
Ugens 2 opskrifter 
fra 2gangeomugen.dk

Du skal bruge

4 sildefileter
1 bakke rucola
500 g blommer
2 rødløg
1 spsk raps- eller olivenolie
2 spsk eddike
1 spsk brun farin
5 kviste frisk timian

Tilbehør:
4 skiver ristet rugbrød

Sådan gør du

• Tænd ovnen på 220 grader. 
• Skyl sildefileterne, fjern rygfinnen. 
• Drys sildene indeni med salt og  
 peber.
• Læg sildene i et ovnfast fad med  
 bagepapir. 
• Steg sildene i 12 min. 
• Skyl rucola. 
• Halvér blommerne, fjern sten, og  
 skær blommerne i kvarte. 
• Skær løgene i kvarte.
• Varm olien på en slip let-pande. 
• Steg blommer og løg ved svag  
 varme i 2 min.  
• Tilsæt eddike, og lad fordampe. 
• Tilsæt brun farin, og vend forsigtigt  
 med blommer og løg sammen med  
 frisk timian. 
• Krydr kompotten med salt og peber.

Du skal bruge

600 g multefilet uden skind og ben
1 æggeblomme
2 spsk hakkede krydderurter fx 
bredbladet persille, kørvel, basilikum, 
estragon
1-2 store kartofler
1½ spsk raps- eller olivenolie
Kantarelsauce:
4 skalotteløg
1 spsk raps- eller olivenolie
600 g kantareller
2 dl hvidvin
½ liter hønsefond/bouillon
2 tsk majsstivelse
200 g babyspinat
salt og peber

Tilbehør:
Kartofler og godt brød

Sådan gør du

• Skær multefileten i 4 stykker.
• Smør multestykkerne med ægge- 
 blomme, og drys med hakkede  
 krydderurter.
• Skræl kartoflerne. Skær nogle  
 meget tynde skiver kartoffel med  
 kartoffelskrælleren eller på rive- 
 jernet.
• Læg kartoffelskiverne taglagt oven  
 på fisken, og tryk dem godt  
 sammen på fisken.
• Varm olien op på en slip let-pande. 
• Vend forsigtigt fisken med  
 kartoffelsiden nedad på panden, og  
 steg ved jævn varme, til kartoflerne  
 er gyldenbrune og sprøde. Krydr  
 med salt og peber, vend fisken om,  
 og steg den 1 min.

Høstsild med 
blommekompot

Kartoffelstegt multe 
med kantarelsauce

Find flere spændende fiskeopskrifter 
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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AKTiViTETER i FiSKERiET

17.- 21. september
Fiskeriets Arbejdsmiljøråds 
kampagne: ”Sæt kursen – tag 
vest på” er i Gilleleje Fiskeri-
forening.

18. september
Hirtshals Fiskeriforening 
kvalitetskursus på Fiske- 
terminalen og Nordsøen 
Forskerpark

25. september
Hirtshals Fiskeriforening 
kvalitetskursus på Fiske- 
terminalen og Nordsøen 
Forskerpark

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

24.-25. oktober
Sikkerhedsarbejde i den 
nordiske fiskeriflåde, konference 
i Tromsø arrangeret af Sintef 
Fiskeri og Havbruk AS i Norge.

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

19. november
Fiskeriskolen EUC Nordvest – 
overrækkelse af Blå Bevis og 
kåring af årets læreplads og 
årets unge fisker.
 
 

Generalforsamlinger

2. november
Fiskeriets Servicefag, Skjern.

8. marts 2013 
Thyborøn Havns Fiskeri- 
forenings generalforsamling 
med start kl. 9.30.

Kvoteråd 
sidst i 
september 
Havforskningsinstituttet i 
Norge varsler, at ICES den 
28. september vil offent-
liggøre deres anbefalinger 
for makrel, NVG-sild og 
blåhvilling. Kvoterådene 
kommer på baggrund af 
august måneds togt, hvor 
fire forskningsfartøjer del-
tog. Togtet blev udført i pe-
rioden fra 1. til 10. august 
af skibene R/V G.O. Sars, 
M/V Brennholm, M/V 
Christian i Grótinum og 
R/V Arni Fridriksson. 

Rapporten fra togtet er 
offentliggjort på: 
www.imr.no/filarkiv/
internasjonal_toktrapport.
pdf/nb-no

Under- 
søgelse 
rykkes 
En undersøgelse af Siri-
feltet i Nordsøen, der var 
varslet til at vare fra den 
11.-24. september er blevet 
udskudt, fortæller Henning 
Hovland fra Repsol Explo-
ration Norge.  Det skib MV 
Fugro Searcher, der var ble-
vet chartret til opgaven, er 
først blevet overtaget den 
19. september, og derfor vil 
undersøgelserne først blive 
færdige til den 30. septem-
ber. 

Området, hvor under-
søgelsen foregår, er mest 
i norsk område, men en 
mindre del foregår i dansk 
område. 

De nærmere koordinater 
for undersøgelsen kan ses i 
Fiskeri Tidende fra uge 36 
på side 5. 

- rd

Ålekvase i 
Ebeltoft  
I forbindelse med LAG´ens 
dag den 30. september hol-
der foreningen Ålekvasen 
Rigmor i Ebeltoft åbent 
skib i tidsrummet fra klok-
ken 11 til 14. Skibet vises 
frem, og der fortælles om 
foreningens formål og pro-
jekter. 

Ålekvasen Rigmor kan 
besøges i Fiskerihavnen i 
Ebeltoft. 

- rd
Send gerne en mail med arrangementer, 

der ønskes med i kalenderen til: rd@dkfisk.dk

Hvem skal være 
årets læreplads?

Sidste år var det HM 635 
Karbak, der var repræsen-
teret af Jakob Klemmen-
sen, der fik titlen. De fore-
gående år er titlen gået til 
HG 410 Signet og E 710 Iris. 
Arkivfoto: René Dandanell. 

Fiskeri Tidende 
med Bladkompagniet

Hvert år kårer Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd ”Årets 
læreplads” blandt fiskefar-
tøjer, der har haft fiskerlær-
linge ombord. Men for at få 
titlen kræves det, at fiske-
fartøjet bliver bragt i for-
slag. Det sker til Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd, der står 
bag uddelingen af prisen. 

Betingelserne for at 
kunne blive indstillet som 
årets læreplads er, at lære-
pladsen har udvist særlig 
stor interesse i at bidrage 
til, at lærlingen har fået en 
forståelse af, hvad et godt 
og sikkert arbejdsmiljø er, 
og at de faglige kompeten-
cer er videregivet med stor 
vægt lagt på arbejdsmiljø 
og sikkerhed, og at lærlin-
gen er gjort bevidst om, 
hvad dette betyder for både 
sig selv og sine kollegaer.

Ligeledes vil alle øvrige 
positive udsagn om lære-
pladsen blive taget med i 
vurderingen.

Den næste kåring sker 
19. november 2012, sam-
tidig med at der uddeles 
Blåt Bevis til nyudlærte fi-
skere på Fiskeriskolen EUC 
Nordvest i Thyborøn. Med 
titlen følger en gavecheck 
på 5000 kroner, der skal 

bruges til velfærd ombord 
på fiskefartøjet. 

Fiskeriets Arbejdsmiljø-
råd vil derfor gerne have 
forslag til, hvem der skal 
kåres som den bedste fi-
sker-læreplads i det sene-
ste år. Forslag skal være 
indsendt senest den 1. no-
vember 2012. 

I denne uge overgår Fiskeri Tidende til at 
blive uddelt med bude fra Bladkompag-
niet. Hidtil er en meget stor af oplaget ble-
vet delt ud med Bladkompagniets bude, 
men en mindre del er blevet sendt ud med 
PostDanmark. 

Derfor vil det ikke betyde ret meget for 
en stor del af de modtagere af Fiskeri Ti-
dende, der allerede får avisen med Blad-
kompagniet. Men dem, der hidtil har fået 
avisen med PostDanmark, vil opleve, at 

der kan ske ændringer i leveringen. Den 
største ændring vil forekomme ved at avi-
sen afleveres tidligt om morgenen. 

Hvis avisen – imod forventning – ikke 
modtages skal firmaet Mailmak kontaktes. 
De kan kontaktes på telefon 88 80 54 17. 
Der kan også mailes til: 
fiskeritidende@mailmak.com. 

Avisen vil så blive leveret dagen efter på 
adressen. 

- rd

Man kan sende sine forslag til post@f-a.dk. 
Hvis man vil vide mere, kan man ringe til 
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd på: tlf. 75 18 05 66.

!

2 Torsdag den 20. september 2012


