
R ø g e t  f i s k 
H ø j e s t e  k v a l i t e t 

F ø d e v a r e s i k k e r h e d  i  v e r d e n s k l a s s e 

Røget og marineret fisk 
Royal Greenland har produceret røget og marineret fisk siden 1988 og har medarbejdere  

med over 30 års erfaring i at producere den allerbedste kvalitet. 
Vi anvender kun fisk af højeste kvalitet til vores produktion og følger en streng HACCP-procedure  

gennem alle faser af produktionen, og fabrikken er IFS Higher Level-certificeret. 
Royal Greenlands sortiment af røgvarer har en meget høj fødevaresikkerhed og er stabiliseret  

mod vækst af listeria i hele holdbarhedsperioden. 

- Fødevaresikkerhed i verdensklasse 
-  Råvarer af højeste kvalitet 
-  Varm- og koldrøget udvalg 
-  Røget nænsomt og langsomt over bøgeflis 
-  Udvalg af hellefisk, atlanterhavstorsk og norsk laks 
-  Behagelig røgsmag 
-  Perfekt mager tekstur
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Røget over bøgeflis 
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Vores laks (Salmo salar) kommer fra udvalgte 
leverandører i Norge og er altid af førsteklasses 
“Superior”-kvalitet, hvilket er den bedste kvalitet, 
man kan opnå.
I Hirtshals bliver laksen fileteret, halestykket skæres 
af, og nervebenene fjernes. Herefter udskæres laksen 
i henhold til specifikationerne. 

Laksen håndtrimmes ifølge specifikationen. Vi arbejder 
med tre forskellige udskæringer til vores produktion af 
røget laks.

RG – C-udskæring
· Uden ryg- og bugben 
· Uden rygfinner 
· Uden kraveben
· Uden halestykke 
· Uden nerveben 

RG – D-udskæring
· Uden ryg- og bugben 
· Uden rygfinner 
· Uden kraveben
· Uden halestykke 
· Uden nerveben 
· Uden bugfedt og bugfinner 
· Uden bug
· Fuldt udskåret – intet hvidt fedt
· Uden skind

RG – GOURMETTRIM®  
· Uden ryg- og bugben 
· Uden rygfinner 
· Uden kraveben
· Uden halestykke 
· Uden nerveben 
· Uden bugfedt og bugfinner 
· Uden bug
· Fuldt udskåret – intet hvidt fedt
· Uden skind
· GOURMETTRIM® 
– uden brunt fedt og blodårer 
   og herefter afskindet

GOURMETTRIM®

GOURMETTRIM®

Vores hellefisk og 
atlanterhavstorsk
Vores hvidfisk stammer fra vores eget fiskeri i Nord-
atlanten og det nordlige Ishav. Kvaliteten af denne råvare 
er altid meget høj. Fisken fileteres og udskæres straks 
efter fangsten, hvorefter den indhandles i Hirtshals klar 
til produktion.

Hellefisk er en fladfisk, som har kridhvide og magre 
fileter uden nerveben. Fileterne skæres fri af frillerne 
og bruges enten med eller uden skind.

Atlanterhavstorsk udskæres på omtrent samme måde 
som D-udskæringen for laks, hvor den magre filet ud-
benes, og alt bugfedt og skind fjernes.

Trim C

Trim D

GOURMET- 
TRIM®



Fødevaresikkerheden i letkonserverede produkter som røget fisk er ekstrem  
vigtig og skal håndteres meget omhyggeligt. Det er især bakterien Listeria  
monocytogenes, der vækker bekymring, da den kan forårsage den potentielt 
dødelige infektion listeriosis. 

Gennem nøje kvalitetsstyring, produktudvikling og dedikeret forskning i sam-
arbejde med DTU Fødevareinstituttet har Royal Greenland udviklet et system til 
at opnå fødevaresikkerhed i verdensklasse og minimere risikoen for vækst af 
bakterien L. monocytogenes i vores røgede og marinerede produkter. 

Fire faktorer, som fremmer en høj fødevaresikkerhed 
Når der er styr på nedenstående fire faktorer, er det muligt at producere sunde, 
sikre og velsmagende produkter med en minimal risiko for vækst af L. monocy-
togenes. 

1. Råvarer af høj kvalitet
Fødevaresikkerhed begynder med råvarerne. Strenge kvalitetskrav til vores produktionssteder, leverandører og nænsom håndtering  
af fisken, før den kommer ind i produktionen, sikrer, at råvarens kvalitet er så høj som mulig.

2. Daglig rengøring
Hygiejne er naturligvis altafgørende inden for fødevareproduktion. Der gøres løbende rent hele dagen igennem samt mellem hvert 
skift. Derudover bliver alle maskiner skilt ad og rengjort dagligt. 

Al forarbejdning sker i henhold til vores egenkontrolprogram, der er baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis and Critical  
Control Points), ligesom produktionsforholdene og produkternes kvalitet regelmæssigt kontrolleres af interne og eksterne auditører.

3. Stabilisering
Siden 2011 har Royal Greenland tilsat naturligt forekommende organiske syrer (eddike- og/eller mælkesyre) for at stabilisere røget 
og marineret fisk mod potentiel vækst af L. monocytogenes. Sammen med de øvrige produktegenskaber, f.eks. pH og salt, sikrer 
de organiske syrer, at bakterierne ikke kan vokse til et kritisk niveau. Tilsætningen af organiske syrer påvirker ingen af produktets 
sensoriske egenskaber.

Som dokumentation har Fødevarestyrelsen udstedt en erklæring, hvori de stadfæster, at mængden af L. monocytogenes i røgvarer 
produceret på Royal Greenlands fabrik i Hirtshals ikke kan formere sig til et farligt niveau i holdbarhedsperioden.

4. Risikovurdering
Vores fødevaresikkerhed evalueres og dokumenteres løbende i henhold til den procedure, der anbefales af de danske myndigheder. 
Den pågældende procedure er baseret på måling af produktegenskaber (pH, salt, røgkomponenter og organiske syrer) kombineret 
med anvendelse af vækstmodeller for L. monocytogenes i softwareprogrammet Food Spoilage and Safety Predictor (FSSP).

Fødevaresikkerhed 
i verdensklasse

Risikovurdering

Stabilisering

Daglig rengøring

Råvarer af høj kvalitet



www.royalgreenland.com/dk/foodservice

Koldrøget fisk 
Koldrøgning foregår ved omkring 24°C. Jo længere røgningen 
tager, jo mere intens bliver produktets røgede smag. 
Koldrøget fisk er lækkert på buffet, som en elegant forret, i 
en salat eller i en sandwich. 

- Grønlandsk hellefisk
- Atlanterhavstorsk
- Laks

Varmrøget fisk
Varmrøgning foregår ved omkring 68°C. Fisken får en 
intens røgsmag og en lækker, blød tekstur.
Varmrøget fisk kan serveres både varmt og koldt og 
ser godt ud på en buffet, som en smagfuld starter, i pasta, 
salat eller sandwich.
- Grønlandsk hellefisk, hel filet
- Grønlandsk hellefisk, portioner
- Laks, hel filet
- Laks med sort peber, hel filet

Marineret fisk
Marineret eller gravad fisk er en traditionel skandinavisk 
delikatesse. Fisken marineres med en blanding af delikate 
krydderier og dild. Marinaden forbedrer den bløde og 
behagelige tekstur af fisken og er ideel til kolde portioner 
såsom salater og sandwich.

- Marineret grønlandsk hellefisk
- Marineret laks
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