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Frisk fisk og skaldyr fra Royal Greenland 
- unik kvalitet og smag fra de nordiske have

Vi leverer fisk og skaldyr til både det store køkken med mange serveringer, hvor tempoet er højt, 
køkkenet som mener at smagen & kvaliteten skal være i top, og til det gastronomiske køkken, hvor 
ønsket er højere kogekunst, og hvor madlavning ophøjes fra et håndværk til en kunst i harmoniske og 
æstetiske måltider!

Royal Greenlands mål er at levere velsmagende fisk til alle, både når vi tænker smag, stort udvalg af fisk 
og skaldyr, økonomi, ingen spild - samt selvfølgelig bæredygtigt fiskeri.
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Med Royal Greenland stenbiderrogn 
får man:

-  ROGN AF HØJESTE KVALITET - de 
gennemgår en meget streng kvalitets-
kontrol

-  ROGN UDEN AZO-FARVER – Royal Green-
land bruger udelukkende naturfarver til 
vores foodserviceprodukter

-  EN EMBALLAGE I PLAST, DER KAN LUKKES 
IGEN

-  FULD SPORBARHED OG KONTROL - den 
høje kvalitet sikres ved, at Royal Green-
land har kontrol og fuld sporbarhed fra 
fangst, produktion og frem til kunden

-  SÆRLIGT VELSMAGENDE ROGN - Den 
grønlandske stenbiders rogn er sær-
ligt velsmagende, fordi den lever i det 
iskolde, klare arktiske hav omkring  
Grønland

-  GARANTERET FØDEVARESIKKERHED - 
vores stenbiderrogn pasteuriseres og 
opnår derfor en 12 måneders holdbar-
hed

-  EN FRISK OG SALT SMAG - stenbider-
rogn fra Grønland er med deres friske 
og salte smag et godt alternativ til rogn 
fra f.eks. stør.

-  SPRØDE OG SPÆNDSTIGE ÆG - sten-
biderrogn er sprøde og spændstige 
og giver nærmest en lille eksplosion i 
munden, når de tygges

-  FULD UDNYTTELSE AF FISKEN - Efter 
fjernelsen af rognen klargøres resten af 
stenbideren til salg

-  GRØNT NØGLEHUL

-  MSC-CERTIFICERET

Royal Greenland stenbiderrogn
- de fås ikke bedre

Royal Greenland

FIT FOR
FOODSERVICE

&
GASTRO
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Fisketimbale
med rogn og torsk

Kør de optøede torskeloins seje med fint salt og lidt friskkværnet 
peber på robot. Tilsæt fløde, æggehvide, 100 g rogn samt fint-
hakket bredbladet persille. 
Fyld farsen i silikoneforme og bag i ovn i 25 min. v. 75°C. 
Skær rødbederne i tynde skiver og kog dem i saltet vand til 
de er møre og læg dem i isvand.
Snit gulerødderne på langs og pocher halvdelen i gulerodsjuice
i 3 min. Kog den anden halvdel mør i juicen og blend med smør 
til en lind puré. Tilsæt evt. gulerodsjuice, hvis den ikke er lind nok. 
Smag til med salt og peber og fyld puréen på en sprøjtepose.
Skær det yderste lag af blomkålet, hak det fint og læg
det i isvand. Rør kaperslage og honning sammen ved svag varme. 
Anret rødbederne og pensl med lagen. Placer de bagte timbaler på 
rødbederne og fordel gulerødder, gulerodspure, blomkål, dildkvist, 
sakura cress/karse og lidt rogn ovenpå. 
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10 personer, forret
200 g  stenbiderrogn, Royal Greenland
400 g  torskeloins, Royal Greenland
50 g  æggehvide
150 g  fløde
4 stilke  bredbladet persille
5 stk.  rødbeder
10 stk.  gulerødder
1/2 l  gulerodsjuice
50 g  smør
1/2 stk.  blomkål
1 dl  kaperslage
3 spsk.  akaciehonning
1 bk.  sakura cress (eller anden krydderurt)
1 lille bdt.  dild
 salt & hvid peber, frisk fra kværn4



Fisketimbale
med rogn og torsk

Små bagte 
kartofler med 
rogn,
rygeost og 
tørret bacon
10 personer, forret
30 stk.  små kartofler
200 g  lufttørret bacon
200 g  rygeost
50 g  fløde
1/2 tsk  revet muskatnød
1 fed  hvidløg
300 g  stenbiderrogn, 
 Royal Greenland
1 bk.  sakura cress 
 (eller anden 
 krydderurt)
1 lille bdt. purløg
 salt & hvid peber, 
 frisk fra kværn

Bag kartoflerne i ovn til de er 
møre - ca. 25 min. v. 190°C.
Skær baconen i tynde strimler 
og steg dem sprøde.
Rør rygeost, fløde, muskatnød 
og knust hvidløg sammen og 
smag til med salt og peber.
Åbn kartoflerne og anret med 
rygeost, rogn, bacon, sakura cress 
og fintsnittet purløg.
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Knækbrødssnack 
med rogn og græskar

10 personer
1 stk.  hokaido græskar
1 l  gulerodsjuice
50 g  smør
2 spsk.  citronolie
300 g  soyabønner, smuttede
2 spsk.  sesamolie
300 g  stenbiderrogn, Royal Greenland
1 bk.  ghoa cress 
 (eller anden krydderurt)
20 stk.  lange tynde el. runde 
 knækbrød
 salt & hvid peber, frisk fra kværn

Flæk og skræl græskaret og skrab kernerne ud.
Skær den ene halvdel i grove stykker og damp
under låg i gulerodsjuice i ca. 1 time. Sigt gule-rod-
sjuicen fra og blend græskaret med smør til en lind 
puré. Tilsæt om nødvendigt gulerodsjuice, hvis den ikke 
er lind nok. Smag tilmed salt og peber. 
Fyld puréen på sprøjtepose og hold den varm. 
Skær den anden halvdel af græskaret i små tern
og vend med citronolie, salt og peber.
Vend de smuttede bønner med sesamolie, salt og 
peber. 
Anret rognen på knækbrødet med soyabønner, græskar 
og ghoa cress.
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Knækbrødssnack 
med rogn og græskar

Rognpaneret torsk
med to slags kål

10 personer, forret
1 stk.  blomkål
2 dl  sødmælk
100 g  smør
10 stk.  små torskeportioner (68 g), 
 Royal Greenland
200 g  stenbiderrogn, Royal Greenland
4 dl  kraftig fiskebouillon
1 tsk.  brun farin
1 bdt.  basilikum
40 stk.  rosenkål
1 bk.  ærteskud.
1 dl  rapsolie
 salt & hvid peber, frisk fra kværn

Del blomkålet i buketter, og damp dem i mælk ved svag
varme i ca. 20 min. Blend blomkålen med smør til en 
lind puré. Tilsæt om nødvendigt lidt af mælken, hvis 
den ikke er lind nok. Smag puréen til med salt og 
peber og fyld i en sprøjtepose. Krydr fisken med salt og 
peber og læg den i en gastro-bakke. Hæld den varme 
bouillon ved, film (madfilm) bakken og bag den i en 
forvarmet ovn - 35 min. v. 68°C. Tag bouillonen fra og 
smør fiskene med rogn. Film bakken igen og sæt den 
i ovnen 10 min. v. 68°C. Blend bouillonen med farin 
og basilikum og hold den varm (bør ikke koge). Udhul 
rosenkålene med et lille parisiennejern. Damp dem 
ved svag varme i 4 min. Fyld kålene med blomkålspuré 
og hold dem varme. Anret fiskene, læg rosenkål, små 
toppe af puré og ærte-skud ved. Hæld bouillon og olie 
ved og server. 7



Rogn med frosset citrus 
og sødet skyr

10 personer, forret
4 dl  kraftig grøntsagsbouillon
1 bk.  babyspinat
1/2 tsk.  revet muskatnød
4 blade  husblas
10 stk.  blodappelsiner
2 stk.  citroner
4 spsk.  sukker
3 dl  skyr
1 spsk.  brun farin
300 g  stenbiderrogn, Royal Greenland
1 pt.  brøndkarse
 salt & hvid peber, frisk fra kværn

Blend bouillonen med spinat og muskatnød 
og sigt gennem et klæde. 
Sæt bouillonen med husblas og støb i en gastrobakke.
Pres blodappelsiner og citroner og sigt saften. 
Opløs sukkeret i saften og frys ned i en lille 
beholder.
Smag skyren til med brun farin, salt og peber.
Skrab den frosne citrussaft til granite med en gaffel.
Stik bouillonen ud og anret med rogn, skyr, granite og 
brøndkarsestilke.
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Rogn med frosset citrus 
og sødet skyr

Royal Greenland gør det nemt 
at få mere stenbiderrogn på menuen

Royal Greenland

FIT FOR
FOODSERVICE

&
GASTRO

Royal Greenland stenbiderrogn
Stenbideren bliver fanget i det iskolde hav ved  
Grønlands vestkyst af lokale fiskere. Den optimale 
fiskesæson er fra april til juni. Umiddelbart efter fang-
sten fjernes rognen forsigtigt og selve fisken klargøres 
til salg til Asien.

Rognen kvalitetstestes omhyggeligt og registreres. 
Herefter farves rognen let, pakkes og pasteuriseres 
for at opnå optimal fødevaresikkerhed. Kvalitets-
proceduren sikrer, at hver eneste ladning stenbider-
rogn lever op til Royal Greenlands høje kvalitetskrav, 
og registreringen sørger for, at der er fuld sporbarhed 
hele vejen til det færdige produkt.

Mad med stenbiderrogn
I Danmark har vi ikke tradition for at anvende sten-
biderrogn eller andre former for rogn i madlavningen 
som andet end pynt.

Det ønsker vi at lave om på, og vi har derfor bedt 
den anerkendte kok, Bo Marcussen om at kreere 
nogle opskrifter, der gør det let og lækkert at anvende 
stenbiderrognen som andet end pynt.

Royal Greenland Stenbiderrogn 
– en unik smagsoplevelse.
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“Kartoffel-spaghetti” 
med rogn og ærter
10 personer
700 g  pastinakker
7 dl  sødmælk
400 g  stenbiderrogn, Royal Greenland
6 stk.  store bagekartofler, skrællede
500 g  ærter
1 bk.  chilli cress (eller anden krydderurt)
2 bk.  ærteskud
200 g  brødcroutoner
 salt & sort peber, 
 frisk fra kværn

Skær pastinakkerne i mindre stykker og lad dem simre i 
mælk en time ved svag varme under låg. 
Sigt pastinakkerne, kom mælken i en gryde og tilsæt 
rognen. 
Smag mælken til med salt og peber og hold den varm. 
Skær kartoflerne i meget tynde strimler og skyl dem i 
rigeligt koldt vand. Salt dem og læg dem i en gastrobakke. 
Film (madfilm) bakken med tre lag film og bag i ovnen 
i 12 min. v. 120°C. Hold dem varme. 
Anret kartoffel-spaghettien og hæld pastinakmælken over. 
Læg croutoner, chilli cress og ærteskud ved. 
Drys med friskkværnet sort peber og server med dampede 
ærter.
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Stenbiderrogn, grønlandsk, sort 
Varenr.: 182 250 403
Vægt: 250 g pr. bæger
Pakning: 8 bægre pr. karton
 
Stenbiderrogn, grønlandsk, rød 
Varenr.: 182 250 404
Vægt: 250 g pr. bæger
Pakning: 8 bægre pr. karton
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www.royalgreenland.com/da/foodservice


