
F!SK
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

FISK PÅ GRILLEN ·  PIGHVAR EN PAPILOTTE ·  GULDBRAS – NY GÆST I  VORES FARVANDE  
SKALDYRSFAD · GRILLET MAKREL · TILBEREDNING & KONSERVERING AF FISK · OG MEGET MERE

Fisk i sæsonLÆS
OGSÅ

Skaldyrsfadet  
En overdådig sommerret

Makrellen 
Fantastisk fighter og spisefisk

Lav fiskehandlerens:

Lakse-
rilette

#
0

1
 · S

O
M

M
E

R
 2

0
2

0



INDHOLD

s.10
s.4

s.22

Man kan vist rolig sige, at dette forår har været 

noget for sig selv. Efter en ekstrem mild og våd 

vinter, kom det dejlige, milde vejr og lokkede os 

alle ud af vores triste regntøj. Men så kom der 

noget andet på tværs. Corona-virussen gjorde 

sit indtog i Danmark, og pludselig blev foråret et 

andet, end vi havde regnet med. 

Nu skal vi se fremad – og forude venter forhå-

bentlig en dejlig sommer. Hos din fiskehandler 

er vi klar med alt, hvad der skal til for at gøre 

sommeren ekstra god. I dette første nummer 

af F!SK får du spændende inspiration til lækre 

sommerretter med frisk fisk i sæson. For vi kan 

nu bedst lide, hvis fisken er friskfanget, når du 

køber den med hjem. 

Vi ønsker dig god fornøjelse med dette nye ma-

gasin – vi håber du lader dig inspirere. 
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MILDE MAKREL
- en fantastisk fighter og en dejlig spisefisk 
[  Karina Faltz     Frank Winding]

Makrellen er en slank og torpedoformet fisk, der svømmer 
fantastisk. Den er grønlig og blå med mørke tigerstriber 
over ryggen. Makrellen er en af de få fisk, der ikke har en 
svømmeblære. Det betyder, at fisken skal holde sig i kon-
stant bevægelse for ikke at synke mod bunden. 

JANUAR MAJMARTS JULIFEBRUAR JUNIAPRIL

MAKRELSÆSONEN I DANMARK
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Makrelflokken er derfor i konstant be-

vægelse – ofte på jagt efter føde. Den 

manglende svømmeblære gør også, at 

den hurtigt kan stige og dykke uden pro-

blemer med trykforskelle.

Makrellen er en vandrefisk. Den over-

vintrer stående på dybt vand, men kom-

mer til Danmark om foråret for at gyde. 

Der findes flere makrelstammer, men 

de makreller vi fanger her i Danmark, 

hører til nordsøstammen, der i vinter-

halvåret opholder sig i Nordsøen syd for 

Norge. I store stimer ankommer makrel-

lerne først på sommeren til Kattegat og 

andre indre danske farvande for at gyde 

– og æde. Makrelforekomsten er totalt 

afhængig af planktonmængden i havet. 

Makrellerne gyder i maj til juli måned, 

og dernæst æder de magre makreller 

på livet løs, så deres slanke krop igen 

er velernæret. Ynglen lever af plank-

ton, mens de større makreller lever af 

småfisk såsom småsild og brisling, 

som de fanger med de-

res små gri-

betænder, samt små krebsdyr og dyreplankton, som de sier 

fra vandet ved hjælp af et gællegitter.

Makrellen er en populær spisefisk, der kan så meget andet og 

mere end blot at blive serveret i tomat fra en dåse. Fiskekødet 

er mørkt og har en fed konsistens – det er utrolig velsmag- 

ende og proteinrigt. Fiskens fedtindhold ændrer sig hen over 

sommeren – for jo mere den indtager føde efter gydningen jo 

federe bliver den. Som sommeren går, bliver fiskene derfor 

federe og federe i kødet, hvilket man skal tage højde for ved 

tilberedningen.

I Danmark spiser vi ofte makrellen i den røgede version, men 

der er mange andre lækre muligheder for tilberedningen – 

den kan også marineres, ovnbages eller steges. 

OKTOBERJULI DECEMBERJUNI NOVEMBERSEPTEMBERAUGUST

FAKTA OM
MAKRELLEN

Størrelse:
op til 60 cm

dog sjældent 

over 30 cm.

Vægt:
500-1000 g

Gydning
Maj-juli

Danmarks- 
rekord:
3,052 kg  

Alder:
Max 17 år.
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Godt vejr er lig med udeliv og grill. Sommeren venter lige rundt om 
hjørnet – og den er allerede skudt lidt i gang med det solrige forår. 
Det dejlige forårsvejr har gjort, at vi myldrer ud i haven ved førstkom-
mende lejlighed.

Fisk på 

GRILLEN
[    Karina Faltz    Frank Winding]

Vi tilbereder gerne vores mad i haven 

– ja faktisk vil vi helst være ude i det 

dejlige danske vejr hele tiden. Mange af 

os har da også allerede fået tændt godt 

op i grillen. For til sol og godt vejr hø-

rer naturligvis grillmad – og vi danskere 

griller mere end nogensinde. 

Sommer og grill på terrassen oser af 

dansk hygge. Man har gode venner og 

familie til middag – og hvis hygge har 

en lyd om sommeren, så er det lyden af 

mad over kul og småsnakken ved ha-

vebordet. Dansk folkelighed dufter af 

trækul og madrøg. Grillmad er dansk 

som jordbær og Dannebrog. Grill er  

lyden af sommer.

Hos din fiskehandler følger vi tempera-

turen, og vi er naturligvis klar med inspi-

ration til sommerens grillhygge. For grill 

kan sagtens være lig med fisk.  
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Guldbras
En guldbras (eller dorade som den også kaldes) var engang en yderst sjæl-

den gæst på vores breddegrader, men nu hvor de danske farvande bliver 

varmere, svømmer flere af Middelhavets eksotiske fisk mod Danmark. 

Den delikate sydeuropæiske fisk kan således nu også finde vej til 

danskernes køkkener. Den smukke og indbydende fisk er let at 

tilberede. Kødet er hvidt med en saftig og lækker smag. Den 

er særdeles velegnet til en tur på grillen. 

Pighvar
Pighvarren er en venstrevendt fladfisk med pigge på ryggen. Det er den næst-

største fladfisk i Danmark. Pighvar trækker ind mod kysten i foråret for at 

søge føde op til parringssæsonen – og hen under sommeren trækker 

de igen ud mod dybere vande for at gyde. Pighvarrens kød er utro-

lig lækkert og fast med masser af smag – af mange regnes 

den for en helt særlig spise. 
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To af tomaterne skæres i halve og krydres med salt og olivenolie. De tilberedes på grillen på et stykke 

sølvpapir eller i en foliebakke til de er møre.  

Skær semi-dried tomater i strimler og radiser i kvarte. Dild plukkes i små kviste og purløg snittes fint.  

Brødet pensles med olivenolie og presset hvidløg. Makrellerne pensles med olivenolie, saltes og grilles 

ved direkte varme i 5-7 minutter på hver side til de er gennemtilberedte. Læg samtidig brødet på 

grillen ved indirekte varme til det er let sprødt. De to sidste tomater skæres i både. Fjern kernerne og 

skær dem i små tern. Løft skindet af makrellen og pluk kødet fra benene i så store stykker som muligt.

Anret det hele som på billedet ovenpå brødet.

GRILLET 
MAKREL
med tomater, radiser, æggeblomme  
og friske urter på sprødt brød
[   Magnus Thornvig Aaen   Frank Winding]

INGREDIENSER
2 store makreller 
Olivenolie 
4 stykker godt hvidt brød 
4 store solmodne tomater 
4 semi-dried tomater i olie 
8 små radiser 
1 lille bundt purløg 
1 lille bundt dild 
4 æggeblommer



4 pers.
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GRILLET PIGHVAR 
EN PAPILOTTE 
med kamille, citron, grillede hvide asparges og stampede  
nye danske kartofler med masser af smør og persille. 
[   Magnus Thornvig Aaen  Karina Faltz    Frank Winding]

FISKEN
Giv hvidvinen et lille opkog sammen med kamilleblom-

sterne i ca. 2 minutter. Sigt hvidvinen over i en lille skål. 

Læg fiskene på hver sit store stykke bagepapir. Dryp med 

olivenolie og gnid på begge sider. Krydr fisken med salt 

og peber og læg timiankvistene ovenpå. Fold bagepapiret 

op om fisken, og drej det rundt om sig selv i enderne, 

så der laves en lille lomme, som fisken ligger i. Inden 

papiret lukkes helt, fordeles hvidvinen med kamillesmag 

ud i de to bagepapirslommer. Sæt pakkerne på grillen 

ved indirekte varme ovenpå et stykke sølvpapir eller i en 

foliebakke. 

Tilbered i ca. 30 minutter. Fisken skal være min. 45 grader 

inde ved benet, hvor den er tykkest. Tilberedningstiden 

afhænger selvfølgelig af størrelsen på fiskene.

STAMPEDE KARTOFLER
Tag smørret ud fra køleskabet og skær det i små tern. 

Kartoflerne koges møre i saltet vand (det skal smage af 

havvand). Efter vandet er hældt fra, stampes kartoflerne 

let (med f.eks. et piskeris), sammen med smørternene og 

den hakkede persille. Smag til med salt og peber.

ASPARGES OG CITRON
De hvide asparges klargøres og koges kort i vand med lidt 

salt, sukker og eddike (de skal stadig være faste i midten). 

Skær enderne af citronerne skær dem midt over på tværs. 

Fem minutter inden servering grilles både asparges og 

citroner over direkte varme. Citronerne skal være helt 

karamelliserede på begge sider, og aspargesene skal have 

flotte grillstriber.

Denne ret kan serveres med hollandaisesauce.
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GRILLET PIGHVAR 
EN PAPILOTTE 
med kamille, citron, grillede hvide asparges og stampede  
nye danske kartofler med masser af smør og persille. 
[   Magnus Thornvig Aaen  Karina Faltz    Frank Winding]

INGREDIENSER
2 hele pighvar på sammenlagt 
1,5-2 kg. (renset, uden hoved, 
flået for skind og klippede finner)
1 håndfuld tørrede kamille-
blomster (fås som regel på 
apoteket og i helseforretninger)
2 øko citroner
2 dl tør hvidvin
1 spsk. olivenolie
8 kviste timian
8 store hvide asparges 
2 spsk. sukker 
2 spsk. eddike

Stampede kartofler:
1,5 kg nye danske kartofler 
vasket grundigt eller skrubbet
200 g smør 
1 bundt bredbladet persille
Salt og peber

4 pers.



Salaten
Halver tomaterne og kom dem i en stor skål. Halver 

agurken på langs og skrab kernerne i midten ud med 

en teske. Skær agurken i skiver og peberfrugt i 

strimler. Snit rødløg tyndt. Kom alle grøntsagerne 

i skålen sammen med oregano, feta i mindre brud 

og oliven. Rør olie, eddike, honning, sennep og 

salt sammen til en dressing. Vend den i salaten. 

Fisken:
Rids skindet på fisken med en skarp kniv. Gnid 

først fiskene med olivenolie og så med salt og 

peber. Riv lidt citronskal henover – den må gerne 

gnides ned i ridserne. Læg halve citronskiver og 

krydderurter i skindridserne og læg fiskene på. en 

varm grill. Grill 5-7 minutter på hver side.

INGREDIENSER
4 guldbras
2 spsk. olivenolie
1 usprøjtet citron
Lidt friske krydderurter  
f.eks. salvie, oregano,  
rosmarin eller timian
Flagesalt
Friskkværnet sort peber

300 g solmodne tomater
1 agurk
1 peberfrugt 
1 rødløg
150 g fetaost
1 håndfuld oliven 
3 spsk. olivenolie 
2 spsk. eddike f.eks. æbleeddike
1 tsk. honning
1 tsk. sennep
1 lille bundt frisk oregano
1 nip salt

GRILLET 
GULDBRAS 
serveret med klassisk græsk salat
[   Magnus Thornvig Aaen  Karina Faltz    Frank Winding]

4 pers.
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Fisk og skaldyr i sæson

TORSK

LYSSEJ

MØRKSEJ

KULLER

KULMULE

HVILLING

RØDSPÆTTE

SKRUBBE

ISING

SKÆRISING

MAKREL

SILD

HORNFISK

MULTE

TORSKEROGN

STENBIDERROGN

JOMFRUHUMMER

BLÅMUSLINGER

ØSTERS

Juni JuliMaj

Spis danske fisk når de er friske, så får du den bedste kvalitet. 

[KILDE:  www.2gangeomugen.dk]
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Det ypperste inden for fisk og skaldyr er nok et stort fad fuld af frisk 
skaldyr – hvor der er rigeligt, og hvor alle favoritterne fra havets sto-
re skattekammer er at finde. Forkæl dig selv og dine nærmeste med 
et overdådigt skaldyrsfad på en helt særlig sommeraften. 

Det overdådige 

SKALDYRSFAD
[   Magnus Thornvig Aaen  Karina Faltz    Frank Winding]

KOGT HUMMER
Fyld vand i en gryde. Smag til med salt, så man kan smage sal-

tet i vandet. Put et halvt bundt dild ned i kogevandet sammen 

med 2 halverede citroner, peberkorn og evt. hummerfond. Slå 

hummeren ihjel ved at stikke med en kniv i det kryds, som sid-

der i nakken. Sørg for at stikke hele vejen igennem første gang, 

i en hurtig bevægelse for at hummeren ikke lider. Vandet skal 

koge, før hummeren lægges ned. Kog hummeren 2 minutter pr. 

100 gram og køl den ned i iskoldt vand bagefter. Flæk humme-

ren på midten og bank kløerne med en hammer eller med bag-

siden af en robust kokkekniv. Hvis du vil servere hummeren 

varm, kan du give den lidt hvidløgssmør på halekødet og sætte 

den i en forvarmet ovn på 190°C varmluft i ca. 2-3 minutter.

JOMFRUHUMMERNE
Jomfruhummerne koges i det samme vand og efter samme prin-

cip som hummeren. De kan dog også tilberedes i en forvarmet 

ovn på 190°C varmluft i ca. 6-8 minutter (afhængig af størrelse).

KRABBEKLØER
Kog krabbekløerne i det samme vand som hummeren og jom-

fruhummerne i 5-7 minutter. Tag gryden af blusset og lad klø-

erne trække færdig i det varme vand i ca. 20 minutter. 

BLÅMUSLINGERNE
Muslingerne lægges i koldt vand en times tid før de skal 

renses – så de nemlig sig selv for evt. sand. Rens dem på 

ydersiden med en børste og fjern skægget (skægget er der, 

muslingen har siddet fast ude i vandet. Det ses som en lil-

le tanglignende tråd, der stikker ud fra skallen). Det er dog 

ikke alle muslingerne der har det. De åbne muslinger bankes 

på bordet for at teste om de lukker sig. Hvis de ikke lukker 

sig, skal de kasseres. En gryde varmes med lidt olie i bun-

den. Tilsæt 2 fed finthakket hvidløg, et halvt bundt hakket dild 

(med stilke) og et snittet løg. Lad det sautere i 1 minut. Hæld 

muslingerne på og derefter hvidvinen. Læg låg på. Lad mus-

lingerne dampe i 5 minutter til de har åbnet sig og er blevet 

faste i kødet, uden at være gummi. Ryst gryden et par gange 

undervejs. Tag muslingerne op og hæld piskefløde ned i den 

saft, der er tilbage i gryden. Smag til med lidt citronsaft og evt. 

salt og peber. Denne supper er guld værd! Den er fantastisk til 

at sidde og dyppe brødet i.

ØSTERS
Østers åbnes med en østersåbner. Duft til dem alle hver 

især. De skal dufte friskt af hav og må ikke lugte af havn. 

Hvis du er i tvivl, så lad være med at spise den. Sørg for 

at soignere dem for evt. rester af skal, der måtte være 

kommet efter åbningen.

MAYONNAISER
Tag 1 dl mayonnaise og tilsæt et halvt fed knust hvid-

løg. Rør rundt og smag til med salt og lidt citron. Tag 

resten af mayonnaisen og rør den op med lidt swe-

et-chilisauce og lidt chipotle-pulver. 

CITRONERNE
Citronerne skæres midt over og enderne skæres af. 

Grill dem på fuld blus på en grillpande eller på en grill 

over direkte varme til de er helt karamelliserede på 

begge sider. Det giver en fantastisk smag og er med til at 

give sødme til citronen.

 Anret på et flot fad og server med et lækkert brød.  
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2 pers.

INGREDIENSER
1 hummer
4 store jomfruhummere 
4 krabbekløer
4 østers 
1 kg blåmuslinger
500 g forkogte pil-selv-rejer
Ca. 2 dl mayonnaise 
1 stort bundt dild
1 lille håndfuld sorte peberkorn
Evt. lidt hummerfond eller  
en skaldyrsbouillonterning 
Sweet-chilisauce
½ tsk. Chipotle-pulver
4 fed hvidløg
1 løg 
¼ l. piskefløde
3 økologiske citroner
2 dl hvidvin
1 godt lyst brød



Salt har altid udgjort en vigtig faktor i 

konserveringen. Salt trænger ind i fiske-

kødets celler, hvorefter kødcellerne afgi-

ver vand. Mængden af vand i fiskekødet 

bliver derved mindre. Den bakteriolo-

giske aktivitet bliver også nedsat, fordi 

bakterier behøver vand for overlevelse. 

Derfor forlænges fiskens holdbarhed 

ved saltning. Jo længere tid kødet er i 

berøring med saltet, jo mere vand træn-

ger der ud af kødet.

I nutidens køkkener saltes der slet ikke 

på samme måde som før i tiden. Vi be-

nytter os langt hellere af tilberednings-

metoder til rimmet eller gravet fisk. 

Disse metoder konserverer ikke maden 

og gør den derfor ikke langtidsholdbar. 

Til gengæld tilføres en unik mørhed og 

blødhed til kødet. Fisk er lækkert i sig 

selv, men med enkle midler kan man 

fremme og intensivere den gode smag 

endnu mere.

Husk at bruge helt frisk fisk – det gi-

ver altid det bedste resultat. Inden du 

starter med tilberedningen af den rå 

fisk, så husk at følge Fødevarestyrel-

Siden oldtiden har man konserveret fisk ved hjælp af saltning. Meto-
derne, vi anvender i dag, stammer fra dengang, hvor man konserve-
rede alene af den årsag, at fisken skulle kunne holde sig længere.  I 
dag gør vi det for at fremhæve de sarte og milde aromaer i fisken – og 
for at opnå saftighed og mørhed.

TILBEREDNING &
KONSERVERING 
[   Magnus Thornvig Aaen  Karina Faltz    Frank Winding]

sens anbefalinger vedrørende indfrys-

ning af fisk, der skal nydes rå. Dette for 

at dræbe eventuelle parasitter. Husk 

desuden altid at køkkenhygiejnen er 

en vigtig parameter, når der tilberedes 

fødevarer, der ikke efterfølgende skal 

varmebehandles. 

RIMNING
Rimning er en form for saltning. Ordet 

stammer fra det svenske ord for at 

sprænge. Metoden går ud på, at man 

sprænger, og det foregår typisk over fle-

re dage. Under processen taber fisken 

væsker i omegnen af 5-10% af sin vægt. 

Fisken bliver meget lækker – på en gang 

rå og alligevel mør, saftig og fast i kødet. 

Det er rimeligt simpelt at rimme fisk og 

skaldyr – alt man behøver er i princippet 

bare salt og sukker. Man rimmer nemlig 

en fisk ved at smøre den grundigt ind i en 

salt- og sukkerblanding. Som udgangs-

punkt laves der en blanding af én del 

salt og én del sukker. Herefter dækkes 

fisken til og kommer på køl. Her rimmer 

den i op til 5-6 døgn – tilberedningstiden 

afhænger af, om det er fisk eller skal-

dyr ligesom størrelsen også spiller ind. 

Når fisken er færdig, skal salt og sukker 

tørres grundigt væk, hvorefter fisken er 

klar til at blive serveret. 

De sarte og milde aromaer i fisken in-

tensiveres med rimning. Forholdet mel-

lem salt og sukker afhænger af typen af 

fisk. I de milde fisk så som rødspætter 

og hellefisk fremhæver saltet den milde 

smag, hvorimod sukker giver modspil til 

de mere intense aromaer i eksempelvis 

sej og laks.

Den rimmede version af en fisk eller 

skaldyr kan sagtens være et lækkert al-

ternativ til den røgede variant. 

GRAVNING
Gravning følger samme princip som 

rimmet fisk, idet man i forhold til rim-

ning blot tilsætter krydderier (typisk 

dild) i processen. Der tilsættes altså 

forskellige krydderurter til sukker- 

og saltblandingen efter den ønskede 

smag. Gravning er med andre ord end-

nu en metode til råmarinering af fisk, 

hvor kødet mørnes samtidig med at der 

tilføres et lækkert pift af krydderier. 
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Metoden stammer fra Sverige. 

At grave eksempelvis en laks er 

enklere, end man lige skulle tro 

– og så smager en hjemmelavet 

gravet fisk bare rigtig godt.

I princippet kan alle fisk graves, 

selv om de mest populære nok er 

laks, havørred og torsk. Hvis der an-

vendes frisk dild, så er det yderst vig-

tigt at skylle og tørre dilden grundigt. 

Det er nemlig meget vigtigt, at der ikke 

er risiko for jordbakterier i forbindelse 

med den gravede fisk. 

Knus de valgte krydderierne fint og 

bland dem med sukker, salt og hakket 

dild. Drys herefter krydderiblandingen 

ud over fisken og dæk fadet til. Lad  

fisken trække i køleskabet i 24-48 timer. 

Vend den gerne rundt et par gange un-

der gravningen. 

CEVICHE 
Ceviche er en tilberedningsmetode med 

inspiration fra Sydamerika. Det er en 

måde at tilberede fisk eller skaldyr på, 

hvor man benytter citrussaft i stedet 

for varme. Det er stykker af rå fisk eller 

skaldyr, der er marineret i saft af lime 

eller anden citrusfrugt. Fisken mørner 

i citrussaften. Der findes uanede mu-

ligheder for at krydre denne ret, men 

ideelt set skal den være krydret uden 

at være for stærk, da det vil ødelægge 

fiskens sarte smag. 

Citrussaften nedbryder proteinerne 

i fisken og gør den fast, ligesom hvis 

du havde kogt den. Oftest bruges der 

hvide fisk såsom torsk, kuller eller pig-

hvar, men rejer og andre skaldyr kan 

også tilberedes efter denne metode. 

Tænk enkle og friske smagskombinati-

oner og vælg en lækker frisk fisk, så er 

du godt på vej. 

4 pers.

GRAVAD 
LAKSESALAT 
med avokado, radiser, edamame, 
spæde salater, croutoner og  
pinjekerner

INGREDIENSER
400 g gravad laks skåret i små tynde bidder

2 spsk. citronsaft

4 avocadoer

100 g pinjekerner

6-8 radiser 

150 g edamamebønner

Et par håndfulde croutoner

150-200 g mixet salat 

Evt. lidt fintsnittet chili (hvis man er til det stærke!)

DRESSING (kan evt. erstattes med kikkoman pokesauce)

4 spsk. smagsneutral olie 

4 spsk. hoisinsauce 

2 spsk. soyasauce 

2 spsk. æbleeddike 

2 spsk. sesamolie

FREMGANGSMÅDE
Dressingen piskes sammen. Radiser skæres i kvarte, avokadoer 

skæres i mundrette bidder og vendes med citronsaft og pinjeker-

nerne ristes på en varm pande. Ingredienserne anrettes som på 

billedet. Saucen hældes i en lille kande eller skål og tages med 

ind til bordet. 
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RIMMET JOMFRUHUMMER
Start om morgenen. Bland 50/50 fint salt og sukker. Drys gavmildt jomfruhummer-

halerne med blandingen. De skal højst sandsynligt have mere, end du tror. Lad dem 

stå på køl og rimme hele dagen.

DILDOLIE
Pluk de tykke stængler fra dildkvistene (gem et par kviste til pynt). Blend dildkviste-

ne med olien i en almindelig blender i 10-12 minutter til olien føltes varm. Sigt olien 

igennem en finmasket sigte. Den skulle gerne være blevet grøn.

ANRETNING
Smag fløden til med lidt salt og evt. citronsaft. Pil ærterne ud af bælgene. Lav små 

kugler af æblerne med persiennejernet. Skær jomfruhummerhalerne i små stykker 

og fordel dem i små dybe tallerkner. Anret æbler og ærter ind imellem som på 

billedet. Pynt med dild og blomster. Hæld lidt olie op i fløden og rør rundt med en 

ske. Hæld med skeen flødesaucen ned i bunden af tallerkenen. Dette kan gøres ved 

bordet foran dine gæster for showets skyld.

RIMMET 
JOMFRUHUMMER
med syrligt æble, friskbælgede  
ærter, forglem mig ej og sauce på 
fed fløde skilt med dildolie.
[   Magnus Thornvig Aaen   Frank Winding]

INGREDIENSER
400 g jomfruhummerhaler 

 (uden skal og tarm)

2 Granny-Smith æbler og et  

persiennejern

200 g friske søde ærter i bælg

2 dl 50% fløde fra Arla Unika  

(alternativt almindelig piskefløde)

1 godt stort bundt dild 

3 dl rapsolie 

Fint salt

Sukker

Evt. lidt citronsaft

Forglem mig ej 

 (eller anden spiselig blomst)

4 pers.
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BANANCHIPS
Olien varmes op til 160-180 grader. Skær tynde skiver af bananerne på den lange 

led (gerne på mandolinjern) og friter dem i olien. Når de er gyldne og sprøde, tages 

de op af olien og lægges til afdrypning på noget køkkenrulle. Lav lidt ad gangen så 

olien ikke falder for meget i temperatur, når bananerne kommes i.

CREMEN
Hvidløg presses, ingefær rives og chili hakkes fint. Pil den brændte skræl af peberfrug-

terne og fri dem for kerner. Blend alle ingredienserne til cremen. Smag til med salt.

CEVICHE
Skær fisken i 1,5 cm tern. Vend fiskestykkerne i limesaften og lad dem trække i ca. 

10 minutter til de er blevet hvide. Skær rødløg, chili, tomater og avocado i små tern. 

Hak koriander groft (gem lidt til pynt). Tag fisken op af limesaften og vend fisketer-

nene sammen med de hakkede grøntsager. Vend cremen i. 

Anret det hele sammen med bananchipsene 

som vist på billedet og pynt med koriander.

CEVICHE  
AF KULLER
med creme af grillede peberfrugter, 
koriander og bananchips.
[   Magnus Thornvig Aaen   Frank Winding]

INGREDIENSER
500 g kullerfilet (trimmet) 

2 dl limesaft

1 rødløg 

1 chili uden kerner 

3 tomater uden kerner  

2 avocadoer 

1 bundt koriander

2-3 hele økologiske bananer hvor 

stilken kun lige er skåret af

Olie til fritering

Creme af peberfrugt:
4 gule peberfrugter grillet møre 

 (de må gerne være sorte på skindet)

1 cm ingefær

½ fed hvidløg

½ chili uden kerner 

3-4 spsk. olivenolie 

Salt 

4 pers.
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KOLOGISK
OPDRÆTTET
FISK
Det røde danske Ø-mærke blev indført i 1989, men først
 fra 2005 kom det også til at omfatte opdrættet ørred 
(regnbueørred og kildeørred). 

De økologiske principper omkring op-

drættet ørred blev ellers fulgt noget 

længere tilbage, men det blev altså først 

fra 2005, at en række danske dambrug, 

havbrug og linemuslingeproduktionsan-

læg blev omlagt til økologisk produktion 

med dertilhørende statskontrol. 

F!SK søger svaret på, hvordan en fisk 

kan være økologisk. Der bliver solgt 

meget økologisk fisk, men ved vi egent-

lig hvilke krav, der er til denne økologi? 

F!SK har derfor besøgt Clausens Fisk 

på havnen i Århus – her møder vi Jakob 

Clausen til en snak om økologiske fisk.

Jakob indleder samtalen med at forkla-

re, at økologiske fisk er opdrættede fisk, 

og at forskellen på de økologiske og de 

konventionelt opdrættede fisk er, at der 

er andre og skrappere krav til produk-

tionsforholdene hos de økologiske op-

drætter. Opdrættede fisk lever deres liv 

i anlæg ude på havet eller i dambrug. 

Dambrugene ligger på land ved åer og 

bække og opdrætter fisk i ferskvand, 

mens havbrug er netbure i havet. Jakob 

fortæller, at den væsentligste forskel 

i forhold til de vilde fisk er, at fiskene i 

havbrug og dambrug netop er opdrætte-

de og lever i aflukkede anlæg i modsæt-

ning til havets vilde fisk, hvor naturen 

bestemmer, hvor de skal opvokse.

Det er kun opdrættede fisk, der kan 

være økologiske, da økologi kun kan sik-

res i kontrollerede omgivelser. Fisk og 

skaldyr, som fiskere fanger fra vilde be-

stande, kan ikke sælges som økologiske, 

da der ikke findes et økologisk regelsæt 

for vilde fisk. Det hænger sammen med, 

at man ikke kan kalde et dyr økologisk, 

når man ikke ved, hvor det har levet, og 

hvad det har spist i løbet af sin levetid. I 

det hele taget er et af kriterierne for at 

opdrætte fisk, at man bedre kan kontrol-

lere disse fisk i forhold til de vilde fisk. 

Opdrætterne kender fiskenes udvikling 

fra start til slut.

Ideologien bag den økologiske opdræt 

er at skabe en mere etisk produktions-

form, hvor produktionen foregår ved na-

turlige processer og primært skal være 

baseret på opretholdelse af naturens 

kredsløb og balance. Økologiske fisk får 

et anderledes foder end de konventio-

nelt opdrættede fisk. Dette bevirker, at 

de vokser langsommere – hvilket gør, at 

de bliver mere faste i kødet og får en an-

den struktur. De økologiske fisk kommer 

derved i nærheden en vild fisk, der jo 

netop må vokse efter naturens lov, sam-

tidig med at de skal bruge deres krop 

på en helt anden måde. Det giver ifølge 

Jakob både struktur og smag.   

Under samtalen fremhæver Jakob fle-

re gange, at når han og hans kollegaer 

[   Karina Faltz  ]
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køber fisk hjem til butikkerne, så går 

de altid efter kvaliteten. Kvaliteten på 

fisken går forud for alt andet – kunder-

ne skal nemlig have den bedste kvalitet. 

Hos Clausens Fiskehandel er de økolo-

gigodkendt, men de sælger ikke mange 

økologiske fisk. Jakob har nemlig den 

holdning, at fisk skal komme fra deres 

vante omgivelser, de skal have levet et 

liv i frihed, og de skal kunne svømme 

hvorhen de vil efter den mad, de ønsker. 

Han fortæller, at han sagtens kan se for-

skel på en økologisk og en konventionel 

opdrættet fisk – så han står bestemt 

ikke i vejen for handlen med de økolo-

giske fisk. I hvert fald ikke så længe at 

vi alle husker på, at økologibegrebet 

udelukkende er knyttet til veldefinere-

de produktionsforhold. Mærket er altså 

ikke en kvalitetsindikator. For Jakob vil 

den friske fisk altid være den bedste – 

for det er her, han synes, at han får den 

bedste kvalitet. 
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F!SK har besøgt Det Fisk - Frederiksværk Røgeri, hvor vi har spurgt ind 
til Kasper Schneiders favorit. Uden yderligere betænkningstid nævner 
han lakseriletten. Den er supernem at lave og smager fantastisk. 

Fiskehandlerens favorit

LAKSE
RILETTE
[  /   Magnus Thornvig Aaen   Karina Faltz]

4 pers.

Perfekt til frokost og forret eller på lidt brød som en lille 

snack eller appetizer. Kaspers kunder er vilde med butikkens 

lakserilette – og han synes, at alle F!SK’s læsere skal have lov 

til at smage den fantastiske rilette. Læserne skal selv have 

mulighed for at trylle i køkkenerne efter butikkens populære 

opskrift. En kold lakserilette med smag af varmrøget laks, dild 

og purløg smager bare af sommer – og Kasper giver dig her 

sit bud på den lækre rilette med laks. 
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INGREDIENSER
200 g varmrøget laks 
1 citron og skallen deraf
½ stort rødløg 
1 stort bundt blandede friske  
krydderurter (f.eks. dild, persille,  
karse, purløg eller kørvel)
3 spsk. mayonnaise 
2 spsk. creme fraiche 18%
Lidt salt 

Friskkværnet sort peber

FREMGANGSMÅDE:
Pluk laksen ned i en skål. Hak krydder-

urterne groft og rødløget fint. Riv skallen 

af citronen og pres saften gennem en fin 

sigte. Vend det sammen i en skål og tilsæt 

de resterende ingredienser. Rør riletten 

sammen – men undgå at røre den helt ud. 

Der må gerne være lidt grove stykker tilba-

ge. Server lakseriletten med et godt brød.

2

1

3
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