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Välkommen 
Royal Greenlands sensoriska kokbok

Kokboken från Royal Greenland ger 
dig bra idéer till vilka råvaror som 
passar in med valet av dagens fisk. 
Kulinariska framgångsfaktorer är 
ett verktyg som hjälper dig att hitta 
vilka rätter som fungerar bäst. Varje 
avsnitt inleds bland annat med fak-
ta om var fisken är fångad och vad 
den lever av.

Kokboken ger överskådliga matriser, 
där de olika fiskarna kombineras 
med tillbehör som passar den fisk du 
har valt. 
Lär dig hur du ska få alla grund- 
smakerna representerade i en fisk- 
rätt och låt dig inspireras av säson-
gens råvaror.

Köken ska vara stolta över de fisk-
rätter som serveras! Kokboken inne-
håller både förslag på rätter med 
dofter från andra kök i världen och 
matlagningsmetoder från det när-
liggande nordiska köket.
På Royal Greenland vet vi att alla 
som jobbar i kök varje dag möter 
olika utmaningar på hur maten bäst 
ska tillagas. Kokboken innehåller för- 
slag både på mat som tillagas på 
plats, mat som ska hållas varm och 
mat som ska serveras kall.
Vi önskar dig många smakfulla dagar 
med goda fiskrätter!

Med vänliga hälsningar
Smakkreatör Claus Angelo och 

Royal Greenland

Kokboken har utarbetats i sam- 
arbete mellan Royal Greenland och 
smakkreatören Claus Angelo

Claus Angelo
Claus Angelo ger föreläsningar och 
workshops om hur våra kök kan 
bli bättre på att laga god mat. Han  
presenterar övningar med hur olika 
rätter ska lagas och smaksättas, och 
vill att kökspersonalen ska känna sig 
stolta över sina kunskaper och ge 
gästerna minnesvärda upplevelser. 
Claus Angelo undervisar bl.a. på 
tekniska skolor och på Københavns  
Madhus i sensorik, tillagningsmeto-
der och bakning. Deltagarna får lära 
sig att använda alla sina sinnen och 
tar sedan med sig den forsknings-
baserade kunskapen in i sina egna 
kök. 

Smakfulla lösningar för storkök 
när det ska lagas fisk ...
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Kulinariska framgångsfaktorer
1)  Rättens namn och kökets pres-

entation ska passa ihop med rät-
tens innehåll. Det måste finnas 
samstämmighet mellan det köket 
säger om maten och den rätt 
gästerna förväntar sig.

2)  Aptitretande dofter som passar 
till den måltid som köket serverar.

 Maten ska dofta av de råvaror 
den består av. Yttre dofter/lukter 
kan störa.

3)  Alla grundsmaker ska finnas med 
i rätten eller i måltiden som hel-
het i lämpliga mängder. När alla  
grundsmakerna är representerade 
i en rätt får den en fyllig smak, 
men det kräver övning. Det är 
t.ex. skillnad på hur framträdande  
grundsmakerna ska vara i en mild 
förrätt med fisk och en kraftig  
huvudrätt med kött.

4)  Måltiden ska innehålla umami-
smak. Utan umami, ingen fyl-
lig smakupplevelse. Salt fram-
häver umami, så torrimma köttet 
genom att gnida in det med salt 
15 minuter före stekning för att 
förstärka smaken.

5)  Konsistensvariation. 
 Gästerna ska uppleva olika konsi-

stenser – undvik tristess i mun-
nen. 

6)  Smakintensitet.
 När man fräser rotfrukter dunstar 

vattnet och smakerna intensi- 
fieras. Rosta frön och kärnor för 
att framhäva smaken.  

7)  Använd lite av det starka.
 Starka ingredienser framhäver de 

andra smakerna i maten – men 
kan också ta över.
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Den grönländska torsken
– unik i smaken ...

Torsk (Gadus morhua)
Torsk är nog den mest kända mat-
fisken i västvärlden, och har varit 
populär ända sedan medeltiden. 
Köttet är mycket vitt med stora 
flingor och är mycket milt, mört och 
saftigt. Atlanttorsken får en lång-
sammare tillväxt i de kalla vattnen, 
vilket bidrar till att utveckla smaken 
ytterligare. Många tycker att torsk 
från Atlanten har en sötare smak än 
torsk från Stilla havet. Samtidigt har 
Stillahavstorsken en högre vatten-
halt, vilket kan göra den torrare efter 
tillagning.
Torsken tilltalar de flesta och kan 
tillagas på många olika sätt. Köttet 
glider lätt av benet när torsken är  
färdiglagad och den är lämplig att 
koka, ånga, grilla, fritera, steka i  
panna eller ugn, salta, torka och röka. 

Nästan alla delar av fisken kan ut-
nyttjas; filéerna kan rökas, saltas  
och torkas, och torskrommen kan  
kokas eller rökas. Dessutom kan man 
servera både torskskinn och tunga 
och fiskleveroljan är en bra källa till 
A- och D-vitamin. 

Torskfiléer är tjocka och köttiga och 
har samtidigt en låg fetthalt och lång 
hållbarhet.

Torsk innehåller mycket proteiner 
i förhållande till mängden kalorier. 
Den är en källa till niacin, B12-vita-
min, kalium, B6-vitamin, fosfor och 
selen och innehåller omega 3-fett-
syror. 
 
Torsken färdas oftast nära botten, 
men kan även simma fritt, både 
längs kusten och ute till havs över 
stora djup. Torsken är en utpräglad 
rovfisk och äter allt från räkor och 
småfisk till egna artfränder.

Torsken lever i hela norra Atlanten, 
Nordsjön, Barents hav och Östersjön.  
Det mesta av Royal Greenlands torsk 
kommer från Barents hav, norr om 
Norge och Grönland. 

Torsken är en stor, rund, vit fisk som 
lever på djupt vatten. Den är ungefär 
60 cm lång och väger ca 2,5 kg. Den 
har överbett, kraftig skäggtöm och 
ljus sidolinje. Färgen varierar kraf-
tigt. Torsk som håller till i tångbältet 
och på stenig botten är röd och brun. 
I ålgräs är torskarna grönbrokiga och 
på sandbotten och på djupare vatten 
ljusgrå.
 
Även om torsken inte är en stimfisk 
finns den ofta i mycket stora mäng-
der där det finns gott om mat – sär-
skilt under lekperioderna.  
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Torsk

Torsken har en intensiv umamismak 
och måttlig sötma. Doften från torsk 
är också intensiv och komplex. 
I klassiska rätter kombineras torsk 
ofta med starka inslag som senaps-
sås och inlagda råvaror, i viss mån för 
att dämpa umamismaken. Torskens 
konsistens och milda smak gör den 
idealisk att servera tillsammans med 
gräddiga såser. 
Torskens havssmak framhävs fint 
med salt, antingen genom torrim-
ning eller rimning i lag. Lite socker i 
lagen balanserar och rundar av salt-
smaken. 

Tips och idéer

-  Låt potatisen koka ordentligt  
- torskens fasta kött passar perfekt 
till potatismos.

-  Servera torsk med en mild senap. 

-  Använder du bittra sallader el-
ler frukt, kan du gärna kombinera 
med något sött.

-  Blanda både råa och tillagade rot-
frukter.

-  Linda in torsken i bakpapper eller 
bananblad för att bevara saften. 
Krydda med kryddörter eller andra 
kryddor.

-  Servera med rårörda bär eller  
rabarber.

-  Den sista avsmakningen avgör om 
rätten förhöjs. Känn efter om du 
känner grundsmakerna salt, sött, 
surt, bittert och umami – och glöm 
inte det starka inslaget.

Matris för torsk
                            Torsk som mat ...
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Lite 
om det 
starka:

SÖTT

Potatis
 

Lätt kokt/
grillad auber-

gine och squash

Ugnsbakade 
tomater

Jordärtskockor

Rödbetor 
marinerade i 
hallonvinäger

Palsternacka 
Rotpersilja

Pumpa
Purjolök

Ugnsbakade och 
blandade röda 

paprikor

Fänkål

Selleri/kålrabbi

Apelsin

Stuvad spenat

Ångad kål

Gurka

Ris

Kryddörter:
Vattenkrasse,
persilja och 
dill, helst 

blandat med 
rivet 

citronskal

SURT

Citron till 
sås
 

Inlagda 
morötter

 
Ugnsbakad lök 
med balsam-

vinäger

Revben

Syltlök

Svamp i grädde 
med ättika

Saltade citroner

Surkål

Bakade äpplen

Tamarindsaft

Risvinäger

Gröna tomater

Cider

Rårörda 
rabarber

Gräddfil/Crème 
fraîche

Lime

STARKT:
Klassisk med 

senapssås 
eller japansk 
pepparrot; 

wasabi blandad 
med crème 

fraîche

BITTERT

Blomkåls-
buketter

Rökt ostkräm 
som dressing

Majrovor

Oliver

Persiljepesto

Rökt potatis

Ruccola

Gurkskal

Ugnsbakade 
gröna paprikor

Rostade 
valnötter med 

honung

Endiver
Röd grapefrukt

Rostat rågbröd

Mild öl

Te

Saffran

Grund-
smakernas 
inbördes

påverkan:
Den bittra 

salladen tämjs 
av sötma eller 
feta produkter

SALT

Torr-
rimning

Kapris i salt 
(urvattnad)

Flingsalt

Saltinbakade 
rödbetor 

(ugnsbaka 
dem med 

skalet kvar)

Fetaost

Pickles av 
vintergröna

Röksalt

Garnera med 
laxrom

Rimma torsken i 
saltlag

Sjökokta räkor
Ägg i saltlag

Köket avgör 
smakbalansen 

mellan fisk 
och tillbehören 

när rätten 
serveras

UMAMI

Torsken har 
egen umami

Brynt smör

Hönsfond

Ärtor

Lättstekt svamp

Aiolisås

Tångpasta

Soltorkade 
tomater

Hårdkokta ägg

Fiskfond

Korngryn

Avocado

Miso

Mild linssoppa

Grön sparris

Rom

Inkokt grädde 
med citron

Pröva även 
rökt torsk 

– men salta/
rimma torsken 

först 
(se s. 56)

SÄSONG

Sommar

Höst

Vinter

Vår
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Världen/globalt
-  Torsk kan användas tillsammans 

med kryddstarka råvaror och aro-
matiska kryddor. Den står sig också 
bra tillsammans med det kinesiska 
köket där man använder mycket 
grönsaker, och bidrar då med en 
intressant konsistens. 

Norden
-  I det nordiska köket används ofta 

gammaldags matlagningsmetoder 
som rimning och rökning. Som till-
behör krävs kraftiga smaker från 
bär, sötsyltade rönnbär eller hallon 
tillsammans med rödbetor. Servera 
torsken rimmad och rökt i ugnen 
och servera tillsammans med ett 
smakrikt öl.

Västerut
-  Ett perfekt komplement till torsk är 

salta såser gjorda av kokt, mixad 
blomkål smaksatt med brynt smör 
och citron. 

-  Andra krämiga såser av fond till-
sammans med blandade grönsaker 
smaksatta med starka ingredienser 
som t.ex. pepparrot passar också 
bra – torsken klarar det mesta. Kom 
ihåg att pepparrot inte får koka!

Tillagning 
-  Torsken bör gnidas in med salt i 1–2 

timmar innan den tillagas.
-  Ångkoka i ugnen. Förbered tillbe- 

hören innan och placera fisken 
ovanpå.

-  Torsken kan rimmas (se s. 56).

Konsistens
-  Torskköttet är flikigt och saftigt. 

Låt sprödheten komma från skurna  
eller rivna rotfrukter och grönsaker, 
som kan blandas med tillagade 
grönsaker.

Kulinariska framgångsfaktorer
-  Umamismaken är intensiv när 

det serveras torsk. Syrlighet 
från citron och mild 
vinäger som risvinäger, 
skapar kontrast och 
friskar upp rätten.

-  Den flikiga konsistensen 
 skapar kontrast mot andra 

konsistenser.

Torsk
– vilken smakinriktning väljer du?
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Tillagning
-  Rimmad torsk är idealisk för mat-

salsservering. Strö salt och socker 
på fisken/filéerna och låt stå i 2 till 
4 dagar. Häll bort vätskan som bil-
das.

-  Skär skivor av fisken och välj en 
kryddört, t.ex. 

vattenkrasse 
till garnering 

eller en krydda 
som rosépeppar.
- Efter rimningen 
är det lämpligt 
att röka torsken. 

-  Det är lätt att arbeta med fryst fisk. 
Ta ut den ur frysen dagen före och 
låt den tina långsamt i kylskåpet. 
Ska fisken rimmas kan du lägga 
den i en salt-sockerlösning 1–2 da-
gar i förväg. 

-  Fryst fisk som ska tillagas med 
värme bör läggas i portionsformen 
tillsammans med tillbehöret. Glöm 
inte torrimningen. 

-  Utrustningen bör ha ett inställ-
ningsprogram för fisk som tillagar 
fisken försiktigt.

-  Fisk som ska serveras kall ska rim-
mas i förväg och kompletteras med 
tillbehör.

Tips och idéer
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Lax
– full med nyttiga omega-3-fettsyror

Lax (Salmon salar)
Laxen är en saftig och fet fisk med en 
hög halt av omega-3-fettsyror. 
Köttet har en nyans mellan rött och 
rosa. Lax har god smak och är en ut-
märkt källa till fleromättade omega-
3-fettsyror, som har en positiv effekt 
på bland annat hjärt-kärlsystemet.
Samtidigt innehåller laxen fettlöslig 
D-vitamin, som vi annars mestadels 
får i oss via solljuset. Under det sven-
ska vinterhalvåret räcker inte ljuset 
till för att huden ska kunna producera 
tillräckligt med D-vitamin.

Det latinska namnet salmon salar  
betyder direktöversatt “hoppande 
lax”. Denna fiskart odlas i dag i stor 
skala, till exempel i Norge, men finns 
också i vilt tillstånd. 

Laxodlarna har upplevt ett stort 
uppsving under de senaste två de-
cennierna. Odlingsburarna ligger i 
skyddade vikar. Genom att placera 
behandlingsplatserna nära de plat-
ser där laxen odlas, kan fisken filéas, 
frysas och packas inom några timmar 
efter fångsten. 
Laxen ser ut som en brun forell, men 
har mindre huvud och smalare kropp. 
Den är ungefär 65 cm lång och väger 
ca 9 kg.
Laxen utfodras med fiskmjöl, som 
är specialtillverkat för lax. I fodret 
tillsätts naturliga röda färgämnen 
från skaldjur. 
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Lax

Laxen innehåller både umami och 
söta smaker. Den kan kombineras 
med både magra och feta tillbehör, 
som spröda grönsaker och mosad 
potatis tillsammans med en god 
och krämig sås. Laxen har en flikig 
konsistens som gör att den inte blir 
övermäktig inne i munnen. Med 
rätt tillagning är laxköttet flikigt och  
mycket köttigt, men det krävs sura 
eller bittra kontraster. Det uppnår 
man t.ex. med syrliga såser eller  
sallader. Lax kan tillagas på många 
sätt och är mycket god både rimmad, 
ugnsbakad och i grytor eller terriner. 
De flesta av världens kryddor passar 
ihop med lax. Den milda havssmak-
en framhävs fint med salt, antingen 
genom torrimning en stund före til-
lagningen eller med en rimningslag. 
Lite socker i lagen balanserar och 
rundar av saltsmaken.

Tips och idéer

-  Gör en färs av t.ex. sej, torsk och 
lite rökt fisk. Krydda väl med olika 
kryddörter i färsen och rulla lax-
skivor runt fyllningen. Packa in i 
folie. Tillaga rullen i ugnen med 
ånga.

-  När du ska rimma lax kan du gärna 
tillsätta lite muscovadosocker eller 
farinsocker. Läs hur du rimmar på 
sidan 56.

-  Grillade grönsaker som tillbehör till 
lax – eller grillad lax som tillbehör 
till grönsaker.

-  Anis, fänkål och dragon är bra kon-
traster till den feta laxen.

-  Den sista avsmakningen avgör om 
rätten förhöjs. Känn efter om du 
känner grundsmakerna salt, sött, 
surt, bittert och umami – och glöm 
inte det starka inslaget.

Matris för lax
                            Lax som mat ...
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SÖTT

Ugnsbakad 
fänkål med 
äppeljuice, 

cider eller vin

Sparris-
potatis

Majs

Olika 
rotfrukter 

rostade i ugnen 
t.ex. kålrabbi 

och selleri

Ris

Potatis

Couscous i 
sallad

Korn t.ex. med 
rödbetor

Söt sojasås

Skaldjur- 
räkor har en 
fin sötma

Honungsglase-
rade grönsaker

Kinesiska 
rädisor

Använd ett 
starkt inslag 
för att bryta 
sötman, till 

exempel mild 
chili, krossad 
peppar eller 

ingefära

SURT

Ängssyra 
i pesto

Fläderblommor 
som dekoration

Flädervinäger

Svarta vinbär

Syrliga 
plommon

Plommon-
vinäger

Marinera i 
tamarindsaft 

eller söt sojasås

Saltade 
citroner

Syltad rödlök

Rabarber 
som chutney 

eller med 
grönsaker

Cidervinäger

Krossa 
rosépeppar 

och strö över 
laxen

BITTERT

Majrovor kokta 
i grädde med 

citron

Rödbetsblad

Syltade tranbär

Oliver (ev. som 
garnering)

Sauterad pumpa 
som höjer 
bitterheten

Röd grapefrukt
Brysselkål

Rostat rågbröd 
med maltöl

Karamelliserad 
lök och potatis

Savoykål

Grönkål

Grape

Vit sparris 
med 

grapefrukts-
mousseline

Bladpersilja

Tillaga laxen 
med färska 
lagerblad

SALT

Saltmarinerade 
sommargrön-

saker som 
blomkål, 

morötter och 
broccoli

Kryddsalt

Röksalt

Kapris i salt
(får rinna av)

Garnera rätten 
med kaviar, 
stenbitsrom 

Parmesan

Mildrökt skinka 
i tärningar 
som strös 
över laxen

Soja till 
nudlar

Ugnsstekt 
vitlök är 
mildare 

än rå vitlök 
- laga en mild 
vitlökskräm

UMAMI

Pasta med 
smör och salvia

Milda soppor 
med kryddörter

Ostar

Avokado/
guacamole

Svamp

Soja

Nudlar

Kikärter
Linser

Miso blandat 
med crème 
fraîche till
dressing

Naanbröd

Skinka

Smördeg

Rostat bröd

Rädisor är också 
lite starka 

– används i en 
sallad eller som 

ingrediens i 
sommarsallad 
med rökt ost

SÄSONG

Sommar

 

Höst

Vinter

Vår

Lite 
om det 
starka:
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Världen/globalt
-  Lax passar mycket bra ihop med 

starka och aromatiska kryddor från 
fjärran kök. Prova att krydda med 
både indisk garam masala och cur-
rypasta från Asien (se s. 58).

 
Norden
-  I det nordiska köket får laxens egen 

smak stå mer för sig själv. Servera 
skivor av rimmad lax (se s. 56).

-  Servera laxen med milt syltade bär, 
frukt och nyplockade örter från den 
stora nordiska trädgården.

-  Ängssyra är en fin motvikt till lax-
ens fetma. Ramslök är stark och 
blir en fin kontrast, t.ex. som pesto 
till potatisen.

- Gör äppelkompott smaksatt med 
senap.

Västerut
-  Traditionellt serveras sås till laxen. 

Den syrliga hollandaisesåsen är en 
klassiker.

-  Testa också en lättare version med 
kokta, blandade grönsaker som 
t.ex. pumpa, som smakas av med 
brynt smör och citron.

Tillagning 
-  Tillaga lax vid låga temperaturer – 

antingen till 75°C innertemperatur 
eller till 65°C (minst 5 minuter) så 
att köttet inte koagulerar.

-  Det är gott att strö olika kryddor 
över rimmad lax, som t.ex. fänkåls-
frön – men också rökt te eller te 
med andra smaker.

Konsistens
-  Rimmad lax är fast i köttet och lätt 

att skära i skivor.
-  Stek på skinnsidan i pannan så att 

köttet är fast längst in, men fort-
farande rått längst ut. Droppa över 
citronsaft och strö över flingsalt.

-  Ceviche – laxen marineras med 
limesaft och palmsocker så att den 
blir mör.

Kulinariska framgångsfaktorer
-  Alla grundsmaker bör ingå i en 

måltid. Har du många smaker på 
samma gång kan du höja grunds-
makerna lite när du smakar av rät-
ten.

-  Ju mer laxens innertemperatur 
överstiger 65°C under tillagningen, 
desto torrare blir köttet.

-  Ett smördegslock tillför sprödhet.
 

Lax
Vilken smakinriktning väljer du?
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Tillagning
-  Om laxen steks på ett stekbord el-

ler i en panna kan den efterstekas 
i ugnen tills innertemperaturen når 
65°C. 

-  Laxens innertemperatur måste va- 
ra så exakt som möjligt, efter-
som vägen från ugnen via ett 
värmeskåp till gästen är lång.

-  Det är lätt att arbeta med fryst fisk. 
Ta ut den ur frysen dagen före och 
låt den tina långsamt i kylskåpet.

-  Efter upptiningen är det lämpligt 
att salta köttet lätt och låta det  
vila tills det ska tillagas. 

-  Lägg absorberande tillbehör i bot-
ten av portionsformarna som kan 
suga upp saften från fisken när 

den tillagas.

-  Fryst fisk som ska tillagas med 
värme bör läggas i portionsformen 
tillsammans med tillbehöret. Glöm 
inte torrimningen.

-  Temperaturen i regenereringsvag-
narna bör ställas in exakt för att 
undvika att fisken tillagas igen.

-  Det är lätt att arbeta med fryst fisk, 
både varmt och kallt tillagad.

Lax stekt på båda sidorna 
- antingen av laxbitar eller en lax-
sida
Laxen tinas upp i kylskåp under da-
gen före tillagningen. 1–2 timmar före 
tillagningen gnids laxen in med salt.
Stek laxbitarna eller laxsidorna på 
båda sidor på ett stekbord eller i en 
stekpanna i lite olivolja ev. blandat 
med smör. Innertemperaturen ska 
vara minst 65°C.

Droppa över lime-/citronsaft och 
strö över flingsalt före serveringen.  
Om du vill balansera syran kan du 
blanda citrussaften med uppvärmd 
honung (låt svalna före använd- 
ningen).

Rimmade laxsidor
Laxsidorna tinas upp i kylskåp under 
en dag före tillagningen.

Placera laxen på ett galler över en 
aluminiumform och smaka av med 
salt/socker/peppar/kryddörter eller 
kryddor. 

För att uppnå en konserverande ef-
fekt ska du använda minst 5% av 
fiskens sammanlagda vikt i salt och 
socker. Om du använder kryddörter 
ska de förvällas innan de används.

Laxen klarar sig i 4–6 dagar i kylskåp. 
Häll av vätskan som bildas i alumini-
umformen under processen.

Vid servering kan du eventuellt  
skrapa bort lagret av salt och socker 
innan du skär laxen i skivor. Serveras 
kall.

Tillbehör: 
Grillad eller stekt ratatouille
-  Lika delar tomat, squash (gul och 

grön), aubergine och blandade  
paprikor. 

-  Rosmarin, vitlök, vinäger, salt och 
peppar. 

 Skär squash och aubergine i skivor 
och halvera paprikorna. Salta för 
urvattning i 1–2 timmar.

-  Grilla tomaterna hela och grilla 
skivor av squash, aubergine och 
paprika på varje sida. Har du ingen 
grill kan du istället steka skivorna i 
en panna.

-  Skär tomaterna i lämpliga bitar. 
Skär squash, aubergine och paprika 
i remsor och blanda allt i en skål. 
Tillsätt blancherad och finhackad 
rosmarin.

-  Smaka av med vitlök, peppar och 
vinäger. Servera varmt eller kallt.

Tips och idéer
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Rödspätta
– känd för sin goda smak ...

Rödspätta (Pleuronectes platessa)
Rödspätteköttet är vitt och fast och 
smakar verkligen gott. Rödspätta kan 
ätas som filéer, men serveras också 
ofta hel, stekt eller ugnsbakad. Den 
används även som råvara i fyllda 
fiskprodukter, eftersom de stora plat-
ta filéerna lätt kan vikas eller rullas.
 
Rödspätta har låg fetthalt och tillhör 
de magra fiskarterna. Den har hög 
proteinhalt och innehåller samtidigt 
lite kalorier. Rödspätta innehåller 
niacin, B6-vitamin, fosfor och kalium 
och är en bra källa till B12-vitamin 
och selen. 

Rödspätta har bruna och röda fläckar 
på ovansidan och benknölar bakom 
båda ögonen. 

Undersidan är vit och slät. Rödspät-
tan är högerögd. Den livnär sig på 
havsborstmaskar, små kräftdjur och 
musslor. 

Rödspättan lever i hela Nordatlanten 
och Barents hav. 

Den är en av de kommersiellt vik-
tigaste plattfiskarna. Nederländerna, 
Danmark och Storbritannien är de 
största fångstnationerna, och röd-
spätta är en mycket populär matfisk.

Den lever i områden med lerig havs-
botten, på djup mellan 10 till 50 me-
ter, men kan hittas ned till 200 m. 
Rödspättan är typiskt mellan 25 och 
40 cm lång och väger ca 1 kg.
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Rödspätta

Rödspättans umamismak och sötma 
är mild men komplex. Konsistensen 
är fast och den innehåller mycket 
saft. Filéernas umamismak kan 
fint förstärkas med milda såser och 
dressingar. Aromkomplexiteten inne-
bär att fisken kompletteras utmärkt 
av milda skaldjur. Dess fasta och  
saftiga konsistens passar bra ihop 
med knapriga grönsaker och fasta 
potatisar. Den milda havssmaken 
framhävs fint med salt, antingen 
genom torrimning eller rimning i lag. 
Lite socker i lagen balanserar och 
rundar av saltsmaken.

Tips och idéer

-  I stället för sås kan man också ser-
vera pocherade eller mjukkokta 
ägg med rätten. Låt den flytande 
äggulan rinna över en sallad.

-  Servera som “smushi”, dvs. små 
bitar av tapas-liknande smörgåsar 
garnerade med räkor, dill och aioli.

-  Ge fiskens söta smak en mot-
ståndare, till exempel genom att 
smaka av såsen med torrt, friskt 
vin. Låt såsen koka in innan du 
smakar av.

-  Gör en remouladsås på pickles/ 
saltade grönsaker.

-  Den sista avsmakningen avgör om 
rätten förhöjs. Känn efter om du 
känner grundsmakerna salt, sött, 
surt, bittert och umami – och glöm 
inte det starka inslaget.

Matris för rödspätta
                            Rödspätta som mat ...
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Lite 
om det 
starka:

SÖTT

Gul och grön 
zucchini

Sommarkål 
ångad i ugnen 
med vin och 

getost

Majs

Pumpa

Fänkål

Ugnsbakad lök 
med balsam-

vinäger

Röda krusbär

Potatismos

Selleri

Päron

Färska persikor 
i chutney

Mango i sallad

Morötter

Rotpersilja 

Böngroddar

Kryddörter 
som dill, 

dragon och 
körvel är fina 
aromatiska 
kamrater till 
rödspättan 

SURT

Balsamico

Gröna 
jordgubbar 

i lollo rosso-
sallad

Risvinäger

Crème fraîche

Citronskal

Äpplen

Ångkoka 
i cider

Apelsiner

Lime

Citron

Sötsur sås

på rabarber

För en lite 
mildare stark 
smak passar 

både gräslöks- 
och körvel-
såser bra till 

rödspätta

BITTERT

Inkokt grädde 
med gurkskal

Grillad majs

Ruccola

Majrovor

Rökt ost 
blandad med 

grädde, kryddad 
med salt

Persiljeolja

Endiver

Hollandaisesås

Saffran

Valnötter

Rågbröd

Veteöl att 
ångkoka i

Stekt 
potatis

Milda 
beska smaker, 
till exempel 

från gräddkokt 
majrova, 

balanserar 
fiskens sötma

SALT

Milda saltade 
gurkor

Hackad 
ansjovis 

blandad med 
vispad grädde 

till en god 
krämig sås

Rom

Röksalt

Fetaost

Getost blandad 
med crème 

fraîche

Mild soja

Rom

Sjökokta räkor

Rulla filéerna 
runt en mousse 

av rökt fisk

Tänk på smak-
balansen 

mellan fisken 
och rättens 

andra råvaror 
när du smak-

sätter

UMAMI

Ärtsoppa 
med mild 
hönsfond

Fiskfond

Grädde

Kantareller

Ärter

Fond med 
örter

Avocado

Pasta med
kryddörter

Brynt smör

Ärter

Sparris

Färskost 
(med krydd-

örter)

Krämiga 
grönsakspuréer 

smaksatta 
med 

gräddfil och 
citronklyftor 

som såser och 
dressingar

SÄSONG

Sommar

 

Höst

 

Vinter

 

Vår
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Världen/globalt
-  Rödspätta passar bra tillsammans 

med milda smaker – t.ex. en sås 
smaksatt med citrongräs och lime-
blad.

-  Smaka av dina pickles med asiatisk 
currypasta.

Norden
-  Ångkoka rödspättan i äppelcider.
-  Använd inlagda fläderbär med ljus 

sirap som topping.
-  Servera med skivor av inlagda  

gröna tomater.

Västerut
-  Klassisk stekt rödspätta med färsk-

potatis och remouladsås.
-  En smörgås på rostat bröd med 

både stekt och kokt filé garnerad 
med räkor och sparris.

Tillagning
-  Stek den panerade rödspättan i  

lika delar smör och olja på medel-
värme.

-  För att uppnå smakens hela kom-
plexitet när rödspättan ångkokas 
kan den packas in i bakplåtspapper 
med kryddörter. Placera paketen 
i en aluminiumform och täck allt 
med bakplåtspapper. Ångkoka i 
ugnen.

-  Fisk ska alltid kokas på låg värme 
för att inte bli torr.

Konsistens
-  Skapa variation i konsistenserna 

med knapriga tillbehör – jordärts-
kockechips, brödkrutonger, havre-
chips.

-  Gör eget ströbröd av rostade nöt-
ter, mjuka kärnor, potatischips och 
en kryddört. Mixa ingredienserna 
till ströbröd.

Kulinariska framgångsfaktorer
-  Öka smaken genom att torrimma 

rödspättafiléerna en 
 timme före tillagningen.

Rödspätta
Vilken smakinriktning väljer du?
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Tillagning
-  Rödspätta kan ångkokas i ugnen 

och serveras snabbt och ångande 
saftig på buffén.

- Stek den panerade rödspät-
tan i lika delar smör och olja. 
Paneringen bevarar filéernas 
saftighet när rätten monteras 
och serveras på värmevag-
nen.

- Lägg de frysta filéerna 
direkt på de färdiga till-
behören vid portioner-
ingen. De värmege-
nererande vagnarna 
tillagar fisken under 
varmhållningen.

-  Saften från rödspättafiléerna kan 
absorberas av lite kokt cous cous i 
botten av portionerna.

Ångkokt eller stekt rödspätta 
med pickles
Lägg lika delar av t.ex. morötter, rot-
persilja, palsternacka eller selleri, 
antingen i kuber eller stavar eller 
buketter av blomkål och broccoli i en 
saltlag med 40g salt per 1 l vatten 
vatten i ett dygn. 

Ta upp grönsakerna och blanchera 
dem. De ska ha kvar lite tuggmot-
stånd.

Smält socker och tillsätt vinäger (det 
blir en sötsur sås) – skapa en lämplig 
balans mellan det söta och det sura.

Red den sötsura såsen med majsmjöl 
och blanda i grönsakerna.

Den här inläggningen kan användas 
till hemlagad remouladsås om man 
blandar i majonnäs. Om grönsakerna 
är för grova kan du finfördela dem.

Smaka gärna av den med en hem-
gjord currypasta eller en nord- 
afrikansk kryddblandning.

Ångkokt rödspättafilé
Tina rödspättan i kylskåp under ett 
dygn. Torrimma filéerna i en timme 
före tillagningen.
Lägg dem ovanpå lätt ångkokta/
frästa/kokta (gärna i cider) grönsaker  
i tärningar. Krydda med salt och  
peppar. Tillaga på låg värme i ugnen 
(120°C).

Grönsakerna kan användas som fyll-
ning i en sallad eller en kornotto av 
korngryn.

Tips och idéer

23



24



Flundra
– en plattfisk med sting ...

Flundra (Platichthys flesus)
Flundran har en god smak, och köttet 
är lite mjukare och grövre än röd-
spättans. Flundra, ibland även kallad 
tunga, används ofta som ersättning 
för rödspätta, eftersom den är billi-
gare.

Flundra har låg fetthalt och hög halt 
av protein, och innehåller samtidigt 
lite kalorier. Den innehåller också B6-
vitamin, fosfor och kalium och är en 
bra källa till B12-vitamin och selen. 

Den europeiska flundran är oval. De 
flesta flundror är högerögda men en 
tredjedel är vänsterögda. Flundran 
blir mestadels 25 till 30 cm lång. 
Ovansidan är oftast mörkbrun med 
rödbruna fläckar och undersidan är 
vit. Flundran kan ändra färg för att 
anpassa sig till sin omgivning, vilket 
ger ett effektivt kamouflage. Den 
lever av havsloppor, räkor, pilgrims-
musslor och fiskyngel. 

Flundran förväxlas ofta med rödspät-
tan, eftersom den ibland har röda 
fläckar, men det är lätt att särskilja 
dem eftersom flundran har mycket 
strävt skinn. Eftersom rödspätta och 
flundra kan para sig med varandra 
finns det hybrider, som dock inte kan 
fortplanta sig.
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Flundra

Flundra har umami, söt och mild 
smak. Det är en mager fisk, och 
dess konsistens är mjuk och nästan 
lös. Filén rullas ihop för att bevara så  
mycket saftighet som möjligt vid 
tillagningen. Flundra åtföljs ofta av 
gräddiga såser och relativt milda till-
behör.

Den milda havssmaken framhävs fint 
med salt, antingen genom torrim-
ning eller rimning i lag. Lite socker 
i saltlagen balanserar och rundar av 
saltsmaken.

Tips och idéer

-  Förstärk flundrans umamismak 
med ansjovis i såsen eller dressin-
gen.

-  Syrliga inslag fräschar upp flund-
ran, till exempel i dressingar eller 
såser. Låt vinet koka in lite innan 
du smakar av. Äppelmust och cider 
kan användas direkt.

-  Den sista avsmakningen avgör om 
rätten förhöjs. Känn efter om du 
känner grundsmakerna salt, sött, 
surt, beskt och umami – och glöm 
inte det starka inslaget.

Matris för flundra
                            Flundra som mat ...
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Lite 
om det 
starka:

SÖTT

Morötter 
ångkokta i 

vatten, dragon 
och smör

Färskpotatis 
hel el. krossad

Gurka

Sockerärtor

Päron i en sallad
Pumpa

Hästbönor

Broccoli med 
ljus sirap

Mogna tomater  
i en syrlig 
dressing

Selleri

Jordärtskockor 
(som soppa) 

Lök 
(t.ex. tillagad 
med cider)

Späda rotfrukter

Kronärtskocka 
med nötolja och 

citron

Aubergine

Gör en soppa 
av blandade 

rotfrukter eller 
stekt selleri med 
tärnade äpplen

Servera den 
färdiga flundran 

överst

SURT

Apelsinsaft/-
filéer som 

dressing till 
t.ex. böngrod-
dar, ärtskott

Lime t.ex. till 
pickles

Plommon kokta 
med paprika

Inkokt 
vitt vin till 

såser

Cider

Äppelcider-
vinäger

Rödlök (inlagd)

Äpplen 
(ev. i sallad 

och som smak-
sättning 
i såser)

Crème fraîche
Körvel

Mango

Röda vinbär

Grönsakspickles

Majonnäs med 
citron/lime

Pigment
esprite ger 
sötma och 
styrka som 

topping 
till rostad 
blomkål

BITTERT

Ruccola

Endiver

Broccoli

Friséesallad

Blomkål 

Majrovor
Kålrabbi

Rökt ost 
(till dressing – 
blandad med 

grädde)

Savoykål

Rosenkåls-
blad

Milt öl

Vit sparris

Hummerbisque 
För lite mildare 

smak, 
tillsätt 
pumpa 

i tärningar

Det starka i 
löken mildras 
när skivorna 

läggs in 
i vinäger, salt, 

socker och 
peppar

SALT

Saltade 
blomkålsskivor

Oliver

Kapris

Päron i skivor 
(in-

saltade)
 

Blekselleri

Rivna och 
lättsaltade 
rödbetor

Laxrom 

Stenbitsrom

Om den steks 
hamnar  

flundran i  
bakgrunden  
– ångkokning 
 framhäver 

smaken mer

UMAMI

Milda 
skogssvampar

Champinjoner

Gröna 
bönor

Linser

Mussel-
buljong med 

örter

Hasselnötter

Beurre blanc 
med dill 

Mild 
pepparrots-

sås

Ägg

Grön sparris

Getost

Bearnaisesås

Pasta 
med pesto

Låt buljongen 
som flundran 
ångkokas i 
ta smak av 

krondill eller 
stjälkarna från 

andra kryddörter

SÄSONG

Sommar

Höst

 

Vinter

 

Vår
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Världen/globalt
-  Rör ihop jordnötssmör med crème 

fraîche och bred ut på flundran. 
Koka den i vatten med stora mäng-
der lime, lite ingefära och färsk  
koriander.

-  Tamarindsaftens syra och plom-
mon ger bra smak som garnering 
till flundra.

Norden
-  Flundra får ångkoka i öl och server-

as tillsammans med korn, krämig 
och mild getost, inkokt grädde el-
ler frästa grönsaker, milda frukter 
och kryddörter.

- Flundra tillagas som inlagd stekt 
strömming i en mild lag.

Västerut
-  Flundra serveras ofta med sås  

och potatis, lätta grönsaker och en  
kryddört.

-  Gör egen tomatsås, som flundran 
får koka i, av tomater smaksatta 
med äppelmos. Servera med de-
lade ärter eller krossad potatis.

Tillagning
-  Torrimma flundran 1–2 timmar före 

tillagningen. (se s. 56)
-  Tillaga på låg temperatur i ugnen 

med ånga. Tillbehöret kan gärna 
vara förberett innan. Lägg fisken 
ovanpå.

Konsistens
-  Flundran är mager och komplet-

teras bra av både lätta och tyngre 
såser och dressingar.

-  Små bitar av grönsaker på vin-
tern och fräscha sallader på som-
maren ger variation. Under mellan- 
säsongerna kan både mjuka och 
hårda grönsaker blandas, så länge 
du tar hänsyn till temperaturen.

Kulinariska framgångsfaktorer
-  Du kan förhöja umamismaken 

genom att servera räkor till, både 
hela och mixade som en kräm med 
t.ex. grädde eller färskost.

-  Torrimning intensifierar flundrans 
smak.

Flundra
Vilken smakinriktning väljer du?
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Tillagning
-  Flundra kan både ångkokas neutral 

i ugnen och garneras efteråt eller 
ångkokas över en grönsaksfond, 
kanske med lite vin, must, cider el-
ler kryddörter.

-  Flundra kan också serveras kall 
t.ex. i en lag, då kan den portion-
eras i förväg och sedan serveras 
med varma tillbehör.

Flundra med svamp, apelsin och 
hasselnötter
Fräs några vita och bruna svampar 
med hackad lök.
Blanda hälften av dem och smaka av 
med grädde eller crème fraîche, salt, 
peppar och citron.

Gnid in den tinade flundran med salt 
1 timme före tillagningen. Ångkoka 
sedan flundran med must eller cider 
i ugnen.

Servera flundran på de frästa cham-
pinjonerna. Låt svampen utgöra 
såsen och strö över hackad persilja, 
apelsinfiléer och rostade hassel- 
nötter.

Flundra med pocherat ägg
Låt de pocherade äggen utgöra sås-
en/dressingen till flundran.

Istället för att pochera äggen kan du 
också mjukkoka dem. Skala dem se-
dan försiktigt.

Pochering av ägg
Häll vatten i en kastrull och blanda  
1 dl vinäger per 2 l vatten.

Slå ut ägget i en kopp (äggen ska 
vara färska) och häll sedan ut ägget 
i vattnet, som bör ligga på mellan 
80°C och 90°C. Skaka pannan för att 
samla in äggvitan runt äggulan.

Lägg de pocherade äggen på en bädd 
av sallad av t.ex. spenat, bakade 
röda paprikor, rostade solrosfrön  
eller sesamfrön. Strö över rårörda 
röda vinbär och lägg den kokta flun-
dran mellan äggen.
När äggen spricker utgör de dressin-
gen tillsammans med de röda vin-
bären.

Strö över färskmalen peppar och 
flingsalt.

Flundra med bakad selleri
Baka hela selleristjälkar i ugnen tills 
de är mjuka.

Dela på dem och skrapa ur innehållet. 
Blanda innehållet med andra ugns-
bakade rotfrukter eller förvällda 
grönsakstärningar.

Smaka av moset med salt och lite 
socker om det behövs samt nymalen 
peppar.

Lägg den kokta flundran på moset 
och garnera med kokta tärningar  
av rotfrukter, potatis eller jordärt-
skockor.

Lägg torkade aprikoser i apelsinmust 
en dag före servering. Skär dem i 
tärningar och blanda med tärnad 
mango, som strös över salladen.
Strö över bröd som blandats med  
rostade hasselnötter och persilja.

Flundra som inlagd stekt strömming
Vänd flundrorna i vispade ägg  
blandade med senap och sedan i 
vetemjöl/rågmjöl smaksatt med  
paprika.

Stek i smör, inte för varmt.
Gör en mild lag av vinäger, socker 
och vatten. (1 l vatten, 3 dl ljus/mild 
vinäger och 200 g socker kokas upp 
och får svalna). Som ljus vinäger t.ex. 
risvinäger blandat med äppelcider-
vinäger.

Lägg flundrafiléerna i den avsval-
nade lagen.

Servera med rostat bröd och bön-  
eller kikärtspuré.

Tips och idéer
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Sill
– den goda smaken av havet ...

Sill (Clupea harengus)
Sill och strömming betraktas idag 
som en och samma art. Den simmar 
aldrig ned till botten, utan simmar 
runt i stim. Det kan finnas upp till en 
miljon fiskar i ett stim.
 
Sillen är en liten strömlinjeformad 
fisk. Den har stora fjäll och är silvrig 
med en grön eller blå nyans.  
 
Det är en fet fisk som är rik på häl-
sosamma enkelomättade och fler-
omättade fettsyror. 

Sill och annan fet fisk är bra för hjärt-
kärlsystemet och är rik på A-vitamin 
och solskensvitaminet D-vitamin. 

Sill tillhör den exklusiva grupp av 
tio livsmedel som är världens nytti-
gaste, men det är inte en dyr fisk, så  
portionspriset är bra.
 
Köttet är fast och ljust med hög 
fetthalt och har en rik smak. Sill 
beskrivs som en bra matfisk, och det 
finns en hel del tillagningsalternativ.
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Sill

Sill är fast i konsistensen och har god 
umamismak.

Sill mår bra av både syrliga och knap-
riga komplement. Tänk bara på stekt 
inlagd sill med lökringar. Sill passar 
också bra med rätter med nordisk 
inspiration: besk kål, rostat rågbröd 
eller pressad potatis med smör och 
äppelcidervinäger. Världskökens aro-
matiska kryddor och styrka från både 
peppar och ingefära kan den också 
hantera lätt.

Tips och idéer

-  Lagen till stekt inlagd strömming 
smaksätts med både äppelcider-
vinäger och äppeljuice.

-  Smaka av ättikslagen med cider för 
att justera sötman.

-  Gör en marinad av soja, palmsock-
er och ingefära.

-  Är sojan för salt eller för söt kan 
syra från t.ex. lime balansera  
grundsmakerna salt och sött.

-  Den sista avsmakningen avgör om 
rätten förhöjs. Känn efter om du 
känner grundsmakerna salt, sött, 
surt, beskt och umami – och glöm 
inte det starka inslaget.

Matris för sill
                            Sill som mat ...
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Lite 
om det 
starka:

SÖTT

Färskpotatis

Sommarkål

Fänkål, 
råmarinerad 
med salt och 

citron

Morotssallad 
med en bland-
ning av råa och 
kokta morötter

Ris med 
apelsin eller 
gremolata

Ciderstekt 
purjolök

Coleslaw

Lökkompott
att bre 

på brödet 
eller sillen

Palmsocker

Ljust muscova-
dosocker

Färskpotatis-
sallad

Svinrötter 
sauterade med 
sherryvinäger

Sumak är ett 
pulver från 

Mellanöstern 
som ger syra.

- används t.ex. 
till hummus

SURT

Flädervinäger

Äppelmust
avsmakad 
med citron

Färsk vitkåls-
sallad, gärna 
med kummin

Äppelcider

Syltlök

Päroncider

Syrlig kikärts- 
kräm

Sumak

Lime

Råsyltade 
rabarber

Syrligt 
pumpamos

Prova kinesisk 
szechuanpeppar 
som har styrka 

och smak 
- kan krossas 

lite i en 
kaffekvarn

BITTERT

Ruccolasallad 
med balsam-

vinäger

Smaka av såsen 
med veteöl

Grön paprika

Rågbröd

Extra mörk-
rostad malt i 
bröddegen

Blad av 
brysselkål 

i sallad

Förvällda 
brysselkåls- 

kärnor 
sauterade 

i smör

Karamelliserade 
endiver

Gräddkokade 
majrovor med 

citron

Kornotto 
smaksatt med 

pale ale

Färska 
kryddörter, 
t.ex. dill, 

vattenkrasse,
gräslök

SALT

Torr-
rimning

Salt i 
Paneringen, 
prova också 

andra 
kryddor

Kapris

- t.ex. som 
garnering 
till potatis

Soja 
Marinader

Salt sill, där 
man själv gör 

lagen och 
bestämmer 
kryddorna

Saltinbakad 
fänkål

Saltinbakade 
rödbetor

Soja finns 
både som 

söt och 
salt

UMAMI

Tomatskal i 
bitar, använd 

inkråmet i kalla 
soppor

Brynt smör

Tomater 
i skivor

Rågbröd, 
gärna stekt i 

smör

Ugnsbakade 
risotto- 

panerade 
bollar med 
parmesan

Getost
med 

rosépeppar

Röda och 
gröna linser 

med tomatsås 
eller annan 

fond

Färska, syrliga 
kryddörter till 

såser

Mosad 
potatis

När man 
steker 

panerad fisk 
gör den sig 
bäst i lika 
delar smör 

och olja

SÄSONG

Sommar

Höst

Vinter

Vår
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Världen/globalt
-  Sillfiléer klarar kryddor från hela 

världen. Japansk soja, gärna med 
lite chili och ingefära, eller nord- 
afrikansk hummus med spiskum-
min är smakfulla komplement.

Norden
-  Smushi, blandningen av japansk 

sushi och de berömda danska 
smörrebröden, är perfekt för inlagd 
stekt strömming. Servera på rostat 
rågbröd i fyra delar med inlagd lök 
och kryddörter som dekoration.

Västerut
-  Krossad potatis, blomkål och brynt 

smör och sedan en smörstekt 
strömming med grönsaker. Vad 
mer behövs?

-  Sillen kan också lagas i ugnen  
och serveras med potatis, rostade 
rotfrukter och inlagd lök. 

-  Sillen kan brynas för att bli extra 
knaprig. Toppa med ströbröd blan-
dat med ost och gratinera i ugnen. 
Servera med bakade tomater och 
senap.

Tillagning
-  Panerad sill steks bäst i lika delar 

olja och smör. Alltid medeltem-
peratur så att inte filén blir torr.

-  Om du bakar sill i ugnen bör de 
andra ingredienserna förberedas i 
förväg så att inte sillen tillagas för 
mycket och blir torr.

Konsistens
-  Panerad sill blir extra knaprig om 

den steks i smör.
-  Det knapriga försvinner när sillen 

läggs i en lag.
-  Knaprig stekt sill passar bra med 

mjuka tillbehör som potatis eller 
kikärtsmos.

-  Lägg knapriga tillbehör runt sillen 
på fatet.

-  Rosta brödsmulor blandade med 
kryddörter eller finhackad paprika. 
- Det kompletterar konsistensen.

Kulinariska framgångsfaktorer
-  Sill har mycket umamismak som 

utnyttjas bra med kryddörter eller 
starka ingredienser. Den kan han-
tera både stark krossad peppar och 
rosépeppar, men även aromatiska 
kryddor som t.ex. garam masala 
eller andra blandade kryddor.

-  Arom och styrka på samma gång: 
Gremolata: lika delar hackad 
persilja, citronskal och 
vitlök. Kan ev. fräsas 
snabbt. Var försik-
tig så att inte 
vitlöken blir för 
stark.

Sill
Vilken smakinriktning väljer du?
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Tillagning
-  Servera gärna sill tillsammans med 

saftiga och fräscha tillbehör som 
linser, tomater och krispiga grön-
saker.

-  Stekt sill i lag kan med fördel göras 
i förväg. Servera sill med kalla 
grönsakssallader och senapssåser.

-  Både stekt och ugnsbakad sill kan 
rökas, men försiktigt; bara att läg-
ga till en delikat smak.

Rökt sill
Både stekt sill som legat i lag och 

ugnsbakad sill kan lättrökas. Lägg 
sillarna på ett galler ovanpå 

en aluminiumform, be-
strödd med sågspån.

Tänd sågspånen och 
lägg ett lock på al-
uminiumformen. 

Sätt in allt i ugnen på en lämplig 
temperatur.

Rök tills sillen är gyllenbrun. Den är 
ju redan tillagad, så den/de behöver 
bara lite smak.

Sillen från lagen kan nu serveras  
direkt eller läggas tillbaka i lagen. 
Den tillagade och rökta sillen kan nu 
användas som tillbehör till en sallad 
eller på en smörgås.

Servera med äggröra, gräslök, som 
en del i en sallad med t.ex. ångade 
färska spenatblad, med förvälld blek-
selleri, mjukkokta ägg och ångade 
kronärtskockor.

Sill i kryddlag
Koka en lag på 1/2 del vinäger, som 
t.ex. äppelcidervinäger, 1/1 del vat-
ten, lök, lagerblad, inläggnings- 
kryddor t.ex. kryddpeppar och se-
napsfrön och smaka av med socker 
och äppeljuice. Låt lagen svalna och 
lägg ner den avsvalnade sillen.

Tips och idéer
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Sej
– full av god smak ...

Sej (Pollachius Virens)
Sej är en strömlinjeformad fisk, som 
är tjockast på mitten och sedan  
smalnar av i ändarna. Sejen kan 
bli upp till 80 cm lång och väger ca  
4–5 kg. 
 
Sej lever på båda sidor av Atlanten. 
Sejen som Royal Greenland erbjuder 
kommer främst från Nordatlanten. 
Sejens råa kött är benvitt till rosa och 
fastare än torskkött. Tillagat är sej-
köttet vitt och flikigt. 

Sej är en mycket kompakt och kraf-
tigt byggd torskfisk. Kroppen är 
mörkt grå till färgen med en karak-
teristisk rak vit sidolinje. Det är bara 
små fiskar som har skäggtöm, de  
äldre har ingen. 

Sej är en god matfisk, som påminner 
om torsken, men är mörkare i köttet. 
Den har en mängd olika använd-
ningsmöjligheter och kan tillagas på 
samma sätt som andra vita fiskar 
som torsk. 
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Sej

Sejen har intensiva smaker av både 
umami och sötma. Sej är lämplig att 
göra fiskbullar av, men passar även 
i smakrika och aromatiska fiskrätter. 
Den passar väldigt bra till det kryd-
diga köket i Nordafrika och Indien 
samt de något kraftigare marinad-
erna från Asien. 
Sejen smakar ännu bättre om den 
snabbrimmas med salt och socker. 
Den lämpar sig också utmärkt att 
rimmas med kryddor under flera  
dagar.

Tips och idéer

-  Smaksätt gärna med något salt: 
Garnera den kokta sejen med rom, 
t.ex. stenbitsrom.

-  Lägg kryddörter på sejfilén och 
lägg ett tunt lager smördeg ovan-
på. Tillaga i ugnen tills smördegen 
är gyllene och krispig.

-  Marinera sej i tamarindsås och 
ugnsbaka den. 

-  Strö över krossade enbär.

-  Koka in grädde och tillsätt små 
bitar av majrova. Smaka av med 
flädervinäger och salt.

-  Den sista avsmakningen avgör om 
rätten förhöjs. Känn efter om du 
känner grundsmakerna salt, sött, 
surt, beskt och umami – och glöm 
inte det starka inslaget.

Matris för sej
                            Sej som mat ...
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Lite 
om det 
starka:

SÖTT

Ugnsbakade 
tomater

Gröna 
bönor, 

blancherade och 
vända i smör 
och flingsalt

Rödbetor 
garnerade med 

hallon

Ugnsbakade 
söta plommon 
med rotfrukter

Lingon
Ugnsbakad lök

Selleri ugns-
bakad med 
lönnsirap

Ris, ananas

Varm potatis-
sallad

Morotssoppa 
med fänkåls-

frön och 
rotpersilja

Grönkål

Gurka

Korn tillagat 
med äppelmos

Panera 
sejfiléer i blå 

vallmofrön eller 
sesamfrön 
och tillaga i 

ugnen

SURT

Limesås
smaksatt med 

chili

Inlagda 
morötter med 

äppelcider-
vinäger

Röda vinbär

Syrlig dress-
ing till t.ex. 

romansallad, 
lägg bitar av 

färdiglagad sej 
ovanpå

Citronpickles

Äppelcider-
vinäger

Crème fraîche 

Yoghurt

Syrade mjölk-
produkter 

ger friskhet 
till sallader

Syrligt smaksatt 
dillsås 

Råsyltade 
rabarber 

i tunna skivor 
som garnering

För lite mildare 
smak salladslök 
och purjolök, för 

styrka senap
Bakad vitlök i en 
ficka i en tjock 

sejfilé

BITTERT

Pesto av 
libbsticka till 

potatis

Spenat, stekt 
med citronskal

Rågbröd

Sås av grön 
paprika

Blekselleri

Vatten-
krassesås

Brysselkål

Vitkål

Rökt fisk

Ruccola

Blomkål 

Majrovor

Om du tillsätter 
salt och socker 
på sejfiléerna 

tonas 
umami- 

smaken ned

SALT

Kaviar och 
tångprodukten 

Caviart

Stenbitsrom, 
rensad och 
välsaltad

Glasört

Parmesan

Saltinbakad 
lök

Fetaost

Saltade 
gurkor

Selleriskivor i 
saltlag – blanda 

med tillagad 
selleri

Salta mandlar

Sejen
klarar 

både starka 
ingredienser 

och aromatiska 
kryddor

UMAMI

Skaldjurs-
soppor

Pocherade 
ägg

Misosoppa 
med färska 
grönsaker

Vita bönor

Hönsfond

Ansjoviskräm

Miso

Bruna bönor

Bläckfisk

Kraftiga fisk-
soppor, som 
bouillabaisse

Tomatconcassé

Kikärter

Hönsfond

Musselfond

Brynt smör

Gör en 
topping av 

mynta, 
koriander och 

körvel

SÄSONG

Sommar

 

Höst

 

Vinter

 

Vår
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Världen/globalt
-  Gurksallad med szechuanpeppar.
-  Bred lite asiatisk currypasta på  

sejfilén före tillagningen.
-  Kikärtsoppa (tillagad som dahl-

soppa) smaksatt med både curry 
och kokosmjölk och massor av 
färsk syra.

Norden
-  Glasört, tång och ramslök som gar-

nering.
-  Använd t.ex. tunna skivor av saltad 

sej i en omelett.
-  Gör majonnäs av rapsolja.
-  Pochera sejen i en ljus öl.
- Rimmad sej med bakade och lätt 

inlagda rödbetor och bär.

Västerut
-  Sejen passar bra ihop med potatis 

och sås. 
-  Strö gärna över rostad bacon och 

krossade enbär (krossade i kaffe-
kvarn) på såsen som sejen ligger i.

-  Skrapa ur bakade potatisar. Vispa 
ihop majonnäs och saffran och  
servera som sås.

Tillagning
-  Både som en ingrediens i fisk- 

bullar eller fisksufflé med andra 
fisksorter eller skaldjur.

-  För att bevara fiskens saftighet ska 
den tillagas vid låg temperatur.

Konsistens
-  Blanda hackade nötter och/eller 

korn och mixa med torkat bröd och 
ev. lite chips och en kryddört.

-  Fiskbullar. Gör en färs av en del av 
fisken och tillsätt gärna grovt skur-
na bitar av fisk i smeten för vari-
erande konsistens.

Kulinariska framgångsfaktorer
-  Sej passar bra ihop med milda  

senapsdressingar.
-  Rimmad sej i skivor har en fast 

konsistens och kräver spröda 
 grönsaker.

Sej
Vilken smakinriktning väljer du?
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Tillagning
-  Sej passar bra att använda i terrin-

er eller fiskbullar t.ex. tillsammans 
med lax.

-  Pochera sejen eller tillaga den 
över ett vattenbad. Tillsätt vin,  
äppeljuice och kryddörter i vattnet.

-  Det är lätt att arbeta med fryst fisk. 
Ta ut den ur frysen dagen före och 
låt den tina långsamt i kylskåpet. 
Glöm inte att gnida in köttet med 
salt några timmar före tillagnin-
gen.

-  Serveras i skivor som rimmad – en-
kelt och mycket smakfullt.

-  Lägg de frysta filéerna direkt i por-
tionerna, strö över salt och peppar. 
Sej tillagas i regenereringsvagnen.

-  Om sejen redan är tillagad, t.ex. 
kokt i cider eller marinerad i en 
asiatisk marinad, läggs den upp på 
salladen och serveras som en kall 
maträtt.

Fiskbullar med sej, rökt fisk och 
kryddörter
Ta lika delar sej och lax och kör hälf-
ten av fisken i assistenten med ägg 

(4–5 ägg per kg fisk), salt/peppar 
och lite grädde till en färs.

Hacka förvällda kryddörter 
som dill, gräslök, dragon, kori-

ander, mynta, persilja och blanda i 
färsen.

Hacka resten av fisken i grova tär-
ningar och blanda förvälld fänkål och 
paprika i små tärningar i färsen. Den 
ska ha konsistens och tuggmotstånd.

Tillsätt ca 100g rökt fisk per kg fisk, 
som rökt lax i tärning-

ar. Lägg också gärna i 
grovt hackade räkor.

Stek fiskbullarna i smör. Gör en liten 
provbulle först för att se om krydd-
ningen är bra.

Sej serverad kall i en sallad
Tina sejfiléerna och torrimma dem i 
1–2 timmar. Strö lite socker på filéerna. 

Förväll fänkålsstavar, tärnad paprika 
och aubergine- och squashbitar i lätt-
saltat vatten.

Rör ihop lite chipotle (chili med 
rökarom) med crème fraîche och lite  
sesamolja och bred lite av blandning-
en på sejfiléerna och tillaga dem i 
ugnen på låg värme. Låt fisken sval-
na.

Blanda de kylda grönsakerna med 
fräst spenat eller grönkål. Tillsätt 
gärna både ruccola och romansallad 
och blanda.

Arrangera salladen och blanda med 
en dressing – allt från olja/vinäger 
utrört med senap till mjölkdressingar 
av t.ex. yoghurt och färskriven pep-
parrot.

Bryt bitar av fisken och bred ut över 
salladen. Riv över massor av citron-
skal och nymalen peppar.

Tips och idéer
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Liten grönländsk hälleflundra
- En grönländsk delikatess ...

Liten grönländsk hälleflundra 
(Reinhardtius hippoglossoides)
Liten grönländsk hälleflundra är en 
bottenlevande plattfisk, som vanligt-
vis är ca 75 cm lång och väger ca 2 kg. 
Den lever på djup från 200–2.000 m, 
där den äter räkor och olika fiskar. Den 
lever i det djupa kalla vattnet på båda 
sidor av norra Stilla havet och Nord- 
atlanten, men är särskilt utbredd i  
de djupa kustnära fjordarna vid 
västra Grönland. 

Liten grönländsk hälleflundra fångas 
i Diskobukten och är en äkta grön-
ländsk delikatess med sitt vita väls-
makande kött. 

De kalla havstemperaturerna runt 
Grönland når nästan fryspunkten, 
vilket ger köttet en mör konsistens 
och en mild smak. Den möra konsi-
stensen gör köttet lätt att tugga och 
smälta.

Grönländarna har ätit liten grönländsk 
hälleflundra under århundraden, och 
nu har fisken fått fotfäste även i det 
nordiska köket tack vare den goda 
smaken och det höga omega-3-inne-
hållet. Liten grönländsk hälleflundra 
är en fet fisk och en bra källa till B6-
vitamin, D-vitamin, fosfor och selen. 
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Liten grönländsk 
hälleflundra

Liten grönländsk hälleflundra är en 
söt fisk och kräver därför mindre söt-
ma från de råvaror som ackompan-
jerar fisken vid serveringen. På grund 
av fiskens sötma krävs syrliga eller 
beska medspelare för att hålla rätt 
balans. Salt ökar fiskens umamis-
mak, dämpar den söta smaken och 
och balanserar upp ev. syrliga inslag. 
Liten grönländsk hälleflundra har en 
mild umamismak som inte ska över-
röstas av andra råvaror med stark 
umamismak.

Tips och idéer

-  Sparrispotatisens fasthet är väl 
lämpad för fiskens krämiga kon-
sistens.

-  Fräs rotfrukter i en kastrull för en 
intensivare smak.

-  Krispig kål med stor arom som 
motvikt till liten grönländsk hälle-
flundra. Surkål gjord 1–3 månader 
i förväg: finhackad med vinäger, 
salt, peppar, socker och t.ex. äp-
peljuice.

-  Panering: Vänd fisken i kärnmjölk 
och sedan i mjöl – flera gånger – 
och stek i smör.

-  Den sista avsmakningen avgör om 
rätten förhöjs. Känn efter om du 
känner grundsmakerna salt, sött, 
surt, beskt och umami – och glöm 
inte det starka inslaget.

Matris för liten grönlänsk hälleflundra
                      Liten grönlänsk hälleflundra som mat ...
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Lite 
om det 
starka:

SÖTT

Färsk potatis 
Sparrispotatis 
Jordärtskockor

Majs, grillad

Sommarkål

Paprika

Rödbetor

Jordärtskockor

Selleri

Bakad vitlök

Timjan 
Honung

Ris med skal 
av apelsin

Svinrötter 
Glaserad 

rotpersilja 
Palsternacka

Aprikos

Rabarber 

Honung

Gröna 
jordgubbar

Kryddörter:
Vattenkrasse

Dill
Citronmeliss

Använd gärna 
krondill i salt-
lagen när du 
rimmar hälle-

flundra

SURT

Färsksyltad 
surkål

(vinäger/must 
blandas med 

kål och dillfrön)

Rårörda röda 
vinbär som strös

över ångad 
sommarkål

Syltade 
svampar 
Pumpa

Tamarind

Fläder-
vinäger

Plommon

Fermenterad 
kål

Äpplen
Syltad lök och 

grönsaker

Äppelcider-
vinäger

Ciderkokt 
purjolök

Balsamico

Hälleflundrans 
sötma kan 

få en stark mot-
ståndare av 
t.ex. chili i 

chutney, rädisor 
i rökt ost,

pumpa med 
ingefära

BITTERT

Rå och saltad 
blomkål

blandad med
rostade blom-
kålsbuketter

Spenat

Brödsmulor med 
humleskott

Ruccola

Lätt rökta 
jordärtskockor

Valnötter 
kokta i must

Granatäpplen

Endiver

Rökt 
potatis

Vitkål

Grön paprika 
t.ex. till

mojo rojo-
grönsås. 

Baka paprikan
och blanda 
med andra
grönsaker

Besk smak mil-
drar sötman

Endivernas 
beska 

balanserar 
fiskens 
sötma

SALT

Fetaost

Nypon 
delas och
kärnas ur 

Strö salt på 
- som 

tillbehör

Milda oliver

Brynt smör 
– gör eget och 
ställ på bordet
tillsammans 
med bröd

Kapris som 
har fått rinna 

av
Röksalt
Spröd 

parmesan 

Ramslöksalt: 
mixa ramslök
och blanda 

med flingsalt

Hälleflundran 
både i 

centrum 
och som 

kompletterande 
ingrediens

UMAMI

Ärtor

Tomater

Grädde inkokt 
med citron

Skaldjur

Svamp
Cous cous med 
kryddörter av 

alla slag.
Blandas med 

sallad och 
grönsaker

Milda ostar
 

Korngryn 
blandat med 

mild ost 
Vattenkrasse 

Buljong

Sparris 
Gröna tomater

Fisksoppa

Kinesiska 
kryddor: blanda 
szechuanpep-

par, fänkålsfrön, 
stjärnanis, 
kanel och 

nejlika 
Smakerna 
balanserar 

hälleflundrans 
sötma

SÄSONG

Sommar

 

Höst

Vinter

Vår
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Världen/globalt
-  Liten grönländsk hälleflundrans  

milda umamismak och sötma pas-
sar bra ihop med Cajunkryddor. Håll 
igen med cayenne, peppar och vit-
lök.

-  Den indiska dahlsoppan, gjord på 
linser och indiska aromatiska kryd-
dor, blir krämigare med grädde. 
Lägg en bit bakad eller stekt (inte 
panerad) liten grönländsk hälle-
flundra i soppan.

-  Sydamerikansk ceviche, inlagd 
fisk, balanserar fräsch lime- eller 
citronsaft med honung. 

-  Eller prova en annan söt variant: 
palmsocker – smakar som kola.

Norden
-  Om liten grönländsk hälleflundra 

ska stå i centrum, väljer man det 
nordiska köket. Välj råsyltning av 
bär, skonsam tillagning av svamp, 
korn, milda och skarpa kryddörter 
och kokta rotfrukter. 

-  Smaksätt och koka både fisk och 
tillbehör försiktigt.

-  Prova den gravade versionen 
genom att helt enkelt strö socker 
och salt över filéerna några timmar 
före serveringen och sedan använ-
da kryddörterna som garnering.

Västerut
-  Gravad liten grönländsk hälleflun-

dra på rostat rågbröd är en klassik-
er, men även stekt liten grönländsk 
hälleflundra med varm sås, med 
t.ex. senap. 

- Beska och starka råvaror balanser-
ar liten grönländsk hälleflundrans 
krämiga konsistens och söta smak.

-  Blandning av smörrebröd och su-
shi – smushi: rostat rågbröd med 
skivor av saltsockermarinerad liten 
grönländsk hälleflundra – garnerad 
med rosépeppar.

Tillagning
-  Torrimma gärna hälleflundran 1–2 

timmar före tillagning. Ångkoka i 
ugnen. Tillbehöret kan gärna vara 
förberett innan. Lägg fisken ovan-
på.

-  Liten grönländsk hälleflundra kan 
rimmas (se s. 56).

Konsistens
-  När liten grönländsk hälleflundra är 

tillagad är köttet mört och saftigt. 
Låt tuggmotståndet komma från 
små tärningar av rotfrukter, som 
kan blandas med grönsaker.

-  Liten grönländsk hälleflundrans 
krämiga konsistens kan åtföljas av 
krispiga grönsaker och korngryn 
med tuggmotstånd.

-  Vissa rätter kan du servera utan 
sås eftersom fiskens saftighet och 
krämighet fyller den platsen.

Kulinariska framgångsfaktorer
-  Döp rätten till de råvaror som an-

vänds.
-  Tillsätt försiktigt grundsmakerna 

tills de är balanserade.
-  Liten grönländsk hälleflundra pas-

sar bra ihop med fast potatis och 
försiktigt kokta kronärtskockor (al 
dente) tack vare fiskens krämiga 
och saftiga konsistens. 

Liten grönländsk hälleflundra
Vilken smakinriktning väljer du?
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Tillagning
-  Låt gästerna se hur ni gör smushi. 

Lägg upp dem på buffén samtidigt 
som ni presenterar maten. Både 
den saltsockermarinerade liten 
grönländsk hälleflundra och ce-
vishe-blandningen kan förberedas 
i förväg. Servera med krispig sal-
lad och milda dressingar på rostat 
rågbröd.

-  Lägg den tinade och torrimmade 
fisken (t.ex. ryggfiléer) ovanpå 
kokta och kylda grönsaker. Denna 
förberedande del kan stå svalt tills 
rätten ska värmas upp.

-  Det är lätt att arbeta med fryst fisk. 
Ta ut den ur frysen dagen före och 
låt den tina långsamt i kylskåp.

Kylproduktion
-  Liten grönländsk hälleflundra blir 

mycket saftig när den rimmas, 
och det är lätt att arbeta med 
både filéer och ryggfiléer. Skivor 
eller bitar av rimmad liten grön-
ländsk hälleflundra tillsammans 
med bakade rotsaker en höst- och 
vinterdag, och med ångad sparris 
med syrlig sås en vårdag.

-  Temperaturen i regenereringsvag-
narna bör ställas in exakt för att 
undvika att fisken tillagas igen.

-  Det är lätt att arbeta med fryst fisk, 
både varmt och kallt tillagad.

Rimmad liten grönländsk hälle-
flundra med Cajunkrydda eller  

kinesisk five spicekrydda
 

Cajunkrydda:
Lika delar vitlök

cayenne-
peppar, 
selleri-

salt, 
timjan 

och oregan blandas
t.ex. i en kaffekvarn 

Tillsätt pepparkorn 
efter egen 

smak. 

-  Om kryddan är för stark kan du 
hålla igen på svartpeppar, cayen-
nepeppar och vitlök – huvudsaken 
är att aromerna utvecklas.

-  Använd blandningen antingen för 
att strö på den färdiga fisken, eller 
som en del av rimningen.

Kinesisk fem spice-krydda:
Lika delar szechuanpeppar och fän-
kålsfrön antingen krossade i en mor-
tel eller en kaffekvarn.

Tillsätt 1/2 del (eller mindre), stjärn-
anis, kryddnejlika och kanel.

Beroende på hur julig doft du vill ha 
kan du tillsätta mer kanel, nejlika och 
stjärnanis.

Rimmad liten grönländske hälle-
flundra:
Strö salt och socker (ev. musco-
vadosocker) över de tinade filéerna. 
Använd 30–40g salt och socker per kg 
fisk.

Lägg filéerna på ett galler över en 
aluminiumform och låt dem stå i  
kylskåp i 3–5 dagar. Fisken vätskar 
sig under processen, och vätskan ska 
hällas av.

Skrapa bort salt och socker från 
fisken före serveringen.

Skär skivor och servera direkt på fat 
eller i portioner.

Tips och idéer
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Grönländska räkor
– renodlad smak från Grönland!

Räkor (Pandalus borealis)
De grönländska räkorna är till skill-
nad från många andra arter röda, 
både före och efter att de kokats. De 
kan bli upp till 7–10 cm långa och har 
en väldigt speciell livscykel.

Grönlandsräkan är hermafrodit och 
byter kön från hane till hona vid 3–5 
års ålder. 
 
Grönlandsräkan är den kommersiellt 
viktigaste kallvattenarten i världen. 
De största populationerna finns i 
vattnen kring Grönland och Island, 
men det finns också stora bestånd i 
Nordsjön, Skagerrak, Barents hav och 
utanför den kanadensiska östkusten.
 
Grönlandsräkan har en hög protein-
halt, men låg fetthalt och innehåller 
få kalorier per 100g. Räkor innehåller 
nyttiga omega-3-fettsyror. 

Räkor har höga halter av följande vi-
taminer och mineraler: B12-vitamin, 
zink, jod, fosfor, kalium, selen och 
järn. De innehåller också måttliga 
nivåer av kalcium, magnesium och 
natrium. 
 
Räkor är hälsosam mat, som bland 
annat har en positiv effekt på 
hjärtsjukdomar, högt blodtryck och 
höga kolesterolhalter.

Royal Greenlands räkprodukter är, 
med undantag för de råa räkorna med 
skal, tillagade. Räkor, med undan-
tag för räkorna med skal, är sålunda 
klara att användas och kräver ingen 
egentlig tillagning. Räkor med skal 
kan serveras färdigskalade av köks-
personalen, men även gärna med 
skalet kvar. 
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Räkor i lag

Räkornas röda färg är ett sprakande 
färgspel tillsammans med färska 
gröna och gula råvaror. Men även 
mörkare rätter piggas upp av räkor-
nas röda färg. 

Konsistensen är fast, vilket gör mju-
ka och spröda råvaror lämpliga som 
komplement. Räkorna i lag har en 
mild smak av umami, sötma och syr-
lighet, delikat skaldjursbeska sätter 
lite mer fart på saltet. 

Räkor i lag kokas med 1–2% salt i 
kokvattnet. Räkorna är alltså klara 
att användas och kräver ingen mat-
lagning.

Sjökokta räkor

De grönländska räkorna fångas antin-
gen nära Grönland eller i Nordatlan-
ten. De lever i kallt vatten och utveck-
lar under den långsamma uppväxten 
stor arom- och smakkomplexitet. 
Sjökokta räkor har en fin röd färg och 
delikat doft av havet. Räkorna har en 
mild umamismak och fin sötma, och 
skaldjursbeskan balanseras av både 
sötma och salt. 

Smakerna av mild umami och sötma 
samt den karakteristiska beskan från 
skaldjur gör räkor till en måltid i sig 
och överraskande nog också som 
följeslagare till både ljust och mörkt 
kött.

Räkornas färg gör dem lockande att 
använda som garnering i både milda, 
krämiga rätter, men även smaksatta 
med frisk syra, som vi känner till från 
våra egna middagsbord och i stark, 
aromatisk mat från hela världen. 
Räkornas fasta konsistens leder 
tankarna till fräscha sallader, men 
också till konsistensvariation som 
tillbehör till t.ex. fågel. 
 

Tips och idéer

-  Strö räkorna över milda och söta 
rätter t.ex. med kyckling.

-  Låt räkorna rinna av i en sil före an-
vändning. Droppa över citron eller 
lime.

-  Räkor passar bra i fruktiga rätter 
med sötma och syra, till exempel 
sallader med mango, mogen mel-
on och äpplen.

- Ugnsgrillad paprika med massor av 
kryddörter garnerade med räkor.

-  Du kan även göra om din grön-
sallad till en skaldjurssallad. Glöm 
inte den feta och syrliga dressin-
gen.

-  Räkor kan också mixas som fyll-
ning i olika rätter.

-  Den sista avsmakningen avgör om 
rätten förhöjs. Känn efter om du 
känner grundsmakerna salt, sött, 
surt, beskt och umami – och glöm 
inte det starka inslaget.

Matris för räkor
                            Räkor som mat ...
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Lite 
om det 
starka:

SÖTT

Squash
Aubergine

Röd och gul 
paprika
Morötter 
Rödbetor 

Svartrötter
Majs 

Romansallad

Potatis, även 
som mos.

Päron
Höstens frukter 
med fänkål och 

andra mjuka 
grönsaker.

Jordärtskockor
Pumpa både 
ugnsstekt och 
som soppa – 
eller inlagd

Melon

Mango

Ananas

Nudlar

Böngroddar

Gul och röd
paprika

Tillsätt lite 
ingefära i fisk- 

och grön-
sakssoppor  

Förväll 
purjolöksringar 
för att dämpa 

det starka

SURT

Citron och 
lime är fräscha 
syror – prova 
dig fram med 
mild vinäger 
till räkorna 

t.ex. Mitzokan 
(risvinäger)

Yoghurt
Limeblad

Vinäger med 
mer smak 
och syra 

används bäst
i dressingar 

där andra typer 
av sallad 

mättar bra

Crème fraîche
Blanda ev. med 

filmjölk eller 
andra magra 

syrade
produkter

Syrad grädde 
- Koka in 
grädden 

och pressa över 
mycket 

citronsaft

Limeblad 
ger smak, 

ingefära ger 
styrka: 

- runda av 
med 

kokosmjölk

BITTERT

Grillade 
grönsaker

Grillad majs
med smör och 

salt

Rostat 
rågbröd

Smaka av mus-
selsoppan 

med öl

Lite radicchio-
sallad blandad 
med roman-

sallad och andra 
gröna sallader.
Skal av gurka 
– lättsaltad i 
inkokt syrad 

grädde. Använd 
resten av gurkan 

till kalla grön-
sakssoppor

Nordisk paella 
med grönsaker 
– strö över räkor
Broccolibuketter 
ångkokta med 
smör och rivet 
skal av citron

Tänd grillen och 
rök räkorna

Vit sparris med 
brynt smör

Saffran

Arom: 
Koriander, 
dill, körvel 
och mynta 

går bra med 
räkor

SALT

Maldonsalt

Rökt fisk 
och räkor i 
fiskbullarna

Sojasåser

Ge dina rätter 
en smak av hav:

Klippfisk kan 
gärna användas 

som ett salt 
inslag i 

fiskbullar 
och ugnsbakade 

fiskrätter

Fisksås

Kapris

Saltad rom 
och kaviar

Röksalt 

Soppor med 
räkor som top-
ping är enkelt 
och smakrikt, 
t.ex. vatten-
krassesoppa

UMAMI

Fisk, t.ex. 
färska stekta 

fiskfiléer
Musslor

Ärter

Paella med 
räkor och andra

skaldjur

Skaldjur som 
hummer och 

krabba

Bläckfisk

Tartar av fisk 
och räkor

Avocado

Fisksoppor
Sesamolja
Surkål, jäst 
och färsk 

– blanda ihop 
dem

Rom

Caviart 
(gjord av tång)

Stenbitsrom

Sesamolja 
har en rostad 

smak som 
leder 

tankarna till 
de asiatiska 
ländernas 

kök

SÄSONG

Sommar

Höst

Vinter

Vår
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Världen/globalt
-  Lite mildare chili blandad med 

söta redda såser är gott till räkor.
-  Krispiga sallader med böngroddar 

och örter – garnera med räkor.
-  Eller räkor i mild fisksoppa med 

böngroddar och nudlar.
-  Räkor och saffran.
-  Ketchup av inkokta tomater och 

röd paprika smaksatt med salt, 
peppar, vinäger och socker. Tillsätt 
ev. lite chili och blanda räkorna i 
“marinaden”.

Norden
-  Baka potatisarna och gröp ur dem. 

Blanda moset med brynt smör och 
servera räkor med rabarber till –  
rabarber istället för citron. Smaka 
av med salt och peppar.

-  Gör en jäst och/eller färsk surkål 
och låt surkålen bli tillbehör till 
räkor.

-  Rör ut pastöriserad äggula med 
rapsolja till en majonnäs. Tillsätt 
några droppar äppelcidervinäger 
och salt. Servera med bröd och 
sjökokta räkor.

-  Nordisk paella: Kokt korn med fisk- 
och kycklingbuljong, mild getost, 
kryddörter och tärnad paprika. 
Servera med massor av räkor som 
topping.

Västerut
- Som garnering eller fyll-

ning i fiskfiléer.
- Fågel och räkor eller 
räksås till fågel, dvs. 
en sås med mixade 
och hela räkor. 
- Hackade räkor i 
fiskfärs som fyllning 
i fågel.
- Smaksätt dina sop-
por eller såser med 
räkor. Vissa tar upp 
räkorna före server-
ingen, andra låter 
dem vara kvar.

- Häll krämig dres-
sing över ett kokt 

blomkålshuvud och 
servera med sallad 

och räkor så har 
du en dansk 

70-talsklassiker: 
“Maskeret 
blomkål”. 

-  Prova också rostade blomkåls-
buketter med paprika och bröd, 
rapsmajonnäs och massor av räkor.

-  Få bagaren att göra en smördegs-
rulle med smör, eller köp en färdig. 

-  Fyll en form med kokt redd spar-
rissoppa och strö över räkor. Lägg 
på ett lock av god smördeg och 
grädda tills locket är gyllenbrunt. 

 Njut av doften när du knackar hål i 
smördegslocket.

Räkor
Vilken smakinriktning väljer du?
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Tillagning
- Räkorna är redan tillagade, 

vilket gör det lätt för köket 
att använda dem i rät-

terna.
- Räkor som en del i 

en sallad.
- Räkor som 

garnering 
på fisk 

eller 
andra  
rätter.

-  Använd 
 skalet från 

räkorna och låt 
det koka med i 
soppor med nöt-
kött, kyckling och fisk.

-  I grönsakspajer med 
äggstanning tillsätts 
räkorna antingen i äggstanningen 
eller ovanpå när pajen tas ut ur 
ugnen.

Konsistens
-  Räkorna är lösa till fasta i kon-

sistensen. Om de tillagas mer blir  
konsistensen segare.

-  Räkor är perfekta i sallader och till 
nudlar och grönsaker.

-  Smördeg till pajer har en härligt 
knaprig konsistens och smakar 
gott tillsammans med räkor.

   Kulinariska framgångsfaktorer
-  Kulturbunden smak är smaker vi 

tycker om och som vi har ätit i 
många år, men som inte nödvän-
digtvis hänger ihop kulinariskt.

-  Stekta räkor, sjökokta räkor eller 
räkor i lag är en stor delikatess. 
Vätskan i räkorna kokas nästan 
helt bort. Smaker och dofter blir 
karakteristiska.

Recept
Räkor och rom
Lägg torskfiléer i en lag av salt och 
socker under ett halvt dygn (1 l vat-
ten rörs ut med 40–80g salt och 
ev. lite socker. Prova även med lite  
honung eller sirap). Låt stå i kylskåp.
Ta upp filéerna ur vattnet och packa 
in dem i bakplåtspapper, gärna med 
några dillkvistar. Koka försiktigt i vat-
ten, droppa gärna i lite vitt vin och 
tillsätt lite kryddörter i vattnet (förväll 
vid 80–90°C). 
Torskfiléerna är färdiga när de är  
fasta men inte så hårda.
Servera dem varma eller kalla. Skär i 
skivor och strö över räkor. 

Servera med potatis eller pickles och 
rostat rågbröd/fullkornsbröd.

Fiskbullar
Räkorna kan även användas som en 
extra smak, i t.ex. fiskbullar.
De kan antingen tillsättas hela i fyll- 
ningen, för att ge en färg- och kon-
sistenskontrast eller mixas. När du 
ska smaka om fyllningen är tillräck-
ligt smaksatt, är det en bra idé att 
steka en provfiskbulle.

Wontonfiskbullar med räkor
Gör en fiskbullefärs av lax, torsk, 
räkor, rökt hälleflundra och lite ägg 
för att binda, samt salt, peppar och 
örter. Många örter! 
Blöt kanterna på wontondegen 
och gör små paket av fiskfärsen.  
Paketen ångas i ugnen eller bakas 
frasiga med öppet spjäll i ugnen.

Glasnudlar och räkor
Glasnudlar med räkor är en perfekt 
asiatisk maträtt som kan varieras i all 
oändlighet.
Fördelen med glasnudlarna är att de 
är lätta att tillreda. Kokande vatten 
hälls över nudlarna och efter några 
minuter är de redo att serveras. Häll 
bara bort vattnet. Använd räkmatris-
en som inspiration till nudelsallader.

Tuppbröst med räkfisk-
fyllning 
Gnid in köttet med 
salt 

och låt stå 
en timme. 

Bryn köttet innan 
du mixar det till färs. Var 

uppmärksam på egenkontrollpro-
grammet. Fyll fyllningen i en ficka i 
köttet och stek färdigt i ugnen till en 
kärntemperatur på 75°C.

Räkor och potatis
Mosad potatis med smör, saffran och 
vitlök. Strö över räkor vid serverin-
gen.

Räktartar 
Fisken som används till tartaren ska 
ha varit fryst. Skär tärningar av filéer 
av hälleflundra, torsk och rökt fisk 
och av räkor. 
Blanda i fina små tärningar av fänkål 
och ev. röd paprika och kryddörter. 
Rör i lite crème fraîche och krydda 
med salt, peppar och citron. Tartaren 
används som fyllning i wraps, på  
rostat rågbröd eller som del av en 
sallad. Se även “smushi” under sill.

Tips och idéer
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De fem grundsmakerna
– allmänna exempel ...
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SÖTT

Frukt 
(t.ex. banan, 

mogna päron)

Fruktjuice

Gelé

Honung

Relish

Rotfrukter

Sirap

Socker 
(t.ex. 

strösocker, 
farinsocker, 
muscovado-

socker)

Syltade 
grönsaker 

(t.ex. rödbetor, 
pickles)

Söta viner

Tillagad lök

Torkad frukt

SURT

Citrusfrukter 
(t.ex. saft av 

citron, lime och 
apelsin)

Vinäger 
(t.ex. balsam-
vinäger, vin-, 

sherry-, äppel-
cidervinäger)

Frukt 
(t.ex. matäpple, 
passionsfrukt, 

rabarber)

Sötsur sås

Sumak

Surmjölks-
produkter 
(med låg 
fetthalt 

– t.ex. yoghurt, 
crème fraîche, 

kärnmjölk)

Syltade 
grönsaker 

(t.ex. gurka, 
asiegurka)

Syrliga bär 
(t.ex. svarta 

vinbär, krusbär, 
röda vinbär)

Tomatpuré

Vin

BITTERT

Enbär

Gröna paprikor

Kaffe

Kola

Kryddor 
(t.ex. kanel, 

curry, lagerblad, 
kryddnejlika)

Kryddörter 
(t.ex. libbsticka, 

persilja, 
rosmarin)

Mörk 
choklad

Oliver

Peppar

Rött vin

Sallad 
(t.ex. 

radicchiosallad, 
endiver, 
ruccola)

Slån

Svart te

Tamarind

Öl

SALT

Bacon

Fiskrom, 
 saltad

Fisksås

Fond/buljong

Miso

Oliver

Parmesanost 

Rostad lök

Salt 
(olika typer)

Salta nötter

Saltat kött 

Saltad fisk

Sojasås 

Soltorkade 
tomater

Tamarind

Ostronsås

UMAMI

Fisk och 
skaldjur

Avocado

Cheddarost

Natrium-
glutamat

Emmentaler

Fisksås

Mjölk

Gröna ärter

Majs

Tång

Kött

Höns

Svamp

Spenat

Äpplen

Worchestersås

Grön sparris

Potatis

Tomater
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Rimning är en gammal konserver-
ingsmetod för bl.a. fisk. Fisk som 
ska rimmas får ligga i några dagar, 
ca 3–6 dygn, medan fisk som torrim-
mas gnids in med salt och får ligga 
1–2 timmar innan fisken tillagas.
Tänk på att fisken måste ha varit fryst 
vid -18°C i minst 24 timmar före rim-
ningen. Därför är fisken från Royal 
Greenland enkel att arbeta med.
De kulinariska kvaliteterna som upp-
nås vid antingen torrimning eller 
rimning är iögonfallande: köttet blir 
både saftigare, mörare och godare.
Fiskarnas ofta känsliga och milda 
smaker förstärks av:
Saltning: Det gäller till exempel röd-
spätta, flundra och liten hälleflundra. 
Socker: Balanserar fisk med mer in-
tensiva smaker som sej, torsk och 
lax.
Dessutom finns det många möj-
ligheter att tillsätta extra arom. 
Till lax t.ex. te med olika smakvari-
ationer, till liten hälleflundra kros-
sade fänkålsfrön, till sej rivet skal av 
citron. 

Vad är rimning?
Som tidigare nämnts är rimning en 
gammal konserveringsmetod, som 
är sällsynt i dag. Tidigare användes 
den, om än i en intensivare form, 
som insaltning. Det var mestadels fet 

fisk som t.ex. sill som lades i tunnor 
med lager av salt. Då skapades en 
lag av vätskan från fisken, som den 
sen ”simmade” runt i. Sen vattnades 
fisken ur och lades i en syltlag.
När det gäller smakintensiteten av 
salt- och sockerkonservering är tor-
rimning den mildaste varianten. I 
“gamla” tider tillsatte man varken 
salt eller socker till köttet innan det 
bryntes eller koktes. Det fanns en oro 
för att fisken/köttet skulle bli torrt. 

Intensiva former av saltning (torr-
saltning) används också för klippfisk, 
dvs. torsk som både saltas och tork-
as. Gemensamt för de intensiva kon-
serveringsmetoderna är att fisken 
ska kunna hålla sig under lång tid. 
Matkvaliteten blir något nedsatt. Un-
dantag finns, men oftast pratar man 
om kulturbunden smak, dvs. smak 
som folk har vant sig vid i många år 
och generationer.

Gör så här när du ska rimma
Strö salt och socker över fiskfiléerna, 
3–4% av fiskens vikt (motsvarande ca 
3 gånger så mycket som vid torrimn-
ing) och låt dem stå i 4–6 dagar i kyl-
skåp vid 3°C (beroende på egenkon-
trollprogrammet). Fisken vätskar sig 
runt 5–10% under processen. Sedan 
är fisken är färdig! 

Vid serveringen skär du bitar av 
fisken ungefär som när du skär skivor 
av gravad hälleflundra eller kallrökt 
lax. Om det är för mycket salt, socker 
eller peppar skrapar du bara bort det. 

Gör så här när du ska torrimma
Gnid in det tinade fiskköttet med salt 
1–2 timmar före tillagning. Mängden 
salt motsvarar den mängd som an-
nars skulle ha använts vid tillagnin-
gen. Mängden socker bör vara något 
mindre än mängden salt. Tillsätt 
eventuell extra smaksättning vid be-
hov. Du kan t.ex. strö över fänkåls-
frön och rivet skal av citron. Det krävs 
ganska mycket eftersom det lätt 
lossnar under hanteringen. Kom ihåg 
nymalen peppar.

Tips
-  Kom ihåg att få med den starka 

smaken: senap till rimningen,  
senapsfrö i rimningslagen, krossad  
rosépeppar till torrimningen.

-  Använd gärna till exempel ljust el-
ler mörkt muscovadosocker i lagen 
eller ovanpå fisken när du rimmar 
eller torrimmar.

Rimning och torrimning av fisk
Kulinariska egenskaper ...
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Om du vill att dina matgäster ska be 
dig om recept gör du bara egen cur-
rypasta och egna curryblandningar. 
Men observera huvudregeln: Skär 
ner på det starka – chili och peppar. 
Det är smakerna som är viktiga.
Vi skiljer mellan currypasta som har 
en pastaliknande konsistens och 
curry, som är en blandning av torra 
kryddor. 

Först blir det en currypasta. Det finns 
många ingredienser man inte brukar 
ha hemma,så sväng gärna förbi en 
butik som säljer thailändska livsme-
del och handla till en stor sats. Den 
håller sig länge täckt med en smak-
neutral olja och är god i många sam-
manhang (soppor, grytor, osv.). Den 
håller sig också utmärkt i frysen i 
små portioner.

“Currypasta”
5 tsk korianderfrön
4 tsk spiskummin
35 svartpepparkorn
3–4 hela kanelstänger
1–2 färska röda chilifrukter, 
 utan hinnor och kärnor
12 schalottenlökar 
 i tunna skivor
6 hackade vitlöksklyftor
5 msk  hackad färsk galangal 
 eller ingefära
8 citrongrässtjälkar, 
 finhackade
15 kaffirlimeblad, finhackade
16 färska korianderrötter och 
 korianderblad 
5 tsk stött gurkmeja
6 tsk räkpasta
6 tsk salt
3 dl (eller mer) matolja
Smaka av med salt och citron/vin-
äger.

Lägg de torra kryddorna (de fyra 
översta) i en mortel eller kaffekvarn 
och mal dem fint. 
Lägg de andra ingredienserna utom 
oljan i en matberedare. Mixa till en 
pasta. Tillsätt lite olja i taget och 
blanda väl mellan varven. Häll bland-
ningen i ett glas med skruvlock och 
ställ i kylskåp tills den ska användas.

“Curry” – garam masala
1 msk  kardemummafrö
5 cm  hel kanel
1 tsk  spiskummin
½ tsk  nejlika
½ – 1 tsk  svartpepparkorn
½  muskot
Häll de torkade kryddorna i en kaffe-
kvarn och mal fint.

Currypasta och curryblandningar 
– aromen är viktig
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Typiska smaker
Det här är ett kulinariskt tema som 
kan varieras ytterligare genom till-
sats av andra ingredienser, genom 
att ändra mängden av olika kryddor 
och använda olika tillagningsme-
toder. Idén med typiska smaker är 
naturligtvis en förenkling av verk-
lighetens matkulturer. Den är tänkt 
att ta fram grunderna i de olika 
köken, och kan därför tjäna som en 
matlagningsguide. Följande är en 
lista – inget lexikon – med några typ-
iska smakkombinationer

Typiska smakämnen
1)  Sojasås – risvin – färsk ingefära 

(Kina)
a)  Miso och/eller vitlök och/eller 

sesamfrön (Beijing, Kina)
b)  + söt – sur – stark 
 (Szechuan, Kina)
c)  + svarta bönor och vitlök 
 (Kanton, Kina)
2)  Sojasås – sake – socker 
 ( Japan)
3)  Wasabi – färsk ingefära ( Japan)
4)  Bonitoflingor – kombutång – 

miso ( Japan)
5)  Sojasås – brunt socker – 
 sesamfrön/-olja, -chili (Korea)
6)  Sojasås – brunt socker – 
 jordnötter – chilli (Indonesien)
7)  Fisksås – citron (Vietnam)
8)  Fisksås – kokos (Laos)
9)  Fisksås – curry – chili 
 (Thailand)
10)  Lök – färsk ingefära – vitlök – 

gurkmeja – chili (Burma)
11)  Curry (Indien)
a)  Spiskummin – färsk ingefära – 

vitlök (norra Indien)
b)  Senapsfrön – kokos – tamarind – 

chili (södra Indien)
12)  Yoghurt – spiskummin (Indien)
13)  Kanel – frukt – nötter 
 (Centralasien)
4)  Citron – persilja (Mellanöstern)
15)  Tomat – kanel (Mellanöstern)
16)  Tomat – jordnötter – chilli 
 (Mellanöstern)
17)  Torkad frukt – kanel – ras-el-han-

out (nordvästra Afrika)
18)  Spiskummin – vitlök – inlagda 

citroner – smen (Roquefort) 
(nordvästra Afrika)  

19)  Vitlök – spiskummin – mynta 
(nordvästra Afrika)

20)  Spiskummin – koriander – kanel 
– färsk ingefära + lök och/eller 
tomat och/eller frukt (Marocko)

21)  Tomat – kanel (Grekland)
22)  Olivolja – citron – oregano (Grek-

land)
23)  Olivolja – vitlök – persilja och/el-

ler ansjovis (Medelhavet)
24)  Olivolja – vitlök – basilika (Ital-

ien, Frankrike)
25)  Olivolja – timjan – rosmarin 

– mejram – salvia (Provence, 
Frankrike)

26)  Olivolja – vitlök – nötter (Spanien)
27)  Olivolja – lök – paprika – tomat 

(Spanien)
28)  Lök – ister – paprika 
 (Ungern)
29)  Lök – kycklingfett (östeuropeisk 

judisk mat)
30)  Syrad grädde (crème fraîche) – 

dill, paprika, kummin 
 (Nord-/Östeuropa)
31)  Vin – örter (Frankrike)
32)  Smör och/eller grädde och/eller 

ost + vin och/eller fond 
 (Frankrike)
33)  Äpplen – cider – calvados 
 (Normandie, Frankrike)
34)  Vinäger – vitlök 
 (Norra Italien)
35)  Tomat – chili (Mexiko)
36)  Lime – chili (Mexiko)
37)  Äpplen – lök – enbär 
 – ev. öl (Skandinavien)
38)  Vinäger – kummin 
 (Skandinavien)
39)  Rök (Skandinavien)
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www.royalgreenland.se - foodservice

Fisk i fokus!
– ett hav av inspiration ...

Royal Greenlands sensoriska kokbok
Kokboken ger överskådliga matriser med 
fisk, räkor och lämpliga tillbehör. 
Alla grundsmakerna finns med. De kulinar-
iska framgångsfaktorerna ska göra köks-
personalen stolt över de fiskrätter som 
serveras. I kokboken finns en lista så att  
de alltid är nära till hands. 
För den som vill variera sig finns det olika 
kryddningsförslag och tillagningsmetoder 
från det närliggande nordiska köket ända 
bort till avlägsna exotiska grytor.  


