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Färsk fisk från Royal Greenland med unik kvalitet - på grund av
smaken från de nordiska haven

Vi erbjuder fisk både till storkök med många portioner och där det är högt tempo men även till de kök 
som anser att smaken och kvaliteten är viktigast och till gastronomin där ambitionen är hög och där 
matlagningen är ett hantverk.
 
Royal Greenlands mål är att leverera god fisk till alla både när vi tänker på smak, stort urval av fisk och 
skaldjur, ekonomi, mindre matspill och naturligtvis hållbart fiske.
 
- Och inte minst är vi kökets samarbetspartner.
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Vi närmar oss den kallare årstiden och 
det har återigen blivit dags att anpassa 
menyn efter säsongens alla goda ingredi-
enser och rätter. Därför har vi utvecklat ett 
antal intressanta och inspirerande recept 
som du kan erbjuda dina matgäster under 
hösten och vintern.
Höstens och vinterns råvaror och smaker 
är något alldeles extra. Lika mycket som 
vi uppskattar sommarens jordgubbar och 
fräscha, lätta grönsaker, njuter vi under 
den kallare årstiden av lite kraftigare 
grönsaker, traditioner, värme och trivsel.
Det har vi inspirerats av och har trollat 
fram goda rätter med bland annat svamp, 
rotfrukter, apelsiner och massor av kål, 
spannmål och bönor, som alla är super-
hälsosamma ingredienser som skapar 
skön vinterstämning. Rätter med chili ger 
värme under den kalla årstiden, så det 
finns självklart med i några av recepten. 

Vi har kopplat ihop de goda råvarorna 
med fisk och skaldjur och har skapat här-
liga recept med hälleflundra, lax, torsk, 
rödspätta, sill – både naturell och panerad, 
rökt och kallrökt och massor av räkor med 
och utan skal. Något för alla smaker och 
alla kockar!
Recepten kan användas i en à la carte-
meny, på en buffé eller som enskilda 
portioner till både varma och kalla rätter 
och kan anpassas till just ditt kök och dina 
gäster. 
Recepten är utvecklade för 10 personer.
Vi hoppas att recepten kommer att inspir-
era dig till spännande rätter med fisk och 
skaldjur, och ge glädje i ditt kök och hos 
dina gäster.

Royal Greenland 
– din samarbetspartner

FISK OCH SKALDJUR PÅ MENYN
– UNDER DEN KALLA ÅRSTIDEN

Royal Greenland

FIT FOR
FOODSERVICE

&
GASTRO
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Räkor med marinerad spetskål 
och dilldipp

För 10 personer. Tillagning: 15 minuter

1–2 kg  räkor med skal, tinade 
3  spetskål
2 dl  citronolja
1 l  skyr
1 knippe  dill
 salt och peppar

Skär spetskålen fint och lägg den i isvatten så att den 
blir krispig.

Blanda skyren med hackad dill och smaka av med salt 
och peppar.

Häll av isvattnet, vänd kålen med citronolja och smaka av 
med salt och peppar.

Servera med räkor och dilldipp.
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Räkor med marinerad spetskål 
och dilldipp

Rökt torsk 
med bulgur, 
svarta bönor 
och morötter
För 10 personer. 
Tillagning: 45 minuter

1 kg  rökt torsk, 
 Gourmet Sliced
1 kg  bulgur
1 kg  svarta bönor, blötlagda
1 kg  morötter
1 knippe  timjan
5 dl  kycklingbuljong
 salt och peppar 

Tärna morötterna och blanchera 
dem i saltat vatten i 2 minuter.

Koka bönor och bulgur enligt an-
visningarna på förpackningen och 
häll sedan av vattnet.

Koka bönor, morötter, bulgur, tim-
jan och buljong i en gryta.

Smaka av med salt och peppar och 
servera genast med rökt torsk i 
skivor.
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Risotto med svamp, 
spenat och räkor

För 10 personer. Tillagning: 30 minuter

1 kg  skalade räkor
750 g  risottoris
1 kg  champinjoner
1 kg  spenat
2,5 dl  vitt vin
2 l  kraftig kycklingbuljong, ska vara varm
1 msk  rökt paprika (kan utelämnas)
150 g  parmesanost
 vegetabilisk olja till sautering
 salt och peppar

Skär svamparna i fyra delar och stek dem i olja i en stek-
panna på hög värme i 5 minuter.
Lägg spenaten i en varm stekpanna och stek lätt i 2 mi-
nuter. Smaka av med salt och peppar och ställ stekpan-
nan åt sidan. 
Sautera riset i olja till det är klart, ca 5 minuter. Tillsätt 
vitt vin och låt det sjuda tills riset har absorberat vinet. 
Tillsätt nu 2 dl buljong åt gången och låt riset absorbera 
det mest av vätskan innan du tillsätter ytterligare 2 dl 
osv. Fortsätt tills riset är mjukt.
När riset är färdigt, ta bort det från värmen och vänd ner 
den rivna parmesanosten, spenat och svamp. Vänd ev. 
räkorna med rökt paprika och servera genast med den 
varma risotton.

6



Risotto med svamp, 
spenat och räkor

Varm potatissallad med 
rökt lax och skyr

För 10 personer. Tillagning: 30 minuter

1 kg  rökt lax, skivad
250 g  stenbitsrom, svart
2 kg  små potatisar, tvättade
500 g  baconskivor
10  ägg
1 knippe  dill
1 l  skyr
 salt och peppar

Sprödstek baconskivorna i ugnen mellan två bakplåts-
papper (skivorna ska ligga separat och inte överlappa 
varandra). Tillaga i 15–20 minuter i 200 °C. Lägg sedan 
baconskivorna på fettabsorberande papper och låt dem 
svalna. 
Koka potatisen i lättsaltat vatten tills den är mjuk, ca 15 
minuter. Dela dem på hälften och håll dem varma.
Koka äggen i 7 minuter, skala dem och dela dem i fyra 
delar. 
Blanda skyren med grovhackad dill och smaka av med 
salt och peppar.
Bryt baconskivorna i mindre bitar och lägg upp dem med 
den varma potatisen, skyr, ägg och lax. 
Pynta med svart stenbitsrom och servera genast.
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Ägg Florentine med rökt lax, 
spenat och stenbitsrom 

För 10 personer. Tillagning: 35 minuter

1 kg  rökt lax, Gourmet Sliced
100 g stenbitsrom, röd
10 skivor  rostat bröd, fullkorn
1 kg  spenat
 riven muskotnöt, efter smak
10  ägg
5 dl  bearnaisesås
 ättiksprit
 vegetabilisk olja till sautering
 salt och peppar

Knäck de tio äggen i varsin kopp och häll 2 droppar ättiksprit i varje kopp (det 
samlar äggvitan).
Fyll en kastrull med vatten och koka upp. Rotera vattnet med en sked och 
häll ner äggen i vattnet mot rotationsriktningen. Pochera bara två till tre ägg 
i taget. Låt dem pochera i 2 minuter, ta sedan upp dem och lägg dem i kallt 
vatten. Fortsätt tills du har pocherat samtliga ägg.
Värm upp bearnaisesåsen och smaka av med salt och peppar.
Rosta brödet. Fräs spenaten i lite olja och smaka av med muskotnöt, salt och 
peppar.
Häll av vattnet från äggen och häll kokande vatten över dem. Låt dem sedan 
ligga i vattnet i 2 minuter.
Lägg upp de rostade brödskivorna med spenat och lax. Toppa med de 
pocherade äggen, såsen och stenbitsrommen och servera genast. 
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Ägg Florentine med rökt lax, 
spenat och stenbitsrom 

Tunnbröd 
med rökt torsk 
och spenat 
För 10 personer. 
Tillagning: 45 minuter

1 kg  rökt torsk, 
 Gourmet Sliced
1 kg  spenat
  riven muskotnöt
 (efter smak)
10 små  tortillabröd, fullkorn
1 kg  bakpotatis
1 dl  crème fraiche
 vegetabilisk olja till
 sautering
 salt och peppar

Skala potatisen och skär i mindre 
bitar. Koka bitarna i osaltat vatten 
tills de är mjuka.

Mosa potatisen med en visp, 
tillsätt crème fraiche och smaka av 
med salt och peppar.

Fräs spenaten i lite olja och smaka 
av med muskotnöt, salt och pep-
par.

Smöra tortillabröden med potatis-
moset, fördela spenat och fisk på 
och rulla sedan ihop dem. Skär ev. 
rullarna i mindre bitar.

Servera t.ex. med en grönsallad 
och en olje- eller ättikadressing. 
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Bruschetta med grönkålsolja, 
bönor och liten grönländsk hälleflundra

För 10 personer. 
Tillagning: 60 minuter

1,2 kg  liten grönländsk hälle- 
 flundra filé
1 kg  basmatiris
2 l  kokosmjölk
4 msk  panengcurry
4 msk  socker
4 msk  fisksås
6  kycklingbuljongtärningar
2  broccoli
1 knippe  basilika (kan utelämnas)
200 g  osaltade jordnötter (kan
 utelämnas)
 vegetabilisk olja 
 till stekning
 salt och peppar

Rosta de osaltade jordnötterna i 
ugnen tills de får en gyllene färg, ca 
12 minuter i 180 °C. Låt dem svalna 
och hacka dem sedan grovt. 

Stek curryn i en gryta i lite olja i ca 
3 minuter.

Tillsätt kokosmjölk, socker, fisksås 
och buljongtärningar och låt bland-
ningen sjuda i 30 minuter.

Koka riset enligt anvisningarna på 
förpackningen och rosta det i en 
stekpanna i lite olja. Håll riset varmt 
i ugnen.

Skär broccolin i buketter och den 
tinade fisken i lagom stora muns-
bitar.

Lägg fisk och broccoli i kastrullen 
och låt det sjuda i 5 minuter. Smaka 
av med salt och peppar.

Strö över jordnötter och grovhackad 
basilika och servera genast med det 
stekta riset.

Paneng i thaistil med liten grönländsk 
hälleflundra i kokosmjölk och stekt ris
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Bruschetta med grönkålsolja, 
bönor och liten grönländsk hälleflundra

För 10 personer. Tillagning: 30 minuter

1,2 kg  kallrökt liten grönlandsk hälleflundra, skivad
100 g stenbitsrom, svart
10 skivor  ciabattabröd, fullkorn
500 g  grönkål
5 dl  olivolja
3  vitlöksklyftor
400 g  fetaost
2 kg  blandade kokta bönor och kikärtor
5 dl  kycklingbuljong
 salt och peppar

Värm bönorna i buljongen, smaka av med salt och peppar 
och ställ dem åt sidan.

Ta bort stjälkarna på grönkålen och blanchera bladen i 
saltat vatten. Häll av vattnet och blanda grönkålen med 
olja och vitlök. Smaka av med salt och peppar.

Rosta brödskivorna i ugn och smöra dem med grönkål-
solja. Fördela hälleflundran ovanpå och servera genast 
med den varma bönsalladen, fetaost och resten av oljan. 

Pynta med svart stenbitsrom.
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Wokade räkor med chili 
och grönsallad

För 10 personer. Tillagning: 15 minuter

1–2 kg  räkor med skal, tinade
2–3 msk  torkad chili, krossad
1,5 kg  blandad grönsallad 
 (t.ex. romansallad, rödbetsblad 
 och babyspenat)
1 dl  röda currypasta
2 dl  citronolja
 vegetabilisk olja till stekning
 salt och peppar

Skölj salladen och skär den i grova bitar vid behov.

Blanda citronolja och currypasta ordentligt och smaka av 
med salt och peppar.

Vänd räkorna med chili och stek dem i en wok eller i olja 
i en stekpanna i 5 minuter.

Servera genast med sallad och dressing.
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Wokade räkor med chili 
och grönsallad

Med Royal Greenlands räkor får du:
–  KRISPIGA RÄKOR AV HÖGSTA KVALITET – eftersom Royal Greenlands räkor kokas och fryses
 omedelbart efter fångsten för att bevara sin krispighet
–  GODA SÖTA RÄKOR – räkorna växer långsamt i de iskalla arktiska vattnen, vilket ger mycket
  god smak.
–  RÄKOR SOM FÅNGATS AV VÅR EGEN FLOTTA – vi har kontroll över hela processen från fångs
  till försäljning av grossisten
–   ETT HÄLSOSAMT BESTÅND – de grönländska räkorna fiskas i enlighet med kvotering från de
 grönländska myndigheterna
–   Royal Greenlands räkor är STORA OCH FINA – de fångas först när de är 6–7 år gamla
–  Royal Greenlands räkor har en VACKER ROSA FÄRG – både kokta och råa

Nordhavsräkan (Pandalus borealis), eller djuphavsräkan som den också kallas, finns främst i de iskalla 
arktiska vattnen. Som namnet antyder föredrar räkorna kallt, djupt vatten och finns på djup från 20 till 
1 400 meter och ofta på mjuk och lerig botten, där de enkelt kan hitta mat. De kalla vattnen gör att 
räkorna växer långsamt, så de är ofta 6–7 år gamla när de fiskas. Den långsamma tillväxten ger en frisk 
god smak och kött med fast konsistens. 
Nordhavsräkor (Pandalus borealis) är rosa både råa och kokta till skillnad från andra arter.

Nordhavsräkor från Royal Greenland – finns i många varianter
– Räkor med skal: 
 Kallas ibland skala-själv-räkor. De är havskokta, dvs. de kokas, fryses och förpackas ombord
 på trålaren. En riktig delikatess.
– Kokta och skalade räkor:
 Bra kvalitet i många olika storlekar. Kokta och skalade räkor, förpackade i påsar.
– Räkor i lag:
 Bra kvalitet i olika storlekar. Kokta och skalade, i en välbalanserad lag.

Royal Greenland räkor – det blir inte bättre än så!
- Royal Greenland är världens största leverantör av Nordhavsräkor. Räkor är en 
av våra populäraste kärnprodukter, och de bär alla det blå MSC-märket.  
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Varmrökt liten grönländsk hälleflundra på vetesallad 
med grillade grönsaker och körvelolja

För 10 personer. Tillagning: 35 minuter

10  portioner varmrökt liten grönländsk 
 hälleflundra, tinade
1 kg  vetekorn
5 dl  kraftig grönsaksbuljong 
2 kg  blandade grönsaker 
 (t.ex. squash, rödlök och blomkål)
2 dl  soja
1 knippa  körvel
2 dl  olivolja
 salt och peppar

Blanda olivoljan med körvel och smaka av med salt och peppar.
Koka vetekornen enligt anvisningarna på förpackningen och häll  
sedan av vattnet. Häll tillbaka vetekornen i kastrullen tillsammans 
med grönsaksbuljongen och håll dem varma. Det ska inte koka. 

Skär grönsakerna i grova bitar. Använder du blomkål, koka först buke-
tterna i 3 minuter och lägg dem sedan i kallt vatten. 
Grilla grönsakerna tills de får färg och blir mjuka, ca 3 minuter på 
varje sida. 
Vänd grönsaker och vetekorn på ett fat. Häll över körvelolja och soja 
och servera genast med den varmrökta hälleflundran.

Hälleflundran kan även serveras varm. Lägg den tinade hälleflundran 
i en form och värm fisken i 6 minuter i 150 °C.
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Varmrökt liten grönländsk hälleflundra på vetesallad 
med grillade grönsaker och körvelolja

Snow crab i miniburgare med guacamole, 
bakade rotfrukter och mild harissa

För 10 personer. Tillagning: 60 minuter

750 g  snow crab, tinad
500 g  torskfilé, tinad
1 msk  röd curry
4 msk  soja
4  ägg
10  miniburgerbröd, fullkorn
3  mogna avokador
1  lime
3  vitlöksklyftor
1  rödlök
1 kg  blandade rotfrukter
2 dl  harissa/chilisås
 vegetabilisk olja
 salt och peppar

Skala rotfrukterna och skär dem i grova stavar. Vänd dem i olja, salt och 
peppar och tillaga dem i förvärmd ugn i 15 minuter i 200 °C.
Mixa torsken med curry, soja, ägg och 2 tsk fint salt till en färs i en mat-
beredare i ca 3 minuter. Ta ut färsen och låt svalna.
Ta ut krabbköttet. Det enklaste sättet är att klippa upp krabban och skrapa 
ut köttet.
Pressa köttet en aning för att få bort lite av vattnet. Rör ner köttet i färsen 
och forma till 10 krabbkakor. Stek dem i olja i en stekpanna i ca 5 minuter 
på varje sida.
Dela på avokadorna, kärna ur och skala dem. Mosa dem sedan med en 
visp och rör dem med limejuice, pressad vitlök och finhackad rödlök. 
Smaka av med salt och peppar.
Värm ev. burgerbröden och toppa burgarna med guacamole och krabb- 
kaka. Servera med de varma rotfrukterna och harissa.
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För 10 personer. 
Tillagning: 30 minuter

1,2 kg  torskryggfilé, med skinn
1 dl  sesamolja
1 dl  soja
1 kg  pasta penne, fullkorn
3  röda spetskål
1 kg  grönkål
1 kg  ricottaost
 salt och peppar

Skär fisken i mindre bitar à ca  
50 g. Skär två skåror i skinnsidan. 
Krydda fisken med salt och peppar 
på båda sidorna.

Ta bort stjälkarna på grönkålen 
och hacka bladen grovt. Blanchera 
dem i saltat vatten i 2 minuter.
Skär spetskålen fint, eventuellt på 
en mandolin. 

Smaka av ricottaosten med salt 
och peppar.

Koka pastan enligt anvisningarna 
på förpackningen och vänd den 
med sesamolja, soja, spetskål och 
grönkål. Smaka av med salt och 
peppar och håll blandningen varm. 

Stek fisken på skinnsidan i olja i en 
stekpanna i 4–5 minuter. 
Vänd fisken och stäng av värmen – 
efter 1 minut är fisken färdig. 

Servera genast med ricottaost och 
den varma salladen.

Skinnstekt torsk med 
fullkornspenne och två slags kål
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Visste du att snabbfrysning 
säkerställer fiskens höga kvalitet 
och innehåll av vitaminer och 
näringsämnen? 
Vi är stolta över vår frysta fisk, eftersom den kommer från de iskalla nordiska 
haven med bra tillväxtförhållanden, som ger en god fisk av hög kvalitet.

LITEN GRÖNLÄNDSK HÄLLEFLUNDRA OCH TORSK FÅNGAS I DEN KALLA ATLANTEN (FAO 21 
OCH 27):
- Royal Greenland rekommenderar fisk från haven runt oss. Det iskalla vattnet i Nordatlan-

ten ger en långsam tillväxt och en bättre och fastare köttstruktur. Fisken är rik på nyttiga 
fetter, vitaminer och mineraler, inklusive bland annat omega-3 och D-vitamin. 

- GLASERING: Vår naturfisk är glaserad med ett tunt lager vatten för att skydda fisken. 
Fisken säljs som nettovikt, kunden betalar inte för vatten.

- PORTIONSSTORLEKAR: I vårt sortiment erbjuder vi små delikata fiskbitar som gör det 
enkelt att justera mängden till olika portionsstorlekar = inget spill!

- NATURELL FISK: Vi har ett stort utbud av fisksorter skurna i filéer, portionsbitar och rygg-
filéer.

- LEVERANSSÄKERHET: Vi levererar fryst fisk hela året! Oavsett årstid kan du alltså erbjuda 
fisk på menyn.

- BRA PRIS: Mindre priskänslighet med hänsyn till säsong, väder och kvoter – fisken förvaras 
ju i frysen.

- FISKE: Fisk som fångas långt från land filéas och fryses direkt ombord på båten för att 
säkerställa fiskens kvalitet. När det gäller kustnära fiske levereras fisken helt färsk till 
våra lokala fabriker på Grönland, där den omedelbart filéas och fryses. Båda metoderna 
garanterar en hög kvalitet och leveranssäkerhet!

...Många frysta fördelar: hög kvalitet, mindre matavfall, 
större flexibilitet och ett bra pris!

Det är bara 
en myt att 
färsk fisk 
är bättre än fryst...!

Inget spill

Lätt att ha på lager

Enkelt att portionera

Enhetliga bitar

Jämn vikt

Bra bakteriologi

Enkelt att beräkna kostnad
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Panerad rödspätta på fänkål 
med apelsiner och linser 

För 10 personer. Tillagning: 45 minuter

10  färdigstekta rödspättafiléer, panerade
2 kg  blandade linser (t.ex. gröna och röda)
3  fänkål
10  apelsiner
5 dl  kycklingbuljong
1  knippe dragon
 salt och peppar

Tina fiskfiléerna.
Skär apelsinerna i filéer, pressa ut juicen och spar den.
Skär fänkålen fint (använd ev. en mandolin) och vänd den 
sedan med apelsinjuice och apelsinfiléer.

Koka linserna enligt anvisningarna på förpackningen och 
häll sedan av vattnet. Lägg dem i kastrullen med buljon-
gen och värm upp. Smaka av med salt och peppar. Ta bort 
kastrullen från värmen och vänd försiktigt i fänkålsbland-
ningen och färsk dragon. 
Servera genast med rödspättorna.

Filéerna kan även värmas direkt från frysen i ugnen i ca 
9 minuter i 230 °C.

Filéerna kan användas direkt från  
frysen utan ytterligare tillagning
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Panerad rödspätta på fänkål 
med apelsiner och linser 

Nudlar med broccoli, 
ägg och räkor

För 10 personer. Tillagning: 25 minuter

1 kg  skalade räkor
1,2 kg  ramen nudlar eller bovetenudlar
2 l  kraftig kycklingbuljong
10  ägg
2  salladslökar
2  broccoli
 salt och peppar

Skär broccolin i buketter och snitta salladslökarna fint.
Koka nudlarna enligt anvisningarna på förpackningen och 
kyl av dem i isvatten.

Koka äggen i 7 minuter, skala och dela dem på mitten.

Koka upp buljongen och smaka av med salt och peppar. 
Koka sedan broccolibuketterna i buljongen i 4 minuter. 
Tillsätt slutligen nudlar och salladslök och koka kort.

Fördela nudlar, salladslök och broccoli i 10 skålar och häll 
buljongen över. 

Lägg ägg och räkor i skålarna och servera genast.
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Pankohälleflundra på varm spenatsallad 
med svamp och fetaost

För 10 personer. 
Tillagning: 90 minuter

1,2 kg  varmrökt 
 liten grönländsk
 hälleflundra, hel sida,
 tinad
2 kg  rödbetor
1 kg  kikärtor, blötlagda 
 och kokade
10  ägg
1 knippe  bladpersilja
1 dl  sesamolja
1 dl  soja
 salt och peppar 

Koka rödbetorna med skal tills de 
är mjuka. Det tar ca 1 timme.

Låt rödbetorna svalna lite och kläm 
dem sedan för att få dem att glida 
ut ur skalet. Skär dem i skivor och 
krydda med salt och peppar.

Ta bort bladen från persiljan eller 
hacka den grovt.

Koka äggen i 7 minuter, skala och 
dela dem på mitten.

Vänd kikärtorna med sesamolja 
och soja och smaka av med salt 
och peppar. 

Lägg upp dem på ett fat med röd-
betor, persilja och ägg.

Servera genast med den varmrök-
ta hälleflundran.

Rödbetssallad med 
varmrökt liten grönländsk hälleflundra 
och löskokta ägg
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Pankohälleflundra på varm spenatsallad 
med svamp och fetaost

För 10 personer. Tillagning: 60 minuter

1,2 kg  ryggfilé av liten grönlandsk hälleflundra
250 g  stenbitsrom, röd 
1 dl  pastöriserade äggulor
100 g  pankoströbröd
10  kvistar timjan
100 g  parmesanost
1 kg  babyspenat
500 g  champinjoner
1 kg  blandade linser 
 (t.ex. belugalinser och gröna linser) 
500 g  fetaost
 vegetabilisk olja till stekning
 salt och peppar

Koka linserna enligt anvinsningarna på förpackningen, 
skölj dem i kallt vatten och ställ dem åt sidan.

Blanda pankoströbrödet med hackad timjan och fint riven 
parmesanost, och krydda med salt och peppar.
Skär den tinade hälleflundran i mindre bitar à ca 50 g. 
Doppa den ena sidan av bitarna i äggula och sedan i 
pankoblandningen. 
Stek fiskarna på den panerade sidan i olja i en stekpanna 
i 2 minuter och lägg dem sedan på bakplåtspapper i en 
aluminiumform. 
Tillaga fisken i ugnen i 5 minuter i 165 °C. 
Dela svamparna på mitten och stek dem i olja i en stek-
panna på hög värme i 5 minuter. Tillsätt linserna och 
värm dem väl. Tillsätt spenat och smaka av med salt och 
peppar.

Pynta med röd stenbitsrom och servera genast med den 
varma hälleflundran och bitar av fetaost. 
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Panering och fisk med karaktär
– enkelt att få fisk på bordet  

Panering är inte bara panering…
Panerad fisk är mer än bara den klassiska rödspättafilén som du äter vid högtider 
med citron och remouladsås. 

För att möta våra kunders många olika behov har Royal Greenland ett sortiment 
av panerad fisk med olika slags paneringar – till exempel sådana som endast har 
vänts i mjöl och sådana som är panerade i spröd tempuradeg. De olika typerna 
av paneringar finns på många olika slags fiskar – rödspätta, flundra, torsk, ström-
ming med flera och dessutom i olika stadier av tillagning.

Vi kan erbjuda: ej förstekt, förstekt eller färdigstekt... 
Den ej förstekt fisken är panerad på förhand, men resten av tillagningen är upp 
till dig, så att du kan få det precis som du önskar. 
De förstekta fiskarna är tillagade på förhand, så de behöver bara tillagas färdigt 
i ugnen, vilket gör att de är lätta och snabba att hantera i köket. 
De färdigstekta fisk kan användes direkt från frysen utan ytterligare tillagning.

På många av våra panerade produkter har vi ett litet märke som heter Clean 
Label. Clean Label är Royal Greenlands eget kvalitetsmärke som garanterar att 
produkten är helt fri från artificiella färgämnen, smakämnen och konserverings-
medel.
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F Ä R D I G S T E K T 
P A N E R A D  F I S K

5 x färdigstekta panerad fiskar; 
rödspättafilé, flundrafilé, nuggets och 

2 varianter av strömmingfilé 
De färdigstekta filéerna är tillagade till en kärntemperatur på 72°C, 
  så att du endast behöver tina dem före användning.

- Det är en nyhet att filéerna kan användas direkt från frysen, 
  utan ytterligare tillagning
-  Enkelt och tidsbesparande att servera fisk
-  Givetvis kan de färdigstekta filéerna även tillagas/värmas 
  direkt från frysen

Filéerna kan användas direkt från  
frysen utan ytterligare tillagning
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Ryggfiléer av torsk med spröd serranoskinka, 
bakta rotfrukter och bönor

För 10 personer. Tillagning: 45 minuter.

10  ryggfiléer av torsk
5 skivor  serranoskinka
3 kg  blandade rotfrukter 
 (t.ex. morötter, palsternackor och rödbetor)
2 kg  blandande bönor, blötlagda 
 (t.ex. sojabönor, kidneybönor, mungbönor,
  svarta bönor och jättebönor)
100 g  kapris
5 dl  kraftig grönsaksbuljong, varm
 vegetabilisk olja
 salt och peppar

Strö salt på de tinade ryggfiléerna och temperera dem 
på köksbordet.
Lägg skinkskivorna på bakplåtspapper och tillaga dem 
spröda i ugnen i ca 8 minuter i 200 °C.
Skala rotfrukterna, vänd dem med olja, salt och peppar 
och tillaga dem i ugnen tills de är gyllene, ca 15 minuter 
i 200 °C.
Koka bönorna enligt anvisningarna på förpackningen 
och häll sedan av vattnet. Lägg dem i en aluminiumform 
och häll över den varma grönsaksbuljongen. Lägg på 
fiskfiléerna och rotfrukterna och täck formen med alu-
miniumfolie. Tillaga fisken och rotfrukterna i ugnen i 12 
minuter i 150 °C. 
Strö kapris och krossad serranoskinka över rätten och 
servera genast.
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Rågmjölspanerade 
Sill/strömmings-
filéer med 
edamamebönor, 
fetaost och 
vattenkrasse-
majonnäs
För 10 personer. 
Tillagning: 30 minuter

10  färdigstekta, rågmjölspanerade
 sillar/strömmingsfiléer,
2 kg  edamamebönor
1 kg  morötter
500 g  syltad vitlök med chili
2 små  rödlökar
500 g  fetaost
500 g  majonnäs
1 knippe  vattenkrasse
 vegetabilisk olja
 salt och peppar

Tina fiskfiléerna. 

Skala morötterna, dela dem på mitten, 
vänd dem i olja, salt och peppar och tillaga 
dem i förvärmd ugn i 15 minuter i 200 °C. 

Blanda majonnäsen med hackad vatten-
krasse och smaka av med salt och peppar. 

Vänd bönorna med morötter, syltad vitlök, 
skuren rödlök och bitar av fetaost. 

Servera med vattenkrassemajonnäs och 
de panerade sillarna.

Fisken kan ev. värmas i ugnen direkt från 
frysen i ca 9 minuter i 230 °C.

Ryggfiléer av torsk med spröd serranoskinka, 
bakta rotfrukter och bönor

Filéerna kan användas direkt från  
frysen utan ytterligare tillagning
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Fisk på stekt svamp med 
couscous och blomkål
För 10 personer. Tillagning: 45 minuter

10  färdigstekta, rödspätta- eller flundrafiléer, 
 panerade
1 kg  champinjoner
1 kg  couscous
2  blomkålshuvuden
200 g  pumpafrön
1 knippe  gräslök
5 dl  grönsaksbuljong
 vegetabilisk olja till stekning
 salt och peppar

Tina fiskfiléerna. 

Koka couscousen enligt anvisningarna på förpackningen och 
skölj den sedan i kallt vatten.

Rosta pumpafröna i en torr stekpanna i 5 minuter.
Skär blomkålen i buketter och blanchera dem i saltat vatten 
i 4 minuter.

Skär svampen i fyra delar och stek dem på hög värme i olja i 
en stekpanna i 5 minuter.

Värm upp couscousen i buljongen och tillsätt svamp, blom-
kål, pumpafrön och finhackad gräslök. Servera genast med 
den panerade fisken. 

Fisken kan ev. värmas i ugnen direkt från frysen i ca 9  
minuter i 230 °C.

Filéerna kan användas direkt från  
frysen utan ytterligare tillagning

27



RÄKOR MED SKAL Count  Vikt Enh/krt. Artikelnr. 
Räkor med skal  40-60   5 kg 1 krt. 104 608 200
Räkor med skal  50-70    5 kg 1 krt. 104 610 200
Räkor med skal  60-80  5 kg 1 krt. 104 618 200
Räkor med skal  70-90 5 kg 1 krt. 104 620 200
Räkor med skal  80-100 5 kg 1 krt. 104 628 200
Räkor med skal  90-120  5 kg 1 krt. 104 630 200
Räkor med skal  90-130 5 kg 1 krt. 104 635 200
Räkor med skal  90-130 2.500g 2 st. 104 766 000
RÄKOR I LAKE  
Räkor i lake, XXL  95-125  900g/hink  6 st 107 530 000
Räkor i lake, XL  100-200  1,5 kg/hink  2 st 107 150 000
Räkor lake, M  300-400  1,5 kg/hink 2 st 107 151 010
RÄKOR SKALADE, FRYST 
Räkor skalade, enkelfrysta, M  275-375 1.800g x 5 2000g x 5 105 442 020
Räkor skalade, enkelfrysta, XL  125-175 1.800g x 5 2000g x 5 105 446 020
RÄKOR SKALADE, FRYST  
Räkor skalade, L 100-200  2.250g x 4 2.500g x 4 105 550 800
Räkor skalade, M 200-300  2.250g x 4 2.500g x 4 105 550 820
Räkor skalade, S 250-350  2.250g x 4 2.500g x 4 105 550 830
Räkor skalade, XS 350-600  2.250g x 4 2.500g x 4 105 550 840
SNOW CRAB, FRYST 
Snow Crab (body, legs, claws) 142-226g/st 9,072 kg 1 krt. 118 111 000
CAVIAR AV STENBITSROM   Vikt Enh/krt. Artikelnr.
Caviar av grönländsk stenbitsrom, svart   250g 8 st 182 250 403
Caviar av grönländsk stenbitsrom, röd   250g 8 st 182 250 404

RÖKT FISK, FRYST
Kallrökt lax GOURMETTRIM®, hel sida, skivad,   900-1.400g  10 st 141 315 111
Kallrökt lax, hel sida, Gourmetsliced   900-1.400g 10 st 141 315 911
Kallrökt lax, hel sida, skivad   900-1.400g 10 st 141 310 011
Kallrökt liten grönländsk hälleflundra, skivad   600-1.100g 10 st 121 747 013
Varmrökt liten grönländsk hälleflundra, portionsbit, 100g  1.000 10 st 121 760 111
Varmrökt liten grönländsk hälleflundra   800-1.300g 10 st 121 760 011
Kallrökt torsk, hel sida, Gourmetsliced   700-1.300g 10 st 130 310 111

NATURELL FISK, FRYST  Vikt  Enh/krt. St./krt. Artikelnr.
Torskryggfilé med skinn  170-210g  3 kg 14-17 st. 130 600 894
Torskryggfilé  120-140g  5 kg 35-42 st. 130 600 844
Torskryggfilé  140-160g 5 kg 31-35 st. 130 600 854
Torskfilé  90-160g 5 kg 31-55 st. 130 600 634

Liten grönländsk hälleflundraryggfilé med skinn  170-210g 3 kg 14-17 st 121 184 540
Liten grönländsk hälleflundraryggfilé  90-130g 5 kg 38-55 st 121 184 520
Liten grönländsk hälleflundrafilé 200-400g intl 2x6,81 kg 34-68 st 121 131 300
Liten grönländsk hälleflundrafilé  400-700g intl 2x6,81 kg 19-34 st 121 134 300
Liten grönländsk hälleflundrafilé, styckfryst 200-400g 5 kg 12-25 st 121 179 200

PANERAD FISK, FÄRDIGSTEKT FISK, FRYST
Strömmingfilé/Sill med skinn, färdigstekt, panerad  100-160g  2x2.500g 2x16-25 st 153 639 011
Strömmingfilé/Sill med skinn, färdigstekt, rågmjölspanerad  80-125g  5 kg 40-63 st 153 639 010
Rödspättafilé, färdigstekt, panerad  70-100g  5 kg 50-71 st 152 709 500
Flundrafilé, färdigstekt, panerad  70-100g  5 kg 50-71 st 152 709 600

Nettovikt utan 
glasering       

Nettovikt inklusive 
glasering

Nettovikt utan 
glasering       

Nettovikt inklusive 
glasering
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www.royalgreenland.com/sv/foodservice


