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Mikael Christensen

Royal Greenland fisk og skaldyr
– smag forskellen...

I denne folder finder du opskrifter på 
tapasretter serveret ved Royal Green-
lands fiskeskoler.
Opskrifterne er udviklet af kok 
Mikael Christensen. Mikaels speciale 
er fisk og skaldyr og han har tidligere 
arbejdet blandt andet på Restaurant 
Pakhuset i Skagen samt Svinkløv 
Badehotel. 
I dag har Mikael sin egen restaurant, 
Kopp & Co i Hals i Nordjylland, mens 
han ved siden af arbejder som konsu-
lent for blandt andre Royal Greenland, 
fungerer som dommer ved Årets Kok 
og forfatter kogebøger.



Makirulle med hellefisk 
serveret med soya, wasabi og laksecaviar 

Ingredienser
500 g  Hellefiskeloin 
500 g  sushiris 
1 pk  noritang
3 spsk  ristede sesamfrø
1 lille  bdt forårsløg
1 dl  risvinseddike 
2 spsk  sukker
50 g  lakserogn
1 bk  karse
1 dl  soja
1 tsk  maizena 
 Salt 

Tilberedning
Skyl sushirisene grundigt under rindende koldt 
vand, indtil vandet, der løber fra risene er helt 
klart. Dryp risene godt af og kog dem efter 
anvisningen på pakken. Skær hellefisken ud i 
strimler i tykkelse 1x1 cm. Skyl og rens forårsløg 
og skær dem i strimler på langs. Rør risvins-
eddike, sukker og salt sammen, hæld blandin-
gen over de varme sushiris og vend risene for-
sigtigt rundt til de er afkølede og klar til brug 
(de må gerne være lidt lune når de anvendes). 
Fordel risene på tangpladerne og placer helle-
fisk, forårsløg, ristet sesam og lidt wasabi på 
risene, rul ris og tang omkring fyldet med en 
rullemåtte og stil til side. Jævn sojaen lidt med 
maizena, skær makirullerne ud med en meget 
skarp kniv og server med lakserogn, karse, lidt 
mere wasabi og den jævnede soja.

Antal personer
10

Tilberedningstid
60 min.



Saltet laks 
med avocado og citron-confit

Ingredienser
800 g  Lakseportioner eller -filet 
125 g  salt
100 g  sukker 
 timian
 rosmarin
 hvidløg
 peberkorn 
 korianderfrø
1  vaniljestang
 chili
 citronskal
 appelsinskal
 limeskal
1 lille  fennikel 
½ dl  citron-confit (lemoncurd)
2  avocado
1  kvist dild 

Tilberedning
Kog en saltlage af salt, sukker og alle krydderi-
erne, afkøl helt og kom lakseportionerne heri 
i 24 timer.
Blend avocado med citronsaft og salt, og kom 
i sprøjtepose. 
Skær fennikel i tynde skiver på mandolin eller 
pålægsmaskine og læg i isvand.
Anret den saltede laks i tykke skiver med 
avocadopuré, citronconfit og crudité af fennikel 
samt plukket dild.

Antal personer
10

Tilberedningstid
1 døgn til saltning, 
herefter 20 min. 





Brandade af sej 
med croutons og ramsløgolie 

Ingredienser
1 kg  Sejhaler
6 spsk salt
1 kg  bagekartofler
2 dl  olivenolie 
1 lille  daggammelt brød
2 dl  ramsløgolie 
1 l  mælk 
 laurbær
 peberkorn
1 helt  hvidløg
1 bundt  purløg

Tilberedning
Salt sejhalerne i 24 timer. Næste dag skylles de 
og koges i mælk tilsat laurbær, peberkorn og 
hvidløg. Kog kartoflerne til mos og bland den 
kogte fisk og kartoflerne til en grov puré, smag 
til med salt og peber, olivenolie og evt. lidt af 
kogemælken.
Rist brødcroutonerne i lidt olie med rosmarin og 
hvidløg. Anret den lune Brandade med rams-
løgolie, croutoner og fintsnittet purløg.

Antal personer
10

Tilberedningstid
1 døgn til saltning, 
efterfølgende 
30 min.
 



Rødspætte med variation af snekrabbe
persillerod og chorizo

Ingredienser
10 stk Rødspættefileter
 Snekrabbekød
10 skiver  chorizo
10  små persillerødder 
1 bundt  persille 
2 dl  olivenolie 
2 fed  hvidløg
100 g  parmesan
100 g  smør
 Salt & peber 

Tilberedning
Rul rødspættefileterne omkring snekrabbe- 
kødet og læg rullerne i et smurt ildfast fad.  
Bag fisken ved 55°C under film. 
Skræl persillerødderne og gem 2 til sprøde  
persillerødder. Kog de resterende persillerød-
der i lidt mælk og vand til de er helt møre. 
Blend med lidt fløde, salt og peber og lidt smør.
Skær chorizoen i tynde strimler og rist den 
sprød i ovnen. Pluk persillen og blend ¾ til 
pesto sammen med olivenolie, hvidløg og  
revet parmesan og smag til med salt og peber. 
Steg tynde strimler af persillerod sprøde i varm 
olie og drys med salt.
Anret de varme rødspætteruller på persille-
rodspuréen, dryp med pestoen og pynt med 
plukket persille, sprød chorizo og friteret  
persillerod.

Antal personer
10

Tilberedningstid
60 min. 



Torsk 55°C med havtorn 
og gulerod 

Ingredienser
1 kg  Torskeloins 
1 kg  gulerødder 
100 g  smør
100 g  havtorn
1 dl  appelsinsaft 
5 skiver  lufttørret skinke 
1 bundt  purløg
 

Tilberedning
Portionér torsken og drys med lidt salt og suk-
ker, placér fisken i et smurt ildfast fad og bag 
den i ovnen under film, til den har en kerne-
temperatur på 55°C. 
Rist skinken sprød i ovnen og knus den.
Kog en puré af gulerødderne (gem 1 til crudité) 
og blend med smør, salt og peber. Skær den 
ene gulerod i tynde strimler på mandolinjern 
eller pålægsmaskine og kom den i isvand. 
Kog havtornebærrene i appelsinsaften og sigt 
bærrene fra. Reducér saften lidt og pisk smør i. 
Snit purløg fint.
Placer torsken i et lille fad og overhæld med 
saucen. Kom lidt puré omkring fisken og pynt 
med lufttørret skinke, purløg og crudité.

Antal personer
10

Tilberedningstid
60 min.
 





Royal Greenland Inspirationsservice
- Din seafoodekspert, direkte i inboxen

Gå ind og meld dig til på
www.royalgreenland.com/foodservice

Royal Greenland prioriterer det pro-
fessionelle segment meget højt, og 
vi tilbyder derfor vores food service 
kunder at blive medlem af vores 
inspirationsservice.
Med vores inspirationsservice øn-
sker vi at inspirere til at få sat fisk på 
menuen i Danmarks professionelle 
køkkener. Servicen består af emails 
tilpasset DIT køkken. 

Inspirationsservice 
indeholder blandt andet:
- Spændende opskrifter med fisk 

og skaldyr udviklet specifikt til 
storkøkkener 

- Invitationer til gratis seminarer 
med fokus på fisk og skaldyr 

- Invitationer til messer og events 
- Læring om fiske- og skaldyrsarter 
- Nyheder fra branchen

Vi sender inspiration 2 gange pr. 
måned og du kan når som helst fra 
melde dig igen.



Royal Greenland... 
– fisk og skaldyr i særklasse

Royal Greenland er en af verdens førende leverandører af 
fisk og skal dyr. Vi leverer en bred vifte af vel smagende 
produkter og ved at kombinere vores enestående råvarer 
med brugerdrevet innovation og vores høje kvalitetskrav, 
opfylder vi det professionelle køkkens behov.

For uddybende information om produkterne i denne op-
skriftfolder, se vores fulde sortiment på www.royalgreen-
land.com/foodservice eller kontakt:

Royal Greenland kundeservice på:
CustomerServiceAalborg@royalgreenland.com
Tlf.: 9815 4400

eller din lokale Key Account Manager:

Område Nord:
Flemming Trosborg
fltr@royalgreenland.com 
Tlf.: 4188 2664 

Område Syd:
Niels Pinderup
nipi@royalgreenland.com 
Tlf.: 2211 7049

Område Sjælland:
Michael Kaisler Thomsen
mith@royalgreenland.com 
Tlf.: 4199 8453

Offentlige & Contract Caterers:
Anne Jakobsen
anja@royalgreenland.com 
Tlf.: 2125 5504

www.royalgreenland.com/foodservice


