
7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER

RASK



INGREDIENSER
800 g torskefilet 
uten skinn og bein
1 ts salt
1 purre
1 rød paprika
2 ss rapsolje
2 dl matfløte
1 terning fiskebuljong
2 dl kokosmelk
1 ss rød curry paste

TILBEHØR
ris

FRAMGANGSMÅTE
Skjær torsken i 
serveringsstykker og dryss 
over salt. Skjær purre og 
paprika i biter, og surr i 
rapsolje til purren er myk. 
Ha i matfløte, smuldre 
fiskebuljongterningen over, 
rør forsiktig og kok opp. 
Rør inn kokosmelk og curry 
paste, og kok opp. 
Ha torskestykkene i panna, 
legg på lokk og la trekke 
til fisken er ferdig, 
ca. 5 minutter.

Server med ris 
ved siden av.

TORSKE-
PANNE 

4 porsjoner Enkel 20 min

RASKE RETTER 
MED FISK!

Vi vet at mange har lyst til å spise fisk oftere. Det er 
bare et hinder: man tror fisk betyr komplisert mat 
som tar lang tid å lage. 

Den misforståelsen må vi rette opp i med en gang. 
Fiskeretter er perfekt mat i en travel hverdag – nettopp 
fordi det tar kort tid å lage, smaker godt og i tillegg er 
sunt! Helst bør vi jo spise fisk 2-3 ganger i uken. Dette 
heftet kan hjelpe dere å få det til. Torsk og laks er fisk 
som både kan stekes, kokes og wokes, og egner seg 
derfor godt til kjapp hverdagsmat. Et godt tips er å 
legge fisk til tining kvelden før. Dessuten kan det være 
lurt å planlegge middagene en uke av gangen, og 
sørge for å alltid ha basisvarer i huset. Når det gjelder 
tilbehør, er mulighetene uendelige. Her gir vi deg 
inspirasjon til 7 raske, smakfulle retter. 

Du finner mange flere på godfisk.no  



INGREDIENSER
600 g laksefilet 
uten skinn og bein
¾ dl soyasaus
olje

NUDELSALAT
1 pk glassnudler
8 cherrytomater
¼ agurk
½ mango
2 vårløk
3 ss soyasaus
frisk koriander

FRAMGANGSMÅTE
Skjær laksefileten i staver 
og stek dem lett i olje, ca. 
2 minutter på hver side. 
Ha soyasaus på laksen ved 
servering.

NUDELSALAT
Kok nudlene etter 
anvisning på pakken og 
hell av kokevannet. Del 
cherrytomater i to, skjær 
agurk og mango i strimler, og 
skjær vårløk i skiver. Bland 
grønnsakene og soyasaus inn 
i glassnudlene.

Server laksen på 
nudelsalaten med koriander 
drysset over.

NUDELSALAT 
MED STEKT 
LAKSEFILET

4 porsjoner Enkel 20 min



INGREDIENSER
800 g seifilet 
uten skinn og bein
½ blomkål 
1 dl hasselnøtter
1 dl lett crème fraîche
3 dl babyspinat
½ sitron
salt og pepper
olivenolje

TILBEHØR
poteter

FRAMGANGSMÅTE
Skjær fisken i serverings-
stykker og dryss over litt salt 
og pepper. Stek seien 
ca. 1 minutt på hver side, den 
skal få en gyllen farge. Ta den 
ut og hold den varm. Skjær 
blomkål i små buketter og 
grovhakk hasselnøtter. Stek 
blomkålen i olivenolje til den 
får fin farge. Tilsett hassel-
nøtter, crème fraîche og 
spinat, og la det bli gjennom-
varmt. Smak til med salt og 
pepper, og saften av sitron. 

Legg fisken tilbake i pannen 
og server med kokte poteter 
ved siden av. 

4 porsjoner Enkel 20-40 min

STEKT SEI 
OG GRØNN-
SAKER

INGREDIENSER
200 g reker uten skall
4 pors spaghetti
2 fedd hvitløk
2 dl friske urter
200 g cherrytomater
½ dl salatolje fra fetaosten
1 dl vann
150 g fetaost i olje
½ dl pinjekjerner
salt og pepper

FRAMGANGSMÅTE
Kok spaghetti etter 
anvisning på pakken. Finhakk 
hvitløk og urter, og del 
cherrytomatene i to. Surr 
hvitløken forsiktig i oljen 
fra fetaosten, men pass på 
at den ikke blir brun. Tilsett 
urter og cherrytomater, og la 
det surre sammen i 1 minutt. 
Hell over varmt vann, bland 
og smak til med salt og 
pepper. Vend inn reker og 
spaghetti rett før servering.

Server spaghettien med 
fetaost og pinjekjerner 
drysset over.

SPAGHETTI 
MED REKER 
OG FETAOST

4 porsjoner Enkel 20 min



INGREDIENSER
600 g laksefilet uten skinn og bein
2 ss olje
salt og pepper

BULGURSALAT
3 dl vann
½ ts salt
150 g bulgur
2 tomater
½ agurk
½ rødløk
1 fedd hvitløk
1 dl bladpersille
4 ss sitronjuice
4 ss olivenolje
2 ss rosiner
50 g kikerter

FRAMGANGSMÅTE
Skjær laksen i ca. 1 cm tykke skiver og 
stek på den ene siden i varm stekepanne i 
ca. 2 minutter. Dryss over salt og pepper.

BULGURSALAT
Kok opp vann med salt, ha i bulgur og la 
trekke under lokk i 15 minutter. Rør av og til, 
og avkjøl den når den er ferdig. Skjær 
tomatene i båter, ta ut kjernene og skjær 
tomatkjøttet i terninger. Skjær agurk i 
terninger, grovhakk rødløk, og finhakk 
hvitløk og bladpersille. 
Bland alle ingrediensene til salaten.

Server laksen med bulgursalaten.

 

STEKT LAKS MED 
BULGURSALAT 

4 porsjoner Enkel 20-40 min



4 porsjoner Enkel 20 min

INGREDIENSER
800 g torskefilet 
uten skinn og bein
1 ss olje
1 ss smør
salt og pepper

TOMATSALAT
½ løk
6 cherrytomater
1 fedd hvitløk
3 ss olivenolje
2 ts sitronsaft
2 hjertesalat
salt og pepper
frisk basilikum

TILBEHØR
poteter

FRAMGANGSMÅTE
Skjær torskefileten i serveringsstykker. 
Stek torsken på middels varme i olje i 
ca. 4 minutter på hver side. Ha i smør på 
slutten av steketiden. Dryss over salt og 
pepper.

TOMATSALAT
Skjær løk i tynne strimler, del cherry-
tomatene i to og finhakk hvitløk. 
Ha løk, cherrytomater, hvitløk og olivenolje 
i en kasserolle og kok på middels varme. 
Smak til med sitronsaft, salt og pepper. 
Strimle hjertesalaten og vend sammen 
med tomaten.

Server torsken med tomatsalaten, 
frisk basilikum og poteter.

STEKT TORSK 
MED TOMAT-
SALAT

INGREDIENSER
600 g laksefilet uten skinn og bein
1 dl teriyakisaus
4 pors eggnudler
¼ brokkoli
1 gulrot
100 g sukkererter
100 g babymais
3 ss rapsolje
salt og pepper

INGEFÆRYOGHURT
2 ts frisk ingefær 
4 dl matyoghurt
salt og pepper

FRAMGANGSMÅTE
Sett stekeovnen på 175°C. Skjær 
laksefileten i serveringsstykker og legg 
dem i en smurt ildfast form. 
Pensle laksen med teriyakisaus og bak 
den i stekeovnen i ca. 15 minutter. 
Pensle gjerne laksen igjen når den er 
ferdig i stekeovnen. Kok eggnudlene 
etter anvisning på pakken. Skjær 
brokkoli i små buketter, gulrot i skiver, 
og sukkererter og babymais i biter. 
Stek grønnsakene i rapsolje i 
ca. 2 minutter, tilsett eggnudlene, og 
smak til med salt og pepper.

INGEFÆRYOGHURT
Riv ingefær og bland med matyoghurt. 
Smak til med salt og pepper.

Server laksen med grønnsaksblandingen 
og ingefæryoghurt.

LAKSEFILET MED 
GRØNNSAKER 
OG INGEFÆR-
YOGHURT 

TIPS: Du kan også bruke 

ferdig grønnsaksblanding som 

du får kjøpt i butikken.

4 porsjoner Enkel 20-40 min



Norges sjømatråd 

Postboks 6176
9291 Tromsø 

Telefon: +47 77 60 33 33
E-post: godfisk@godfisk.no

www.godfisk.no
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