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Den store skalldyrfesten
La deg inspirere ... 

Det er noe nesten dekadent over sjømat og kanskje er det derfor mange forbind-
er dem med spesielle anledninger. Men det behøver faktisk ikke å være slik. Det 
finnes nemlig mange muligheter til å sette skalldyr på menyen også til hverdags, 
til og med i retter du kanskje allerede pleier å lage. 

Det er nettopp det vi vil vise med denne brosjyren. Her ønsker vi å inspirere til 
enkle og smakfulle oppskrifter med skalldyr. Du finner blant annet en frisk og 
annerledes rekecocktail med grapefrukt og en delikat risotto med kamskjell. 
Oppskriftene er beregnet for 10 personer.

Vi retter oppmerksomheten mot fire forskjellige typer skalldyr, som du også kan 
lese mye mer på de følgende sidene. 

 • Reker – endelige muligheter i kjøkkenet
 • Kamskjell – nyhet! 
 • Snøkrabbe – en nydelig delikatesse
 • Hummer – nyhet!

I vårt sortiment finner du velsmakende nordsjøreker som passer perfekt i  
kjøkkenet ditt. Vi tilbyr reker i mange forskjellige størrelser og forpakninger, og 
du kan velge mellom reker med skall, pillede reker og reker i lake. Du finner også 
våre nyheter kamskjell og kokt hel hummer, som kommer fra det rene og kalde 
havet rundt Newfoundland i Canada. Vi har også snøkrabber som er en veldig 
populær delikatesse med en frisk, sødmefylt og lett salt smak.

Du finner også masse inspirasjon til oppskrifter med skalldyr på vår nettside: 
www.royalgreenland.com/no/foodservice

Royal Greenland  – din samarbeidspartner.



Nordsjøreker fra Royal Greenland fås i mange varianter
- Reker med skall 
  Kalles også pill-selv-reker. De er kokt på havet, det vil si at de er kokt, frosset og pakket om bord på tråleren. 
 En virkelig delikatesse
- Pillede reker
 God kvalitet i mange ulike størrelser. Pillede reker, pakket i poser
- Reker i lake
 God kvalitet i forskjellige størrelser. Kokte og pillede reker, i en balansert lake

Royal Greenland tilbyr
-   FRISKE REKER AV HØYESTE KVALITET – fordi rekene fra Royal Greenland blir kokt og raskt frosset etter fangst, 

bevares den høye kvaliteten og friskheten
-   GODE, SØTE REKER – rekene  vokser langsomt i det iskalde arktiske havet, noe som bidrar til en lekker  

smaksopplevelse
-   REKER SOM BLIR FANGET AV VÅR EGEN FLÅTE – vi har kontroll over hele prosessen fra fangst til salg  

fra grossisten
-   EN SUNN BESTAND  – grønlandske reker fanges i samsvar med kvotene til de grønlandske myndighetene
-   STORE OG FLOTTE REKER – rekene fanges først når de er 6–7 år gamle
-   VAKKER RØD FARGE – Royal Greenlands reker av arten Pandalus borealis som er rød både når de er kokt og rå

Nordsjøreker (Pandalus borealis), 
kaldtvannsreker eller dyphavsreker 
som de også kalles, finnes først og 
fremst i de iskalde arktiske farvan-
nene. 

Som navnet antyder foretrekker re-
kene kalt og dypt vann, og de lever 
på dybder fra 20 til 1 400 meter og 
ofte på myk leirbunn, der de enkelt 
kan finne mat. 

Det kalde vannet rundt Grønland 
gjør at rekene vokser veldig lang-
somt, og de er ofte 6–7 år gamle 
når de blir fisket. Den langsomme 
veksten gir en frisk og god smak og 
et kjøtt med fast konsistens. 

Nordsjørekene er rosa både når 
de er rå og kokt, i motsetning til 
mange andre arter som ofte er 
bleke og gjennomskinnelige når de 
er rå.

Nordsjørekene lever i opptil ni år. 
De blir vanligvis fanget når de er 
rundt seks år og åtte til ti centime-
ter lange. Til sammenligning er op-
pdrettede varmtvannreker vanlig-
vis helt fullvoksne når de er seks 
måneder. 

Rekene har lange antenner, små 
taggete horn som stikker ut fra ho-
det og svarte, kulerunde øyne. 

De lever som hermafroditter og blir 
født som hankjønn, men etter 3–4 
år forvandler testiklene seg til egg-
stokker og de lever resten av livet 
som hunkjønn.

Etter gyteperioden om høsten 
dannes det rogn bakerst i hodet 
til hunnene som gir en brunlig el-
ler grønnlig farge (som også kan 
komme av fôret til rekene), men 
det påvirker ikke smaken eller 
kvaliteten. Når eggene er modne, 
vandrer de ned og fester seg på 
benene til hunnen. Der blir de til 
de klekkes om våren. De spiser 
hovedsaklig alger, plankton, krill og 
mikroskopiske mark.

    En 
delikatesse 
fra ishavet

Reker



Sensorikk
Kjøttet til rekene har en delikat rosa farge, det er 
fast og har en frisk smak av hav med en anelse 
sødme og skalldyrbitterhet. Velger du reker med 
skall og piller dem selv, får du reker med mer tyg-
gemotstand og et penere utseende enn maskin-
pillede reker. Dessuten kan skallet og hodene 
brukes til å lage rekekraft.

Smakmessig har nordsjøreker mye å by på. De har 
en mild umamifyldighet, sødme, syre, en lett skall-
dyrbitterhet og en anelse salt. Du kan si at smaken 
har så mange nyanser at reker nesten kan være 
et måltid i seg selv. Derfor bør du la dem spille  
hovedrollen når du serverer dem, og ikke bruke 
dem sammen med altfor kraftige ingredienser. 

Aromatiske grønnsaker som fennikel og artisjokk 
bidrar med skarphet og fylde, og søtsure frukter 
som eple, ananas og mango passer bra til. Krem-
fulle smaker som syrnede melkeprodukter og 
avokado er også gode å kombinere med reker. 

Nordsjøreker er best egnet i kalde retter der de 
virkelig kommer til sin rett. Hvis de brukes i varme 
retter, er det viktig at de tilsettes i siste minutt  
eller brukes som dekorasjon. Hvis tilberedningen 
tar for lang tid, er det fare for at de kan krympe 
og bli seige. 

Næringsinnhold
Reker har et høyt innhold av protein, men innehold-
er lite fett og har få kalorier per 100 g. Reker har 
høye nivåer av følgende vitaminer og mineraler: 
B12-vitamin, sink, jod, fosfor, kalium, selen og jern.  
De inneholder også moderate mengder kalsium, 
magnesium og natrium.

Nordsjørekenes habitat
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Extra Extra Extra Large 
(XXXL) 40–60 

Extra Extra Large (XXL) 50–70 

Extra Large (XL) 60–80

Large (L) 70–90

Medium (M) 90–120

Small (S) 120–150 

Extra Small (XS) 160–200

Nordsjøreker
Pandalus borealis

Nordsjøreker er kjent over hele verden for en utsøkt 
og sødmefull smak og et fast og saftig kjøtt. Nordsjø-
reker er kjennetegnet av en tydelig rosa farge, både 
før og etter tilberedning. Hva er count?

Count er et mål for hvor mange reker som går på en 
bestemt vekt Reker med skall regnes som antall 
reker pr kg. 
Jo lavere count, desto større reker!

Count: 40–60

Count: 50–70

Count: 60–80

Count: 70–90

Count: 80–100

Count: 90–120

Count: 90–130

Count:

REKER MED SKALL

unik kvalitet



TRINN 1 
Hold reken med én hånd rett 

bak hodet og dra av hodet med 
den andre hånden. 

TRINN 2 
Dra av skallet til reken.

TRINN 3  
Dra av skallet ved bena. 

Dra av bena, rognen og hodet.

PILLE SELV – så enkelt er det! Reker med skall, havskokte
Våre reker med skall er havskokte (”cooked at sea”). De blir 
fisket på åpent hav utenfor vestkysten av Grønland av store 
trålere som bearbeider rekene om bord. Umiddelbart etter 
fangst kokes rekene i sjøvann, sorteres, pakkes og fryses i løpet 
av få timer. Den raske håndteringen innebærer at rekene alltid 
er ferske og av beste kvalitet. De frosne rekene lagres i fryseren 
om bord til den er full og tråleren leverer fangsten på fabrikken. 
Det kan ta fra 3 til 6 uker, avhengig av hvor bra fisket er og 
hvor langt fra havnen rekene blir fisket. Rekekvoten fastsettes 
hvert år av det grønlandske selvstyret etter råd fra uavhengige 
biologer ved Grønlands naturinstitutt og tar hensyn til de små 
samfunnene der fisket ofte utgjør hele levebrødet.

Hodet til rekene kan ha en mørk farge. Fargen kommer av 
at rekene produserer rogn og/eller fra maten de spiser, som 
består av alger, krill og plankton. Fargen har ingen betydning for  
smaken på rekene.



Reker med knuste poteter og urtemajones
Ingredienser – for 10 personer
Tilberedningstid 45 min

2 kg  reker med skall, tinte 
1 kg  små poteter
500 g  majones
1 bunt  gressløk
1 bunt  kjørvel
2 ss  karri 
 vegetabilsk olje 
 salt og svart pepper

Kok potetene i vann tilsatt salt til de er myke, 
ca. 14 minutter og legg dem i kaldt vann. 
Hell fra vannet og legg potetene på bake-
papir i en langpanne. Trykk lett på potetene 
med en skje slik at de knuses, og pensle dem 
med olje. Krydre dem med salt og pepper og 
ovnsstek dem i 15 minutter på 200 °C.

Rør majonesen med hakket gressløk, hakket 
kjørvel og karri.

Server straks de knuste potetene med 
pillede reker og urtemajones.



Stekte reker med 
honning og soya 
servert med grov 
ratatouille og feta-
ost
Ingredienser – for 10 personer
Tilberedningstid 40 min

2 kg  reker med skall, tinte 
4 dl  soya
2 dl  akasiehonning
100 g  fersk ingefær
1 bunt  koriander (kan droppes)
2 kg  blandede grønnsaker 
 (f.eks. squash, tomat, 
 aubergine, rødløk, rød snacks  
 paprika og sjampinjonger)
500 g  fetaost
1 bunt  rosmarin
4  fedd hvitløk
 vegetabilsk olje til steking
 salt og svartpepper

Kutt grønnsakene i grove biter og stek dem 
i en stekepanne med olje og rosmarin i  
20–25 minutter. Smak til med finhakket 
hvitløk, salt og pepper. Dryss over smuld-
ret fetaost før servering.

Mariner rekene i soya, honning og ingefær. 
Stek rekene i ca. 4–5 minutter, til de er 
gjennomvarme.

Tilsett ev. hakket koriander.

Server rekene umiddelbart med varm rata-
touille og ev. ristet brød og crème fraîche-
dipp.
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Extra Extra Large (XXL) 
90–125 

Extra Large (XL) 125–175 

Large (L) 175–275

Medium (M) 275–375

Small (S) 300–500 

Extra Small (XS) 400–600

Extra Extra Large (XXL) 
500–800

Nordsjøreker
Pandalus borealis

Vi oppgir alltid nettovekt uten glasering, det er viktig 
for oss å være åpne og ærlige. Hva er count?

Count er et mål for hvor mange reker som går på en bestemt vekt 
Kokte og pillede reker regnes som antall reker pr. pund 
(0,4536 kg). 
Jo lavere count, desto større reker!

Count: 90–125

Count: 125–175

Count: 175–275

Count: 275–375

Count: 300–500

Count: 400–600

Count: 500–800

Count:

PILLEDE REKER

unik kvalitet



Kystfiske av beste kvalitet
Rekene i denne posen 
er viltfanget i Disco Bay-
området i Vest-Grønland. 
Den lokale flåten av mindre 
fiskefartøy lander ferske 
fangster til Royal Green-
lands fabrikker. Her blir re-
kene kokt i lettsaltet vann, 
de pilles skånsomt, fryses 
og til slutt pakkes de for di-
stribusjon over hele verden. 
Det lokale fisket og den fine 
behandlingen sørger for at 
rekene beholder sin sødme-
fylte smak, faste konsistens 
og dekorative rosa farge.

Glasering:
•  Glaseringen består av et tynt lag med is som dekker hver 

eneste reke 
•  Glaseringen fungerer som et ekstra lag med forpakning 

som forhindrer at rekene tørker ut
•   Royal Greenlands luksusreker har en glasering på maks 

8–12 %

Pillede nordsjøreker 
av høyeste kvalitet fra 
Royal Greenland
Våre reker er helt unike når det gjelder smak og kvalitet, noe 
som skyldes de spesielle vekstforholdene i det iskalde vannet 
i det nordlige Atlanterhavet. Vi tilbyr både enkelt- og dobbelt-
frosne reker. Forskjellen mellom enkeltfrosne og dobbeltfrosne 
reker er om råvaren er landet iset eller frosset. Enkeltfrosne 
reker fanges av mindre båter og fiskebåter nær kysten og leg-
ges umiddelbart på is etter fangst og er derfor bare frosset én 
gang. Dobbeltfrosne reker fanges derimot av store trålere som 
koker og fryser reker om bord. Deretter leveres de til fabrikken 
der de tines, pilles og fryses igjen.

Våre frosne nordsjøreker fås i forskjellige størrelser, noe som 
innebærer mange muligheter for ulike typer servering.

Fakta
–  Vi oppgir alltid 
 nettovekt uten 
 glasering

– Alle reker er 
 MSC-sertifiserte

– Frosset enkeltvis 
 – Bare frosset én gang



Ingredienser – for 10 personer
Tilberedningstid 20 min

800 g  reker, tinte
2  bokser store hvite bønner 
 (480 g drenert vekt)
0,5 dl  sesamolje
4  fedd hvitløk
1–2 ss  Sriracha chilisaus
1 ss rød currypasta
5 stilker  bredbladet persille
5  romansalathoder 
10 stk.  lilla eller oransje gulrøtter 
10  stilker bladselleri
10 stk.  lefse eller tortilla
 vegetabilsk olje
 salt og pepper

Hell ut og skyll bønnene og bland dem med 
sesamolje, hvitløk, chilisaus og currypasta. 
Smak til hummusen med salt og pepper og 
bland i grovhakket persille.

Skrell og kutt gulrøttene i stenger. 

Skjær bladsellerien i stenger.

Del salathodene, pensle med olje og grill dem i 
2 minutter på hver side. Krydre med salt.

Server romansalaten med flatbrød, hummus, 
reker, selleri og gulrot.

Reker 
med grillet hjertesalat 
og bønnehummus



Rekecocktail med grapefrukt og agurk
Ingredienser – for 10 personer
Tilberedningstid 30 min

500 g  reker, tinte 
10 stk.  blodgrapefrukt
5 stk.  Lime
2 ss  chipotle (røkt jalapeño på boks)
2 ss  sirup
4  fedd hvitløk
2  agurker
250 g  sukkererter
3  røde snackpaprika
1 bunt  koriander

Press 5 grapefrukter og 5 lime gjennom en 
sil. Bland fruktsaften med chipotle, sirup og 
hvitløk.

Kutt agurk og snackspaprika i små terninger.
Skjær sukkerertene i tynne skiver.

Fjern av skallet på resten av grapefruktene 
og ta skinnet av hver enkelt båt.

Vend rekene i grape-/limesaften, agurk,  
paprika, sukkererter, grapefruktbåter uten 
skinn og hakket frisk koriander og server 
straks.



R E K E R  I  L A K E

o m h y g g e l i g  u t v a l g t e  r e k e r

Royal Greenlands reker i lake
Nordsjøreker (Pandalus borealis) 
Royal Greenlands reker i lake fås i flere størrelser: M, L, XL og XXL. Rekene produseres 
av omhyggelig utvalgte kaldtvannsreker fra rene arktiske farvann. 

De kokte og pillede rekene passerer gjennom Royal Greenlands behandlingsanlegg 
der de plasseres i en nøytral lake, som er godt balansert for å gi den beste smak-
opplevelsen.
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Reker i chili 
med papadum og 
brønnkarse
Ingredienser – for 10 personer
Tilberedningstid 35 min

900 g  reker i lake
2 ss  panengcurry
1 dl  soya
1  rød chili 
2  potter brønnkarse
10  stilker bladselleri
5  gulrøtter
1  agurk
2  rødløk
5  fedd hvitløk
1 dl  sesamolje
1  sitron
10 stk.  papadum

Bland soya, curry og finhakket chili og vend 
rekene i blandingen.

Kutt stangselleri, gulrot og agurk i små 
terninger og vend dem inn finhakket rød-
løk, presset hvitløk, sesamolje, brønnkarse 
og ferskpresset sitron. Smak til med salt og 
pepper.

Forbered alle 10 papadums som anvist på 
pakken og server med reker og grønnsaks-
blandingen.



Grønn rekesalat 
med grillet avokado
Ingredienser – for 10 personer
Tilberedningstid 35 min

900 g  reker i lake
10  modne avokadoer
10  salatløk
200 g  brønnkarse
200 g  salturt
1 bunt  basilikum
4  fedd hvitløk
2 stk.  lime
3 dl  kaldpresset rapsolje
 salt og hvit pepper 

Bland rapsolje, basilikum, hvitløk, revet 
lime skall, ferskpresset lime, salt og pepper.

Del avokadoene, ta ut kjernen og del dem 
i skiver.

Kutt salatløken i små biter og riv brønnkar-
sen i små stykker.

Grill salatløk og avokado i en stekepanne i 
2–3 min. på hver side. Krydre med salt og 
pepper.

Bland rekene med avokado, salat, brønn-
karse, salturt og basilikumolje.

Serveres straks, gjerne med nybakt brød.



Snøkrabben (Chionoecetes opilio) 
er en delikatesse fra de iskalde 
farvannene i det nordlige Atlanter-
havet og Nordishavet. Kjøttet er 
kritthvitt med en lett oransje over-
flate og har en frisk, sødmefull og 
litt salt smak av havet, med et ele-
ment av bitterhet fra skalldyr.

Snøkrabben har fått navnet sitt 
pga. det klimaet der den lever: de 
kaldeste områdene i det nordlige 
Atlanterhavet og det nordlige Stille-
havet, der vanntemperaturen alltid 
er under 4 °C. Krabben har en liten 
kropp med lange, smale ben og et 
oransje, lysebrunt eller rødlig skall. 
Snøkrabben lever i ca. seks år og 
holder vanligvis til langs kysten 
i fjorder der havbunnen er sand-
holdig eller mudret. Fjordene byr 
på mye mat til snøkrabben, først 
og fremst andre skalldyr, skjell og 
bløtdyr. Snøkrabben lever på dyb-
der mellom 20 og 1 200 meter, 
men finnes normalt mellom 70 og 
280 meter. 

Han-krabben er vanligvis dobbelt 
så stor som hun-krabben og har  
et skjold som er ca. 15 cm.  
Hunnen har et skjold/skall som 
er 8-9 cm. Hunnene og hannene 
lever hver for seg, unntatt i parings-
tiden, når eggene skal befruktes. 

Etter paringen bærer hunnen de 
befruktede eggen i opptil ett år til 
de klekkes.

Bestandene i Vest-Grønland og 
Canada betraktes som sunne og 
fanges på en bærekraftig måte.

Fiske
Royal Greenlands snøkrabber fiskes 
langs vestkysten av Grønland av 
lokale fiskere når havet er isfritt 
eller kvoten tillater det, vanligvis 
fra mars til desember. Snøkrabber 
fanges ved hjelp av teiner, som er 
den tradisjonelle fangstmetoden. 
De påvirker havbunnen bare i 
minimal grad, og det er ingen fare 
for bifangst. I teinene er det åte i 
form av blekksprut eller fisk, og de 
senkes til havbunnen der de lig-
ger i 3–4 timer for å tiltrekke seg 
snøkrabbene. De er utformet slik at 
snøkrabbene kan komme inn, men 
ikke ut, og de blir fanget levende 
inne i teinene. Fiske med teiner 
er skånsomt for både miljøet og 
snøkrabben og har blitt brukt i gen-
erasjon etter generasjon av fiskere 
i nordlige områder.

Når teinene hales om bord, blir 
krabbene sortert etter størrelsen på 
ryggskjoldet. 

Det er ikke kommersiell fangst av 
hunnene og de små hannene, og 
de slippes ut igjen igjen for å yngle. 
Derfor slipper fiskerne hanner og 
hunner med ryggskjold mindre enn 
10 cm tilbake i havet. 

Resterende krabber oppbevares i 
kasser med is for å holde dem friske 
ved deres normale temperatur.

Bearbeiding
Royal Greenland driver fabrikker 
langs vestkysten av Grønland og i 
Newfoundland, der snøkrabbene 
kjøpes og sorteres etter størrelse  
og kvalitet. Snøkrabbene avlives  
manuelt på en mest human 
måte, ved å skille hodet fra "skul-
drene" med et hardt slag som drep-
er krabben. Skulderen med de fire 
benene kalles en seksjon/cluster. 
Seksjonene sendes videre til 
produksjonen, der de kokes i  
ferskvann til de når en kjernetem-
peratur på 85 °C.

Umiddelbart etter koking kjøles 
seksjonene ned, de glaseres og 
hurtigfryses. Før pakking vurderes 
snøkrabbene ut fra fem kvalitet-
sparametre for å garantere høyeste 
kvalitet.

Saftig 
og snøhvitt 
kjøtt

Snøkrabbe



Sensorikk
Snøkrabbe utmerker seg med en fin smak av 
friskt, salt hav og skalldyrsødme. Det litt trev-
lede kjøttet er saftig og snøhvitt med en vakker  
oransje-rød overflate.

Kjøttet finnes hovedsakelig i bena og klørne, men 
det er også litt kjøtt i kroppen og i "skuldrene", der 
bena er festet til kroppen.

Kjøttet i skuldrene er vanligvis litt mørkere i fargen 
enn kjøttet i benene og er derfor bra i krabbesalat 
eller krabbeboller. Snøkrabbe selges vanligvis 
i seksjoner med fire ben og én klo som holdes 
sammen av skulderpartiet.

Snøkrabbe er allerede tilberedt og klar til å bli spist 
etter tining, men den kan også serveres varm  
eller som pynt på en varm matrett. Den sød-
mefylte skalldyrsmaken med mye umamismak  
passer perfekt kontrastert med litt syre og fedme, 
for eksempel fra syrlige epler, brunet smør  
eller avokado. Smaken egner seg også bra til  
“surf’n turf”-retter med kjøtt eller fugl.



Royal Greenlands kamskjell (Pla-
copecten magellanicus) blir fanget 
sør for Newfoundland i Canada 
i det kalde og rene nordvestlige 
Atlanterhavet. Kamskjell lever på 
40–100 meter dyp på hard havbunn 
som består av f.eks. sand, stein  
eller grus. 

Kamskjellene kjennetegnes av det 
store, vakre og symmetriske skal-
let som vanligvis er rundt 80 mm i 
diameter. Det kan imidlertid bli helt 
opptil 170 mm. Skallet har typisk 
en rosa nyanse med mørkere brune 
områder. Den delen av kamskjellet 
som spises er muskelen, og den er 
oftest 30–40 mm i diameter. 

Fiske og bearbeiding
Kamskjellene fra Newfoundland er 
viltfanget og forvaltes på en sunn 
og bærekraftig måte. De fanges 
bare fra juni til november, når lokale 
fiskere er ute på havet med såkalte 
kamskjellskraper. Om bord i fiske-
båten blir muskelen fjernet fra skal-
let, den vaskes, pakkes i spesielle 
poser og lagres deretter på is. 

Fiskerne leverer kamskjellene på 
sørkysten av Newfoundland, i For-
tune eller Grand Bank. Behandlin-
gen foregår på Royal Greenlands 
fabrikk Old Pelican. 

På fabrikken blir kamskjellene 
kvalitetskontrollert, deretter stykk-
fryses de (IQF) for å bevare den 
høye kvaliteten. 

Kamskjellene, uten rogn, beskyttes 
med et lag med vannglasering 
og pakkes i en praktisk gjenlukk-
bar pose som gir trygg oppbeva-
ring og gjør det enkelt å dosere  
ønsket mengde. 

Sensorikk 
Kamskjell fra Newfoundland har en 
melkehvit farge, en fin og fast, men 
samtidig myk konsistens og en lek-
ker, nøtteaktig smak med innslag 
av sødme. Den næringsrike smaken 
gjør at kamskjellene trenger svært 
lite fett eller smakstilsetning. Kam-
skjellene kan med fordel serveres 
med syrlige kontraster, f.eks. sitron 
og hvitvin. Hvitløk passer også bra 
sammen med de fine kamskjellene. 

I kjøkkenet er kamskjell svært allsi-
dige – de kan tilberedes på nesten 
alle måter; stekt, dampet, posjert, 
sautert, ovnsstekt eller grillet.

Kamskjell er svært egnet til steking 
og grilling fordi de får en karamel-
lisert overflate. Det fremhever det 
fantastiske innslaget av sødme og 
gir en herlig stekt smak. 

Du kan også vende kamskjellene 
i durummel før steking for å leke 
med teksturen. Durummelet gir 
en fin skarp overflate som kon-
trasteres effektivt mot det myke 
kjøttet til kamskjellet. Tilsett gjerne 
en klype sjøsalt før steking, det gir 
en fin og fast tekstur. Prøv også å 
marinere kamskjellene i litt fersk-
presset sitron, salt, hvitløk og olje 
før steking. Disse smakene passer 
godt og forbedrer hele smakopp-
levelsen.

Uansett hva du velger, vil kam-
skjell fra Newfoundland ikke miste 
væske og bli tørr når de tilberedes. 
For å bevare den perfekte konsi-
stensen til kammuslingene, bør du 
være forsiktig og unngå å bruke for 
lang tid på tilberedningen. 

Rå og 
uten rogn

Kamskjell 
fra 
Newfoundland



Kamskjell fra Newfoundland
Kamskjellene som kommer fra det kalde og rene 
havet rundt Newfoundland har en melkehvit farge, 
fin konsistens og en lekker, nøtteaktig smak med 
innslag av sødme.

-  Viltfanget i det kalde og rene havet rundt New-
foundland 

-  Hurtigfrysing – den raske prosessen fra hav til 
fryser bevarer råvarens ferskhet og sikrer en 
unik smaksopplevelse 

-  Stykkfrosset for å bevare  ferskheten og gjøre 
skjellene enkle å dosere

-  Praktisk gjenlukkbar pose – enkelt å dosere 
ønsket porsjon og gir sikker oppbevaring  av 
åpnet pose

-  Nøkkelhullmerket – et sunt produkt med lavt 
fettinnhold

- Lette å steke – uten at de mister væske 

-  Mykt og fast kjøtt, med en lekker mild og nøt-
teaktig smak 

-  Delikat størrelse – perfekt for luksuriøs porsjon-
sservering

-  Raske og enkle å tilberede – hurtigstekes i ca. 
3–4 minutter i en stekepanne 

-  Egnet for å servere på forskjellige måter  – som 
kanapeer, forrett, hovedmåltid eller som en del 
av en buffet

-  Bare to timers tining  i romtemperatur

Hva er count?
Count er et mål for hvor mange kamskjell som 
går på en bestemt vekt Kamskjellene regnes 
i antall pr. pund (0,4536 kg). Jo lavere count, 
desto større kamskjell!



Ingredienser – for 10 personer
Tilberedningstid 30 min

850 g  kamskjell
750 g  risottoris, Arborio eller  
 Carnaroli
2 l  hønsebuljong, må være varm
2,5 dl  hvitvin
500 g  erter
250 g  ertespirer
125 g  oransje linser 
125 g  belugalinser
150 g  parmesanost
65 g  smør
1/2 dl vegetabilsk olje
½  hokkaidogresskar
 salt og pepper

Skrell gresskaret, skrap ut kjernene med 
en spiseskje og kutt fruktkjøttet i små ter-
ninger. 

Hell kokende vann over linsene og la dem 
trekke i ca. 15 minutter.

Bland risen i olje til den blir klar og gjen-
nomsiktig, ca. 5 minutter.

Tilsett hvitvin og la putre til den har kokt 
inn i risen. 

Innstill et tidsur på 18 minutter. 

Spe deretter med 2 dl buljong av gangen 
og la den koke inn i risen før du sper på 
med ytterligere 2 dl. Fortsett å mate risot-
toen på denne måten.

Etter 5 minutters tilberedningstid, tilset-
ter du de avrente linsene, gresskaret og 
ertene.

Tørk kamskjellene med et kjøkkenhånd-
kle, pensle dem med litt olje og grill dem i 
2–3 minutter på hver side.

Når tidsuret ringer er risen ferdig. Legg på 
lokket og la det trekke i ett minutt.

Rør inn smør og revet parmesanost i risot-
toen og smak til med salt og pepper.

Fordel risotto og kamskjell på ti taller- 
kener, dryss ertespirer over og server 
umiddelbart.

Grillede kamskjell på risotto med linser og erter



Saltede kamskjell 
med blomkålpuré og 
pasjonsfrukt 

Ingredienser – for 10 personer
Tilberedningstid 60 minutter

425 g kamskjell
3 blomkålhoder
5 dl  melk
375 g  smør
8  fedd hvitløk
10  pasjonsfrukt
1 bunt  gressløk
1 bunt  timian
250 g  ertespirer
250 g  rød mizunakål
 sukker
 salt og hvit pepper

Del blomkålen i buketter. 10 buketter deles i 
tynne skiver på en mandolin og legges i isvann.

Dampkok resten av bukettene i melk under lokk 
til de er helt myke, det tar ca. 20 minutter. Ta opp 
blomkålen og hell ut melken.

Ha det romtempererte smøret i en foodprosessor 
sammen med den varme blomkålen og hvitløken. 
Miks det til en glatt puré og smak til med smør og 
salt og pepper. Hell pureen i en sprøytepose som 
du legger i kjøleskapet. 

Skjær kamskjellene i tynne skiver og legg dem i 
en form. Dryss over salt og sukker og sett dem i 
kjøleskapet i 10–20 minutter.

Del pasjonsfruktene i to og skrap ut fruktkjøttet 
med en teskje. Bland svinekjøttet med hakket 
gressløk og timian og smak til med salt og pepper.

Fordel kamskjellene på fire tallerkener og brenn 
dem med en gassbrenner til de får farge.

Legg puré, skivet blomkål, pasjonsfrukt, ertespirer 
og mizunakål på kamskjellene og server straks.



Kanadisk hummer (Homarus ameri-
canus) fra det kalde, rene vannet 
utenfor kysten av Newfoundland er 
en eksklusiv delikatesse både når 
det gjelder utseende, størrelse og 
smak. 

Den kanadiske hummeren lever i 
kystnære områder på stenrik bunn 
på 2–40 meters dyp. Her lever den 
av krabber, bløtdyr og sjøstjerner.

Fargen til hummeren varierer fra 
olivengrønn til grønnbrun, avhen-
gig av miljøet den lever i. Det er 
først når den er kokt at den får 
sin kjente røde farge. Hummeren 
er et krepsedyr med 10 føtter, og 
det første benparet har kraftig ut-
viklede gripeklør. 

Hummeren kan bli opptil 64 cm 
lang og 20 kg tung, men er van- 
ligvis opptil 30 cm og veier  
450–650 g. Den fortsetter å vokse 
hele livet, men det gjør ikke det 
harde skallet. Derfor kryper den ut 
av skallet sitt en gang i året eller 
annethvert år og danner et nytt 
skall. 

I begynnelsen er skallet større enn 
hummeren, og det er fylt med vann 
som renner ut etter hvert som 
hummeren vokser seg større og 
passer til det nye skallet. 

En hummer som nylig har forlatt 
skallet, kalles i blant “soft shell”-
hummer, og den har et mer vannfylt 
og mykere kjøtt. Royal Greenland 
fisker bare "hard shell" hummer, 
som har et fastere kjøtt og regnes 
også for å ha mest smak.

Fiske
Royal Greenlands hummer lever vilt 
og fanges langs Newfoundlands 
sør- og vestkyst, der noen av de 
større hummerne lever. 

Reguleringen av hummerfiske i 
Canada går langt tilbake, noe som 
sikrer en god og bærekraftig be-
stand. Hummeren blir fanget av 
lokale fiskere i små båter i perioden 
april til juli. Fiskerne senker hum-
merteinene ned på havbunnen med 
rep og markerer stedet med bøyer 
slik at de lett finner dem igjen.  
Teinene har et lite hull der hum-
merne som ikke oppfyller mini-
mumsstørrelsen, kan komme seg 
ut. Dessuten er en del av teinen 
biologisk nedbrytbar slik at hum-
merne har en sjanse til å komme 
seg ut hvis teinen skulle slite seg.  

Bearbeiding
Behandlingen av hummerne skjer 
ved Royal Greenlands produksjon-
sanlegg i Newfoundland, enten i 
Conche eller Southern Habour. 

Når hummerne kommer til fabrik-
ken blir de sortert og hver hummer 

pakkes i et sylinderformet nett der 
halen er pent bøyd under humme-
ren. 

Deretter kokes de for å sikre at 
kjøttet opprettholder optimal kva-
litet. Koketiden er avhengig av 
både størrelsen på hummeren og 
hvilken sesong det er. 

Hummerne avkjøles før de hurtig-
fryses en kort stund i en mettet 
saltoppløsning ved -10 °C. Deretter 
glaseres de med ferskvann før de 
fryses enkeltvis. Til slutt pakkes de 
for hånd i kartonger. 

Sensorikk
Det er lett å servere hel hummer, 
den skal bare tines før den kan  
serveres. 

Kjøttet i klørne og halen er en  
delikatesse. Det hvite og milde 
hummerkjøttet smaker godt med 
lime, sitron eller hvitløk og urter 
som timian og persille.

For best resultat bør hummeren 
tines i kjøleskap. Del den ved å 
stikke en kniv inn i leddet mellom  
hodet og kroppen. Begynn med 
hodet og stopp ved halen. Pensle 
gjerne de to halvdelene med en 
blanding av smeltet smør og hvitløk 
og grill til kjøttet er gyllent, ca. 3 
minutter. 

    Delikat 
hvitt og sød-
mefylt kjøtt 

Hummer 
fra Newfoundland



Hummer 
fra Newfoundland

Royal Greenland tilbyr 
Kokt hel hummer:
-  Viltfanget i det kalde havet langs kysten av 

Newfoundland 

-  Bærekraftig og sunn bestand

- “ Hard shell”-hummer inneholder mye kjøtt, 
og kjøttet er fast, til forskjell fra fra det mer 
vannholdige kjøttet i “soft shell”-hummer 

-  Delikat hvitt og mer sødmefylt kjøtt enn 
hummer som lever i varmere vann 

-  Frisk og unik hummersmak – kort tid fra 
havet til fryseren 

-  Glasert med ferskvann og frosset enkeltvis 

-  Lett å oppbevare – hver hummer pakkes i et 
eget nett 

-  Pakkes skånsomt for hånd i kartonger 

-  Klar for servering – ferdigkokt

-  Flere størrelser å velge mellom



Ingredienser – for 10 personer
Tilberedningstid 60 min.

5  hummere
2–3 dl  griljermel
150 g  parmesan
1 bunt  timian
100 g  smør
900 g  tørkede ramennudler
2,5 l  kraftig hønsebuljong, 
 skal være varm
10  egg
5  salatløk
500 g  blandet sopp
5  sitroner
 vegetabilsk olje 
 salt og nymalt pepper

Fjern skallet til hummeren ved å stikke en 
kniv inn i leddet mellom hodet og kroppen. 
Fjern først skallet på kroppen og hodet og 
deretter halen. Fjern tarmen som sitter i 
halen og magesekken samt forstadiet til 
rogn (korall) som finnes i hodet/kroppen.

Bland parmesanost med griljermel og hak-
ket timian. Krydre med salt og pepper.

Dryss blandingen over de to halvdelene av 
hummeren og drypp smeltet smør over.

Gratiner hummerne i grillen ti de er  
gyllenbrune – ca. åtte minutter ved 200 °C 

Kok eggene myke i ca. 7 min.
Ta av skallet og hold dem varme.

Kok nudlene som henvist på pakken og 
skyll dem i kaldt vann.

Kutt soppen i mindre biter og stek dem 
i olje i en stekepanne på høy varme i  
6–7 minutter.

Fordel nudlene i fire boller og ha i sopp 
og halve egg. Dryss finkuttet salatløk over  
og hell over den varme buljongen. 

Server den gratinerte hummeren sammen 
med sitronbåter umiddelbart.

Halv parmesangratinert hummer 
med ramennudler og sopp



Hummerravioli i kraftig 
hummerbisque 
med mangosalat og gressløkolje

Ingredienser – for 10 personer
Tilberedningstid 120 minutter

3  hummere
2–3 pakker  Wonton-deig i form av ark (totalt 100 ark)
500 g  ferskost
5  salatløk
5  eggeplommer
1 kg blandede grønnsaker (f.eks. løk, gulrot, stangselleri 
 og purreløk)
200 g konsentrert tomatpuré
2,5 l  hønsebuljong
8 dl  hvitvin
ca. 8 dl  fløte
3  mango
2  rødløk
5  fedd hvitløk
1 bunt  gressløk
2 dl  olivenolje
1 bunt  basilikum
 vegetabilsk olje
 salt og nykvernet pepper

Bryt av hummerhalene og klipp dem opp fra undersiden. Skill skallet slik 
at kjøttet kommer frem. Ta ut kjøttet. Del kjøttet fra halen og ta forsiktig 
bort tarmen. Bryt løs klørne og slå dem én gang med den skarpe delen 
av kniven. Bank deretter med ryggen på kniven for å løsne kjøttet. Pill ut 
kjøttet, pass på at det ikke blir med biter av skallet. 
Bryt opp og hakk skallet til mindre biter og sauter dem i olje i 5–10 min. 
Tilsett tomatpuré og grovhakkede grønnsaker og sauter dem i ytterligere  
5 min. Hell over buljong og hvitvin, kok opp i 30 minutter under lokk.

Hell hummerkjøttet raskt i en stekepanne og la det avkjøles.
Kutt kjøttet i mindre stykker og bland det med ferskost og skivet salatløk, 
og smak deretter til med salt og pepper. 

Legg 50 wonton-ark på bordet og fordel hummerblandingen på dem. 
Pensle kantene med eggehvite og legg de resterende oppå de fylte won-
ton arkene som er igjen. Trykk sammen kantene med fingrene. Sørg for at 
det ikke blir noe luft igjen. Hvis du foretrekker runde ravioli, kan du bruke 
en rund kakeform. Oppbevar raviolien kjølig.

Kutt mangoen i terninger og vend dem i hakket rødløk og knust hvitløk. 
Smak til med salt og pepper. 
Bland gressløk og olivenolje godt og sil bort oljen.
Ta hummerfonden fra varmen og sil den gjennom en fin sil. Sett den på 
varmen og reduser den til 2/3. Tilsett fløten og la koke til den begynner å 
tykne (ca. 10–15 min.). Smak til med salt og pepper og skru ned varmen.

Kok raviolien i 1 min. og sil av vannet. Rist dem forsiktig med litt olje i 
dørslaget slik at de ikke kleber seg sammen. Fordel dem i ti boller med 
mango, bisque, gressløkolje og dryss over fersk basilikum. Serveres straks.
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REKER MED SKALL, FROSSEN Count  Vekt Enh/krt. Varenr. 

Reker med skall  40-60   5 kg 1 krt. 104 608 200

Reker med skall  50-70    5 kg 1 krt. 104 610 200

Reker med skall  60-80  5 kg 1 krt. 104 618 200

Reker med skall  70-90 5 kg 1 krt. 104 620 200

Reker med skall  80-100 5 kg 1 krt. 104 628 200

Reker med skall  90-120  5 kg 1 krt. 104 630 200

Reker med skall  90-130 5 kg 1 krt. 104 635 200

SJØMAT I LAKE  

Reker i lake, XL  100-200  1,5 kg/bøtte  2 stk. 107 150 000

Reker i lake, M  300-400  1,5 kg/bøtte  2 stk. 107 151 010

Håndpillede krepsehaler  100-200  1,5 kg/bøtte  2 stk. 119 150 000

REKER PILLEDE, FROSSEN 

Reker pillede, IQF, XL  125-175 1.800 g x 5 2.000 g x 5 105 446 020 

Reker pillede, IQF, M  275-375 1.800 g x 5 2.000 g x 5 105 442 020

SNØKRABBE, KAMSKJELL, FROSSEN 

Snøkrabbe (kropp, bein, klør) 142-226 g/stk. 4,536 kg 1 krt. 118 401 000 

Kamskjell 20-30/stk. 10 x 850 g, 8,5 kg 10 stk. 188 015 850

HUMMER, FROSSEN 

Hummer, hel, kogt 450-500 g/stk. 4,54 kg 1 krt. 119 400 450 

Hummer, hel, kogt 500-550 g/stk. 4,54 kg 1 krt. 119 400 500

Hummer, hel, kogt 550-650 g/stk. 4,54 kg 1 krt. 119 400 550

Nettovekt uten 
glasur       

Nettovekt inkl. 
glasur
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