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De grønne proteiner skal vi i højere grad have fra 
bælgfrugter af forskellig slags. Bælgfrugter er udvalgt 
som en vigtigere ingrediens, da de ofte indeholder 
mange proteiner. Nogle af udfordringerne er dog, at 
vi i det danske køkken bruger bælgfrugter, men ikke 
i en variation og mængde, som fx de seneste klima- 
kostråd, som Fødevarestyrelsen er disket op med. 

Manglende smag i grønne opskrifter
Udover at vores måltidsvaner er skabt over længere tid 
og ikke sådan lader sig ændre fra den ene dag til den 
anden, så mangler forbrugerne også generelt opskrif-
ter, hvor mængden af bælgfrugter er væsentlig forøget, 
men også hvor smagen kan hamle op med de allerede 
indarbejdede opskrifter. Fisk og skaldyr kan være en 
del af løsningen, da de tilfører masser af smag til en-
hver ret. Samtidig er fisk og skaldyr ofte langt mindre 
CO2 belastende end mange kødprodukter. Opfordrin-

gen herfra er derfor også, at alle aktører arbejder for 
udvikling af velsmagende opskrifter med fisk og skal-
dyr, som er hurtige for forbrugerne at tilberede, og som 
ikke ødelægger madbudgettet for de enkelte familier.

Blå omstilling og havets fristelser
På trods af de mange lokale fiske- og skaldyrsarter, 
spiser danskerne fortsat for lidt fisk set i forhold til de 
officielle kostråd og anbefalinger. Der er derfor i høj 
grad brug for blå omstilling, både når der tales om 
biodiversiteten i havet men også i opskrifterne. Der 
kan og skal også i fremtiden fremtrylles masser af 
smag med havets fristelser. Derfor skal der også her-
fra lyde en opfordring til alle aktører, der har mulig-
hed for det, at bakke om de efterhånden mange til-
tag for at øge opmærksomheden og glæden ved fisk 
og skaldyr som fx Østers Festival, Årets ret med fisk 
og skaldyr, Årets Pinsefisk og flere andre.

Fisk og skaldyr som en del af løsningen
Både i nutid og fremtid vil debatten omkring klimaændringer måske være det vigtigste 
emne i forbindelse med mad og måltider. Nogle af buddene på, hvordan vi sikrer at CO2 

udledningerne begrænses, er at vi i højere grad spiser flere planteproteiner, fisk og skaldyr. Nogle 
af udfordringerne er, at det, vi spiser, er vaner, der er bygget op over tid. Måltiderne opfylder vores 

krav om smagfuldhed, relativ hurtig tilberedning og prisbillighed, når det gælder hverdagsmaden. 
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Organia, som er en af de 5 brancheskoler, 

er en af de store, moderne dyr- og jord-

brugsskoler i Danmark. Skolen har en be-

sætning af både frilandssøer og malkekø-

er og 100 ha landbrugsjord, som følges af 

skolens elever, og som indgår i undervisnin-

gen på landbrugsskolens specialer husdyr 

og planter. Skolen samarbejder med dam-

brug tæt på skolen, og det er her, at den 

praktiske undervisning i akvakultur foregår.

Danmarks eneste skole  
med akvakultur
For akvakultur uddannelsen er kontakten 

til fx dambrug og ålefarme utrolig vigtig. 

På Hansenberg findes Danmarks eneste 

skole, som tilbyder akvakultur. Branchen 

efterspørger allerede nu færdiguddanne-

de elever med dette speciale. Eksperterne 

vil fortsat fortælle os, at fisk er sunde og 

ernæringsrigtige – en vigtig proteinkilde i 

vores kost. I dag fanges der færre og færre 

fisk i havene omkring os – opdræt er derfor 

en del af løsningen. Der vil komme flere og 

flere steder med opdræt af fx laks, regn-

bueørred, sandart og pighvar. I Danmark 

har branchen fokus på udvikling af dam-

brug – vandet renses og genbruges. Sam-

arbejdet med miljømyndighederne er tæt.

Undervisning og 
karrieremuligheder
Den teoretiske del af undervisningen i 

akvakultur foregår på skolen. Den prak-

tiske del i skoleperioderne foregår i min-

dre grupper med besøg på dambrug og 

ålefarme. Kolding og omegn er kendt for 

sine mange dambrug. Vil man læse vi-

dere efter landbrugsuddannelsen med 

akvakultur, har man direkte adgang til 

akademiuddannelsen til fiskeriteknolog. 

Denne videreuddannelse kan blandt an-

det bruges til job som rådgiver eller kon-

sulent i fiskeriorganisationer.

Mulighed for praktik i Udlandet
Elever har mulighed for 3 måneders prak-

tik eller mere i udlandet. Norge, Island og 

Spanien er de helt store fiskerinationer. 

Organia har mange års erfaring med ud-

landsophold og et omfattende netværk 

af samarbejdspartnere, som er klar til 

at hjælpe den enkelte elev med at finde 

den rigtige praktikplads. AUB - Arbejds-

givernes Uddannelsesbidrag - dækker 

rejseudgifter til jobsamtale. Der beta-

les dog højst 3 rejser. Pengene udbeta-

les, når AUB har modtaget ansøgningen, 

vedlagt en godkendelse af rejsen fra Or-

gania og kvitteringer for udgifter.

Fisk er fremtiden
– Da jeg startede min uddannelse på 

Hansenberg, vidste jeg, at det skul-

le være noget med dyr. Det var faktisk 

min lærer på grundforløbet, som opda-

gede, at jeg syntes, fisk var utrolig spæn-

dende. Han foreslog mig at spørge hos 

Fyns Laksefisk, om der var mulighed for 

at komme i praktik. Sådan startede min 

onsdagspraktik, mens jeg var på grund-

forløbet. Efter endt læretid fik jeg job hos 

Danish Salmon i Hirtshals, som eksporte-

rer laks til hele verden. Her er jeg med til 

at starte helt nye anlæg op, så der er hele 

tiden nye problemstillinger, som kræver, 

at vi i teamet finder de rigtige løsninger, 

udtaler Anders Juul Knudsen, Teknisk as-

sistent hos Danish Salmon A/S.

Kilde: Hansenberg

Erhvervsuddannelse 
med akvakultur
I samarbejde med brancheforeningen Dansk Akvakultur udbyder uddannelsesinstitutionen 
Organia på Hansenberg i Kolding en landbrugsuddannelse med speciale i akvakultur.

Landbrugsuddannelsen
- nu også med akvakultur

Skovvangen 28   •   6000 Kolding   •   Telefon 7932 0100   •   hansenberg@hansenberg.dk   •   www.hansenberg.dk

HANSENBERG danner rammen om 
de 5 brancheskoler Designia, Organia, 
Teknia, Vitia og HANSENBERG 
Tekniske Gymnasium, der er placeret 
i spændende omgivelser i Kolding. 
Hver dag kommer ca. 450 elever 
på skolen i Vranderup. Det er 
grundforløbselever og elever, som 
er i fuld gang med uddannelse til 
landmand, veterinærsygeplejerske, 
dyrepasserassistent og dyrepasser 
med specialerne zoologiske anlæg, 
forsøgsdyr eller heste. De forskellige 
uddannelser giver et dynamisk 
studiemiljø, hvor eleverne kan bruge 
hinandens faglige kunnen til at få 
viden ud over den uddannelsesretning, 
de har valgt. På Hansenbergs 
afdeling i Vranderup får eleverne 
mulighed for at komme tæt på natur, 
planter og dyr. Der kan startes på 
landbrugsuddannelsen efter 9. klasse.

AF PER AASKOV KARLSEN
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På Danmarks Østersfestival kan du komme på guidede østersture og lære 
at bruge en østerskniv. Foto Søren Gammelmark

Havnens Fiskehus i Aarhus har tyde-

ligt mærket den øgede rift om østers:  

– Skaldyr og især østers er et kæmpe hit 

til nytår, men faktisk også til jul. Den 23. 

december er der flere og flere, der kø-

ber østers, fortæller fiskehandleren fra 

Havnens Fiskehus.

Tommy Raabo Fischer fra Hav Torve-

hallerne i København bekræfter tenden-

sen: – Salget af østers til nytår var helt 

sindssygt. Folk gik amok i sidste øjeblik 

– vi havde nogle vilde dage!

Glyngøre Shellfish ved Limfjorden 

pakkede og leverede flere tusinde østers 

til private hjem i hele landet, men havde 

også kunder så langvejs fra som Sjæl-

land og Møn, fortæller ejeren Svend 

Søe Bonde. Efterspørgslen efter østers- 

knive som julegave var den helt store 

overraskelse hos den landsdækkende 

isenkræmmerkæde Imerco, fortalte di-

rektør Frederik Brønnum til BT: - Salget 

af østersknive er fordoblet sammenlig-

net med sidste år, og det er i hele landet, 

vi oplever denne efterspørgsel.

På Danmarks Østersfestivals sociale 

medier kan besøgende se en video om, 

hvordan man åbner østers uden at ska-

de dig selv eller dine skaldyr. Festivalens 

professionelle østersåbnere giver også 

gode råd og fif på Danmarks Østersfesti-

val, som i år afholdes den 14.-17. oktober. 

Festivalen oplever ligesom fiskehandler-

ne og isenkræmmerne større interesse 

for østers. Såvel Rømø Tønder Turistfor-

ening som lokale overnatningssteder får 

allerede nu spørgsmål og bookinger i for-

bindelse med festivalen, der også byder 

på guidede østersture.

Stjernekokke så ind i en 
bæredygtig fremtid på 
Danmarks Østersfestival
Forbrugernes ønsker om bæredygtig-

hed, lavt klimaaftryk og velsmag er sam-

let i én fødevare – østers fra Vadehavet. 

På Danmarks Østersfestival kan man op-

leve nogle af Europas bedste kokke trylle 

med denne superfood og selv smage på 

retterne for et beskedent beløb. 

En af deltagerne ved festivalen i 2021 

var 26-årige Emilie Qvist Kjærgaard. Hun 

repræsenterede ifølge René Redzepi, der 

fik tre Michelinstjerner i 2021, fremtidens 

kokkekunst. Emilie Qvist Kjærgaard er 

blandt andet kendt fra tv-programmet 

Madnørderne på DR1 og åbnede tidlige-

re i 2021 sin egen restaurant Medvind i 

Hanstholm, hvor hun lægger vægt på at 

bruge lokale råvarer i sæson. Hun stille-

de op til konkurrencen Årets Østerskok 

sammen med Simon Basballe, souschef 

på restaurant Lyst i Vejle, der også fik sin 

første Michelinstjerne i 2021.

Kilde: ritzau, Danmarks Østersfestival

Østers er populære til højtiden
Fiskehandlere oplever stigende interesse for østers til jul og nytår. Der stod østers på menuen 
til både jul og nytår i mange danske hjem i 2021 – og under juletræet gemte der sig ikke 
sjældent en østerskniv.

FAKTA

Østers er rige på vitaminer og mineraler og kan plukkes kvit og frit i Vadehavet, 
Unescos verdensarv.  
Østers i Vadehavet lever i den vilde natur og skal ikke fragtes tusinder af kilometer i 
forurenende lastbiler, hvorfor deres klimaaftryk er minimalt.  På grund af det særlige 
miljø – også kaldet meroir - i Nationalpark Vadehavet er østers herfra kendt som 
usædvanligt velsmagende og har fået topkarakter af Michelinkokke og foodies. 
Fødevarestyrelsens nye kostråd anbefaler, vi spiser flere skaldyr som fx østers. 
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Forberedelserne til forårets Foodexpo for Danmarks Fiske-

handlere har længe været i fuld gang. Vanen tro vil der bli-

ve afholdt en forbrugerkonkurrence for medlemmerne, hvor 

det er de besøgende på Foodexpo messen, der afgør, hvil-

ken butik der denne gang løber med sejren i de prestigefyld-

te konkurrencer. 

Konkurrence i 3 kategorier
Denne gang skal konkurrencen omhandle ”fiskefrikadelle”, 

”skaldyrssalat” samt ”hummerbisque”. Det har været helt op 

til deltagerne, om man vil deltage i alle kategorier eller blot 

en kategori eller et par stykker. Yderligere informationer, til-

meldingsblanket samt betingelser har du som fiskehandler 

sikkert allerede. 

Kilde: FødevareDanmark

Foodexpo er tilbage her i 2022, og det 
er FødevareDanmarks fagkonkurrencer 
også, men det er ikke kun de klassiske 
slagtervarer eller oste, der skal dystes på, 
men også den bedste ”fiskefrikadelle”, 
den bedste ”skaldyrssalat” samt den 
bedste ”hummerbisque”. Det hele foregår 
på Foodexpo 2022 i Hal F. 

Danmarks bedste 
delikatesser fra 
fiskehandleren

Arkivbillede fra tidligere fagkonkurrence på Foodexpo

BLIV
FISKEHANDLER 

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik

I løbet af uddannelsen til fiskehandler lærer du alt om:

Fisk og skaldyr

 Forarbejdning, tilberedning og 
præsentation af fisk

Kvalitetsvurdering og hygiejne

Kundepleje og kunderådgivning 
Køb, salg og markedsføring
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– Endnu ved vi knapt, hvad en normal 

hverdag som butiksindehavere er.

En spøjs melding fra en mand, der i to 

år har stået bag disken hos Kajens Fisk 

og Vildt. Men forklaringen er såre en-

kel. Casper Reiche og hans yngre bror, 

Christian, overtog nøglerne til butikken 

på Rungsted Havn den 1. februar. Den 11. 

marts corona-lukkede Danmark. Siden 

er det gået op og ned med restriktioner, 

men med domicil i Hørsholm Kommune 

kom der sidste år et ekstra smæk i form 

af 14 dages massiv nedlukning på grund 

af ekstremt høje smittetal i kommunen.

– Så det er først her indenfor de sene-

ste par måneder, vi er ved at være helt i 

normal gænge, uddyber Casper Reiche.

Derfor har Casper Reiche også svært 

ved at bedømme, hvor valid en målestok 

de to første år er for butikkens fremtidi-

ge placering på successkalaen. 

Hvor rejselystne er danskerne efter 

corona-årene, dukker turisterne op, er 

bare to springende spørgsmål. Til gen-

gæld er det et plus, mener han, at butik-

kens kundegruppe er bred i sin sammen-

sætning. Unge og gamle, enlige og par, 

ældre og familier med børn.

Samtidig kan han og Christian Reiche 

se tilbage på en del rygende travle dage, 

selv under corona-lukningen, fordi Kajens 

Fisk og Vildt i sommerperioden også har 

udendørsservering. Desuden har årets 

første måneder haft et stort salg på dage, 

som normalt hører til de stille. 

– Men om det skyldes de nye kostråd 

om at spise mindre kød og mere fisk, el-

ler om det bare er nytårsforsættet om at 

smide et par kilo, er svært at sige, lyder 

det med smil på stemmen.

Atypisk baggrund 
Selv om de to brødre er ret nyslåede 

som selvstændige fiskehandlere, har de 

stor erfaring med fisk. Christian Reiche 

har i syv år arbejdet i Fiskerikajen, mens 

Casper i flere år har bestyret Fiskerika-

jens filial i Gentofte. 

Og så er han i øvrigt udlært slagter.

Med svendebrev fra slagter Lund på Fre-

deriksberg og flere års erfaring som slag-

termester i COOP. Derefter skulle der ske 

noget nyt, mente han. Det blev så fisk.

– Jeg har altid nørdet med mad, for-

klarer han. – Jeg har også gået på kok-

keskole.

Casper Reiches baggrund som slag-

ter er en fordel, når det gælder fiskebu-

tikkens andet ben og lidt af en passion 

for begge brødre: Nemlig vildtet.

Her er de favoriseret af fantastiske 

dyr fra Dyrehaven, Samsø og Læsø, 

påpeger Christian. Kajens Fisk og Vildt 

gør ekstra meget ud af sæsonerne med 

særlig fokus på vildtet og vildtets mulig-

heder. Fugle og krondyr fra september 

til januar, og sommerbukke i maj-juli. 

Står den på selskaber kan Kajens Fisk 

og Vildt også levere en helstegt pattegris.

Nu er det ved at blive 
almindelig hverdag
Casper og Christian Reiche fik den 1. februar 2020 nøglen til Kajens  
Fisk og Vildt. Den 11. marts lukkede samfundet.

AF HANNE GREGERSEN
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Ikke kun landjordens vildt har sine sæso-

ner. Det har havets vildt også. Fra sten-

biderrognen allerførst på året til forsom-

merens fjordrejer, hvor forretningen har 

ansat rejepillere for at skåne kunderne, 

der ikke selv vil have besværet. Så kom-

mer fladfiskene og torsken – der er bedst 

i måneder med ”r”.

Og der er den varmrøgede laks. Den 

er efterspurgt, og da butikken selv har 

røgeovn, er laksen sjældent mere end 

24-28 timer gammel. 

Sortimentet kommer hovedsageligt 

fra Vestkysten og Sundet. For brødre-

ne Reiche går ind for bæredygtighed og 

skånsomt fiskeri.

De sociale medier sælger
Kajens Fisk og Vildt har god kontakt 

med sin kundekreds via Facebook og 

Instagram. De har endda en særlig an-

sat, der tager sig af det. 

– Vi annoncerer også af og til i blade 

og aviser, siger Casper Reiche, – Men vi 

kører vores primære markedsføring via 

de sociale medier, fordi det er så lynhur-

tig en kommunikationsvej. Har vi købt 

noget til en skarp pris på morgenens 

auktion, kan vi kl. 10 præsentere det med 

billeder og tekst på Facebook. Det kan 

aviser og blade ikke hamle op med. Jeg 

er ikke den store pc-haj, men jeg kan se, 

at det virker.

Men facebook bruges også til andet 

end præsentation af varer og gode til-

bud. Da stormen Malik huserede aller-

sidst i januar lød opslaget på facebook: 

Grundet de stigende vandstande har vi 

valgt at holde lukket i dag. God søndag.

– Vi lægger vægt på at være til stede 

både på de sociale medier og i butikken, 

understreger Casper Reiche.

Hvor det første kan klares med et op-

slag på skærmen, kræver synlighed i 

butikken sin mand/kvinde. Butikken har 

åbent ugens syv dage, altså også søn-

dag - hvis en storm da ikke lige forhin-

drer det.  Søndagsåbent er atypisk for en 

dagligvareforretning, men hænger sam-

men med, at Kajens Fisk og Vildt har en 

lille restaurant tilknyttet butikken. En 

restaurant, der er et velbesøgt mål, når 

folk promenerer på Rungsted Havn.

Med en samlet ugentlig åbningstid på 

51 timer skal der bruges mange hæn-

der, erkender Casper Reiche. Kajens 

Fisk og Vildt beskæftiger da også fem 

fuldtidsansatte året rundt plus op til 25 

i højsæsonen.

Knap halvanden måned fik Christian (tv) og  
Casper Reiche, inden Danmark corona-lukkede

Christian Reiche med en hav-abborre  
i pæn størrelse

I Kajens Fisk og Vildt gøres der meget ud af sæ-
sonerne både for vildt og fisk, hvor stenbiderrog-
nen åbner forårets række af havets delikatesser

Anretning
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- Vi begyndte allerede at se på mulighe-

derne tilbage i 2014, for vi kunne se, at 

vi var ved at vokse ud af de nuværende 

rammer og havde lyst til at lave noget an-

derledes. Men også fordi de gamle byg-

ninger virkelig trænger til det, murvær-

ket er flækket flere steder, og det er bare 

i dårlig stand, fortæller Anders Højgaard 

Andreasen til B.T.

De vidste, at det ville blive omstænde-

ligt – og det bliver det også, for udover 

at bygningerne skal rives ned, så skal der 

graves to meter ned i jorden og laves helt 

nyt fundament med ny sandpude. Den 

nye konstruktion skal nemlig også kun-

ne holde en ny overetage. - Vi har længe 

haft en drøm om at lave en etage oven-

på, og det kunne det gamle byggeri ikke 

holde til. Nu kan den drøm blive til virke-

lighed, siger Anders Højgaard Andreasen.

Synergi mellem forretninger
Ovenpå fiskeforretningen flytter der der-

for lejere ind, der skal skabe synergi mel-

lem de to forretninger. Der er tale om en 

vinforretning, som fiskehandleren altså 

skal samarbejde med. Blandt andet vil 

der blive lavet en form for kurser, hvor 

man kan lære, hvordan man kobler fisk 

og vin, fortæller Anders Højgaard Andre-

asen. Om aftenen bliver vinforretningen 

ovenpå til en vinbar, hvor man også kan 

få lidt fisk til.

Hvilken forretning der præcis er tale 

om, kan han ikke løfte sløret for endnu. 

Men det hele bliver fortsat med høj kva-

litet for øje og med den samme afslap-

pede og folkelige stemning, man kender 

fra området, siger han.

Fiskeglade kunder kan også stadig 

smovse løs, mens ombygningen, der be-

gyndte 1. februar, står på. I mellemtiden 

er Havnens Fiskehus flyttet bare få me-

ter over på den anden side af vejen, hvor 

de har lejet et stykke af p-pladsen. Her 

Kæmpe ombygning venter 
for tocifret millionbeløb
I mere end 80 år har Havnens Fiskehus i Aarhus ligget lige dér på Fiskerivej ud til kajen. Det 
skal den også i fremtiden – men først skal de gamle bygninger rives ned og bygges op igen. 
For intet mindre end et tocifret millionbeløb. Det fortæller Anders Højgaard Andreasen, 
der sammen med sin bror Kristian Højgaard Andreasen driver den gamle fiskehandel.
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bygger de en form for pavillon op med 

køkkenvogne, som man kender det fra 

festivaler. - Så vi har mulighed for fortsat 

at servicere vores kunder med fersk fisk 

og vores specialiteter, siger fiskemanden.

Den flotteste fiskeforretning  
i Danmark?
Til juli forventer de at kunne rykke ind i 

den nye stueetage og drive forretningen 

derfra, mens køkkenet først kommer til at 

stå færdigt til september. Til december vil 

der atter være gang i det hele – også på 

overetagen. - Vi har en ambition om at 

være den flotteste fiskeforretning i Dan-

mark, og derfor har vi lavet en kæmpestor 

investering, men det er også en langsig-

tet investering.

Havnens Fiskehus blev grundlagt i 1932 

af Brødrene Carl og Christian Christen-

sen. I starten solgte de levende fisk fra 

en flåde i havnebassinet. I 1941 rykkede 

de ind i de nuværende lokaler, som det 

altså igen er to brødre, der driver. Det er 

en af de absolut ældste fiskeforretninger 

på Aarhus Havn

Brødrene Kristian og Anders Høj-

gaard Andreasen driver i dag den gam-

le fiskehandel.

Kilde: BT

Efter et fire års langt tilløb kommer der nu endelig torsk ud fra 

den norske opdrætsvirksomhed Norcod.

Selskabet er stiftet af den danske seafoodkoncern Sirena 

Group, der også markedsfører den opdrættede torsk fra de 

norske kyster, og Norcod meldte i august sidste år ud om, at 

nu var produktionen for alvor i gang. Det smitter af på tallene 

i regnskabet i slutningen af 2021 i det børsnoterede selskab.

Nordsjællandsk seafoodselskab tredobler 
egenkapital gennem børsnotering 
Omsætningen er som følge af produktionen af 345 ton torsk 

i kvartalet (3. kvartal, red) løftet til 15,9 mio. NOK, og mål-

sætningen er samlet set at ramme 5000 ton torsk fra første 

hold af 2,4 millioner udsatte fisk i løbet af første kvartal 2022. 

 Norcod melder i regnskabsmeddelelsen om to måneders for-

sinkelse på planerne som følge af høj havtemperatur i somme-

ren 2021. Norcods målsætning er at nå en produktionskapacitet 

på 25.000 ton torsk i 2025. I tredje kvartal landede bund- 

linjen på minus 6,7 mio. NOK og et underskud i årets tre første 

kvartaler på samlet 26,4 mio. NOK, men venter klar bedring i 

resultaterne i fjerde kvartal i takt med den forøgede produk-

tion. Og der er store forventninger til fremtiden i selskabets 

udmeldinger. - Denne meget væsentlig milepæl viser kon-

ceptets levedygtighed og demonstrerer, at Norcod har op-

nået kommercielt levedygtige, opdrættede torsk, hvilket ba-

ner vejen for en positiv og lukrativ fremtid for branchen, lyder 

det i regnskabsmeddelelsen.

I sommer 2021 købte danske Atrha Kapitalforvaltning med 

600 velhaverfamilier bag sig yderligere op i det norske torske-

selskab og satte sig dengang på over 32 pct. af aktierne. Både 

Jan Severin Sølbæk fra Artha Kapitalforvaltning samt Sirena 

Groups Boe Spurré og Peter Buhl sidder i Norcod-bestyrelsen. 

Norcod blev børsnoteret i Oslo i 2020.

Kilde: Fødevarewatch

Torskeopdrætter har fået hul på salget
Det norske torskeopdrætsselskab Norcod med danske stiftere og storinvestorer i ryggen har fået 

gennembrud i produktionen og øjner sorte tal på bundlinjen.
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Super friske sandart  
alle hverdage – året rundt!

Vores opdrættede sandart overrasker alle, der smager 
den for første gang. Det lyse, velsmagende fiskekød 
med den faste struktur og mørhed imponerer de fleste, 
og sandarten er en sikker vinder på menuen, uanset 
om du serverer den stegt – med eller uden skind, kogt, 
dampet, røget eller råmarineret. 

Vi leverer friske sandart alle hverdage – året rundt – 
fra vores topmoderne opdrætsanlæg i Sydjylland. Her 
tager vi hver morgen friske fisk op, som pakkes på is og 
sendes afsted med vognmanden samme dag.

Kontakt Morten (23 72 31 69) eller Martin (81 77 32 88) 
for at høre mere om vores fisk og dine muligheder.

AquaPri koncernen ejes 100% af familien Priess, 
som har været en del af den danske fiskebranche 
i over 120 år. AquaPri tilbyder ørred, ørredrogn  
og sandart.

 AquaPri A/S • Tlf.: 47 76 00 10 • aquapri@aquapri.dk • se mere om vores opdrætsfisk på: www.aquapri.dk • Følg os gerne på

LÆKKERBISKEN  
FRA JYLLAND

Verdens største opdrætsanlæg for sandart ligger i Sydjylland. 
Man kan se det ude fra Esbjergmotorvejen imellem Vejen og Kolding.

Sandart fra

Vi kan  
leveres helt friske  
til fiskehandlerne  

– alle hverdage  
i ugen.

Find inspiration og opskrifter på www.aquapri.dk. 
Her kan du også se flere videofilm med vores fisk  
i hovedrollen.
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Forseglingsetiketten kan være transparent eller farvet og gi-

ver mulighed for en flot optimeret præsentation af produktet. 

På forseglingsetiketten printes vareinformation, priser, streg-

kode samt grafik, hvorefter den skånsomt bandaroleres rundt 

om bakken uden at dække for vare-indholdet. På den måde 

præsenteres varen bedst muligt. Bandarole-forseglingen sik-

rer varen mod utilsigtet åbning og luftindtrængning, så varen 

er beskyttet og holdbarheden dermed ikke forringes.

Sikkerhedsforsegling af færdigretter 
Det nye prismærkningssystem klarer effektivt forsegling af fær-

digretter, salater og andre varer, der ikke blev forseglet tidli-

gere. Det kunne f.eks. også være kager, som ligger pakket i 

montrer eller sushi, som ligger på køl, og som ofte har hvide 

etiketter påsat, som dækker for store dele af produktet. 

Tidsbesparende, miljøvenlig,  
økonomisk og driftssikker
RGW-560IIS prismærkningssystem sparer arbejdstid for per-

sonalet ved pakkeopgaver i butikken, da maskinen klarer alle 

opgaverne i én arbejdsgang. Systemet, der fås med og uden 

vægt, har et elegant og kompakt design, som er let at place-

re i butikken. Maskinen beregner ud fra det enkelte varenum-

mer og bakkestørrelse selv længden på bandarole-etiketten 

til det enkelte produkt – det giver en besparelse i etiketfor-

bruget, da RGW-560IIS kun anvender den absolut nødvendi-

ge etiketlængde.

RGW-560IIS prismærkningssystem demonstreres på Food 

Expo i Herning fra 27. til 29. marts 2022 på Scanvaegt Systems 

stand nr. F5104.

Kilde: Scanvaegt Systems A/S 

Scanvaegt Systems lancerer en innovativ nyhed – Digi RGW-560IIS prismærkningssystem 
- der i én arbejdsgang vejer, prismærker og sikkerhedsforsegler varen på årets Foodexpo 
messe. Digi RGW-560IIS er et helt nyt prismærkningssystem, der i ét sammenhængende 
arbejdsflow vejer, prismærker og sikkerhedsforsegler varen. 

Scanvaegt nyhed til 
sikkerhedsforsegling  
af madvarer

Digi RGW-560IIS vejer, prismærker og sik-
kerhedsforsegler varen med en transparent 
eller farvet forseglingsetiket, som giver den 
bedste præsentation af produktet i bakken.

Forseglings-
etiketten, der 
kan være trans-
parent, så den 
ikke dækker for 
vare-indholdet, 
forhindrer util-
sigtet åbning 
og beskytter på 
den måde vare 
og holdbarhed.
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Sideløbende med kostrådene og mad-

dagen, var 2021 også året, hvor silden 

nåede ud til forbrugerne gennem kam-

pagnen ”Vild med Sild”, hvor danskerne 

blev klogere på sildens historiske kon-

tekst, lave klimaaftryk, sundhedsforde-

le og smagsmæssige muligheder. Men 

selvom forbrugerne er blevet bevidste 

om sildens mange muligheder, så er der 

stadig en smagsmæssig barriere, og der-

for skal særligt foodservice involveres.

– Med kampagnen, er forbrugerne 

blevet eksponeret for en ny måde at 

tale om sild på. Silden kan meget mere, 

end at være førsteviolin på frokostbor-

dene ved højtiderne, men forbrugerne 

skal fortsat hjælpes og guides i forhold 

til smagsmæssige muligheder med sild, 

når det ikke bare hedder jule- og påske-

frokost. I den forbindelse har vi brug for 

særligt foodservicebranchens hjælp, si-

ger Marketingkonsulent og projektle-

der for kampagnen, Sebastian Sjöström 

Veggerby fra Landbrug & Fødevarer.

Events for foodservice  
i hele landet
Som en del af Vild med Sild-kampagnen, 

der er finansieret af en samlet dansk sil-

debranche, og som afvikles af Land-

brug & Fødevarer, vil der i 2022 blive 

afholdt en række events og aktiviteter, 

der skal involvere aktører fra foodservi-

cebranchen endnu mere i arbejdet med 

sild og gastronomi. 

– Det er væsentligt, at vi får input fra 

foodservicebranchen. De er som aktø-

rer med til at skabe nye smagssammen-

sætninger og madtrends, som spreder 

sig som ringe i vandet rundt om i sam-

fundet. Det er derfor helt centralt, at vi 

får dem med på vognen, og derfor af-

holder vi en række events, hvor aktø-

rer fra foodservice kan blive helt skar-

pe på, hvorfor de skal tage silden med 

ind i køkkenet, siger Sebastian Sjöström 

Veggerby.

Klimaudregning placerer silden 
blandt de mest klimavenlige
En ny klimaudregning til fødevarer pla-

cerer marineret Nordsøsild med et be-

skedent klimaaftryk på 2,6 kg. CO2 pr. 

kg. Som en del af kampagnen ”Vild med 

Sild”, slog den samlede danske silde-

branche sig i 2020 sammen med Land-

brug & Fødevarer med det formål at 

få udarbejdet aktuelle beregninger for 

Nordsøsildens klimaaftryk. Udregninger-

ne er foretaget af en uafhængig tredje-

part i form af den svenske virksomhed 

Carboncloud, der er blevet færdige med 

udregningerne i løbet af sommeren ef-

ter en længere dataindsamling blandt de 

virksomheder, der udgør sildens værdi-

kæde fra hav til færdigprodukt. Resultatet 

er et klimaaftryk på 1 kg CO2 pr. kg fersk 

sild og 2,6 kg CO2 pr. kg marineret sild, 

hvilket placerer silden – både den ferske 

og den marinerede – blandt de animalske 

proteinkilder med lavest klimaaftryk. Den 

ferske sild er ifølge tænketanken CONCI-

TOs klimadatabase således kun overgå-

et af blåmusling, østers og blæksprutte.

Kilde: Landbrug og Fødevarer

Vild med sild kampagne
I 2021 blev forbrugerne gennem kampagner og kostråd mindet om, at sild er noget, vi skal 
spise mere af. Forbrugerne har dog fortsat behov for hjælp til at udforske sildens smag, 
og derfor inviteres foodservicebranchen i 2022 til en række events om sildens gastronomi.

PLANLAGTE EVENTS 2022

24. juni – masterclass i Gudhjem

Dagen før den prestigefyldte kokkekonkurrence ”Sol over Gudhjem” afholdes en råvareinspirationsdag, hvor de deltagende skal høre 
om og smage på forskellige, lokale råvarer. Silden er én af råvarerne, der er i fokus på dagen, hvor du blandt andet kan blive klogere på, 
hvordan den forarbejdes og tilberedes.

Mere information følger, når datoen nærmer sig. Men hvis du er interesseret, kan du skrive til Sebastian Sjöström Veggerby på ssve@lf.dk. 

2. september – masterclass til Food Festival

Når Food Festival løber af stablen i efteråret 2022 i Aarhus, skal silden igen på dagsordenen. Landbrug & Fødevarer allierer sig med en 
kok, der vil vise forskellige anretninger med sild og lange smagsprøver over disken til de besøgende. Der vil desuden blive afholdt et 
arrangement specifikt for fagfolk, der kan hente inspiration til at inddrage silden i de professionelle køkkener.

Men hvis du er interesseret i et af ovennævnte event, kan du skrive til Sebastian Sjöström Veggerby på ssve@lf.dk. 

Arkivbillede

12   Fisk & Skaldyrsmagasinet nr. 1 / marts 2022



Årsagen til disse stigninger er en øget 

bevidsthed om havene; behovet for at 

beskytte vores have kombineret med 

ændringer i indkøbsvaner under pande-

mien og voksende forpligtelser til bære-

dygtighed fra fisk- og skaldyrsmærker. 

- Flere forbrugere vælger at købe pro-

dukter med vores lille blå fisk på, hvilket 

er et tegn på, at bevægelsen for mere 

bæredygtig fisk og skaldyr vokser. Flere 

fisk er også blevet certificeret, og i Dan-

mark udfører flere virksomheder som 

Letz Sushi og McDonald’s, der sælger 

100 % certificeret fisk og skaldyr, et vig-

tigt arbejde for at støtte, at vi får et bæ-

redygtigt hav til den næste generation af 

forbrugere, siger Linnéa Engström, pro-

gramdirektør for MSC i Skandinavien og 

Østersøregionen. 

I alt 1.267.000 tons MSC-mærket fisk 

og skaldyr blev solgt globalt - sammen-

lignet med 1.197.000 tons året før. De 

største stigninger skyldes forskellige ty-

per fisk og skaldyr, som var meget po-

pulære under pandemien. Salget af fros-

ne skaldyrsprodukter med MSC-mærket 

steg med 26 % - den største stigning 

samlet set. MSC-mærkede konserves 

voksede med næsten 4 % på verdens-

plan, delvist drevet af en stigning i sal-

get af MSC-mærkede tunprodukter på 

50 % i forhold til året før, hvilket send-

te det globale salg op på 110.000 tons 

om året. 

Men udfordringerne vokser stadig, da 

mange regeringer lægger kortsigtede 

planer omkring bæredygtighed. Globalt 

set stiger overfiskeriet fortsat. - Pande-

mien har øget forbrugernes bevidsthed 

om behovet for at beskytte vores dyre-

bare naturressourcer. Og vi i MSC op-

fordrer til hasteforanstaltninger for at 

støtte bæredygtige fiskeri- og skaldyrs- 

virksomheder, der beskytter vores fiske-

bestande, slutter Linnéa.

Kilde: MSC

Forbrugerne har handlet 
bæredygtige fiskevarer mere end 
nogensinde under pandemien 

Marine Stewardship Council (MSC, en global non-profit organisation), der er verdens 
mest købte miljømærke for bæredygtig fisk og skaldyr, anfører i sin nye årsrapport, 
at salget af bæredygtige fisk og skaldyr er steget med ca. 6 % i 2020-2021. Under 
pandemien har flere forbrugere valgt at købe mere certificeret fisk og skaldyr.

RESUMÉ

•  MSC’s årsrapport viser, at flere fiskeri- og forsyningskædeorganisationer blev 
certificeret til at fange og administrere MSC-certificeret fisk og skaldyr i 2020-21

•  Antallet af MSC-certificerede fiskerier i verden steg til 421, som nu står for 14 % af alle 
vilde marine fangster

•  På trods af de fremskridt, der er præsenteres i rapporten, understreger MSC, at der 
stadig er behov for en hurtig indsats for at overvinde de udfordringer, som havene står 
over for. 

Mere end en tredjedel (34 %) af verdens fiskebestande er nu overfiskede.

I rapporten fremhæves det, at regeringerne ikke er nået til enighed om at sætte en 
stopper for skadelige fiskeristøtteordninger, som er en af de største drivkræfter bag 
overfiskeri, og at de hidtil ikke er nået til enighed om kvoter for makrel, sild og kulmule 
i det nordøstlige Atlanterhav.

Den fremtidige bæredygtighed af de globale tunbestande er også i fare, hvis 
internationale kommissioner med ansvar for tunforvaltning ikke fastlægger ordentlige 
fangststrategier.

- rekordstigning i certificerede MSC-produkter, der sælges
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På trods af de mange lokale fiske- og skaldyrsarter, spiser dan-

skerne for lidt fisk set i forhold til de officielle kostråd og an-

befalinger. Men der kan fremtrylles masser af smag med ha-

vets fristelser, og derfor lancerede Danmarks Fiskeriforening, 

Landbrug & Fødevarer og Partnerskabet for fisk og skaldyr en 

ny konkurrence, der skal vise, hvorfor fisk og skaldyr er noget 

af det ypperste, man kan servere.

Den nye gastro-konkurrence har fået navnet ”Årets Ret med 

Fisk & Skaldyr” og hylder den kok og restaurant i Danmark, 

der har formået at skabe en unik ret, der viser, hvad kategori-

en kan byde på. 

– Det er topkokke, der sætter barren for, hvad der kan ud-

rettes i et køkken. Det er dem, både andre kokke og generel-

le madinteresserede kigger efter, når de leder efter inspiration 

og nye madtendenser. Udviklingen begynder hos topkokkene, 

når de skaber inspirerende retter, der får folk til at spærre øj-

nene op for anderledes måder at gribe råvarerne an på, udtalte 

Mette Jasper Gammichia, afdelingschef for Marked & Ernæring 

i Landbrug & Fødevarer.

Et hav af smagsvariationer
For mange kokke repræsenterer fisk og skaldyr et væld af mulig-

heder for at skabe unikke smagsoplevelser. Retten skulle præsen-

tere fisk og skaldyr i tråd med tidens ånd. Derfor skulle værdier 

Ny gastro-konkurrence 
hyldede topkokkes innovative 
retter med fisk og skaldyr
Den årlige fejring af dansk gastronomi har fået en helt ny konkurrence, da ”Årets 
ret med Fisk og Skaldyr” blev kåret til White Guides lancering den 29. november 
sidste år. Prisen gives til den kok og restaurant, som har formået at nytænke fisk og 
skaldyr på en måde, der skiller sig fra det ordinære og skaber en unik, velsmagende 
spiseoplevelse på højeste gastronomiske niveau. 

DE ØVRIGE NOMINEREDE TIL ÅRETS 
RET MED FISK & SKALDYR 2021 VAR

Alimentum, Aalborg

Ancestrale, København V

Fasangaarden, Frederiksberg
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THYBORØN l THORSMINDE l HVIDE SANDE

Friskere fisk direkte fra nettet...

som lokal forankring, bæredygtighed, ansvarligt fiskeri og kvali-

tetsråvarer skinne igennem i skabelsen af Årets Ret med Fisk & 

Skaldyr. Og det er en udfordring, som branchen er godt rustet til, 

mener Mikkel Maarbjerg, der sad i juryen i den nye konkurrence. 

– Vi kokke elsker at arbejde med højkvalitetsprodukter. Frisk, 

dansk fisk og skaldyr er i en klasse for sig, bl.a. fordi der er så 

mange arter, smage og teknikker at lege med – mange flere end 

de fleste tror. Årets ret med Fisk og Skaldyr kommer til at ud-

brede den glæde og stolthed, der findes omkring lokale kvali-

tetsprodukter, og der kommer et fornyet fokus på fisk og skal-

dyrs gastronomiske egenskaber. - Jeg tror på, at kokkene kan 

fremelske fantastiske smagsoplevelser med fisk og skaldyr, der 

kan være med til at inspirere til nytænkning ude i både de pro-

fessionelle og private køkkener. siger Mikkel Maarbjerg, jury-

medlem, kok og gastronomisk konsulent hos Kirk+Maarbjerg.

Om Årets Ret med Fisk og skaldyr 
Årets Ret med Fisk & Skaldyr er skabt for at hylde kategorien og 

sætte fokus på de mange muligheder, smagssammensætninger 

og arter, der kan bruges til at lave lækre og velsmagende retter. 

Konkurrencen er skabt med udgangspunkt i den succesfulde 

konkurrence Årets Ret med Gris, der i 2021 afholdtes på tiende 

år. Udover titlen for årets bedste ret med fisk, hyldes vinderen af 

konkurrencen også med en præmie på 25.000 kr. Alle kan ind-

stille deres bud på Årets Ret med Fisk & Skaldyr til nominering.

Prisen uddeltes for første gang nogensinde i 2021. Konkur-

rencen er skabt i samarbejde mellem Partnerskabet for Fisk & 

Skaldyr, Landbrug & Fødevarer og Danmarks Fiskeriforening. 

Vinderen findes ved juryvotering efter at juryen har besøgt de 

tre nominerede restauranter. Juryen består af fem navne fra 

den gastronomiske scene i Danmark. Prisen uddeltes 29. no-

vember ved lanceringen af White Guide 2022. White Guide er 

en spiseguide, som udkommer én gang om året med anmel-

delser af de bedste restauranter i Danmark.

Restaurant Alouette vandt prisen for  
årets bedste ret med fisk og skaldyr
Fire kokke fra prominente restauranter var med i opløbet om 

at blive den første vinder nogensinde af ”Årets Ret med Fisk & 

Skaldyr”. Det blev dog Michelin-restauranten Alouette på Is-

lands Brygge, som vandt ”Årets Ret med Fisk og Skaldyr” 2021.

– Jeg er enormt stolt over at have vundet den her pris – på 

mine egne vegne og på vegne af mine dygtige kollegaer hos 

Alouette. Det er helt fantastisk at være den første til at vinde 

Årets Ret med Fisk & Skaldyr. Det har været en kæmpe ære at få 

lov til arbejde med fisk og give vores bud på en ret, der udtryk-

ker vores restaurant så godt, sagde den stolte vinder Nick Curtin, 

køkkenchef hos Alouette, efter han havde vundet den fine pris.

– Less is more. Det viste Restaurant Alouette med deres, der 

præsenterede sig simpelt på tallerkenen. Teknikken der lig-

ger bag retten er dog langt fra simpel. Der er lagt utrolig me-

get håndværk i Alouettes bud på havtaske, der både er ble-

vet stegt, røget, grillet og glaseret. Dertil kommer saucen, der 

smukt forener unikke råvarer og løfter smagsoplevelsen, lød 

begrundelsen fra juryen.

Kilde: Landbrug & Fødevarer

Michelin-restauranten Alouette vandt ”Årets Ret med Fisk og Skaldyr” 
med en enkel opskrift med grillet havtaske fra Kattegat serveret med 
pighvarsauce og citrongræsolie.
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Fisk er en genial kilde til protein. Den indeholder ome-

ga-3-fedtsyrer, vitaminer og mineraler, der er vigtige for vo-

res knogler og for at undgå hjertekarsygdomme, og så udle-

der den markant mindre CO2 sammenlignet med eksempelvis 

oksekød. Alligevel spiser danske børn alt for lidt af den. Børn 

mellem 10 og 17 år får nemlig kun 105 gram fisk om ugen, hvil-

ket svarer til omkring en tredjedel af de 350 gram, som Føde-

varestyrelsen anbefaler.

Men faktisk handler det lave fiskeindtag ikke om, at børnene 

er kræsne og ikke bryder sig om smagen, teksturen eller lug-

ten af fisk, som de ellers ofte bliver skudt i skoene. Børn er vil-

de med fisk, lyder konklusionen i et nyt studie af forskere fra 

Københavns Universitet. - Børn kan faktisk godt lide fisk. Men 

der er et stort spring imellem, at de kan lide det, og hvor me-

get de spiser. Derfor bør vi som forældre komme i gang med 

at få fisken på disken. For vi behøver slet ikke at overtale bør-

nene til at spise den, det vil de nemlig allerede gerne, lyder det 

fra Michael Bom Frøst, der er lektor på Institut for Fødevarevi-

denskab på Københavns Universitet.

Sammen med Rikke Højer, der i dag er lektor på Professions-

højskolen Absalon, Ernæring og Sundhed i Slagelse, og som 

har ledet undersøgelsen som ph.d.-studerende på KU, har han 

analyseret spørgeskemaer fra 669 danske børn i alderen 11 til 13 

år. Og her angiver knap 70 procent af børnene, at de er enige 

eller stærkt enige i, at de kan lide fisk, hvor kun 15 procent ud-

trykker, at de ikke er vilde med de skællede svømmere.

Forældre skal vælge de lette fiskeløsninger
Samtidig viser undersøgelsen, at børnene langt fra spiser nok 

fisk i hverdagen. Ifølge forskernes resultater er det nemlig under 

halvdelen af børnene, 42 procent, der har fået fisk indenfor den 

seneste uge. Det lave fiskeindtag i undersøgelsen og i Danmark 

generelt, har flere mulige årsager, forklarer Michael Bom Frøst.

– Vi har ikke stor tradition for at spise fisk i Danmark - den mest 

anvendte form er makrel i tomat. Derfor er vi heller ikke særlig 

gode til at tilberede fisk og få den gode smag frem. Og så er for-

ældre måske bange for at introducere mad, der har en markant 

smag, fordi de tænker, at deres børn ikke kan lide det, siger han.

Danske børn er desuden ikke særligt aktive i køkkenet. Kun 

26 procent hjælper med madlavningen i hverdagen, ifølge en 

undersøgelse af Arla fra 2020. Og det gør, at de heller ikke får 

indflydelse på, hvad der bliver serveret til aftensmad. Derfor 

er det vigtigt, at vi voksne hjælper børnene med at få en mere 

fiskeholdig kost, lyder det fra Rikke Højer. - Vi skal have skub-

bet forældre og derved børn henimod at spise mere fisk, men 

vi skal møde dem, der hvor de er. Det nytter ikke noget at tro, 

at folk er klar til havsnegle og østers. Måske er det godt nok, 

at vi køber nogle fiskefileter, som vi kan give en hurtig pane-

ring eller tager dem, der allerede er færdigpanerede fra fryse-

ren. Bare hold det simpelt, siger hun.

Derudover foreslår hun også, at vi skal have fisken mere ind i 

måltiderne i daginstitutioner og skoler, „For børn lærer meget 

af at se andre børn spise fisk. Det normaliserer det,“ slutter hun.

Kilde: Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet

Danske børn er vilde med fisk, 
men spiser det alt for sjældent
Vores børn spiser under en tredjedel af den anbefalede mængde fisk. Men ifølge en ny 
undersøgelse af forskere fra Københavns Universitet skyldes det ikke, at børn ikke kan lide 
fisk - faktisk er de ret vilde med mad fra havet. Derfor bør forældre være opmærksomme 
på, at få fisken frem på middagsbordet, lyder det fra forskerne bag.

Infografik, der viser danske børns forhold til fisk, beskrevet i det nye 
studie. Grafik: Ida Eriksen, Københavns Universitet

Scanvaegt Systems A/S  
Stærmosegårdsvej 2  •  DK-5230 Odense M  •  Tlf. 6591 6000  •  info@scanvaegt.dk  •  detail.scanvaegt.dk

STØRRE MERSALG
HURTIG EKSPEDITION

SPARER ETIKETTER

DIGI SM-6000
Delikatessevægten, der sparer tid og skaber mersalg
SM-6000 er en innovativ og kompakt delikatessevægt med et elegant, slankt design og en række smarte funktioner,  
der sparer arbejdstid, nedbringer omkostninger, sikrer korrekte priser og reducerer madspild.

SM-6000 gør arbejdet lettere og forbedrer kundeservice vha. funktioner som:

•   Linerless labeling: reducerer etiketforbrug og udgiften til etiketter
•   InfoTag: trådløs opdatering af priser – sparer arbejdstid
•   Speed ID: automatisk trådløs identifikation af ekspedient - sparer taste-tryk 
•   Hi-Touch: remote kald af PLU-nr. direkte på varen – giver hurtig ekspedition
•   Waste Management: præcis styring og koordination af salg-indkøb nedbringer madspild
•   e.Sense: automatisk bevægelse detektering og overførsel af PLU-nr.
•   Q-Management: Kø-system, der reducerer ventetid
•   e.Label: elektronisk prismærke med effektiv PLU-kald

KOM OG SE  
NYHEDERNE PÅ  
STAND F-5104
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Den nye bordpakkemaskine er både elegant og kompakt i 

rustfrit stål og kan let finde plads i butikker med meget lidt 

plads. Den kan placeres på et fast bord i f.eks. delikatesse-

afdelingen eller på et rullebord, som kan transportere den 

rundt i butikken.

Slut med håndpakning
Den nye bordpakkemaskine effektiviserer pakkeopgaven, 

optimerer pakkefinish og giver ekspedienten mere tid til kun-

deservice og mersalg. Med maskinen er det slut med hånd-

pakning af produkter som f.eks. fars, kød, pålæg, ost, skåret 

frugt og grønt. Der spares tid, idet maskinen automatisk top-

sealer bakken, som kan være af plast, pap eller papir.  SWS-

6000e sparer også pakkefilm ved at topseale varen. Det 

giver mindst en halvering af filmforbruget, som ved hånd-

pakning kan være ½ meter pr. produkt, og nedbringer på den 

måde udgiften til pakkefilm.

Miljørigtig løsning 
Digi SWS-6000e bordpakkemaskine kører linerless etiket-

print. Det vil sige, etiketterne ikke har bagpapir, som ofte er 

en fejlkilde ved rulleskift. Samtidig skærer maskinen etiket-

ten i den nøjagtige længde, tilpasset den tekstmængde, som 

skal printes - det betyder, at der spares rigtig meget etiket-

papir. Det sparede bagpapir og det mindre filmforbrug sam-

menholdt med muligheden for at bruge miljørigtige bakker 

gør SWS-6000e til en miljøvenlig løsning.

Kilde: Scanvaegt Systems A/S

Scanvaegt Systems lancerer ny 
kompakt bordpakkemaskine 
til slagter & delikatesse
Scanvaegt Systems A/S er totalleverandør af dedikerede brancheløsninger til detailhandlen 
og lancerer nu Digi SWS-6000e bordpakkemaskine. Maskinen frigør arbejdstid ved at 
veje og pakke varen i én og samme arbejdsgang. Den kan anvendes i både i butikken, 
delikatesse- og fiskeafdelingen.

Digi er en ny, kompakt bord-
pakkemaskine til automatisk 
vejning, mærkning og topse-
aling af bakker. Systemet re-
ducerer filmforbrug, sparer 
arbejdstid, og det er nemt at 
finde plads til i butikken.  
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ISEN 
ER 

GRØN

DET ER IKKE NOK MED “PYNTEGRØNT”
Global opvarmning betyder lokal handling. SCOTSMAN går 
forrest med grønne løsninger. Dit valg af is og køling er nem-
lig en vigtig råvare, når der skal spares ressourcer og passes 
på planeten.

Den nye innovative ECOX-serie bruger kun naturlige kølemidler 
efter de nyeste standarder. 

Vores seneste nyhed, XSafe, er et naturligt, integreret rengørings-
system, som arbejder automatisk 24/7 med at holde din ismaski-
ne ren og sikker.

Kun ved brug af beriget ilt fjerner XSafe mere end 99% af 
vira og bakterier og reducerer væsentligt dannelsen af mug, 
skimmel, gærsvamp, slim og lugt. Det giver krystalklar og ren, 
bakterie- og virusfri is uden bismag og rester af kemikalier. 

Det giver en ”grønnere” is. Det er bedre for både din lokale 
nedkøling og den globale opvarmning.

Bryd isen og få en cool snak om dine muligheder. 
Ring til vores team på tlf. 7015 3388

www.scotsman.dk

SCOTSMAN
KØLETEKNIK

SPAR OP TIL

40%
  



– Alle er velkomne på vores stand, hvor 

vi præsenterer et bredt udvalg af kva-

litetsmaskiner til forarbejdning af kød, 

fortæller Jesper, der er direktør for Ing-

vald Christensen A/S. Han fortsætter: ‚

- Vi har komplette løsninger til produk-

tion af alle slags kød og fiskeprodukter, 

og sammen med kunden kan vi hurtigt 

skrue den helt rigtige løsning sammen. 

En løsning, som kunden bliver tilfreds 

med – også på den lange bane. Ingvald 

Christensen A/S har stor erfaring og 

ekspertise i at vælge de rigtige maski-

ner og udstyr til branchens virksomhe-

der. Ingvald har solgt slagteriudstyr og 

andet udstyr til fødevarebranchen siden 

virksomheden blev etableret i 1938.

Undgå skimmelvækst i kølerum
Ingvald Christensen oplever en stor ef-

terspørgsel efter UVC-lysanlæg, der 

dræber luftens indhold af skimmel, bak-

terier, gær og virus. Disse UVC-anlæg 

opsættes typisk i køle- og lager- og ef-

termodningsrum, der skal holdes fri for 

mikroorganismer. På denne måde kan 

man f.eks. undgå uønsket vækst af mug 

og skimmel på væggene. 

UVC-anlæggene er særdeles effekti-

ve – de har en virkningsgrad på helt op 

til 99.99 procent. Anlæggene er forsy-

net med en skærm, der beskytter per-

soner mod UVC-lyset. Kig ind på stan-

den og se, hvordan et UVC-anlæg ser 

ud og virker.

Kilde: Ingvald

Maskiner og udstyr til  
slagteri- og fiskebranchen
Alle, der forarbejder kød- og fiskeprodukter, bør besøge Ingvald 
Christensens stand i Hal F på Foodexpo 2022 i MCH. Her præsenteres 
det nyeste udstyr inden for maskiner og udstyr til detailslagtere og 
fiskehandlere. Ingvald Christensens produktsortiment er bredt og 
omfatter eksempelvis lynhakkere, vakuumfyldere, pølsestoppere, 
røganlæg, koge- og pakkeanlæg, paneringsmaskiner osv. Med andre 
ord: Alt, hvad der skal til, for at kunne lave nogle gode og gedigne 
slagteri- og fiskevarer af højeste kvalitet.

Besøg 
Ingvald A/S  

på Stand  
F 5130

• �1000�g�økologisk�laksefilet�i� 

”flade�skiver”,�10�portioner

• 100�g�håndpillede�rejer

• 150�g�bresaola

• 2�stk.�store,�faste�æbler

• 1�stk.�løg

• 250�g�stikkelsbær

• 2�dl�hvidvin

• 5�dl�fiskefond

• 350�g�smør

• 125�g�spæde�grønkålsblade

• Smør�og�olie�til�stegning

• Friske�krydderurter

Hårdt stegt laks
Med fragmenter af sprød bresaola, ragout af æbler, spæde 
grønkål og rejer i skilt stikkelsbærsmør

Antal personer: 10

FremgangsmådeIngredienser

• �Bag�bresaolaen�i�ovnen�til�den�er�sprød,�lad�den�afkøle,�og�bryd�den�i�passende�stykker.

• �Vask�æblerne,�befri�dem�for�kerner,�og�skær�dem�i�tern.

• �Pil�løget,�hak�det�fint,�og�svits�det�let�i�smør.�Tilsæt�100�g�stikkelsbær,�og�kog�det�ind�

sammen�med�hvidvin�og�fiskefond.�Del�resten�af�bærrene.

• �Blend�saucen,�og�kog�den�sammen�med�smørret�ved�lav�temperatur.�Tilsæt�de�halve�

stikkelsbær,�æbletern�og�grønkålsblade.

• �Kog�ragouten�let,�og�vend�forsigtigt�rejerne�i�(må�ikke�koge�herefter).

• �Steg�laksestykkerne�hårdt�i�en�blanding�af�smør�og�olie.

• �Anret�fisken,�kom�ragouten�rundt�om,�og�drys�fragmenter�af�bresaola�på�toppen.�Pynt�

med�rigelige�mængder�krydderurter.

   Kilde: Polar Seafood
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Der ryger rigtig meget røget laks ned i 

danskernes indkøbskurve hvert år. Langt 

størstedelen af den røgede laks, der fin-

des på butikshylderne stammer fra norske 

havbrug. De seneste år har de konventio-

nelt opdrættede laks fra Norge dog fået 

et blakket ry og er bl.a. blevet berygtet for 

at indeholde medicin- og kemikalierester 

og for at forurene havmiljøet og sprede 

sygdomme til vilde bestande.

Selvom hovedparten af lakse-sorti-

mentet i køledisken er konventionelt op-

dræt, tyder det på, at vi danskere ikke er 

ligeglade med, hvilke forhold, som fiske-

ne har levet under. Faktisk spiller vores 

viden om fiskenes produktionsforhold en 

stor rolle for, hvordan vi opfatter sma-

gen af laksen. Det viser en undersøgelse 

af forskere fra Københavns Universitet.

92 danskere blev i undersøgelsen bedt 

om at smage henholdsvis konventionelt 

opdrættet laks, økologisk opdrætslaks 

og vildlaks. Første runde var en blindtest, 

hvor testpersonerne ikke vidste, hvilken 

type laks, der var tale om. I anden runde 

var de derimod informeret. Efter begge 

runder vurderede testpersonerne, hvor 

godt de syntes om produkterne.

Forventninger smitter  
af på smagen
I blindtesten vandt konventionel og øko-

logisk opdrættet laks stort over vildlaks, 

der scorede markant lavere end de to øv-

rige produkter. Yderligere var der en ten-

dens til at konventionelt opdræt var mere 

vellidt end økologisk opdræt. Men da 

testpersonerne blev informeret om pro-

duktionsmetoden, blev billedet vendt på 

hovedet. Nu landede den konventionel-

le laks på sidstepladsen, mens vildlaksen 

indtog 2. pladsen og økolaksen 1. pladsen.

– Testen viser, at de forventninger, som 

folk har til et produkt på baggrund af den 

information, de får om det, påvirker de-

res samlede smagsoplevelse. For røget 

laks synes der at være en opfattelse af, at 

vildlaks bør smage bedre end konventio-

nel opdrætslaks - men blindtesten afsløre-

de, at folk umiddelbart foretrak smagen af 

den opdrættede laks, siger førsteforfatter 

og ph.d.-stipendiat Mausam Budhathoki, 

der udførte studiet som en del af sit spe-

ciale på Institut for Fødevarevidenskab.

Ifølge forskerne kan der være flere 

grunde til, at folk umiddelbart bedst kan 

lide opdrættet fisk. 

- Et bud er, at folk er mest vant til både 

smagen og farven på opdrættet laks, da 

det klart er den type, som er mest til-

gængelig på markedet. En anden grund 

kan være, at vildlaksen ofte smager af 

mindre, hvis den er mere mager end de 

opdrættede laks, som det var tilfældet 

her, siger Mausam Budhathoki.

Økolaksen vinder - men vi spiser 
den ikke ude i virkeligheden
Mens mange slags økologiske fødevarer 

har gjort markant indhug i markedsan-

delen i Danmark de senere år på trods 

af deres højere priser, går det sløjt med 

salg af økologisk fisk - herunder laks. I 

begge runder af smagstesten score-

de økolaksen højt, så forskerne mener, 

at der er et oplagt potentiale for pro-

ducenterne af økologisk røget laks og 

andre stakeholdere. - Der ligger en klar 

mulighed for promovering i at give for-

brugerne mere info om de positive ting, 

der differentierer økolaks fra både kon-

ventionel laks og vildlaks. Man kunne fx 

putte mere information på pakkerne, der 

kan guide folk bedre både i forhold til 

bæredygtighed og sundhed. Samtidig 

bør sektoren arbejde på at øge tilgæn-

geligheden af økofisk i de lokale butikker 

- i dag kan den stadig være svær at få 

fat på, slutter Helene Christine Reinbach.

Kilde: Det Natur- og Biovidenskabelige 

Fakultet, Københavns Universitet

Vi�kan�bedst�lide�
opdrætslaks�– så længe 
vi ikke ved, hvad vi spiser
En blindsmagning fra Københavns Universitet viser, at vi danskere 

foretrækker smagen af både konventionelt og økologisk opdrættet 

røget laks over vildlaks. Men så snart vi ved, hvor fisken kommer 

fra, bliver billedet vendt på hovedet.

OM STUDIET

•    92 danskerne mellem 18 og 65 år 
deltog i undersøgelsens smagstest.

•    Smagstesten viste, at testpersonernes 
præference for vildlaks steg 
signifikant, efter produktionsmetoden 
blev oplyst. Der var ikke en signifikant 
ændring for økologisk og konventionel 
laks. I den informerede del af testen 
var testpersonernes præference for 
økologisk laks signifikant større end 
for konventionel laks.

•    Ud af de forskellige parametre, som 
deltagerne kunne bedømme laksen på 
- bl.a. smag, farve, lugt og tekstur, blev 
smagen udpeget som det vigtigste.

•    Studiet er publiceret i det 
videnskabelige tidsskrift Food Quality 
and Preference.

•    Forskningen er udført af Mausam 
Budhathoki, Anettte Zølner, Helene 
Christine Reinbach samt Thorkild 
Nielsen fra Institut for Fødevare- og 
Ressourceøkonomi.
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Nordisk kost med kål 
og fisk er guld værd 
for helbredet
Kål, fisk og fuldkorn - det er, 

kort fortalt, vejen til et sun-

dere helbred. Det er en af 

konklusionerne i en ny rap-

port foretaget af Videns-

råd for Forebyggelse. Ifølge 

rapporten er der store sund-

hedsmæssige fordele ved at 

spise nordisk kost. Især når 

det kommer til livsstilssyg-

domme såsom type 2-dia-

betes og hjerte-kar-sygdom. 

Rapporten er udarbejdet af 

en arbejdsgruppe beståen-

de af forskere med indsigt 

i fødevarer, kostmønstre, 

sundhed og sygdom.

I rapporten er nordisk kost defineret som 

kost, der består af for eksempel fuld-

kornsprodukter, grove grøntsager, frugt, 

bær, nødder, olie og fisk. Der er tale om 

lokale råvarer. Og kosten er i høj grad 

plantebaseret. - Det vi kan konkludere, 

er, at risikoen for at udvikle blandt an-

det type 2-diabetes og hjerte-kar-syg-

dom kan nedsættes ved at spise nordisk 

kost, siger Kjeld Hermansen, der er ad-

jungeret professor og formand for ar-

bejdsgruppen, i en pressemeddelelse. - 

Og det ser ud til, at nordisk kost har en 

positiv effekt på vægttab, for tidlig død 

og muligvis forebyggelse af visse kræft-

former, siger han.

Mens rodfrugter, bælgfrugter og nød-

der er højt prioriteret i nordisk kost, ligger 

mejeriprodukter, salt og sukker længere 

nede ad listen. Grunden til, at kostformen 

fører til et bedre helbred, er ifølge rappor-

ten, at den har en positiv virkning på tar-

men og hormonsystemet. Det er med til 

at give de positive sundhedseffekter. Vi-

densråd for Forebyggelse er et uafhæn-

gigt råd. Det består af 15 eksperter, som 

samler og formidler den nyeste forsk-

ningsviden om forebyggelse af sygdom 

og fremme af befolkningens sundhed.

Kilde: Ritzau, Nordjyske

Professor går i rette  
med muslingekritik
Debatten har længe raset om, hvor-

vidt muslingebanker er en fordel eller 

en ulempe for miljøet. Professor ved 

DTU Aqua peger nu soleklare forde-

le ud ved muslingeopdræt. Muslinger 

kan blive en særdeles vigtig fødevare 

i fremtidens produktion, fordi klimaaf-

trykket er lavt, og at muslingeopdræt 

uretmæssigt er blevet miljøsyndebuk, 

beskriver fødevareprofessor i et debat-

indlæg i Dagbladet Holstebro. Afsende-

ren er professor og sektionsleder Jens 

Kjerulf Petersen fra Dansk Skaldyrcen-

ter under DTU Aqua, der tager endnu 

et opgør med flere miljøorganisatio-

ners vedvarende kritik af dansk muslin-

geproduktion i indre danske farvande 

som Limfjorden. - Tværtimod har op-

drættede muslinger et meget lavt kli-

maaftryk svarende til produktionen af 

gulerødder. Det gør opdræt af muslin-

ger til noget af det mest klimaneutrale, 

man kan få. En vigtig pointe i en frem-

tid, hvor fødevareproduktionen skal 

reducere sin klimapåvirkning, skriver 

Jens Kjerulf Petersen i debatindlæg-

get. Han mener samtidig, at kritikken 

om at muslingeopdræt forurener hav-

bunden under sig med argumentet om, 

at forurening af de „slammede bunde“ 

med ophobning af næringsstoffer i de 

danske fjorde stammer fra land, men at 

ifølge Jens Kjerulf Petersen beskrivelse: 

„her kan muslingeopdræt rent faktisk 

hjælpe med at reducere bundslammet.“ 

- Så både ud fra et sundhedsperspektiv, 

et fødevaresikkerheds perspektiv og et 

miljø- og klimaperspektiv er muslinger 

noget af det bedste, man kan spise. Og 

så er det vel ikke uinteressant for kom-

mende kommunalpolitikere, at der er 

mange lokale arbejdspladser i muslin-

geopdræt, skriver han.

Kilde: Fødevarewatch

Gravide, der spiser mager fisk, 
udvikler næsten ikke diabetes
Det syntes at være konklusionen af en 

norsk undersøgelse, at mager fisk nog-

le gange om ugen, giver en større be-

skyttelse mod at få diabetes senere hen 

i livet, skriver Forskning.no i deres ny-

hedsbrev. Det skriver National Institute 

of Public Health (FHI) i en pressemed-

delelse, at formålet med undersøgelsen 

var at undersøge sammenhængen mel-

lem kost og type 2-diabetes. Forskerne 

havde et særligt fokus på mager fisk og 

fed fisk samt omega-3-tilskud.

De kvinder, som i perioden og under 

gravitet, havde spist mager fisk som; 

torsk, sej og kuller, skilte sig væsentligt 

og positivt ud. - Vi så en sammenhæng, 

mellem et stigende indtag af mager fisk, 

reducerede sandsynligheden for at ud-

vikle type 2-diabetes med hele 29 pro-

cent for hele gruppen (MoBa-undersø-

gelsen, skriver Havforskningsinstituttet 

(HI). Jannike Øyen, er seniorforsker ved 

det norske Havforskningsinstitut (HI) 

og den første forfatter bag undersøgel-

sen, der blev udført i samarbejde med 

FHI, Universitetet i Bergen, Universite-

tet i Oslo og Oslo Universitetshospital.

Resultatet og effekten var stærkest 

hos de kvinder, der spiste mager fisk to 

til tre gange om ugen, men forskerne så 

også en mindre effekt hos dem, der kun 

spiste fisk en enkelt gang om ugen. Det 

er svært at sige noget om årsagen. Jan-

nike Øyen påpeger selv i pressemedde-

lelsen, at denne type undersøgelser først 

og fremmest kan sige noget om sand-

synligheder og sammenhænge,   ikke no-

get om årsag og sammenhænge.

I dag rådes gravide til at spise mellem 

300 og 450 gram ren fisk om ugen. En 

anbefaling som gives videre at helsenor-

ge.no, hvilket passer ganske godt ind i vi-

densgrundlaget for kostrådene til de gra-

vide norske kvinder. Dog frarådes det 

gravide kvinder at spise visse typer fisk 

og skaldyr, såsom blå hellefisk over tre 

kilo og gedder på grund af miljøgifte. I 

en anden undersøgelse, omkring kvinder-

nes indtag af fisk, fandt forskerne en lille 

stigning i kviksølv i kroppen af   de gravide 

kvinder, der primært spiste torsk to gan-

ge om ugen. Dog var den samlede værdi 

af kviksølv i kroppen, stadig langt under 

grænseværdien for, hvor meget kviksølv 

man kan tåle hver uge og i resten af   ens 

liv uden risiko for sundhedsskader.

Kilde: Fiskerforum
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I en pressemeddelelse oplyser Launis A/S og Crown Seafood 

A/S, at ejerkredsen bag selskaberne er blevet enige om en 

overdragelse af aktiverne i Crown Seafood til Launiskoncer-

nen. Produktion i Esbjerg fortsættes, mens administrationen 

på sigt vil blive samlet i Frederikshavn.

– Vi har de seneste par år været på udkig efter en virksom-

hed, som ville passe godt ind i vores, og vi mener, at vi med 

Crown som eksportorienteret virksomhed, har fundet en pas-

sende volumen og sortiment, som passer godt ind i vores 

vækststrategi. Crowns sortiment af skaldyr i lage og MAP-pak-

ning komplementerer Launis serie af Friskpillede Skagenrejer i 

lage godt, og vi glæder os til at præsentere den nye serie for vo-

res kunder, udtaler salgsdirektør, Jonas F. Nielsen fra Launis A/S.

I forbindelse med overtagelsen fratræder Direktør Kent Jen-

sen, Crown Seafood.

Kilde: Launis A/S

Launis overtager 
Crown Seafood

Group CEO i Geia Food, Claus Ravnsbo, udtaler: - Lauge Food 

er en yderst veldrevet virksomhed, der inden for en kort år-

række har skabt sig en position som en af de førende danske 

importører af asiatiske specialiteter og seafood. Virksomhe-

den står over for en spændende udvikling, hvor organisatio-

nen skal styrkes, og koncepter skal bredes ud til flere marke-

der end Danmark. 

Lauge Food har kontor i Middelfart og beskæftiger i alt 10 

medarbejdere. Virksomheden blev etableret i 2012 af Kristian 

Lauge Jørgensen, og på kundesiden finder man adskillige skandi-

naviske detailkæder, foodservice- og industrikunder. Virksomhe-

den omsatte i 2021 for ca. 170 mio. DKK. - Med opkøbet af Lauge 

Food får Geia tilgang til dygtige indkøbs-, salgs- og produktud-

viklingskompetencer i tillæg til en spændende leverandørbase in-

den for bl.a. asiatiske specialiteter. Vi vil gradvist integrere Lau-

ge Foods aktiviteter ind under Geia-paraplyen med det formål at 

fremstå som en samlet og stærk enhed, der kan servicere vores 

kunder og leverandører i endnu højere grad, siger Claus Ravnsbo.

Virksomhedens grundlægger Kristian Lauge Jørgensen fort-

sætter som partner i den nye struktur, hvor han i integrati-

onsperioden vil fortsætte som direktør for de to selskaber. 

Gennemførelsen af transaktionen er betinget af endelig god-

kendelse fra de danske konkurrencemyndigheder.

Kilde: Geia Food

Group CEO i Geia Food,  
Claus Ravnsbo

Geia Food køber førende dansk importør 
af asiatiske specialiteter og seafood
Med købet af selskaberne Lauge Food Selection A/S og Camsac-Lauge Seafood 
A/S, herefter Lauge Food, udvider Geia Food sit produktprogram med flere asiatiske 
specialiteter samt seafood. Nu skal produktkoncepterne udvides til resten af Norden.
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GO’ FORNYELSE OG
FORNØJELSE

Der er klassikeren, og så er der varianterne,
der kan gi’ dine anretninger et nyt udtryk.

Alaska sejfilet i tempura
Polar varenr. 3535

Ønsker du større Fish til dine 
Chips, skal du vælge disse 
100-130 gram store Alaska 
sejfileter fanget bæredygtigt 
i Stillehavet og tilberedt efter 
den japanske metode med 
råvarer indhyllet i en lækker 
dej og forstegt.

1cm

1.4cm

Indbagt sejfilet
Polar varenr. 3533

De engelske traditioner 
byder størrelser på ca. 
55 gram, og vores Fish & 
Chips-klassiker er filet af sej 
bæredygtigt fanget i Atlan-
terhavet, vendt i tempuradej 
og forstegt.

1cm

1.4cm

Kulmule nuggets
Polar varenr. 3538

Det er små 25-45 gram 
stykker af MSC-certificeret 
kulmule, der sammen med 
en lækker, let krydret paner-
ing af bl.a. paprika, soya og 
selleri gør disse nuggets til 
en forstegt lækkerbisken.

1cm

1.4cm

Goujons Isinger
Polar varenr. 2810

Forstegte fileter af MSC-certificeret ising 
udskæres i stave på 15-35 gram, som 
vendes i en citrus- og pebertilsmagt 
panering, der gør hver bid til en fornøjelse.

1cm

1.4cm
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