
Inspiration fra Royal Greenland
Smag forskellen...
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Inspiration til mere fisk på menuen
fra Royal Greenland...

Hvordan kan vi hjælpe dig med at få mere fisk på menuen?
Vi har et meget spændende sortiment af naturfisk - og vi har gjort det ekstra nem for dig idet alle varianterne 
er enkeltfrosne og portionsopdelte; klar til brug. Også hvis det skal gå stærkt - eller hvis du får flere spisende 
gæster end forventet...

Og mulighederne er mange - lige fra den lækre torsk fra det kolde Atlanterhav, den traditionelle rødspætte, 
den populære laks, den delikate hellefisk eller en af de andre spændende arter - se bagsiden. 

Vi har fået kokken Bo Marcussen til at udvikle 5 smagfulde opskrifter, som du nemt kan servere for mange. 
Der er både kolde og varme retter. Opskrifterne kan mixes med alle vores naturfisk - du bestemmer selv - 
men vi giver dig inspiration til at variere og sammensætte din menu udfra dine specifikke behov og ønsker 
- og måske ideer til andre fiskeretter. 

5 spændende opskrifter, der skal skabe inspiration 
til mere fisk på menuen !

God fornøjelse!

Tip: 
Det kan betale sig at tjekke nettovægten uden glasering når
du køber naturfisk. Vi oplyser dog altid nettovægten uden glasering. 
Hos os er ærlighed og gennemskuelighed vigtige parametre.
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Kuller 
i fad med 
rodfrugter og 
røget bacon

10 personer

Ingredienser
10 stk  Kullerloins (optøede)  
 fra Royal Greenland, 
1 kg  blåmuslinger
 fra Royal Greenland,
2,5 kg  blandede rodfrugter 
 (f.eks. pastinakker, 
 gulerødder og 
 selleri)
1/2 dl  veg. olie
1 kg  champignon
1 kg  røget bacon
1 l  hønsebouillon
10 stilke  persille
 salt og hvid peber 
 

Tilberedning
Rodfrugterne skrælles, skæres i 
grove stykker og vendes med olie, 
salt og peber.
Bages i ovn 15 min. v/ 200°C. 

Baconen skæres i strimler og 
steges sprød på pande ved jævn 
varme.

Rodfrugterne overhældes med 
varm bouillon. Bacon, halve 
champignon og kuller i grove 
stykker tilsættes. 
Tilsæt blåmuslingerne og lad dem 
dampe med.

Retten damper færdig under låg 
i ovn i ca. 30 min. v/ 150°C.  
(Kernetemperatur på 55 - 65°C)

Der drysses med finthakket 
persille inden serveringen.
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10 personer 

Ingredienser
10 stk  Alaska Pollack loins (optøede) 
  fra Royal Greenland
3 dl  kraftig fjerkræbouillon
500 g  mandler
1 dl  soyasauce
2 stk kål (evt savoykål og spidskål)
2 stk rød chili
4 fed  hvidløg
200 g  parmesanost
1,5 dl  sød sennep eller ravigottesauce
500 g  champignon
1 dl  olivenolie
 salt og hvid peber

Tilberedning
Mandlerne vendes med soya og bages i ovn 12 min. 
v/ 200°C og afkøles. Eller laves dagen i forvejen.

Fiskene overhældes med kogende bouillon og 
bages i en forvarmet ovn i ca. 30 min. v/ 100°C. 
(Kernetemperatur på 55 - 65°C)  

Champignon kvartes og ristes på en hed pande 
til de tager farve. Krydres med salt og peber. 
Kålene snittes fint og vendes med finthakket chili, 
knust hvidløg, fintrevet parmesanost, sød sennep, 
champignon og mandler. 

Fiskene afkøles, brækkes i mindre stykker og 
blandes sammen med det marinerede kål, 
champignon og mandler.

Årstidens kål med Alaska Pollack 
mandler og champignon 

Få mere fisk 
på den kolde 
buffet !

Tip
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Tilbered

ved lav ovn-temperatur… 
FISKENEn god idé er at fokusere på fiskens kerne-

temperatur, og måske anvende termometer. 
Find jeres egen rytme, måske skal fisken ud 
lidt før, da temperaturen jo kan stige en smule  
efterfølgende. Jo højere tilberedningstemperatur, 
desto mere vil kernetemperaturen stige. 

Eksempel:
Lakseportioner 90-110g bør tilberedes til en 
kernetemperatur på ca. 55 - 65°C, hvilket tager  
ca. 30 min. v/ 100°C. 

Når man arbejder ved lave ovntemperaturer, 
er det ikke helt så vigtigt, at fisken får de helt  
eksakte antal minutter; der er nemlig lidt mere at 
give af. Den lavere varme sikrer dog, at fisken 
ikke pludselig bliver overtilberedt. 

Royal Greenland ved, at det er en stor udfordring at tilberede 
fisk, så den ikke bliver tør og kedelig – og alt for mange
overtilbereder da også fisken !! 

Det vil vi gerne være med til at ændre. Og det er egentlig 
ganske let. Det nye består i, at vi skal have fokus på lavere 
ovntemperatur og lidt længere tilberedningstid.

Vi skal helt væk fra den traditionelle tilberedning, som typisk 
har været ved 180°C i 15 min.  

Når man tilbereder fisk på den optimale måde, er det  
derimod vigtigt at tænke på, at fisk - i modsætning til 
kød - er løst “bygget” og derved mørner hurtigt. Fisken skal 
derfor egentlig bare varmes op indeni for at være spiseklar.  

Derfor anbefaler vi lavere ovntemperatur og lidt længere 
tilberedningstid !

Fisk bør saltes inden tilberedning.
Regn med ca. 2,5 % salt af fiskens 
vægt. Dvs. 1000g fisk drysses med 25g 
fint salt og trækker på køl 10-15 min. 
inden tilberedning. Saltningen gør 
fiskens konsistens fast og holder på 
saften under tilberedningen.

Tip
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Tilbered

ved lav ovn-temperatur… 
FISKEN

10 personer

Ingredienser
10 stk  Kullerloins (optøede)  
 fra Royal Greenland
1 dl  soyasauce
50 g  frisk ingefær
2 kg  kogte blandede bønner fra dåse
600 g  ærter, frost
600 g  grønne bønner
1/2 dl  sesamolie
2 stk rødløg
10 stilke  bredbladet persille
1 stk rød chili
5 fed  hvidløg
1  usprøjtet citron
 salt og hvid peber

Tilberedning
Ingefær skæres i meget små tern eller rives - og 
overhældes med kogende soya. Blandingen fordeles 
over fiskene, som bages i en forvarmet ovn i ca. 30 
min. v/ 100°C. (Kernetemperatur på 55 - 65°C) 

De drænede, skyllede bønner sauteres i sesamolie 
med ærter, groftskårne grønne bønner, fintsnittet 
rødløg, finthakket persille, finthakket chili, knust 
hvidløg og fintrevet citronskal. Smages til med salt, 
peber og citronsaft. 

Tip:
Saltning af fisk i denne opskrift skal begrænses idet 
der er brugt soya...

Soyamarineret kuller 
med sauterede bønner og ærter

Som tommelfinger-
regel skal fisken ud af 
ovnen, når det første 
protein kommer ud af 
fisken...

Tip

7



8



Græskarsuppe med sej 

med sauteret kinakål og spinat
10 personer

Ingredienser
10 stk  Sej loins (optøede) fra Royal Greenland
3 stk hokkaido græskar
1/2 dl  veg. olie
2,5 l  kraftig fjerkræbouillon
1 stk kinakål
200 g  frisk spinat
1 stk rød chili
1 stængel  citrongræs
5 spsk  sesamfrø
4 fed  hvidløg
3 spsk  sesamolie
 salt og hvid peber

Tilberedning
Græskarene flækkes og kerner samt lameller skrabes ud. Skrællen skæres af og 
græskarene skæres i grove stykker. Vendes med olie, salt og peber og bages i en 
forvarmet ovn i 25 min. v/ 200°C.

Bouillonen koges op, blendes med græskarstykkerne og knust hvidløg, og smages
til med salt og peber.

Fiskene krydres med salt og peber, og bages i en forvarmet ovn i ca. 30 min. v/ 100°C. 
(Kernetemperatur på 55 - 65°C).  

Fintsnittet kinakål, spinat, finthakket chili, fintsnittet citrongræs, sesamfrø og knust 
hvidløg sauteres i sesamolie og smages til med salt og peber. 

Fiskene skæres eller brækkes i mindre stykker, og lægges forsigtigt i suppen sammen 
med kålblandingen. Suppen serveres straks.

Tip: 
Drys evt. 300 g rejer i den varme suppe inden servering.

Suppe med fisk!
- når der skal være fisk til mange...
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10 personer

Ingredienser
10 stk  Torskeloins (optøede) 
 fra  Royal Greenland
2 dl  BBQ sauce
2 kg  kartofler
1 kg  rødbeder
1 dl  olivenolie
1 spsk  finthakket timian
800 g  syltede grøntsager (konserves)
240 g  grønne oliven u/sten
240 g  sorte oliven u/sten
200 g  syltede hvidløg
1 rød  chili
10 stilke  persille
 salt og hvid peber
  

Tilberedning
Kartoflerne og de groftskårne rødbeder vendes med 
olivenolie, salt og peber. Bages i en forvarmet ovn 
25 min. v/ 200°C.

BBQ-saucen fordeles over fiskene, som bages 
i en forvarmet ovn i ca. 30 min. v/ 100°C. 
(Kernetemperatur på 55 - 65°C). 

De drænede, syltede grøntsager hakkes groft med 
oliven, syltede hvidløg, finthakket chili og finthakket 
persille. Smag til med salt og peber. 

Tip: 
Lav din egen BBQ-sauce: 1 dl ketchup koges op med 
100g brun farin, 2 spsk balsamicoeddike, 2 spsk 
soyasauce, 1 spsk dijonsennep, 1 spsk røget paprika 
samt 2 fed knust hvidløg, smag til med salt & peber.

Torsk med BBQ 
og ovnbagte rodfrugter & pickles-salat

Husk du kan også 
tilberede dem direkte 
fra frost, hvis tiden 

er knap...

Tip
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•  Naturfisk bliver ofte glaseret med vand for at sikre 
friskhed og høj kvalitet. 

•  Glasering forringer ikke fiskens kvalitet. Tværtimod. 
 Men husk at glaseringen forsvinder under optøningen...

•  Nettovægten uden glasering fremgår altid tydeligt i 
vores sortiment. 

•  Husk at spørge din grossist hvor meget FISK du faktisk 
 får - næste gang du køber fisk!

Betaler du for 
vandet? 

Husk at tjekke nettovægten på fisken...
- så du ikke betaler for vandet!

 Find viden om glasering på www.royalgreenland.com/foodservice

Hvad 
er nettovægt? 
- og hvad er 
glasering? 
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www.royalgreenland.com/foodservice

Naturfisk fra 
Royal Greenland
- smag forskellen...

Hos os er 5 kg fisk 
= 5 kg fisk

Rødspættefilet, rullet
Str.: 55-75g

Varenr.: 123 639 000

Torskeportioner, små
Str.: ca. 68g

Varenr.: 130 639 068

Torskeloins
Str.: 140-160g

Varenr.: 130 979 850

Hellefiskloins
Str.: 90-130g

Varenr.: 121 184 520

Sejfiletportioner - MSC
Str.: 120-140g

Varenr.: 133 979 004

Kullerloins*
Str.: 80-100g

Varenr.: 131 979 825

Rødspættefilet
Str.: 44-88g

Varenr.: 123 631 000

Skrubbefilet, rullet
Str.: 59-71g

Varenr.: 125 639 000

Torskeloins
Str.: 120-140g

Varenr.: 130 979 840

Torskefilet*
Str.: 100-300g

Varenr.: 130 639 000

Lakseportioner
Str.: 90-110g

Varenr.: 141 440 550

Sejloins - MSC
Str.: 140-160g

Varenr.: 133 015 004

Alaska Pollack loins
Str.: 120-140g

Varenr.: 134 083 439

*Indeholder hhv. 4,5 og 4,6 kg nettovægt uden glasering.  
Ændres til 5 kg ved næste produktion.


