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MITT KJØKKEN SK A LLDYRSK A L A

Skalldyrskalaen
Dette er en oversikt som hjelper deg om du skal sette drikke til skalldyr. Skalaen graderer 
skalldyr og drikke etter smaksintensitet, den forklarer også hvordan tilberedning og tilbehør
påvirker smaken. Drikkevalgene er eksempler, ikke fasit. Ta hensyn til hva du selv liker best!

TILBREDNING OG TILBEHØRDRIKKEFORSLAG SKALLDYR

foto: istock

• MUSCADET

• TYSK HVETEØL

• EPLEMOST BLANDET MED BOBLEVANN

• PETIT CHABLIS

• LETT OG FRUKTIG CRÉMANT ELLER CHAMPAGNE

• MANZANILLA SHERRY

• UNG, TYSK RIESLING

• CRÉMANT ELLER CHAMPAGNE

• PILS

• BELGISK HVETEØL

• SITRONLIMONADE ELLER EPLEMOST

• CHABLIS

• LYS ROSÉVIN

• LETT SAISON

• BLOND

• EPLEMOST, FOR EKSEMPEL AV GRAVENSTEIN

• MODEN, TYSK RIESLING

• SAISON

• CHABLIS 1. CRU ROSÉVIN

• CHABLIS GRAND CRU

• PINOT GRIS

• PALE ALE

• CHENIN BLANC

• FYLDIG SAISON

• EPLEMOST

• BOKKØL

• GEUZE

• RIOJA GRAN RESERVA

• TRIPEL

• KOMPLEKS CRÉMANT ELLER CHAMPAGNE

• SENTRALBURGUNDER

• AMERIKANSK CHARDONNAY

Rå og ubehandlet smaker skalldyrene sart og hav aktig. 
Da passer lett, lys og frisk drikke. 

Kokt, naturell med loff , sitron, majones og dill er den 
vanligste serveringsmåten for mange skalldyr. Her passer 
lett, fruktig og frisk drikke. Ved steking, og særlig grilling, 
får maten dypere smak og kan gjerne følges av fyldigere 
drikke. Ølet kan for eksempel ha litt mørkere maltpreg.

Stekt får skalldyrene kraftigere og dypere smak, som gjør 
at fyldigere og mer konsentrert drikke passer bedre. Stekt 
vil for eksempel et kamskjell fl ytte seg nedover på skalaen 
over smaksintensitet.

Grilling gir karamellisering og eventuelt røyksmak og du 
kan gå enda et hakk opp i smakskraft hos drikken. Grillet 
hummer med smør får aromaer som minner om en fyldig, 
fatlagret chardonnay.

Smakstilsetninger som marinering og krydring gjør 
maten mer smaksrik og det kan passe med fyldigere 
drikke. Men aromabildet endres også.

Gratinerte skalldyr blir særlig smaksintense og drikken 
kan gjerne ha ekstra friskhet og konsentrasjon.

Kamskje ll 

Krab be klør

Sjøkreps

Konge krab be 

Humm er

Blåskje ll 

Krab be skje ll 

Til hvitvinsdampede blåskjell med persille kan for eksem-
pel en urtepreget sauvignon blanc passe fi nt. Tilbere-
der du skjellene i en italiensk tomatsaus, kan du kanskje 
heller velge en fruktig og konsentrert chenin blanc, mens 
til asiatiskinspirerte blåskjell med sitrongress, chili og 
ingefær kan en frisk riesling med aroma av modne frukter 
komme til sin rett.

Om østers serveres med sitron eller en dråpe Tabasco, er 
ikke forskjellen så stor. Østers og stout er en kombinasjon 
som spiller på kontraster og bryter med mønsteret.
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Dette er en oversikt som hjelper deg om du skal sette drikke til skalldyr. Skalaen graderer 
skalldyr og drikke etter smaksintensitet, den forklarer også hvordan tilberedning og tilbehør
påvirker smaken. Drikkevalgene er eksempler, ikke fasit. Ta hensyn til hva du selv liker best!

Yngvars beste skalldyrtips
Yngvar Aanonsen har jobbet med 
sjømat siden 1974 og har lang 
erfaring både fra fi skemottak og 
fra arbeid på båt. Han har vært 
daglig leder ved Risør Fiskemot-
tak siden starten i 2000. Her får du 
hans råd om skalldyr.

NEDKJØLING SIKRER 
KVALITETEN
Yngvar forklarer at det aller viktig-
ste for å bevare kvaliteten i skalldy-
rene er riktig nedkjøling. I dag blir de 
raskt lagt på is på båten og ligger på 
is hele tiden. Men du kan tenke på 
nedkjøling selv også. Skal du trans-
portere skalldyrene du har kjøpt et 
stykke, kan du spørre om å få med 
is. Et par timer i bil er nemlig nok til å 
ødelegge kvaliteten i maten. Yngvars 
tips er også at du ikke setter mer 
på bordet enn du tror blir spist opp. 
Reker som har ligget i romtempe-
ratur gjennom måltidet, tåler ikke å 
legges i kjøleskapet til dagen etter 
uten å tape seg i kvalitet. 

SKALLDYRSESONG
Det selges absolutt mest skalldyr 
om sommeren. Men faktisk er kvali-
teten enda bedre andre tider på 
året. Reker liker kaldt vann, derfor 
smaker de aller best om vinte-
ren. Men sesongen henger også 
sammen med tid for gyting. – Etter 
gyting går kvaliteten ned, forklarer 
Yngvar. Dyrene har brukt all næring 
til eggene sine og blir magre, med 
mindre smak. Krabbene kan bli 
helt tomme på denne tiden, men 
smaker godt i august, september 
og oktober. 

Rekene smaker aller best i septem-
ber, synes Yngvar. Da er hodet fullt 
av rogn. Et par uker ut i oktober går 
rogna over til buken. Også i januar–
februar smaker de ekstra godt, før 
gytingen starter i mars. 

Hummeren er fredet i Norge, og 
det er bare tillatt å fange dyr over 
minstemål i oktober og november. 
Det drives i liten grad kommersiell 
fangst av norsk hummer.

Sesong er ikke like viktig for 
kreps som for reke og krabbe. Skjell 
høstes hele året, men østers smaker 
best høst, vinter og vår.

LEVENDE ER BEST
Rekene er dyprøde når de er helt 
nyfanget og rå. I løpet av noen timer 
blekner rødfargen og de blir grå. 
Reker skal kokes levende, da blir de 
faste i kjøttet og får den karakte-
ristiske krummingen i bakkroppen. 
Reker som var døde ved koking, blir 
rette og løsere i kjøttet. 

Også kreps skal behandles leven-
de. Om sommeren selges rå, leven-
de kreps, men de er vanskelige å 
holde i live og tåler dårlig trans-
port. Om vinteren er etterspørse-
len mindre og da kokes de gjerne 
på båten. 

ÅPNE SKJELL
Alle skjell som spises skal være hele 
og lukkede, åpne og skadede skjell 

skal kastes. Hvis du varmebehand-
ler skjellene, skal du kaste alle skjell 
som ikke har åpnet seg når de er 
ferdig behandlet. 

Det er egentlig ikke noen spesiel-
le triks for å åpne østers og andre rå 
skjell. – Det som skal til, er trening, 
sier Yngvar. Det viktigste er å ha en 
skarp kniv når du skal kutte muske-
len som holder skjellet sammen. 

IKKE KAST SKALLENE!
Tar du vare på skallene etter skall-
dyrfesten, kan du lage en fantastisk 
kraft. Selv vanlige rekeskall gir fi n 
kraft til skalldyr- eller fi skesuppe. 
Skall fra kreps, krabbe og hummer 
gir enda kraftigere smak. Du kan 
fryse skallene til du har nok til en 
god kraft. Ferdig kraft kan også 
legges i fryseren til du trenger den, 
gjerne i porsjonsbeger. 

Du fi nner Håkons oppskrift på 
skalldyrkraft på side 14.

• Mattilsynets app viser om 
blåskjellene er trygge å spise 
der du er. Du kan også ringe 
blåskjelltelefonen på 820 33 333.

• Det fi nnes mange ulike typer 
østers. Flatøsters vokser natur-
lig i Norge, i tillegg drives det 
oppdrett av stillehavsøsters.

• Reker skifter kjønn fra hann 
til hunn når de er mellom 2,5 og 
4 år gamle.

• Du ser at rekene ikke har vært 
frosne når «følehornene» er lange 
og fi ne. De knekker når de fryses.

• Kongekrabbe eller kamtsjat-
kakrabbe ble spredt langs 
norskekysten av russiske forske-
re på 1960-tallet. Kommersiell 
fangst startet først i 2002. 

• Sjøkrepsens lysømfi ntlige 
øyne gjør at den lever det 
meste av tiden i huler. 

• Hummeren vokser sent, bare 
2–3 cm i året. En hummer kan 
bli 60 år gammel.

• Krabber lever dels av muslin-
ger og har en slags tenner i 
magesekken for å kunne knuse 
harde skall.

VISSTE 
DU AT …


