MARITIM

GASTRONOMI
FÖR ALLA KÖK

Feldt´s Fisk & Skaldjur AB • www.fisk.se

2007 års kockelever vid Maritim Gastronomi i Kungshamn.

Maritim Gastronomi
I våra utbildningar utgår vi från traditionell matlagning som grund och bygger sedan vidare på moderna
influenser och ny teknologi. Naturligtvis har svensk fisk och svenska skaldjur en given plats i våra
utbildningar eftersom vi är lokaliserade på västkusten där vi har tillgång till världens bästa maritima
råvaror. Kompetenscentrum i Sotenäs startar en ny omgång av den kvalificerade yrkesutbildningen
Maritim Gastronomi i september varje år.
För mer information kontakta Anders Berg, utbildningsansvarig Maritim Gastronomi,
E-post: anders.berg@sotenas.se, www.kompetenscentrum.se.

MARITIM GASTRONOMI
FÖR ALLA KÖK
Elever och lärare från utbildningen Maritim Gastronomi fick
under våren 2007 i uppdrag av Feldt´s Fisk och Skaldjur AB
att ta fram några recept som fungerar lika bra till lunch i ett
storkök som till á la carte i ett restaurangkök.
Eftersom kökens ekonomiska och serveringsmässiga
förutsättningar skiljer sig så mycket från varandra resulterade
arbetet i två varianter på recepten.
I á la carte-varianten har eleverna lagt stor vikt vid exklusivitet
och presentation medan man i lunchvarianten har lagt lite extra
krut på att få ner kostnaderna samt att rätten ska gå snabbt att
tillaga och servera.
Resultatet ser du i denna lilla broschyr som vi valt
att kalla ”Maritim Gastronomi för alla kök”.

Feldt´s Fisk & Skaldjur AB
Bara tre meter från de salta, blå böljorna vid Kungshamn, med en underbar utsikt över Smögen,
där hittar du oss på Feldt´s Fisk & Skaldjur. Feldt´s arbetar med fisk från i stort sett alla världens hav,
företrädelsevis de rena och kalla vattnen vid Ishavet, Island, Grönland och Alaska. I vårt breda sortiment
finns alla tänkbara sorters fisk, skaldjur och kaviar. Sortimentet omfattar såväl opanerat, panerat och
förstekt. Vi är dessutom stolta över att kunna erbjuda marknadens bredaste sortiment av
lakeprodukter samt ett mycket brett sortiment av laxprodukter från vårt eget rökeri.
Vi erbjuder både frysta och färska produkter till mycket konkurenskraftiga priser!
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ATT VÄLJA RÄTT FISK

Att välja rätt sorts fisk till en specifik maträtt är inte så lätt. Det vanligaste felet är
att man väljer en dyr fisk till en fin rätt och en billig fisk till en vardagsrätt.
I ett ekonomiskt perspektiv är det en mycket bra
regel. Men ur en gastronomisk synpunkt kan det
vara förödande. För att vara på den säkra sidan
väljer den okunniga konsumenten ofta det dyrare
alternativet. Men hur många konsumenter väljer entrecote till kalopsen eller kalvfilé till Wallenbergare?

Storleken på fisken är oerhört viktig.

Några grundregler vid val av fisk:

En annan sak som påverkar är vad fisken äter,
en fisk som äter mycket skaldjur smakar mycket
riktigt skaldjur. Säsong är ytterligare en sak som
man bör ta hänsyn till. Hur många vet att räkor
vanligtvis är som bäst i januari, ostron i december
och blåmusslor i februari-mars. Makrillen är som
bäst under sommaren men de flesta fiskar är till
sin fördel under hösten och vintern, alltså mycket
att ta hänsyn till. Därför bör du som kund eller
konsument kräva att få tala med en kunnig säljare
som kan ge professionella råd om kvalitet och
tillämpning.

• Feta fiskar som lax, regnbåge, röding och makrill
är bra fiskar att halstra och grilla.
• Magra fiskar som sej, torsk, piggvar och kummel
är utmärkta för pochering.
• Fasta fiskar som havskatt, marulk, knot och uer
är lämpliga i fiskgrytor och soppor.
• Fiskar med bräckligare struktur som vittling,
rödspätta och kummel passar till panering och
smörstekning.
• Proteinrika fiskar som lubb, bleka, kolja och gös
krävs för att göra en riktigt bra färsrätt.

Att lyckas med tillagning av fisk är inte svårt, men det kräver vissa grundläggande
kunskaper. Det gäller att ha kontroll på tillagningsprocessen annars blir fisken
överkokt, uttorkad, smaklös och den får en trist konsistens, nästan som kött.

Eftersom livsmedelslagen säger att temperaturen
vid varmhållning av fisk inte får understiga 72°C
bör därför varmhållnig undvikas så långt det går.
Om du av serveringsmässiga skäl måste varmhålla fisk bör du satsa på fetare fiskar då dessa
klarar varmhållning bättre.

Fryst laxfilé, portionsstyckad.

Laxfilé pocherad till 54°C kärntemperatur.

Laxfilé pocherad till 72°C kärntemperatur.
Varmhållen i ca 10 minuter.

”BLEKNING”

Pensla mörkare fiskar (t ex sej) med någon naturlig syra (t ex citron)
före tillagning för att få en ljusare färg på fiskköttet.

Vid tillagning av fisk är konsistensen minst lika
viktig som själva smaken. Vattenförlust vid tillagning och varmhållning är det som mest påverkar
konsistensen på ett negativt sätt. Vi kan påverka
detta genom att:
• Rimma fisken före tillagning för en fastare
konsistens på fiskköttet.
• Pensla mörkare fiskar (t ex sej) med någon
naturlig syra (t ex citron) före tillagning för att få
en ljusare färg på fiskköttet.
• Pensla (eller spraya) fisken med smör eller olja
före tillagning i ugn.
• Jobba med rätt temperaturer vid tillagning, först
hög sedan skonsam.
• Kontrollera att fisken har rätt kärntemperatur.
• Undvika lång varmhållning med för höga
temperaturer.
• Pensla (eller spraya) fisken med t ex rapsolja
eller smör för att undvika uttorkning vid
varmhållning och servering.
Kompletterar du dessa råd med en lyckad
smaksättning är succén ett faktum.
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Fiskens kärntemperatur får absolut inte överstiga 60°C eftersom proteinerna
i fisken då kollapsar och fisken släpper mycket vatten. Resultatet blir en torr
och tråkig fisk, som på bilden till höger.

Smak, konsistens, textur och fetthalt på fiskköttet
skiljer sig inom varje fiskart beroende på storlek.
En sej på ett kilo och en sej på 6-7 kilo har större
skillnader än t ex en kolja och en torsk
med samma vikt.

TILLAGNING AV FISK

I nästan all tillagning av fisk gäller till att börja
med en hög tillagningstemperatur, sedan en
lägre mera skonsam. Det är fiskens kärn-(mitt)
temperatur man mäter för att veta om den är klar.
Den optimala kärntemperaturen varierar beroende
på fiskart. Dessa kärntemperaturer ligger mellan
48°- 56°C. Önskar du en kärntemperatur på 54°C
kan du avsluta tillagningen vid t ex 52°C eftersom
temperaturen fortsätter att stiga några grader efter
det att fisken tagits ur pannan eller ugnen. Fiskens
kärntemperatur får absolut inte överstiga 60°C
eftersom proteinerna i fisken då kollapsar och
fisken släpper mycket vatten. Resultatet blir en
torr och tråkig fisk, som på bilden på sidan 5.

RÄTT TEMPERATUR

Fryst sej, portionsstyckad.

Sejfilé rimmad, penslad med citron, pocherad till 54°C
kärntemperatur. Sedan penslad med smör.

Sejfilé rimmad, pocherad till 54°C kärntemperatur.
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NÄR ÄR FISKEN BÄST?
Säsongsvariationer påverkar
både pris och kvalitet.

När vi köper in färsk fisk är kunskapen om säsongsvariationer för olika arter av högsta vikt. Kvaliteten på
vildfångad fisk varierar mycket under året, bland annat
beroende på när fisken ”leker”. Även tillgången på föda
och temperaturer på vattnet spelar en viss roll.
Den energikrävande produktionen av rom och mjölke
under leken tar energi från fiskens muskler. De flesta arter
äter lite eller ingenting alls under lekperioderna. Detta gör
att fiskköttet förlorar i både smak och textur.
Tiden på året påverkar även tillgången på fisk och skaldjur
vilket är betydelsefullt för ekonomin i köket. När man filear
t ex plattfisk får man normalt ut ca 50%, när den är rombärande får man ut ca 30%.
Årstiderna påverkar både kvalitet, tillgång och dagspris.
Det finns dock några fiskar som är säkra åretrunt-fiskar
t ex hälleflundra, uer, rödtunga och gråsej.
På grund av de stora säsongsvariationerna har vi valt att
sortera in våra recept under olika årstider och månader då
vi anser att fisken i receptet är som bäst.
Använder du fryst fisk är säsongsvariationerna mindre
märkbara eftersom denna fisk ofta är fiskad när tillgången
och kvalitén är som bäst.
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VÅR

Romfylld baconlindad torsk,
ugnsrostade rotsaker och
Sandefjordsås		 10 p
Torsk:
1,5 kg
12 g
25 g
500 g
20 skivor

VÅR / APRIL

VÅR / MARS

Á LA CARTE

Tidigt på våren är blåmusslorna
fyllda till bredden och då
smakar de som allra bäst.
Under våren med start i mars
är havskatten mycket delikat,
likaså långan och kammusslan.

torskloins
socker
salt
färska spenatblad
torskrom
bacon

Sandefjordsås:
2 dl
crème fraiche
2 dl
grädde
2 dl
finhackad schalottenlök
1 dl
torrt vitt vin
2 msk
ansjovisspad
200 g
smör
Gör så här:
TORSKEN: Rimma torsken med salt och socker i
ca 2 timmar. Bred ut baconskivorna omlott och placera
torskryggen i mitten. Skär ett snitt genom torskryggen
ner till mitten lite drygt. Placera ned spenatblad,
sedan torskrom, salta och peppra. Vik över ändarna
på baconskovorna och forma till en rulle.
Förstek rullen i stekpanna och kör klart i ugnen
på 175°C. Fisken skall ha en kärntemp på ca 52°C.
SANDEFJORDSÅS: Fräs löken, tillsätt vin, reducera
till hälften. Häll i grädden, koka tills det tjocknar.
Tillsätt crème fraiche koka upp och montera sedan i
smöret. Smaksätt med ansjovisspad, salt och peppar.
Såsen kan smaksättas med t ex färskriven pepparrot,
kaviar och färska örter.

LUNCH

Kokt drösad torsk med
stuvade vita rotfrukter
och knaperstekt sidfläsk		 10 p
Torsk:
10 bitar
5 msk
375 g

fryst torskfilé på ca 140-160g
havssalt
sidfläsk eller bacon.

Stuvning:
2,5 msk
7 st
5 st
1 st
5 st
12 dl
50 g
50 g

smör
schalottenlökar
palsternackor
selleri
persiljerötter
mjölk
mjöl
smör

Gör så här:
Skala och skär rotfrukterna i jämna bitar, skala och
dela schalottenlöken i fyra.
Svetta upp rotfrukterna i smör tillsammans med
kryddorna och slå på mjölken. Sjud under lock i
ca 5 minuter toppred med smör och vetemjöl,
koka tills de är mjuka. Smaka av med vitpeppar, salt,
muskot och ev kryddpeppar.
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LUNCH

Rökt laxmousse			
Laxmousse:
750 g
varmrökt lax
5 msk
finhackad schalottenlök
600 g
philadelphiaost
2 tsk
senap
2 msk
hackad dill
salt och peppar
Sallad:
10
10 st
2 st

5 skivor

hårdkokta ägg
fasta potatisar
spenat, färsk
knippa dill
sallad t ex mache, roman, ruccola,
salladsskott etc
kallpressad rapsolja
färskpressad citron
grovt bröd
svartpeppar
salt

10 p
Gör så här:
MOUSSEN: Tillverkningen av denna mousse är
väldigt enkel. Man tar helt enkelt och blandar samtliga
ingredienser i en skål med gaffel eller ballongvisp,
finfördela laxen och vispa det hela så att det blir en
väldigt slät och fin smet. Ställ in moussen i kylen och
låt den stå där i ca 1 timma så att den ”sätter sig”.
SALLADEN: Koka potatisen. Skala och dela äggen.
Skölj och dela salladen. Blanda potatis, kryddor, lök,
citron och rapsolja. Blanda spenat, dillkvistar och
sallad. Skär brödet i tärningar och stek till gyllenbruna
krutonger.
SERVERING: Lägg potatisblandningen i botten.
Bygg på med alla gröna blad och örter. Forma sedan
moussen som ett ägg. Lägg på två kokta ägghalvor
och strö på med brödkrutonger.
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VÅR / APRIL

VÅR / APRIL

Á LA CARTE

Variation på lax

Spenatsoppa med Lax- och Mozarellatoast
Spenatsoppa:
6 dl
förvälld hackad spenat
10 st
schalottenlökar grovt nerskuren
125 g
smör
2 krm
kummin
5 dl
kycklingbuljong
15 dl
grädde
4 dl
mjölk
Lax- och Mosarellatoast:
10 st
tunna skivor rökt lax
40 st
skivor mosarella
10 kvistar basillika
5 msk
dijonsenap
10 st
soltorkade tomater
20 st
skivor ciabatta
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10 p

Gör så här:
SPENATSOPPAN: Fräs schalottenlöken i smöret och
tillsätt grädden och buljongen. Koka ihop till ca 4 dl.
Mixa sedan soppan med spenaten och mjölken.
Sila genom fin maskig sil och koka sedan upp och
smaksätt med salt och peppar.
TOASTEN: Bred Dijonsenapen på bröden och börja
med att lägga 2 st ostskivor på varje bröd. Skiva
tomaterna och lägg dem på osten och avsluta med
laxen och basilikan. Lägg den andra toasten på den
första så det blir 4 st toastar. Stek dem i osaltat smör
tills de är varma.

Lax & äggrulle		 10 p
Ingredienser:
5 st
hårdkokta ägg
1 dl
finskuren dill och gräslök
125 g
majonnäs
salt och vitpeppar
400 g
gravad lax i skivor, (10 st skivor)
Körvel, dill och rödlök för garnering
Gör så här:
Finhacka äggen och blanda dem med dill, gräslök och
majonnäs. Salta och peppra. Forma till rullar. Fixera
i plastfilm (som en smällkaramell). Låt stå i kylskåp
ca 15 min. Skär upp i mindre rullar. Arrangera med
en laxskiva i botten, äggrulle, toppa med tunnskivad
rödlök, dill och färsk körvel.

Sallad med rökt lax,
valnötter och päron		 10 p
Sallad:
2,5 l
2,5 st
1 st
5 st
750 g

Dressing:
1 dl
1 dl
1 dl
2 st

blandad sallad
rödlök i ringar
gurka i skivor
päron, klyftade
kallrökt lax
krasse eller ruccolaskott
valnötter
rapsolja
äppelbalsamicovinäger
riven lagrad Västerbottenost
pressad vitlöksklyfta
tabasco, salt och peppar
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Fiskburgare med svensk Ceasarsallad
Fiskburgare:
1 kg
malen fisk
12 g
salt
4 st
ägg
½ dl
creme fraiche
1 dl
ströbröd
½ dl
hackad gräslök
svartpeppar
400 g
grovhackad fast fisk t ex laxputs
Ceasarsallad:
2,5 huvud romansallad
1 st
isbergsallad
5 msk
krasse
2,5 knippe gräslök, hackad
2,5 knippe persilja, hackad
2,5 dl
hyvlad västerbotten
baconchips
krutonger på lantbröd

10 p
Svensk Ceasar-dressing:
5 st
äggulor
5 msk
rödvinsvinäger
5 klyftor
vitlök
2,5 dl
kallpressad rapsolja
1 dl
mjölk
2,5 msk
ansjovisspad
2,5 bitar
västerbottenost
rasp och saft av 1/2 citron
salt, svartpeppar

VÅR / MAJ

VÅR / MAJ

LUNCH

Gör så här:
Kör fiskfärsen i mixer med salt ca 15 - 20 sekunder.
Tillsätt sedan ägg, creme fraiche, ströbröd, svartpeppar och hackad gräslök. Kör i mixer kort, så det
blandas. Rör i den grovhackade fisken för hand.
Forma till burgare, ca 10 st.
Servera med sallad & dressing.

Á LA CARTE

Bookmakersandwich på hälleflundra
Sandwich:
10 st
långa och tunna skivor hälleflundra
20 st
skivor ciabatta
romansallad och mangoldskott
2,5 st
röd lök i tunna skivor
10 st
skivor sprödstekt bacon
tärnade inlagda rödbetor
1 dl
färskriven pepparrot
Dressing:
2,5 st
2,5 st
2,5 msk
2,5 st
2,5 dl
7 msk
2,5 msk
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äggula
vitlöksklyfta
dijonsenap
finhackad schalottenlök
kallpressad rapsolja
finhackad gräslök
citronsaft
salt och peppar

10 p
Gör så här:
SANDWICH: Dela brödet på mitten och stek i smör.
Fördela rödlök, sallad, bacon och rödbetor, dressa.
Stek fisken hastigt och lägg på. Riv rejält med pepparrot över. Servera med ugnsbakad potatis.
DRESSING: Lägg ägget, senapen, pressad vitlök och
citron i en mixer. Mixa och slå långsamt på olja till fin
konsistens. Tillsätt salt och peppar, schalottenlök och
gräslök.
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På sommaren äter vi
delikatesser som makrill,
kummel och rödspätta.
Naturligtvis frossar vi också i
alla sorters skaldjur.

SOMMAR / JUNI

SOMMAR / JUNI

SOMMAR

LUNCH

Grillad kummel med saltbakade rödbetor, pepparrotssmör & fänkålsslaw 10 p
Grillad kummel:
3,5 kg
hel kummel
eller 1,5 kg kummelfilé med
skinn
1 msk
pressad citron
1,5 dl
olja
Svartpeppar, salt
Fänkålsslaw:
600 g
vitkål
400 g
fänkål
2 st
äpple
2 st
liten gul lök
1 stjälk
blekselleri
3 dl
majonnäs
3 dl
gräddfil
1 msk
fransk senap
2 msk
rödvinsvinäger
1 msk
socker
salt och peppar
Bakade rödbetor:
20 st
färska rödbetor
grovsalt
Pepparrotssmör:
300 g
smör (rumsvarmt)
1 dl
riven pepparrot
rasp från 1 citron
några stänk worchestershiresås
Gör så här:
KUMMELN: Pensla på marinad strax före
grillning. Fisken är klar när fiskköttet lossnar
från benet. Använd helst digital termometer
för önskad kärntemperatur ca 56°C.
Ungefärliga tillagningstider
för att grilla fisk i ugn 225°C:
Tunna filéer: ca 3-5 min
Tjocka filéer: ca 6-10 min
Hel fisk: ca 1-1½ kg, 10-20 minuter.
Stor filésida: 15-20 minuter.
FÄNKÅLSSLAW: Skölj och strimla vitkålen
och fänkålen. Riv äpplena. Skär löken i
tunna skivor. Hacka sellerin. Blanda alla
grönsaker i en stor skål. Blanda övriga ingredienser i en annan skål. Smaka av med salt
och peppar. Ringla dressingen över salladen
och blanda väl. Låt stå övertäckt i kylskåp
minst två timmar före servering.
RÖDBETOR: Tvätta och borsta rödbetorna
väl och skär av blasten ett par centimeter
ovanför själva rödbetan. Ugnsbaka rödbetorna i en form täckt med grovsalt i ugn på
170°C i ca 1 tim, eller tills de lätt kan stickas
med en nål utan att det är motstånd.
PEPPARROTSSMÖR: Blanda samman alla
ingredienserna till smöret. Forma till en stav
i smörpapper. Lägg det i kylen tills det ska
serveras.
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Á LA CARTE

Grillad sjötunga med färskpotatisstomp, löjrom, rödbetschutney
Sjötunga:
10 st
flådd 2:ans sjötunga
pressad citron
kallpressad rapsolja
salt, svartpeppar
Potatisstomp:
1,5 kg
färskpotatis, skalad och kokt
3 st
schalottenlökar, skalade
1 dl
creme fraiche
2 msk
matjessillspad
1 dl
hackad dill
120 g
smör
6 st
salladslökar
salt och peppar

10 p

Rödbetschutney;
5 st
finrivna rödbetor
1 msk
blötlagda senapskorn
½ tsk
malen nejlika
½ dl
balsamvinäger
1 st
pressad citron
1 dl
honung
1 msk
hackad ingefära
1 tsk
svartpeppar

Gör så här:
SJÖTUNGAN: Gnid in sjötungan med rapsolja och citron, salta och peppra. Grilla sjötungan på grillhäll
eller grillpanna, sjötungan är perfekt stekt när filén precis släpper benet.
POTATISSTOMP: Skär ned schalottenlök, salladslök och dill. Tryck sönder den nykokta potatisen med
en hård ballongvisp eller potatisstomp. Tillsätt creme fraiche, smör (80 g), schalottenlök, dill, matjessillspad och stompa in det i potatisen. Smaka av med salt och peppar. Bryn och slå på det brynta smöret.
Koka upp och koka ihop chutneyn.
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För recept på våra goda sommartapas,
baserade på tunnbröd och knäckebröd,
besök vår hemsida www.fisk.se.

”Rägävja” med pepparrot

Gubbröra (Halemånsare)

SOMMAR / JULI

SOMMAR / JULI

Sommartapas

Ägg- och brännvinsröra
med räkor

Sill tunning

Hummerklämma (Stranare)

Räkstubbe

Nubbesallad

Fiskarfruns vårkänslor
Västkustsotare (Sotenäsare)
Badgäst
”Ävja” på Matjessill
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SOMMAR / AUGUSTI

SOMMAR / AUGUSTI
Á LA CARTE
LUNCH

Halstad lax, morot- & ingefärsaioli, grillade grönsaker, korngryn
1,5 kg

laxfilé med skinn
(OBS! filén bör vara fjällad)

Morot- & ingefärsaioli:
10 st
morötter
4 msk
riven ingefära
2 st
röd chilifrukt
2 dl
rapsolja
2 tsk
fransk senap
2 st
äggulor
5 msk
citronsaft
rasp från 1 citron
salt och peppar från kvarnen
Korngryn:
1200 g
12 dl
1 msk
1 msk
2 st
1 dl

korngryn
grönsaksbuljong
gurkmeja
salt
citroner
olivolja
grön tabasco

Grillade grönsaker:
grönsaker (sparris, zuccini, fänkål,
tomater, pumpa mm)
1½ dl
grovhackad persilja
2 msk
strimlad mynta
200 g
svarta oliver
salt och peppar
olivolja till marinad.
Rosmarin, vitlök, timjan.
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10 p

Gör så här:
LAX: Salta och peppra laxen före du halstrar den.
Pensla en aning rapsolja på laxskinnet. Halstra laxen
på hög värme med skinnet nedåt i ca 2 minuter, vänd
på fisken, stek i ca 1 minut. Vänd tillbaka fisken på
skinnsidan igen och stek på lägre temperatur tills
filén är färdighalstrad med en kärntemperatur på
ca 50-52°C. Laxfilén presenteras med skinnet uppåt.
AIOLI: Baka morötterna i folie tills de är helt färdiga.
Mixa morötterna med äggulorna, senapen, chilin och
ingefäran - montera i oljan. Smaka av med citronsaft,
salt, peppar.
KORNGRYN: Koka upp korngryn med olja, buljong
och kryddor. Låt sjuda ca 3-4 minuter, stäng av plattan
och låt dra tills korngrynen är klara, de skall fortfarande ha kvar en aning tuggmotstånd.
GRILLADE GRÖNSAKER: Blanchera grönsakerna
om så behövs, grilla sedan grönsakerna i grillpanna
eller på grillhäll så de får ett markant mönster. Marinera grönsakerna ett pat timmar i olivolja, rosmarin,
timjan och vitlök.
Sautéra grönsaker i en het panna, gärna i marineringsoljan, tillsätt korngryn och övriga ingredienser,
salta och peppra.

Halstad laxrygg med morots- och ingefärssmörsås,
grillade sommargrönsaker, korngryn
1,5 kg

laxfilé med skinn
(OBS! filén bör vara fjällad)

Morots- och ingefärssmörsås:
1 dl
ingefära
3 st
schalottenlökar
5 dl
morotsjuice
2 dl
vitt vin
0,5 dl
vitvinsvinäger
2 st
lagerblad
2 dl
grädde
200 g
smör
salt och peppar
Korngryn:
1200 g
12 dl
2 paket
1 msk
2 st
1 dl

korngryn
grönsaksbuljong
saffran
salt
citroner
olivolja
grön tabasco

Grillade grönsaker:
grönsaker (kronärtskocka, sparris, minizuccini, fänkål, kocktailtomater, skalad
grillad paprika mm)
1½ dl
grovhackad persilja
1 dl
strimlad mynta
200 g
kalmataoliver
salt och peppar
olivolja till marinad
rosmarin, vitlök, timjan

10 p

Gör så här
LAX: Salta och peppra laxen före du halstrar den.
Pensla en aning rapsolja på laxskinnet. Halstra laxen
på hög värme med skinnet nedåt i ca 2 minuter, vänd
på fisken, stek i ca 1 minut. Vänd tillbaka fisken på
skinnsidan igen och stek på lägre temperatur tills
filén är färdighalstrad med en kärntemperatur på
ca 50-52°C. Laxfilén presenteras med skinnet uppåt.
SMÖRET: Hacka och skala ingefäran och hacka
schalottenlöken. Blanda hacket med morotsjuicen,
vinet, vinägern och lagerbladet i en kastrull. Koka
upp. Tillsätt grädden och reducera till hälften. Vispa
i smöret på låg värme. Krydda. Sila massan och håll
den varm.
Blanda alla ingredienser, utom oljan och kryddorna.
Tärna habaneron till såsen. Tillsätt oljan i en tunn
stråle och låt såsen tjockna. Krydda med salt och peppar. Sila och ställ kallt.
KORNGRYN: Koka upp korngryn med olja, buljong
och kryddor. Låt sjuda ca 3-4 minuter, stäng av plattan
och låt dra tills korngrynen är klara, de skall fortfarande ha kvar en aning tuggmotstånd.
GRÖNSAKERNA: Blanchera grönsakerna om så
behövs, grilla sedan grönsakerna i grillpanna eller
på grillhäll så de får ett markant mönster. Marinera
grönsakerna ett pat timmar i olivolja, rosmarin, timjan
och vitlök.
Sautéra grönsaker i en het panna, gärna i marineringsoljan, tillsätt korngryn och övriga ingredienser,
salta och peppra.
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HÖST

Sensommaren och hösten är
det äntligen tid för skaldjur,
krabba, flodkräfta, hummer
och signalkräfta. Höstens
fiskar är t ex gös, havsöring,
piggvar, bergtunga och slätvar.

HÖST / SEPTEMBER

HÖST / SEPTEMBER

LUNCH

Citrusmarinerad hokifilé
med äppelcurry och
grönärtswook
10 p
Hokifilé:
1,5 kg

hokifilé
smör till stekning

Äppelcurry:
1 liter
hönsbuljong
juice från 3 apelsiner
½ st
gul lök, hackad
1 tsk
curry
200 g
smör
500 g
gröna ärtor
2 st
tärnade äpplen (Granny Smith)
Wook:

1 nypa
Citrusolja:
2 msk
½ tsk

färsk spenat
sockerärtor
gröna ärtor
salladslök
råsocker
salt och peppar
skalet och juicen från 2 apelsiner
skalet och juicen från 1 citron
olja
curry

Gör så här
HOKIFILÉ: Gnid in fiskfileerna med citrusolja
marinera i ca 30 minuter. Stek fisken i smör
tills den har fått fin färg.
Äppelcurry: Koka ihop hönsbuljong och apelsinjuice tills 1/3 återstår. Fräs schalottenlök,
äpple och curry i lite smör i en kastrull.
Tillsätt apelsinjuice, mixa med ärtorna i matberedare eller med mixerstav passera sedan
genom en sil. Tillsätt smör, smaka av med
hälften av de krossade citrusskalen, salt och
peppar samt ev lite mer curry.
WOOK: Wooka grönsakerna i rapsolja på
mycket hög värme ca ½-1 minut.
CITRUSOLJA: Köra alla ingredeienser i
mixer.
Servera gärna denna rätt med ugnsbakad
potatis och rotfrukter.
Garnityr: 1 pkt ärtskott.

Á LA CARTE

Citrusmarinerad gösfilé med fänkålsås och ärtpuré
Gösfilé:
1,6 kg

2 msk

gösfilé
smör till stekning
saften från 2 apelsiner
saften från 1 citron
rapsolja

Äpple och fänkålsås:
3 msk
smör
1l
musselfond eller fiskfond.
1l
grädde
1 dl
torr cider
½l
finhackad schalottenlök
2 dl
purjolök (det vita)
100 g
smör
2 stånd
fänkål
2 fint
tärnade syrliga äpplen
salt och peppar

10 p

Rotfukterna:
200 g
svartrötter
200 g
persiljerot
200 g
morötter
200 g
rotselleri
1 kg
sparrispotatis
50 g
smör
Grönärtspuré:
300 g
gröna ärtor
2 dl
creme fraiche
1 dl
fint skivad vårlök
100 g
smör
1 msk
riven pepparrot
salt, peppar

Gör så här:
GÖSFILÉ: Sätt ugnen på 70°C. Skala av det yttersta gula på apelsinerna och citronerna. Lägg skalen
på en plåt och torka dem i ugnen tills de är helt torra. Krossa dem i mortel.
Gnid in fiskfileerna i en blandning av olja, citrusjuice och de torkade skalen, marinera i ca 20 minuter.
Torka av och stek fisken i smör tills den har fått fin färg.
SÅS: Fräs lök, fänkål och äpple. Häll på cider, fond och grädde, koka ihop. Sila av, montera med smör,
salta och peppra.
ROTFRUKTERNA: Skala rotfrukterna och skär i stavar och klyftor. Bryn dem i smör, lägg över dem i
en ugnsfast form och baka dem nästan klara i ugnen ca 20 min.
GRÖNÄRTSPURÉ: Koka ihop creme fraiche, ärtor och vårlök ca 2 minuter, lägg i en mixer, mixa ihop
med smör. Smaksätt med pepparrot, salt och peppar.
Garnityr: ärtor, ärtskott och finskuren fänkål.
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Skaldjursrisotto med
trattkantareller och
krondillsbuljong

HÖST / OKTOBER

HÖST / OKTOBER

LUNCH

10 p

Skaldjursrisotto med kantareller:
300 g
trattkantareller
1l
hönsbuljong
1 liten
finhackad gul lök
30 g
kallpressad rapsolja
4 dl
avorioris
1 dl
vitt vin
20 g
smör
50 g
riven brännvinsost
400 g
skalade räkor
150 g
kött från krabba
salt, nymalen peppar
Krondillsbuljong:
1 bunt
dill
1 bunt
krondill, bara kronorna
1 stånd
fänkål
5 dl
fiskbuljong
Gör så här:
RISOTTO: Fräs svampen i stekpanna, Koka
upp buljongen. Fräs löken i smör, lägg i
hälften av svampen och rör ned riset, svetta
tills riskornen är täckta av en tunn hinna fett
och är lätt transparent.
Slå i vinet och låt det koka in, späd med
en skopa kokande buljong under ständig
omrörning, späd och rör om vart annat, tills
riskornet har en liten kärna kvar, al´dente.
Drag pannan av plattan precis innan det är
klart, riset efterkokar. Tillsätt, rapsoljan och
brännvinsost och smaka av med salt och
peppar. Låt risotton vila i 5 minuter, vänd
ned krabba, räkor och resterande svamp
och servera med krondillsbuljong.
BULJONG: Värm upp buljongen till ca 90°C.
Lägg ingredienserna i en mixer, mixa tills
du får en lagom dillgrön färg (ju mer du
mixar desto grönare färg). Sila av genom
en silduk.

Á LA CARTE

Risotto med trattkantareller, halstrad knot räkor och havskräftor
Fisk & skaldjur:
20 st
pinfärska kräftor
600 g
oskalade räkor
1 kg
knotfiléer
300 g
trattkantareller
Rapsolja till stekning
Risotto:
5 st
2l
8 dl
150 g
200 g
4 dl
4 st
Kräftsås:
2 st
1 st
1 st
1 dl
1 liter
2 tsk
100 g
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schalottenlökar
hönsbuljong
avorioris
smör
lagrad prästost
kallpressad rapsolja
vitlöksklyftor
salt & peppar
kräftskal
gula lökar
purjolök
fänkål
vitt torrt vin
grädde
dillfrön
smör
salt
cayennepeppar

10 p

Gör så här:
SKALDJUR: Skala kräftstjärtarna, lägg dem i kokande vatten i
15–20 sekunder. Kyl kräftorna snabbt i isvatten. Skala kräftorna
och ta bort tarmen. Skala räkorna.
RISOTTO: Skala och finhacka löken och vitlöken och fräs i lite
rapsolja utan att låta det ta färg. Rör ner riset och fräs till det
ljusnar och blir genomskinligt. Häll på två deciliter av den heta
hönsbuljongen och fortsätt röra, häll på mer buljong vartefter vätskan kokat in, men inte mer än att det täcker. Kontrollera efter ca
20 minuter om riset är klart, i så fall rör ner smöret och prästosten.
Öppna huvudet på kräftorna skrapa ur smöret och blanda ner det i
risotton Salta och peppra. Spara kräftskalen till kräftfond.
KRÄFTSÅS: Fräs kräftskal med gul lök, purjolök, fänkål. Häll på
vitt vin och grädde, lägg i kryddorna. Koka i 10–15 minuter, sila.
Koka upp lägg, i smöret och kör ihop med mixerstav. Smaksätt
med salt och cayennepeppar.
Halstra knoten, stek kantarellerna, räkorna, och havskräftorna lätt
i olja. Salta och peppra.
Lägg upp risotton som på bilden med risotto och kantareller varvat.
Lägg lite svamp med fisken och skaldjur på toppen.
Garnera med dill, dillolja och mangoldskott.
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HÖST / NOVEMBER

HÖST / NOVEMBER
LUNCH

Á LA CARTE

Palsternackssoppa m honungsrimmad moratorsk och grönsaksragu 10 p

Jordärtskockssoppa med stekt fjärsing och jordärtskocksragu

Soppa:
1/2 kg
½ liter
1 dl
2 dl
6 dl
1 msk
2 msk
1/2 dl
Torsk:
1,2 kg
2 msk
2 msk
50
Ragu:
10 st
2 st
½ dl
400 g
2 st
1 tsk
1 msk
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palsternackor, skalade
fiskfond
vitt vin
grädde
mjök
vitvinsvinäger
smör
cider
salt och peppar
röd moratorsk, skuren i fyra portionsbitar
salt
honung
smör till stekning
mogna tomater
schalottenlökar, hackade
olivolja till stekning
palsternackor, skurna i tärningar
tärnade gröna äpplen
timjan
cidervinäger
salt och peppar

Gör så här:
SOPPA: Skär palsternackan i mindre bitar. Koka dem
i fiskfond och vitt vin ca 20 min tills palsternackorna är
mjuka. Tillsätt grädden, mjölken och koka ytterligare
ca 5 min. Mixa soppan i mixer eller med mixerstav.
Smaka av med vinäger, salt och peppar. Sila soppan.
Håll soppan varm. Vispa i smöret och tillsätt cider
innan servering:
TORSK: Gnid in torskfiléerna med salt och honung,
låt rimma i kyl 1-2 tim. Halstra torsken i smör ca 1 min
på varje sida.
RAGU: Skålla, skala och kärna ur tomaterna. Skär
dem i tärningar. Fräs lök och tomat i olivolja och smör
utan att det tar färg. Tillsätt palsternacka, äpple och
timjan och sautera i ca 1 minut.
Smaka av med vinäger, salt och peppar.
Servering: Häll soppa i en djup tallrik.
Lägg ragu i botten placera torsken på ragun.

Soppa:
500 g
1 liter
2 dl
1l
½ liter
1 msk
50 g
1 dl
Fjärsing:
1,5 kg

Ragu:
10 st
5 st
½
½ dl
400 g
1 st
1 msk

jordärtskockor, skalade
musselfond
vitt vin
vispgrädde
standardmjölk
schalottenlöksvinäger
smör
torr cider
salt och peppar
fjärsingfilé
salt
råsocker
smör till stekning
mogna kvisttomater
schalottenlökar, hackade
fänkål, kokt tärnad
olivolja till stekning
tärnade kokta jordärtskockor
fast äpple, tärnat
vårlök skivad
cidervinäger
salt och peppar

10 p

Gör så här
SOPPA: Skär jordärtskockorna i mindre bitar.
Koka dem i musselfond och vitt vin ca 20 min tills
jordärtskockorna är mjuka (ta undan till ragun).
Tillsätt grädde och mjölk, koka ytterligare ca 5 min.
Mixa med mixerstav. Smaka av med vinäger, salt och
peppar. Sila soppan. Koka upp, vispa i smöret och
tillsätt cider innan servering:
FJÄRSING: Gnid in fjärsingfiléerna med salt och
honung. Lägg i kyl 1-2 tim. Stek fjärsingen i smör ca 1
min på varje sida.
RAGU: Skålla, skala och kärna ur tomaterna. Skär
dem i tärningar. Fräs lök, fänkål och tomat i olivolja
och smör utan att det tar färg. Tillsätt jordärtskockor,
äpple och timjan, sautera i ca 1 minut. Smaka av med
vinäger, salt och peppar.
Servering: Arrangera med grönsaker, musslor och
fjärsingen överst.
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VINTER

På vintern är ostronen
som godast. Räkorna
och den stora torsken
är mest prisvärd
under vinterhalvåret.

Prästostfylld strömming med
lingonsabayonne
10 p
Strömming:
1,5 kg
strömmingsfiléer
5 st
äggulor
5 msk
colemans senapspulver
2,5 msk
riven pepparrot
2,5 dl
matlagningsyoghurt
7,5 dl
5 msk

grovt rågmjöl till panering
smör till stekning

Lingonsabayonne:
375 g
färska lingon
2,5 dl
explorer lingon
1 dl
lingondricka
5 msk
honung
2,5 dl
marsala
5-7
äggulor

VINTER / DECEMBER

VINTER / DECEMBER

Á LA CARTE

Blomkålsauté:
5 msk
smör
2,5 st
blomkålshuvud
2,5 st
gul lök
2,5 st
syrligt äpple
5 skivor
formfranska
Gör så här:
STRÖMMINGEN: Blanda äggulor, senapspulver, pepparrot och yoghurt till en jämn
smet. Klipp ryggfenorna på strömmingarna
lägg osten i mitten på strömmingsfiléerna,
vik ihop. Panera strömmingarna i mjölet.
Stek dem gyllenbruna i smöret.
Salta och peppra.
SAUTÉN: Skär grönsakerna i cm stora bitar.
Bryn lök, blomkål i ca fem minuter, lägg till
löken och bryn i ytterligare i minut. Rosta
tärnade brödkrutonger i ugnen tills de blir
gyllenbruna.

LUNCH

Senap och pepparrotsströmming, omelettrulle, blomkålspickles
Strömming:
1,5 kg
strömmingsfiléer
5 st
äggulor
5 msk
colemans senapspulver
2,5 msk
riven pepparrot
2,5 dl
matlagningsyoghurt
7,5 dl
grovt rågmjöl till panering
5 msk
smör till stekning

Omelettrulle:
Omelett:
15 st
ägg
1,25 dl
mjölk
5 msk
smör
125 g
ansjovisfilé

Fyllning:
2,5 st
5 st
250 g
1,25 dl

10 p

PRESENTATION: Arrangera med blomkålssauté i botten, lägg på strömmingen och
toppa med pommes alumette (finskuren
fritérad potatis). Garnera med t ex bladpersilja och färska lingon.

finhackad gul lök
tärnade kokta potatisar
bladspenat
grädde
Salt och svartpeppar

Gör så här:
STRÖMMINGEN: Blanda äggulor, senapspulver, pepparrot och yoghurt till en jämn smet. Klipp ryggfenorna på
strömmingarna. Låt sillen marinera i smeten ca 2 timmar, vänd filéerna i rågmjölet och stek dem gyllenbruna i
smöret. Salta och peppra.
OMELETTEN: Vispa ihop ägg och mjölk, ansjovisfilé, ansjovisspad.
Fräs smöret i en stekpanna. Häll i omelettsmeten. Fördela så omeletten blir ganska tunn, ca ½ cm.
Omeletten är färdig när den stadgat sig men fortfarande är lite krämig på ytan.
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VINTER / JANUARI

VINTER / JANUARI

LUNCH

Pestobakad sejrygg med
salviadoftande rotfruktsås
och fullkornspasta
10 p
Sej:
10 st
2,5 st
5 tsk
Pesto:
2,5 dl
2,5 dl
1 dl
4 dl
2,5 st
2,5 msk
1 dl

sejrygg
citron
salt
färsk bladpersilja
kallpressad rapsolja
skalade mandlar
salt, svartpeppar
riven västerbottenost
vitlöksklyfta
rivet citronskal
mie de pain

Rotfruktssås:
2,5 st
citron
2,5 knippe salvia
1
vitlök
5 msk
smör olja
5 st
morötter
1 st
rotselleri
5 st
palsternackor
2,5 st
persiljerot
2,5 st
gul lök
2,5 st
salladslök
2,5 dl
grovkrossade tomater
5 dl
grönsaksfond
tabasco
salt
svartpeppar
Gör så här:
PESTON: Peston blandas i mixer (låt stå
ett tag, då blir den bättre). Pensla sejryggen
med färsk citronjuice, rimma den sedan låt
den stå i kyl ca ½ timma. Täck fisken med
peston och ugnsbaka i ca 12-15 minuter på
200°C.
SÅSEN: Tärna rotfrukterna och fräs dem
med grovhackad vitlök,salvia och rivet
citronskal. Salta och peppra. Tillsätt de
krossade tomaterna, grönsaksbuljongen
och tabascon. Låt koka ihop upp till 10 min.
Avsluta med salladslöken, vänd ner den i
någon minut. Smaka av och servera med
fullkornspasta.

Á LA CARTE

Salviaspäckad sejsadel med rostad vitlökspasta och
tomatbrässerade grönsaker			
Sej:
ca 5 kg
1 dl

hel sej
rapsolja
färsk salvia
salt
svartpeppar

Vitlökspasta:
1 kg
färsk kokt pasta t ex fetuccini
10-12
vitlöksklyftor
7 dl
grädde
250 g
västerbottenost
salt
svartpeppar

10 p

Tomatbrässerade grönsaker:
schalottenlök
blandade tärnade rotfrukter t ex morötter,
palsternacka, selleri, svartrötter etc
2,5 msk
råsocker
5 tsk
äppelcidervinäger
7 dl
passerade tomater
1
zuccini
10 knippen vårlök
salt
svartpeppar

Gör så här:
SEJSADELN: Rensa sejen, skär av huvud samt den bakre tredjedelen.
Klipp av fenor och slaget på båda sidor, stycka upp fisken tvärs över i lämpliga portioner.
Rimma fisken med 30 g salt/kg i ca 2 timmar.
Skär djupa korta snitt i fisken och späcka med salvia.
Pensla fisken med rapsolja, peppra och stek fisken i ugnen på 200°C tills fisken
har en kärntemperatur på 54°C (fiskköttet skall lossna från benet).
PASTAN: Rosta vitlöken tills den blir gyllenbrun, häll på grädde och koka ihop tills den
börjar tjockna, blanda i pasta och ost, koka upp salta och peppra.
GRÖNSAKERNA: Fräs lök och rotfrukter i rapsolja, häll på socker och karamellisera.
I med vinäger och koka tills rotfrukterna är mjuka, smaka av med salt och peppar.
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VINTER / FEBRUARI

VINTER / FEBRUARI
LUNCH

Á LA CARTE

Fiskgryta med pangasius, räkor citron och fänkål
Gryta:
1,25 kg
250 g
5 msk
2,5 st
2,5 st
2,5 st
2,5 st
2,5 st
1,5 st
20 dl
1
1
5 st

pangasiusfilé
skalade räkor
rapsolja
gul lök
vitlöksklyfta
fänkål
persiljerot
gulbeta
vitkål
fiskbuljong/hönsbuljong
citron, saften
apelsin, saften
salladslökar
salt och peppar

Gremolata:
5 tsk
dillfrön
2,5 knippa persilja
2,5 msk
kallpressad rapsolja
Skalet från en citron
5 dl
matlagningsyogurt

30

10 p

Gör så här:
FISKGRYTAN: Skiva alla grönsaker, fräs grönsakerna i olja
tills dom blir mjuka. Häll på fiskbuljongen. Pressa i saften från
citron och apelsin. Koka upp och sjud i ett par minuter. Lägg
i fisken och koka upp igen, låt dra i ca 5 minuter tills fisken är
klar. Lägg i räkorna strax före servering.
Servera grytan med Gremolata och kokt potatis.
GREMOLATA: Strimla loss det yttersta skalet från citronen.
Lägg citronen, persiljan, rapsoljan, dillfröna i en mortel och
mal grovt. Blanda ihop med yoghurt.

Pot au feu a la Smögen			

10 p

Kräftfärserad rödtungafilé:
625 g
rödtungafiléer
250 g
fiskfärs (malen vit fisk)
2,5 st
äggula
1 dl
grädde
2,5 dl
kräftkött
2,5 msk
hackad dill
5 tsk
färskpressad citron
salt och peppar

Gör så här:
RÖDTUNGAN: Kyl ner fiskfärsen så att den är riktigt kall. Mixa
fiskfärs med kräfta, grädde, dill och citron till en jämn smet,
salta och peppra. Lägg fiskfiléerna omlott på plastfilm med
skinnsidan uppåt. Fördela färsen i mitten på rödtungsfiléerna
och vik över ändarna. Rulla ihop plastfilmen med filéerna
(forma till en rulle) och knyt ihop ändarna. Baka färdigt fiskrullarna i ugn på 130°C, ca 25-30 minuter eller en innertemperatur
på 52°C. Skär upp i snygga bitar.

Pot au feu:
10 st
havskräftor
2,5 st
fänkål
2,5 st
persiljerot
2,5 st
gulbeta
2,5 st
gullök
5 msk
rapsolja
1 påse
saffran
2,5 liter
fiskfond
2,5 dl
torrt vitt vin

POT AU FEU: Skär till alla grönsaker i skivor och klyftor, fräs i
rapsolja med saffran. Späd med fiskfond och vin, låt koka i
5 minuter. Tillsätt kräftor och koka i 2-3 minuter. Smaksätt
med salt och peppar.

Potatisencrassé:
250 g
brännvinsost
1 dl
hackade färska örter
125 g
smör

POTATISENCRASSÉ: Skala och koka mandelpotatisen försiktigt i lättsaltat vatten. Slå av vattnet och låt potatisen ånga av,
krossa potatisen lätt med hjälp av en träslev och vänd ned ost
och smör, salt och peppar. Forma potatisstompet till en rulle
och vänd i hackade örter.
PRESENTATION: Arrangera rätten med potatis i botten, buljong
och grönsaker runtomkring och bygg på med fisk och skaldjur,
toppa gärna med färska örter.
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Vill du veta mer
om Feldt´s och
våra produkter?
Besök vår hemsida
www.fisk.se.
Eller ring oss på
Tel: 0523-707 00.

Feldt´s Fisk & Skaldjur AB, 456 31 Kungshamn • 0523-707 00 • www.fisk.se

