
Side 2

Fisk: Vend rødspættefileterne i rugmel blandet 
med ½ tsk groft salt og friskkværnet peber. 
Steg fiskefileterne på en slip let-pande i gyl-
dent smør tilsat olie, 2-3 min. på hver side. 
Tomatsalat: Skær tomaterne i skiver og snit 
rødløget. Bland olivenolie med balsamico, og 

tilsæt presset hvidløg. Smag til med salt og 
peber. Hæld dressingen over tomaterne, og 
pynt med frisk basilikum.  

Servér med friskpresset citron, tomatsalat og 
nye kartofler med persilledrys.

Spætte med tomatsalat (4 pers.)

Fisk: 4-6 stk rødspættefileter • 1 dl rugmel • 1 citron  Tomatsalat: 6 tomater • 1 rødløg • frisk 
basilikum • ½ dl olivenolie • ½ dl balsamico • 1 fed hvidløg

Side 3

Fisk: Hak mørksejfileten med en skarp kniv,  
til kødet er finthakket. Ælt fiskekødet med ½ 
tsk salt og friskkværnet peber. Form 4 krebi-
netter, og vend dem i rasp. Steg krebinetterne 
på en slip let-pande i gyldent smør, tilsat lidt 
olie ca. 4 min. på hver side ved jævn varme. 
Salat: Bland grøn salat, rucola, skiver af 
kølige kartofler og radiser. Afslut med frisk 

parmesan. Bland en kølig dressing af syrnet 
fløde og hakket purløg. Smag til med salt og 
peber.  

Servér krebinetterne med sommergrønt og 
kølig dressing.  

Anden egnet fisk: Torsk, kuller eller lyssej.

Mørksej-krebinetter med sommergrønt 
Fisk: 500 g mørksejfilet • 1 dl rasp  Tilbehør: Grøn salat • rucola • afkølede kartofler • radiser • 
parmesan • 2-3 dl syrnet fløde • purløg

I stedet for rødspætte  
kan du bruge ising 
eller skrubbe.

(4 pers.)



Side 4

Fisk: 6 ørredfileter med skind á 100 g 
Bønnesalat: 500 g grønne bønner • 1 kg nye 
kartofler • 1 rødløg • bredbladet persille • 
2 spsk olivenolie • 2 spsk balsamico • 1 fed 
hvidløg

Fisk: Krydr fileterne med salt og peber på 
kødsiden. Læg dem på en grillrist eller grill-
pande, og grill dem 8-10 min. på skindsiden. 
Undgå for stærk varme. 
Bønnesalat: Kog kartoflerne møre, lad dem 
køle af, og halvér dem. Kog bønnerne, så de 
stadig er sprøde, og lad dem køle af. Snit 
rødløget, og hak persillen. Pisk olie, balsam-
ico og hvidløg til en dressing. Vend det hele 
sammen. Smag til med salt og peber. 

Anden egnet fisk: Makrel-, multe- eller 
sildefilet. 

Grillet ørredfilet 
med bønnesalat 
(4 pers.)

Side 4 Side 5

Fisk: 4 stykker laksefilet  Grøn pesto: 1 potte 
frisk basilikum • 1 dl olivenolie • 3 spsk revet 
parmesan • 1 fed hvidløg  Tilbehør: Grøn 
salat • nybælgede ærter • frisk pasta

Pesto: Blend basilikum, olivenolie, parmesan 
og hvidløg. Krydr med salt og peber. 
Laks: Læg laksen i et fad med skindsiden 
nedad. Krydr med salt og peber. Smør 
pestoen på laksen i et jævnt lag. Bag fisken i 
ovnen i 15 min. ved 200 grader. 
Servér med grøn salat, nybælgede ærter og 
frisk pasta.  

Anden egnet fisk: Ørred, helleflynder eller 
sandart.

Laks 
med grøn pesto 
(4 pers.)

Ørred kaldes også 
forel eller regnbue-
ørred.

Laksen kan også 
grilles ved indirekte 
varme under låg i 
15 min.



Røræg: Pisk de hele æg med mælk. Varm lidt 
olie op på en pande. Hæld massen på panden, 
og varm den op under omrøring, til den 
stivner. Smag til med salt og peber. 
Fisk: Skær hoved og hale af makrellen, skær 
bugen op, og løsn forsigtigt kødet med kniven. 

Fjern benene. Server stykker af makrel med 
salat, tomater, kartoffelskiver, lun røræg og 
friskklippet purløg.

Anden egnet fisk: Røget sild, røget laks eller 
røget ørred. 

Røget makrel med røræg 
og frisk purløg (4 pers.)

Fisk: 1 stor røget makrel  Røræg: 4 æg • ½ dl mælk • olie  Tilbehør: Salat • purløg • tomater • 
nye kartofler

Fisk: Skær fisken i portionsstykker, og læg 
stykkerne i et ildfast fad. Tilsæt hvidvin og 2 dl 
vand, og krydr med salt og peber.  
Topping: Skær tomater i små tern. Hak basili-
kum fint. Bland tomater, basilikum, olivenolie, 
friskrevet parmesan og presset hvidløg i en 
skål. Krydr med salt og peber. Fordel toppin-

gen på fisken, og bag den ved 200 grader i 
12-15 min.  

Servér med frisk pasta og grøn salat. 

Anden egnet fisk: Torsk, lyssej eller lange.

Italiensk for begyndere (4 pers.)

Fisk: 600 g mørksejfilet  Topping: 2 tomater • ½ potte frisk basilikum • 3 spsk olivenolie • 
3 spsk revet parmesan • 1 fed hvidløg • 2 dl hvidvin  Tilbehør: Frisk pasta og grøn salat

Side 7Side 6

Minna’s fif! I stedet 
for en hel makrel, kan 
du købe 2-4 fileter 
med skind uden ben.

Fisken kan også 
grilles ved indirekte 
varme under låg i 
12-15 min.



Hent over 200 opskrifter på        2gangeomugen.dk

Kolde saucer: Fordel syrnet fløde i 2 skåle. 
Smag den ene portion til med presset hvidløg, 
purløg, salt og peber. Smag den anden portion 
til med chilisauce, tomatpure´, salt og peber. 
Skær gulerødder, agurk og bladselleri i stave. 

Servér rejer, laks og hellefisk på et fad sam-
men med sprøde grøntsager og flûte.

Spis f isk 2 gange om ugen
  

Minná s tapas (4 pers.)

Fisk: 3-400 g rejer med skal • 150-200 g røget laks • 150-200 g røget hellefisk
Kolde saucer: 4 dl syrnet fløde 9% • 1 fed hvidløg • purløg • chilisauce • tomatpuré 
Tilbehør: 4 gulerødder • ½ agurk • 4 stilke bladselleri • flûte
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Svar på 1 spørgsmål på: 
2gangeomugen.dk
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