
Royal Greenland torsk... 
- smag forskellen!



Torsk med Royal Greenland... 
- mulighederne er uendelige!



Torsk med Royal Greenland... 
- mulighederne er uendelige!

Torsken appellerer til de fleste og kan tilberedes 
på utallige måder - den slipper let benet i tilberedt 
tilstand og er velegnet til at koge, dampe, grille, 
friturestege, pande- og ovnstege, salte, tørre og 
røge.

Torskefileter er tykke og kødfulde, og samtidig har 
de et lavt fedtindhold og en lang holdbarhed.

Torsken har et meget højt indhold af proteiner i 
forhold til mængden af kalorier. Den er en god 
kilde til niacin, vitamin B12, kalium, vitamin B6, 
fosfor, selen og indeholder Omega-3 fedtsyrer.

Mad med torsk
Til denne folder har vi bedt den anerkendte kok, 
Bo Marcussen om at kreere 10 opskrifter med 
torsk – spændende lige fra den traditionelle ”Kogt 
torsk med sennepssauce” i en moderne udgave til 
en mere højgastronomisk variant.

Der er rigtig mange muligheder med torsken, der 
har en intens umamismag.

Torsk med Royal Greenland – smagsoplevelser
uden grænser...

Med Royal Greenland torsk får man:

- ET PRODUKT, DER SÆLGES SOM NETTOVÆGT - 
dvs. at man hos Royal Greenland IKKE betaler 
for glaseringen

- EN FEDTFATTIG FISK - torsken indeholder kun 
ca. 0,6% fedt

- HØJKVALITETSFISK - Royal Greenlands torsk fang-
es i FAO 21 og 27 (Atlanterhavet), hvor torsken 
har den bedste kødstruktur og er mest saftig

- LIGE PRÆCIST DEN UDSKÆRING DU HAR BRUG 
FOR - på bagsiden af denne folder kan du se de 
muligheder, vi tilbyder

- ET PRODUKT HELT UDEN SPILD - du betaler kun 
for den fisk du får - ikke ben, skind mv.

- EN FISK, DER ER FANGET I DEN RIGTIGE SÆSON - 
man siger, at torsken er bedst i måneder med R. 
Her får man de bedste og mest smagfulde torsk

- EN SMUK HVID OG MEGET SMAGFULD FISK - de 
gastronomiske muligheder er nærmest uendelige 
med torsken

Royal Greenland torsk
Torsken er nok den mest kendte spisefisk i den 
vestlige verden, og har været en populær spise 
siden middelalderen. Kødet er helt hvidt, med 
store flager og er meget mildt, mørt og saftigt. 
Atlanterhavstorsken får en langsommere vækst i 
de kolde farvande, hvilket er med til at udvikle 
smagen yderligere.

Royal Greenland torsk 
- det fås ikke bedre...





Der er stadig “hold” i de 
traditionelle danske retter...

Kogt torsk “classic” 
10 personer

1 l  mælk
100 g smør
100 g mel
1 spsk.  koncentreret hønsebouillon 
4-5 spsk.  grov sennep 
10 stk.  torskeloins, Royal Greenland
10 stk. laurbærblade
20 stk. sorte peberkorn
2 kg små vaskede kartofler, kogte
500 g røget bacon i tern
10 stk. hårdkogte æg
400 g syltede rødbeder i tern
100 g revet peberrod
1 bk.  ghoa cress (eller anden krydderurt)
 Salt & hvid peber frisk fra kværn

Smelt smøret i en gryde og tilsæt melet. Pisk mælken i lidt 
efter lidt og tilsæt bouillonen. Smag saucen til med salt, 
peber og sennep. 
Tilbered torsken i vand med laurbærblade, peberkorn og 
5 spsk. salt i 12 min. - vandet må kun boble i kanten.
Steg baconternene sprøde og hak æggene groft. 
Server de varme fisk med kartofler, sauce, æg, bacon, revet 
peberrod og rødbeder. Pynt med ghoa cress.



10 personer, forret

3 stk. torskeloins (140-160 g), 
 Royal Greenland
1 spsk. salt
2 tsk.  sukker
200 g  pastinak
1,5 dl  mælk 
50 g  smør
3 fed  hvidløg
5 spsk.  stenbiderrogn, Royal Greenland
200 g  soyabønner, smuttede
1 bk. karse
1 bk.  ærteskud
1 dl  rapsolie
1 stk. usprøjtet citron
 Salt & sort peber frisk fra kværn

Gnid de optøede loins med salt og sukker. 
Rul dem enkeltvis stramt i madfilm og lad dem 
trække på køl i min. 5 timer.
Skær pastinakkerne i tern og damp dem i mælk 
ved svag varme under låg, til de er møre. Blend 
pastinakkerne til puré med smør og knust hvidløg. 
Smag puréen til med salt og fyld på sprøjtepose. 
Opbevar på køl.
Skær de rimmede torsk i tynde skiver og anret 
dem. Fordel de smuttede bønner, rogn, karse, 
ærteskud, rapsolie, revet citronskal og lidt citron-
saft over fisken. Sæt små toppe af pastinakpuréen 
på anretningen og drys med sort peber.
Server evt. med lunt brød og smør.

Rimmet torsk 
med pastinak, soyabønner og stenbiderrogn



10 personer

10 stk. torskeloins, Royal Greenland
5 bdt.  forårsløg
10 fed  hvidløg
4 dl  kraftig fjerkræbouillon
2 g  lecithin (emulgator til skum)
300 g Snow crab (benkødet), 
 Royal Greenland
2 poser  blåmuslinger i hvidvinssauce, 
 Royal Greenland
1 stk. usprøjtet citron
1 bk.  rucola cress (eller anden krydderurt)
 Olivenolie
 Salt & sort peber, frisk fra kværn

Salt de optøede loins og rul dem enkeltvis stramt i 
madfilm. Hæld kogende vand over rullerne og lad 
dem trække i 12 min. Læg dem herefter i isvand 
og sæt på køl. 
Del forårsløgene og sauter den øverste del i olie 
med knust hvidløg og blend med bouillon og 
lecithin. Opbevar på køl. Svits den nederste del 
af forårsløgene på pande og krydr med salt og 
peber. 
Læg de stegte løg og krabbekødet i en gastro-
bakke. Pak torskerullerne ud og læg ved siden af. 
Film (madfilm) gastrobakken og sæt i ovnen v. 
60°C i 20 min.
Tilbered poserne med muslinger  i microbølge-
ovnen i 6,5 min. v. 800W. 
Anret krabber og løg skiftevis. Bræk torsken i 
mindre stykker og læg over. Drys muslinger, 
stenbiderrogn, revet citronskal, rucola cress og 
sort peber over. Skum løgbouillonen op med 
stavblender og server. 

Torsk med stenbiderrogn 
og krabbe



BBQ torsk 
med sauteret 
savoykål 
og mandler
10 personer

400 g mandler
4 spsk.  soyasauce 
10 stk. torskeloins 
 Royal Greenland
2 stk. æggeblommer
1 dl majsmel
1/2 dl tørret bbq-krydderi
1 stk. savoykål
1/2 dl sesamolie
10 stk. persillestilke
4 fed  hvidløg
1 bk.  ghoa cress (eller anden  
 krydderurt)
 Muskatnød
 Olivenolie
 Salt & hvid peber, 
 frisk fra kværn

Smut 300 g mandler og blend med 
4 dl vand. Smag til med salt og revet 
muskatnød. Opbevar på køl. 
Vend 100 g mandler med soyasauce 
og bag i 10 min. v. 175°C.
Salt de optøede loins og paner dem 
på den ene side - først i æggeblomme 
dernæst i en blanding af majsmel og 
bbq-krydderi. Steg de panerede loins 
i olie - 4 min. på hver side.
Blancher savoykålet i saltet vand 
og sauter herefter i sesamolie med 
fintsnittede persillestilke og knust 
hvidløg. 
Smag til med salt og peber.
Anret de varme fisk med kål, mand-
ler, mandelsauce samt ghoa cress og 
server.



10 personer, forret

2 stk. broccoli
100 g smør
50 g parmesanost
1 håndfuld  hø
2 stk. blødkogte æg
1 spsk.  rygeost
1 dl sødmælk
5 stk. torskeloins (120-140g), 
 Royal Greenland
20 g havtorn
1 bk.  rucola cress (eller anden krydderurt)
 Salt & hvid peber, frisk fra kværn

Del broccolien i buketter og stokke. Snit 5 buket-
ter fint på mandolin og læg i isvand. Kog resten 
af buketterne i saltet vand, til de er møre. Skræl 
stokken, skær den i meget små tern og læg dem 
i isvand. Blend de kogte buketter med smør og 
parmesanost. Smag puréen til med salt og peber 
og hold varm til servering.
Brænd høet af i ovn v. 200°C i ca. 45 min.
Blend æggene med rygeost og mælk. Smag til 
med salt og peber.
Krydr de optøede fisk med salt og peber og 
rul dem enkeltvis stramt i madfilm. Luk enderne 
med snor. Tilbered rullerne i vandbad v. 48°C 
i 20 min. Pak dem herefter ud og skær til.
Anret puréen med broccolitern og -flager samt 
havtorn. Læg fisk, hø, rucola og æggesaucen ved 
og server.

Torsk 48°C med æg
brændt hø og variation af broccoli



10 personer

10 stk. torskeloins, Royal Greenland
1 håndfuld  babyspinat 
75 g æggehvide
300 g fløde
5 stk. porrer
250 g parmesanost
5 stilke  basilikum
1 dl citronolie
1 bk.  ghoa cress 
 Salt & hvid peber, frisk fra kværn

Flæk de optøede torskeloins på langs. Kør halv-
delen af stykkerne til en sej fars med fint salt, 
peber og spinat på robot. Rør herefter med ægge-
hvide og fløde. 

Grøn torsk 
med porre

Fordel farsen på de resterende ti halverede torske-
loins med en sprøjtepose. Rul hver loin med fars 
stramt i madfilm og luk enderne med snor. 
Fjern de to yderste blade på porrerne, skær dem i
mindre stykker og tør dem i ovn i 1 time v. 75°C.
Bring 2 dl. vand i kog og pisk fintrevet parmesanost 
i til det er helt smeltet. Lad trække i 20 min. 
Blend med basilikum og smag til med salt og peber. 
Opbevar på køl.
Salt porrerne, skær dem i store stykker, vacuumer 
med citronolie og kog i posen i 12 min. ved svag 
varme. Vend olien fra porrerne og parmesan-/
basilikumblandingen sammen.
Hæld 2 l. kogende vand over fiskerullerne og lad 
dem trække i 12 min. Skær rullerne rene i enderne 
og fjern madfilmen. Anret porrer, tørrede porrer, 
ghoa cress og olieblandingen ved fisken og server.



10 personer

10 stilke  løvstikke
2 dl  olivenolie
2 stk. rødløg
1 dl kaperslage 
2 spsk.  brun farin
10 stk. bagekartofler
1/2 l skyr
100 g smør
4 fed  hvidløg
10 stk. torskeloins, Royal Greenland
20 skiver  røget hellefisk i skiver, 
 Royal Greenland
200 g stenbiderrogn, Royal Greenland
1 bdt.  dild
 Olie til stegning
 Salt & sort peber, frisk fra kværn

Blend løvstikken med olivenolie og sæt på køl.
Kog kaperslage og brun farin op. Skær rødløgene i 
både og varm dem i lagen. Afkøl løgene i lagen.
Bag kartoflerne i ovn til de er møre. Flæk dem 
herefter, skrab “kødet” ud med en ske og vend 
med skyr, smør og knust hvidløg. 
Smag til med salt og peber og hold kartoflerne 
varme til servering.
Rul hellefisken om de optøede loins og skær dem 
i tournedos á ca. 2 cm. Sæt hellefisken fast med 
en tandstik. Steg fisken i olie ved jævn varme 
- ca. 2 min. på hver side.  
Anret de varme fisk med kartoffelmos, rogn, løg, 
plukket dild samt løvstikkeolie og server.

Stegte torsketournedos 
med røget hellefisk og kartoffelmos



Rodfrugt-
brandade 
med torsk og 
hellefisk
10 personer

8 stk. torskeloins (140-160 g), 
 Royal Greenland
5 dl kraftig fjerkræbouillon
300 g rødebede
2 spsk.  citronsaft
2 spsk.  rapsolie
200 g røget hellefisk i skiver,
 Royal Greenland
800 g pastinak/persillerod  
300 g selleri
250 g kartoffel
300 g parmesanost
200 g skyr
100 g smør
1 spsk.  sellerisalt
2 bk.  ærteskud
 Salt & hvid peber, 
 frisk fra kværn

Læg de optøede torsk i en gastrobakke 
og hæld den varme bouillon over. 
Film (madfilm) bakken og bag i ovn i 
40 min. v. 68°C.
Skær rødbeden i meget små tern og 
vend med citronsaft og rapsolie. 
Smag til med salt og peber og lad 
trække på køl.
Skær pastinak/persillerod, selleri og 
kartoffel i mindre stykker og kog dem 
i usaltet vand til de er møre. Mos dem 
med torsk, finthakket hellefisk, fint-
revet parmesan, skyr og smør. 
Smag til med sellerisalt og peber og 
kom brandaden i portionsskåle. 
Bag skålene v. 200°C  til brandaden er 
gylden på toppen. 
Fordel rødbeder og ærteskud henover 
og server. 



10 personer, forret

2 dl rapsolie
1 spsk.  røget paprika
3 stk. knoldselleri
1 kg groft salt
1 håndfuld  hø
1 stk. porre
10 stk. små torskeportioner (ca. 68 g), 
 Royal Greenland
2 stk. æggeblommer
3 dl panko (japansk form for rasp)
2 spsk.  fintrevet citronskal
2 potter  brøndkarse
1 bk.  ghoa cress (eller anden krydderurt)
20 stk. spiselige blomster f.eks. stedmoder
 Salt & hvid peber, frisk fra kværn

Blend olien med paprika.
Brænd høet af i ovn v. 200°C i ca. 45 min. Flæk 
den lyse del af porren og pil lagene fra hinanden. 
Tør dem i en forvarmet ovn i 1 time v. 75°C. 
Knus høet og porrerne og kør til smuld på en 
elektrisk krydderikværn.  
Bag selleriknoldene på salt i 1 time v. 200°C, 
skræl dem og skær i bjælker eller stik dem ud 
med en kernehusudstikker. Rul i porre-/høasken 
og hold dem lune. 
Vend pankoen med citronskal, salt og peber. 
Paner fisken i æggeblomme og panko. Steg i olie i 
ca. 3 min. på hver side. 
Anret de varme fisk med selleri, olie, brøndkarse, 
ghoa cress samt blomster og server.

Stegt torsk med citrus crust, 
saltbagt selleri og brøndkarse





Traditionelle danske retter
- anno 2012...

Kogt torsk gourmet 
anno 2012
10 personer, forret

4 dl lage fra syltede rødbeder 
5 g lecithin (emulgator til skum)
200 g bacon i tern
5 stk. hårdkogte æg
500 g små kogte kartofler med skræl
 Rapsolie
5 stk. torskeloins (120-140g), Royal Greenland
100 g dijonnaise (Maille)
10 cm peberrod, høvlet
5 stilke  bredbladet persille, fintsnittet
 Salt & hvid peber, frisk fra kværn

Lun rødbedelagen, blend med lecithin, smag til med salt og peber og afkøl.
Steg baconternene sprøde på pandeog riv dem på et parmesanhjul til et fint 
pulver.
Pres æggene gennem en si og krydr med salt og peber.
Halver kartoflerne og skrab “kødet” ud. Vend skrællerne med lidt rapsolie og 
bag dem i ovn i ca. 15 min. v. 180°C. Hold dem varme.
Krydr de optøede fisk med salt og peber og rul dem enkeltvis stramt i madfilm 
og luk enderne med snor. Tilbered rullerne i vandbad v. 48°C i 20 min. 
Pak dem herefter ud og flæk på langs.
Smør dijonnaisen på fad og drys æggene over. Læg fisk, kartoffelskræller, 
baconpulver, høvlet peberrod og fintsnittet persillestilk ved. 
Skum rødbedelagen op med stavblender , anret ved fiskestykkerne og server.



www.royalgreenland.com/foodservice

Royal Greenland torskeloins
Varenr.: 130979840
Vægt: 120-140 g.
Pakning: Ca. 39 stk/karton
 
Royal Greenland torskeloins
Varenr.: 130979850
Vægt: 140-160 g.
Nettovægt/karton: 5 kg.
Pakning: Ca. 34 stk/karton
 
Royal Greenland små torskeportioner
Varenr.: 130639068
Vægt: ca. 68 g.
Nettovægt/karton: 5 kg.
Pakning: Ca. 74 stk/karton
 
Royal Greenland torskefileter IQF
Varenr.: 130639000
Vægt: 100-130 g
Nettovægt/karton: 5 kg.
Pakning: Ca. 25 stk/karton


