
Fisk og skaldyr  
er også vintermad...



GRØNLAND FAKTA
• Grønland er ca. på størrelse med Vesteuropa, men har kun 57.000 indbyggere

• Fiskeri udgør 90% af den samlede grønlandske eksport

• En ud af fem er afhængig af fiskeriet som deres vigtigste indtægtskilde

• Mere end 1000 selvstændige fiskere forsyner Royal Greenlands fabrikker med frisk fisk 
 og skaldyr på daglig basis

• Royal Greenland har handlet grønlandske fisk og skaldyr siden 1774

• Royal Greenland er 100% ejet af det grønlandske selvstyre og er landets største 
 arbejdsgiver
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KVAL I T E T 
R E N H E D 
S M A G 
N Æ R H E D 
GRØN L AND 

Kernen i vores forretning er højkvalitets fisk og skaldyr, som vi fanger i de iskolde, dybe have omkring 
Grønland eller i de uberørte fjorde langs den grønlandske vestkyst. Her er ensomt, højt til himlen, 
utroligt smukt og den skønneste, rene natur. 
Landet er særdeles tyndt befolket, men i skarp kontrast dertil er havet et overflødigheds- 
horn af nogle af verdens fineste fisk og skaldyr. Royal Greenland er 100% ejet af det grønlandske 
selvstyre, og det er derfor vores pligt at gøre mest muligt med disse unikke råvarer på en bæredygtig 
måde til gavn for nationen, folket og det samfund som giver os adgang til dem; Grønland.
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Fisk & skaldyr på menuen 
- også til vintermad
Endnu engang har vi valgt at lade kokken Søren Kyed fra Green Menu Planner være  
kreativ med vores fisk, og det er der kommet mange spændende opskrifter ud af.
 
Opskrifter, som kan anvendes på buffeten, til menuservering, på julebordet, tallerken-
anretning, kolde som varme etc. Opskrifterne er udviklet til 10 personer.
 
Søren holder meget af at arbejde med fisk i sit køkken, hvilket tydeligt skinner igennem i 
opskrifterne. Af fisketyper har vi valgt torsk, hellefisk, laks og rejer.
 
Søren anvender forskellige krydderurter, som dild, purløg, brøndkarse og persille, men 
også bløde granskud, som får én til at tænke på julen. Ellers kan man også sagtens erstatte 
det grønne drys med fintsnittet top fra vinterporrerne – som er et billigere alternativ.
 
Før i tiden syltede man, mest for at kunne opbevare til vinteren. Smagen var her helt 
unik, hvilket vi har genoplivet i nogle af retterne. Vi har endda syltet vores grønlandske  
hellefisk…
 
Af klassiske retter, vi spiser til jul, kan nævnes sylte, honningkage og æbleskiver. Selv til 
disse retter får Søren tryllet med fisken, hvilket både er overraskende, men også en helt 
fantastisk smagsoplevelse.
 
Jeg har smagt og nydt alle retterne og må sige, at det har været en suveræn oplevelse,  
DE SMAGER SÅ GODT.

 
Har du spørgsmål til opskrifterne, så kontakt gerne:
 
Anne Jakobsen
Key Account Manager
Tel.: +45 9815 4400
Mob.: +45 2125 5504
anja@royalgreenland.com

Royal Greenland  - din samarbejdspartner.
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Levested
Koldtvandsrejen (Pandalus bo- 
realis), eller dybhavsrejen som 
den også kaldes, findes primært i 
den nordlige del af Atlanterhavet 
fra New England på USA’s østkyst, 
op mod de canadiske provinser 
New Foundland, Quebec og Nu-
navut, omkring Grønland, Island, 
Svalbard og i Nordsøen så langt 
sydpå som Den Engelske Kanal. 
Som navnet antyder, foretrækker 
rejen koldt, dybt vand og findes 
på dybder på 20-1400 meter og 
ofte på blød, mudret bund, hvor 
den let kan finde føde.

Om koldtvandsrejer
(udseende og biologi)
Afhængigt af alder er rejer 8-12 
cm lange, men kan vokse sig så 
store som 16-17 cm. Det kolde 
vand omkring Grønland får re-
jerne til at vokse meget lang-
somt, således er de ofte 5-6 år 
gamle når de fanges.
Til sammenligning er asiatiske 
opdrættede rejer kun 5-6 måned- 
er om at opnå deres størrelse. 
Den langsomme vækst gør, at 
rejen har masser af tid til at ud-
vikle smag og konsistens – lidt 
som jordbær eller æbler, der 
får en dybere og mere kom- 
pleks smag når de dyrkes under  
køligere himmelstrøg.
Koldtvandsrejer er lyserøde både 
når de er rå og tilberedte, mod-
sat mange andre arter som ofte 
er blege og gennemsigtige, når 
de er rå. Rejen har lange følehorn 
og små takkede horn som stikker 
ud fra hovedet, samt store sorte 
kuglerunde øjne. De lever som 
hermafroditter og fødes som 
hanner, men efter 3-4 år forvand- 
les deres testikler til ovarier og 
de lever resten af deres liv som 

hunner. Efter gydning i efteråret 
dannes rognen bagest i hunnens 
hoved, hvilket kan give en brun-
lig eller grønlig farve (som dog 
også kan skyldes rejens føde), 
men dette har ingen betydning 
for hverken smag eller kvalitet. 
Når æggene er færdigudviklede, 
vandrer de ned og klæber til 
hunnens ben. Her forbliver de  
indtil de udklækkes i foråret. Den 
primære føde er alger, plankton, 
krill og mikroskopiske orme.

Fangstmetode
Royal Greenlands skalrejer 
fiskes udenskærs på det åbne 
hav i farvandet udfor Grøn-
lands vestkyst. Her fanges de af 
store trawlere som forarbejder 
rejerne direkte ombord. Når re- 
jerne er blevet fanget, koges 
de i havvand, sorteres, pakkes 
og indfryses indenfor tre timer 
for den optimale friskhed og 
kvalitet. De frosne rejer opbe-
vares i fryselageret ombord indtil 
det er fuldt og trawleren lander 
sin fangst. Det kan tage alt fra 
3-6 uger, alt efter hvor godt fiske- 
riet er og hvor langt fra landings-
havnen, der fiskes. 
Det vestgrønlandske rejefiskeri 
er MSC-certificeret som værende 
bæredygtigt og drevet på en an-
svarlig måde. Kvoten fastsættes 
hvert år af det grønlandske selv-
styre efter rådgivning fra uaf-
hængige biologer på Grønlands 
Naturinstitut og under hensyn-
tagen til de små bygdesamfund, 
hvor fiskeri ofte udgør hele eksi-
stensgrundlaget. 

Sensorik
Rejens kød har en fin lyserød 
farve, er fast og har en frisk 
smag af hav med et strejf af 
sødme og skaldyrsbitterhed. 
Vælger man skalrejer og piller 
dem selv, opnås rejer med mere 
bid og et flottere udseende end 
de maskinpillede rejer. Desuden 
kan skaller og hoveder anvendes 
til at koge rejefond.
Rejer har et højt indhold af pro-
tein og et lavt indhold af fedt, 
men indeholder alligevel langt 
flere Omega-3 fedtsyrer end sine 
opdrættede artsfæller. Desuden 
bidrager de med vitamin B12 og 
mineralerne zink, jod og selen.
Smagsmæssigt har koldtvands-
rejer masser at byde på. De har 
en mild umamifyldighed, sødme, 
syre, en let skaldyrsbitterhed og 
et strejf af salt. Man kan sige at 
smagen har så mange nuancer, 
at rejerne næsten kan udgøre et 
måltid i sig selv. Af samme grund 
bør man lade dem spille hoved- 
rollen i sin servering og ikke 
parre dem med alt for kraftige 
ingredienser. Aromatiske grøn-
sager som fennikel og jordskok-
ker bidrager med sprødhed og 
dybde og sursøde frugter som 
æble, ananas og mango passer 
godt til. Cremede elementer som 
syrnede mælkeprodukter og avo- 
cado er også gode partnere.
Koldtvandsrejer er bedst i kolde 
retter, hvor de virkelig kommer til 
deres ret. Bruges de i varme ret-
ter er det vigtigt at de tilsættes 
i sidste øjeblik eller bruges som 
topping – tilberedes de for længe 
risikerer man at de skrumper ind 
og bliver seje.

Grønlandske rejer
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Grønlandske rejer

Rejer på menuen
Den grønlandske reje er en genial råvare – sund, velsmagende og nem 
at have med at gøre uanset om den serveres rå, kogt, naturel eller til-
beredes i en kold eller varm ret. Med sin rene smag og sit dekorative 
udseende kan den mere end de fleste råvarer. Rejer kan varieres og  
sammensættes med andre råvarer i det uendelige, og samtidig 
hæver de kvaliteten af retten både smags mæssigt og visuelt.
 
Rejernes rene og friske smag gør dem perfekte at kombinere med 
fisk. Ligesom en række grøntsager, marinader og krydderier klæder 
dem godt. Både det enkle nor diske køkken, det krydrede middel-
havskøkken og Østens eksotiske krydderier har et rigtig fint samspil 
med de grønlandske rejer.
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Levested
Torsk (Gadus morhua). Der 
findes torsk af forskellige typer i 
næsten alle verdenshavene. Den 
atlantiske torsk lever primært i 
det nordlige Atlanterhav fra det 
nordøstlige Canada, til Grøn-
land, Island, Norge, Nordsøen og 
Barentshavet. I disse farvande 
findes der seks separate torske-
stammer, hvoraf den grønland-
ske er en af dem. Torsken er 
ikke kræsen i forhold til særlige 
bundforhold og findes både nær 
bunden og lever også frit i vand-
søjlen.

Om fisken 
(udseende og biologi)
Torsken er let at kende på det 
spættede skind og dens tydelige 
overbid med en skægtråd på un-
derkæben. Skægtråden er fyldt 
med sanseceller, så torsken kan 
føle om der er føde i nærheden. 
Torskens bug er helt lys, mens 
ryggen skifter farve alt efter 
hvilken bund den lever over og 
fungerer således som en slags 
camouflage. Farven bliver for  
eksempel rødlig over stenet 
bund og mere grønlig i områder 
med meget tang. Langs siden 
har torsken en karakteristisk  
hvid linje. 
Den største torsk, der nogen-
sinde er fanget, var 2 meter lang 
og vejede 96 kg, men eksem-
plarer på 50-100 cm og en vægt 
på 2-6 kg er langt mere almin-
delige. Torsken findes både i 
kystnære områder og på åbent 
vand og foretrækker således ikke 
nogen speciel havdybde. Dog 
er den forholdsvis temperatur- 
følsom og foretrækker koldt vand. 
Det betyder, at man de senere år 
har oplevet en stor opblomstring 
af torsk omkring Grønland, da 
havet længere sydpå er blevet 
varmere på grund af klimaforan-

dringer. Det kolde, rene vand her 
gør, at torsken vokser langsomt 
og får tid til at udvikle excep-
tionel god smag og struktur. 
Torsken bliver kønsmoden når 
den er mellem 2 og 12 år gammel 
og lever maksimalt 25 år. Den er 
altædende og spiser såvel min-
dre artsfæller som andre småfisk 
som lodde, tobis, brisling og sild. 
I havet omkring Grønland spiser 
torsken mange rejer, hvilket gi-
ver en fin skaldyrsnote til kødet.

Fangstmetode
Torsk fanges traditionelt med 
trawl eller langline. 

Nutaaq torsk
Royal Greenland udbyder dog 
som noget helt nyt Nutaaq* 
torsk. Nutaaq* torsk betyder 
ny torsk. Nutaaq* torsk fanges 
med bundgarn af lokale fiskere 
i sydvest Grønland. Garnene 
sættes kystnært i fjordene, hvor 
fiskene fanges levende i “netind-
hegninger” som de svømmer 
ind i, men ikke kan finde ud af 
igen. Fisken sorteres, så andre 
arter og fisk under mindstemålet 
sorteres fra og sættes tilbage  
i havet. Herefter transporteres 
torsken levende fra fangststedet 
til store “hotel-net”, mage til dem 
som anvendes til lakseopdræt, 
i nærheden af forarbejdnings- 
stedet.
Når der er kapacitet på fabrik-
ken, tages små mængder af 
torsk ind til forarbejdning under 
ustressede forhold, hvilket er 
meget vigtigt for den endelige 
kvalitet, da stresshormon påvirk- 
er fiskens struktur. 
Herefter slagtes torsken og af-
blødes straks i koldt vand og 
indfryses uden ophold. Det er 
afgørende for torskens kvalitet 
at dette foregår i én fortløbende 
proces. På denne måde går tor-
sken fra hav til fryser på 1 time  
og den lynhurtige forarbejd- 
ning sikrer at kødet forbliver fast 
og ikke taber væske, samt at 
eventuelle blodansamlinger i de 
færdige fileter undgås. 

Resultatet er faste, kridhvide 
fileter uden revner og spræk-
ker med uovertruffen saftig 
spisekvalitet, fordi den naturlige 
væske bevares.
Nutaaq* torsk har desuden et 
kogesvind, som på grund af 
forarbejdningsmetoden er 5% 
mindre end traditionelt produ- 
ceret torsk. Samtidig er dryp-
tabet reduceret fra 8% til 4%, 
hvilket betyder at fisken opleves 
mere saftig og spisekvaliteten er 
bedre.

Sensorik
Torskens kød er fint og hvidt og 
skilles ad i smukke lameller når 
det tilberedes. Smagen er mild 
og konsistensen er saftig. På 
grund af det kolde, rene vand  
i Nordatlanten får torsken en  
fin sødme som supplerer dens  
intense umamismag.
Torsken er en mager fiskeart 
og er en af de fødevarer, som 
mætter mest målt pr. kalorie på  
grund af det høje proteinindhold. 
Den er en god kilde til vitamin B6 
og B12 samt selen.
Den intense umamismag gør 
torsken til en god bærer af an-
dre smagsindtryk, så den kan 
både spille hovedrollen i milde, 
delikate retter eller danne bund i 
serveringer med mere smæk på 
smagen. Det magre kød gør den 
oplagt til cremede saucer og den 
fungerer både med sødmefulde 
ingredienser som rodfrugter, ap-
pelsin og bagte peberfrugter, 
men også med de bitre og sure 
som blomkål og råsyltede bær. 
Man kan fremhæve torskens 
egen smag ved at sprænge den 
let inden tilberedning. Det vil 
samtidig hjælpe med at bevare 
fiskens saftighed.
Torsken egner sig til de fleste 
tilberedningsmetoder fra ovn-
bagning til stegning, dampning, 
røgning og grillet. Det afgørende 
er at tilberede ved lavere tem-
peratur i længere tid, så konsi- 
stens og saftighed bevares.

Torsk
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Pickles
400 g  blomkål
400 g  blegselleri
400 g  agurk
200 g  løg

Saltlage
1 L  vand
125 g  salt
1 dl  eddike

Syltelage
5 dl  eddike
350 g  sukker

Jævning
50 g  hvedemel
20 g  sennepspulver
10 g  karry
5 g  paprika
1 dl  eddike

Kom vand, salt og eddike til saltlagen i en gryde og giv det 
et opkog. Køl derefter lagen helt af.
Skær blomkål, blegselleri og agurk ud i mindre stykker. 
Pil løget og skær det i tern. Læg grøntsagerne i en bøtte og 
hæld saltlagen over dem. Læg noget tungt over, som kan 
holde grøntsagerne under lagen. Stil bøtten på køl i 2 døgn.

Dag 3
Dræn saltlagen fra grøntsagerne og overhæld grøntsagerne 
med kogende vand. Lad grøntsagerne trække i vandet i 
90 minutter.
Kom eddike og sukker til syltelage i en gryde og giv det et 
opkog.

Dræn vandet fra grøntsagerne og kom dem i gryde med 
syltelage.
Hæld mel, sennepspulver, karry, paprika og eddike i en skål 
og rør det sammen. 
Rør jævningen ud i gryden med syltelagen og grøntsager 
under konstant omrøring. Lad picklesene koge igennem i 
et par minutter.
Hæld picklesene på atamonskyllede glas og opbevar dem 
på køl.

Fiske 
stykker 
- stegt i øldej
med rejer og 
pickles
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700 g  torskeloins
7 g  salt

Øldej
75 g  hvedemel
¾ dl  juleøl
1 spsk.  æbleeddike
2 g  bagepulver
3 g  salt
1 stk. æg

250 g  rejer
200 g  pickles
40 g  kapersbær
50 g  cornichoner
 dild

Torsk stegt i øldej
Kom alle ingredienser til øldejen i 
en skål og rør dem godt sammen.
Krydr fisken med salt og dyp den 
i øldejen.
Kom olie på en pande og varm 
den op. Steg fisken gylden på 
begge sider.

Ved servering
Server den stegte fisk og rejer 
med pickles.
Halver kapers og cornichoner og 
anret dem sammen med fisken 
og rejerne.

Pynt med dild.
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800 g  torskeloins med skind
10 g  salt

Rødkålssalat med æble og rosmarin
250 g  rødkål
1 stk. æble
5 g  rosmarin
1½ spsk.  æbleeddike
3 spsk.  olie
10 g sennep
2 g  salt
8 g  honning

Kirsebærvinaigrette
50 g  kirsebær
2½ spsk.  kirsebæreddike
20 g  honning
2 g  salt
5 spsk.  olie
 Lidt friskkværnet sort peber

50 g  brændte mandler

Rødkålssalat
Skær rødkålen i tynde strimler på et man-
dolinjern eller med en meget skarp kniv. 
Skær æblet i tynde skiver.
Kom rosmarin, æbleeddike, olie, sennep, 
salt og honning i en blender og blend til  
en homogen dressing.
Kom rødkål, æble og rosmarindressing i en 
skål og vend det godt sammen. Smag til.

Kirsebærvinaigrette
Tø kirsebærrene op eller, hvis der bruges 
friske, pil stenen ud. Kom alle ingredienser i 
en blender og blend til en glat vinaigrette.

Bagt torsk
Krydr torsken med salt. Dette kan med 
fordel gøres dagen i forvejen. Bag ved 200 
grader i 2-3 minutter. Pil skindet af. Torsken 
er færdigbagt, når skindet slipper nemt.

Ved servering
Anret fisken sammen med rødkålssalaten. 
Hak de brændte mandler groft og fordel 
dem på den bagte fisk. Fordel til sidst kirse-
bærvinaigretten rundt om retten.

Bagt 
torsk med 
brændte 
mandler 

rødkål og 
kirsebær-
vinaigrette
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Torsk med 
appelsin 
- stjerneanis  
samt julesalat og 
granatæble
Appelsin-stjerneanismarineret torsk
550 g  torskeloins
2 stk. appelsiner
2 stk. stjerneanis
6 g  salt

2 stk.  julesalat
1 stk. granatæble
1 lille  æble
 brøndkarse

Appelsin-stjerneanismarineret torsk
Skær torsken ud i tynde skiver og vend 
dem sammen med saltet.
Riv skallen på appelsinerne og pres 
saften. Kom stjerneanis i en krydderi-
kværn og blend til fint pulver. 
Rør appelsinskal, appelsinsaft og 
stjerneanis sammen. Hæld appelsin-
lagen ud over fisken og lad det trække i 
minimum 30 minutter inden servering.

Ved servering
Del julesalat ud i blade og anret torsken 
der i.
Pil granatæblekernerne ud af skallen og 
fordel dem henover torsken. Skær æblet 
ud i tynde skiver og anret dem sammen 
med torsk og granatæblekerner. 
Pynt med brøndkarse.

Brændte mandler
200 g  mandler
200 g  sukker
¾ dl  vand

Kom mandler, sukker og vand i en gryde og giv det et opkog. 
Rør rundt i gryden mens det koger. Vandet skal koge væk og sukkeret 
skal krystallisere ind omkring mandlerne. 
Skru evt. lidt ned for varmen, når vandet er ved at være kogt væk.
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Torskelabskovs 

med rødbeder 
og rugbrød
1 kg  torskeloins 
1,5 kg  skrællede bagekartofler
500 g  løg
1,2 L  vand
3 stk. laurbærblade
15 g  salt
50 g  smør
10 skiver  rugbrød
 purløg
 rødbeder syltet med julens krydderier

Torskelabskovs 
Skær kartoflerne ud i grove tern. Pil løget og skær 
det i tern. Kom kartofler og løg i en gryde og dæk 
med vand. Tilsæt laurbærblade. Sæt gryden på blus-
set og lad den småkoge indtil kartoflerne er møre.
Skær torskeloins ud i store tern. Kom fiskestykkerne 
ned i gryden, læg låg på og lad dem dampe med 
indtil de er færdige. Det tager cirka 2-4 minutter.
Kom smørret i gryden og vend det forsigtigt i, så 
fisken ikke bliver slået i stykker. Smag til med salt 
og peber.
Snit purløget fint og drys det over ved servering. 
Server med rugbrød og syltede rødbeder.

Kernebrød med stjerneanis
2 stk. stjerneanis
3½ dl  vand
2½ spsk olie
15 g  honning
140 g  solsikkefrø
90 g  hørfrø
70 g  sesamfrø
150 g  havregryn
35 g  loppefrøskaller
10 g  salt

Blend stjerneanis til fint pulver i en krydderikværn.
Kom alle ingredienser i en skål og rør det godt sam-
men. Pres dejen ud i en smurt rugbrødsform.
Lad brødet stå tildækket på køkkenbordet i minimum 
3 timer inden, det skal bages (brødet kan også røres 
sammen dagen i forvejen og stå på køl til næste 
dag). 
Bag brødet ved 180 grader i 20 minutter. Vend brødet 
ud af formen og bag det yderligere 35 minutter ved 
180 grader.
Køl brødet ned inden det skæres i skiver. 

Rødbeder syltet med julens krydderier
1 kg  rødbeder
5 dl  eddike
300 g  sukker
2 stk. stjerneanis
10 stk. nelliker
5 g  hel kanel 
5 stk.  peberkorn

Kom rødbeder i en gryde med saltet 
vand og giv dem et opkog. Skru ned 
for varmen og kog rødbederne til de 
er møre. 
Hæld vandet fra rødbederne og kom 
koldt vand på dem. Smut skindet af 
rødbederne og skær dem i skiver.
Hæld øl, eddike, sukker, stjerneanis, 
laurbærblade, nelliker og sorte peber-
korn  i en gryde og giv det et opkog. 
Kom rødbedeskiverne i gryden med 
lage og lad dem koge med i 2 minutter.
Hæld rødbederne på atamonskyllede 
glas.
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Torskesylte 
med røget torsk samt 
rødbeder og sennep
Torskesylte
320 g  torskeloins
5 g salt
15 g  majsstivelse 
15 g  dijonsennep
2 stk. æg
¾ dl  fløde
100 g  røget torsk

Grov sennepsvinaigrette med peberrod
10 g  peberrod
1½ spsk  æbleeddike
4 spsk  olie
15 g  grov sennep
20 g  løg
10 g  honning
2 g  salt 

Rugbrødschips
50 g  daggammelt rugbrød

300 g  rødbeder syltet med julens krydderier
100 g  grov sennep
 dild 
 kørvel 

Torskesylte
Skær torsken ud i stykker, som passer i kødhakkeren 
og hak den. Kom det hakkede fiskekød i foodproces-
soren sammen med salt og kør det sejt.
Blend sennep og majsstivelse i farsen. Tilsæt 
æggene et ad gangen mens blenderen kører. Tilsæt 
fløden lidt efter lidt – stadig mens blenderen kører.
Skær den røgede torsk i tern og vend den i fiske-
farsen. 
Kom farsen i en terrinform foret med bagepapir eller 
film. Bag torskesylten ved 120 grader i vandbad i 45 
minutter. Sæt sylten på køl, gerne under pres. Sylten 
skal være helt kold, inden den skæres i skiver.

Grov sennepsvinaigrette med peberrod
Riv peberroden på den grove side af et rivejern. 
Kom alle ingredienser i en blender og blend til en 
glat vinaigrette.

Rugbrødschips
Skær rugbrødet i så tynde skiver som overhovedet 
mulig, brug evt. en pålægsmaskine. Skiverne bages 
ved 130 grader indtil de er sprøde. Det tager cirka 
15 minutter.
Pensl evt. med smeltet smør og drys med salt inden 
rugbrødschipsene stilles i ovnen.

Ved servering
Anret grov sennep ovenpå fiskesylten og læg syltede 
rødbeder rundt omkring. Fordel sennepsvinaigretten 
rundt omkring rødbederne og læg rugbrødschips ud 
over retten. 
Pynt med dild og kørvel.
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Levested
Hellefisk (Reinhardtius hippo-
glossoides) lever i den nordlige 
del af Atlanterhavet omkring 
Nordpolen. Hellefisken er især 
udbredt i de dybe, klare fjorde 
langs Grønlands vestkyst, men 
findes også øst for Grønland, 
omkring Island og langs den  
norske kyst helt op til Svalbard. 
Her lever den typisk i områder 
med blød bund og på dybder 
mellem 200 og 2000 meter, men 
en klar tendens er, at de største 
fisk findes på det dybeste vand.

Om fisken 
(udseende og biologi)
Hellefisken hører til flynderfami-
lien og er en fladfisk, men afvi-
ger dog fra andre flyndere ved i 
sin adfærd at være mindre knyt-
tet til bunden. Af denne årsag 
er dens venstre øje heller ikke 
vandret helt om på øjesiden, 
som man ellers ser hos de fleste 
fladfisk, og begge sider af fisken 
er mørke. Hellefisk og helle- 
flynder forveksles ofte, men man 
kan kende forskel på at helle- 
flynderen har en lys og en mørk 
side. 
Samtidig hører hellefisken til 
de fede fisk og har således et 
langt højere indhold af både  
enkelt- og flerumættede fedt-
syrer, herunder Omega-3, end 
helleflynderen. 
Fedtindholdet giver hellefisken 
en saftig og blød struktur, hvor 
helleflynderens kød er mere 
fast og danner flager, når det til- 
beredes. 
Hellefisken foretrækker vand 
på 1-4°C, men observeres også 
i endnu koldere vand. På grund 
af det meget kolde vand vokser 
den meget langsomt, hvilket in-
tensiverer smagen. Man mener 
at hellefisk kan blive mere end 

50 år gamle og de kan blive mere 
end 1,2 m lange og veje mere 
end 45 kg. Den mest almindelige 
fangststørrelse er dog 1,5-6 kg. 
Af føde æder den glubske helle-
fisk næsten alt – fra skaldyr til 
andre fisk og sågar egne arts-
fæller. 

Fangstmetode
Den grønlandske tradition for 
fiskeri efter hellefisk rækker 
mange hundrede år tilbage og 
er den dag i dag det altover-
skyggende eksistensgrundlag i 
mange små bygder. 
Den grønlandske hellefisk fanges 
langt overvejende på langline 
eller med garn. Der fiskes især 
i isfjorden i Diskobugten i Vest-
grønland samt nordover i Uper-
navik og Ummannaq. Isfjorden 
er en 40 km lang og meget dyb 
fjord, som munder ud i Disko-
bugten. Det særlige ved den er, 
at den fungerer som afløb for 
en af verdens mest produktive 
isbræer. Fjorden er således fyldt 
med kolossale isbjerge som 
langsomt flyder ud mod det åbne 
hav. 
I sommermånederne fiskes der 
primært fra små både og joller, 
mens man de vintre hvor fjorden 
er frosset til kører ind i fjorden 
på hundeslæde og fisker gen-
nem et hul i isen. Hver fanger 
har sin egen fangstplads og 
den går i arv fra far til søn. På 
fangstpladsen begynder det 
hårde arbejde med at hugge et 
hul i den 2-3 m tykke is. Her- 
efter sættes en line med op til 
150 kroge gennem hullet, ned til 
bunden af fjorden. 
Linefiskeri er meget skånsomt 
både for naturen, da det meste 
foregår ved håndkraft, og for 
fiskene, som fanges enkeltvis 
Det reducerer tryk- og stress-

skader og giver fisk af meget 
fin kvalitet. Efter et døgns tid 
hales linen ind ved hjælp af et 
håndspil. Fiskene renses med 
det samme inden de fryser til 
is og lastes på slæden, hvor- 
efter turen går direkte til filete- 
ringsfabrikken på land. 

Sensorik
Hellefiskens kød er snehvidt, 
blødt og saftigt, og smagen er 
mild og cremet. Den hører til de 
fede fisk og har således et fedt-
indhold på omkring 15%, som 
dog svinger alt efter sæson og 
hvilken føde, hellefisken har ind-
taget. Det betyder at den er rig 
på både enkelt og flerumættede 
fedtsyrer, herunder Omega-3, og 
også har et højt indhold af A-  
og D-vitamin samt jod og selen.
Hellefisken egner sig til de fleste 
tilberedningsmetoder – ovntil-
beredning, pandestegning, grill, 
dampning, rå i tatar, ceviche etc. 
– og har den store fordel at den 
aldrig bliver tør. Dog skal pande- 
stegning og tilberedning på grill 
foregå med forsigtighed, da kø-
det er skrøbeligt og kan falde 
fra hinanden. Her anbefales det 
at vælge loins eller fileter med 
skind og tilberede ved høj varme 
på skindsiden.
Den milde, cremede smag tager 
godt imod krydderier, da fiskens 
fedme samtidig giver den en vis 
fylde og robusthed. I sig selv 
smager hellefisken sødt og med 
en mild umami-undertone. Den 
søde fedme kan holdes i skak 
ved at vælge syrlige og/eller  
bitre smagspartnere som kål, 
spinat, syltede svampe eller ribs. 
Den saftige, møre fisk har godt af 
sprødt modspil. 
Ønskes et fastere resultat kan 
fisken saltes let et par timer  
inden tilberedning.

Grønlandsk  hellefisk
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Hellefisk fra Royal Greenland bliver 

fanget i det nordvestlige Grønland, og 

stadigvæk på den traditionelle måde 

ved hjælp af langliner med mange kroge 

med madding på. Enten gennem et hul 

i isen eller fra joller og mindre fiske- 

både. Denne skånsomme fangstmetode 

sikrer fisk af en meget høj kvalitet og mini-

mal påvirkning af havmiljøet.

Vidste du at:

Røget hellefisk

Hellefisken røges ligesom laksen over 

glødende bøgeflis efter saltning og tør-

ring. Røgeprocessen, som følges nøje af 

røgmesteren, tilføjer en særdeles delikat 

smag til den ellers lidt fede fisk. 

Vidste du at:
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Bagt hellefisk
400 g  hellefiskeloins el. -filet
5 g  salt

Sprød honningkage
200 g  honningkagebrød

Stegte figner
10 stk. figner
40 g  sukker
20 g  smør
3½ spsk. æbleeddike

 lidt hasselnødder
 kørvel

Bagt hellefisk
Krydr hellefisken med salt. Dette kan 
med fordel gøres dagen i forvejen. 
Skær hellefisken i tern. Bag ved 180 
grader i cirka 1 minut, alt efter stør-
relsen på ternene.

Tip: Brug evt. rester af bagt fisk til 
denne opskrift, så er du med til at 
minimere madspild.

Stegte figner 
Halver fignerne. Sæt en pande på 
blusset og smelt sukkeret til en 
gylden karamel. Kom fignerne på 
panden med skærefladen ned mod 
panden. Tilsæt smørret og lad det 
bruse op. Tilsæt til sidst eddiken til 
panden og lad det koge lidt ind. 
Tag panden fra varmen.

Sprød honningkage
Skær brødet ud i tynde skiver og læg 
skiverne på en bageplade. Læg dem 
evt. på sammenkrøllet sølvpapir for 
at få et lidt bølget udseende. Sæt 
bagepladen i ovnen ved 150 grader 
og bag brødskiverne i 10 minutter 
eller indtil de er sprøde.

Sprød honningkage 
3 stk. æg
50 g  sukker
250 g  honning
250 g  hvedemel
10 g  bagepulver
10 g  kanel
10 g  stødt koriander
10 g  stødt anis
10 g  kardemomme
10 g  stødt ingefær
1¼ dl  mælk

Pisk æg og sukker luftigt.
Smelt honningen i en gryde og hæld 
det i æggeblandingen under konstant 
piskning.
Vend mel, bagepulver, kanel, korian-
der, anis, kardemomme og ingefær i 
æggemassen. Tilsæt til sidst mælken.
Kom dejen i en smurt rugbrødsform 
og bag brødet ved 160 grader i 50 
minutter.

Ved servering: Skær de stegte figner 
i halve. Anret figner og hellefisk på 
det sprøde honningkagebrød. 
Hak hasselnødderne groft og drys 
dem over. Pynt med kørvel.

Bagt hellefisk 
med sprød honningkage 
og stegte figner
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Hellefisk, gravad
600 g  hellefisk, gravad

Enebærvinaigrette
2 stk. enebær
8 g  grov sennep
2½ spsk  olie
1½ spsk  æbleeddike
5 g  honning
1 g  salt

Sprøde rejer
100 g  skalrejer
1 g  salt

Bagte porrer
750 g  porrer

Granskud
Lidt granskud
 (eller bløde grannåle)

Enebærvinaigrette
Hæld alle ingredienser i en blender og 
blend til en homogen vinaigrette.

Sprøde rejer
Pil rejerne og hak dem groft.  
Krydr med salt.
Hæld olie på en pande og varm den 
op. Steg rejerne sprøde (det kan godt 
sprøjte lidt med olie, da der er meget 
væske i rejerne). De sprødstegte rejer 
hældes i en sigte og olien drænes fra. 
Læg de stegte rejer på fedtsugende 
papir.

Bagte porrer 
Skær det øverste af porretoppene af 
og skyl og rens porrerne grundigt. 
Læg derefter porrerne på en rist og 
bag dem ved 250 grader i 15 minutter. 
De varme porrer lægges i en plastik-
bøtte med låg. Lad dem trække under 
låg i 15 minutter.

Granskud
Blancher granskuddene.

Ved servering
Flæk porrerne på langs, drys dem med 
lidt salt og anret dem på et fad eller en 
tallerken. Anret gravad hellefisk på den 
bagte porre.
Fordel enebærvinaigretten ud over 
hellefisken og porrerne. 
Drys de sprødstegte rejer over lige inden 
servering, og pynt med de blancherede 
granskud.

Hellefisk, gravad  
samt bagte porrer, enebærvinaigrette
og granskud
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Gravad hellefisk med sønderjysk 
grønlangkål
400 g  hellefisk, gravad
250 g  hakket grønkål
250 g  bagekartoffel
½ dl  fløde
25 g  smør

10 skiver  kernebrød med 
 stjerneanis
25 g  sprødstegt bacon
1 stk. bananskalotteløg 
50 g  mayonnaise
 smør til stegning 
 af brødet

Gravad hellefisk 
med sønderjysk grønlangkål
Kom grønkålen i en gryde med saltet 
vand og kog den mør. Dræn vandet 
fra grønkålen og køl den af.
Skræl kartoflerne og kog dem møre 
i saltet vand. 
Hak kartoflerne i kødhakkeren.
Hak grønkålen i kødhakkeren og 
hæld det derefter på en sigte og 
dræn vandet fra.
Varm smør og fløde op i en gryde. 
Kom grønkålen, kartoffelmosen og 
salt i gryden og kog det op under 
konstant omrøring. Smag til med salt 
og peber, køl grønlangkålen ned.

Læg hellefisken på et stykke film. 
Kom grønkål på hellefisken i den 
ene ende og rul hellefisken omkring 
grønlangkålen. Rul fiskerullen stramt 
op i filmen - og bind knude på den i 
begge ender. 
Stil evt. rullerne på frost i 45 minutter 
inden de skal pakkes ud af filmen, så 
holder de nemmere formen.

Ved servering
Pil bananskalotteløget og skær det i 
ringe. Vend ringene med lidt eddike,
salt og sukker.
Kom smørret på en pande og varm 
den op. Steg kernebrødet gyldent 
på panden på begge sider.
Anret hellefisken med grønlangkål 
ovenpå det smørstegte kernebrød og 
fordel mayonnaisen oven på rullen. 
Bryd bacon ud i mindre stykker  
og anret det i mayonnaisen. 
Fordel til sidst løgringene ovenpå 
rullen.    

Gravad hellefisk 
med sønderjysk 
grønlangkål og smørstegt 
kernebrød
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Æbleskiver med røget hellefisk
90 g  smør
1½ dl  piskefløde
10 g  salt
175 g  hvedemel
115 g  æggeblomme
145 g  æggehvide
1 stk. æble
175 g  hellefisk, røget
1 stk. citron

Solbærchutney
200 g  solbær
1 lille  løg
1 lille  æble
10 g  grov sennep
1 stk. stjerneanis
4 spsk.  æbleeddike
55 g  sukker
10 g  honning
2 g  salt
4 g  peberrod
 lidt friskkværnet 
 sort peber
10 g  peberrod
10 g  eddikepulver

Æbleskiver med røget hellefisk
Smelt smørret i en gryde. Kom fløden 
i en skål, tilsæt det smeltede smør 
og rør det sammen. Rør melet ud i 
fløden og tilsæt æggeblommerne.
Riv æblet på den grove side af et 
rivejern. Riv derefter skallen på 
citronen og hak den røgede hellefisk 
fint. Vend æble, citronskal og helle-
fisk i dejen. Pisk æggehviderne stive 
og vend dem i dejen.
Smør en æbleskivepande med lidt 
olie. Fyld hullerne i æbleskivepanden 
med dejen. Fyld lidt dej i hullet hver 
gang du vender æbleskiven lidt. På 
denne måde opnås en større og flot-
tere rund æbleskive.

Solbærchutney
Pil løgene og skær dem i tern. Kom 
olie i en gryde og sautér løgene. 
Skræl æblet og skær det i tern. 

Kom solbær, æble, sukker, honning, 
æbleeddike, salt, stjerneanis og 
grov sennep i gryden. Giv gryden et 
opkog. Skru derefter ned for gryden 
og lad den koge ved middel varme i 
45 minutter.
Skræl peberroden og skær den i 
skiver. Kom peberroden og kværnet 
peber i solbærchutneyen og hæld 
den på et skoldet patentglas. 
Opbevar chutneyen på køl.

Ved servering
Riv peberoden på den fine side af  
et rivejern. Drys æbleskiverne med  
eddikepulver og fintrevet peberrod 
og server solbærchutneyen til.

Æbleskiver med 
røget hellefisk
peberrod og solbærchutney
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Syltet stegt hellefiskeloins
900 g  hellefiskeloins
10 g  salt
25 g  rugmel
1 lille  løg
3½ dl  eddike
115 g  sukker
1 stk. stjerneanis
3 stk. nelliker
1 stk laurbærblad
5 g  peberrod

Karrysalat med æg og rejer
2 stk æg
75 g  mayonnaise
3 g  karry
75 g  rejer
50 g  æble
50 g  cornichoner
5 g  dild

10 skiver rugbrød 
 smør til brødet
40 g kapersbær
1 lille løg
 dild til pynt

Syltet stegt hellefiskeloins
Krydr hellefisken med salt.
Vend den ene side af hellefisken i 
rugmelet.
Varm en pande op med olie. Kom 
hellefisken på panden med den 
side, som er vendt i mel, ned mod 
panden. Steg fisken gylden - den skal 
kun steges på den side, som er vendt 
i mel. Tag fisken af panden og læg 
den i en bakke.
Pil løget og snit det i ringe fra top 
mod bund. Skræl peberroden og 
skær den i skiver. 

Kom løg, eddike, sukker, stjerneanis, 
nelliker og laurbærblad i en gryde og 
giv det et opkog. Tag gryden fra blus-
set og tilsæt peberroden til lagen. 
Køl lagen ned.
Hæld den afkølede lage over helle-
fisken og lad fisken trække i mini-
mum 2 timer.

Karrysalat med rejer og æg
Kog æggene i 9 minutter. 
Pil dem - og hak dem groft.
Skær æblet i tern og cornichonerne 
i skiver.
Kom mayonnaise, salt og karry i en 
skål og rør det sammen. Vend de 
hakkede æg, æbletern og cornichon-
er i karrydressingen. Hak dilden groft 
og vend den i karrysalaten. 
Kom rejerne i og smag til.

Ved servering
Smør rugbrødet med smør og anret 
den syltede hellefisk ovenpå. 
Anret karrysalaten ovenpå helle-
fisken.
Pil løget og skær det i ringe. 
Anret løgringe, kapersbær og dild 
ovenpå karrysalaten.

Smørrebrød 
med stegt 
syltet hellefisk
- karrysalat med rejer 
og æg
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Varmrøget 
hellefisk 
med ”waldorf-
salat”
800 g  hellefiskfilet, varmrøget

Hvidvinssyltede pærer
3 stk. pærer
2½ dl  hvidvin
65 g  sukker
1 stk. laurbærblad
5 stk. sorte peberkorn

Citronskyr
175 g  skyr
2 g  salt
½  citron
10 g  sukker

150 g  blegselleri
80 g  valnøddekerner
150 g  vindruer

 brøndkarse

Hvidvinssyltede pærer
Hvidvin koges op med sukker, laurbær 
og peberkorn. Pærerne skrælles hele, 
således at stilken forbliver herpå.
Pærerne kommes i et atamonskyllet 
glas og overhældes med lagen. 
Skal stå 1-2 dage før brug.

Citronskyr
Skyren smages til med salt, citron og 
sukker.

Skær hellefisken ud i en skarp firkant
- eller servér hel.
Skær den syltede pære ud i mindre 
både og halvér vindruerne.
Anret hellefisk med syltet pære, salt- 
ristede valnødder, blegselleri og vin-
druer.
Fordel citronskyren rundt omkring på 
retten. 
Pynt med brøndkarse og evt. de tynde 
strimler af blegselleri.

Ved servering:
Vend valnødderne med en lille 
smule vand og lidt salt. Kom dem i 
bradepande og rist 8-10 minutter 
ved 170 grader.

Skær blegsellerien ud i små stykker 
og vend dem med lidt salt og sukker. 
Skær evt. noget af blegsellerien til 
tynde skiver på et mandolinjern og 
kom dem i isvand, så de kan krølle 
sammen.
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GOURMETTRIM®

GOURMETTRIM®

Norsk laks

De norske laks 
røges på vores røgeri 
i Hirtshals, hvor 
røgmesteren 
nøje følger 
processen...

Røget laks
Koldrøget laks fra Royal Greenland er frem-
stillet af opdrættet laks fra Norge af den 
højeste kvalitet. 

Laksen saltes først og derefter tørres og 
røges den over glødende bøgeflis i 6-12 
timer ved 22-24°C grader. Dette giver laksen 
en flot orangerød farve og en lækker røget 
smag. 
Røgen er også med til at sikre en lang hold-
barhed. 

Gravad laks
Gravning er en gammel nordisk tradition, 
som blev opfundet for at forlænge laks-
ens holdbarhed. Gravning er egentlig en 
marinering med sukker og salt samt en 
krydderiblanding som ofte indeholder dild, 
enebær og anis. Marineringen fremhæver  
laksens fine smag og tilføjer en let krydring.

Laks har et 
højt indhold af sunde 

Omega-3 fedtsyrer
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Royal Greenland's 
GOURMETTRIM® - Røget & gravad 
norsk laks - af højeste kvalitet...

GOURMETTRIM®  fremstilles af nøje udvalg-
te, ferske norske laks, hvor friskhed, farve, 
fedt indhold og størrelse har stor betyd ning 
for kvaliteten. Nænsom tørring og røgning 
over bøgeflis sikrer en blød og dyb røgsmag 
og en god konsistens.

- GOURMETTRIM® Royal Greenlands garan- 
ti for at kødet i laksens brune rygmuskel 
og den hvide sene i halen er fjernet = 
TIDSBESPARENDE

- MINDRE SVIND: Fuld udnyttelse af hele 
produktet

- ENSARTET KVALITET: Vi garanterer samme 
høje kvalitet hver gang

- FRISKHED: Vi bruger udelukkende ferske, 
friskslagtede laks direkte fra norske hav-
brug

- UDVALGTE RÅVARER: Laksene er nøje ud-
valgt på baggrund af farve, størrelse og 
fedtindhold

- FAST KONSISTENS OG FLOT FARVE: 
 Vi forarbejder vores laks nænsomt med 

langsom modning og tørring

- BLØD OG DYB RØGSMAG: Røgmesteren 
følger nøje den langsomme rygning over 
bøgeflis

- FORSKÅRET: Hele laksen er skåret i skiver 
– selv halen, fordi vi har fjernet den hvide 
sene
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Gravad 
laks med 
rygeost 
- smørstegt 
kernebrød

500 g  Laks, gravad, 
 GOURMETTRIM® 
180 g  rygeost
¾ dl sødmælk
1 dl  fløde
1 blad  husblas
2 g  salt

10 skiver  kernebrød med 
 stjerneanis
 smør til stegning
30 g  cornichoner
1 stk. skalotteløg
 dild 

Gravad laks med rygeost
Udblød først husblassen i koldt vand. 
Kom dernæst rygeosten i en skål og 
rør den glat. 
Pisk fløden til flødeskum.
Varm mælk og salt op i en gryde 
og rør husblassen ud i den varme 
mælk. Rør mælken i rygeosten under 
konstant omrøring og vend til sidst 
flødeskummet i rygeosten.
Hæld rygeostmoussen i en form og 
stil den på køl i minimum 3 timer 
inden servering. 
90 minutter inden retten skal 
serveres, sættes rygeostmoussen i 
fryseren.
Kom rygeostmoussen i en skål og rør 
den glat. Læg derefter den gravad 
laks på et stykke film. Rygeostmous-
sen lægges på den gravad laks i den 
ene ende og laksen rulles omkring 
rygeosten. 

Rul fiskerullen stramt op i filmen og 
bind knude på den i begge ender. 
Stil evt. rullerne på frost i 45 minutter 
inden, de skal pakkes ud af filmen. 
Så holder de nemmere formen.

Ved servering
Varm smørret op på en pande. 
Læg kernebrødet på panden og 
steg det gyldent på begge sider.
Anret lakserullen ovenpå kerne-
brødet.
Halver cornichonerne på langs, pil 
skalotteløget og skær det i ringe. 
Cornichoner, løgringe og dild anrettes 
ovenpå rullen. 

Royal Greenland anvender 

ferske friskslagtede laks 

direkte fra norske havbrug. 

Gravad laks
Den fine dildsmag passer godt til 

laksen og gør gravad laks perfekt 

som forret både sommer og vinter.

Røget laks
Koldrøget laks fra Royal Greenland 

er fremstillet af opdrættet laks fra 

Norge af den højeste kvalitet. 

Laksen saltes først og derefter tørres 

og røges den over glødende bøge-

flis i 6-12 timer ved 22-24°C grader. 

Dette giver laksen en flot orangerød 

farve og en lækker røget smag. 

Røgen er også med til at sikre en 

lang holdbarhed.  
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Rygeostmousse 
115 g  rygeost
½ dl  sødmælk
¾ dl piskefløde
1 blad  husblas
2 g  salt

Rejesalat
50 g  skyr
3 g  salt
2 g  sukker 
1 g  paprika
4 g  dild
15 g  løg
170 g  rejer

10 skiver  franskbrød
300 g  Laks, røget, 
 GOURMETTRIM® 
 lidt stødt enebær
 brøndkarse 

Rygeostmousse
Udblød husblassen i koldt vand. Kom 
derefter rygeosten i en skål og rør den 
glat. Pisk fløden til flødeskum i en skål 
for sig.
Kom mælk og salt i en gryde og varm 
det op. Rør husblassen ud i den varme 
mælk. Rør derefter mælken i rygeosten 
under konstant omrøring og vend til 
sidst flødeskummet i rygeosten. Hæld 
rygeostmoussen i en form og stil den på 
køl i minimum 3 timer inden servering.
Sæt rygeosten på frost 90 minutter 
inden, den skal bruges ved servering.

Rejesalat
Rør skyr, salt, sukker og paprika sam-
men til en dressing. Hak dilden groft 
og vend den i. Pil løget og snit det fint.
Hak rejerne fint og vend dem i dressin-
gen sammen med de fint hakkede løg. 
Smag til.

Ved servering
Stik brødet ud med en udstikker. Skær 
resterne fra det udstukne brød ud i 
tynde skiver og rist dem sprøde i en 
150 grader varm ovn.
Stik både den røgede laks og den 
frosne rygeost ud med samme størrelse 
udstikker. Læg rygeostmoussen på det 
udstukne brød og laksen ovenpå ryge-
ostmoussen. 
Anret laksekanapéen på et fad eller en 
tallerken og læg rejesalaten ovenpå 
laksekanapéen.
Enebærrene blendes til fint pulver i 
en krydderikværn. Tag noget af den 
rygeostmousse, som er i overskud efter 
at være blevet stukket ud, og drys med 
enebær.
Fordel rygeostmoussen med enebær og 
ristet brød rundt om laksekanapéen.
Pynt med brøndkarse.

Røget laks 

med rygeostmousse og rejer
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Flemming Trosborg
Salgschef/Key Account Manager

Grossister, område nord
Tlf.: 4188 2664 

fltr@royalgreenland.com

Niels Pinderup
Key Account Manager
Grossister, område syd

Tlf.: 2211 7049 
nipi@royalgreenland.com

Michael Kaisler Thomsen
Key Account Manager

Grossister, område Sjælland
Tlf.: 4199 8453 

mika@royalgreenland.com

Anne Jakobsen
Key Account Manager

Storkøkkener
Tlf.: 2125 5504 

anja@royalgreenland.com

Kontaktinformation

Rejer

Luksus rejer, XXL, GULD  MSC Count  95 - 125 105 448 020

Luksus rejer, XL MSC Count  125 - 175 105 446 020

Luksus rejer, L MSC Count  75 - 275 105 444 020 

Skalrejer (søkogte) MSC Count  70 - 90 104 620 200

Skalrejer (søkogte) MSC Count  80 - 100 104 628 200

Skalrejer (søkogte) MSC Count  90 - 130 104 635 200

Hellefisk

Hellefiskeloins  90 - 130 g 121 184 520

Hellefiskeloins, med skind  170 - 210 g 121 184 540

Hellefiskefilet, IQF  200 - 400 g 121 179 200

Hellefiskefilet, IQF  400 - 700 g 121 180 200

Hellefisk, røget, skiveskåret  500 - 1100 g 121 747 013

Hellefisk, røget, skiveskåret  800 - 1400 g 121 747 413

Hellefisk, gravad, skiveskåret  500 - 1100 g 121 748 013

Hellefisk, varmrøget, naturel  800 - 1300 g 121 760 011

Torsk

Torskeloins  60 - 80 g 130 979 070

Torskeloins fra Grønland  120 - 140 g 130 979 848

Torskeloins MSC 120 - 140 g 130 600 844

Torskeloins  140 - 160 g 130 979 850

Torskeloins MSC 140 - 160 g 130 600 854

Torskeloins, med skind  170 - 210 g 130 979 890

Laks

Laks, røget, GOURMETTRIM® skiveskåret 900 - 1400 g 141 315 111

Laks, gravad, GOURMETTRIM® skiveskåret 900 - 1400 g 141 838 111

www.royalgreenland.com


