
[ succeser fra kantinen ]



Hyldeblomst-spidskål: Vend spidskålen med 2 tsk fint 
salt, og lad den trække ca. 15 min., til den falder sammen. 
Kog imens hyldeblomstsaft og citronskal ind til sirups-
konsistens. Skyl saltet af kålen, og pres vandet ud. 
Vend kålen i siruppen, og pynt med hakket fennikeltop 
eller dild. 

Fisk:  Del fisken i passende stykker. Rør sesamfrø og ko-
kosmel sammen med  lidt salt og peber. Vend først fisken 
i sammenpisket æg, og derefter i sesam-kokos-blanding-
en. Steg fisken på en slip let-pande i gyldent smør, tilsat 
rapsolie, 3-5 min. på hver side.

Servér med hyldeblomst-spidskål og nye kartofler. 

Fisk mm.
500-600 g mørksej
½ dl sesamfrø 
½ dl kokosmel
1 æg

Hyldeblomst-spidskål mm.
1 spidskål i tynde strimler
2½ dl koncentreret 
hyldeblomstsaft
Revet skal fra 1 økologisk citron
Hakket fennikeltop eller lidt dild
Nye kartofler

Mørksej med hyldeblomst-spidskål [ 4 pers. ]

Side 2

Bygotto med blåmusling [ 4 pers. ]

Fisk
1- 1 ½ kg blåmuslinger

Grøntsager mm.
6 dl perlebyg
4 gulerødder i små tern
1 finthakket løg
2 spsk rapsolie
½ l varm fiske- eller 
grøntsagsbouillon 
2 fed hakket hvidløg
1 dl æblemost eller -juice
2 spsk mascarpone 
eller creme fraiche 38% 
1 håndfuld grofthakket, 
bredbladet persille
 

Bygotto: Kog perlebyggen i 15 min. i usaltet vand. Hæld 
vandet fra. Sautér gulerødder og halvdelen af løget i en 
gryde i 1 spsk olie. Tilsæt perlebyggen, og vend rundt. 
Tilsæt fiskebouillonen lidt ad gangen, og rør jævnligt, 
indtil bouillonen er fordampet efter ca. 20 min. 

Fisk:  Skyl muslingerne i koldt vand. Kassér muslinger 
med ituslået skal. Sautér resten af løget med  hvidløget i 
en gryde med 1 spsk olie i ca. 1 min.  Tilsæt muslinger og 
æblemost, og damp i 5 min. under låg. Kassér de musling-
er, der ikke har åbnet sig. Hæld væsken fra muslingerne op 
i bygottoen, og læg igen låg på gryden. Rør til sidst mascar-
pone og persille i bygottoen, smag til med salt og peber, og 
tilsæt de dampede muslinger.

Side 3

[ mørksej ]
Anden egnet fisk: 

Kuller, kulmule eller torsk 

[ blåmusling ]
Prøv også med:

Jomfruhummer eller rejer



Fisk: Skyl rødspættefileterne i koldt vand, og vend dem i 
rugmel, tilsat salt og peber. Steg fiskefileterne på en slip 
let-pande i gyldent smør, tilsat rapsolie,  3-4 min. på hver 
side.

Persillesauce: Kom smørret i en gryde sammen med halv-
delen af mælken, og kog op. Ryst en jævning af hvedemel 
og den resterende mælk, og tilsæt den under omrøring 
til den kogende mælk. Kog saucen godt igennem under 
omrøring, og smag til med salt og peber. Vend persillen i 
saucen lige inden servering. 

Servér de lækre rødspættefileter med persillesauce, 
nye kartofler, dampet broccoli og citronbåde. 

Fisk mm.
500-600 g rødspættefilet
1 dl rugmel
                                   
Persillesauce mm.
15 g smør
4 dl mælk
2 spsk hvedemel
1 bundt hakket persille
Nye kartofler
Dampet broccoli
1 citron i både

Side 4

Rødspættefilet med persillesauce [ 4 pers. ] Kullerfrikadeller med broccolimos [ 4 pers. ]

Fisk mm.
500-600 g kullerfilet
1 æg
1 dl mælk
½ dl havregryn
1 bundt dild

Broccolimos mm.
100 g kartofler i tern
1 kg broccoli med stok 
i buketter/tern
2 spsk rapsolie
1 bundt finthakket  forårsløg
1 citron i både 
Friskbagt rugbrød

Broccolimos: Kog kartofler og broccoli i en gryde med 
vand i ca. 10 min., indtil det er mørt. Hæld vandet fra, og 
blend grøntsagerne til en glat mos. Rør olie og forårsløg i, 
og smag til med salt og peber. 

Fisk: Blend fisk, æg, mælk, havregryn, dild, ½ tsk salt og 
lidt peber, indtil farsen har en passende konsistens. Form 
farsen til frikadeller. Steg dem 4-5 min. på hver side på en 
slip let-pande i gyldent smør, tilsat rapsolie.  

Servér de nystegte kullerfrikadeller med broccolimos, 
citronbåde og friskbagt rugbrød. 

Side 5

[ kuller ]
Anden egnet fisk: 

Mørksej, kulmule eller torsk 

[ rødspætte ]
Anden egnet fisk: 

Ising eller skrubbe

Tip
Prøv hel rødspætte! 
Steg dem i 5-6 min. 
på hver side.  



Fisk: Fordel friskost og bønner på isingfileterne, og rul 
dem sammen omkring fyldet. Læg fiskerullerne i et 
smurt, ildfast fad. Krydr med salt og peber, og fordel smør 
på rullerne. Dæk fadet med folie, og damp fisken  i ovnen i 
ca. 15 min. ved 175 grader. 

Ærtepuré: Blend ærter, cashewnødder, creme fraiche og 
citronsaft til en lind puré. Tilsæt lidt vand, hvis puréen er 
for tør. Smag til med salt og peber, og sæt den på køl.

Anret fiskerullerne på en bund af ærtepuré, og servér 
med  lunt brød eller nye kartofler.
. 

Fisk mm.
600 g isingfilet
200 g friskost med krydderurter
300 g grønne bønner
25 g smør

Ærtepuré mm.
300 g optøede  ærter 
50 g cashewnødder usaltede
1 dl creme fraiche 9%
Saft af  ½  citron
Brød eller nye kartofler

Pasta con pesce [ 4 pers. ]

Fisk mm.
600 g kulmulefilet

Grøntsager mm.
1 hakket løg
2 fed hakket hvidløg
1 squash i tern
1 spsk olivenolie
1 ds hakkede tomater
1 spsk balsamicoeddike
1 potte frisk basilikum
250 g pasta
Friskrevet parmesan
Grøn salat
 

Grøntsager: Svits løg, hvidløg og squash i olivenolie, til 
det er mørt. Tilsæt tomater og balsamicoeddike, og kog 
ved svag varme i ca. 15 min. Smag til med lidt sukker, 
frisk basilikum, salt og peber. Kog pastaen efter anvis-
ning på emballagen. Vend saucen i den kogte pasta, og 
varm forsigtigt igennem. 

Fisk: Skær fisken i passende stykker. Varm olivenolie 
godt op på en slip let-pande. Rist fisken få minutter på 
hver side, og krydr med salt og peber. 

Anret  fisken med den varme pasta. Pynt med revet 
parmesan og frisk basilikum, og servér med grøn salat. 

Ising med friskost og ærtepuré [ 4 pers. ]

Side 7Side 6

[ ising ]
Andet egnet fisk:

Rødspætte eller skrubbe

[ kulmule ]
Anden egnet fisk: 

Kuller, mørksej eller torsk



Disse fisk smager bedst i forårs- og sommermånederne.
Se meget mere om fiskene på:

Scan koden, og 
hent over 300 
idéer til fisk.
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Marts April Maj Juni Juli August

Torsk Torsk

Lyssej Lyssej Lyssej

Mørksej Mørksej Mørksej Mørksej Mørksej Mørksej

Kuller Kuller Kuller Kuller Kuller Kuller

Kulmule Kulmule Kulmule Kulmule Kulmule Kulmule

Rødspætte Rødspætte Rødspætte Rødspætte Rødspætte Rødspætte

Skrubbe Skrubbe

Ising Ising Ising Ising

Søtunge Søtunge Søtunge

Makrel Makrel Makrel

Sild Sild Sild Sild

Hornfisk Hornfisk Hornfisk Hornfisk Hornfisk

Multe Multe Multe Multe Multe

Torskerogn Torskerogn

Stenbiderrogn Stenbiderrogn

Ørredkaviar Ørredkaviar

Blåmuslinger Blåmuslinger Blåmuslinger Blåmuslinger Blåmuslinger

Østers Østers Østers
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