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FAKTA OM GRÖNLAND
•  Grönland är ungefär lika stort som Västeuropa, 
 men har bara 57000 invånare.

•  Fiske står för 90% av den totala exporten.

•  För en av fem är fisket den huvudsakliga 
 inkomstkällan.

•  Mer än 1000 självständiga fiskare förser dagligen 
 Royal Greenlands fabriker med färsk fisk och skaldjur.

•  Royal Greenland har handlat med grönländsk fisk och skaldjur 
 sedan 1774.

•  Royal Greenland ägs till 100% av Grönlands självstyre 
 och är landets största arbetsgivare.

KVAL I T E T 
R E N H E T 
S M A K 
N Ä R H E T 
GRÖN L AND 

Kärnan i vår verksamhet 
är fisk och skaldjur av hög 
kvalitet som vi fiskar i de 
iskalla, djupa haven runt 
Grönland eller i orörda 
fjordar längs Grönlands 
västkust. 

Här är ensligt och både 
himlen och naturen är my-
cket vacker och unik.

Landet är mycket glest  
befolkat, men havet där-
emot innehåller ett över-

flöd av några av världens 
finaste skaldjur.

Royal Greenland ägs 
till 100% av Grönlands 
självstyre, och det är 
därför vår plikt att göra 

det mesta av dessa unika 
råvaror på ett hållbart sätt 
till förmån för nationen, 
folket och samhället som 
ger oss tillgång till dem.



Innehåll

UTVALDA grönländska specialiteter
-  Räkor
-  Snow crab
-  Stenbitsrom
-  Liten grönländsk hälleflundra
-  Torsk
-  Fryst fisk och frysta skaldjur är bäst eftersom ...



U T M Ä R K T A 
PRODUKT ER   

F R Å N 
HAVET 
 

Servera fisk 
till dina 
goda lokala råvaror



Fisk och skaldjur i särklass
Royal Greenlands vision är att vara en 
trendskapande leverantör av fisk- och 
skaldjursprodukter av hög kvalitet som 
alla professionella användare väljer.

För oss innebär produktutveckling och in-
novation både att utveckla nya produkter 
och att förbättra de befintliga. Och vi vill 
förbättra våra produkter i samarbete med 
våra kunder och tillsammans med dem 
skapa exakt det som det finns behov av. 
På så sätt kan vi inrikta vår utveckling 
mot de olika behov som bl.a. restaurang-
erna har ...

Royal Greenland  – din samarbetspartner. 

Servera fisk 
till dina 
goda lokala råvaror



UT VALDA 
PRODUKTER

De arktiska haven runt Grönland  
erbjuder fisk och skaldjur av mycket 
hög klass. Det iskalla vattnet gör att 
fisken och skaldjuren växer långsam-
mare än på andra håll. Resultatet är att 
smak och konsistens verkligen får tid 
att utvecklas.  

Efter fångsten är vi mycket noga med 
att upprätthålla en hög kvalitet. Det 
gör vi bl.a. via skonsamma och håll-
bara fiskemetoder, som i flera fall 
är traditionella fiskemetoder som 
förts vidare från generation till gen-
eration. Ett exempel är långrevs- 
fisket av liten gränländsk hälleflundra, 
som sker genom ett hål i isen. 

Fiskemetoderna är också hållbara,  
eftersom det blir en minimal bifångst. 
När fisken/skaldjuren har tagits upp ur 
det iskalla vattnet säkerställer vi den 
höga kvaliteten genom att bearbeta 
och frysa in råvaran mycket snabbt. 
Det bevarar den goda smaken, konsi- 
stensen och alla näringsämnen på  
bästa tänkbara sätt.

Vi är stolta att kunna erbjuda utval-
da grönländska råvaror som uppfyller 
de krav som våra kvalitetsmedvetna 
kunder ställer. Kunder som bara vill 
ha den bästa fisken och de bästa skal-
djuren på sin tallrik.

FÖR DIG MED HÖGA KRAV 
PÅ BRA RÅVAROR

DEN BÄSTA FISKEN 
PÅ TALLRIKEN

KREATIVT KÖK

BRA RÅVARA FRYST FISK=



Räkor med skal
Count: 40/60

Artikelnr:
104 608 200

Räkor med skal
Count: 50/70

Artikelnr:
104 610 200

Grönländsk snow crab
Enh/krt. 140 - 225g 

Artikelnr:
118 111 000

Caviar av stenbitrom
Enh/krt. 8 x 250g

Artikelnr:
182 250 002 (röd)
182 250 001 (svart)

Liten grönländsk hälleflundraryggfilé 
med skinn
Enh/krt. 170 - 210g 

Artikelnr:
121 184 540

Torskryggfilé med skinn
Enh/krt. 170 - 210g 

Artikelnr:
130 600 894

Räkor med skal
Count: 70/90

Artikelnr:
104 620 200

Liten grönländsk 
hälleflundrafilé
Enh/krt. 400 - 700g 

Artikelnr:
121 180 200 - IQF
121 134 300 - intl.

Torskfilé med skinn, PBI
Enh/krt. 225 - 450g 

Artikelnr:
130 822 020 - IQF





104 608 200 Räkor med skal
Count: 40/60 - 5 kg

104 610 200 Räkor med skal
Count: 50/70 - 5 kg

104 620 200 Räkor med skal
Count: 70/90 - 5 kg

Habitat
Kallvattensräkor (Pandalus bo-
realis), eller Nordhavsräkor som 
de också kallas, lever främst 
i den norra delen av Atlanten 
från New England på den amer-
ikanska östkusten, upp till de 
kanadensiska provinserna New-
foundland, Quebec och Nunavut, 
runt Grönland, Island, Svalbard 
och i Nordsjön så långt söderut 
som Engelska kanalen. Som 
namnet antyder föredrar räkorna 
kallt, djupt vatten och finns på 
djup från 20 till 1400 meter och 
ofta på mjuk, lerig botten, där de 
lätt kan hitta mat.

Om kallvattensräkor
(utseende och biologi)
Beroende på ålder varierar stor- 
leken mellan 8–12 cm men de 
kan bli så stora som 16–17 cm. 
De kalla vattnen runt Grönland 
får räkorna att växa mycket lång-
samt, så de är ofta 5–6 år gamla 
när de fiskas.
Som jämförelse tar det bara 5–6 
månader för asiatiska odlade 
räkor att uppnå den storleken. 
Den långsamma tillväxten gör 
att räkorna har gott om tid att 
utveckla smak och konsistens – 
lite som jordgubbar eller äpplen, 
som får en djupare smak när de 
odlas i svalare klimat.

Kallvattensräkorna är rosa både 
när de är råa och tillagade, till 
skillnad från många andra arter 
som ofta är bleka och genom-
skinliga när de är råa. Räkorna 
har långa antenner och små 
taggiga horn som sticker ut från 
huvudet, och svarta klotrunda 
ögon. De lever som hermafrodit-
er och föds som hanar, men 
efter 3–4 år förvandlas deras 
testiklar till äggstockar och de 
lever resten av sitt liv som honor. 
Efter leken på hösten bildas rom 
längst bak i honans huvud och 
ger en brunaktig eller grönaktig 
färg (som också kan orsakas av 
fodret), men det har ingen effekt 
på vare sig smak eller kvalitet. 
När äggen är mogna vandrar 
de ner och klibbar fast på hon-
ans ben. Där blir de kvar tills de 
kläcks på våren. Den huvuds- 
akliga födan är alger, plankton, 
krill och mikroskopiska maskar.

Fiskemetod
Royal Greenlands räkor fiskas 
utomskärs på öppet hav utanför 
Grönlands västkust. De fiskas 
med stora trålare och räkorna 
förarbetas direkt ombord. När 
räkor har fångats kokas de i 
havsvatten, sorteras, packas och 
fryses inom tre timmar, för att 
bevara sin färskhet och kvalitet. 

De frysta räkorna förvaras i fry-
slagret ombord tills det är fullt 
och trålaren lämnar sin fångst 
på fabriken. Det kan ta allt från 
3 till 6 veckor, beroende på hur 
bra fisket är och hur långt från 
hamnen räkorna fiskas. 

De västgrönländska räkfisket 
är MSC-certifierat som hållbart 
och bedrivs på ett ansvarsfullt 
sätt. Kvoten fastställs varje år 
av det grönländska självstyret 
efter rådgivning från oberoende 
biologer på Grönlands naturin- 
stitut och med hänsyn till de 
små samhällena där fisket ofta 
utgör hela levebrödet. 

Sensorik
Räkans kött har en delikat rosa 
färg, är fast och har en frisk  
smak av hav med en aning  
sötma och skaldjursbitterhet. 
Väljer man räkor med skal och 
skalar själv får man räkor med 
mer tuggmotstånd och finare ut- 
seende än maskinskalade räkor. 
Dessutom kan skalen och hu-
vudena användas för att laga 
räkfond.

Räkor innehåller mycket protein 
och lite fett, men ändå mycket 
mer omega-3-fettsyror än de od-
lade varianterna. 

De bidrar också med B12-vitamin 
och mineralerna zink, jod och 
selen.
Smakmässigt har kallvattens-
räkorna mycket att erbjuda. De 
har en mild umamifyllighet, söt-
ma, syra, en lätt skaldjursbitter-
het och en aning sälta. Man kan 
säga att smaken har så många 
nyanser att räkor nästan kan vara 
en måltid i sig själv. Av samma 
skäl bör man låta dem spela hu-
vudrollen när man serverar dem 
och inte para ihop dem med 
alltför kraftfulla ingredienser. Ar-
omatiska grönsaker som fänkål 
och kronärtskockor bidrar med 
krispighet och fyllighet, och söt-
sura frukter som äpple, ananas 
och mango passar bra till. Krämi-
ga inslag som syrade mjölkpro-
dukter och avokado är också bra 
att kombinera med räkor.
Kallvattensräkorna passar bäst i 
kalla rätter där de verkligen kom-
mer till sin rätt. Om de används 
i varma rätter är det viktigt att 
de tillsätts i sista minuten eller 
används som dekoration. Om de 
tillagas för länge är risken att de 
krymper och blir sega.

GRÖNLÄNDSKA  
R Ä K O R 
U T V A L D A 





118 111 000 Grönländsk snow crab
Enh/krt.: 140 - 225g - 9,08 kg

Habitat
Snow Crab (Chionoecetes opilio) 
lever i Nordatlanten och norra 
Stillahavet runt Nordpolen. 
Snow crab fiskas i de iskalla  
djupen i västra Grönland, i  
Barentshav och i vattnen mellan 
Ryssland, Kanada och Alaska. 
I Grönland fiskar man främst 
krabbor i fjordarna på västkus-
ten, i Sisimiut och de omgivande 
städerna och byarna.
Krabban lever på djup från 20 till 
1.200 meter, men den föredrar 
70 till 280 meter och trivs bäst 
på ler- eller sandbotten, där den 
lätt kan hitta mat.

Om snow crab 
(utseende och biologi)
Snow crab, som fått sitt namn av 
den kalla livsmiljön, tillhör sam-
ma familj som kungskrabban, 
men är mindre och har färre pig-
gar. Den kallas också drottning-
krabba. Snow crab har en liten 
kropp med tio långa ben, varav 
det första paret har grip-klor. Den 
varierar i färg från brunt till ljust 
rödaktig och orange och under-
sidan är ljus. När krabban kokas 
får den en vacker, varm orange 
färg. 
Snow crabban äter bland annat 
andra skaldjur, musslor och blöt-
djur som sniglar och sjöstjärnor, 
men den är också asätare och 

äter allt den kan hitta i leran på 
havsbotten.
Hankrabborna är vanligtvis om-
kring dubbelt så stora som hon-
orna – kroppens diameter är 15 
cm för hanarna och 8–9 cm för 
honorna och de väger mellan 
0,5 och 2 kg. Det innebär att det 
bara är hankrabborna som fiskas. 
Detta säkerställer ett fortsatt 
bestånd eftersom honorna sätts 
tillbaka i havet och kan leka. 
Med sin relativt korta livscykel 
på normalt 5–6 år är Snow crab  
ett hållbart val för den som vill 
servera fisk och skaldjur.
Hanar och honor lever åtskilda 
större delen av året och träffas 
bara under parningstiden. Efter 
parningen bär honan de befruk-
tade äggen i upp till ett år tills 
de kläcks.

Fiskemetod
Snow crab fiskas med hjälp av 
tinor, som är en typ av fällor som 
krabborna kryper in i, men inte 
kan ta sig ur. Tinorna består av 
en metallram med ett nät sträckt 
över. Man använder vanligtvis 
torsk eller sill som bete för att 
locka krabborna. Varje fiskebåt 
har många tinor som sätts ut 
längs en rev med en boj i var-
je ände. När tinorna har varit i 
vattnet en stund halas de in och 
töms på krabbor. Små krabbor 

och honor sorteras ut och sätts 
tillbaka i havet, resten förvaras i 
tankar med havsvatten ombord 
på fiskebåten. När en krabba dör 
blir den mycket snabbt dålig. 
Därför transporteras krabborna 
levande till bearbetningsanlägg-
ningen i land där de kokas i salt-
vatten och omedelbart fryses, 
vilket garanterar att alla krabbor 
är färska och har hög kvalitet.
Fiskemetoden är skonsam mot 
både krabbeståndet och miljön, 
eftersom fisket sker från små 
båtar som använder begränsade 
mängder bränsle.

Sensorik
Snow crab utmärker sig med sin 
fina smak av friskt, salt hav och 
skaldjurssötma. Det något trådi-
ga köttet är saftigt och snövitt 
med en vacker orange-röd yta.
Köttet sitter främst i benen och 
klorna, men det finns också lite i 
själva kroppen och i “axlarna” där 
benen är fästa vid kroppen. 
Axelköttet är oftast lite mer 
grumligt i färgen än benköttet 
och är därför bra till krabbsallad 
eller krabbfrikadeller. Snow crab  
säljs vanligtvis i s.k. “kluster” 
med fyra ben och en klo som 
hålls samman av axelpartiet.
Snow crab är redan kokt och 
redo att ätas efter upptining, 
men kan också serveras varm 

eller som dekoration på en varm 
maträtt. Den söta skaldjurs- 
smaken med massor av umami 
passar bra som kontrast mot 
syra och fetma, till exempel från 
syrliga äpplen, brynt smör eller 
avokado. Smaken lämpar sig 
också väl för “surf’n turf”-rätter 
med kött eller fågel.

GRÖNLÄNDSK 
S N O W C R A B 
U T V A L D 





Habitat
Stenbiten (Cyclopterus lumpus) 
är utbredd i kustområdena i 
största delen av Nordatlanten  
– från nordöstra Kanada till  
Grönland, Island, runt Norge och 
i Nordsjön runt Danmark och 
Storbritannien. 

Här lever den på stenig botten 
på djup från 50 till 150 meter. 
Under lekperioden rör den sig 
dock in på ganska grunt vatten 
och det är där den mesta fisken 
fiskas.

Om fisken 
(utseende och biologi)
Stenbiten känns lätt igen på 
sin runda kropp med små korta 
fenor, tjock hud utan fjäll och 
rader av benknölar, som löper 
längs sidorna. Längs ryggen har 
den en knölig benkam som är 
störst hos honorna. På under-
sidan har den en stor sugskiva 
som den använder för att fästa 
sig på till exempel stenar. Det 
krävs mer än 12 kg i dragkraft 
för att lossa en stenbit som har  
sugit sig fast ordentligt.

Honan är många gånger större 
än hanen. Honan kan bli upp till 
50 cm, men är vanligen 20 till 30 
cm och har blå-grön färg, medan 
hanen är rödbrun. 

Det är bara honorna som fiskas 
och det är främst rommen som 
är eftertraktad. Den kan utgöra 
upp till 25% av kroppsvikten. 

Stenbiten lever främst på mane-
ter, kräftdjur och fiskyngel.  
Tidigt på våren flyttar stenbiten 
till grunt vatten nära stranden, 
där den lägger sina ägg – cirka 
200.000  stycken åt gången.  
Hanen befruktar äggen och vak-
tar dem tills de kläcks. Efter lek-
en återvänder stenbiten till dju-
pare vatten.

Säsongen varierar beroende på 
havstemperaturen. I Danmark, 
där vattnet är relativt varmt, är 
lekperioden från slutet av januari 
till april, medan stenbiten i de 
kalla vattnen runt Grönland inte 
leker förrän april till juni.

Fiskemetod
I Grönland sker stenbitsfisket från 
små lokala båtar och fartyg som 
fiskar med nät och bara är ute på 
havet några timmar åt gången. 
Nätet fästs antingen med bojar 
eller i land i flodmynningar och 
kustområden. Stenbiten fastnar 
alltså i nätet när den simmar 
mot lekplatserna. När fiskarna 
tömmer näten tas rommen ut 
omedelbart och levereras direkt 
till Royal Greenlands fabrik i sta-
den Paamiut. 

Där rensas och kvalitetstestas 
rommen. Därefter färgas den 
lätt, packas och pastöriseras för 
livsmedelssäkerhetens skull.
Kvalitetsprocessen garanterar att 
varje leverans av stenbitsrom 
lever upp till Royal Greenlands 
höga kvalitetskrav och registre-
ringen ger fullständig spårbarhet 
genom hela processen till färdig 
produkt. 

Royal Greenland stenbitsrom ga-
ranterer caviar utan azofärgäm-
nen - endast naturliga färger 
används.
 

Sensorik
Det är särskilt stenbitens rom, 
stenbitsrommen, som är en de-
likatess. De små pärlorna har en 
spröd konsistens som känns som 
en liten explosion i munnen när 
de tuggas. Då frigörs den färska 
salta smaken. Ett bra alternativ 
till caviar från t.ex. stören. 

Fiskköttet är löst med hög fett-
halt och en geléliknande kon-
sistens som är väl lämpad för 
rökning. I Asien är stenbiten - 
honans mjuka kött - väldigt 
uppskattat och säljs som en  
delikatess.

Stenbiten och dess rom är rela- 
tivt fet och har en hög halt av 
nyttiga enkel- och fleromätta-
de fettsyror. Dessutom inne-
håller den mycket jod, selen och  
kalium.

GRÖNLÄNDSK 
 
U T V A L D A 

182 250 002 Caviar av stenbitsrom, röd
Enh/krt.: 8 x 250g

182 250 001 Caviar av stenbitsrom, svart
Enh/krt.: 8 x 250g

 
C A V I A R A V S T E N B I T S R O M 
 





121 184 540 Liten grönländsk hälleflundraryggfilé m. skinn
Enh/krt: 170 - 210g - 3 kg

121 134 300 Liten grönländsk hälleflundrafilé
Enh/krt: 400 - 700g - 6,81 kg - Intl.

121 180 200 Liten grönländsk hälleflundrafilé
Enh/krt: 400 - 700g - 5 kg - IQF

GRÖNLÄNDSK  
U T V A L D 

Habitat
Liten grönländsk hälleflundra 
(Reinhardtius hippoglossoides) 
lever i den norra delen av Atlant-
en runt Nordpolen. Liten grön-
ländsk hälleflundra är särskilt 
utbredd i de djupa, klara fjord-
arna längs Grönlands västkust, 
men den finns också öster om 
Grönland, runt Island och längs 
den norska kusten ända upp till 
Svalbard. Här lever den vanligtvis 
i områden med mjuk botten och 
på djup mellan 200 och 2000 
meter, men de största fiskarna 
finns oftast där det är som dju-
past.

Om fisken 
(utseende och biologi)
Liten grönländsk hälleflundra är 
en plattfisk, men den skiljer sig 
från andra flundror på så sätt att 
den i sitt beteende inte är lika 
knuten till botten. Av den anled-
ningen är det vänstra ögat inte 
helt horisontellt på ögonsidan 
som det brukar vara hos de fles-
ta plattfiskar, och båda sidorna 
av fisken är mörka. Liten grön-
ländsk hälleflundra och hälle-
flundra förväxlas ofta, men det 
går att skilja dem åt eftersom 
hälleflundran har en ljus och en 
mörk sida. 
Liten grönländsk hälleflundra är 
också en fet fisk med mycket 
högre halt av både enkel- och 
fleromättade fettsyror, inklusive 
omega-3 än hälleflundra. 

Fetthalten ger liten grönländsk 
hälleflundra en saftig och mjuk 
struktur medan hälleflundrans 
kött är fastare och delar sig i 
lameller när det kokas. 
Liten grönländsk hälleflundra 
föredrar vattentemperaturer 
på 1–4°C, men den har också 
observerats i ännu kallare vat-
ten. På grund av det mycket 
kalla vattnet växer den my-
cket långsamt, vilket inten- 
sifierar smaken. Man tror att lit-
en grönländsk hälleflundra kan 
bli mer än 50 år gammal, och 
att den kan bli över 1,2 meter 
lång och väga mer än 45 kg. 
Den vanligaste fångststorleken 
är 1,5–6 kg. Den glupska fisken 
äter nästan allt – från skaldjur till 
andra fiskar och även artfränder.  

Fiskemetod
Den grönländska traditionen av 
fiske efter liten grönländsk hälle-
flundra går århundraden tillbaka 
i tiden och är idag det viktigaste 
levebrödet för många små sam-
hällen. 
Grönländsk liten hälleflundra 
fångas främst med långrev eller 
nät. Det mesta av fisket sker i 
Isfjorden i Diskobukten i västra 
Grönland och norr om Upernavik 
och Uummannaq. Isfjorden är 
en 40 km lång och mycket djup  
fjord som mynnar ut i Diskobuk-

ten. Det speciella med den är att 
den fungerar som ett utlopp för 
en av världens mest produktiva 
glaciärer. Fjorden är fylld med 
enorma isberg som sakta flyter 
ut till det öppna havet. 
Under sommarmånaderna fiskas 
det främst från små båtar och 
fartyg, och på vintern när isen 
har lagt sig kör fiskarna in i 
fjorden på hundspann och fiskar 
genom ett hål i isen. Fiskarna har 
var sin fiskeplats som förs vidare 
från far till son. På fiskeplatsen 
börjar det hårda arbetet med att 
skära ett hål i den 2–3 m tjocka 
isen. Därefter för man ned en rev 
med upp till 150 krokar genom 
hålet till botten. 
Fiske med långrev är mycket 
skonsamt både mot naturen  
eftersom den oftast utförs för 
hand, och mot fisken som fån-
gas individuellt vilket minskar 
tryck- och stresskadorna och 
ger fisk av utmärkt kvalitet. Eft-
er ungefär ett dygn halas reven 
in med en handvinsch. Fisken 
rensas omedelbart innan den 
fryser till is och lastas på släden,  
varefter turen går direkt till filé-
fabriken på land. 

Sensorik
Fiskköttet är snövitt, mjukt och 
saftigt, och smaken är mild och 
krämig. 
 

Liten grönländsk hälleflundra är 
en fet fisk med en fetthalt på 
ca 15%, vilket dock varierar ber-
oende på säsong och vad den 
har ätit för föda. Det innebär att 
den är rik på både enkel- och 
fleromättade fettsyror, inklusive 
omega-3. Den har även en hög 
halt av A- och D-vitamin samt 
jod och selen.
Liten grönländsk hälleflundra är 
lämplig för de flesta tillagning-
smetoder – stekning i ugn eller 
i stekpanna, grillning, ångkok-
ning, rå i tartar, ceviche, osv. 
Den har den stora fördelen 
att den aldrig blir torr. Men vid 
stekning i panna och grillning 
måste man vara försiktig, efter-
som köttet lätt kan falla sönder. 
Det är då bäst att välja ryggfiléer 
eller filéer med skinn och tillaga 
på hög värme på skinnsidan.
Eftersom fisken är så pass fet har 
den en fyllig och kraftig smak 
som passar ihop med många 
olika kryddor. I sig själv smakar 
liten hälleflundra sött med en 
mild umami-underton. Den söta 
fetman kan hållas i schack gen-
om att servera den tillsammans 
med något syrligt och/eller beskt 
som kål, spenat, inlagd svamp 
eller vinbär. Servera gärna den 
saftiga, möra fisken med krispi-
ga tillbehör som kontrast. 

Den som vill ha ett fastare resul-
tat kan salta fisken lätt ett par 
timmar före tillagning.

 
LITEN HÄLLEFLUNDRA 
 



NutaaqTM Torsk
Mer... fräsch, vit

& smakfull!



Habitat
Grönländsk torsk (Gadus mor-
hua) Det finns torsk av olika slag 
i nästan alla världshav. Atlant- 
torsken lever främst i Nordat-
lanten från nordöstra Kanada till 
Grönland, Island, Norge, Nord-
sjön och Barents hav. I dessa 
vatten finns det sex separata  
torskstammar, och den grön-
ländska är en av dem. Torsken 
är inte kräsen när det gäller hur 
bottnen ser ut och den lever 
både nära botten och fritt i vatt-
net.

Om fisken 
(utseende och biologi)
Torsk känns lätt igen på det 
spräckliga skinnet och dess  
distinkta överbett med skägg-
töm på underkäken. Skäggtöm-
men är full av sinnesceller, så att 
torsken kan känna om det finns 
mat i närheten. Torsken har en 
vit buk, medan ryggen ändrar 
färg beroende på hur botten ser 
ut och fungerar som ett slags  
kamouflage. Färgen är exempel-
vis rödaktig över stenig botten 
och mer grönaktig i områden 
med mycket alger. Längs sidan 
har torsken en karakteristisk vit 
linje. 
Den största torsk som någonsin 
fångats var 2 meter lång och 
vägde 96 kg, men exemplar på 
50–100 cm och en vikt på 2–6 kg 
är betydligt vanligare. 

Torsken finns både i kustnära 
områden och på öppet vatten 
och föredrar alltså inget speciellt 
havsdjup. Däremot är den rela-
tivt temperaturkänslig och före-
drar kallt vatten. Det innebär att 
mängden torsk har ökat kraftigt 
runt Grönland de senaste åren 
eftersom havet längre söderut 
är varmare på grund av klimat-
förändringarna. Det kalla rena 
vattnet gör att torsken växer 
långsamt och har tid att utveckla 
en exceptionellt god smak och 
konsistens. 
Torsken blir könsmogen när den 
är mellan 2 och 12 år och den kan 
leva i 25 år. Den är en allätare 
som äter både små artfränder 
och andra små fiskar som lodda, 
tobis, skarpsill och sill. I havet 
runt Grönland äter torsken myck-
et räkor, vilket gör att köttet har 
en lätt skaldjurssmak.

Fiskemetod
Torsk fiskas traditionellt med  
trål, nät eller långrev. Royal  
Greenland erbjuder som något 
helt nytt NutaaqTM torsk. Nu-
taaqTM torsk betyder “ny torsk”. 
NutaaqTM torsk fångas med nät 
av lokala fiskare i sydvästra 
Grönland. Näten läggs nära kus-
ten i fjordarna där fisken fångas 
levande i “nätinhängningar” som 
de simmar in i, men inte kan ta 
sig ur. Fisken sorteras, så att an-
dra arter och fiskar under mini- 

mistorleken separeras och sätts 
tillbaka i havet. 
Sedan transporteras torsken  
levande från fångstplatsen till 
stora “hotellnät”, liknande dem 
som används för laxodling, i 
närheten av bearbetningsstället.
När det finns kapacitet på fabri- 
ken tas små mängder torsk in 
för bearbetning under stressfria 
förhållanden, vilket är myck-
et viktigt för den slutliga kval-
iteten, eftersom stresshormon 
påverkar fiskens struktur. Sedan 
slaktas torsken och tappas på 
blod omedelbart i kallt vatten 
och fryses omedelbart. Det är 
avgörande för torskkvaliteten att 
detta sker i en kontinuerlig pro-
cess. På så sätt går torsken från 
havet till frysen på max. 2 tim-
mar och den snabba processen 
gör att köttet förblir fast och inte 
förlorar vätska och att eventuel-
la blodansamlingar i de färdiga 
filéerna undviks. Resultatet är 
fasta, snövita filéer utan sprickor 
med oöverträffad saftig kvalitet, 
eftersom den naturliga vätskan 
bevaras.

Sensorik
Torskens kött är vitt och delar sig 
i fina lameller när det tillagas. 
Smaken är mild och konsistensen  
är saftig. Tack vare det kalla, 
rena vattnet får torsken i Nord- 
atlanten en fin sötma som kom-
pletterar den intensiva uma- 

mismaken. Torsken är en mager 
fisksort och är ett av de livsmedel 
som mättar mest per kalori tack 
vare den höga proteinhalten. Den  
är en bra källa till B6- och B12- 
vitamin och selen.
Den intensiva umamismaken 
gör att torsken passar ihop med 
många andra smaker och kan 
både spela huvudrollen i milda, 
delikata rätter eller vara bas i 
rätter med kraftigare smak. Det 
magra köttet gör den idealisk 
ihop med krämiga såser och  
den fungerar bra med både 
söta ingredienser som rotfruk-
ter, apelsin och ugnsstekt pap- 
rika, men också tillsammans 
med bittra och syrliga produkter 
som blomkål och rårörda bär. 
Torskens egen smak framhävs 
om den torrimmas lätt före tilla-
gningen. Det hjälper också till att 
bevara fiskens saftighet.
Torsken är lämplig för de flesta 
tillagningsmetoder från ugns-
bakning till stekning, ångkok-
ning, rökning och grillning. Det 
viktigaste är att den tilllagas på 
låg temperatur under lång tid, så 
att konsistensen och saftigheten 
bevaras.

GRÖNLÄNDSK 
T O R S K 
U T V A L D 

130 300 894 Torskryggfilé med skinn
Enh/krt: 170 - 210g - 3 kg

130 822 020 Torskfilé med skinn, PBI
Enh/krt: 225 - 450g - 5 kg - IQF



Använd fryst fisk! 

Hög kvalitet

Inget spill

Alltid i frysen

Lätt att dosera

Lika stora bitar

Viktgaranti

Det är bara en myt 
att färsk fisk är 
är bättre än fryst



-  e f t e r s o m  f ä r s k h e t e n  b e v a r a s . . .

F R Y S T 
F I S K 
Ä R B Ä S T 

Gränsen för godtagbar 
kvalitet är vid siffran 4.
Det betyder att kylförvar-
ad fisk är förstörd efter 
ungefär 12 dagar vid 0°C.

Källa: Danske Fiskeres 
Producent Organisation

Med korrekt hantering och för-
packning kan fryst fisk vara minst 
lika bra som, eller i vissa fall  
bättre än, färsk fisk när det gäller 
smak, färskhet och näringsvärde.

Ingenting kan konkurrera med 
en fisk som nyss har dragits upp 
ur havet. 
Men fisk som fryses in omedel-
bart efter fångsten och förpackas 
väl bevarar både sin konsistens 
och köttstruktur bättre än färsk 
fisk som kan ligga upp till en 
vecka på väg till fiskhandlaren/
grossisten.

Kvalitetsförändringar under 
kylförvaring
Vid kylförvaring av färsk fisk 
förändras fiskens kvalitet och 
bakterietillväxt. 
Kvaliteten på färsk fisk försämras 
stadigt om den förvaras vid 0°C 
tills den efter cirka 12 dagar är 
förstörd. 
Med infrysning avbryts den pro-
cessen och den kvalitet som 
fisken hade vid infrysningen 
bevaras. 
Dessutom är infrysning ett bra 
sätt att bevara vitaminer och 
mineraler.

Fryst fisk har hög kvalitet
Många vetenskapliga studier 
från DTU Aqua visar att frysta 
fiskprodukter av hög kvalitet pro-
duceras om dessa regler följs:

·  Snabb infrysning efter fång-
sten och bearbetning till en  
frysförvaringstemperatur under 
-18°C. 
·  Frys-förvaringstemperaturen 
måste också hållas så låg och 
stabil som möjligt i hela produk-
tions- och distributionskedjan. 

Om detta följs håller frysta fisk-
produkter som förpackas på bäs-
ta sätt (glasering), en hög kvali- 
tet i upp till 1 års frysförvaring.

Fördelar med fryst fisk
Förutom att kvaliteten bevaras i 
frysen finns det flera andra för-
delar med att använda fryst fisk i 
stället för färsk:

· Mindre priskänslighet med 
avseende på väder, årstid och 
fiskeförhållanden
· Stor leveranssäkerhet och 
variation – man kan få olika  
typer av fisk året runt oavsett 
årstid och fångstområde
· God ekonomi – man sparar 
pengar på styckning/hantering 
av färsk fisk, större flexibilitet i 
köket och mindre matavfall
·  Fryst fisk är lätt att hantera 
eftersom förarbetet med filete- 
ring redan är gjort
· Kvalitetskontroll och livsme-
delssäkerhet – fisken kontrolle- 
ras från fångst och produktion till 
distribution
· Vitaminer och mineraler be-
varas i frysen.

Islagrad färsk torsk           Fryst torsk produceras omedelbart efter fångsten

Fryst fisk är bra för ekonomin
·  Minimerar matavfallet signifikant
·  Ger flexibilitet i köket
·  Sparar pengar på styckning/hantering av färsk fisk 
 (Plus ev. infrysning av överbliven fisk)  
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