
på 3 nye og inspirerende måter
KLIPPFISK



KLIPPFISK
Klippfisk er velsmakende og 
sunn, med lang holdbarhet
– et ekte naturprodukt. 

Norsk klippfisk består i all 
hovedsak av torsk som er 
saltet og tørket i en detaljert 
foredlingsprosess. Denne 
framgangsmåten gjør at fisken 
beholder både smaken og 
næringsinnholdet. Moderne 
teknologi brukes til å effektivere 
produksjonen og sikre en jevn, 
høy kvalitet.

Klippfisk benyttes i et tusentalls 
retter, og tilberedningsmåtene 
inkluderer koking, fritering, 
steking, grilling og ovnsbaking.

I dette heftet finner 
du tre enkle klippfisk-
oppskrifter til 
inspirasjon og
nytelse. 

KLIPPFISKWRAP
INGREDIENSER
500 g klippfisk, utvannet og renset 
1 løk 
2 fedd hvitløk 
3 ss olivenolje 
2 ts pepper 
2 dl ruccolasalat 
1 crispisalat 
1 rød paprika
12 cherrytomater 
200 g naturell kremost 
8 tortillawraps 

FRAMGANGSMÅTE 
Skjær klippfisken i strimler. Finhakk løk og 
hvitløk, og surr i olivenolje til løken er blank. 
Tilsett klippfisken, dryss over litt pepper og 
surr til væsken er fordampet. Riv salat, og 
skjær paprika i strimler og cherrytomater i 
skiver. Smør kremost på tortillawraps og ha på 
salat og grønnsaker. Ha klippfiskblandingen 
over grønnsakene. 

Brett sammen og server.
4 porsjoner Enkel 20 – 40 min



KREMET 
KLIPPFISKSUPPE

FRAMGANGSMÅTE 
Skjær klippfisken i biter. Kok potet, skrell og 
skjær i terninger. Grovhakk løk og purre, og surr 
løken i olivenolje i en kasserolle til den blir blank, 
tilsett halvparten av purren og surr litt videre. Ha 
i pinjekjerner og la surre i noen minutter. Tilsett 
klippfisken og grønnsaksbuljong, og la det koke 
opp. Ha i potetterningene og resten purren, og 
la det koke i ca. 5 minutter. Tilsett kremfløte og 
smak til med nykvernet pepper og litt salt.

TILBEHØR
Skjær loffen i terninger og stek gylne i olivenolje. 

Server suppen med brødkrutonger drysset over.

INGREDIENSER
500 g klippfisk,  
utvannet og renset 
10 poteter
1 løk 
1 purre 
2 dl olivenolje 
1 dl pinjekjerner 

12 dl grønnsaksbuljong 
3 dl kremfløte 
salt og pepper 

TILBEHØR
2 skiver loff 
3 ss olivenolje

4 porsjoner Middels 40–60 min



KLIPPFISK MED PASTA 
OG OSTESAUS

FRAMGANGSMÅTE 
Skjær klippfisken i strimler. Kok pasta etter 
anvisning på pakken. Skjær løk og paprika i 
terninger, finhakk hvitløk og surr i olivenolje til 
løken er blank. Legg grønnsakene til side og surr 
klippfisken i litt olivenolje til væsken har 
fordampet.

OSTESAUS
Smelt smør, tilsett muskat og deretter hvetemel, 
og la surre i ca. 2 minutter. Spe med melk, litt om 
gangen, og rør godt. Kok opp under omrøring og 
la sausen koke i ca. 5 minutter. Tilsett revet ost 
og matfløte. Sausen må ikke koke etter osten er 
tilsatt. Smak til med salt og nykvernet pepper.

Server med timianblader drysset over.

INGREDIENSER
500 g klippfisk,  
utvannet og renset 
4 pors pasta 
1 løk 
1 paprika 
2 fedd hvitløk 
2 ss olivenolje 
2 ts frisk timian 

OSTESAUS
2 ss smør 
¼ ts muskat 
2 ss hvetemel 
4 dl melk 
100 g revet Jarlsbergost  
1 dl matfløte 
½ ts salt 
grovmalt pepper

4 porsjoner Middels 40–60 min



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
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