
Ugens 2 opskrifter 
fra 2gangeomugen.dk

Du skal bruge

1½ liter vand, ¾ dl hvidvinseddike
1½ tsk salt, 1 tsk sukker
4 stilke estragon, 10 peberkorn
2 rødløg, 1 fennikel
450-500 g laksefilet uden skind og ben
2 æbler, 900 g kogte nye kartofler
1 bundt forårsløg, 1 spsk olivenolie

Lakserognscreme:
2 dl syrnet fløde 9% 
revet skal af ½ usprøjtet citron
2-3 tsk citronsaft, salt og peber,
50 g lakse- eller ørredrogn

Sådan gør du

• Kog vandet op med eddike, salt,  
 sukker, estragon og peberkorn i en  
 bred gryde eller pande.
• Skær rødløg og fennikel i både,  
 og kog dem i lagen i 5 min.
• Skær laksen i 8 tykke skiver på skrå.  
 Læg laksen ned i kogelagen, sluk for  
 blusset, og lad fisken trække i lagen  
 i 15 min.
• Skær æblerne i både, kartoflerne i  
 tykke skiver og snit forårsløgene fint.
• Tag fisken op af lagen, og hæld  
 lagen fra grøntsagerne.
• Vend de friske grøntsager og kartof- 
 ler sammen med de kogte grønt- 
 sager på panden. Tilsæt 1 spsk  
 olivenolie, og varm hurtigt op.
• Anret grøntsager og kartofler på et  
 fad, læg laksen ovenpå, og servér  
 med lakserognscreme.
Lakserognscreme:
• Smag syrnet fløde til med citronskal,  
 citronsaft, salt og peber.
• Vend lakserognen i cremen, og  
 servér ved siden af i en skål.

Du skal bruge

600 g gulerødder
saft af 2 friske appelsiner
250 g cherrytomater
1 håndfuld frisk basilikum
500 g rødspættefileter

Tilbehør: Kogt pasta

Sådan gør du

• Skræl gulerødderne, og skær dem  
 i grove stykker.
• Kog gulerødderne i en gryde med  
 appelsinsaften i 5 min.
• Tilsæt cherrytomater, skru ned for  
 blusset, og lad grøntsagerne simre  
 endnu 2 min.
• Tilsæt grofthakket basilikum, og  
 smag til med salt og peber.
• Læg to rødspættefileter oven på  
 hinanden, og rul dem sammen.
• Drys med salt og peber, og læg  
 rødspætterne i en gryde.
• Hæld 2 dl vand i gryden, og lad  
 fisken småkoge 10 min. under låg.
• Servér rødspætterne med appelsin- 
 gulerødderne og kogt pasta.

Laks i krydderlage
Dampede rødspætter 
med gulerødder i appelsin

Smag syrnet fløde til med citronskal, 

Find flere spændende fiske-opskrifter på 
2gangeomugen.dk. 
Her kan du også tilmelde dig nyheds- 
brevet, og få ugens to fiskeopskrifter i 
din mail hver uge.
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Abonnement
Årsabonnement
Medlemmer: Tilsendes gratis  
pensionister og passive medlemmer*: 700 kr.
ikke-medlemmer**: 1650 kr.

Bestilles på tlf. 76 22 33 10
* prisen gælder kun for medlemmer af en 
lokalforening under Danmarks fiskeriforening. 
Ordningen administreres af lokalforeningerne.

** Ved samlet levering af mindst 25 stk. af 
fiskeri Tidende til samme adresse, kan 
tilbydes årsabonnement på kr. 1100 pr. stk. 

Annoncer

Annoncedeadline
Korrekturannoncer: 
Senest onsdag kl. 10 ugen før indrykning.

Rubrikannoncer og korrekturrettelser: 
Senest fredag kl. 12 ugen før indrykning.

Sats
fiskeri Tidende, Taulov
Tryk: Off settrykkeriet Midtjylland, ikast 
iSSn 0909-7325.

Hvis avisen udebliver
Kontakt fiskeri Tidende på 70 10 40 40.
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AKTIVITETER I FISKERIET

24.-25. august 
Kvalitetsfødevaremesse i 
Skagen

1. september
FiskerilAG Fyn indbyder til 
møde om fiskesalg på Fyn. 
Kerteminde. 

5. september
Fiskeviden.dk om fremtidens 
fiskeindustri. Nordsøen Forsker-
park, Hirtshals. 

7. september
Minikonference om kystfiskeri i 
forbindelse med Food Festival, 
Århus. 

7.-9. september
Food Festival, tangkrogen i 
Århus.

8. september
Fiskens Dag 2012

14. september
Danmarks Fiskeriforenings 
møde om Skagerrak-aftalen. 
Nordsøen Forskerpark, Hirtshals 
klokken 9.30. tilmelding på 
mail@dkfisk.dk senest den 
7. september. 

5.-7. oktober 
Polar Fish, messe i Sisimiut, 
Grønland. 

2. november
Fiskeriets Servicefag seminar 
om hydraulik hos Hydra-Greene 
A/S i Skjern. 
 
 

Generalforsamlinger

29. juni
Foreningen Muslingeerhvervet, 
Dansk Skaldyrcenter 

2. november
Fiskeriets Servicefag, Skjern.

Ny direktør i DCE

Sikkerhedskampagne 
fortsætter

jomfrurejse for simulatorer

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi 
har ansat den 51-årige Hanne Bach som di-
rektør. Hun afløser Kurt Nielsen, prodekan 
for ved Århus Universitet, der har været 
direktør siden centrets oprettelse 1. juli 
2011. 

Hanne Bach er uddannet kemiinge-
niør fra DTU i 1986 med en efterfølgende 
omfattende dansk og international kar-
riere. Senest var hun forskningschef ved 
Danmarks Miljøundersøgelsers Afdeling 

for Systemanalyse fra 1999-2008 og fra 
2008-2011 teknisk chefrådgiver for Me-
kong-Kommissionens miljøprogram med 
arbejdssted i Vientiane, Laos. Den ny di-
rektør har siden efteråret 2011 arbejdet 
som chefkonsulent ved DCE med projekt-
ledelse, koordinering og kvalitetssikring af 
universitets forskningsbaserede myndig-
hedsrådgivning inden for miljø og natur.
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Fiskeriets Arbejdsmiljøråds roadshow 
”Sæt kursen – Tag vest på” er i øjeblikket 
på rundtur til en række fiskeriforeninger. 
Målet med turen er at vise forskellige ty-
per af redningsveste, der skal kunne bæres 
mens man arbejder ombord på fiskefartø-
jet. 

Der er nemlig sket en stor udvikling in-
denfor veste, og i dag fylder de ikke ret 
meget. 

Udstillingen med de forskellige red-
ningsveste sættes op om mandagen i den 
pågældende fiskeriforening og tages ned 
igen fredag. Mandag og fredag er der en 

medarbejder fra Arbejdsmiljørådet til ste-
de indtil middag. Det er en del af koncep-
tet, at der kan lånes veste i en uge således, 
at fiskeren selv kan prøve vesten af på ha-
vet under fiskeri. 

I denne uge besøges Bælternes Fiskeri-
forening (uge 34). Fra på mandag besøges 
Hanstholm Fiskeriforening og i uge 36 ud-
stilles i Grenå hos fiskeriforeningen. I uge 
37 gæstes Thyborøn Fiskeriforening, i uge 
38 Gilleleje og i uge 39 Strandby Fiskeri-
forening. 

Roadshowet fortsætter ind til december 
måned med besøg i flere havne. 

Skagen Skipperskole tager 
nu deres to nye simulato-
rer i brug. Det sker i mor-
gen, fredag den 24. august, 
hvor 16 kursister fra firma-
et Guardian som de første 
skal styre et skib ind og ud 
af havnen. De 16 kursister 
er i gang med uddannelsen 
til Maritime Security Offi-
cer. 

De to simulatorer, der er 
leveret af firmaet Transas 

i Sverige, opfylder alle 
krav, der stilles i under-
visningen. Simulatorerne 
har været undervejs i seks 
måneder, og det halve år er 
blevet brugt til klargøring, 
opsætning og ikke mindst 
tekniske test, så det er med 
stor interesse, at den første 
sejlads går fra havn. 

Med på broen ved jom-
frusejladsen fredag, er for-
uden 2 af Skipperskolens 

lærere tillige skolens for-
stander Anders Chr. Toft 
Andersen. Han glæder sig 
over, at Skipperskolen nu 
er klar til at tilbyde såvel 
det Maritime Erhverv som 
skolens egne studerende, 
kurser i ECDIS, ARPA samt 
ikke mindst Full Mission 
sejllads.
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Baggrunds-
notater om 
havets til-
stand 
DCE – Nationalt Center for 
Miljø og Energi, Aarhus 
Universitet, har på bag-
grund af et ønske fra Na-
turstyrelsen udarbejdet en 
række faglige baggrundsno-
tater. Notaterne er med til 
at danne baggrund for Dan-
marks Havstrategi. 
Et første udkast til en ba-
sisanalyse blev fremlagt af 
Naturstyrelsen i juli 2012 
med en høringsfrist den 
27. august 2012. De mange 
baggrundsnotater kan fin-
des på internetadressen 
http://dce.au.dk/ under fa-
nebladet nyheder. 
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15.000 
miljø-
vogtere 
Søværnets Operative Kom-
mandos korps af havmil-
jøvogtere er nu vokset til 
15.000 frivillige medlem-
mer. Siden sejlersæsonen 
gik i gang er der tilmeldt 
1.000 nye havmiløvogtere. 
Havmiljøvogterne holder 
blandt andet øje med, at 
der er rent i de danske far-
vande. Formålet med kam-
pagnen, der startede i 2006, 
er, at forebygge olieudslip. 
Ved at holde udkig på ha-
vet kan havmiljøvogterne 
melde ind til SOK, hvis de 
ser olie på havoverfladen. 
Dermed kan SOK reagere 
hurtigere end hvis man 
skal vente til olien er kom-
met på land på en strand.
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Annonceprisliste
find priser på 
annoncering i 
fiskeri Tidende på: 

www.dkfisk.dk/
fiskeritidende

Send gerne en mail med arrangementer, 
der ønskes med i kalenderen til: rd@dkfisk.dk

Der findes forskellige typer af 
redningsveste, der kan afprøves 
hos fiskeriets Arbejdsmiljøråds 
rejsende udstilling. foto: fAR. 

2 Torsdag den 23. august 2012


