
Fisk på grillFisk på grill
Skønne og lette
grillretter

I dette hæfte kan du hente inspiration til skønne og lette grillretter med fisk. Du kan både grille 
dejlig fisk i filet, hel fisk eller fisk indpakket i folie. Eller måske har du smag for saftig fisk på 
spid, lækre burgere, grillede skaldyr eller hjemmerøget fisk? Fisk på grill er lettere, end de fleste 
tror, og ofte skal fisk og skaldyr blot have nogle få minutter på grillen. 

Rigtig god fornøjelse og velbekomme!



Makrel, sild eller hornfisk med 
sprødt skind (4 pers.)

4 fileter á 150-200 g · 1 bundt bredbladet persille · 
1 økologisk citron

Tænd grillen. Hak persillen groft. Tag lidt fra til at 
drysse over kartoflerne, og bland resten med fint   -
revet citronskal. Fyld blandingen i fiskens bug. 
Krydr med salt og peber. Læg fisken sammen 
‘hoved mod hale‘ i en oliesmurt dobbeltrist, og 
grill den ved direkte varme i 3-6 min. på hver side.

Servér med nye kartofler, drysset med hakket 
persille. Pynt evt. med rødbedespirer.

Tun eller sildehaj (4 pers.)

4 bøffer á 125-150 g 

Tænd grillen. Pensl bøfferne med olie. Krydr 
med salt og peber. Grill dem på grillristen, 
evt. i dobbeltrist 1-2 min. på hver side. 

Squashsalat: 1 squash · 4 cherrytomater · 
1 håndfuld hakket kørvel · salt · sukker

Riv squashen groft, skær tomater i mindre 
stykker, og smag dem til med salt og sukker. 

Pynt med kørvel.

Servér bøfferne med kogte naturris, squash-
salat, sojasauce og evt. 1-2 tsk wasabipasta.  

Anden egnet fisk: Rødfisk, multe, ørred

Fisk i �ilet
Grillet fileteret fisk er nem og lækker mad. Brug en 
dobbeltrist.

Dobbeltrist: Dobbeltristen er et vigtigt red skab, når du 
griller fisk, da den kan vendes med et enkelt greb. Fisk i filet, 
som nemt kan gå i stykker under tilberedningen, holdes fast 
med dobbeltristen.

Alubakke/alufolie: Kan med fordel anvendes, når du griller 
fisk. Smør med lidt olie, inden du lægger fisken på.

Grillet laks (4 pers.)

4 stykker laks á 125-150 g

Yoghurtmarinade: 2 dl yoghurt naturel eller A38 · 
fintrevet frisk ingefær · salt og peber 

Tænd grillen. Rør ingredienser til yoghurtmari-
naden sammen. Fordel marinaden over de 4 
laksestykker. Lad fisken marinere i 30 min. i 
køleskab. Pensl dobbeltristen med lidt olie, 
og placér fisken inde i dobbeltristen. Grill ved 
direkte varme i ca. 4 min. på hver side. 

 Servér med salat og nye kartofler.

  Tip: Lav evt. dobbelt portion yoghurtmari-  
  nade, og tilsæt revet agurk. Så har du saucen   
  til de nye kartofler.

Anden egnet fisk: Havtaske, havkat, 
victoriabars, helleflynder, ørred
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Grillet rødspætte (4 pers.)

4 hele rødspætter á 200-300 g · 6 stilke frisk rosmarin · olivenolie

Tænd grillen. Skyl fiskene, og tør dem godt. Smør dem 
med olivenolie, og drys med friskhakket rosmarin. Krydr med salt 

og peber. Læg dem i en dobbeltrist, og grill dem 5 min. på hver 
side. Læg evt. låget over grillen, og lad hånd taget på 

dobbeltristen stikke ud, så det ikke bliver varmt. 

Servér med nye kartofler og grøn salat med fintsnittet æble.

Grillet lakseside (4 pers.)

600 g laksefilet 

Pesto: Frisk basilikum (en lille potte) · 
1 dl god olivenolie · 3 spsk revet parme-
san · 2 fed hvidløg · 1 tsk pinjekerner ·
salt og peber

Blend basilikum, olivenolie, parmesan, 
hvidløg og pinjekerner. Krydr med salt 
og peber.

Tænd grillen. Læg laksen på alufolie 
eller i et fad med skindsiden nedad. 
Krydr med salt og peber. Smør pestoen 
på laksen i et jævnt lag. Grill den ved 
indirekte varme under låg i ca. 20 min. 

Servér laksen med tomatsalat og godt 
brød. Pynt evt. med japansk tangsalat 
og babyspinat.

Grillning af hel fisk ser festligt ud, og smager skønt. Hel fisk 
grilles lettest i dobbeltrist. Fede fisk kan lægges direkte på 
grillen eller på lidt alufolie.

Grillet knurhane eller ørred (4 pers.)  
4 hele fisk á 250-300 g · 4 hakkede blommetomater · 
4 spsk olie · 2 fed hvidløg · 2 limefrugter

Tænd grillen. Skyl og vask fiskene, og tør dem godt. Skær lime-
frugterne i både. Læg 1 spsk hakkede tomater, som er vendt i 
olie, ind i hver bug sammen med hakket hvidløg og limebåde. 
Krydr med salt og peber. Kom fiskene i en dobbelt rist, og grill 
dem i 4-5 min. på hver side, afhængig af grillens varme. Kan 
evt. grilles ved indirekte varme under låg. Beregn da yder -
ligere 4 min.

Servér med nye kartofler og sprød salat.

Anden egnet fisk: Makrel, sild, rødfisk, hvilling, fjæsing
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Hel �isk

Anden egnet fisk: Skrubbe, ising, rødtunge



Fisk i �olie Du kan altid være sikker på et godt resultat, når du 
griller fisk i folie.  

Ørred eller 
knurhane i folie

(4 pers.)

4 hele fisk á 250-300 g · 
hakket persille · hakket timian · 
2 stk fennikel · 2 fed hvidløg · 
4 tsk smør

Tænd grillen. Rens og tør fisken 
godt. Drys salt og peber i bugen. 
Læg de friske krydderurter, fen-
nikel i skiver og hvidløg i bugen 
sammen med 1 tsk smør pr. fisk. 
Pak fisken ind i dobbelt alufolie, 
og grill den i 6-7 min. på hver 
side ved direkte varme, til kødet 
løsner sig fra rygbenet.

Servér med grøn salat, frisk 
pasta og sky fra fisken.

Lunt og nemt – røget
Færdigrøget sild og makrel bliver ekstra god, når den 
bliver lunet på grillen. Lun den 2-4 min. afhængigt af 
fiskens størrelse.

Servér den lune, røgede fisk med røræg, radiser, purløg 
og nye kartofl er med lidt smør. 

Eller servér den lunede fisk som forret med sprød salat, 
rygeost og melonstykker.

Mørksej i folie (4 pers.) 
600 g mørksejfilet · 12 grønne 

asparges · 4 skiver økologisk citron · 
1 håndfuld frisk citronmelisse · 

evt. 1 finthakket frisk chili

Tænd grillen. Riv fire stykker 
alufolie i længder af ca. 40 cm. 
Fordel fisken på midten af alu-
folien. Skær asparges i mindre 
stykker, og fordel dem ovenpå 
fisken sammen med ci tron og 
citronmelisse. Krydr med havsalt, 
peber og evt. friskhakket chili. 

Luk pakkerne i toppen, og grill 
dem under låg ved direkte varme i 

ca. 8-12 min.

Servér pakkerne med nye kartofler. 

Tip: I stedet for asparges kan man bruge 
fintsnittet spidskål eller friskbælgede 

ærter.

Anden egnet fisk: Torsk, kuller, lyssej, 
hvilling, brosme, rødfisk, havtaske, kulmule, 
rødspætte, skrubbe, ising m.fl.

Anden egnet fisk: Makrel, 
sild, rødfisk, hvilling, fjæsing
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Saftige spid          9

Havtaskespid (4 pers.)

600 g havtaskefilet · olie · evt. hakkede krydder-
urter, fx persille, purløg, koriander · økologisk citron

Tænd grillen. Skær fisken i store tern. Træk skiftevis 
fisk og halve citronbåde på spid. Smør med olie, og 
drys evt. med forskellige slags hakkede krydderurter, 
så du har flere forskellige slags spid. Grill spiddene 
forsigtigt i 2-3 min. på hver side ved direkte varme, 
evt. i dobbeltrist.   

Guacamole: 2 store modne avocadoer · 4 spsk 
A38 · 2 fed hvidløg · 1 tsk citronsaft · ½ tsk salt

Pil kødet ud af avocadoerne, og mos dem med 
en ske. Tilsæt hvidløg, A38, salt og citronsaft, og 
bland til en cremet dressing.

Servér med lunt flute og guacamole.

Rejespid med limesmør
(4 pers.)

24-30 store rejer 

Limesmør: 125 g smør · 1 fed hvidløg · 1 tsk 
brun farin · saft af 1 limefrugt · salt og peber

Tænd grillen. Rør smørret med presset hvidløg, 
brun farin og limesaft. Krydr med salt og peber. 
Sæt rejerne på 4-8 spid, og smør limesmør direkte 
på rejerne. Lad grillspiddene stå i køleskab i 30 
min., inden de grilles i en dobbeltrist i ca. 1 min. 
på hver side ved direkte varme.

Servér med godt brød og limesmør.

Lakse- og hummerspid (4 pers.)

500 g laks · 300 g hummerhaler · frisk basilikum · 
olie · 1 fed hvidløg

Tænd grillen. Skær laksen i store tern. Sæt skiftevis 
laks, basilikumblade og hummerhaler på spid. 
Pensl med olie og knust hvidløg. Krydr med salt og 
peber. Spiddene grilles nemmest i en dobbeltrist 
1-2 min. på hver side ved direkte varme.

Servér med pasta, vendt med rucolasalat, oliven-
olie, salt og peber.

Sa�tige spid
Fisk grillet på spid er flot og farverigt. Fast fisk er 
særligt velegnet til spid.   

Træspid lægges i blød 2 timer inden grillning for 
at undgå, at de antænder på grillen. Metalspid 
smøres med olie for lettere at få fisk og grønt-
sager af efter grillningen.   

Lav rene reje- og fiskespid. Så er du sikker på, at 
rejerne ikke får for lang tid, og at fisken ikke får 
for kort tid.

Spiddene grilles nemmest i en dobbeltrist.
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   Anden egnet fisk: 
   Havkat, victoriabars, havtaskekæber



Fiskeburger med sesambolle (4 pers.)

300 g torskefilet · ½ tsk salt · 1 æg · 4 spsk majsmel · olie

Hak fisken groft på skærebrædtet med en kniv. Bland hakket fisk og salt godt sammen. Tilsæt æg og 
majsmel. Form 4 ‘bøffer‘, og grill dem i alubakke eller på alufolie, smurt med olie, ved direkte varme i 
3-4 min. på hver side.

Lun sesambollerne. Tilsæt fisk og fyld efter eget valg.

Tip til fyld: Salat, tomater i skiver, æbler, remoulade, agurk, peberfrugt – kun fantasien sætter grænser.

Burger med pesto (4 pers.)

4 fiskefileter á 125-150 g · 4 gode burger boller

Pesto: Frisk basilikum (en lille potte) · 1 dl god olivenolie · 3 spsk revet parmesan · 2 fed hvidløg · 
1 tsk pinjekerner · salt og peber

Bland alle ingredienserne til pestoen i en håndblender, og smag til med salt og peber. Pensl fiskefi-
leterne med olie, og krydr med salt og peber. Grill fisken i 3-4 min. på hver side i en dobbeltrist. Lun 
burgerbollerne på grillen. Skær evt. fileten på tværs med en skarp kniv.  

Fordel pesto på bollens bund og top, og saml burgeren med grillet fisk og fyld efter eget valg.

Tip til fyld: Salat, basilikum, rucola, chili, parmesanost, tomater i skiver, oliven mv.

Egnet fisk: Rødspætte, skrubbe, 
ising, tun, sildehaj, laks

Anden egnet fisk: 
Mørksej, lyssej
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Burgere er en favorit hos børnene. Her er kødet 
skiftet ud med dejlig, saftig fisk. 

Lækre burgere

Lækre burgere        11



Grillede skaldyr
Skaldyr smager lækkert på grillen. Bedst bliver de, hvis de er rå, men også forkogte skaldyr bliver  

lækre ved hurtig opvarmning. Fælles for alle skaldyr er, at de kun skal have kort tid på grillen!

Rejer
Rejer smager som nykogte, når de lægges 
nogle få minutter på alufolie eller i en alubakke 
på grillen! Ukogte rejer grilles, indtil de har 
skiftet farve til lyserød.

Krydr med lidt salt og peber. 

Blåmuslinger
Brug levende blåmuslinger. Skyl dem i flere hold 
koldt vand. Bank de muslinger, som har åbnet 
sig, hårdt i bordet. Hvis de ikke har lukket sig 
efter et par min., kasseres de. Læg muslingerne 
på alufolie eller i en alubakke. Så forsvinder den 
gode kraft ikke ned i gløderne. Når skallerne 
åbner sig efter et par minutter, er muslingerne 
serveringsklare. Krydr med salt og peber. Mus-
linger, der ikke har åbnet sig, kasseres.

Jomfruhummer 

3-5 jomfruhummere pr. person

Skær tværs igennem jomfruhummerne med en 
skarp kniv. Fjern den sorte tarm. Jomfruhum-
merne lægges i en alubakke med kødsiden op-
ad. Rørt hvidløgssmør fordeles jævnt hen over 
jomfruhummerne. Grilles 5-7 min. under låg, 
indtil smøret og jomfruhummerne er gyldne.

Hummer
 
½ hummer pr. person (forkogt)

Hummerne halveres med en skarp kniv. Den 
sorte tarm fjernes. Smør med hvidløgs smør. 
Hummerne lægges i en alubakke med kødsiden 
opad. Lunes 3-5 min. under låg indtil smørret og 
hummerne er gyldne. 

Hvidløgssmør
125 g smør · 4 fed hvidløg ·  saft fra ½ citron · 
1 spsk hakket persille ·  salt og peber

Aioli
3 pasteuriserede æggeblommer · citronsaft 
efter smag · 3 dl olivenolie · 3 fed hvidløg 

Pisk æggeblommerne hvide med lidt citronsaft, 
tilsæt olie lidt ad gangen, og smag til med 
hvidløg og salt.

Servér til skaldyrsbord
Sæt dine favoritgrøntsager på et spid, pensl 
med olie, og grill dem. Rå grøntsager er også 
altid godt. Prøv fx nybælgede ærter, revet rå 
blomkål med olivenolie eller marinerede grønne 
asparges. 

Servér grillede skaldyr med godt brød og aioli.
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Varmrygning - så nemt! 

Det er både nemt og super lækkert at ryge fisk selv. Faktisk er de fleste kuglegrill glimrende rygeovne. 

Tænd grillen. Brug briketter. Lad dem blive helt rødglødende. Læg dem i siderne af kuglegrillen. 
Drys 5 håndfulde flis eller savsmuld på de varme briketter. Læg fisken på alufolie eller i et fad 

med skindsiden nedad. Placér fisken på midten af risten, så den får indirekte varme. 
Luk næsten for spjæld i top og i bund. Læg låget på. Nu er rygningen i gang. 

Alt kan stort set ryges. Fede fisk er nemmest at ryge, da de ikke så let falder fra hinanden. 
Har du et stegetermometer, så regn med, at temperaturen i fisken skal være på 65-70 grader.

Varmrøget laks (4 pers.)

600-800 g laksefilet (evt. lakseside) · 6 dl savsmuld 

Drys savsmuld på de varme briketter. Tør fisken godt af, og drys den med havsalt. Læg den på alu-
folie eller i et fad med skindsiden nedad ved indirekte varme. Luk næsten for spjæld i top og bund. 
Læg låget på. Ryg laksen i 20-25 min. 

Servér med salat, radiser, purløg, tomat, basilikum, bredbladet persille og nye kartofler.

Rød nem dressing (4 pers.)

2 røde peberfrugter · 4 dl creme fraiche 18% · 
salt og peber

Blend de røde peberfrugter, til de bliver til 
en rød creme. Tilsæt creme fraiche, og smag
til med salt og peber. Servér til varmrøget 
fisk sammen med nye kartofler. 

Grøn nem dressing 
                                                          (4 pers.)

2 håndfulde spinatblade · 
4 dl creme fraiche 18% · salt og peber

Blend spinaten, til den bliver til en grøn 
creme. Tilsæt creme fraiche, og smag til 
med salt og peber. Servér til varmrøget fisk 
sammen med nye kartofler. 

Rygetider: Laksefilet 20-25 min. – Makrelfilet 7-10 min. – Sildefilet 5-7 min. Grillhæftet udgives af Fiskebranchen med støtte fra 
Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet.
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