
Opskrifter fra Royal Greenland 
- mere fisk på menuen!



Det kan betale sig at tjekke nettovægten uden 
glasering når du køber frossen fisk. 

Vi oplyser altid nettovægten uden glasering. 
Hos os er ærlighed og gennemskuelighed vigtige parametre.

Hvad 
er nettovægt? 
- og hvad er 
glasering? 



Mikael Kopp Christensen er kendt for sin smittende begejstring for god 
mad. Han styrer køkkenet med stor kreativitet og respekt for råvaren, 
men har samtidig en helt-nede-på-jorden og usnobbet tilgang til  
gastronomi. Især glæden for fisk og den gode smagsoplevelse fylder 
meget i Mikaels dagligdag. Mikael har mange års erfaring med at hjælpe 
caféer og spisesteder med bl.a. udvikling af koncept og menu.
 
Senest har han udviklet et helt nyt menukort til KUNSTENs café i Aalborg. 
Mikael stod selv i køkkenet indtil det nye menukort var indarbejdet, og 
herefter fungerer han som konsulent for museet. Menukortet tager ud-
gangspunkt i de nordjyske specialiteter og gode råvarer. Mikael fortsæt-
ter som konsulent, denne gang som chef for restauranten i det nyligt 
færdigbyggede Musikkens Hus i Aalborg.

Den nordjyske kok

Mikael Kopp Christensen, har udviklet opskrifterne 
til denne folder...

Vores ønske til opskrifterne har været, at de skal være enkle, bestå af få ingredienser og 
have fokus på den gode smag.

De første opskrifter er traditionelle retter med et spændende twist. De kan alle nemt ser-
veres for mange (faktisk rigtig mange), og både børn og unge vil også kunne elske disse 
retter. I de næste opskrifter har vi valgt at fremhæve vores nyheder, fisk med skind.

Intet kan konkurrere med en fisk, der lige er hevet op af havet. Men vores frosne fisk er  
indfrosset kort tid efter fangsten, hvilket betyder, at den gode smag og kødstruktur be-
vares bedre end hos de ferske fisk, der ofte kan være lang tid undervejs til dit køkken.

God fornøjelse!



Fiskepakker med 
bacon og gulerødder
10 personer /Ingredienser
10  Alaska Pollack loins á 70g 
 fra Royal Greenland
2  spidskål
2 kg gulerødder
½ bundt timian
 salt og peber
2 dl  olivenolie
20 skiver  bacon
4 dl  yoghurt
½ tsk spidskommen
1 fed  hvidløg
 

Tilberedning
Del spidskål i enkelte blade og blancher i saltet 
vand. Skræl gulerødder og kog dem møre, rist 
dem i lidt olie med timian, salt og peber. Steg 
bacon sprødt og hak det fint. Evt. på blender. 

Placer de små loins på spidskålbladene, og 
fordel baconknas, timian, salt og peber ovenpå. 
Rul spidskål omkring og placer dem i et ildfast 
fad med de ristede gulerødder omkring.  
Bages i ovnen i ca. 20 min ved 160º. 

Smag yoghurt til med spidskommen og knust 
hvidløg, som serveres sammen med pakkerne. 

Brug resten af gulerødderne og spidskål til en 
råkostsalat.



10 personer /Ingredienser
7   små torskeloins á 70g fra Royal Greenland
5  løg
5  røde peberfrugter i tern
5  grønne peberfrugter i tern
1 dl olivenolie
3 fed  hvidløg
½ bundt  timian
2 stk laurbærblade
3 spsk  stærk paprika
1 tsk  stødt spidskommen
3 l kraftig fiskebouillon
 salt og peber

Tilberedning
Snit løg og peberfrugter i tern og sauter dem  
i olivenolie. Tilsæt knust hvidløg samt timian,  
laurbærblade, paprika og stødt spidskommen. 
Sauter kort og tilsæt bouillonen. 

Kog godt igennem i ca. 1 time, og smag til med  
salt og peber. 

Skær torsken i små brud, som tilsættes suppen.  
Lun suppen godt igennem uden at koge den.  
Serveres med groft brød

Krydret fiskesuppe



Fiskelasagne
10 personer /Ingredienser
1 – 1,5 kg  torskefileter fra Royal Greenland
5  grønne squash i skiver
4 fed hvidløg
2 dl  olivenolie
 salt
2 l  krydret tomatsauce
2 kg  lasagneplader 
1 l  bechamel sauce
 

Tilberedning
Skær de grønne squash i tynde skiver (ca. 3mm) 
på mandolinjern, og vend dem med knust 
hvidløg, olivenolie og lidt salt. Sauter squash-
skiverne ganske kort på en hed pande og lad 
dem dryppe af i en hulbakke. 
Byg lasagnen med skiftevis tomatsauce,  
lasagneplader, ristede squash, de optøede tor-
skefileter (skæres evt. i tynde strimler), tomat-
sauce, lasagneplader og ristede squash. Afslut 
med bechamel sauce. 

Bag lasagnen ved 175º  i ca. 35 minutter til den 
er gylden. 

--------------------
Lav din egen tomatsauce:
3  løg
2 dl  olivenolie
2 spsk  rørsukker
2 kg  hakkede tomater 
3 fed  hvidløg 
150g  tomatpuré
1 kvist timian 
 salt og peber 

Sauter løgene i olie under låg i 10 min. ved middel 
varme. Tilsæt sukker og kog yderligere 10 min. Kom 
hvidløg og tomatpuré i og sauter kort. Tilsæt de hak-
kede tomater og kog saucen tyk med en kvist timian 
nede i saucen. Smag til med salt og peber. 

Lav din egen bechamel sauce:
100g  smør
1 stort  løg 
75g  mel
1 l  sødmælk
½ l  piskefløde 
 salt og peber
  muskatnød

Smelt smør i en gryde og tilsæt finthakket løg.  
Sauter kort, tilsæt melet og bag godt igennem.
Kog mælk og fløde op i en ny gryde og hæld det over 
løg-melblandingen og kog godt igennem.  
Smag til med salt, peber og evt. muskatnød.





Fisk med chorizo og ærter
10 personer /Ingredienser
10  sej loins á 70g fra Royal Greenland
20 små  stege chorizopølser
1 dl  olivenolie
200g  løg
 salt og peber 
1 kg  ærter, frosne
200g  parmesan revet
1 bundt  bredbladet persille
4 bk  ærtespirer (kan undlades)
 

Tilberedning
Steg chorizopølserne i olie ved middel varme sammen med hakket 
løg, og krydder med salt og peber. Vend ærterne i og varm igen-
nem.

Placér de optøede fisk ovenpå på ærterne og pølserne i et ovn-
fast fast. Tilberedes i 5 - 10 min. ved 180º. Hvis fiskestykkerne er 
tykkere end 1 cm anbefaler vi, at de skæres i strimler.

Drys revet parmesan og hakket persille på den varme gratin, og 
pynt evt. med ærtespirer. 



10 personer /Ingredienser
1 – 1,5 kg  sejfileter fra Royal Greenland
2 kg  broccoli
100g  løg
500g  æbler
½ bundt  persille
300g  parmesan revet
5 dl  fløde
 salt og peber

Tilberedning
Blancher broccolien ganske kort i saltet vand og 
afdryp godt. Hak løget, skær æblerne i store tern, 
og vend dem med broccoli og hakket persille. 

Placer sejfileterne i et ildfast fad og fordel grønsags-
blandingen i et jævn lag over dem. Hvis sejfileterne  
er tykkere end 1 cm anbefaler vi at de skæres i 
strimler. Bland revet parmesan, fløde, salt og peber, 
og hæld det over fiskestykkerne.

Bages i ovnen ved 225º i ca. 10-12 min eller til 
saucen er flot gylden. 

Tip til tilbehør:  
Råkostsalat af broccoli og æbler, som vendes i cit-
ronsaft, olivenolie, finthakket persille, salt og peber.

Fiskegratin med broccoli og æbler



Fisk med skind
- delikat nyhed til 
dit menukort

Som noget helt nyt har Royal Greenland også fisk 
med skind:
-  Torskeloin med skind
-  Hellefiskeloin med skind

Loins er det bedste stykke på fisken, og selvfølgelig
uden ben. Og med skindsiden på, kan det ikke gøres 
meget bedre. 

Vi anbefaler, at du steger eller griller fisken med 
skindsiden nedad. Det giver en fremragende smag 
med et fantastisk udseende !

Fisk med skind
-  er med til at bevare saftigheden
-  beholder den gode smag
-  er ekstra flotte at anrette

Velbekomme!



10 personer /Ingredienser
10  torskeloins med skind fra Royal Greenland
1,5 kg  blandede rodfrugter
150 g  smør 
20 små stege chorizopølser
1 bundt  purløg
1 bundt  persille  
 salt og peber

Tilberedning
Vask og skræl alle rodfrugterne og kog dem helt 
møre i letsaltet vand, blend rodfrugterne med smør, 
salt og peber. 

Rist chorizopølserne på panden. Steg bagefter 
torsken på skindet til den er sprød og saftig.

Kom fintsnittet purløg og persille i pureen og anret 
torsken på den varme puré med den stegte chorizo. 

Kom lidt af olien fra de stegte chorizopølser på 
tallerkenen og drys med lidt flere krydderurter.

Torsk med skind og rodfrugtepuré & chorizo



10 personer /Ingredienser
10  hellefisk med skind fra Royal Greenland
5  porrer 
5 dl  cremefraiche 38%
2  skalotteløg 
5 spsk rasp
200g  oliven
150g  parmesan
½ bundt  dild 
 salt og peber

Tilberedning
Blancher de hele porrer i ca. 5 min. Afdryp dem 
godt. Skær dem i skiver, og placer dem tæt i et 
ildfast fad. 

Bland cremefraiche, finthakket skalotteløg og smag 
til med salt og peber. Fordel cremefraicheblandin-
gen over porrerne og drys med rasp. Bages i ovnen 
ved 225º i ca. 10 min. eller indtil porrerne er gyldne. 

Steg hellefisken på skindsiden til den er sprød og 
gennemvarmet. Krydder med salt. 

Anret hellefisken med skindsiden opad, de grati-
nerede porrer, oliven, revet parmesan og dild.

Hellefisk med skind 
og gratinerede porrer & oliven



Torsk med skorzonerrod og skummende bisque
10 personer /Ingredienser
10  torskeloins á 70g fra Royal Greenland
500g  skorzonerødder 
1 dl  vindruekerneolie
1 l  god kraftig fiskebouillon
3 dl  piskefløde
1  citron
 salt og peber 
1 bundt  purløg
 

Tilberedning
Vask og rens skorzonerrødderne grundigt, skær 
dem i tynde skiver på skrå. Rist dem i olien til de 
er gyldne og sprøde i kanten. Smag til med salt og 
peber. 

Kog fiskebouillonen op og tilsæt fløden. Smag til 
med citronsaft, salt og peber. Blend suppen godt 
igennem og skum den op med stavblender. 

Sæt de optøede torskeloins i ovnen ved 110º i et 
ildfast fad dækket med køkkenfilm. Brug gerne 
stegetermometer indtil den rette kernetemperatur 
opnås.

Anret torsken med den skummende bisque,  
skorzonerrødderne og den fintsnittede purløg.



10 personer /Ingredienser
10  havkat loins á 130g fra Royal Greenland
10  artiskokker
5  salatløg
5  tomater
1 bundt kørvel
1 bundt  persille
1 bundt purløg
1 bundt dild
2 dl  olivenolie
3  citroner
 salt og peber

Tilberedning
Rens og kog artiskokkerne. Del salatløgene i halve 
og ”brænd” dem på en tør pande indtil de har en 
tydelig sort skorpe, og er blevet møre. Sæt evt. en 
gryde på toppen af løgene for at holde dem nede 
mod panden. 

Skær tomaterne i tern uden kernerne. Hak ¾ af 
krydderurterne, og bland dem med tomaterne, 
olivenolie, citronsaft, salt og peber. 
Rist havkatten til den er gylden og stadig saftig. 

Anret artiskokkerne med havkatten, krydderurte-
vinaigretten og salatløgene. Pynt af med krydder-
urter. 

Havkat med artiskok og brændte løg



10 personer /Ingredienser
10  hellefiskeloins á 130g fra Royal Greenland
4  skalotteløg
½ dl  hvidvinseddike
1 dl  hvidvin
200 g  smør
1  spidskål
500g  rosenkål 
4  æbler
1  muskatnød
1 dl  olie 
1 bundt  dild
 salt
 

Tilberedning
Snit skalotteløg i tern og reducer med hvidvins-
eddike og hvidvin til næsten al væsken er væk. 
Pisk smørret i løgreduktionen og smag til med salt.

Blancher spidskålen. Pluk rosenkålsbladene af 
enkeltvis og skær æblerne i tern. Rist æblerne og 
rosenkålsbladene ganske kort på en hed pande og 
riv muskatnød over. 

Rist hellefisken i lidt olie og smør til den er gylden. 
Krydder med salt.

Placer hellefisken og de blancherede spidskålsblade, 
og drys med æbler og rosenkål over. Anret lidt af 
smørsaucen omkring fisken, evt. med finthakket 
dild. 

Hellefisk med kål og muskatristede æbler



www.royalgreenland.com/foodservice

  

Varebetegnelse Str. Varenr. Nettovægt 
   uden glasering 

Rødspættefilet 44 - 88 g 123 631 000 5.000 g 

Rødspættefilet, rullet 55 - 75 g 123 639 000 5.000 g 

Skrubbefilet, rullet 59 - 71 g 125 639 000 5.000 g 

Torskeloins, små  ca. 70 g 130 979 070 5.000 g 

Torskeloins, grønlandske 120 - 140 g 130 979 848 5.000 g 

Torskeloins 140 - 160 g 130 979 850 5.000 g 

Torskeloins 120 - 140 g 130 600 844 5.000 g 

Torskeloins 140 - 160 g 130 600 854 5.000 g 

Torskefilet 90 - 160 g 130 600 634 5.000 g 

Torskeloins, med skind  170 - 210 g 130 979 890 3.000 g  

Hellefiskeloins 90 - 130 g 121 184 520 5.000 g 

Hellefiskefilet 400 - 700 g  121 180 200 5.000 g 

Hellefiskefilet, intl. 400 - 700 g 121 134 300 2 x 6,81 kg 

Hellefiskefilet, intl. 400 - 700 g 121 134 301 2 x 6,81 kg

Hellefiskeloins, med skind  170 - 210 g 121 184 540 3.000 g 

Sej loins, små  ca. 70 g 133 600 624 5.000 g 

Sej loins  120 - 140 g 133 600 644 5.000 g 

Sejfilet  100 - 300 g 133 639 004 5.000 g 

Alaska Pollack loins, små  ca. 70 g 134 083 074 5.000 g 

Alaska Pollack loins  120 - 140 g 134 083 134 5.000 g 

Havkat loins  120 - 140 g 188 000 830 5.000 g 

Havkatfilet  120 - 140 g 188 000 820  5.000 g 


