
Задушена 
норвежка сьомга



ПРОДУКТИ
4 парчета филе от норвежка сьомга 
(прибл. 600 грама)
500 мл вода
1 кубче пилешки бульон
250 мл доматен сос с босилек и 
заквасена сметана 

1 консерва скариди в собствен сос, 
170 г
1,5 ч. ч. грах
сол и бял пипер

Задушена норвежка сьомга
4 порции

ПРИгОТвяне 
1. Нарежете филетата на малки парчета.
2. Оставете водата да заври, добавете сметаната и натрошено кубче бульон.
3. Добавете парчетата сьомга и задушете леко на слаб огън за 4-5 минути.
4. Добавете скаридите и граха.
5. Продължете да задушавате още 2 минути и подправете на вкус. 
 Сервирайте с хляб и масло.

Seafood from Norway. Raised in clear, cold waters.
www.seafoodfromnorway.com
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Норвежка сьомга  
в тиган „уок“



ПРОДУКТИ
500-600 грама филе от сьомга без 

кожа и кости

2 с.л. олио за пържене

2 моркова, нарязани на тънки ленти

1 глава лук, нарязана на тънки 

филийки

1 тънко нарязана червена чушка

1 глава броколи, нарязана на малки 

розички

1 малка глава карфиол, нарязан на 

малки розички

4 с.л. сладък чили сос

Норвежка сьомга  
в тиган „уок“
4 порции

ПРИгОТвяне 
Нарежете сьомгата на дълги ленти с дебелина ок. 1 см. Загрейте олиото 
в тигана „уок“ или в тиган за пържене. Когато то се сгорещи, добавете 
зеленчуците. Пържете около 2 минути, като разбърквате, докато зеленчуците 
леко омекнат. Добавете соса и продължете да пържите на силен огън, като 
разбърквате. Поставете лентите сьомга върху зеленчуците, затворете с капак 
и оставете рибата да се задуши за 2 минути. Сервирайте тигана „уок“ на масата 
за хранене, махнете капака и ястието е готово за консумиране. Според сезона 
и предпочитанията ви може да използвате други зеленчуци, да добавите 
пресни подправки, а чили сосът може да замените със соев сос. Сервирайте с 
гарнитура от ориз или спагети.

Seafood from Norway. Raised in clear, cold waters.
www.seafoodfromnorway.com
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Аламинут с  
норвежка сьомга



ПРОДУКТИ
500-600 грама филе от сьомга без 
кожа и кости
1 нарязана глава лук
2 тънко нарязани моркова

1 с.л. олио за пържене
един буркан с готов сос за паста 
или ориз

Аламинут с норвежка сьомга
4 порции

ПРИгОТвяне 
Нарежете сьомгата на големи кубчета от 2–3 см. Загрейте олиото в тиган, 
добавете лука и морковите и задушете на средна температура за две минути. 
Добавете соса и оставете да заври. Добавете парчетата сьомга, разбъркайте 
леко и покрийте с капак. Задушете сьомгата и соса за 3 минути и ястието е 
готово за консумиране.

Сервирайте с ориз и украсете с фино нарязан магданоз.

Seafood from Norway. Raised in clear, cold waters.
www.seafoodfromnorway.com

D
esign: w

w
w

.tank.no  |  Photo: Astrid H
als, Johan W

ildhagen



Сьомга териаки  
с пъстра гарнитура



ПРОДУКТИ
4 филета от сьомга без кожа и 
кости, прибл. 150 г всяко

За маринатата:
100 мл марината териаки
100 мл соев сос
1 с.л. сос от стриди

За гарнитурата:
2 домата
1 жълта чушка
½ краставица
1 с.л. нарязан кориандър или 
магданоз
2 с.л. зехтин
1 с.л. прясно изстискан лимонов сок
сол, черен пипер

Сьомга териаки  
с пъстра гарнитура
Сьомгата е една от най-подходящите за печене на скара риби. 4 порции.

ПРИгОТвяне 
Смесете продуктите за маринатата. Поставете филетата в плосък съд и ги 
залейте с маринатата. Оставете да се мариноват за 2-3 часа. Извадете рибата, 
попийте излишната марината от филетата и ги изпечете на скара от всяка 
страна по 1-2 минути. Рибата е готова, когато е леко розова в средата.

Seafood from Norway. Raised in clear, cold waters.
www.seafoodfromnorway.com

D
esign: w

w
w

.tank.no  |  Photo: Synøve D
reyer, Johan W

ildhagen



Норвежка сьомга на фурна  
с артишок, пресни  
подправки и лимон



ПРОДУКТИ
700 г филе от норвежка сьомга без 
кожа и кости
5-6 сърцевини от артишок
1 лимон

магданоз
чери домати за декорация
розмарин/салвия (градински чай)
зехтин „extra virgin“

Норвежка сьомга на фурна  
с артишок, пресни  
подправки и лимон
4 порции

ПРИгОТвяне 
Подправете филетата със сол и черен пипер. Поставете ги върху канапе от 
розмарин, лимонови резенчета и нарязан лук в тава за печене. Поръсете 
със зехтин, покрийте с перфорирано алуминиево фолио и запечете за 10–15 
минути. Почистете артишока, като отстраните външните листа и изрежете 
с нож мъхестата вътрешна обвивка. Накрая нарежете и подправете с малко 
лимонов сок, сол, черен пипер и зехтин. Сервирайте сьомгата с хрупкавия 
артишок.

Seafood from Norway. Raised in clear, cold waters.
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