
 

er en let fordærvelig fisk. Derfor skal den udtages kort efter, at den er landet. Læg et snit under fiskens bug fra 
kloak til gæller og tag indmaden ud. Luftpuden fjernes let med en tommelfinger, som vist på illustrationen.
  

  

  

En hornfisk 
er en let fordærvelig fisk. Derfor skal den udtages kort efter, at den er landet. Læg et snit under fiskens bug fra 
kloak til gæller og tag indmaden ud. Luftpuden fjernes let med en tommelfinger, som vist på illustrationen.
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Hornfiskens hoved 
fjernes lige før gællerne. Husk at tage affaldet med hjem.
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Tag fat om fiskens hale og skrab derfra. På den måde kommer du ind under skællene.
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Når fisken er frisk, 
er det en smal sag at skrabe de værste skæl af.

Tag fat om fiskens hale og skrab derfra. På den måde kommer du ind under skællene.
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Finnerne 
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fjernes let ved at hive op i dem og lægge snittet så tæt ved kroppen som muligt.
  

  

er nu klar til at blive skyllet. Sørg for at fjerne de værste blodrester fra rygsøjlen.
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Den grønbenede fisk
er nu klar til at blive skyllet. Sørg for at fjerne de værste blodrester fra rygsøjlen.
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er det en god ide at dele fisken op i 3 eller 4 stykker. De kan lægges direkte på grillen eller pakkes ind i sølvpapir       
med krydderier og urter efter behag. 
  

  

 

Til grillen 
er det en god ide at dele fisken op i 3 eller 4 stykker. De kan lægges direkte på grillen eller pakkes ind i sølvpapir       
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