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Materialet er udarbejdet af Rasmus Dalsgaard, Liv Kim Jespersgaard
og Ida Haarby Drevald (Madkulturen) med bidrag fra
madkundskabslærer fra Roskilde kommune.
Til materialet er der trukket på følgende litteratur:
• Justesen, L., Ipsen, R., Kristensen, L. (2011). Fødevarer og kvalitet – råvarer og forarbejdning.
Nyt teknisk forlag.
• Carlsen, H. C. og Pedersen, A. T. (2014). Madkundskab. Akademisk Forlag.

Lærervejledning

• Miljø og fødevareministeriet: m.fisketegn.dk/Default.aspx?AreaID=103

Introduktion

• Fiskeforum: www.fiskerforum.dk/fof/fhtb/kap01.pdf

I dette forløb skal eleverne arbejde med fisk. Un-

Materialet er bygget op omkring to forløb

dervejs skal eleverne stifte bekendtskab med de

1.“Når det hele går i fisk” (2 lektioner)

forskellige fiskearter og deres ernæringsmæssige

2.“Tag fisken i hånden” (2 lektioner)

kvaliteter. Eleverne skal ligeledes lære, hvordan
man tjekker, om en fisk er frisk, og hvordan man

Der er en del små opgaver, og det kan derfor være

fileterer og tilbereder den. Forløbet kan med fordel

nødvendigt at holde en rimelig stram tidsstyring.

placeres, efter eleverne har haft madkundskab i

Man kan evt. benytte sig af et ur, der er synligt for

noget tid, så de er relativt selvkørende i køkkenet.

eleverne. Det kan både være en hjælp for underviseren og virke motiverende for eleverne at skulle

Overordnet om materialet

holde sig indenfor en tidsramme. Forløbene tager
udgangspunkt i madkundskabs kompetencemål.

Materialet er opbygget med en intention om at

Det kan være en god idé at hænge læringsmålene

gøre det meget lettilgængeligt, så det kræver et

op i faglokalet, så de er synlige for eleverne, og

minimum at forberede sig. Indledningsvis er der

man løbende kan vende tilbage til dem. Derfor

en gennemgang af indholdet i de enkelte under-

indeholder dette materiale også et kopiark med

visningsgange, og hvordan man kan organisere

læringsmålene, der er klar til at printe og hænge

det. Derudover er der inkluderet et afsnit, der

op.

berører den bagvedliggende teori om fisk, som
man kan konsultere efter behov. Endelig er der
udarbejdet en række kopiark, der skal kopieres og
udleveres til eleverne undervejs i forløbet.
Kopiarkene rummer forskellige opgaver og
opskrifter. Der er desuden inkluderet to opskrifter
på makrel i tomat med hjemmelavet mayonnaise
og paneret rødspætte med hjemmelavet remoulade, som du kan anvende en anden gang. Forløbet
indeholder ligeledes to videoer, som understøtter
undervisningens indhold.
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VARIGHED
2 x 45 MIN.

FORLØB 1: NÅR DET HELE GÅR I FISK

Kompetencemål for
madkundskab

Særlige materialer

Kopiark

• Et blandet udvalg af fede

Kopiark 1 - Læringsmål

og magre fisk (en filet til

Kopiark 2 - Opskrift: Pandestegning af fed fisk

hver gruppe på tre elever)

Kopiark 3 - Opskrift: Dampning af mager fisk

• Diverse råvarer, jf. opskrifter

I dette forløb arbejdes der med følgende mål:

VIDEO 1: Fisk - Ernæring & tilberedning:
u

Kompetencemål

Færdigheds- og vidensmål

Fødevare-

Råvarekendskab: Fase 1

I kan redegøre for

Eleven kan skelne

bevidsthed

Eleven kan redegøre for

forskellen på en

mellem de magre

Eleven kan

almindelige råvarers smag

mager og en fed fisk

og de fede fisk

træffe

og anvendelse

mht. ernæring og

begrundede mad-

tilberedning

valg i forhold til

Eleven har viden om

kvalitet,

råvaregruppers smag

smag og

Læringsmål

og anvendelse

mindst to ernærings-

https://youtu.be/E1uUBtGxY1k

Tegn på læring

Eleven kan give
mindst to

I kan redegøre for

Kopiark 4 - Lektie: Undersøg en fiskeart

begrundelser for,

Undervisningens opbygning
1
OPSTART
5 minutter

2
VIDEOPRÆSENTATION
10 minutter

3
ARBEJDE I KØKKENET, TILBEREDNINGSVÆRKSTED

4
OPSAMLING
OG SMAGE

PRÆSENTATION
AF LEKTIE

25 minutter

5 minutter

45 minutter

hvorfor fisk er sundt

mæssige kvaliteter

bæredygtighed
Grundmetoder

Eleven kan stege

Madlavning

og madteknik: Fase 1

I kan tilberede fisk

Eleven kan

Eleven kan lave mad ud

med mindst to

anvende

fra enkelte grundmetoder

forskellige metoder

madlavnings-

og teknikker

teknikker og
omsætte ideér i

Eleven har viden om

madlavningen

grundmetoder og teknikker
i madlavning

og dampe fisk

1

OPSTART - 5 minutter
Eleven kan ud fra

1. Start med at skrive dagens program op på tavlen og gennemgå det med eleverne.

forskellige kriterier

• Læringsmål

I kan vurdere, om

vurdere, om en fisk

• Videopræsentation

en fisk er frisk

er frisk

• Arbejde i køkkenet: Tilberedningsværksted
• Opsamling og smage

I kan filetere en

Eleven kan lykkes

fersk fisk

med at fremstille
retter med fisk, hvor

I kan tilberede
magre og fede fisk

filetering indgår

5

• Præsentation af lektie
2. Gennemgå kort læringsmålene og hæng dem op i faglokalet (kopiark 1).
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4
2

OPSAMLING OG SMAGE – 25 minutter

VIDEOPRÆSENTATION – 10 minutter
1. I plenum smager eleverne på deres tilberedninger. I samler op på evt.
1. Se video 1 i klassen.

udfordringer med tilberedningen og forandring i konsistens og farve.

2. De vigtigste pointer fra videoen opsamles i plenum. Se evt. teoriafsnit.

Brug evt. følgende spørgsmål til eleverne:

Du kan fx spørge eleverne:
• Hvilke fisk kender I?

• Har konsistensen og farven ændret sig under tilberedningen,
hvis ja, hvordan?

• Er fisk sundt?

• Er kødet saftigt?

• Hvor tit spiser I fisk, og hvilken slags er det?

• Kan I smage forskel på den magre og den fede fisk?

• Hvorfor er der sæson for fisk?
2. Eleverne rydder det sidste op.
3

ARBEJDE I KØKKENET: TILBEREDNINGSVÆRKSTED – 45 minutter
1. Inddel eleverne i grupper på to-fire. Hver gruppe får udleveret en

5

PRÆSENTATION AF LEKTIE – 5 minutter

filet fra en mager og en fed fisk. Grupperne skal arbejde med følgende
tilberedningsmetoder:

1. Eleverne præsenteres for lektien.

• Pandestegning af den fede fisk
• Dampning af den magre fisk

2. Eleverne skal til næste gang undersøge en fiskeart hver ved at udfylde
kopiark 4. Det er meningen, at alle elevernes besvarelser skal danne

2. Grupperne får hver udleveret en opskrift, med dertilhørende spørgsmål,
som de skal besvare. Opskrifterne findes på kopiark 2 og 3.
3. Eleverne rydder op undervejs.

ramme om et “klassefiskeleksikon”, ved at de hænges op på en væg i
faglokalet.
3. Lektie: Eleverne får tildelt en fiskeart hver, som de skal undersøge
(kan variere efter klassestørrelse). Fiskearterne er følgende:
• Makrel, pighvar, sild, laks, rødspætte, torsk, lyssej, aborre, ål,
gedde, havkat, havtaske, regnbueørred, havbars, hellefisk, hornfisk,
ising, kuller, kulmule, multe, mørksej, rødfisk, rødtunge, sandart, skrubbe,
stenbider, sværdfisk, søtunge.
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VARIGHED
2 x 45 MIN.

FORLØB 2 - TAG FISKEN I HÅNDEN

Kopiark

Særlige materialer
•

Kopiark 6 – Trin for trin anvisning til filetering

så hvert par kan få en af hver.
Rugbrød, mayonnaise og remoulade.

•

Skarpe knive

af rundbuget fisk
Kopiark 7 – Trin for trin anvisning til filetering

Kopiark 9 – Opskrift på makrel i tomat med
hjemmelavet mayonnaise
Kopiark 10 – Opskrift på paneret rødspætte
med hjemmelavet remoulade

1

2
PRÆSENTATION AF
DAGENS
FISK

3

3

VIDEOPRÆSENTATION - 10 minutter
1. Se video 1 i klassen.

Undervisningens opbygning

20 minutter

Brug “klasse fiskeleksikonet”.

Kopiark 8 – Opskrift: Stegt fisk

https://youtu.be/C0z-FbhN36w

OPSTART

1. Eleverne præsenteres for de ferske makreller og rødspætter.

af fladfisk

VIDEO 2: Sådan fileterer du en fisk:
u

PRÆSENTATION AF DAGENS FISK - 10 minutter

Kopiark 5 – Vurder om fisken er frisk

Hele ferske makreller og rødspætter,

•

2

2. De vigtigste pointer fra videoen opsamles i plenum.

4

5

6

VIDEOPRÆSENTATION

DEN
FRISKE
FISK

ARBEJDE I
KØKKENET:
FILETERING

SMAGE
OG OPSAMLING

10 minutter

5 minutter

30 minutter

15 minutter

4

DEN FRISKE FISK - 5 minutter
1. Eleverne inddeles i par. Hvert par får udleveret en makrel og en
rødspætte. Med udgangspunkt i den video, de lige har set, skal
eleverne tjekke, om fisken er frisk. De skal ligeledes have udleveret kopiark

10 minutter

5 som tjekliste. De fisk, eleverne får udleveret, er også dem, de skal
arbejde med senere.
5

ARBEJDE I KØKKENET: FILETERING AF FISK - 30 minutter

1

OPSTART - 20 minutter

1. Eleverne skal nu filetere de to fisk, så hver elev får en filet af fladfisk og

1. Start med at skrive dagens program op på tavlen og gennemgå det for eleverne.

en filet af rundbuget fisk. Som hjælp til fileteringen skal eleverne

•

Opsamling på lektien

benytte guiden fra videoen samt trin-for-trin anvisningerne på

•

Præsentation af dagens fisk

kopiark 6 og 7.

•

Videopræsentation

•

Den friske fisk

•

Arbejde i køkkenet: Filetering

og pandesteger dem. Hvis tiden er knap, kan I også fryse fisken ned

•

Smage og opsamling

til næste gang og her anvende de to ekstra opskrifter (kopiark 9 og 10). 		

2. Udlever Kopiark 8 til eleverne. Parrene vender deres fileter i rugmel

Mærk evt. fisken med elevernes navne, så de får deres egne fileter.
2. Saml op på dagens lektie ved at hænge alle elevernes besvarelser op på en væg
i faglokalet, som et “klassefiskeleksikon”. Dette skal fungere som et opslagsværk
for eleverne og læreren. Du kan evt. spørge eleverne, om der var noget særligt,
der overraskede dem.

3. Eleverne rydder op undervejs.
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SMAGE OG OPSAMLING - 15 minutter
1. Eleverne spiser og I samler op på fileteringsøvelsen.
2. Du kan evt. stille følgende spørgsmål:
•

Hvordan har I det med fisk, efter I både har fileteret, tilberedt og
smagt på fisken? Uddyb.

•

Kan I smage forskel på de to slags fisk?

•

Har I fået mere mod på at prøve at lave og smage fisk?
Hvis nej, hvad skal der til for, at I selv får mere lyst til fisk - er det nogle
bestemte fisk, man skal gå efter?

3. Eleverne rydder det sidste op.
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TEORIAFSNIT
OG
KOPIARK
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Teori
Fisk

Fed fisk

Stort set overalt på kloden, hvor der er vand, vil

De fede fisk er kendetegnet ved et højt indhold af

man kunne finde fisk. Globalt set er der mindst

flerumættede fedtsyrer, herunder omega-3. Ome-

20.000 forskellige arter. Herhjemme er det dog

ga-3 er et livsvigtigt fedtstof, som kroppen ikke

ikke meget mere end 50 forskellige slags spisefisk,

selv kan danne. Fede fisk er desuden en god kilde

man typisk vil kunne finde i handlen. Dertil kom-

til D-vitamin, som vi typisk får gennem solen. Rent

mer forskellige skaldyr, krebsdyr og bløddyr, så

visuelt kan man kende de fede fisk på, at deres kød

som muslinger, hummer og blæksprutter.

er mørkere med en rødlig eller grålig farve.

Fra fund i Danmark ved man, at der er blevet spist

Mager fisk

fisk på disse breddegrader i mange tusind år. Fisk

Som navnet angiver, så er de magre fisk mere

har været en fast bestanddel af kosten og er blevet

fedtfattige og indeholder ikke samme mængder af

spist både friskt, saltet og tørret.

omega-3. De magre fisk er dog stadig en god kilde

Fisk og sæson
Ligesom med frugt og grøntsager taler man også

til D-vitamin og andre vigtige mineraler. De magre
fisk er kendetegnet ved at have hvidt eller lyst kød

om sæson i forhold til fisk. Fiskenes sæson define-

Fisk i køkkenet

res ofte ift. den periode, hvor de ikke gyder, altså

Når man står med hele fisk i køkkenet skelner man

lægger æg. For en del fisk gælder det også, at

ofte mellem fladfisk og rundbugede fisk. Eksem-

kødet har en ringere spisekvalitet, når fisken gyder.

pler på fladfisk er rødspætte, ising, pighvar og sø-

Fisk og ernæring

tunge. De såkaldt rundbugede fisk er eksempelvis
laks, sild, torsk og kulmule. Fælles for de to typer

Fødevarestyrelsen anbefaler, at man spiser fisk

fisk er, at alle fladfisk fileteres på mere eller min-

mindst to gange om ugen enten som hovedret

dre på samme måde og det samme gælder for de

eller som pålæg. Samlet skal vi gerne spise 350 g

rundbugede fisk. Så har man først lært at filetere

fisk om ugen, hvoraf de 200 g gerne skal være fed

en type fladfisk og en type rundbuget fisk, så kan

fisk makrel, sild og laks. Fisken skal nødvendigvis

man gå til de fleste fisk ud fra samme metode.

ikke købes fersk, både fisk på dåse, frossen fisk og
fisk i lage tæller.
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LAKS

Friskhedstegn på hele fisk

Tilberedningsmetoder af fisk

Slim:

Der findes mange forskellige måder at tilberede

Fisk er dækket af et tyndt lag slim, der skal være

fisk på, nogle fisk egner sig bedst til bestemte

klart, gennemsigtigt og uden klumper.

tilberedningsmetoder. En råmarinering kræver for

Det må ikke være uklart, klistret og lugte.

det første at fisken er frisk, og i de fleste tilfælde
også, at den har været frosset i mindst 24 timer.

Øjne:

Spørg evt. fiskehandleren, hvilken fisk, der egner

Øjnene skal være blanke og spændstige. De må

sig bedst. Både de torskelignende fisk og de fede

ikke være uklare og indsunkne.

fisk, såsom laks og makrel er særdeles velegnede
til denne tilberedningsmetode. Dampningen er en

Gæller:

skånsom tilberedningsmetode, og er derfor

Man kan tjekke gællerne og se om de er lyserøde

velegnet til de magre fisk. Både pandestegning

eller rødlige. De må ikke være gråbrunlige eller

og ovnstegning er to velegnede tilberednings-

sorte. Eneste undtagelse er kulmulen, hvor gæller-

metoder til stort set alle fisk. Det er dog vigtigt,

ne skal være sorte.

at man er opmærksom på tid og temperatur.

Med fisk der er udskåret i fileter kan det være lidt

Gode råd til tilberedning:

sværere at vurdere. Men kødet skal virke fast, klart

•

Dup fisken med køkkenrulle inden stegning.

og uden slim.

•

Steg på skindsiden for at skåne kødet.

Tilberedning af fisk

RØDSPÆTTE

mest muligt og vend kun fisken én gang.
Til forskel fra pattedyr og fjerkræ, har fisk et lavt
indhold af bindevæv i kødet. Det betyder, at man
typisk skal tilberede fisk i kortere tid end andre
MAKREL

typer kød for at opnå et mørt og saftigt resultat.
Fiskens muskelproteiner begynder at koagulere
mellem 45 og 55 grader. Kernetemperaturen på
den færdige fisk skal være omkring 55 grader, da
kødet her er mørt, saftigt og falder fra hinanden
i flager. Fed fisk er lidt længere tid om at blive
tilberedt end mager fisk, da fedtet leder varmen
langsommere. Skindet har samme effekt, så når
man f.eks. steger et stykke laks, opnår man lettest
et godt resultat ved at skindstege laksen til den er
lun hele vejen igennem. Man kan evt. lige vende
den og give den 15 sekunder på den anden side.

SØTUNGE
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Kopiark 1
LÆRINGSMÅL MADKUNDSKAB

Efter dette forløb om fisk er
det målet at:
• I kan redegøre for forskellen på
en mager og en fed fisk mht.
ernæring og tilberedning
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Kopiark 2
OPSKRIFT: PANDESTEGNING AF FED FISK

Spørgsmål til før/efter
tilberedningen:

• I kan tilberede fisk med
mindst to forskellige metoder

Ingredienser
• Et stykke køkkenrulle

Før tilberedning:

• En pande

• Hvilken konsistens og farve har den fisk

• Et stykke fisk

I skal til at pandestege?

• 1 spsk olie
• Lidt salt

Efter tilberedningen:
• Havde I udfordringer under
pandestegningen af fisken? Hvis ja, hvilke?
• Synes I det er lykkedes for jer at

• I kan redegøre for mindst to
ernæringsmæssige kvaliteter

Du skal bruge

Sådan gør du
Dup fisken med et stykke køkkenrulle.

tilberede fisken korrekt?
Krydr fisken med lidt salt.
Kom olie på en varm pande.
Når olien er varm, lægges fisken forsigtigt på
panden med skindet nedad.
Steg fisken på skindsiden i 3-6 minutter alt efter
fiskens tykkelse. Vend fisken og steg færdig i ca. 60
sekunder.

• I kan vurdere, om en fisk er frisk

NB!
Det er vigtigt, at du ikke rør fisken, imens den

• I kan filetere en fersk fisk
• I kan tilberede magre og fede fisk

steges!
Løft fisken hen på en tallerken og server den.
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Kopiark 3

Kopiark 4
LEKTIE: UNDERSØG EN FISKEART

OPSKRIFT: DAMPNING AF MAGER FISK

Spørgsmål til før/efter
tilberedningen:

Du skal bruge:
Ingredienser
• En stor gryde

Før tilberedning:

• En si

• Hvilken konsistens og farve har den fisk I

• Sølvpapir

skal til at dampe?

Navn på fisken
Udseende (tegning eller billede)

• Et stykke fisk
• 3 dl vand

Efter tilberedningen:

• Lidt salt

• Havde I udfordringer under

• Saften fra 1 citron

dampningen af fisken? Hvis ja, hvilke?
• Synes I det er lykkedes for jer at tilberede
fisken korrekt?

Sådan gør du:
Krydr fisken med lidt salt.
Kom vandet og citronsaften i en gryde
og bring det i kog.
Placer sien ovenpå gryden med vand.
Hvis fisken er en fladfisk, skal fileten rulles
sammen.
Læg fisken ned i sien.
Dæk sien med sølvpapir.

Kendetegn
•

Mager eller fed

•

Flad eller
rundbuget fisk

Hvis det er en fladfisk, skal den
dampes i 6 minutter.

Sæson

Hvis det er en rundbuget fisk skal

Tilberedning

den dampes i 8-9 minutter.
Ernæring
Tag fisken op af sien og læg den på en tallerken.
Retter med fisken
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Kopiark 5

Kopiark 6

VURDER OM FISKEN ER FRISK

TRIN FOR TRIN ANVISNING TIL FILETERING AF RUNDBUGET FISK

Før I skal til at tilberede jeres fisk, er det vigtigt, at I tjekker, om den er frisk. Her får I en tjekliste, som I kan
følge. Sæt kryds ud fra punkterne, hvis I mener, jeres fisk lever op til kravene.

Filetering af en makrel

Fiskens øjne er
klare og ikke
matte
Fiskens gæller er
røde, ikke blege
og slimede
Fiskens skind
er blankt og

1.
Før knivspidsen ind ved gatten. Før kniven igennem fisken
på oversiden af rygbenet.

2.
Skær langsomt ned mod
halen, mens kniv holdes fladt
mod rygbenet.

3.
Skær et snit ned til rygbenet
lige bag finnen ved gællelåget

4.
Drej fisken, og før kniven ind
bag hovedet, så den møder
skråsnittet fra før.

5.
Skær langsomt ned langs
ryggen indtil du når ned til det
første halesnit

6.
Løft fileten op, så du kan løsne
det sidste med det yderste af
kniven langs benene til fileten
er skåret af.

7.
Fjern evt. bugben, der er kommet med og kasser dem.

8.
Nu har du har en filet klar til
videre tilberedning.

glinsende med
gennemsigtig
slim
Fisken lugter af
hav, agurk og
ikke harsk (råddent)
og syrligt

Kilde: fvm.dk

SIDE 22 Undervisningsforløb om fisk

Undervisningsforløb om fisk SIDE 23

Kopiark 7

Kopiark 8

TRIN FOR TRIN ANVISNING TIL FILETERING AF FLADFISK

Filetering af en rødspætte

OPSKRIFT STEGT FISK

Du skal bruge

Sådan gør du

Ingredienser

Kom rugmel på en tallerken og bland

Fiskefileter

salt og peber i.

1 dl rugmel
1 tsk salt

Vend fiskefileterne i melblandingen.

Peber
1 spsk olie

Varm en pande op. Kom olie og smør på panden.

1 spsk smør
Når smørret har bruset af lægges fileterne
forsigtigt på panden.
1.
Skær med spidsen af kniven
ned til benene oppe ved hovedet og rundt langs hovedet i
en halvcirkel.

2.
Fortsæt langs rygbenet i en
lige linje ned til halen.

3.
Hold kniven nærmest vandret,
så den kan komme ind mellem
kødet og sidebenene.

Lad fisken stege i 2-3 minutter uden at røre ved
dem.
Vend fisken og steg færdig på den anden
side i ca. 2-3 min.
Løft fisken af panden og server på rugbrød
med mayonnaise eller remoulade.

4.
Skær langsomt kødet fri fra
benene med det yderste af
kniven, mens du holder kniven
vandret.

7.
Skær igen kødet fri fra benene
med det yderste af kniven,
mens du stadig holder den
vandret.

5.
Skær igennem skindet til
fileten er fri.

8.
Før kniv ind mellem kød og
skind ved halespidsen. Hold
fast i skindet og skær langsomt fileten fri.

6.
Læg et nyt snit rundt langs
den sidste del af hovedet.
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OPSKRIFT MAKREL I TOMAT MED HJEMMELAVET MAYONNAISE

Du skal bruge
Ingredienser

Makrel i tomatsauce

• 4 makrelfileter

Sådan gør du

• ½ løg

Pil og hak løg og hvidløg.

• 1 fed hvidløg
• Olivenolie til stegning

Kom de hakkede tomater i en

• 1 dåse hakkede tomater

si og ryst hurtigt over

• ½ dåse (35 g)

køkkenvasken.

tomatkoncentrat

Når tomatsovsen er kølet af,

Du skal bruge

hældes den over makrelfileterne.

Ingredienser

Remoulade

Du skal bruge

Anret dit rugbrød med makrel

• 1 dl rasp

Ingredienser

i tomat og den hjemmerørte

• 1 æggehvide

• 1 æggeblomme

Kom det ned i mayonnaisen

mayonnaise.

• Salt og peber

• 1 knivspids fint salt

og rør det godt rundt.

• Olie og smør til stegning

• 1 tsk dijonsennep

• 4 skiver rugbrød

• 1 tsk eddike

Smag til med salt, peber og

• ¼ citron

• 1 – 1,5 dl vindruekerne el. 		

karry.

Mayonnaise

Svits løg og hvidløg i

Du skal bruge

• 1 tsk eddike

en lille gryde.

Ingredienser
• 1 æggeblomme

solsikkeolie
Paneret rødspætte

• ½ gulerod
• ½ æble

• 10 g smør til stegning

Tilsæt de hakkede tomater, to-

• 1 knivspids fint salt

Sådan gør du

• 4 skiver rugbrød

matkoncentrat, eddike,

• 1 tsk dijonsennep

Kom rasp, rugmel og

• 1 tsk sukker

sukker, salt og peber.

• 1 tsk eddike

æggehvide i hver sin skål.

• 1 tsk karry

Pisk æggehviden.

Sådan gør du

• 1 – 1,5 dl vindruekerne
Bring det hele i kog.
Når tomatsovsen koger,
tag den af varmen.

- el. solsikkeolie

Sådan gør du

• 2 drueagurker

Start med at lave en
Tilsæt salt og peber i rugmelet.

mayonnaise.

Vend rødspættefileterne først

Kom æggeblommen

i mel, derefter æg og til sidst i

(gem æggehviden), salt,

rasp.

sennep og eddike op i lille skål.

Varm smør og olie på en pande.

Pisk det hele sammen

Kom æggeblomme, salt, sennep
Blend tomatsovsen direkte i

og eddike op i lille skål.

gryden.
Pas på, det ikke sprøjter.

Pisk det hele sammen med et
piskeris.

Hæld sovsen i en ren skål og stil
den i fryseren i 10 minutter.
Kom smør på en varm pande

Tilsæt olien lidt ad gangen,

med et piskeris.

mens der hele tiden piskes, indtil

Steg rødspættefileterne i

det har den ønskede konsistens.

3 minutter på hver side

Tilsæt olien lidt ad gangen,

(vend KUN én gang).

mens der hele den piskes, indtil

og lad det bruse af.
Hvis olien kommer for hurtigt

det har den ønskede konsistens.

Placer makrelfileterne med

i, kan mayonnaisen skille. Hvis

Server rødspættefileterne på

skindsiden nedad.

det sker, så smid ikke den skilte

rugbrød med en klat remoulade

Hvis olien kommer for hurtigt i,

Lad dem stege i 4 minutter.

mayonnaise ud. Kom en ny æg-

og frisk citronsaft.

kan mayonnaisen skille. Hvis det

geblomme i en anden skål, og

sker, så smid det ikke ud. Kom en

Vend makrelfileterne og steg

i stedet for olien, så piskes den

ny æggeblomme i en anden skål,

i 2 minutter (må KUN vendes

skilte mayonnaise langsomt i.

og i stedet for olien, så piskes

én gang).

Skræl og riv gulerod og æble

• 1 dl rugmel

• 1,5 tsk sukker
• Salt og peber

OPSKRIFT PANERET RØDSPÆTTE MED HJEMMELAVET REMOULADE

den skilte masse langsomt i.

på et rivejern.

