
OPPSKRIFTER MED



Scann koden for å se 
produksjon av tørrfisk ved Glea

Tørrfisk er en kulinarisk skatt som bare kan fremstilles ett eneste sted       
i verden; i Nord-Norge på ettervinteren. I Norge har tørrfisken vært en 
del av vår matkultur både til hverdags og fest i mer enn tusen år. Det 
nordnorske klimaet gir oss et helt unikt fortrinn til å kunne produsere 
fantastisk tørrfisk til stor glede for mange. Italia omtales som verdens 
største tørrfisknasjon- basert på importert tørrfisk fra Norge, og gjør 
den norske tørrfisken til den beste i verden.

Tørrfisk av god kvalitet krever riktig vær og temperaturforhold. 
Lofoten har det mest optimale klimaet i verden til å tørke fisk. 
Fra februar til juni henger fisken til tørk på hjeller. Temperaturen bør 
være fra null til fem grader, slik at fisken ikke fryser. Sol og vind bidrar 
til tørke. Etter tre til fire måneder på hjell modnes tørrfisken innendørs 
i 4-12 måneder. 

Tørrfisk er spennende og lett anvendelig. Den unike og gode smaken 
åpner for mange smakskombinasjoner. Produktet er svært næring-
srik, i ett kilo tørrfisk finner man tilsvarende næringsstoffer som i 
fem kilo fersk torsk. Tørrfisk fra Lofoten er et håndverksprodukt og 
lovbeskyttet varemerke på linje med Champagne og Parmaskinke. Det 
er ingen tvil om at verdens beste tørrfisk produseres i Norge. 

TØRRFISK
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å Røst er luften klar og havet rent. Beliggenheten ytterst 
i Lofoten gir oss unike forhold for lufttørking av fisk. Ikke 
for kald vinter og ikke for varm vår, mye vind, litt sol og litt 
regn samt perfekt luftfuktighet. Her har vi produsert tørrfisk 
av ypperste kvalitet siden 1936. Da kjøpte Olaf Pedersen 

fiskebruket på øya Glea hvor det sannsynligvis allerede da hadde vært 
aktivitet innen kjøp av fisk og produksjon av tørrfisk i flere hundre år.

Produksjon av kvalitetsfisk foregår fortsatt på Glea, og bedriften har 
høy faglig kompetanse innen fremstilling av tørrfisk.

Alt arbeid med fisken er gjort for hånd, og vi håper du vil nyte den slik 
som vi har gjort.

ørrfisk er snack 
for folk i hele kyst-
Norge. Tørrfisken 
fra Glea er banket/
valset og kan nytes 

direkte som snack, gjerne til et 
glass øl. Den kan også vannes ut 
og brukes i en av de over 3000 
tørrfiskoppskriftene som finnes.

Forberedelser før matlaging
Først må fisken utvannes. Legg 
fisken i kaldt vann på et kjølig 
sted i ca. 48 timer. Skift vann 2-3 
ganger i løpet av bløteprosessen.

En utbløtt fisk gir ca. 300 g. 
ryggfilet og ca. 250 g. bukkjøtt. 
Vi anbefaler at du bruker 
ryggfilet til grillet tørrfisk.

Tørrfisk er sunt
Tørrfisken har fortsatt 
ferskfiskens næringsinnhold, 
bare mer konsentrert; den er rik 
på proteiner, B-vitaminer, jern 
og kalsium.

Per 100 gram tørrfisk:
• Energi: 327,00 kcal
• Protein: 78,50 gram
• Karbohydrat: 0,00 gram
• Fett: 1,40 gram
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BOLINHOS
MED TØRRFISK

INGREDIENSER

400g tørrfisk,  
utvannet og renset 

2 stk potet 
1 stk løk 

2 ts frisk persille
3 ss potetmel 

1 stk egg 
0,5 ts  salt 

0,25 ts pepper 
1 dl griljermel 

Olje 

Salsa
1 stk løk 

1 stk paprika 
1 stk tomat 

2 ss olivenolje 
Salt og pepper 

Oppskrift til ca. 20 boller

FREMGANGSMÅTE
• Skrell potet og kok mør i usaltet vann.
• Kok tørrfisken, og finhakk løk og persille.
• Flak tørrfisken og mos med potet, løk,   
 persille, potetmel, egg, salt og pepper. 
 Rør for hånd eller i maskin med røreklo.   
 Ikke bruk maskin med kniver. 
• Smak ev. til med mer salt og pepper. 
• Form ovale boller med to spiseskjeer. 
 Rull dem i griljermel og stek dem gylne           
 og sprø i olje like før servering.

TILBEHØR

Server tørrfiskbolinhos med salsa, rømme 
og småbladet salat. 

Salsa
• Skjær løk, paprika og tomat i små 
 terninger. Bland med olje, og smak til med  
 salt og pepper.



Dette er en av signaturrettene på Bjørk Restaurant i Bodø, 
og har vært en bestselger på menyen i årevis.

TØRRFISKEN
Skjær bort bein på ferdig opp-
bløtt fisk. Del opp filetene 
–        beregn ca. 130g per person.  
Krydre med salt og pepper, og 
stek i en god olje på begge sider 
til fisken er gylden. La den hvile. 

ERTEPURÉ
Kjør frosne grønne erter som 
er opptint, i en blender til en 
grov puré. Ved servering varmes          
fløte opp i en kjele og pureen has 
i. Rør godt, smak til med salt og 
pepper. 

BACONSMØR
Kutt bacon smått og stek sprøtt 
i olje. Bland med smør i en kjele. 

AIOLIPOTETER
Kutt poteter i terninger og blan-
sjér (lettstek) i frityr til de er 
møre. La de renne godt av seg. 
Ved servering friteres de sprø og 
vendes i aioli, salt og pepper. 

POSJERT EGG
Kok opp en stor, bred kjele med 
vann. Tilsett 5% eddik og gi et 
oppkok. Trekk kjelen til side. 
Visp i kjelen med vann til du får 
en virvel à la Saltstraumen. Ha 
i eggene, ett og ett i midten av 
virvelen. La de ligge i i vannet i 
2-3 minutter og ta de forsiktig 
opp med en hulløse over på et 
fat. Kutt av overflødig eggehvite 
slik at de får en fin eggeform og 
legg over på et fat smurt med 
olivenolje. 

GRILLET 
TØRRFISK

À LA SVENDGÅRDS
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Det er veldig enkelt å lage bacalao. Alt skal i én gryte og så er 
det bare å koke. Det eneste du må tenke på er å vanne ut fisken. 

INGREDIENSER

400g tørrfisk
½ dl olivenolje

1 løk
1 boks hermetiske 

tomater
2 kløfter hvitløk

½ - 1 chili
2 ss tomatpuré

½ dl tørr hvitvin 
6 halvkokte poteter 

uten skall
Salt og pepper

4 porsjoner

FREMGANGSMÅTE

Fres løk, hvitløk og chili lett i olivenoljen. 
Ha i tomat, tomatpuré og hvitvin. La det 
surre litt. Legg tomatsaus, tørrfisk og  
poteter i skiver lagvis i en kasserolle. La det 
putre på svak varme til potetene er møre. 
Smak til med salt og pepper. Serveres med 
godt brød til. 

BACALAO
MED TOMAT OG LØK
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