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“Jeg er totalt vild med sild.

Men mærkeligt nok, så føler jeg mig tit  
alene med den begejstring. 

For silden har nemlig fået lidt et image som en 
fisk, der nærmest kun passer sammen med ældre 

mænd og stærke snaps - og det er synd. 

For selvom jeg er stor fan af både de ældre mænd 
og snapsen, så er det også på tide, at silden får 

lov til at være mere end dét  
- bare liiiidt mere! 

 
Så husk den - silden! Til når du skal lave nem 
aftensmad, hyggelig frokost eller for dig, der  

er ægte fan: til morgenmad

God læselyst og velbekomme!
Louisa Lorang, kok 
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Sild, eller Clupea harengus, som dens biologiske navn er, 
er en lille saltvandsfisk, der lever ned til 360 meters 
dybde. Den slanke, sølvskinnende fisk kan nå en længde 
på over 45 centimeter og vejer mellem 100 og 400 gram. 
Silden har tynde, sølvskinnende skæl, og er som de fleste 
andre fisk, mørkere på oversiden og lysere på undersiden 
for bedre at kunne skjule sig i vandet. Derudover kan 
silden blive op til 25 år gammel. 

Silden er en stimefisk, og i hver enkel sildestime kan der 
være over en million sild. Om natten stiger silden op mod 
overfladen for at spise planktondyr, såsom krebse dyr  
og fiskelarver, som er dens primære føde kilde. Derfor er 
der særligt mange sild i områder med meget plankton. 
Silden selv er omvendt bytte for mange marine dyr, og 
er således af stor betydning for havets fødekæde. Der 
findes f lere stammer af sild i Nordatlanten med forskel-
lige vandringsmønstre, gydeadfærd og vækstrater. 

SILD SOM SPISE
Silden er en kraftig og robust smagsgiver, og den er især 
god om efteråret, hvor den er større og federe og har 
mere smag. Kvaliteten af den lille havdelikatesse 
afhænger i høj grad af kvaliteten af det hav, den lever i 
– er havet rent og er der tilstrækkelig med føde, så har 
silden de bedste vilkår for at leve op til sit ry som  
”Nordens sølv”. 

HVAD ER SILDEN 
FOR EN FISK?
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På grund af sildens høje fedtindhold, fordærves den lille 
fisk meget hurtigt. I middelalderen var silden, særligt 
den fra Øresund, en af de vigtigste eksportvarer for 
Danmark, og for at den kunne holde sig i den ofte lange 
transport, blev størstedelen af sildefangstens på denne 
tid handlet og anvendt i konserveret form, oftest saltet1. 

I dag er det nordsøsilden, der er i høj kurs både her  - 
hjemme og i udlandet, og er et af de fiskeprodukter, som 
er bredest tilgængelig i de danske supermarkeder.

Silden blev ofte transporteret langt, og derfor 
blev den b.la. marineret og lagt i lage for at 

tilsætte andre smage og dække den evt. grimme 
smag som den længere transport, kunne  

medføre. Det er denne forarbejdning af sild,  
vi stadig benytter i dag dog på andre måder.  
Vi tilbereder altså silden på stort set samme 

måde i dag, som vi gjorde det i middelalderen.

– Ole Mouritsen, Professor i gastrofysik 
og kulinarisk fødevareinnovation

1. www.naturhistoriskmuseum.dk/viden/naturlex/fisk/sild. www.museerne.dk/mons-museum/udstillinger/12-fantastiske-fortaellinger/byens-rum/
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2. www.dr.dk/mad/artikel/den-kraever-ekstrem-lille-indsats-af-dig-og-er-billig-derfor-skal-du-begynde-spise-sild
3. taenk.dk/test-og-forbrugerliv/mad-og-indkoeb/sild-store-kvalitetsforskelle-paa-marineret-frokostklassiker

MODNING 
Når fiskebådene fulde af den sølvskinnende fisk i 
efterårsmånederne lægger til i havne rundt omkring i 
Norden, bliver de f leste sild, stadig i dag, bragt til 
saltestationerne. Her bliver de sorteret efter størrelse, 
hvorefter den vigtigste fase for smagen i det færdige 
produkt begynder: modningen. Meget ligesom med en 
god vin, er sildens endelig smag og kvalitet nemlig 
bestemt af, hvordan silden er blevet forarbejdet og 
konserveret, og hvilken grad af tålmodighed, der er 
blevet lagt i at vente på resultatet.

Gammeldags modnede sild bliver eksempelvis lagt hele 
uden hoved i en tønde sammen med salt og forskellige 
krydderier. Her ligger de i alt fra seks måneder og 
op til et helt år, imens sildens egne enzymer modner 
fisken. Den langsomme modning gør, at sildens smag 
bliver mere afrundet og fyldig, og mange mener derfor, 
at man med den gammeldags modnede sild bedst 
opnår den optimale smag2.

Den ferske, friske sild har en meget mild, 
naturlig saltsmag, en umami og så får den  
sødme fra aminosyrer. Når vi marinerer  

silden, tilføjes der nye grundsmage som salt, 
syre og krydderier. Derudover nedbrydes 

sildens fedtstoffer, så silden får en lidt mere  
bitter smag. Mange danskere er derfor  
faktisk ikke længere klar over, hvordan  

silden smager i sin rene form.

Den gammeldagsmodnede sild er gået lidt i 
glemmebogen, men den passer rigtig godt ind i 

nutidens fermenteringsbølge. Teksturen er meget 
anderledes. Helt silkeblød, med en mør karakter 
og en ”blødere” smag. Silden kan næsten skilles 

ad med tungen alene.

Hurtigt modnede sild bliver derimod fileteret og derefter 
lagt i en lage af eddike og salt, som sprænger cellerne i 
silden, og gør den spiseklar på et par uger. Det er primært 
denne version af silden, som vi kender fra supermarkeds-
hylderne, som halv- eller helkonserves på dåse eller glas3. 

FR A FERSK SILD TIL K ARRYSILD
I dag køber hele 86% af danskerne deres sildeprodukter 
i supermarkedet. Og selvom man dårligt får billigere fisk 
hos fiskehandleren end silden, er det kun hver tiende, 
der køber fersk sild af fiskemanden. Det hænger for ment-
lig sammen med, at ud af de 56% danskere, der har spist 
sild inden for den sidste måned, så har hele 90% spist en 
af de mange varianter, der fås marinerede på glas. 
Opskrifternes antal er da næsten også uudtømmelige og 
supermarkedshylderne byder på alt fra sennepssild og 
karrysild, eddikemodnede sild og gammeldagsmodnede 
sild, stegte sild og krydrede sild og mange andre 
varianter.

– Ole Mouritsen, Professor i gastrofysik 
og kulinarisk fødevareinnovation

– Ole Mouritsen, Professor i gastrofysik 
og kulinarisk fødevareinnovation
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Tilbage i middelalderen væltede massive sildestimer op 
gennem det smalle sund mellem Danmark og Sverige, og 
den lille fede fisk blev hurtigt til en af de mest værdi-
fulde handelsvarer og det måske største danske fiskeri- 
og handelseventyr for Danmark. Engang var silden 
nemlig, hvad gris senere blev: En kulturmarkør og en 
vaskeægte guldgrube. 

Eventyret om silden er historien om en råvare, der 
bevæger sig fra den jævne husmands fasteføde til fest - 
ligt indslag ved julebuffeten og hovedrolleindehaver på 
frokostbordet. 

ET HANDELSEVENTYR 
Det var tilbage i begyndelsen af 1100-tallet, at Danmarks 
sildeeventyr for alvor tog fart. På denne tid samledes 
enorme sildestimer sig i Øresundsområdet mellem Skåne 
i Sverige og Dragør i Danmark. År efter år i september 
og oktober måned, væltede sildene talrigt op gennem 

SILDENS HISTORIE
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sundet og i Saxos historiske skildringer fra livet i 
Danmark omkring år 1200, beskrives det, måske med let 
overdrivelse, hvordan fiskene f lokkedes så tæt i hele det 
skånske sund, at bådene sad fast og man blot kunne øse 
op af fiskene med de bare næver:

De millionvis af sild dannede desuden livsgrundlag for 
de mange mennesker, der f lyttede til de silderige kyster 
og siden skabte fundament for de byer, som vi kender i 
dag som København og Helsingør. Inden længe fik silden 
ry som Nordens sølv fra havet.  

I dag foregår sildefiskeriet med udgangspunkt fra 
Skagen og Hirtshals, og for de lokale kystsamfund er 
fiskeriet stadig den dag i dag omdrejningspunktet for 
økonomien og for livet på havnen. 

SILD TIL MORGEN, SILD TIL  
MIDDAG OG SILD IGEN TIL AFTEN
Også for den jævne husmandsfamilie var silden en del  
af hverdagslivet, som udgjorde en vigtig ernæringskilde, 
der både var billig og sund og gav fedme, fylde og protein 
til den daglige kost. I middelalderens katolske Europa 
udgjorde fisk generelt en stor og vigtig del af kosten, 
hvor adskillige måneder af året var fastedage. Her var 
fisk et attraktivt alternativ til det forbudte kød, og de 
saltede sild, som kunne holde sig i transport og fadebure 
i mange måneder, var derfor i høj kurs5. 

Øst for Sjælland ligger Skåne, skilt derfra ved  
et sund, som hvert år plejer at fylde fiskernes 
garn med rig fangst, thi der er for det meste 

fyldt så meget op med fisk, at skibene  
undertiden bliver siddende fast og knapt ros 

igennem dem, og at man behøver ikke at  
bruge garn for at fange dem, men ligefrem  

kan tage dem med hænderne4.

4.  historielab.dk/til-undervisningen/kildebank/svenskerne-nabovenner- 
arvefjender/valdemar-atterdag-slaget-ved-visby-1361/kampen-skaane-
store-sildemarked/ 

5. natmus.dk/historisk-viden/temaer/historisk-mad/mad-i-middelalderen/

Foto: Fiskeri- og Søfartsmusset Foto: Fiskeri- og Søfartsmusset

Foto: Fiskeri- og Søfartsmusset
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I de seneste par årtier har de vigtigste gastronomiske 
frontløbere arbejdet for at genopfinde det nordiske 
køkken, så det lever op til nye standarder for sundhed, 
mådeholdenhed, simplicitet og bæredygtighed. Derfor 
har man bl.a. fokus på at arbejde med friske, lokale 
råvarer, som er tilgængelige og produceret på en måde, 
som skåner vores hårdt belastede klima mest muligt. 

Undersøgelser viser, at klima og bæredygtighed er 
vigtigt for særligt de unges valg af spisefisk. 65% lægger 
eksempelvis vægt på, at den fisk, de spiser, er bære - 
dygtigt fanget og over halvdelen mener, at det er vigtigt 
at fisken også er klimavenlig. Men faktisk ved kun hver 
fjerde dansker, at nordsøsilden er fanget på bæredygtig 
vis for at sikre bestanden og kun mindre end en tredje-
del er klar over, hvor klimavenlig den lille saltvandsfisk 
egentlig er. Dette er med afsæt i MSC’s definitioner af 
bæredygtigt fiskeri6. 

Det skal vi have fortalt. For nordsøsilden er faktisk en  
af de mest bæredygtige proteinkilder, vi har, og det er 
den både set i forhold til CO2-udledning, tilgængelighed 
og den måde, vi fisker og forarbejder silden på i dag.

DEN BÆREDYGTIGE FISK
03

HVAD ER BÆREDYGTIGHED?
Det er dog ikke en helt enkel sag at definere bæredygtig 
kost, og man må kigge ind i f lere forskellige parametre, 
for at definere hvorvidt en given fødevare er bæredygtig. 

FAO definerer bæredygtig som kost som værende 
’ernæringsmæssig tilstrækkelig, sikker og sund’ og 
’beskyttende og respektfuld’ overfor miljøet, men også 
’økonomisk tilgængelig’ 7. Når en fødevare er bæredygtig, 
betyder det med andre ord, at der er tale om en  
ressource, der udnyttes på et niveau, hvor den kan forny 
sig selv, men også lever op til en række andre parametre 
omkring ernæring, sundhed og økonomi. 

HVORFOR ER SILD BÆREDYGTIGT?
Først og fremmest er sild en naturlig ressource, som ikke 
kræver nogen yderligere tilførsel af vand, foder eller 
energi. Silden hentes i al sin enkelhed og i sit naturlige 
element, hvor der benyttes de mest moderne, energi- og 
ressourcebesparende fangst- og landingsmetoder til 
fiskeriet8. 

De største mængder sild, der fanges i Nordsøen i dag 
fanges med skånsomme fiskerimetoder som flydetrawl 
og not. Fiskeriet efter sild har været meget varieret 
gennem tiden, og mængderne svinger i dag alt efter, 
hvordan kvoterne varierer. Tidligere indgik silden som 
del af vores industrifiskeri, men i dag må silden kun 
fanges med henblik på konsum – altså, som fødevare. 

Mindstemålet i dag er 18-20 cm afhængigt af fangst-
område. September til november er den bedste tid at 
fange sild på i Nordsøen og Atlanten9.

Nordsøsilden er en af havets mest talrige fisk, og derfor 
er bestandene heller ikke i fare for at blive overfisket 
med de nuværende regler og fiskerimetoder. 

At spise sild giver tillige en bedre retning for udledning  
af CO2. Sildens klimaaftryk er nemlig blandt de absolut 
laveste sammenlignet med andre animalske fødevarer,  
da den kun udleder 0,7% CO2 pr. produceret kilo fra hav 
til køledisk10. Faktisk har silden det laveste klimaaftryk 
af alle vores animalske proteinkilder, kun overgået af 
blåmuslingen8. 

KLIMAKOSTR ÅDENE
Ved starten af 2021 blev de længe ventede klimakostråd 
lanceret. Med rådene har danskerne fået en klar retning 
for, hvordan vi både passer på planeten og samtidig får 
den næring, som vores kroppe har brug for. Vi skal i 
stigende grad bevæge os mod mere plantebaseret kost 
og spise mere fisk – og her kan silden spille en 
nøglerolle. For et nyt centralt punkt i kostrådene er 
nemlig, at vi bør spise meget mere af de fede fisk, som 
har et højt næringsindhold og et lavt klimaaftryk.

Da stort set alle danske nordsøsild i dag bliver fanget 
under langsigtet hensyntagen til bestandens størrelse, 
er sild altså en af de mest bæredygtige kilder til animalsk 
protein, som man overhovedet kan stille på bordet.

KLIMAAFTRYK
Muslinger 0,1
Sild 0,7
Torsk 1,2
Ferske rejer 3,0
Ferske fladfisk 3,3
Gris 3,6
Kylling 3,2
Frosne fladfisk 7,8
Frosne rejer 10,5
Lam 14,5
Okse 13,9

Tabellen viser klimaaftryk fra produktion af 1 kg. 
produkt inklusive alle led i værdikæden. 
Kilde: Mogensen, et al. 2016, DCA
- Nationalt Center for Fødevarer og Landbrug 

6. www.msc.org/dk/hvad-vi-gør/vores-tilgang/hvad-er-bæredygtigt-fiskeri. 7. Burlingame et al. 2010, FAO. 8. vildmedsild.dk/sild-og-klima/. 9. denstoredanske.lex.dk/sild.
10. Mogensen, et al. 2016, DCA- Nationalt Center for Fødevarer og Landbrug. 11. csr.dk/rekordmange-b%C3%A6redygtige-sild-til-julebordet. 
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•  Man bør spise sig til de gode Omega-3-fedtsyrer.  
Ifølge nye undersøgelser, har kosttilskud nemlig  
ikke nogen betydelige forebyggende effekt på 
eksempelvis hjerte-kar-sygdomme, og de  
sundhedsmæssige egenskaber ved Omega-3 skal  
derfor findes i selve de fisk, herunder sild, der  
naturligt indeholder de sunde fedtsyrer15. 

Foruden at silden passer ind i en bæredygtig og klima - 
venlig kost, er den også blandt de sundeste fødevarer,  
vi kan servere. Silden er nemlig spækket med en række 
livsvigtige mineraler og vitaminer.

Faktisk er den lille, slanke saltvandsfisk så fuld af 
næringsstoffer og mineraler, at den har f lere sundheds- 
og ernæringsanprisninger. Særligt anprises silden for  
sit høje indhold af Omega-3-fedtsyrer, A- og D-vitamin 
samt jod og selen, der alle er vigtige for vores sundhed 
og ernæring12. Kort fortalt er silden en lokal superfood.

04

Sild giver os, ligesom andre fede fisk, særligt 
mange Omega-3 fedtsyrer. Fødevarestyrelsen 

anbefaler, at du spiser 350 gram fisk om ugen. 
Ud af de 350 gram, bør 200 gram være en  

variation af fede fisk.

Silden er nem at arbejde med, og faktisk  
langt nemmere at tilberede, end mange tror. 

Derfor oplever mange også, at de kommer til at 
overtilberede den, så den bliver grynet og tør. 

En god tommelfingerregel er derfor at tilberede 
den ét minut mindre, end du egentlig havde  

regnet med, og så skal det altid nok  
blive lækkert.

De sunde Omega-3 fedtsyrer, som findes i fede 
og halvfede fisketyper, har en lang række  

gavnlige effekter på hjertet og kredsløbet og  
det betyder, at det mindsker risikoen for  

åreforkalkning og forhøjet blodtryk. Når du 
spiser fisk flere gange om ugen, har du mindre 
risiko for at få hjerte-kar-sygdomme i forhold 
til personer, som sjældent spiser fisk. Omega-3  

fedtsyrer virker dermed beskyttende for 
hjerte-kar-sygdomme.

NORDSØENS EGEN  
SUPERFOOD

– Natasha Selberg, Ernæringsfaglig 
seniorkonsulent i Hjerteforeningen

– Puk Maia Ingemann Holm, 
chefkonsulent i Team Ernæring, Landbrug & Fødevarer

– Rune Kromann, køkkenchef, ISS

VITAMINER OG MINER ALER TIL 
TÆNDER, KNOGLER OG GODT HUMØR
Udover Omega-3 fedtsyrer og protein indeholder sild 
også en række vigtige mineraler og vitaminer, såsom 
A-vitamin, D-vitamin, jod og selen16. 

•  Sildens indhold af jod, er især vigtigt for vores stof - 
skifte, og blot 100 gram sild kan dække to-tredjedele 
af vores daglige selenbehov. Selen er et mineral, der 
blandt andet er vigtigt for vores immunforsvar og 

ER DER TUNGMETALLER I SILD?
Tungmetaller ophobes i fisks fedtdepoter gennem 
fødekæden – typisk hos ældre rovfisk. Silden er ikke en 
rovfisk, men en stimefisk. Alligevel, kan der være tung- 
metaller i sild, det er dog i mindre grad og derfor er sild 
også blandt de fisk, som Miljø- og Fødevareministeriet 
anbefaler at spise – også til gravide18 og kvinder, der 
ammer19. 

Fødevarestyrelsen anbefaler danskerne at spise 350 
gram fisk om ugen, for at få de vigtige næringsstoffer, 
som findes i fisk i én samlet pakke19. Hos DTU Fødevare-
institut har man undersøgt og overvåget danskernes 
indtag af kviksølv, som er et af de tungmetaller, man 
kan risikere at optage ved at spise fisk. WHO’s grænse-
værdi for, hvor meget mennesker kan tåle er op til 1,3 

mikrogram kviksølv per kilo kropsvægt uden at blive 
forgiftede. Ved DTU Fødevareinstituts årlige opgørelse 
konkluderede forskerne, at danskerne ligger på et 
gennemsnitligt kviksølv indtag på 0,2 mikrogram og  
det konkluderes således, at der er lang vej op til WHO’s 
grænseværdi. Forskeren fra samme opgørelse fortæller 
ligeledes, at der kun er en meget lille gruppe danskere, 
som spiser så meget fisk, at deres indtag er tæt på 
grænseværdien19. 

Endvidere understreger dansk professor i miljømedicin 
ved Syddansk Universitet, Phillippe Grandjean, at 
danskerne bør vælge at spise fisk, der ligger lavt i føde - 
kæden for at undgå kviksølv – her anbefaler han særligt 
sild, rejer og rødspætter19.

12.   https://effop.org/wp-content/uploads/2019/01/ruyter-eu-fism-meal-and-fish-oil-final-revised.pdf  13. netdoktor.dk/kosttilskud/hvad_er_fiskeolie.htm. 
14. www.dr.dk/nyheder/indland/fisk-beskytter-mod-demens. 15. videnskab.dk/krop-sundhed/fisk-er-sundere-end-fiskeolie. 16. vildmedsild.dk/sild-og-sundhed/.
17.  depressionsforeningen.dk/index2.php/page/38/?option=com_events&task=view_detail&agid=68&year&month&day&Itemid=32&pop=1. 18. mst.dk/kemi/kemikalier/ 

saerligt-for-borgere-om-kemikalier/tema-gravid/i-koekkenet/om-fisk-og-graviditet/. 19. videnskab.dk/sporg-videnskaben/er-fisk-i-virkeligheden-usundt

Foto: Fiskeri- og Søfartsmusset

OMEGA 3: SILD TIL KROP OG HJERNE
•  Med et fedtindhold på mellem 10 og 13 gram per  

100 gram, hører silden til i kategorien af fede fisk,  
og er ligesom eksempelvis laks og makrel, spækket 
med de livsvigtige Omega-3-fedtsyrer9. Da 
kroppen ikke selv danner denne type af essenti-
elle fedtsyrer, er det vigtigt, at man sørger for at 
få dem tilført gennem kosten13.

•  Omega-3-fedtsyrer er vigtige for hjernens 
sundhed, og hjælper b.la. til at udvikle indlærings-
evnen hos børn og til at mindske risikoen for 
demens og alzheimers senere hen i livet14.

•  Hos den ældre del af befolkningen kan Omega-3 
endvidere være medvirkende til at forebygge  
hjerte-kar-sygdomme samt forhøjet blodtryk og 
åreforkalkning.

faktisk også for vores gode humør. Man siger derfor  
at sild også kan være betydningsfuld for at mindske 
risikoen for at udvikle depression17. 

•  Sild er spækket med D-vitamin, som vi særligt har 
brug for i de mørke vintermåneder, når vi ikke ser 
meget til solens stråler. Sildens høje indhold af  
D-vitamin er også med til at styrke vores knogler  
og tænder16.

14 15



Selvom de f leste danskere i dag kender til den marine-
rede sild fra frokostbordene, hvor den nydes til smøre- 
brød og snaps, så er det faktisk de færreste af os, der 
ved, hvordan silden egentlig smager.

For hvor den marinerede sild forbindes med sin syrlige, 
krydrede og til dels bitre smag, er den i sin ferske, friske 
form mild og næsten helt uden aroma. Jo højere 
fedtprocenten er, jo bedre konsistens og smag vil den 
have. Den friske sild har en naturlig saltsmag og umami, 
der suppleres af en sødme, som den får fra en række 
forskellige aminosyrer. Tilsammen giver det silden et 
langt større smagsunivers, end det vi kender fra den 
traditionelle, marinerede form, og der er rig mulighed 
for at eksperimentere.

Silden har ry for at være besværlig at tilberede på grund 
af sine mange små ben, som kan være vanskelige at 
f jerne og derfor kan præge smagsoplevelsen. Der er dog 
måder at begrænse mængden af ben i både udskæring  
og tilberedning af silden, som nemt kan læres.

Hvis silden kommer helt frisk fra havet, skal den først 
og fremmest afskælles. Her kan du bruge en afskæller 
eller kniv til at skrabe hver enkelt sild ren. Hvis du har 
f lere, kan du fylde en spand med vand og skrubbe dem 
alle rene med en kost eller hård børste. Når vandet er 
blevet sølvfarvet af skæl, er sildene klar til at blive 
skyllet og fileteret.

En nem måde at gøre silden klar til at blive tilberedt, er 
ved at lave en dobbeltfiletering. Her starter du med at 
lave et snit ved sildens nakke, indtil du rammer over- 
siden af benene. Herefter fører du i samme bevægelse 
kniven langs oversiden af bugbenene på den ene side, 
indtil du når til halen. Det er vigtigt, at kniven skærer 
helt tæt op langs ryggen, men uden at trænge igennem 
rygskindet. Når du har skåret fra nakke til hale på den 
ene side, vender du silden og gentager processen på den 
anden side. Herefter er det blot at trække fileten af, så 
den slipper resten af kroppen, og du undgår helt at skul- 
le rense den for indvolde. Efter et kort skyl er du klar  
til at tilberede din sild.

05

06

SILDENS SMAG

SILDENS MANGE SMÅ BEN  
– SÅDAN ARBEJDER DU  

MED SILDEN 

Silden er et ædelt produkt, og vi har i  
Danmark været heldige, at vi har haft den  

som råvare, fordi den kan bruges på utallige 
måder. Man kan tilberede den i alle slags  

marinader og eksperimentere med at  
forædle den i andre udgaver. I sin friske  

form kan man virkelig lege med at  
udvide dens smagsunivers.

– Ejvind Kjeldsen Jensen, 
kok og indehaver af Restaurant Lilleheden

Hvis man ikke er så vild med de mange 
små ben i silden, er et lille trick til  

madlavning med ferske sildefileter at 
pensle lidt friskpresset citronsaft over 
kødsiden af fileterne, drysse med lidt  
salt og lade dem hvile i ca 15 minutter. 

Syren fra citronen blødgør det meste af 
de små ben, så de får en anden konsistens 
som gør, at man ikke bemærker dem nær 

så meget. Tricket virker bedst, hvis  
sildene ikke er de allerstørste:  

Små til mellemstore fileter.

Adam Aamann, 
kok og restauratør, Aamanns

Hvis der stadig er for mange af de små ben i din filet,  
er der f lere måder at tilberede silden på, som kan op- 
løse benene eller gøre dem blødere og lettere at tygge, 
som vi kender det fra den marinerede sild.
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HVILKE R ÅVARER ER  
SILDEN GODE SAMMEN MED?
Selvom de f leste danskere har godt styr på, hvilket 
tilbehør de foretrækker til deres marinerede sild, så  
kan det være en lidt anden sag, når det kommer til den 
ferske eller letsaltede sild, men her er der godt nyt.  
For med sin friske havsmag, møre tekstur og den høje 
fedtprocent kan silden faktisk parres med alt og tages  
i mange smagsretninger. Særligt kan silden på grund af 
sin umamismag være med til at løfte mange grønne 
retter og give dem et dybere og bredere smagsindtryk.

07
SILDENS VENNER

Silden går godt til mange af de gode smage 
og råvarer, som vi allerede kender og bruger 
i både traditionelle og mere moderne retter. 
Jeg serverer tit stegt sild med klassikere som 

persillesovs, hollandaise med citron eller  
sammen med fed fraiche og syltede skalotter, 
men du kan også sagtens give den et asiatisk 

præg. Her er dampet sild med stegt kål, en 
chili-, hvidløg- og limedressing samt ristet 

sesamolie og koriander en vinder.

– Gorm Wisweh, kok

I sin fersk form, er det med drikkevarer godt  
at tænke på silden som med laks. Her kan du gå 
efter vine eller øl med et højt syreindhold, der 

kan hamle op med sildens smagsintensitet.  
Både en tør og halvsødlig riesling er god, men  

en fadlagret chardonnay kan også passe  
godt til en stegt sild på grund af de ristede  
og karamelliserede toner, og hvis man er  
mere til øl passer weissbier, hvedeøl eller  

de mange sour-varianter rigtig godt.

René Langdahl Jørgensen, 
vinekspert, Gastro

Gammeldagsmodnede sild er ofte meget  
balancerede i deres smag, og her er de to 

oplagte valg af drikkevarer champagne eller 
fino sherry, for kobler man deres og sildens 

umami, får du den fantastiske umami-synergi. 
Med hurtigmodnet er øl det bedste valg, og her 
skal du holde dig til de kraftige og humlebitre, 
som IPA’en med høj alkohol, som virkelig kan 

hamle op med den potente smag – et andet godt 
valg er stouts med karamelsødme.

René Langdahl Jørgensen, 
vinekspert, Gastro

HVILKE DRIKKEVARER ER  
SILDEN GODE SAMMEN MED? 
Som med al mad, hænger det endelige valg af 
drikkevarer til silden også i sidste ende sammen med 
tilberedningen og hvad der ellers ligger på tallerkenen. 
Hvis du serverer den friske, ferske sild, er det vigtigt at 
lade dens naturlige smagsintensitet være rettesnoren. 
Den marinerede eller krydrede sild kan være lidt 
mere kompleks at kombinere med drikkevarer, fordi 
de anvendte krydderier – og især eddiken – kan stille 
deres helt egne krav. Til gengæld gemmer sildens 
smagsintensitet også her på nogle store smagsoplevelser.
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Bagt yoghurtsild 
med ris og krydret agurkesalat

Sild med æble og 
sellerislaw og kartofler

Pil løg og hvidløg og snit dem fint. Kom dem i en gryde 
sammen med gurkemeje, stjerneanis, laurbærblade, 
eddike, æblemost, vand, salt og godt med friskværnet 
peber. Bring det hele i kog og lad det koge sammen i 5-7 
min, tag gryden af varmen og lad den køle lidt af inden 
du tilsætter yoghurt og rører godt rundt.

Læg sildefileterne på spækbrættet med skindsiden 
nedad Tjek dem for synlige ben, klip rygfinnen af og 
krydr dem med salt og friskkværnet peber på kødsiden 
og klap dem sammen, så skindsiden vender udad.

Kom lidt af yoghurtlagen i bunden af et ildfast fad, læg 
sildefileterne i fadet og kom resten af lagen ud over 
sildene. Sæt fadet i ovnen under grill-element ved 220 
grader og bag dem til sildefileterne har fået en f lot 
branket og gylden overflade, ca. 15-20 min.

Tag sildene ud af ovnen og server dem med kogte ris og 
den krydrede agurkesalat.

Rør mayonnaise med lidt presset hvidløg, eddike og 
sukker. Skær sellerien i super tynde strimler eller riv 
den groft. Skær æblet i både og vend begge dele med 
dressingen. Smag til med purløg og salt.

Skyl agurk og snit i helt tynde skiver, enten med en 
skarp kniv eller et mandolinjern, kom skiverne op i en 
skål og drys med lidt salt, så agurkerne smider lidt 
væde.

Kom eddike, vand, sukker, salt, friskkværnet peber, 
fintsnittet ingefær og chili op i en gryde og bring i kog. 
Når lagen koger, tages gryden af varmen og lagen køles 
af.

Hæld væden fra agurkerne fra og hæld derefter lagen 
over agurkerne og lad dem trække i minimum 1 time 
inden brug, gerne længere.

Opskriften er udviklet af Mikkel Karstad,  
kok, madstylist og forfatter

 
Skær silden i grove stykker.  
Servér med kartofler og purløg – og slaw.  
 
TIP: Silden kan også serveres på rugbrød  
og toppes med slaw.

Spis den som en dejlig, nem aftensmad  
– eller en smuk frokost, når du har lyst.

Opskriften er udviklet af Louisa Lorang,  
professionel kok og kogebogsforfatter

TIL FIRE PERSONER SKAL DU BRUGE:

Bagt yoghurtsild 
8 dobbelte friske sildefileter 
1 fed hvidløg 
2 løg 
1 tsk. gurkemeje 
2 stk. stjerneanis 
2 dl æbleeddike 
1 dl æblemost 
2 dl vand 
3 dl græsk yoghurt, gerne 10 % 
1 spsk. havsalt 
Friskkværnet sort peber

Agurkesalat 
1 agurk 
10 g frisk ingefær 
1/4 frisk rød chili uden kerner 
50 g sukker 
1/2 dl vand 
1/2 dl æbleeddike 
Havsalt og friskkværnet peber

Sellerislaw
2 spsk. mayonnaise

1/2 fed hvidløg

2 spsk. hvidvinseddike

1/2 tsk. sukker

100 g knoldselleri

1/2 æble

1 spsk. f int hakket purløg

Salt

Sild
1 glas sild (300 g)

Kogte kartofler

Lidt hakket purløg

LET RET TIL 2
Foto: Flemming Gernyx

Foto: Flemming Gernyx

Foto: Flemming Gernyx
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Silden er som tidligere beskrevet uden tvivl den fisk,  
der har haft størst betydning for den danske historie og 
madkultur. Siden de enorme sildefangster fra starten af 
middelalderen gjorde den lille stimefisk til hovedrolle-
indehaver i et af Danmarks største handels- og eksport-
eventyr, er silden blevet spist herhjemme i store mængder 
i f lere hundrede år.

I dag har den lille fede fisk en fast plads i det traditio-
nelle kolde køkken, og kun få andre råvarer optræder i 
dag i så mange forklædninger som frokost-sildene. 

Og netop traditionerne går hånd i hånd med sild, når vi, 
som oftest i dag, spiser rugbrød højtbelagt med både den 
krydrede, marinerede, gravede, spegede og stegte ver sion 
til højtider som jul og påske. En sildetradition som over 
hele Norden bliver troligt håndhævet år efter år.

08
SILDEN IND 

I FREMTIDEN

“ ... 90% af danskerne 
svarer, at når de spiser  
sild, så er det til frokost”

“ ... 16% af danskerne  
spiser sild en gang om 
måneden”

“ ... 69% af  
danskerne anser  
silden som  
gammeldags og  
traditionel”

Foto: Vildmedsild.dk

SILDEPAR ADOKSET
I dag er det helt store paradoks, at mens silden har så fast 
en position ved frokostbordet og en næsten hellig status 
til jule- og påskesammenkomster, så er sildens status som 
nationalspise og hverdagskost truet. 

Kun et fåtal af de danskere, der hyppigt spiser sild, 
associerer nemlig silden med andet end de marinerede 
varianter, vi kender fra supermarkedshylderne. Af de 
mere end 50% danskere, der har spist sild indenfor den 
sidste måned, så har det for 90% været i form af en af de 
marinerede varianter på for eksempel et stykke rugbrød. 
Omvendt ville kun 8% af danskerne tage turen ned til 
fiskehandleren og købe den ferske – men billige, kraft-
fulde smagsgiver - og tilberede på egen hånd. Danskerne 
er således bedst bekendte med de marinerede varianter 
af silden. 

Sild er i Danmark nærmest blevet synonymt 
med den marinerede eller røgede version  

– på et stykke rugbrød. Men vi skal nok ud  
over det lidt gammeldags ’sild-og-snaps’  
univers, f.eks. med nye forarbejdninger, 
smagssætninger og produktformater.  

Og vi skal formidle sundheds-og  
bæredygtighedsegenskaberne bedre.

– Martin Bregnballe, 
CEO, Fangst

Vi forbinder alle silden med den marinerede 
udgave til jul og påske, men den har et stort 

uberørt potentiale. Sildens rogn er eksempelvis 
enormt populært i Asien og især Japan, hvor 

man bruger det til sushi-topping sammen med 
eller i stedet for flyvefiskerogn. Der er en  
lille forskel på kornene, men det smager  
akkurat på samme måde og er billigere.  

Det ligger bare og venter på, at vi får øjnene  
op for det herhjemme.

– Christian Espersen, 
CEO, Skagerak Fiskeeksport

Men en ting er sikkert – silden hører i dag til på frokost- 
bordet. 90% af danskerne svarer, at når de spiser sild, 
så er det til frokost, og silden har taget rejsen fra fast, 
uundgåelig, daglig proteinkilde til en lejlighedsspise, der 
enten hører til ved det kolde bord i weekenden, festlige 
lejligheder eller som en delikatesse på byens klassiske 
frokostrestauranter.

Men hvordan kan en så kulturel betydningsfuld spise, 
som udgør en så prominent hovedrolle på de traditio-
nelle frokostkort, have tabt terræn som hverdagsspise 
for danskerne? Fra at den jævne dansker snildt kunne 
indtage en god håndfuld sild om dagen, er det i dag kun 
16% af danskerne, der spiser sild en gang om måneden.
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Silden har lidt levet et liv i skyggen, hvor den 
aldrig er blevet talt op. I stedet er den blevet  

set som en fattigmandsfisk og optræder  
i børnesange som dét, nærige folk serverer,  
men det er en uberettiget kritik og et syn,  

vi skal have ændret på. Det handler både om, 
at vi skal blive bedre til at prøve nye ting,  

men også at vi får det ind på uddannelserne,  
så vi lærer silden at kende som den  

alsidige fisk, den er

– Rune Kromann,
 køkkenchef, ISS

Hovedudfordringen for silden er, at der er så 
meget tradition omkring den. Hvis man skal 

have mere sild på bordet, så er det ikke nok at 
lave et twist på en opskrift. Man skal tænke 

på silden som et nyt friskt produkt, og der skal 
skabes en ny historie omkring silden. 

– Ole Mouritsen, Professor i gastrofysik 
og kulinarisk fødevareinnovation

Den gammeldags modnede sild kan passe  
godt ind i mange af de asiatiske retter, som  

i stigende grad har vundet indpas herhjemme. 
Her kan vi give den nogle helt andre  
smagsprofiler, end den traditionelle  

sur-søde smag, som vi allesammen kender.  
Det kan måske være med til at ændre den 

måde, mange unge ser på silden.

Bo Frederiksen,  
kok og faglig chef os Meyers Madhus

Sildens image er altså gået fra en sund hverdagsspise  
og kraftfuld smagsgiver til en særlig lejlighedsspise, der 
oftest får følge af snaps, øl og højt humør. Sild rimer i 
dag i højere grad på traditioner og frokostbeværtninger 
end på hverdag og sund kost. Måske fordi 69% af dan- 
skerne anser silden som gammeldags og traditionel 
fremfor trendy og klimavenlig.

kroppe og sunde hoveder. Det er en af de mest klima - 
venlige proteinkilde i regnskabet, og så er den tilgænge-
lig i massevis lige udenfor vores kyster. Silden bliver 
fisket bæredygtigt og ved traditionelle fiskerimetoder, 
der belaster havene og miljøet mindst muligt. Og så er 
silden måske en af de billigste fisk, man som forbruger 
kan fange i fiskehandlerens køledisk.

SILDENS RENÆSSANCE 
I dag stiller mange forbrugere højere krav til hvad vores 
kost skal kunne, og hvordan den påvirker både os selv 
men også den planet, vi bor på. Silden er i dette perspek - 
tiv det perfekte hverdagsprotein; der findes formentlig 
ikke sundere fisk, som samtidig er så bæredygtige som 
silden. Silden giver kvikke børn og skarpe ældre, sunde 

FRA GAMLE VANER  
TIL NYE PERSPEKTIVER 
Men hvad skal der til for at få silden tilbage på middags-
bordet igen? Er det et spørgsmål om smag? Om trends? 
Om synlighed? Eller måske alle tre? Vi ved at f lere mænd 
end kvinder foretrækker traditionelle retter, og at hvor 
46% af mænd spiser sild en gang om måneden, så er 
tallet for kvinder kun på 26 %. Vi ved dog også fra 
forskningen , at kvinderne i større grad laver indkøbene 
i hjemmet og at det er dem, der i langt højere grad står 
for madlavningen i det daglige. Vi ved også, at kvinder i 
langt højere grad end mænd aktivt opsøger inspiration 
til nye opskrifter på sociale medier, madblogs og i 
kogebøger. 

Hvordan kan vi ændre synet på silden, så den passer  
ind i vores forskellige præferencer, adfærd og praksis? 
Så den ikke alene forbindes med traditioner og højtider, 
men også med bæredygtige delikatesser og billige 
hverdagsretter? Hvordan kan vi sammen give fisken  
en ny fremtid og en plads i vores madkultur?
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Vi skal spise mere sild – det er lækkert og det er sund fornuft!  
Silden er en af de sundeste og mest velsmagende fødevarer, vi har, det  

taler direkte ind i diverse bæredygtighedsagendaer og der er endda masser af dem.  
Der er ikke mange af vores fødevarer, der besidder de samme kvaliteter,  

som silden gør – hvorfor vi skal hjælpes ad med at huske den  
som hverdagsspise igen.

Mange har glemt sildens åbenlyse kvaliteter og har reduceret brugen  
til 2-3 traditionsrige frokoster om året – typisk i forbindelse med jul og påske.  

Der skal ikke altid snaps til silden og benene er altså ikke så slemme. 

Vi kokke og madmennesker skal inspirere til at spise silden, når den er bedst  
– spise den på forskellige måder og ikke mindst gøre opmærksom på  

at den findes i mange former. 

Vi skal vise at sild også er fantastisk som stegt, fyldt med sennep og urter,  
vendt i rasp og sprødgjort i brusende smør – spist med flødestuvede kartofler  

eller en god humpel rugbrød. Den skal spises rå, når den er helt frisk, skåret i fileter  
af fiskemanden, saltet og dryppet med lidt citronsaft, så de små ben bliver  

møre og til sidst dyppet i soya og lime. 

Smagen minder om bugen på tun, som er det mest eftertragtede  
på den populære sushifisk. Vi skal turde bruge den med chili og koriander  

og med persille og peberrod – den skal grilles sprød og vises frem i tomatens  
blodrøde saucer og den skal gammeldagsmodnes og forfines med  

solbærrenes fine aromaer, for det er dét, silden kan.  
Den kan så meget mere end mange går og tror.

 
Giv os i dag vor daglige sild!

Magnus Laier Sonne, 
kok og produktudvikler 

26 27



SILDEBRANCHEN

Vil du vide mere kan du rette henvendelse på 
T: +45 3339 4000

Lærke Kirstine Lund 
T: +45 3339 4419  |  M: +45 2086 2871  |  E: lld@lf.dk

Kristian Ploug Grut
T: +45 3339 4010  |  M: +45 2548 3840  |  E: krpg@lf.dk 

Sebastian Sjöström Veggerby 
T: +45 3339 4414  |  M: +45 2139 5793  |  E: ssve@lf.dk


