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FISK TIL  
SOMMERENS 
LETTE RETTER
I dette nummer af F!SK giver vi dig nye, spændende og sunde opskrifter med fisk og  

skaldyr. Det er sommer og sol – og der skal sæsonens fisk på tallerkenen. 

Om sommeren bugner havene omkring Danmark med de fineste spisefisk. Fisk og skaldyr 

er lækkert at servere om sommeren, fordi de ofte indgår i de lettere retter, der passer godt 

i varmen. Rødspætten er en velkendt klassiker, men hvorfor ikke prøve en af de andre 

skønne danske fisk, der er i sæson netop nu.  Prøv den smagfulde guldbras der søger fra de 

varmere dele af Middelhavet til de danske farvande i sommermånederne. En spændende 

fisk, der passer rigtig godt til de lune grillaftener. 

Desuden er jomfruhummeren også i sæson – kombiner dette fantastiske skaldyr med  

tilberedningsmetoden ceviche, som giver den sarte jomfruhummersmag et fantastisk 

touch. Prøv i det hele taget ceviche som en delikat forret til sommerens lune aftener.  

Kombiner med friskkogte krabbekløer der helt sikkert er ensbetydende med smagen af 

dansk sommer. Det er gourmet på terrassen. 

God appetit – og god sommer. 

[  Karina Faltz    Peter  Witt]
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HIRTSHALS 
FISKEFESTIVAL

I Hirtshals glæder de sig til den første weekend i august. 
Her bliver byen og havnen forvandlet til en stor fest, idet 
Hirtshals Fiskefestival byder på tre oplevelsesrige dage i 
fiskens tegn.

Fiskeriet var i sin tid grundlaget for etableringen af Hirts-

hals Havn, og fiskeriet er stadig i dag en stor del af både 

byen og havnens DNA. Derfor var det næsten naturligt, at 

Hirtshals Havn i 2009 valgte at træde ind i samarbejdet om-

kring Hirtshals Fiskefestival som en af de væsentligste driv-

kræfter i foreningen. F!SK har sat Ditte G. Sørensen i stæv-

ne til en snak om festivalen og dens betydning for Hirtshals.

Ditte arbejder til daglig hos Hirtshals Havn som marketings-

chef – og desuden er hun bestyrelsesformand i foreningen 

Hirtshals Fiskefestival. Hun fortæller, at grundtanken bag 

festivalen er at formidle viden om fisk og fiskeri på en både 

sjov, levende og lærerig måde. Formålet er naturligvis at få 

flere til at spise fisk – og samtidig formidle budskabet om 

at der i Hirtshals landes fisk af rigtig høj kvalitet. Hirtshals 

Havn er en af Danmarks største fiskerihavne, og aktørerne 

omkring fiskerisektoren på havnen har en bred viden om fa-

get – derfor står de sammen med de centrale organisationer 

i Hirtshals bag arbejdet omkring fiskefestivalen.

I forbindelse med festivalen bliver der landet flere tons fisk, 

der skal blive til oplevelser i form af buffeter, smagsprø-

ver og madkunst på Michelin-niveau for de op mod 15.000 

gæster, som Ditte og resten af holdet bag festivalen regner 

med, at der kommer til dette års fiskefestival. 

De tre dage, som festivalen strækker sig over, er spækket 

med flere faste aktiviteter og events. Ditte fortæller, at festi-

valen skal være hyggelig og for hele familien. Der foregår 

blandt andet aktiviteter for børn, guidede havnerundfarter, 

konkurrencer, smagsprøver og fiskeauktion. Fredag og lør-

dag aften er der stor fiskebuffet lavet af lokale produkter. 

Under et besøg på Hirtshals Fiskefestival er det muligt at 

udfordre sin viden om fisk og fiskeri og ikke mindst få smag 

for frisklandet fisk. Desuden er der rig mulighed for at få in-

spiration – lige fra det mere daglige, hvor de frivillige steger 

fiskefrikadeller til de topkokke, der deltager i konkurrencen 

Local Cooking.

[  Karina Faltz    Hirtshals Fiskefest ival]



Hirtshals Fiskefestival er vokset år for år fortæller Ditte, og 

derfor er der nu fuldt program i tre dage i centrum af Hirts-

hals by og på Hirtshals Havn. Det bliver tre dage fyldt med 

aktiviteter og oplevelser, der alle tager udgangspunkt i fisk. 

Oplev både det mere gammeldags fiskeri i Vesthavnen, det 

større fiskeri med de store kuttere samt den efterfølgende 

fiskeauktion. Alt sammen fortæller det historien om Hirts-

hals på en rå og autentisk måde. Med rækken af aktiviteter 

er der lagt op til mange gode timer i Hirtshals for alle – lige 

fra den madinteresserede over børnefamilierne til dem, der 

blot vil slappe af og hygge sig i festlige omgivelser.

Ditte og hele gruppen bag Hirtshals Fiskefestival glæder sig 

til at byde gæster velkommen tilbage til nogle spændende 

dage i fiskens tegn – og hun lover at der bliver fuld fart på.

ÅRETS SILD
Siden begyndelsen af 1990’erne har det været en fast tradi-

tion at kåre Årets Sild ved en konkurrence i Hirtshals – kon-

kurrencen, der i dag ligger under fiskefestivalen og afholdes 

i september, har til formål at sætte fokus på silden. Det er 

prominente frokostrestauranter, der dyster om at lave den 

bedste lage til en gammeldags modnet sild. 

Vindersilden skal afspejle nyskabelse, håndværk og ikke 

mindst velsmag. Efterfølgende får vinderen sin sild i produk-

tion hos Lykkeberg, således at forbrugerne kan købe og sma-

ge Årets Sild. Årets Sild 2022 fra Lykkeberg indeholder den 

sild, der blev kåret i 2021, men som så er sat i produktion i 

2022. Dette års vinder bliver derfor til Årets Sild 2023. 

ÅRETS BJESK
Bjesk er en nordjysk betegnelse for en let bitter spiritus, som 

får sine smagsnoter fra blandt andet urter, bær eller frugter.

Årets Bjesk er en prestigefyldt konkurrence blandt bjeskklub-

ber og bjeskentusiaster. Hvert år på Hirtshals Fiskefestival 

bliver Årets Bjesk kåret. Efterfølgende kan Årets Bjesk købes 

på Hirtshals Museum.  

Kåringerne af Årets Bjesk og Årets Sild sker forskudt. Derfor 

kåres Årets Bjesk for det kommende år i august i forbindel-

se med festivalen. På den måde får kokkene fra forskellige 

restauranter i hele landet mulighed for at afstemme deres 

marinade efter bjesken, når de i efteråret skal kreere deres 

bud på den bedste sildemarinade.

LOCAL COOKING
Local Cooking er en regional restaurantkonkurrence – og 

samtidig et nationalt koncept, der sætter fokus på danske re-

stauranters brug af lokale råvarer og samarbejde med lokale 

fødevareproducenter. Idéen er at give danske spisesteder et 

stærkere lokalt udtryk samt give gastronomien et løft. 

Regionens lokale restauranter dyster under fiskefestivalen 

om at servere den bedste ret med lokale råvarer og samtidig 

fortælle den gode historie om de anvendte råvarer og rettens 

kvalitet. De knivskarpe deltagere skal kreere en hovedret, 

der serveres for et professionelt dommerpanel. Restauran-

terne vil efterfølgende have de deltagende retter på menu-

kortet og dermed give gæsterne mulighed for at smage de 

lokale kreationer.
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TASKEKRABBEN
Friskkogt krabbe indbyder til hygge. Skallen knuses og 

bag den rødbrune skal gemmer der sig det lækreste og 

saftigste kød, som smager intet mindre end guddomme-

ligt. En udsøgt delikatesse der tilmed fanges i farvandene 

omkring Danmark.

Taskekrabber er store, rødbrune krabber med to kraftige 

klosakse med sorte spidser. Skjoldet er bredt og ovalt og 

kan i nogle tilfælde måle op til 30 cm, men bliver dog nor-

malt ikke over 20 cm. Taskekrabben er den største krab-

beart i de danske farvande. Den er almindelig i Nordsøen, 

Skagerrak og i den vestlige del af Limfjorden. Krabben le-

ver i havområder med dybde på 3-50 meter – dog overvin-

trer den på noget dybere vand. Den lever på stenet, sandet 

og mudret havbund.

Det delikate kød smager lidt ligesom hummer og  

kæmperejer – en lækker sød skaldyrsmag. I Danmark spi-

ser vi hovedsageligt kløerne, men taskekrabben 

har meget mere at byde på, idet kroppen også 

indeholder hvidt og smagfuldt kød sammen med 

det brune kød, som er lidt mere kraftig i smagen.

Friskkogte krabbekløer er mad, der tager tid at 

spise. Ideel til et skaldyrsfad eller som en forret, 

hvor god tid er i højsædet. En taskekrabbe kræver 

ikke det store tilbehør – spis den som den er. Kogt 

og med en dejlig dressing, citron og brød til.

Taskekrabben er i sæson hen over sommeren, og da 

kan du naturligvis finde de delikate krabater hos din 

fiskehandler – men hvis du selv vil fange taskekrabber, 

må du i bøjlen blå med dykkermaske og snorkel. Det er 

som oftest strandkrabben man støder på, men den mere 

kødfulde, og gastronomisk interessante taskekrabbe er 

bestemt også inden for rækkevidde. 

KRABBEKLØR
MED URTEDRESSING  
OG LIME
INGREDIENSER
1 kg krabbekløer

3 liter vand

1 spsk. flagesalt

3 lime

Dild

Urtedressing:
2 dl creme fraiche 18%

2 dl friskhakket dild

½ citron

Flagesalt

Friskkværnet peber

FREMGANGSMÅDE
Sæt en gryde over med vand – når det koger 

tilsættes salt, limebåde (af 2 lime) samt krabbe-

kløer. Læg låg på og kog op. Lad krabbekløerne 

simrekoge i 18-20 minutter. Sluk for varmen og lad 

krabbekløerne hvile i yderligere 10-12 minutter. 

Herefter er de klar til servering.

Anret klørene på et fad og top med hakket dild  

og limebåde.

 

Urtedressing:
Rør creme fraiche, hakket dild og citronsaft  

sammen i en skål. Smag til med salt og peber.



KRABBEKLØR
MED URTEDRESSING  
OG LIME



MARINEREDE 
OG GRILLEDE  
KRABBEKLØR PÅ BUND 
AF FRISK SOMMERSALAT
INGREDIENSER
1 kg krabbeklør

Marinade:
2 lime

25 g friskrevet ingefær

2 spsk. flydende honning

Dressing:
2 spsk. olie

1 spsk. balsamicoeddike

1 tsk. salt

Sommersalat:
100 g blandet salat

½ lille cantaloupemelon

150 g mozzarella

1 grapefrugt

½ granatæble

2 spsk. sesamfrø

FREMGANGSMÅDE
Skyl krabbekløerne under koldt vand og dup dem tørre. Bank hver krab-

beklo let med en hammer eller en kagerulle, så der er åbent til krabbe-

kødet. Bland en marinade af saft og skal fra lime, ingefær og honning. 

Vend marinaden med krabbekløerne og lad dem marinere i 15 minutter 

på køl.

Grillede krabbeklør:
Grilles ved direkte varme i 4-5 minutter på hver side. Anret de grillede 

krabbekløer på fadet sammen med salaten.

Salat:
Klargør salaten og anret på et fad. Skær melon og grape i mundrette 

bider og fordel dem udover salatbladene. Rør dressingen og hæld den 

udover. Riv mozzerallen i stykker og kom den på. Til sidst toppes salaten 

med granatæblekerner og sesamfrø.

[   Peter  Witt   Claus Sander]
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CEVICHE AF SLETHVAR  
MED LIME OG RADISER
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CEVICHE
- MEGET MERE END BLOT RÅ FISK

Ceviche er en tilberedningsmetode, der oprindeligt stam-

mer fra Sydamerika – nærmere bestemt Peru. I de syd-

amerikanske kystområder har metoden gennem århund-

reder sikret, at friske fisk og skaldyr kunne holde sig 

i varmen. Det specielle ved ceviche er måden, hvorpå 

fisken tilberedes. Den bliver nemlig ikke hverken kogt, 

stegt eller bagt – men i stedet bliver den rå fisk mari-

neret i citrussaft. Det minder om en form for syltning 

af fiske- eller skaldyrkødet, hvor citrussaften virker 

bakteriedræbende i stedet for kogning.

Under tilberedningsprocessen får citrussyren prote-

inerne i fiske- og skaldyrkødet til ændre egenskaber. 

Det blødgør de mikroskopiske muskellag i kødet og 

skaber en mørningsproces uden varmebehandling. Som 

hovedregel skal man blot sikre, at det rå fiske- eller skal-

dyrkød vendes med rigelige mængder af citrussaft. 

Det er altså rå fisk, der anvendes til ceviche – men faktisk 

bliver fisken langt fra rå efter tilberedning med denne me-

tode. Syren fra citrusfrugten har den effekt, at den bear-

bejder fisken, så den tilberedes, mens den ligger i syren. 

Allerede efter få minutter vil man opleve, at fisken skifter 

farve og går fra at være blank og glasagtig til at få et mere 

kogt udtryk. Citrussaften nedbryder proteinerne i fisken og 

gør den fast, ligesom hvis den havde været kogt.

Efter marineringen vendes fisken typisk med forskellige 

råvarer til en lækker salat eller salsa, der nydes kold og 

frisk. Det er i det hele taget en super lækker og let måde at 

servere frisk fisk på. Maksimal smag og minimalt arbejde. 

Oftest bruges der hvide fisk såsom torsk, kuller eller pig-

hvar, men jomfruhummere og andre skaldyr kan også til-

beredes efter denne metode. Der findes uanede mulighe-

der for at krydre denne ret, men ideelt set skal den være 

krydret uden at være for stærk, da det vil ødelægge fiskens 

sarte smag. Tænk enkle og friske smagskombinationer og 

vælg en lækker frisk fisk, så er du godt på vej.

INGREDIENSER
500 g filet af slethvar

2 lime

2 spsk. olivenolie

1 rød chili

½ rødløg

2 forårsløg

2 radiser

Dild

Tallerkensmækker

Salt og friskkværnet peber

FREMGANGSMÅDE
Når slethvarfileten er tøet næsten helt op, skæres den i skiver. Læg skiverne i en 

skål med saft af lime, olivenolie, finthakket rødløg og chili samt salt og friskkværnet 

peber. Lad det stå på køl mindst en time. Skær forårsløg og radiser i tynde skiver og 

læg det i vand, så det holder sig sprødt indtil servering.

Anret skiver af slethvarfilet i en rundkreds på hver tallerken. Undgå at få for meget 

væde med, men læg lidt rødløg og chili fra marinaden ovenpå. Læg ligeledes lidt 

forårsløg og radiser henover. Pynt med dild og tallerkensmækker.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at fisk, der skal anvendes råmarineret,  
nedfryses til -18 grader i minimum 96 timer inden anvendelse.

[  Karina Faltz    Peter  Witt   Claus Sander]
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CEVICHE AF KULMULE 
MED MYNTE OG CHILI

[   Peter  Witt   Claus Sander]
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Husk at bruge helt frisk fisk – det giver 
altid det bedste resultat. Inden du star-
ter med tilberedningen af den rå fisk, så 
husk at følge Fødevarestyrelsens anbefa-
linger vedrørende indfrysning af fisk, der 
skal nydes rå. Dette for at dræbe even-
tuelle parasitter. Husk desuden altid at 
køkkenhygiejnen er en vigtig parameter, 
når der tilberedes fødevarer, der ikke ef-
terfølgende skal varmebehandles. 

INGREDIENSER
500 g kulmule

3 lime

En håndfuld mynte

1 rødløg

1 dl finthakket purløg

½ rød peberfrugt

1 frisk chili

1½ dl kokosmælk

3-4 passionsfrugter  

(kød, saft og kerner)

Salt og friskkværnet peber

FREMGANGSMÅDE
Optø fisken i køleskabet og skær dernæst i ensartede tern eller i tynde ski-

ver (ca. ½ cm tykke). Fjern eventuelle ben eller seje stykker og skind. Læg 

stykkerne i en skål og pres limesaft henover. Dæk til og sæt straks skålen i 

køleskabet.

Hak rødløg, peberfrugt og chili og tilsæt dem på én gang sammen med pur-

løg i skålen med fisk, som igen sættes på køl. Lige før servering tilsættes 

kokosmælk, passionsfrugtkød, saft og kerner. Smag til med salt og peber. 

Tilsæt hakket mynte og pynt med limebåde. Retten er syrlig, og derfor giver 

kokosmælken og passionsfrugten en god kontrast – men disse kan udela-

des. Server retten straks. 

Fødevarestyrelsen anbefaler, at fisk, der skal anvendes råmarineret,  
nedfryses til -18 grader i minimum 96 timer inden anvendelse.



INGREDIENSER
4 store ferske jomfruhummer

1 æble

1 agurk

1 spsk. hasselnødder

1 lime

Dild

Brøndkarse

Grøn Dildmayo:
2 dl smagsneutral olie

2 bdt. dild

1 æggeblomme

½ tsk. dijonsennep

1 tsk. æbleeddike

Salt og friskkværnet peber

FREMGANGSMÅDE
Pil jomfruhummerne fri fra skallen – husk at fjerne den sorte streng i midten. 

Læg halerne på frost i 96 timer.

Tø halerne op og skær dem i tern (det bliver pæneste, hvis de er knap tøet op). Riv skallen 

af lime og pres saften henover. Vend jomfruhummerternene heri og sæt på køl i mindst 

2 timer. Lav seks kugler af agurk med et parisiennejern og hak æblet fint. Både agurk og 

æble lægges i koldt vand (hver for sig) og sættes på køl. På den måde bevares sprødhe-

den indtil servering. Rist hasselnødderne på en pande og hak dem herefter mellem-fint. 

Placer jomfruhummer i en cirkel midt på tallerkenen. Læg 3 kugler af agurk rundt i kan-

ten. Drys æbletern og ristede hasselnødder ud over jomfruhummerhalerne. Lav tre toppe 

af dildmayo mellem agurkekuglerne. Herefter pyntes retten med brøndkarse og dild.

Grøn dildmayo:
Varm olie op til 55-60 grader. Blend olie og dild i nogle minutter. Sigt den grønne olie 

gennem en suppesi eller et klæde. Det er vigtigt at æggeblomme og olie har samme 

temperatur. 

Pisk æggeblomme, dijonsennep, æbleeddike, salt og friskkværnet peber sammen. Hæld 

en tynd stråle af den grønne olie i lidt ad gangen mens der fortsat piskes. Pisk til en fast 

og stiv konsistens.  Kom mayoen i en sprøjtepose og læg på køl til den skal bruges. 

Fødevarestyrelsen anbefaler, at fisk, der skal anvendes råmarineret,  
nedfryses til -18 grader i minimum 96 timer inden anvendelse.

CEVICHE AF  
JOMFRUHUMMER 
MED DILDMAYO, AGURK OG HASSELNØD
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[   Peter  Witt   Claus Sander]
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INGREDIENSER
1 stor guldbras 

1 citron

2 spsk. rapsolie

2 spsk. finthakket timian

½ bundt persille

2 fed hvidløg

Grøntsagsfad:
½ aubergine

½ squash

1 rødløg

1 fed hvidløg

½ dl oliven (uden sten)

1 dl olivenolie

2 kviste oregano eller 

timian

Salt og peber

100 g fetaost

1 dl granatæblekerner



GRILLET GULDBRAS 
PÅ GRØNTSAGSFAD MED FETA OG GRANATÆBLER
FREMGANGSMÅDE
Skær aubergine, squash og løg i skiver. Knus hvidløget. 

Drys godt med salt på aubergineskiverne og lad dem ligge i 

10 minutter. Skyl skiverne og dup dem godt. Læg aubergine, 

squash, rødløg, hvidløg og oliven i et ildfast fad.  

Kom derefter olivenolie, finkhakkede urter, salt og peber 

ved. Grill grøntsagerne ved indirekte varme i 20-30 minutter 

til de er gyldne og møre. Inden servering smuldres feta  

og granatæblekerne udover. 

Guldbrasen:
Klargør fisken og dyp den med køkkenrulle. Klip eller skær  

 

finnerne af fisken (det har ikke indflydelse på smagen,  

men giver et pænere resultat). Fyld fiskens bug med  

persille, timian, citronskiver og knuste hvidløgsfed.  

Pensl fisken med olie udenpå og krydr med rigeligt salt og 

peber. Grill fisken hel på en smurt grillrist i ca. 10 minutter 

på hver side. 

TIP:
Fisken kan også steges i ovnen ved 200°C varmluft i  

ca. 17-20 minutter. Skru derefter om på grill i 2-3 minutter 

for gyldent og sprødt skind.

GULDBRASEN
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Vi ser i stigende grad, at fiskearter fra varmere himmelstrøg 

opleves langs de danske kyster. Den globale opvarmning 

lokker fisk, der ellers er hjemmehørende i eksempelvis Mid-

delhavet op til de danske farvande. Således forholder det 

sig også med guldbrasen. 

Guldbrasen er gennem den senere år blevet mere og mere 

almindelig i dele af de danske farvande – og det hænger for-

mentlig sammen med de stigende havtemperaturer i have-

ne omkring os. Guldbrasen er nemlig en varmeelskende fisk 

– og dens mest almindelige levesteder er hele den varmere 

del af Østatlanten. Især er der syd om England og ned mod 

Middelhavet og indtil Sortehavet større koncentrationer af 

den flotte og meget delikate fisk. Om sommeren hvor vandet 

i de nordlige egne bliver varmere søger guldbrasen i større 

stil mod Nordsøområde. Og faktisk kan de i ikke så sjældne 

tilfælde opleves i de indre dele af dansk farvand.

Sæsonen for guldbrasen i de danske farvande er således 

om sommeren – hvor juli, august og september er gode må-

neder at fange guldbrasen i. Netop fordi vandet er varmest 

i disse måneder. Har vi haft en varm sommer kan sæsonen 

udvides med oktober måned. 

Den torpedoformede guldbras er ret let at kende på grund 

af dens skinnende og sølvfarvede grove skæl, den pigfyldte 

rygfinne samt den skarpe kant, som den har på gællelåget. 

En unik udseende fisk, der er i familie med aborren. 

Forsættes på næste side...

• Guldbrasen har ingen tænder.  
Den suger sit bytte ind i den åbne mund.

• Den kan veje over 10 kg. Omkring de britiske øer 
samt i Middelhavet fanges hvert år nogle rigtig 
store guldbraser på over 8 kg.  
Hunnerne bliver størst.

• I Danmark fanges guldbrasen primært  
fra Vestkysten.

• Guldbrasens vækst er forholdsvis langsom  
– typisk er fisken 5 år om at blive 35 cm.

FISKEHANDLERENS FAKTA OM GULDBRASEN

[  Karina Faltz    Peter  Witt   Claus Sander]



GRILLET GULDBRASFILET 
MED NYE HVIDE OG GRØNNE ASPARGES 
SAMT BRUNET SMØR

INGREDIENSER
2 guldbrasfileter med skind

2 spsk. olivenolie

Salt og peber

6 hvide asparges

6 grønne asparges

50 g Havgus

175 g smør

Salt og peber

½ dl. vand

800 g nye kartofler 

Persille

FREMGANGSMÅDE
Guldbras:
Sørg for at duppe fileterne så de er godt tørre. Herefter pensles de med olie og krydres godt 

med salt og peber. Et godt tip er at ligge fileterne i et grillnet, så er de nemmere at vende 

på grillen, uden at de hænger fast. Fileterne skal have ca 5-6 minutter på hver side.

Asparges: 
Klargør aspargesene og ret dem til i længden, så henholdsvis de grønne og hvide er lige 

lange. De hvide asparges koges i en stor pande med ½ dl vand, lidt salt og 125 g smør – 

sørg for at aspargesene lægges i ét lag. Kog for fuld damp uden låg indtil alt vandet er 

fordampet, og kogningen nu går over i en stegning. Når aspargesene begynder at tage 

farve, tilsættes endnu 50 g frisk smør til panden og de hvide asparges vendes rundt i det 

brune smør. De grønne asparges grilles et par minutter og vendes derefter med i smørret 

hos de hvide asparges i de sidste 30-40 sekunder. Resten af det brunede smør gemmes 

til kartoflerne. Lige før servering drysses fintrevet Havgus-ost over og der krydres med 

friskkværnet peber og salt.

Kog de nye kartofler så der stadig er bid i. Anret med friskhakket persille henover. 

Server de grillede fileter med nye kartofler, brunet smør samt asparges. 

GULDBRAS SÆSON  I DANMARK

JANUAR MAJMARTSFEBRUAR JUNIAPRIL

Fortsat... Guldbrasen er en smagfuld spisefisk – den min-

der i smagen lidt om multe og sandart. Desværre er den 

lidt overset herhjemme, mens den i Sydeuropa omvendt er 

en af de mest værdsatte fisk. Udover at fisken her fanges i 

naturen, så opdrættes den ligeledes i bure i havet. Kødet 

er hvidt og indeholder en lille smule fedme. Det har en god 

evne til at holde faconen, når fisken tilberedes, hvilket gør 

den yderst velegnet til kolde fiskeanretninger. En stor og 

påskønnet fordel ved guldbrasen er, at den kun har få ben, 

og dem der er, er lette at fjerne. 

Guldbrasen kan ryges, grilles, steges på panden 

eller bages. Den flotte fisk indbyder til at blive til-

beredt som hel fisk – og en hel fisk på grillen er gan-

ske fantastisk. Det er nemt at tilberede, det ser flot 

og indbydende ud, og så smager det himmelsk. Fisken 

kan selvfølgelig også skæres ud i fileter inden tilbered-

ning – det er lettere at servere, og det er desuden også 

utrolig lækkert.
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[   Peter  Witt   Claus Sander]



GRILLET GULDBRASFILET 
MED NYE HVIDE OG GRØNNE ASPARGES 
SAMT BRUNET SMØR

OKTOBERJULI DECEMBERJUNI NOVEMBERSEPTEMBERAUGUST

SÆSON FOR FANGST



INGREDIENSER
4 stk. rødspætter

50 g groft rugmel (ca. 1 dl)

½ tsk. fint salt

Friskkværnet peber

50 g smør

Tilbehør:
1 kg nye kartofler

600 g nye ærter

1 citron

Frisk persille 

Persillesauce:
½ l mælk

3 spsk. majsstivelse

2 dl finthakket kruspersille

½ tsk. sukker

1 tsk. groft salt

Friskkværnet peber

FREMGANGSMÅDE
Hvis rødspætterne er hele, skal de flås. Se eventuelt Fiskeskolen for 

instruktion i flåningen. Dernæst renses rødspætterne for blod – skyl 

dem grundigt udvendigt og indvendigt.

Bland rugmel, salt og peber i et fad og vend de våde rødspætter i 

melet. Lad halvdelen af smørret blive gyldent i en pande.  

Steg 2 af rødspætterne ved jævn varme – ca. 5 minutter på hver side. 

Skru op til kraftig varme i ca. 1 minut når fiskene vendes. 

Tag rødspætterne af panden og hold dem varme (eksempelvis i ovnen 

ved 100°C). Steg de sidste 2 rødspætter på samme måde.

Persillesauce
Rør mælken sammen med majsstivelsen i en gryde og bring det 

i kog under omrøring. Tilsæt persille og sukker og lad saucen koge 

i ca. 5 minutter. Tilsæt salt og peber og smag til.

Server de varme rødspætter med persillesauce, nykogte kartofler, 

dampede ærter og et drys persille. 

STEGT RØDSPÆTTE
MED PERSILLESAUCE, NYE 
KARTOFLER OG ÆRTER
[   Peter  Witt   Claus Sander]
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Punkt 1 : Start med at fjerne hovedet – det gøres ved at lægge et snit 
med kniven lige under den lille finne ved hovedet, og det samme på 
modsatte side ud mod det spidse ben på siden. Når hovedet er skåret 
af, fjernes indvolde og fisken renses. 

Punkt 2 : Fjern finnerne ved at skære ned langs siden ved finnerne på 
den hvide side. Skær igennem benene – dog uden at skære igennem 
skindet.
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Filetering af fladfisk er slet ikke så svært, som man skulle tro. Det kræver 
bare lidt øvelse og en god kniv. I Fiskeskolen vil vi guide dig sikkert 
igennem en filetering. Teknikken kan anvendes til de fleste fladfisk så som 
rødspætter, skrubbe, ising, pighvar og slethvar. Ved mindre fisk er det 
en fordel af skære dobbeltfileter, da det ellers bliver nogle små enkelte 
fileter. Læg eventuelt en våd karklud under skærebrættet, så det bliver 
liggende under manøvren. 

LÆR AT FILETERE EN FLADFISK



Punkt 3 : Skindet trækkes af ved hjælp af et viskestykke. 
Tag godt fat i skindet og træk skindet af fisken.

Punkt 5 : Før kniven parallelt med benene mod 
midten og frigør kødet ved at kniven følger bene-
ne helt tæt. Træk let i kødet, imens der skæres.

Punkt 7 : Skulle der være nogle enkelte småben tilbage, fjernes de. 
Dernæst er dobbeltfileterne klar til tilberedning. Velbekomme.

Punkt 4 : Start fileteringen med et snit hele vejen ned 
langs fiskens ene side. 

Punkt 6 : Når halvdelen er løsnet, fortsættes hen over be-
net i midten, så også den anden side af fileten løsnes. Vend 
dernæst fisken og gentag samme procedure en gang mere. 

Scan mig

7
SCAN QR KODEN MED DIN TELEFON, 

OG BLIV GUIDET AF EN FISKEHANDLER I 
HVORDAN, MAN FILETERER EN FLADFISK. 

[  Karina Faltz    Peter  Witt   Claus Sander]
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Find din fiskehandler på www.fiskehandlerne.dk/find-butikker

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

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 

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


