OPPSKRIFTER MED

G

lea har produsert tørrfisk av
ypperste kvalitet siden 1936.
Av vår prima tørrfisk lager
vi også lutefisk. Tradisjonen
i vår familie har alltid vært

å lage en fastere type lutefisk i skiver
– med ryggbeinet på. Det gjør vi for
at den gode smaken skal bli med helt
frem til serveringsfatet. Vi håper du vil
nyte den slik som vi har gjort gjennom
generasjoner. Vel bekomme!
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LU TEFISK

TRUKKET I VANN ELLER OVNSBAKT
Det fine med lutefisken fra Glea er at den er gryteklar, uten å
behøve salting før bruk. Den har en fast konsistens, som gjør at
den er egnet både til å bli trukket i vann og til baking i stekovn.
4 porsjoner

4 porsjoner

TREKKING I VANN
- INGREDIENSER

OVNSBAKING
- INGREDIENSER

Beregn 500 gram lutefisk pr pers
3 l vann
ca 5 ss salt

Beregn 500 gram lutefisk pr pers
ca 3 ss salt

FREMGANGSMÅTE
Kok opp saltet vann. Legg i lutefisken. Bring opp til kokepunktet,
og trekk fisken ca. 5-7 minutter
(slik du trekker fersk fisk) til du
ser at fisken krøller seg litt, og
løsner ved beinet.

FREMGANGSMÅTE
Legg fisken i en langpanne.
Salt fisken like før langpannen
dekke godt med aluminiumsfolie
og settes i ovnen på 200 grader.
Bakes i ca. 45 minutter.
Hvis du synes fisk med bein
er litt skummelt, ta en skarp
kniv og skjær ut beinene før
tilberedning! Lutefisken holder
seg like fin.

OBS: Hvis du vil gjøre fisken klar litt
før servering, legg den over på et fat,
dekk god med aluminiumsfolie, og
sett den i stekovnen på ca. 60 grader
– den bør ikke bli liggende for lenge i
kokevannet, da kan den gå i oppløsning. Godt tips: Ikke legg i fisken for
du ser «det kvite i auan» på gjestene.
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TILBEHØR TIL
LU TEFISK
GRØNN
ERTEPURÉ

med en stavmikser. Spe ut med
litt buljong, til du får en fin og
glatt ertepuré. Salte og pepre etter smak.

En lutefiskmiddag er ikke
komplett uten klassikeren grønn
ertepuré – lutefiskens beste venn
sammen med bacon. Her er en
rask og enkel måte å lage den på:

HVIT
SENNEPSSAUS
For noen er det et must med hvit
saus til lutefisk, gjerne smaksatt
med sennep.

1 pk grønne frosne,
selskapserter
kraft til koking
6 ss mykt smør
salt
pepper

2 ss smør
2 ss hvetemel
4 dl melk
3-4 ss grov sennep (her kan du
også bruke en søtere type, hvis
det skulle falle i smak)
salt
grovmalt pepper

Tøm posen med frosne erter i
en kasserolle, og dekk de med
en god grønnsaksbuljong. Gi
ertene et oppkok, og ta kasserollen av plata. Sil av buljogen, men
ta vare på litt, slik at du kan spe
ut ertepureèn dersom den blir
for fast.

Smelt smøret i en kasserolle, og
rør inn hvetemel. Spe med varm
melk under omrøring. Kok opp,
og la sausen trekke 6-8 min.
Smak til med sennep, salt og
pepper.

Ha i smøret sammen med
ertene, og kjør det hele sammen
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GRØNNE LINSER

EGGESMØR

Her er det nok mange som ville
hevet øyenbrynene, men grønne
linser passer faktisk utmerket til
lutefisk.

En annen flytende favoritt til lutefisk er eggesmør. Eggesmør er
lett å lage, og tar deg bare noen
minutter.

2 dl linser, grønne
0,5 stk sjalottløk
2 dl vann
75 g bacon
salt
pepper

3 hardkokte egg
5 ss meierismør
Smelt smøret, og hakk eggene i
små fine terninger. Rør eggene
inn i smøret. Noen velger også å
vende inn klippet gressløk, men
det får være opp til hver enkelt.

Kok linser møre sammen med
med hakket sjalottløk. Skjær bacon i terninger, og sprøstek det.
Sil av vannet fra linsene og løken,
og bland de sammen med det
sprøstekte baconet.

Tips for tilbehøret til lutefisk utover
det som er omtalt:
Flatbrød
Sirup
Brunt smør
Smeltet smør
Smørsaus
Gulrotstuing
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Brunost
Svart pepper
Kålrotstappe
Sennep
Lefse
Bacon

