med hvidvinseddike. Rør 

sukker og brun farin i. Tilsæt olie og rør godt. Smag til 

med salt og peber og bland til sidst hakket dild i.

Skær nogle skiver franskbrød (uden kerner) og smør dem med smør.  
Del i mindre stykker og rist i ovnen til de er gyldne og sprøde. Anret skiver af gravad 

laks henover og læg en smule dilddressing ved. Pynt med ørredrogn og dild. 

[  Peter  Witt     Mart in Rask]



En kold øl og en snaps er et  

fantastisk makkepar, som passer 

perfekt til den lidt fede ål. 

Hus
k s

ide
vog

nen
!

[  Peter  Witt     Mart in Rask]
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RØGET ÅLEBÅDE
Skiver af briochebrød smøres med smør og deles i mindre stykker. Rist i ovnen til de 
er gyldne og sprøde. Eller steg dem på panden i smør. Del røget ålefileter i mundrette 

bidder. Anret brødet på et fad og placer to stykker ål med lidt æggestand i midten. Pynt 
med karse og spiselige blomster. 



SILDESNACKS MED KARRY
Brug nogle forholdsvis store rugbrødschips. Halver sildefilterne på langs og rul dem 

sammen. Anret en silderulle på en rugbrødschips sammen med lidt karrysalat og sylte-
de rødløg. Pynt med dild.  

Tip: Tilføj et halvt vagtelæg for 
lidt ekstra kræs

[  Peter  Witt     Mart in Rask]
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Tip: Find opskriften på  

remoulade på side 12-13

[  Peter  Witt     Mart in Rask]
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RIDDERSKRUBBER MED REJER
Paner skrubbefileterne i panko og steg dem sprøde i smør på en pande. Arranger rug-
brødschips på et fad og læg et passende stykke skrubbefilet på hver chips. Sæt en reje 

på et lille træspyd og sæt det ned i fisken. Pynt med remoulade og salturt.  



Tip: Find opskriften på  
chilimayo på side 22-23

[  Peter  Witt     Mart in Rask]
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HELLEFISK BLINIS
Udstik runde stykker af franskbrød (uden kerner). Steg dem gyldne og sprøde i smør på 
en pande. Fold skiver af hellefisk dekorativt og sæt dem på brødet. Top med chilimayon-

naise og pynt med frisésalat samt kørvel.
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HJEMMELAVET REMOULADE
INGREDIENSER
1 dl finthakkede syltede agurker

1 æble

1 gulerod

2 dl creme fraiche 38%

2 spsk. mayonnaise

25 g kapers

1 tsk. sukker

1 tsk. gurkemeje

1 knivspids karry (medium)

1 knivspids spidskommen

Salt og friskkværnet peber

FREMGANGSMÅDE
Kom syltede agurker, æble samt gulerod i grove stykker i en 

foodprocessor. Kør til det er finthakket. Hak kapers fint og kom 

dem sammen med de øvrige hakkede ingredienser i en skål 

sammen med creme fraiche og mayonnaise. Rør godt rundt og 

smag til med krydderierne.

[  Peter Witt   Mart in Rask]
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HJEMMELAVET KARRYSALAT

HJEMMELAVET 
MAYONNAISE

INGREDIENSER
3 hårdkogte æg

1 æble

1 spsk. finthakkede kapers

1 spsk. finthakkede cornichoner

1 spsk. finthakket purløg

1 dl mayonnaise

2 spsk. creme fraiche 38%

2 tsk. karry (medium)

1 tsk. gurkemeje

Salt og friskkværnet peber

INGREDIENSER
2 æggeblommer

1½ dl rapsolie

1 spsk. dijonsennep

Salt

Cidereddike

Friskkværnet peber

FREMGANGSMÅDE
Hak æble og æg fint – og kom det i en skål 

sammen med resten af ingredienserne. Rør 

det hele godt sammen og smag til med salt, 

peber og eventuelt med karry.

Server til rugbrød med marinerede sild, rød-

løg og smilende æg.

FREMGANGSMÅDE
Pisk æggeblommer, salt, sennep og en anelse cidereddike 

med en elpisker til det er tykt og hvidt. Pisk herefter olien i i 

en tynd stråle – det er vigtigt, at det foregår lidt efter lidt, så 

mayonnaisen ikke skiller. Fortsæt indtil du har en god tyk og 

"skælvende" mayonnaise. Smag til med salt, peber og eventuelt 

lidt ekstra eddike.
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DET ULTIMATIVE SKALDYRSFAD
[  Peter  Witt   Mart in Rask   Karina Faltz]

Nyd en simpel og smuk nytårsmenu på årets sidste aften. Her spiller skaldyrene 

hovedrollen – selvfølgelig akkompagneret af tilbehør og ikke mindst en flaske god 

hvidvin. Der må naturligvis også gerne drikkes champagne, hvis du har mere lyst 

til de liflige bobler.

I havene omkring Danmark lever der rigtig mange forskellige skaldyr. De betrag-

tes ofte som en luksusspise, og det gør selvfølgelig de fantastiske skaldyr endnu 

mere oplagte til en udsøgt nytårsmenu, hvor du kan glæde dig til alt det bedste, 

havet har at byde på.

Server en storslået nytårsmenu der emmer af gourmet og kvalitet. Brug forskelli-

ge skaldyr til en forret eller gør fadet ultimativt og server det som hovedret med 

forskellige dyppelser og et lækkert brød. Det er cremen af luksus, og så er det 

tilmed nemt. 

Du kan bruge det meste på dit skaldyrsfad – afhængigt af budget og antal gæster. 

Et skaldyrsfad kan være lige så ekstravagant eller simpelt, som du har lyst til at 

lave det. Her har vi valgt en ultimativ sammensætning af krabbekløer, muslin-

ger, rejer, østers, kongekrabbe, jomfruhummere og hummere. Fyr gerne op for 

luksussen med caviar – hvis I da ikke allerede har nydt den til nytårstalen. Fed 

chilimayo, dildmayo og citron gør skaldyrene godt selskab.

Kig forbi hos din fiskehandler og lad dig friste af det flotte udbud. Først og frem-

mest vælger du naturligvis de skaldyr, du bedst kan lide. Hos fiskehandleren kan 

du ofte købe kogte skaldyr, men du kan også vælge at tilberede dem selv. I så fald 

kan du gøre det, inden gæsterne ankommer, så du blot skal anrette og servere, 

når fadet skal på bordet. Pas på med ikke at give dem for meget, da de så bliver 

seje og kedelige. Spørg din fiskehandler om råd til tilberedningen.

Læg knust is på et flot fad og anret skaldyrene dekorativt herpå. Det allervigtigste 

i forhold til et vellykket skaldyrsfad er naturligvis råvarernes friskhed, og så skal 

de selvfølgelig være af en god kvalitet. 

Skaldyr og hvidvin er generelt et rigtig godt match – og skal hvidvinen matche 

helt perfekt, skal du finde en sprød hvidvin med friskhed og gerne med en vis 

mineralitet frem.
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Godt gemt under havoverfladen og under den bløde hav-
bund i Kattegat lever den nordeuropæiske jomfruhummer. 
Den er med sit faste kød og flotte farve en eftertragtet og 
eksklusiv delikatesse i hele verden.

Jomfruhummeren er en slankere version af hummeren, og 

den lever på og lige under havbunden på 25-500 meters 

dybde i en mudret bund, hvor den graver huler, tunneller og 

komplicerede gangsystemer. Her opholder den sig, og for-

lader kun sit bo for at finde føde. Den lever af små bunddyr, 

orme og mindre krebsdyr. Den røde farve er dens naturlige 

farve – og den skifter altså ikke farve ved kogning. Jom-

fruhummerens kød er lækkert og har samme konsistens og 

egenskaber som hummerens kød.

F!SK er taget en tur til Læsø for at komme med et fartøj ud til 

fangststederne – og vi har en aftale med Henrik Krogh Lar-

sen, der ved alt om, hvor den eksklusiv delikatesse befinder 

sig. Vi mødes på havnen tæt ved Læsø Fiskeindustri, hvor 

Henrik og Christian Gadensgaard allerede er i gang med 

at læsse kasser og is om bord på kutteren FN 261 Stjerne. 

Klokken er 03.30, og på turen ud til dagens fangststed tager 

Henrik en velfortjent lur, mens Christian styrer båden. 

Da hummerne kun kan fanges, når de er oven på bunden, 

er det vigtigt at kende deres døgnrytme, der blandt andet 

er afhængig af solen, månen og dens størrelse samt lysets 

styrke. Naturens cyklus er altafgørende for fiskeriet. I Kat-

tegat er hummerne fremme om natten i sommermånederne, 

mens de om efteråret mest er fremme om dagen. Og netop 

derfor sejler Henrik og Christian ud, så de er klar til fangst 

i dagtimerne. Efter godt to timers sejlads er vi fremme, og 

arbejdet begynder. I Kattegat fanges jomfruhummerne med 

bundtrawl, men på en så skånsom måde som muligt, såle-

des at der sikres et biologisk bæredygtigt fiskeri. Trawle-

ne sættes og de næste fire timer slæbes de efter båden. 

Jomfruhummere kan ikke ses på ekkolod, så derfor er det 

Henriks viden samt vejr, vind og strømforhold, der afgør, 

hvor trawlet sættes i.

Mens der sejles ganske stille rundt med trawlet, er det Chri-

stians tur til en lur. Der er først rigtig brug for begge fiskere, 

når trawlet skal hives op og jomfruhummerne skal tømmes 

[  Karina Faltz     Henrik  Krogh Larsen]

JOMFRUHUMMEREN
- KATTEGATS DELIKATESSE
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ud af nettene. Derefter skal trawlet tilbage i havet for at 

tage endnu en tur på omkring fire timer. Imens sorteres 

første omgang jomfruhummere efter art og størrelse, og 

der gøres klar til næste læs. 

Henrik og Christian tager normalt to træk på en tur, men 

gunstige forhold kan sagtens betyde, at der tages et el-

ler to træk mere, men det kræver faktisk fiskeri i døgn-

drift, så det sker ikke så ofte. Andet træk hives op, og 

mens der sorteres, går turen tilbage mod Læsø. Klokken 

nærmer sig 22, da vi ankommer til havnen, og Henrik 

og Christian skal til at losse dagens fangst. Denne dag 

blev det til godt 300 kilo jomfruhummere – og det er iføl-

ge Henrik et meget godt gennemsnit af, hvad de plejer 

at have med ind. Til sidst venter rengøringen, inden de 

to flittige fiskere kan få sovet et par timer inden, næste 

dags fiskeri igen starter klokken 03.30.    

Fem dage om ugen tager de turen med Stjerne til et nøje 

udvalgt fangststed – og fire ud af de fem dage losser 

de jomfruhummerne på Læsø til Læsø Fiskeindustri. Den 

sidste dag sejler de til Strandby, nord for Frederikshavn. 

Her vender de hjem, og her går de på weekend.   

Det har været en stor oplevelse at være på tur med Hen-

rik og Christian. Vi takker for turen – og glæder os til at 

sætte tænderne i de flotte, friskfangede jomfruhummere. 

MSC CERTIFICERET
Henrik Krogh Larsens fartøj FN 261 Stjerne er certifice-

ret til at fiske under MSC. MSC er en garanti for en bære-

dygtig fangst. Når en fangst er fanget under MSC, er der 

tale om vildtfangede fisk og skaldyr, der lever op til en 

række kvalitetskrav. Fiskerne skal blandt andet værne 

om fiskebestande og bevare økosystemer, og så er der 

krav om, at produkterne skal kunne spores hele vejen 

tilbage til et bæredygtigt fiskeri.
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GRATINEREDE 
JOMFRUHUMMERE
MED PERSILLE- OG HVIDLØGSSMØR

INGREDIENSER
16 jomfruhummere

2 spsk. blødt smør

1 fed hvidløg

2 spsk. friskhakket persille

1 citron

FREMGANGSMÅDE
Klargør jomfruhummerne. Rør blødt smør sammen med finthakket 

hvidløg og friskhakket persille. Gem eventuelt lidt persille til pynt. 

Fordel hvidløgssmørret i jomfruhummerne - enten ved at fylde det i 

halerne (hvis kun halerne er rengjorte) eller ved at smøre det ud over 

hele jomfruhummeren (hvis de er halveret).

Gratiner jomfruhummerne i ovnen ved 200°C (alm. ovn) i 8-10 minutter 

til kødet bliver hvidt, og smørret er smeltet. Gratineringstiden afhæn-

ger lidt af størrelsen på jomfruhummerne, og hvorvidt de er halveret. 

Dryp citronsaft over hummerne. Drys eventuelt med lidt hakket persil-

le og server med godt brød og en grøn salat. 

DER ER 3 MULIGHEDER: 
1. Vrid hovedet af og klip forsigtigt jomfruhummerens  

skal op i ryggen med en saks og pil den sorte tarmstreng ud.

2. Lad hovedet sidde på men klip forsigtigt med en saks hen over det 

naturlige led mod halen og rundt langs kødet, så det bliver frit.  

Fjern den sorte tarmstreng. (denne metoder er brugt i opskriften)

3. Halver jomfruhummeren på langs fra hoved til hale ved at lægge  

den på ryggen og skære næsten helt igennem (de skal stadig hænge sam-

men). Herefter de åbnes som en sommerfugl. Fjern den sorte tarmstreng  

og mavesækken (lille mørk plamage bag øjet).

[  Peter Witt   Mart in Rask]

TIP TIL KLARGØRING AF JOMFRUHUMMERE
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KOGT HUMMER
MED FORSKELLIGE DIP

INGREDIENSER
1 sort hummer

1 citron

3 spsk. salt

½ bdt. dild

FREMGANGSMÅDE
En stor gryde med vand bringes i kog. Tilsæt salt og friske kviste dild 

samt citron i skiver. Hummeren kommes i det spilkogende vand. Læg 

låg på gryden og bring igen vandet i kog. Hummerne skal koge i 5-7 

minutter (afhængig af størrelsen).

Herefter tages hummeren og lægges i en skål med iskoldt vand (koldt 

vand fra vandhanen blandet med isterninger). Det iskolde vand gør, at 

kogningen stopper i samme sekund, hummeren kommes i vandet. På 

den måde risikerer du ikke, at hummeren bliver trist og tør, men i stedet 

saftig og lækker. 

Når hummeren er helt afkølet, tages den op af isvandet.

Kødet skal nu tages ud af hummeren. 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. Skyl og rens 

dem under den kolde hane. Fjern tarmen i hummerhalen.

Server det lækre hummerkød som det er. Anret kødet i egen skal på et 

fad med knust is. Server sammen med forskellige slags dip, citronbåde, 

salturt samt en lille krydderurtesalat. Husk noget godt brød og en dejlig 

hvidvin eller champagne.

[  Peter Witt   Mart in Rask]
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En skarp kniv jages ned i det kryds, hummeren har i hovedet. Den dør øje-

blikkeligt ved denne behandling og vil nu intet kunne mærke. Hvis den fortsat 

bevæger sig, skyldes det udelukkende de mange nervetråde, hummeren 

indeholder.

AFLIV HUMMEREN:
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INGREDIENSER
1 bdt. dild

3 dl smagsneutral olie

2 spsk. friskpresset citronsaft

2 æggeblommer

1 tsk. hvidvinseddike

1 tsk. sennep

Salt og peber

INGREDIENSER
1 æg

1 tsk. chiliflager

2 tsk. sriracha chilisauce

2 fed hvidløg

1 tsk. friskpresset citronsaft

1 tsk. hvidvinseddike

½ tsk. sukker

1 spsk. ketchup

½ tsk flagesalt

1 dl avocadoolie

1 dl olivenolie

INGREDIENSER
2 æggeblommer

5 g dijonsennep

15 ml hvidvinseddike

15 g trøffelpuré

Salt og friskkværnet peber

2 dl olivenolie

10 g trøffelolie

FREMGANGSMÅDE
Skyl dild og blend det herefter med olie helt fint i en blender. Bland 

friskpresset citronsaft, æggeblommer, hvidvinseddike og sennep i 

en skål. Tilsæt dildolien lidt ad gangen, mens mayonnaisen piskes 

sammen med en elpisker. Når mayonnaisen begynder at tykne, kan 

der tilsættes lidt mere olie ad gangen.

Smag mayonnaisen til med salt og peber.

FREMGANGSMÅDE
Kom alle ingredienserne i en blenderskål og brug en stav-

blender til at blende det sammen – til chilimayoen tykner. 

Bevæg stavblenderen op og nem i skålen, så der bliver 

tilført luft og mayoen bliver cremet og super lækker. Smag 

til med salt, sriracha og drys med lidt tørrede chiliflager 

inden servering.

FREMGANGSMÅDE
Kom æggeblommer, sennep, eddike, trøffelpuré, salt og peber i en 

slank beholder (skal passe med hovedet på en stavblender). Blend 

ingredienserne sammen og hæld langsomt olien i imens der blendes. 

Afhængig af den ønskede konsistens på mayonnaisen, så kan der 

tilsættes ekstra olie. Til sidst blendes trøffelolien i. Smag til med salt 

og peber. 

[  Peter Witt   Mart in Rask]

DILDMAYO

CHILIMAYO

TRØFFELMAYO

LAV DIN EGEN KRYDDERMAYO
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Østers og nytårsaften passer perfekt sammen. Start aftenen 

med et glas champagne og et par østers – en vakseægte 

luksusspise. Der findes intet så festligt som østers, og til 

nytår vil et væld festglade danskere slubre den eksklusive 

delikatesse i sig.

Østers deler typisk vandene – enten elsker man denne deli-

katesse eller også kan man næsten ikke overskue at skulle 

have østersen ind i munden. For sidste gruppe er der måske 

ikke så meget at gøre, men rådet kunne være at holde sig 

fra østers au naturel. En let tilberedning eller lidt trylleri 

med marinader, olier og andre toppings kan måske få selv 

de værste fornægtere til at prøve den festlige spise. 

Østers skal åbnes, mens de er friske og levende. At åbne 

en østers kan være lidt af en udfordring for den utrænede 

hånd. Det kræver øvelse og nogle gode tips. De fleste kan 

dog sagtens lære teknikken. Giv dig blot god tid. Lad være 

med at stå med åbningen i sidste øjeblik. Har du ikke prøvet 

det før, så få din fiskehandler til at udpege stedet, hvor 

kniven skal sættes ind. 

For at åbne østers skal du bruge en skarp østerskniv og 

et viskestykke. Læg østersen med den flade siden opad på 

bordet med viskestykket foldet omkring. På den måde ligger 

den fast, og du har styr på den. Østerskniven skal bruges 

til at vrikke de to skaller fra hinanden. Tag et godt greb om 

østersen med viskestykket – sørg for at hånden der holder 

østersen er dækket af viskestykket. I den spidse ende hæn-

ger nederste og øverste skal sammen. Pres østerskniven 

ind mellem de to skaller. Sørg for at holde kniven vandret. 

Det kan godt være lidt svært at se, hvor overgangen mellem 

skallerne er. Forsøg dig frem – du er ikke i tvivl, når du ram-

mer rigtigt. Vrik kniven lidt rundt indtil skallerne begynder 

at løsne sig fra hinanden. Tør kniven af i viskestykket. 

Ens for alle østers er, at lukkemusklen sidder i højre side. 

Den skal skæres over, for at skallerne kan skilles ad. Før 

forsigtigt kniven langs østersens øverste højre kant og skær 

lukkemusklen over. Læg gerne lidt kræfter i. Skil skallerne 

ad og fjern eventuelle rester af små skaller fra østersen. 

Skær den fri i bunden, så den let at spise direkte fra skallen. 

Vend eventuelt østersen i skallen, så den pæne side er 

synlig.

Husk at dufte til dine østers, inden de serveres. Hvis ikke de 

dufter friskt af havvand, skal de kasseres.

Prøv selv og imponer dine nytårsgæster med nogle gedigne 

østerskundskaber. Og husk så at østers skal tygges for at 

smagen rigtigt kommer frem. 

ØSTERS
- EN UDSØGT DELIKATESSE
[  Peter  Witt  /  Shutterstock   Karina Faltz]
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Der findes mange forskellige arter af østers, som alle 

smager forskelligt alt efter, hvor de kommer fra og hvilket 

farvand, de er vokset op i. Havets indhold af salt og minera-

ler sætter sit præg på smagen.

Herhjemme findes to typer østers. Stillehavsøstersen eller 

”Gigas” er blevet den mest udbredte østers i de europæiske 

farvande – og det er den type, der kan samles i vadehavet 

eller langs strandene i Bretagne og Normandiet. Limfjord-

søstersen eller ”Belon” var oprindeligt den dominerende 

østerstype i de europæiske farvande. I dag vokser den færre 

steder i Europa, og faktisk er Limfjorden det sted, hvor der 

er flest af de vildtvoksende af denne type østers.

Østers er mere end blot de forskellige typer af østers. Der 

er mange forskellige brands under hver type – og hver 

især signalerer de forskellig kvalitet. Afhængig af hvad du 

skal bruge østers til, samt hvordan du vil servere dem, så 

spørg din fiskehandler til råds. På den måde får du de bedst 

egnede østers med hjem. Vi giver dig her en lille guide til 

et par stykker – men husk at der er mange flere forskellige 

østersmærker. 

TYPER AF ØSTERS

Perle Blanches
Den cremede stillehavsøsters fra 

den franske Atlanterhavskyst ved 

Normadiet er mild og relativt fattig på 

salt. Perle Blanche er god at prøve for 

den ikke så østersvante spiser, da den 

er mild i smagen. Desuden har den ikke 

den skarpe smag af hav, som andre 

østers kan have. En elegant østers med 

en vidunderlig mineralsk eftersmag. 

Kysten langs Normandiet er 

fortræffelig til østersopdræt. De store 

tidevandsforskelle sikrer, at østersen 

i perioder er under vand og i andre 

periode er over. Desuden betyder 

tidevandet nye forsyninger af plankton, 

og da østers netop lever af plankton, 

giver det rigtigt gode vækstbetingelser.

Gillardeau
De attraktive stillehavsøsters fra 

Gillardeua-familien ved La Rochelle er 

en smule større og har en mere fyldig 

konsistens, men er ikke desto mindre er 

det en sand luksusøsters.  En fantastisk 

østers med en mineralsk, fyldig og blød 

nøddeagtig eftersmag – en rigtig god 

østers for feinschmeckere. 

Gillardeau er fra en fransk 

østersopdrætterfamilie, der laver nogle 

meget attraktive franske østers. De 

er så attraktive og brandet, at der på 

nogle af østersene graveres et (G) for at 

fastslå deres oprindelse. 

Limfjordsøsters
Der er forskel på den opdrættede 

og den vilde limfjordsøsters. Den 

opdrættede har en tilpas størrelse 

– selvfølgelig efter smag og behag, 

hvorimod den vilde kan blive meget 

stor. Limfjordsøsters vokser langsomt, 

så det kan sagtens tage 10 år, inden 

de vilde af slagsen får deres store 

størrelse. En helt fantastiske smag og 

spise. En mere pikant smag, ikke så salt 

og ej heller så cremet. Men derimod 

meget mineralsk, kødfuld og med 

masser af smæk på østerssmagen. En 

østers for kendere.

Netop på grund af det kolde vand 

i Limfjorden vokser denne østers 

langsomt, hvilket gør, at de bliver mere 

faste i kødet og får en helt unik smag.
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Flødepeberrod  
og dildolie

Tørsa
ltet 

bacon
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MED FLØDEPEBERROD 
OG DILDOLIE

MED TØRSALTET 
BACON

AU NATUREL

INGREDIENSER
4 østers

2½ dl piskefløde

1 stykke frisk peberrod

½ citron

2 spsk. dildolie

INGREDIENSER
4 østers

10 g tørsaltet bacon

1 tsk. olivenolie

1 tsk. citronsaft

FREMGANGSMÅDE
Skræl og riv peberroden fint og vend 

det sammen med fløden samt saften 

fra den halve citron. Peberrods-fløden 

hældes i de fire østers. Dryp med lidt 

dildolie omkring.

FREMGANGSMÅDE
Skær baconen i meget små tern og 

rist dem sprøde. Lige inden servering 

anrettes lidt olivenolie, citronsaft, 

bacon hen over de fire østers.

Her for man lov at smage østers som 

de er skabt af naturen og havet. 

[  Peter Witt   Mart in Rask]

ØSTERS

Au 
natu

rel
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God mad og vin hænger unægtelig godt sammen – men 
hvordan sikrer du, at den valgte vin passer godt til din fore-
stående middag? Når du sammensætter vin og mad handler 
det om at fremhæve vin- og madoplevelsen.

Indrømmet – vinens verden kan godt være lidt af en jungle. 

Der findes et utal af forskellige vine lavet på forskellige dru-

er og sammensætning. Desuden er der noget med forholde-

ne, for en drue er bestemt heller ikke bare en drue. Der er 

nemlig forskel afhængig af, hvor i verden den gror. 

F!SK er taget fordi Brdr. D´s Vinhandel for at høre lidt mere 

om hvilke vine, der komplimenterer de lækre skaldyr på 

bedste vis. Søren Danielsen byder velkommen, og han vil 

rigtig gerne guide os, så vi kan få den helt rette kombination 

af mad og vin. Handler det om nytårsaften, så skal det hele 

jo gerne være perfekt. 

Søren starter med at fortælle, at når der skal vælges en 

vin til en eksempelvis en fiske- eller skaldyrsret, så er det 

allervigtigste, at vinen og maden matcher. At der ganske 

enkelt opstår en harmoni. Nytårsaften handler meget om 

de eksklusive råvarer såsom østers, kaviar og skaldyr, og 

derfor er det ifølge Søren mest naturligt at vælge en hvidvin 

eller en flaske mousserende vin. Når der skal vælges inden 

for disse kategorier, så er hovedreglen, at jo mere rå og 

enkel tilberedning af fisk og skaldyr, jo mere frisk og sprød 

skal vinen være. Sker der derimod en gratinering, tilsættes 

der smage eller sker der en tilberedning, der giver en mere 

fyldig smag, så skal vinen naturligvis følge med. Så skal der 

mere fylde på vinen og måske også noget fadlagring. 

Er der caviar på bordet nytårsaften, så er det oplagt at 

vælge en flaske champagne. To eksklusive råvarer møder 

hinanden. En god Cava eller Cremant kan selvfølgelig også 

gøre det, men igen når det nu er nytårsaften. Vælg en brut 

– det er den tørre ende af skalaen, hvor mineraliteten i 

smagen og syreindholdet passer perfekt til caviarens fedme 

og fylde. Søren ville vælge en Blanc de Noirs, hvor der er en 

dejlig fylde og en intens smag. Til Blanc de Noirs er der ude-

lukkende brugt blå druer til fremstillingen, hvor der ellers til 

langt størstedelen af champagneproduktionen anvendes en 

kombination af blå og grønne druer. 

Som ledsager til østers foreslår Søren ligeså en champagne. 

Østers naturel kræver en brut eller extra brut, hvor det igen 

er det mineralske i smagen, der passer fantastisk til den 

rene smag i østersen. Et lækkert valg kunne være en Blanc 

de Blanc, der er fremstillet af 100% grønne druer – typisk 

Chardonnay. Den er rank i syren og dejlig sprød. Søren for-

klarer, at hvis en vin er sprød, så betyder det, at den er frisk 

og syren er i balance.

Består forretten af en skaldyrsbisque, så skal der en lidt 

fyldigere vin i glassene. Er smagen i vinen for spinkel, så 

vil den ganske enkelt blive overdøvet af den kraftige og let 

sødlige smag i bisquen. Søren finder en hvidvin frem fra Al-

sace – en Pinot Gris. Her får du en vin med en smule sødme, 

velkrydret og en afstemt fylde. Et godt match til den fyldige 

bisque. Druerne til denne hvidvin dyrkes mange steder i 

verden, og vinen varierer meget afhængig af området.

DEN PERFEKTE VIN
- ET LÆKKERT MATCH TIL FISK OG SKALDYR
[  Brdr.  D´s Vinhandel    Karina Faltz]
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Det ultimative skaldyrsfad fyldt med alverdens lækkerier 

kræver naturligvis den helt rette vin. Søren smiler og siger, 

at man jo altid kan fortsætte med boblerne. De passer i prin-

cippet til alt skaldyr, og så smager de jo fantastisk. Skal der 

serveres en hvidvin så kræver det også her en frisk hvidvin 

med en god syre. Et godt bud kunne ifølge Søren være en 

tysk Riesling Trocken fra Rheinhessen – frisk og sprudlende 

vin med undertoner af mineraler og frisk citrus. Et andet – 

og måske mere traditionelt – valg kunne være en Chablis 

på druen Chardonnay. Her får du en lækker sprød og fyldig 

vin, der både kan drikkes til de lette skaldyr men også til de 

mere smagfulde skaldyr. Søren foreslår, at der åbnes en af 

hver flaske. På den måde kan gæsterne komme til en lille 

hyggelig smagning.

Skulle der nu sidde et par stykker, der tænker at hvidvin 

ikke lige er dem, så kan man faktisk godt vælge en rødvin. 

Hvidvinen er selvfølgelig førstevalget sammen med cham-

pagne, gør Søren det klart, men en let rødvin som en tysk Pi-

not Noir kan sagtens drikkes sammen med skaldyrene. Den 

har en lethed, en kølighed og så er der kun lidt syre i, så hvis 

der skal serveres rødvin, er den bestemt et godkendt valg. 

Falder valget på rødvinen så husk at servere den afkølet – i 

det hele taget skal vinene serveres afkølede. Hellere lige lidt 

for kold end for varm. Når vinen hældes i glassene, så stiger 

temperaturen hurtigt et par grader, hvorefter den typisk er 

perfekt. 

Som afslutning på vores vinsamtale vil Søren gerne lige slå 

fast, at har man en speciel vin liggende – og den lige netop 

har en særlig historie, så skal man selvfølgelig vælge den. 

Sørens forslag er blot til inspiration, men man må selvfølge-

lig altid vælge lige præcis den vin, man måtte ønske.
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STEGTE KAMMUSLINGER
MED SELLERI OG BRUNET SMØR

INGREDIENSER
3 store kammuslinger

½ selleri

100 g smør

2 spsk. soya

50 g hasselnødder

50 g salturt

50 g syltede rødløg

FREMGANGSMÅDE
Det halve selleri bages mørt i en 150°C varm ovn i 40 minut-

ter. Derefter køles det af og skæres i små tern. Kammuslin-

ger steges gyldne på den ene side – pas på med at give dem 

for meget varme. De må gerne være halv rå, der smager de 

bedst. Lad smørret bruse op, og når det dufter af nødder, ta-

ges det af blusset. Soya hældes i og saucen er klar. Anret sel-

leriternene i bunden af de flotte kammuslingeskaller. Placer 

en kammusling på toppen og hæld smør- og soyablandingen 

ud over. Pynt med hakkede hasselnødder, salturt og rødløg. 

[  Peter Witt   Mart in Rask]
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KONGEKRABBE
MED BISQUE

INGREDIENSER
4 arme fra kongekrabbe

½ bdt. dild

2 spsk. citronolie

2 gulerødder

Hyldeblomsteddike 

½ frisésalat

¼ bdt. kørvel

Dildolie (se opskrift side xx)

Salt og peber

FREMGANGSMÅDE
I en stor gryde med saltet vand koges kongekrabbearmene i 

8-10 minutter. Derefter afkøles de og klippes op. Kødet tages ud 

og vendes med friskhakket dild, citronolie samt salt og peber. 

Med en tyndskræller laves aflange bånd af gulerødderne. De 

lægges i hyldeblomsteddike i 10 minutter, så de rulles sammen 

til små ruller. Arranger en lille krydderurtesalat af frisésalat, 

kørvel og dild.

Af skallerne fra kongekrabben laves en dejlig bisque.

Anret de saftige stykker af kongekrabbe i midten af en taller-

ken. Placer tre gulerodsruller omkring og top med krydderur-

tesalaten. Varm bisquen og skum den op med en stavblender. 

Hæld lidt grøn dildolie omkring.

[  Peter Witt   Mart in Rask]
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BLINIS
INGREDIENSER
2 dl mælk  

(stuetempereret)

20 g gær

100 g boghvedemel

50 g hvedemel

1 æg

½ tsk. salt

1 spsk. smør

FREMGANGSMÅDE
Kom mælk i en skål og rør gær ud heri. Pisk deref-

ter boghvedemel, hvedemel, salt og æggeblomme i 

dejen. Sæt æggehviden til side til senere. Lad dejen 

hæve tildækket på køkkenbordet i 1 time.

Pisk æggehviden stiv og vend den forsigtigt i dejen. 

Smelt smør på en pande og kom små klatter dej på 

med en spiseske. Steg blinis gyldne på begge sider.

Anret de lune blinis med den rogn du elsker allermest 

– caviar, lakserogn eller løjrom samt med de klassi-

ske garniture såsom cremefraiche, rødløg og dild.

[  Peter Witt    Mart in Rask    Karina Faltz]

Caviar er noget af det mest udsøgte, man kan spise – de 

smukke rogn er æstetisk indbydende med et strejf af luksus. 

Det er en af de mest værdsatte, naturlige delikatesser i 

verden, og så har den en association til særlige festlige 

lejligheder, hvor menuen gerne må være lidt udover det 

sædvanlige. 

Caviaren kommer fra fisk i størfamilien, hvor arten Beluga 

er den mest fornemme. Støren bliver først kønsmoden ved 

8-14 årsalderen afhængig af arten. Derudover bliver rognen 

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

rognen. I dag produceres der caviar i det meste af verden 

– men kun fra opdrættede stør. På grund af tidligere tiders 

overfiskeri er der ikke mange vildtlevende stør tilbage. 

Smagen er så fin og intens uanset hvilken caviar, du vælger. 

Der er mange kvaliteter af de små eksklusive perler – spørg 

din fiskehandler, så du får valgt lige præcis den caviar, 

der er bedst for dig. Er du mest til den faste og smagfulde 

Baerii, den cremede og milde White Sturgeon, den frugtige 

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

eksklusive og fyldige Beluga.

Uanset hvilken caviar du vælger, så er nytårsaften det helt 

rigtige tidspunkt til nydelsen af denne fantastiske luksus-

spise. Nyd et glas køligt champagne til – en uovertruffen 

kombination.

EN EKSKLUSIV 
OG FIN SPISE
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Pighvarren er en af vores allerfineste spisefisk. Kødet er hvidt, fast og saftigt – og 

så er det let at anrette store stykker af fisken, når den er færdigtilberedt. Den sma-

ger fantastisk. 

Den venstrevendte fladfisk med en næsten cirkelformet kropsform, er en rovfisk, 

som jager om dagen. Som andre fladfisk er det en typisk bundfisk, der foretrækker 

gruset eller stenet bund. Men i modsætning til artsfælderne så er pighvarren me-

get aktiv i vandsøjlen, hvor den ikke tøver med at forfølge sit bytte. Den er smidig 

og hurtigt, og dens kropsform og den mørkebrune farve på den piggede overside 

gør, at den let kan gemme sig i omgivelserne. Den kamuflerer sig og går i et med 

havbunden, når den venter på sit bytte. Pighvarren lever over et stort område – 

lige fra Sortehavet og Middelhavet, op langs Europas vestkyst og omkring De Bri-

tiske Øer til Færøerne og Island og det sydlige Norge. I de danske farvande findes 

den i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og i Østersøen.

Den fremragende fisk er velegnet til flere former for tilberedning. Den kan steges 

på panden hel eller i fileter – og den er også særdeles velegnet til at stege i ovnen 

eller på grillen. Prøv at pakke den ind i stanniol eller lægge den på grøntsager med 

lidt væde ved. En himmerigsmundfuld.

PIGHVAR

MED CHAMPAGNE, URTER OG SMØR
INGREDIENSER
1 hel pighvar på ca. 2-2½ kg

2 gulerødder

1 porre

10-15 et feds hvidløg

2 citroner

1 bdt. bredbladet persille

1 bdt. estragon

1 bdt. jernurt

4 dl god champagne

200 g smør

Flagesalt

Citronpeber (eller almindelig peber)

FREMGANGSMÅDE
Skyl og rens fisken grundigt. Dup den tør med køkkenrulle eller et viskestykke. 

Klargør grøntsagerne og skær gulerødder og porrer i skrå skiver på ca. 1 cm i tyk-

kelsen. I et stort ovnfast fad eller ovnens bradepande lægges kviste af bredbladet 

persille, estragon og jernurt samt gulerødder og porrestykker. Drys med rigeligt 

flagesalt samt citronpeber. Læg fisken ovenpå. Læg et snit langs ryggen på fisken, 

det skal kun lige gå gennem skindet, og drys med flagesalt på skindsiden. Læg 

ligeledes store kviste bredbladet persille samt estragon og jernurt på toppen. Skær 

citronerne i mindre stykker og pres saften ud over fisken. Resterne af citronerne 

lægges i fadet sammen med de hele hvidløg. Store klatter af smør kommes ud over 

hele fisken. Drys igen med lidt citronpeber. Hæld champagnen i bunden og dæk 

fadet med stanniol.

Bag pighvaren i ovnen ved 175°C almindelig ovnvarme i ca. 30 minutter. Lad fisken 

hvile i ca. 10 minutter. Befri den derefter fra benene i store fine stykker – eller sæt 

den på bordet hel og lad familien tage for sig af denne fantastiske fisk.

OVNBAGT PIGHVAR 
[  Peter  Witt    Mart in Rask    Karina Faltz]
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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

Hvide Sande Røgeri
Troldbjergvej 4
6960 Hvide Sande

Slusens fisk  
og Røgeri 
Boddingsvej  71
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

Prebens Fisk 
Klitvej 1B
8585 Glesborg

Byens Fisk og Vildt
Søndergade 23
8600 Silkeborg

Fiskerøgeriet 
Vellingvej 55
8654 Bryrup

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

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

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


