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Suveren hvit fisk – fisk for alle 
kjøkken

Når du står i kjøkkenet hver dag, er det lett å bruke ingredienser som du kjen-
ner og er vant til. For mange kan det også gjelde for fisk, der noen arter er mer 
populære og kjente enn andre. Det er synd, for det finnes mange arter av særlig 
hvitfisk som gir store muligheter!

Hvit fisk som torsk, kveite og rødspette kan tilberedes på mange forskjellige 
måter med mye forskjellig tilbehør. Fisk kan serveres som forrett og hovedrett 
eller på buffet hvis det skal lages mat til mange. 

Det er nettopp dette vi vil vise med denne lille brosjyren. 

På de følgende sidene kan du lese mer om de fem populære hvite fiskene i vårt 
sortiment. Du kan lese om fisken, hvordan den lever, hvordan vi driver fiske og 
finne inspirasjon i de gode oppskriftene.

 De fem hvite fiskene er
 • Torsk
 • Grønlandsk blåkveite
 • Rødspette
 • Sei
 • Alaska Pollock

Grønlandsk blåkveite passer for deg som vil ha den aller beste hvite fisken. Torsk 
og rødspette er også fine og velsmakende fisker som kan brukes i en rekke ret-
ter – både klassiske og moderne. Sei og Alaska Pollock er perfekt for de som har 
et mindre budsjett, men som likevel vil spise god fisk. 

Alle oppskrifter er beregnet for 10 personer. 

Du kan også finne masse inspirasjon til oppskrifter med hvit fisk på vår nettside: 
www.royalgreenland.com/no/foodservice 

Royal Greenland – din samarbeidspartner.

Ansvarlighet og 
holdbarhet er et 
viktig tema 
for Royal Greenland

Royal Greenland

FIT FOR
FOODSERVICE

&
GASTRO
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UTSKJÆRING – torskeloins
Loin er den fineste utskjæringen på fisken 
og vi skiller tydelig mellom loins og filet.

På denne måten er du sikker på å få det du 
betaler for! Loins og filet er to forskjellige 
utskjæringer, med forskjellig kvaliteter. 

V E T  D U  H V O R  M Y E  
F I S K  D U  K J Ø P E R ?

N E T T O V E K T  –  g l a s e r i n g
Hva er netto-
vekten uten 
glasering?

NETTOVEKT – glasering
 
Vår naturelle fisk er glasert med et tynt 
lag med vann som beskyttelse. Fisken 
selges som nettovekt – du betaler altså 
ikke for glaseringen. 

F R O S S E N  F I S K

Det er bare en myte at fersk fisk 
er bedre en frosset fisk

A L L  N A T U R A L

-  d i n  g a r a n t i  f o r  e t  1 0 0  p r o s e n t 
n a t u r l i g  p r o d u k t

Intet spill

Alltid i fryseren

Lett å porsjonere 

Like store biter

Vektgaranti

God bakteriologi

Høy kvalitet

Rask nedfrysing sikrer høy kvalitet på 
fisken og bevarer vitaminer og mineraler.
 
I mange tilfeller har de frosne produktene 
faktisk en høyere næringsverdi enn de 
ferske – og fordelene er mange:

All Natural er vår garanti for renslighet, hold-
barhet og næringsmiddelsikkerhet i all vår 
naturlige fisk. 
All Natural-prinsippene er ikke nye for Royal 
Greenland, men er en integrert del av våre 
arbeidsmetoder gjennom hele verdikjeden. 
Prinsippene er rammen rundt vår garanti til deg.

Renhet · Holdbarhet · Næringsmiddelsikkerhet
 
All Natural-konseptet og -prinsippene inkluderer 
all naturfisk i vårt sortiment, og logoen finnes 
på emballasje og etiketter.
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               Betaler du dyrt 
for den billigere fileten?
Hos oss er loin = loin 

- det beste på fisken.

L O I N  E R  F I S K E N S
R Y G G F I L E T
det beste stykket på fisken
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Det finnes forskjellige typer torsk 
i nesten alle verdenshav. Atlanter-
havstorsk (Gadus morhua), som 
er torsken Royal Greenland selger, 
lever hovedsakelig i det nordlige 
Atlanterhavet, fra det nordøstlige 
Canada til Grønland, Island, Norge, 
Nordsjøen og Barentshavet. I disse 
farvannene finnes det seks sepa-
rate torskestammer, og den grøn-
landske er én av dem. Torsken er 
ikke kresen når det gjelder bunn-
forhold, og den lever både nært 
bunnen og fritt i vannmassene. 

Om fisken 
Torsk er lett gjenkjennelig på det 
spettede skinnet, et tydelig over-
bitt og skjegg på underkjeven. 
Skjegget er fylt med sanseceller 
slik at torsken kan kjenne om det 
finnes mat i nærheten. Torsken har 
hvit buk, mens ryggen endrer farge 
avhengig av hvordan bunnen ser 
ut, og fungerer som en slags ka-
muflasje. Fargen er f.eks. rødlig hos 
fisk som står over steinete bunn og 
mer grønnlig i områder med mange 
alger. Torsken har en karakteristisk 
hvit stripe langs siden. Den største 
torsken som noensinne er blitt 
fanget var 2 meter lang og veide 
96 kg, men eksemplarer på 50–100 
cm og en vekt på 2–6 kg er langt 
mer vanlig. 

Torsk finnes både i kystnære om-
råder og på åpent hav, og den fore-
trekker altså ikke noen spesielle 
havdybder. Den er derimot relativt 
temperaturfølsom og foretrekker 
kaldt vann. Dette betyr at torske-
bestanden har steget kraftig rundt 
Grønland de siste årene, ettersom 
havet lenger sør er varmere på 
grunn av klimaendringer. Det kalde 
og rene vannet gjør at torsken vok-
ser langsomt og har tid til å utvikle 
en eksepsjonell god smak og kon-
sistens. 

Torsken blir kjønnsmoden når den 
er mellom 2 og 12 år, og den kan 
leve i 25 år. Den er altetende og 
spiser både små artsfrender og an-
nen liten fisk som lodde, tobis, bris-
ling og sild. I havet rundt Grønland 
spiser torsken mye reker, noe som 
gjør at kjøttet får en lett smak av 
skalldyr. 

Nutaaq®-torsk
Torsk fiskes tradisjonelt med 
bunngarn, trål eller line. Royal 
Greenland tilbyr også Nutaaq®-
torsk. Royal Greenland har invest-
ert i en ny bearbeidingsmetode og 
har i samarbeid med lokale fiskere 
opprettet et nytt konsept for torsk 
som hever smakopplevelsen til helt 
nye høyder.

NutaaqTM-torsk betyr “ny torsk” på 
grønlandsk. Nutaaq®-torsk fang-
es med bunngarn bare noen få 
måneder i året, fra april til oktober, 
av lokale fiskere i det sørvestlige 
Grønland. På den tiden forlater 
de voksne torskene åpent hav og 
svømmer inn i det grunnere van-
net langs kysten av Grønland for å 
gyte. 

De lokale fiskerne setter garnet 
nær kysten på en slik måte at tor-
sken kan svømme inn i nettet, men 
finner ikke veien ut igjen. Dette er 
en gammel og skånsom fangst-
metode som er både selektiv og 
miljøvennlig.

Når nettet er fullt, transporterer 
fiskerne fangsten til store, sjø-
vannsfylte bassenger som ligger i 
nærheten av fangstområdet. 

Royal Greenlands fartøy samler opp 
torsken fra bassengene fylt med 
sjøvann der fiskene raskt sorteres. 
Fisker som er mindre enn 40 cm 
settes tilbake i sjøen og kan fort-

sette å gyte og bidra til fremtidens 
torskebestand.

Skipene transporterer deretter  
torsken trygt og skånsomt i 
sirkulerende vann til fabrikken 
som ligger rett ved havet. Her 
holdes fiskene i et stressfritt miljø 
i bassenger fylt med sjøvann til 
farikken har mulighet til å ta imot 
dem. De oppbevares alltid i disse 
rolige omgivelsene over natten, 
ettersom det er svært viktig for 
kjøttkvaliteten at fiskene ikke er 
stresset når de blir bearbeidet.

Når tiden er inne, svømmer de l 
evende torskene bokstavelig talt 
inn i fabrikken. De dyttes forsiktig 
på et bånd av en langsomtgående 
sperre og videre inn i fabrikken. Der 
blir de først bedøvet, raskt slaktet 
og tømt for blod i iskaldt vann. 
På denne måten sikres det at alt  
blodet straks renner ut av kjøttet. 
Det gir en jevn kvalitet og garan-
terer at det ikke finnes noen røde 
flekker.

Torsken blir deretter renset og 
hodet og innvoller fjernet. Den 
file-teres i en mekanisk prosess 
før den stivner. Deretter deles den 
for hånd i perfekte stykker. Det 
erfarne teamet sjekker hver filet 
grundig for å se om det er noen 
røde flekker eller revner i fileten, 
i så fall kan den ikke klassifiseres 
som "Nutaaq®.

Deretter hurtigfryses og pakkes 
torsken. På denne måten havner 
Nutaaq®-torsken i fryseren sen-
est to timer etter at den levende  
torsken forlot vannet. 
Hele bearbeidingen sikrer at 
Nutaaq®-torsken har en overlegen 
kvalitet: den er myk og saftig med 
en meget frisk smak.

Torsk 
– en unik 
råvare!

Torsk i kjøkkenet
Kjøttet til torsken er hvitt og deler seg i fine 
stykker når det tilberedes. Smaken er mild og 
konsistensen er saftig. Takket være det kalde 
og rene vannet får torsken i det nordlige At-
lanterhavet en fin sødme som utfyller den 
intense umamismaken. 

Torsken er en mager fisk og er et av de 
næringsmidlene som metter mest pr. kalori, 
takket vare det høye innholdet av proteiner. 
Den er en god kilde til vitamin B6 og vitamin 
B12 samt selen. 
Det magre kjøttet gjør torsk ideell sammen 
med kremete sauser, og den fungerer bra 
med både søte ingredienser som rotgrønn-
saker, appelsin og ovnsstekt paprika, men 
også med bitre og sure produkter som blom-
kål og rårørte bær. 

Torsk passer for de fleste tilberedningsme-
toder fra ovnsbakt til steking, dampkoking, 
røyking og grilling. Det viktigste er at den til-
beredes ved lav temperatur i lang tid, slik at 
konsistensen og saftigheten blir bevart.

Nutaaq®-torsk
Mer … frisk, hvit og 

velsmakende!

Atlanterhavstorsk
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Krydret edamame-pasta  
med sataysaus, fersk koriander 
og torsk

Dampet torsk 
på sautert svartkål og bakte svartrøtter

Ingredienser – for 10 personer
Tilberedningstid 30 min.

10  torskryggfileter, tinte
3  svartkål
15  svartrøtter
3 dl  kraftig kyllingbuljong
1 dl  soya
1 dl  rapsolje
2 ss  gul currypasta
 eventuelt kjørvel til pynt
 salt og hvit pepper

Kutt av toppen og bunnen på svartrøttene, 
skrell dem og kutt dem i mindre biter.

Bland dem med olje, salt og pepper 
og stek dem i ovnen til de er gylne, 
ca. 20–25 minutter på 200 °C.

Krydre torskeryggfiletene med salt og stek 
dem i ovnen i 6–7 minutter på 200 °C.

Kutt svartkålen i mindre biter og stek dem i 
rapsolje i en stekepanne i 4–5 minutter. 

Tilsett kjøttkraft, soya, currypasta og varm 
opp Smak til med salt og pepper.

Fordel kål og svartrøtter på ti tallerkener, 
legg på fisken og server umiddelbart. 
Garner eventuelt med kjørvel.

Ingredienser – for 10 personer
Tilberedningstid 15 min.

5 stk. ryggfileter av torsk, tinte
600 g  edamame- eller 
 soyabønnepasta
1 l  sataysaus
1 liten  bunt fersk koriander
2 dl  peanøtter
 salt og pepper

Krydre torskeryggfiletene med salt og stek 
dem i ovnen i 6–7 minutter på 180 °C.
Del ryggfiletene i to før servering.
Kok pastaen i henhold til instruksjonene på 
pakken og bland den med sataysausen.

Fordel pastaen på 10 små tallerkener og 
legg den varme fisken oppå.
Dryss over peanøtter og grovhakket
 koriander og server umiddelbart.

Tips: Hjemmelaget sataysaus 
Bland 800 g usaltede peanøtter med 
2 dl syltede jalapeños, 1 l kokosmelk, 
3 ss tomatpuré, 5 fedd hvitløk 
1/2 dl sitronsaft, 1,5 dl østerssaus og 
1/2 dl soya 
Smak til med salt og pepper.
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Tortillalefser med lun torskesalat 
og grov sennep og rødbeter

Ingredienser – for 10 personer
Tilberedningstid 50 min.

500 g  torskefilet, tint
800 g  rødbeter
3 ss  grov sennep
3 ss  søt sennep
1 liten  bunt fersk koriander
10 små  tortillalefser
 salt og pepper

Kok rødbetene myke med skall, det tar ca. 45 min. 
Skrell rødbetene og del dem i mindre biter. 

Bak torskefiletene i ovnen i 8 minutter på 180 °C 
og del dem deretter i mindre biter. 

Rør sammen søt sennep og grov sennep og smak 
til med salt og pepper.

Fordel rødbeter, sennep og fisk på de små tortillalefsene 
og dryss frisk koriander over. Serveres straks.

Salat 
av sprøstekt 
torsk og most 
avokado

Ingredienser – for 10 personer
Tilberedningstid 20 min.

600 g  Nutaaq®-torskefilet 
 med skinn, tint
5  modne avokadoer
4  fedd hvitløk
2 rødløk
1 ss  malt spisskummen
2  rød chili
1  sitron
 vegetabilsk olje
 salt og pepper

Del, ta ut kjerner og skrell de modne 
avokadoene. Mos dem deretter grovt 
med en visp og rør dem sammen med 
knust hvitløk, finhakket rødløk, 
spisskummen og hakket chili. 
Smak til med sitronsaft, salt og pepper.

Skjær torsken i mindre stykker à 60 g. 
Stek dem i olje i en stekepanne i 2–3 
minutter på hver side. Tilbered deretter 
fisken i ovnen i 3 minutter på 200 °C. 

Fordel avokado og torsk i 10 små boller 
og server straks. 
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NYHET! 
  Royal Greenland 

tilbyr MSC-sertifisert 
grønlandsk 
blåkveite

Grønlandsk blåkveite (Reinhardtius 
hippoglossoides) finnes i det nord-
lige Atlanterhavet og Nordishavet, 
fra Canada i vest til Norge i øst. 
Grønlandsk blåkveite er spesielt 
utbredt i de dype og klare fjordene 
langs Grønlands vestkyst, men den 
finnes også øst for Grønland, rundt 
Island og langs Norskekysten helt 
opp til Svalbard. Her bor den van-
ligvis i områder med myk bunn 
og i dybder mellom 200 og 2 000 
meter, og den største fisken holder 
vanligvis til der det er dypest. 

Blåkveite er svært populær på 
grunn av sitt kritthvite kjøtt som har 
en fin og myk konsistens. Den har 
et høyt innhold av omega-3-fett-
syrer, den er enkelt å tilberede og 
har en lekker smak som gjør den til 
en ettertraktet delikatesse.

Om fisken
Grønlandsk blåkveite er en flatfisk, 
men den adskiller seg fra andre 
flatfisker ved at den ikke er like 
knyttet til havbunnen. Derfor er 
det venstre øyet ikke helt horison-
talt, som det vanligvis er hos de 
fleste flatfisker, og begge sidene 
av fisken er mørk. Blåkveite og 
kveite blir ofte forvekslet, men du 
kan se forskjell på dem fordi kveite 
har én lys og én mørk side. Grøn-
landsk blåkveite er også en fetere 
fisk med et mye høyere innhold av 
både enumettede og flerumettede 
fettsyrer, inkludert omega 3, enn 
kveite.

Grønlandsk blåkveite foretrek-
ker vanntemperaturer på 1–4 °C, 
men den er også observert i enda 
kaldere vann. På grunn av det svært 
kalde vannet vokser den meget 
langsomt, noe som gir en mer in-
tens smak. Det antas at blåkveite 
kan bli over 50 år gammel og kan 
være over 1,2 meter lang og veie 
over 45 kg. Den vanligste fangst-
størrelsen er 1,5–6 kg. Hannene blir 
kjønnsmodne når de er 4–5 år og 
hunnene når de er 9–10 år. 

Den glupske fisken spiser nesten alt 
– fra skalldyr til andre fisker samt 
artsfrender.

Fiske
Grønlandsk blåkveite blir fanget 
hele året, både langs kysten og på 
havet. Royal Greenland fisker et-
ter grønlandsk blåkveite i hele det 
nordlige Atlanterhavet, både langs 
kysten og til havs.

Langs kysten foretrekker de lokale 
fiskerne å bruke line når de fisker 
blåkveite. Linefiske utføres rett og 
slett med en line med mange kro-
ker. Linefisket sikrer at blåkveiten 
holder god kvalitet fordi den blir 
tatt av kroken for hånd slik at det 
delikate kjøttet skades så lite som 
mulig. Om sommeren fanges den 
fra små joller, men om vinteren, når 
fjordene har frosset på vestkysten 
av Grønland, begir fiskerne seg ut 
på isen med hundeslede. 

Fiskeren hakker et hull i isen og 
senker linen ned gjennom hullet. 
Når linjen trekkes inn blir blåkveiten 
renset og lastes på hundesleden. 
På grunn av de lave temperaturene 
fryser blåkveiten umiddelbart etter 
fangst og sendes deretter til Royal 
Greenlands innkjøpssteder langs 
kysten. Deretter fileteres og pakkes 
den.

Linen kan ha opptil 500 kroker ved 
fiske gjennom isen, men noen av de 
små båtene kan ha liner med mel-
lom 1000 og 2000 kroker. Lengden 
på linen varierer mellom 100–1000 
meter, avhengig av dybden. 

Til havfiske bruker Royal Greenland 
trål for å fiske grønlandsk blåkveite. 
Garnet selv er kjegleformet og kon-
struert for å fange blåkveite, etter-
som maskene har en størrelse som 
forhindrer at ung fisk blir fanget. 

Dessuten støtter Royal Greenland 
forskningen og utviklingen av min-
dre forstyrrende trålmetoder, både 
når det gjelder miljøet på havbun-
nen og fiskebåtenes drivstoffor-
bruk.

Utenskjærs havfiske etter grøn-
landsk blåkveite i Vest-Grønland ble 
MSC-sertifisert 2017.  Derfor kunne 
Royal Greenland tilby MSC-sertifi-
sert blåkveite.

Grønlandsk blåkveite i kjøkkenet
Fiskekjøttet er snøhvitt, mykt og saftig med 
en mild og kremaktig smak. Dette er en fet 
fisk med et fettinnhold på ca. 15 %, men det 
kan variere noe avhengig av sesong og hvilken 
næring fisken har tatt til seg. Den har et høyt 
innhold av sunne fett- og omega-3-fettsyrer, 
og er også en god kilde til vitamin D, vitamin 
B6, fosfor og selen.

Grønlandsk blåkveite kan tilberedes på mange 
måter – den er like egnet til steking i ovn el-
ler stekepanne, grilling, dampkoking, rå som 
tartar, ceviche osv. Dessuten har grønlandsk 
blåkveite den store fordelen at den aldri blir 
tørr. Ved steking i panne og ved grilling bør du 
imidlertid være forsiktig, ettersom kjøttet lett 
kan falle fra hverandre. Det beste er å velge 
ryggfileter eller fileter med skinn og tilberede 
dem ved høy varme på skinnsiden.

Fordi fisken er så fet, har den en fyldig og 
kraftig smak som passer sammen med mange 
forskjellige krydder. Grønlandsk blåkveite 
smaker sødmefullt og har en mild umami- 
undertone. Den sødmefylte fedmen kan 
holdes i sjakk ved å servere den sammen 
med noe syrlig og/eller bittert som kål, spinat, 
syltet sopp eller rips. Server den saftige og 
møre fisken med sprøtt tilbehør som kontrast. 
Hvis du ønsker et litt fastere resultat kan du 
salte fisken lett før tilberedning.

Grønlandsk blåkveite er en svært 
allsidig fisk, og nesten alle deler av 
fisken kan utnyttes. 

Derfor har Royal Greenland nesten 
ingen spill i produksjonen og bruker 
over 90 prosent av fisken.

Filet av 
      grønlandsk blåkveite
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Stekt 
teriyakikveite 
med sticky rice og 
soyadip

Ingredienser – for 10 personer
Tilberedningstid 45 min.

600 g   filet av grønlandsk 
blåkveite, tint

1 dl  teriyakisaus
300 g  sticky rice
3 dl  soya
100 g  ingefær
1 liten  bunt fersk koriander
1 rød  chili
 ertespirer (til pynt)

Kok risen i henhold til instrukjonene 
på pakken og form den til 10 like 
store ”egg”.

Skjær fisken i stykker à 60 g, 
pensle dem med teriyaki-sausen 
og tilbered i ovn i ca. 8 minutter 
på 180 °C.

Riv ingefæren fint og bland den 
med soyasaus, finhakket koriander 
og finhakket chili.

Server den varme fisken straks med 
klebende ris, dip og ertespirer.

Ingredienser – for 10 personer
Tilberedningstid 30 min.

600 g  filet av grønlandsk 
 blåkveite, tint
10 skiver  surdeigsbrød
200 g  grønnkål
100 g  parmesanost
100 g  mandler
1  sitron
5  egg
 vegetabilsk olje
 salt og pepper
 ev. rosepepper til dekorasjon

Hell kokende vann over grønnkålen og la 
den trekke i ca. 5 minutter. Hell av vannet og 
legg kålen i kaldt vann. Vri ut vannet og bland 
kålen med parmesanost og mandler. 
Smak til med sitronsaft, salt og pepper. 

Kok eggene i 6–7 minutter og grill brødet 
i 2 minutter på hver side.

Skjær fisken i mindre stykker à 60 g. 
Stek dem i olje i en stekepanne i 2–3 minutter 
på hver side. Krydre med salt og pepper. 

Ta av skallet på eggene og del dem i to.

Fordel pesto, fisk og egg på brødet og 
server straks. 

Pynt eventuelt med knust rosepepper.

Stekt 
grønlandsk 
blåkveite  
på grillet surdeigs-
brød med grønnkåls-
pesto og egg
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Paneng i thaistil med grønlandsk blåkveite 
i kokosmelk og stekt ris

Ingredienser – for 10 personer
Tilberedningstid 60 min.

1,2 kg  grønlandsk blåkveitefilet
1 kg  basmatiris
2 l  kokosmelk
4 ss  panengcurry
4 ss  sukker
4 ss  fiskesaus
6  terninger kyllingbuljong
2 brokkoli
1 bunt  basilikum (kan utelates)
200 g  peanøtter uten salt (kan utelates) vegetabilsk olje 

til steking, salt og pepper

Rist peanøttene uten salt i ovnen til de har en gyllen farge, 
ca. 12 minutter på 180 °C. La dem avkjøle og grovhakk dem.

Stek curryen i en gryte i litt olje i ca. 3 minutter.
Tilsett kokosmelk, sukker, fiskesaus og buljongterninger 
og la blandingen koke i 30 minutter.

Kok risen som beskrevet på pakken, og stek den i en panne 
med litt olje. Hold risen varm i ovnen.

Kutt brokkolien i buketter og skjær den tinte fisken i store 
munnfuller. Legg fisk og brokkoli i kasserollen og la det putre 
i ca. 5 minutter. Smak til med salt og pepper.
Dryss over peanøtter og grovhakket basilikum og server 
straks sammen med stekt ris.

Stekt 
grønlandsk 
blåkveite på 
wakametang og 
agurk med sesam 
og soya
Ingredienser – for 10 personer
Tilberedningstid 20 min.

10  ryggfileter av grønlandsk 
 blåkveite med skinn, tint
2 kg  wakametang
2  agurker
1 dl  sesamfrø
1 dl  soya 
1 dl  sesamolje
100 g   svarte bønner, bløtlagt i 
 12 timer
1 dl  vegetabilsk olje
 salt og hvit pepper

Kok bønnene til de er møre, ca. 14 minut-
ter, og skyll dem deretter i kaldt vann.

Stek de ti ryggfiletene av blåkveite med 
skinnsiden vendt ned i 4 minutter. 
Legg pannen i ovnen og tilbered fisken i 
ca. 5 minutter på 200 °C. 

Skjær agurkene i tynne, lange strimler 
med en potetskreller og bland dem med 
wakametang, sesamfrø soyasaus og 
sesamolje. Smak til med salt og pepper 
og server straks sammen med den varme 
blåkveiten. 
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Rødspetten (Pleuronectes platessa) 
er nok den mest velkjente av alle 
flatfisker, takket være det smak-
fulle kjøttet, den kremede kon-
sistensen og alle tilberednings- 
mulighetene. Den er veldig popu-
lær i Sverige, der den inngår i én av 
mange klassiske retter som panert 
rødspette med remuladesaus. 

Rødspetten finnes i hele Europa, 
i kyst-områdene fra Nordsjøen til 
Middelhavet. Den lever først og 
fremst på grunnere vann nært 
kysten der det er sandbunn. Men 
den finnes også på ca. 50–200 me-
ters dyp. 

Om fisken
Rødspette er en flatfisk kjent for 
sitt brune skinn med karakteris-
tiske røde prikker på oversiden. 
Undersiden er snøhvit med en 
silkemyk følelse. 

Rødspetten kan tilpasse seg om-
givelsene på bunnen ved å skifte 
farge, selv om de røde flekkene 
alltid er synlige som en del av rød-
spettens varemerke.

Rødspetten har vanligvis en lengde 
på 25–40 cm og en vekt på 1 kg. 
Den kan imidlertid bli opptil 90–100 
cm lang og veie 7 kg, selv om det 
er veldig sjeldent. Rødspetten lever 
hovedsakelig av havabbor og små 
krepsdyr, men den kan også spise 
småfisk. 

Rødspetten legger egg fra januar til 
juni. Hannen blir seksuelt kjønns-
moden når den er mellom tre og 
fire år mens hunnen blir kjønns-
moden senere, etter fem til seks 
år. Den legger eggene på 20–50 
meters dyp der de befruktes og 
klekkes etter to til tre uker.

Fiske
Rødspette fra Royal Greenland blir 
hovedsakelig fanget av danske 
fiskere ved hjelp av snurrevad og 
trål. Royal Greenland har bestemt 
seg for ikke å kjøpe rødspette fra 
fiskere som bruker bomtrål, etter-
som denne metoden mistenkes å 
skade havbunnen og har et svært 
høyt drivstofforbruk. Dessuten 
sikrer snurrevad og vanlig trål for at 
rødspetten som fanges har høyere 
kvalitet slik at den tilfredsstiller 
Royal Greenlands standarder. 

Fiske etter rødspette i Danmark 
er sertifisert som bærekraftig av  
Marine Stewardship Council (MSC).

Dansk 
rødspette 
– det populære 
valget!

Rødspette i kjøkkenet
Rødspetten er en mager fisk. Den har et høyt 
proteininnhold og inneholder lite fett og ingen 
karbohydrater. Rødspette har et høyt innhold 
av sunne omega-3 fettsyrer, selen og vitamin 
D som gjør den til et sunt valg i hverdagen og 
en god kilde til vitaminer.

Rødspetten er en svært allsidig fisk som kan 
stekes, grilles, dampes eller tilberedes på 
andre måter, bl.a. paneres. Den har et hvitt 
kjøtt med en søt og mild umamismak med 
en fast og saftig konsistens. Dette gjør det til 
et perfekt supplement til bl.a. skalldyr. Den 
faste konsistensen til kjøttet gjør det også 
enkelt å servere rødspetten sammen med 
sprø grønnsaker og poteter for en spennende  
konsistensblanding.

Rødspette

18 19



Dampet rødspettefilet med bakt 
avokado og reker

Ingredienser – for 10 personer
Tilberedningstid 30 min.

10  fileter av rødspette, tinte
200 g  reker, tinte
10  modne avokadoer
1  rødløk
200 g  syltet hvitløk
100 g  kapers
1 bunt  rød skogssyre
10  persillestilker
2 dl  sitronolje
 salt og pepper

Bak avokadoene hele i ovnen i 12 minutter på 
200 °C.
Hakk rødløken og bland med kapers og grovhakket 
syltet hvitløk.
Krydre rødspettene med salt og stek dem i ovnen 
i 6 minutter på 200 °C.
Ta skallet av de varme avokadoene og fjern 
kjernene. Fyll dem med reker, skogsyre og finhakket 
persille. 
Legg fisken på et fat eller en tallerken sammen 
med de varme avokadoene og dryss over hvitløk 
og kapersblandingen.

Hell litt sitronolje over fisken før servering.

Dampet rødspette 
på fenikkelsalat med 
kokt hvete og quinoa
Ingredienser – for 10 personer
Tilberedningstid 40 min.

20  rullede rødspettefileter, tinte
200 g  reker, tinte
10  egg
3  fenikkel
500 g  hvetekorn eller hel havre
500 g  svart quinoa eller rapsfrø
800 g  keso
150 g  bredbladet persille
3 dl  kaldpresset rapsolje
4 fedd  hvitløk
 salt og pepper

Kok hvetekorn og quinoa i henhold til anvis-
ningene på pakken og skyll dem i kaldt vann.

Kok eggene i 6–7 minutter og ta av skallet. 
Hold dem ev. varme i varmt vann.

Bland rapsolje og hvitløk. 

Hell keso i en sil og skyll under kaldt
vann.

Krydre rødspettefiletene med salt og stek 
dem i ovnen i 8–10 minutter på 180 °C. 

Bland finhakket fennikel med hvetekorn, 
quinoa, keso, rensket persille, reker og 
hvitløksolje. 

Smak til med salt og pepper og server straks 
sammen med den varme fisken og eggene.
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Sei (Pollachius virens) lever på beg-
ge sider av det nordlige Atlanter-
havet fra Nord-Amerika, Island, 
Grønland, det sørvestlige Grøn-
land og Vest-Europa til Barents- 
havet. I Skandinavia finnes seien 
i Skagerrak og den er sjelden i 
Østersjøen. Seien er en stim- og 
vandrefisk som lever nær overflat-
en og ned til 200–250 meters dyp. 
De første 2–3 årene lever seien på 
grunt vann nær kysten, mens de 
større fiskene lever ute i åpent hav. 

Om fisken
Sei er en meget kompakt og 
kraftig bygd torskefisk. Kroppen 
er mørkegrå med en karakteristisk 
rett, hvit linje langs siden. Ung sei 
har en skjeggtråd som forsvinner 
når de blir eldre. 

Når seien er ung, spiser de vanlig-
vis dyreplankton, små skalldyr og 
fiskeyngel, de større fiskene spiser 
hovedsakelig sild, brisling og arts-
frender. 

Seien har en levetid på 25 år og 
den vokser raskt: Det første året 
vokser den til ca. 20 cm, og når en 
er 15 år kan den være 108 cm lang. 
Den kan bli opptil 130 cm lang. Den 
europeiske seien blir kjønnsmoden 
når den er 5–10 år, mens den i Gulf 
of Maine blir kjønnsmoden tre år 
tidligere. 

Fiske
Royal Greenlands sei kommer ho-
vedsakelig fra norsk fiske i Bar-
entshavet og Nordsjøen, der det 
fiskes fra januar og rundt tre til 
fire måneder fremover. Resten av 
Royal Greenlands sei blir fanget av 
danske, tyske og franske båter som 
leverer fangsten i Hanstholm. 

Det meste av havfisket foregår 
fra januar til mai, og så igjen fra 
september. Årsaken til at det ikke 
fiskes sei om sommeren er at 
kvaliteten på fisken ikke er like bra 
fordi kjøttet blir mykere på grunn 
av varmen. 

Seien fanges med bl.a. trål, snurre-
vad, line og garn. All sei fra Royal 
Greenland er MSC-sertifisert.

Seien i kjøkkenet
Sei er en god matfisk til en bra pris. 
Den tilhører samme familie som 
torsken, men kjøttet er mørkere og 
har en litt kraftigere smak. Seien er 
også litt grovere og det deler seg 
ikke opp i lameller som torsken 
gjør. 

Sei har en rekke bruksmuligheter 
og kan tilberedes på samme måte 
som annen hvit fisk: dampes, pos-
jeres og stekes. Den passer også 
perfekt til fiskekaker, fiskelasagne, 
supper eller terriner.

Seien er en mager fisk som inne-
holder mye jod, selen og kalium.

       Sei
 – et hav av 
bruksområder

Sei og lyr forveksles ofte. Lyr kalles også lyrtorsk. 
Sei har det latinske navnet Pollachius virens og lyr 
heter Pollachius Pollachius. Du kan se forskjell på de 
forskjellige fiskene ved at seien har en rett linje på 
siden, mens linjen til lyr bøyer seg i en bue oppover.

Ertesuppe med 
stekt sei og crème 
fraiche 
Ingredienser – for 10 personer
Tilberedningstid 20 min.

5  ryggfileter av sei, tinte
500 g  ekstra fine erter, tint
500 g  babyspinat
1 bunt  basilikum
2 l  kraftig kyllingbuljong
250 g  sukkererter
5 dl  crème fraiche eller skyr
5 skiver  rugbrød
2 dl  sitronolje
2 pakker  ertespirer
 vegetabilsk olje til steking
 salt og hvit pepper

Skjær rugbrødet i grove terninger og stek 
dem i ovnen i 8-10 minutter på 180 °C.

Skjær fiskene i mindre biter à 20 g. 
Stek dem i olje i en stekepanne i 
ca. 2 minutter på hver side.

Kok opp fonden med erter, spinat og 
basilikum. Bland den i en mixer. 
Smak til med salt og pepper.

Fordel suppe, sukkererter, crème fraiche, 
rugbrød, sitronolje, ertespirer og fisk i 
ti varme skåler. Serveres straks.

Sei
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Ovnsbakt Alaska Pollock 
med rotgrønnsaker i rød curry og kokos

Ingredienser – for 10 personer
Tilberedningstid 40 min.

1500 g  filet av Alaska Pollock uten skinn, tint
1 kg  pastinakk
1 kg  små poteter
2  finhakkede løk
1 ss  panengcurry
1 l  kokosmelk
1 ss  hønsebuljongpasta
500 g  halvtørkede tomater
20  stilker timian
 vegetabilsk olje
 salt og hvit pepper

Kutt pastinakk, potet og løk i mindre biter og bland med olje. 
Krydre med salt og hvit pepper og stek dem i ovnen i 
20 minutter på 180 °C.

Stek curryen i olje i 2–3 min. Tilsett kokosmelk, buljong, 
tomater og timian. La syde i 10 minutter og smak til 
med salt og hvit pepper

Ha de varme grønnsakene i en 1/2 aluminiumsform og hell 
over sausen.

Skjær fisken i mindre deler og legg dem deretter i formen. 
Tilbered fisken i ovnen i 10 minutter på 180 °C. 
Serveres straks.

Alaska Pollock (Lutheraner ence-
falogramma) lever i det nordlige 
Stillehavet. Den er ikke så kjent 
som matfisk her hjemme, men i 
andre land er fisket etter Alaska 
Pollock volummessing et av de 
største. Alaska Pollock lever i stimer 
på både grunt vann langs kysten og 
ned til 1000 meters dyp. De finnes 
som regel på 100–300 meters dyp. 
Alaska Pollock svømmer vanligvis 
nærmere kysten om sommeren og 
ute på havet de kalde månedene 
når havtemperaturen er litt høyere. 

Om fisken
Alaska Pollock er en slank fisk med 
et stort hode og den kjennes igjen 
på sin spettede rygg som varierer 
i olivengrønt til brunt. Plettene 
gjør at Alaska Pollock går mer i ett 
med havbunnen slik at den unngår 
rovdyr som sel og sjøfugl. 

Fisken blir kjønnsmoden når den er 
3–4 år gammel. Da er den 30–38 
cm lang, men den kan bli opptil 
80–100 cm lang og 14–17 år gam-
mel. Alaska Pollock legger egg på 
forskjellige tidspunkter i løpet av 
året, avhengig av hvor den lever. 
I Alaska er det f.eks. mellom mars 
og mai.

Ung Alaska Pollock spiser for det 
meste vannlopper og eggene 
deres, mens den store fiskene lever 
av reker og andre fisker som sild, 
villaks og lodde. 

Fiske
Royal Greenlands Alaska Pollock 
fanges i det nordvestlige og nord-
østlige Stillehavet. Fisket foregår i 
to sesonger – en A- og en B-sesong. 
A-sesongen er om vinteren og 
våren, og B-sesongen er om høsten 
og vinteren. Det fanges ikke mye 
Alaska Pollock i løpet av sommeren. 
Selv om det kalles A- og B-sesong, 
er det ingen forskjell på kvaliteten 
på fisken – bokstavene angir bare 
de forskjellige tidene på året. 

Fisket etter Alaska Pollock kan deles 
inn i to områder. Det vestlige Stille-
havet, også kalt FAO 61, er russisk 
Alaska Pollock, og det østlige Stille-
havet, FAO 67, er Alaska Pollock fra 
Alaska. Kvaliteten på fisken fra de 
to områdene er den samme. 

Alaska Pollock fiskes med trål. De 
mindre trålerne leverer fersk Alas-
ka Pollock til bearbeiding på land, 
mens de større trålerne fryser den 
direkte om bord. 

All Royal Greenlands Alaska Pollock 
er MSC-sertifisert.

Alaska Pollock i kjøkkenet
Alaska Pollock er en mild hvit fisk 
med kjøtt som deler seg opp ved 
tilberedning. Kjøttet kan ha rosa 
striper, men når det tilberedes blir 
det helt hvitt. Her hjemme spiser 
vi vanligvis fisken som fileter eller 
ryggfilet, i Japan og Korea er det 
rognen som er ettertraktet. 

Når du tilbereder Alaska Pollock, 
er det viktig å være oppmerksom 
på at den lett kan bli tørr. Derfor er 
det viktig å tilberede den forsiktig. 
Før tilberedning skal Alaska Pollock 
være tint. Damp den i ovnen på lav 
temperatur, på ca. 100 °C, til den 
har fått rett kjernetemperatur. 

Alaska Pollock er perfekt når mat-
budsjettet er stramt. Det er et bra 
alternativ til f.eks. torsk, og du får 
veldig god fisk for pengene.

Fisken betegnes som en halvfet fisk 
som er en god kilde til jod og selen. 

Alaska Pollock 
– perfekt når 
matbudsjettet 
er stramt Alaska Pollock
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Stekt 
Alaska Pollock 
med jordskokker og 
potet i soppaus 
Ingredienser – for 10 personer
Tilberedningstid 40 min.

10  ryggfileter av Alaska Pollock, tint
1 kg  jordskokker
1 kg  små poteter
 soppfond, konsentrat
ca. 1 l  fløte
500 g  sjampinjong
1 bunt  gressløk
 vegetabilsk olje til steking
 salt og hvit pepper

Vask jordskokkene og potetene grundig og 
kutt dem i grove biter. Bland med olje og stek 
dem i ovnen i 20 minutter på 200 °C.

Kok opp fløten og smak til med ca. 0,5 dl 
soppfond, salt og pepper.

Stek soppen i olje i 5–6 min.  Ha sopp, jord-
skokker og poteter i en ildfast form og hell 
over fløten. 
Stek dem i ovnen i 15 minutter på 200 °C. 

Skjær fisken i mindre deler à ca. 40 g. Krydre 
med salt og pepper. Legg dem i formen og la 
det hele stå i oven i ytterligere 12 minutter. 

Dryss over hakket gressløk og server straks.

Årstidens kål med 
Alaska Pollock, 
mandler og 
sjampinjonger 
Ingredienser – for 10 personer
Tilberedningstid 60 min.
 
10  ryggfileter av Alaska Pollock, tint
3 dl  kraftig kyllingbuljong
300 g  mandler
1 dl  soya
2  kålhoder (f.eks. savoykål
 og spisskål)
2  rød chili
4 fedd  hvitløk
200 g  parmesanost
1,5 dl  søt sennep eller ravigottesaus
500 g  sjampinjong
1 dl  olivenolje
 salt og hvit pepper
 
Vend mandlene i soya og stek dem i ovnen i 
12 minutter på 200 °C og la avkjøle. 
De kan også tilberedes én dag i forveien.
 
Hell kokende buljong over de ti fiskefiletene 
og sett dem i en forvarmet ovn i ca. 30 minut-
ter på 100 °C til riktig kjernetemperatur er 
oppnådd.
 
Del sjampinjongene og stek dem i en varm 
panne til de har fått farge. Krydre med salt 
og pepper. 
 
Kutt kålen fint og bland den med finhakket 
chili, presset hvitløk, finrevet parmesanost, 
søt sennep, sjampinjonger og mandler. 
 
Fisken avkjøles, skjæres i mindre biter 
og blandes med den marinerte kålen, 
sjampinjongene og mandlene.
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NATURELL FISK, FROSSEN  Vekt  Enh./krt. Stk./krt. Varenr. 

Seiryggfilet / loins 60 - 80 g  5 kg 63-83 stk. 133 060 080 

Seiryggfilet / loins 110 - 130 g  5 kg 39-45 stk. 133 110 130 

Seiryggfilet / loins  120 - 140 g  5 kg 35-42 stk. 133 120 140 

Seiryggfilet / loins  140 - 160 g  5 kg 31-36 stk. 133 140 160 

Seiryggfilet / loins 100 - 300 g  5 kg 17-40 stk. 133 100 300 

Sei i terninger  8 g  6 kg 750 stk. 133 074 008 

Ryggfilet av Alaska pollock / loins 60 - 80 g  5 kg 63-83 stk. 134 083 074 

Rødspettefilet  40 - 80 g  5 kg 63-125 stk. 123 631 000 

Rødspettefilet  80 - 120 g  5 kg 42-62 stk. 123 631 080 

NATURELL FISK - Blåkveite, FROSSEN     

Ryggfilet med skinn av blåkveite  170 - 210 g 3 kg 14-17 stk. 121 184 540 

Filet av blåkveite 200 - 400 g intl. 2 x 6,81 kg 34-68 stk. 121 131 300 

Filet av blåkveite, stykkfrossen 200 - 400 g 5 kg 12-25 stk. 121 179 200 

NATURELL FISK, FROSSEN, NETTOVEKT  Vekt  Enh./krt. Stk./krt. Varenr. 

Ryggfilet med skinn av torsk  170 - 210 g 3 kg 14-17 stk. 130 600 894 

Torskryggfilet / loins 120 - 140 g  5 kg 35-42 stk. 130 600 844 

Torskryggfilet / loins 140 - 160 g  5 kg 31-35 stk. 130 600 854 

Torskfilet  90 - 160 g  5 kg 31-55 stk. 130 600 634 

Nettovekt uten glassering


