
[ succeser fra kantinen ]



Bagte rodfrugter: Skær rodfrugterne i mindre stykker, og 
læg dem i et ovnfast fad. Vend dem med olie, salt og peber, 
og bag i ovnen, til de er møre i 30-40 min. ved 180 grader.

Persillepesto: Rist mandlerne let på en tør pande, til de 
bliver lysebrune. Lad dem afkøle. Blend dem sammen med 
persille, hvidløg, citronskal og olie til en lind pesto. Smag til 
med salt og peber.

Fisk: Læg langefileterne i et ovnfast fad, smurt med lidt 
olie. Krydr med salt og peber. Smør pestoen på fisken i et 
jævnt lag. Bag i ovnen i 10 min. ved 180 grader. 

Fisk
600 g langefilet                                    

Bagte rodfrugter
1 kg rodfrugter fx kartofler, 
gulerødder, persillerod, 
pastinak og selleri
2 løg i både
1-2 spsk olie 

Persillepesto
35 g afskallede mandler 
1 bundt bredbladet persille 
1-2 fed hvidløg
lidt revet citronskal fra 
1 økologisk citron
1 dl olivenolie 

Side 2

[ lange ]
Anden egnet fisk: 

Torsk, mørksej eller kulmule

Tip
Du får det bedste 
resultat, når fiske-
stykkerne er nogen-
lunde lige tykke, så 
de bliver bagt ens. 
Fold evt. det tynde 
stykke ind under 
fisken, så der bliver 
et dobbelt lag fisk.

Bagt lange med persillepesto [ 4 pers. ] Spicy fiskefrikadeller [ 4 pers. ]

Fisk
500 g mørksej
1 æg
1 spsk grøn karrypasta
1 spsk revet ingefær
2 spsk kokosmælk el. mælk
1 spsk mel
½ potte hakket purløg

Grøntsager mm.
2 fed hvidløg
1 spsk revet ingefær
2 rødløg i både
1 spidskål i strimler
1 dl kokosmælk
2 spsk citronsaft
½ dl peanuts
Fuldkornsris

Fisk: Blend fisk, æg, karrypasta, ingefær, kokosmælk, 
mel og ½ tsk salt i en foodprocessor. Rør purløg i. 

Form farsen til fiskefrikadeller. Steg dem 4-5 min. på hver 
side på en slip let-pande i gyldent smør, tilsat lidt olie. 

Grøntsager: Varm lidt olie i en sautérpande, og sautér 
hvidløg og ingefær. Tilsæt rødløg og spidskål, og sautér 
til det falder sammen. Tilsæt kokosmælk. Smag til med 
citronsaft, og drys med peanuts. Servér med kogte 
fuldkornsris.

Side 3

[ mørksej ]
Anden egnet fisk: 

Torsk, kulller eller kulmule



Fisk: Skær fisken i mindre stykker, og krydr med salt og 
peber. 

Tomatsauce: Svits de snittede grøntsager i olie i et par 
min. Tilsæt krydderier, tomater og bouillon, og lad saucen 
simre under låg ca. 10 min. Smag til med salt og peber. 

Hvid sauce: Pisk mælk og bouillon i en gryde, og kog det 
op. Tilsæt saucejævner, og kog saucen godt igennem. 
Krydr med muskatnød, salt og peber. 

Læg lasagneplader, tomatsauce og fisk i lag i et smurt 
ovnfast fad. Slut med hvid sauce, og drys ost over. Bag 
lasagnen i ovnen ved 180 grader i ca. 30 min.

Fisk
500 g torsk

Tomatsauce
1 gulerod i små tern
1 hakket løg
1 lille fennikel i små tern
3 stilke bladselleri i tern
1 spsk olivenolie
2 tsk tørret oregano
1 tsk timian, gerne frisk
1 ds hakkede tomater
2 dl grønsags- eller fiskebouillon 

Hvid sauce mm.
2 dl mælk
1 dl grøntsagsbouillon
3 spsk saucejævner
½ tsk friskrevet muskatnød
200 g lasagneplader gerne fuldkorn
75 g revet ost

Fiskelasagne [ 4 pers. ]

Side 4

[ torsk ]
Anden egnet fisk: 

Kulmule, mørksej eller lange

Kulmule med soya og ingefær [ 4 pers. ]

Fisk mm.
500 g kulmule                                     
2 spsk soyasauce 
saft af 1 lime 
2 tsk revet  ingefær
1 tsk sambal oelek eller 
lidt fintsnittet chili

Grøntsager mm.
3 gulerødder i strimler 
som tændstikker
200 g hvidkål i fine 
strimler
4 stængler blegselleri 
i tynde skiver
Forårsløg
Ris 
 

Rør soya, limesaft, ingefær og sambal oelek sammen, 
og lad det stå og trække lidt.  

Kom grøntsagerne i et ovnfast fad, smurt med olie. 
Skær fisken i mindre stykker, og læg den ovenpå.

Hæld marinaden over. Bag fisk og grøntsager i ovnen
i ca. 12 min. ved 180 grader.

Pynt med forårsløg i skiver, og servér med ris eller nudler.

Side 5

[ kulmule ]
Anden egnet fisk: 

Torsk, mørksej eller lange



Fisk: Skyl muslingerne i koldt vand, og fjern evt. tråde. 
Kassér muslinger med ituslået skal. 

Sæt en stor gryde letsaltet vand over til pasta, og kog den 
2 min. mindre, end angivet på pakken.

Grøntsager: Varm olien op i en stor, tykbundet gryde, og 
sautér hvidløgene kort, uden at de bliver brune. Tilsæt 
løg, gulerødder og fennikel, og sautér et par min. Tilsæt 
muslinger, citronskal, chili og hvidvin, og kog i 5 min. 
Kassér de muslinger, der ikke har åbnet sig.

Dryp pasta af i en sigte, og bland sammen med musling-
erne. Varm hurtigt op, og smag til med salt og peber. Drys 
med hakket persille. 

Fisk
1 kg blåmuslinger

Grøntsager mm.
500 g fettuccine eller
spaghetti 
2 spsk olivenolie 
2 fed hakket hvidløg
2 løg i små tern 
2 gulerødder i små tern
1 fennikel i små tern
Revet skal af ½ citron
¼ tsk chiliflager
2 dl hvidvin
½ bundt hakket,
bredbladet persille

Rødspætteruller med rødbedesalat [ 4 pers. ]

Fisk
500 g rødspættefileter

Grøntsager mm.
500 g rødbeder
1-2 spsk olie
1 spsk vin- eller æbleeddike
1 spsk revet peberrod
1-2 spsk kapers
2 æbler i tern
Kartofler
 

Grøntsager: Bag halvdelen af rødbederne i ovnen ved 
200 grader. Tag skindet af dem, og skær dem i tern. 
Skræl resten af de rå rødbeder, og skær dem i tern. Bland 
en marinade af olie, eddike, revet peberrod og kapers. 
Hæld marinaden over rødbeder og æbler. 

Fisk: Rul hver rødspættefilet sammen til en lille roulade, 
og læg dem i et smurt ildfast fad. Krydr med salt og 
peber. Kom folie over, og bag i ca. 10 min. ved 180 grader.

Servér med  kogte kartofler og rødbedesalat. 

Blåmuslinger med pasta [ 4 pers. ]

Side 7Side 6

[ blåmusling ]
Prøv også med:

Jomfruhummer eller rejer

[ rødspætte ]
Anden egnet fisk: 

Ising eller skrubbe



Disse fisk smager bedst i efterårs- og vintermånederne.
Se meget mere om fiskene på:

Scan koden, og 
hent over 300 
idéer til fisk.
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September Oktober November December Januar Februar

Blåmusling Blåmusling Blåmusling Blåmusling Blåmusling Blåmusling

Kulmule Kulmule Kulmule Kulmule Kulmule Kulmule

Lange Lange Lange Lange Lange

Mørksej Mørksej Mørksej Mørksej Mørksej Mørksej

Rødtunge Rødtunge Rødtunge Rødtunge Rødtunge Rødtunge

Søtunge Søtunge

Torsk Torsk Torsk Torsk Torsk Torsk

Torskerogn Torskerogn

Østers Østers Østers Østers Østers Østers

Stenbiderrogn

Hornfisk

Multe

Rødspætte Rødspætte

Kuller Kuller Kuller Kuller

Makrel Makrel Makrel

Sild Sild Sild Sild

Skrubbe Skrubbe

Lyssej Lyssej Lyssej

2gangeomugen.dk


