
ENKELT OG GODT   
7 retter du garantert lykkes med



Vi vet at mange har lyst til å spise mer fisk, 
men at de tror det er så vanskelig å få til. 

Gjør det 

EnkElt!

OVNSBAKT LAKS 
MED SITRON
INGREDIENSER
600 g laksefilet uten skinn og bein
2 ss    soyasauce  
4 ss   olivenolje
1  sitron
 salt og pepper
 
SALAT
2 vårløk
½    grønt eple  
1   hjertesalat
1  avokado

TILBEhøR
ris

FRAMGANGSMÅTE 
Sett stekeovnen på 180 grader, skjær laks i 
serveringsstykker og legg i en smurt ildfast form. 
Ha soyasaus og olivenolje over laksen og krydre 
med litt salt og pepper. Ha over revet skall og saft 
av sitron, og bak i stekeovnen i ca. 10-12 minutter.
denne retten kan lett varieres med skall og saft av 
appelsin istedet for sitron.

Salat
Skjær vårløk i skiver, eple i strimler, og skjær opp 
salat. del avokado, og ta ut stein og kjøttet med en 
skje. Skjær kjøttet i biter. Vend vårløk, eple, 
avokado og salat raskt sammen.

Dressing
rør sammen sitronsaft, olivenolje og havsalt, og 
vend inn i salaten.

 4 porsjoner Enkel 20 min

TIPS
Server laksen med salat 
og kokt ris ved siden av.

Lengre fra sannheten er det vanskelig å komme. Mange fiskeretter 
er superenkle å lage! det vil du se bare du kommer i gang. Og vi 
skal gjøre det enkelt for deg. På godfisk.no har vi samlet 7 retter 
du garantert vil få til. For eksempel ovnsbakt laks med sitron. Kjapt 
å lage, og smaker helt nydelig. eller torsk bakt i ovn sammen med 
masse deilige grønnsaker. Også en innertier. 

dette er enkle, kjappe hverdagsretter som går rett hjem både hos 
store og små. Prøv deg frem og se hva som blir din favoritt!
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DRESSING
3 ss  sitronsaft
3 ss     olivenolje 
½ ts    havsalt



FRAMGANGSMÅTE
Sett stekeovnen på 180 grader og skjær 
torsken i serveringsstykker. Skjær squash 
og rødløk i skiver, og ha i en ildfast form 
sammen med hele cherrytomater. Ha 
over olivenolje, salt og pepper og bak i 
stekeovnen i ca. 5-6 minutter.

ta ut formen, ha i torskestykkene og bak 
videre i stekeovnen i ca. 10 minutter.

Legg oliven og basilikum i formen ved 
servering og server med potetmos.

INGREDIENSER
700 g torskefilet uten skinn og bein
1  grønn squash
1   rødløk
24   cherrytomater
3 ss    olivenolje
20  sorte oliven 
1 håndfull frisk basilikum  
 salt og pepper

OVNSBAKT TORSK 
MED GRøNNSAKER

4 porsjoner Enkel 20-40 min
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INGREDIENSER
800 g  torskefilet uten   
 skinn og bein
1  løk
1 fedd  hvitløk
200 g  brokkoli
2  røde paprika
2 ss    olivenolje
3 dl  grønnsaksbuljong
½  sitron
4 ts  pesto
 salt og pepper 

FRAMGANGSMÅTE
Sett stekeovnen på 200 
grader. Skjær torskefilet 
i serveringsstykker og 
dryss over litt salt og 
pepper. Skjær løk og hvitløk 
i tynne skiver. Skjær brokkoli 
i små buketter og paprika 
i biter. Legg grønnsakene 
over i en smurt ildfast 
form, drypp over olivenolje 
og hell i buljong. dryss 
over litt salt og pepper. 
Legg torskestykkene over 
grønnsakene, press over 
litt sitron, og smør på 
pesto. dekk formen med 
aluminiumsfolie og stek 
i stekeovnen til fisken er 
ferdig, ca. 20 minutter.

Sett formen på bordet 
og maten er servert.

OVNSBAKT 
TORSK MED 
PESTO 

INGREDIENSER
700 g  laksefilet
 sweet chilisaus 
   salt 

Tilbehør
nudler 
grønne bønner
soyasaus 
lime 

FRAMGANGSMÅTE
Sett stekeovnen på 200 
grader. Skjær laksen i 
serveringsstykker, legg dem 
i en smurt ildfast form og 
dryss over litt salt. Ha sweet 
chilisaus over laksen. Stek i 
stekeovnen i ca. 10 minutter. 
dersom du bruker fryst 
laks trenger denne ca. 25 
minutter.

Server laksen med nudler, 
lettkokte bønner, soyasaus 
og limebåter.

Laks passer med sterke 
smaker. I denne enkle og 
raske oppskriften ovnsbaker 
du den med sweet chilisaus. 
Resultatet blir en spenstig 
hverdagsmiddag.

4 porsjoner Svært Enkel 20 min

OVNSBAKT 
SWEET ChILI 
LAKS 

4 porsjoner Enkel 20-40 min
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OVNSBAKT LAKS MED 
COUSCOUSSALAT

FRAMGANGSMÅTE 
Sett stekeovnen på 200 grader. Press saft av 
sitron og lime, og bland med honning, dijonsennep 
og paprikapulver. Smak til med pepper. Skjær laks 
i serveringsstykker, dryss med salt og legg i en 
smurt ildfast form. Ha marinaden over laksen og 
stek i stekeovnen i ca. 8 minutter.

COUSCOUSSALAT
Kok couscous som anvist på pakken. tilsett smør, 
og rør i couscousen så den løser seg litt opp. 
tilsett erter mens couscousen enda er varm, og la 
stå til ertene blir gjennomvarme.
Skjær rødløk i tynne strimler og riv hjertesalat 
i mindre biter. Bland rødløk og salat med 
couscousen, smak til med salt og pepper, og bland 
inn olivenolje. 

Server ovnsbakt laks med couscoussalat og 
limebåter.

Sitrus, honning og dijonsennep gir ovnsbakt laks 
en frisk og god smak. Server med couscoussalat 
så har du en enkel og spennende middag på 
bordet.

OPPSKRIFT 
800 g   laksefilet 
1   sitron
2 ss   honning 
1 ts   dijonsennep 
1 ts  paprikapulver 
 salt og pepper

TILBEhøR
lime
 

COUSCOUSSALAT
3 dl   couscous  
2 ss   smør 
2 dl   erter, friske 
1   rødløk 
1   hjertesalat  
1 ss   olivenolje
 salt og pepper

   

 4 porsjoner Enkel 20 min

TIPS
Ovnsbakt laks bør helst ikke 
være helt gjennomstekt når du 
tar den ut av stekeovnen. Da 
unngår du at laksen blir tørr. 
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TOMATISERT 
SEIGRyTE MED 
GRøNNSAKER
INGREDIENSER 
700 g   beinfri seifilet
1 ts   salt
1 neve   frisk basilikum 

GRøNNSAKER
1   purre  
1   løk  
1   gulrot   
1/4   squash 
½    paprika  
2   bokser hakkede tomater   
2 ts   salt  
1 neve    basilikum 

TILBEhøR 
Poteter, ris eller pasta

FRAMGANGSMÅTE 
Skjær seifileten i serveringsstykker 
og dryss med salt. 

GRøNNSAKER 
Skjær alle grønnsakene i biter på ca. 2 cm 
og stek dem i olivenolje i en kasserolle i 2 
minutter. Hell i de hermetiske tomatene og 
kok til det tykner, ca. 10 minutter. Smak til 
med salt og pepper. Legg seistykkene over 
grønnsakene og legg på lokk. La det koke 
på svak varme til seien er kokt, ca. 7 minutter. 

Server seien med grønnsakene og det 
tilbehøret du ønsker, og dryss over frisk 
basilikum.

INGREDIENSER
600 g   laks uten skinn og bein
½ ts   salt
1  ss  olivenolje 
25 g   Parmesanonst
 

TOMATSALAT
3   tomater
¼   rødløk
¼   agurk
½ dl   god olivenolje
3 ss   balsamicoeddik
   salt og pepper

TILBEhøR
pasta

FRAMGANGSMÅTE 
Sett stekeovnen på 180 grader. Skjær 
laksefileten i serveringsstykker, dryss på salt og 
legg dem i en smurt ildfast form. drypp over 
olivenolje. riv parmesanosten fint og dryss 
den på laksen. Stek laksen i stekeovnen i ca. 15 
minutter.  

TOMATSALAT 
Skjær tomatene i båter, rødløk i tynne skiver 
og agurk i terninger. Bland sammen olivenolje 
og balsamicoeddik, og smak til med litt salt og 
pepper. Hell dressingen over grønnsakene og 
vend den godt inn.

Server laksen med tomatsalaten og kokt pasta.

OVNSBAKT LAKS 
MED PARMESANLOKK 
OG TOMATSALAT

4 porsjoner Enkel 20-40 min
4 porsjoner Enkel 20-40 min
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Norges sjømatråd 

Postboks 6176
9291 tromsø 

telefon: 77 60 33 33
e-post: godfisk@godfisk.no

www.godfisk.no

det beste om
sjømat finner du 
på godfisk.no
Nå kan du laste ned alle 
Godfisk-oppskriftene på 
iPhone eller Android. 
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