
Kokt harr  

Ingredienser 

4 porsjoner 

1,2 kg harr 

6 dl vann 

3 ts salt 

1 stor gulrot 

1/2 purre 

1/2 løk 

2 laurbærblad 

1 liten kvast timian 

10 pepperkorn 

8 mellomstore poteter 

hakket persille 

 

Fremgangsmåte: 

Rens harren og skrap den ren for skjell. Kutt den i 3-4 cm tykke skiver. Kok opp vann, krydder 

og salt. Legg i harren sammen med gulrot, purre og løk i skiver. La alt trekke i 10 minutter.  

 

Skrell potetene, del dem i båter og kok dem så vidt møre i lettsaltet vann. Ta harren ut av 

kokevannet. Fjern skinn og bein forsiktig, uten at skivene går i stykker. Fordel fiskeskivene 

sammen med potetene i 4 dype tallerkener. Øs over kokevannet sammen med grønnsakene. 

Plukk ut det tørre krydderet. Dryss over rikelig med hakket persille.  

 

Server med flatbrød eller brød og smør. 

 

 

Fritert harrfilet  

Ingredienser 

4 porsjoner 

8 harrfileter 

saft fra 1/2 sitron 

mel 

salt 

pepper 



soya- eller maisolje 

Frityrrøre: 

100 g hvetemel 

3 ss potetmel 

2 ss soyaolje 

1 ts bakepulver 

1 1/2 dl øl 

litt salt 

 

Grønnsaker: 

1 løk 

1 boks hermetiske tomater 

1 grønn paprika 

100 g auberginer 

100 g squash 

1 fedd hvitløk 

2 ss olivenolje 

rosmarin 

salt 

pepper 

 

Fremgangsmåte: 

Bland først frityrrøren og la den svelle mens du forbereder resten.  

 

Press sitron over filetene og vend dem i en blanding av mel tilsatt salt og pepper. Fyll en 

stekepanne halvfull med olje og varm den opp. Oljen er varm nok når det bobler svakt rundt 

en tresleiv.  

 

Vend filetene i røren og stek dem i oljen. De må vendes når de er pent brune. Når de er 

ferdige, legges de på papir slik at oljerester kan trekkes vekk. Strø deretter litt salt over 

filetene.  

 

Rens løk og paprika. Kutt dem, sammen med squash og auberginer, i små terninger.  

 

Varm oljen i en kjele og ha i hvitløk. Tilsett de kuttede grønnsakene og la det surre i 3-4 

minutter. Ha deretter i hermetiske tomater som er grovhakket. Kraften i boksen has også i. 

La deretter hele blandingen koke i 10 minutter, for så til slutt å smake til med rosmarin, salt 

og pepper.  

 

Legg stuingen på tallerken med filetene på toppen. Server helst med ris. 

 

 

 



Harr med sennep og rødløk  
 

Ingredienser 
4 porsjoner 

Harrfilet, 1,3 kg fersk fisk 

1 rødløk 

1/2 ts salt 

2 krm malt hvitpepper 

1dl fløte pr. person 

1 ss fransk sennep pr. person 

 

 

Fremgangsmåte: 
Bland fløte, sennep og hakket rødløk og la det koke i noen minutter.  

 

Legg iden fileterte og krydrede fisken og la alt koke i ca. 10 minutter. Tiden kan variere noe 

av fiskens størrelse.  

 

Server denne retten med kokte poteter og dill. 

 
 


