
Helstekt røye med urter (4 porsj) 

Ingredienser: 

1 kg Røye 

100 g mykt smør 

1 neve friske urter (f.eks gressløk, timian, persille) 

Revet skall av 1 stk sitron 

Salt 

Pepper 

Olje til pensling 

 

Slik gjør du: 

Rens og fileter fisken. Behold skinnet på filetene, men plukk bort alle bein. Bland sammen 

smør, urter, sitronskall, salt og pepper. Fordel blandingen utover fiskefiletene og legg den 

andre fileten over (hale mot hale). Knyt sammen med bomullstråd med 2-3 cm mellomrom. 

Pensle med litt olje og stek i panne eller på grill ca 10 min på hver side. La fisken hvile i 10 

min. Fjern hyssingen og server med nykokte poteter og agurksalat. 

 

Kilde: http://oppskrift.klikk.no/helstekt-r%C3%B8ye-eller-%C3%B8rret-med-urter/3551/  

 

Bakt røye med supersaus (4 porsj) 

Ingredienser: 

800 g Røye (filet) 

3 dl fiskekraft 

2 dl fløte 

1 dl hvitvin (eller eplesaft) 

4 stk sjalottløk (finhakket) 

3 ss gulrot (finskåret) 

Salt (smak til) 

1 ss kruspersille (finhakket) 

0,5 ss gressløk (finhakket) 



0,5 ss kjørvel (finhakket) 

 

Slik gjør du: 

Kok opp fiskekraft, fløte, hvitvin og sjalottløk, og kok inn til du har rundt 4 dl saus. 

Legg i de finskårne grønnsakene og kok til de er passe møre. Smak til med salt, og ha i de 

finhakkede urtene til slutt. 

Del fisken i fileter på rundt 200 g, og fordel dem utover en smurt bakeplate. Strø på litt salt, 

og bak fisken på 200 grader i 5-6 minutter. 

 

Kilde: https://www.dagbladet.no/mat/oppskrift/bakt-roye-med-super-saus  

 

Stekt fjellrøye i rømmesaus (2 porsj) 

Ingredienser: 

4 stk fjellrøye à 300-400 g 

½ ts pepper 

1 ts salt 

1 ss smør (til steking) 

1 boks seterrømme 

 

Slik gjør du: 

Ta fisken ut av kjøleskapet 30 minutter før tilberedning. 

Rens og vask fisken. Krydre med salt og pepper. Stekes på middels varme i 2-3 minutter på 

hver side. Ha all rømmen i pannen og fordel den godt. La fisken trekke noen minutter i 

sausen. Server med agurksalat og potet. 

 

Kilde: http://www.siwsmatblogg.no/2014/04/stekt-fjellroye-i-rommesaus/  

 

 


