
Opskrift: marineret sild 
 
Det lader sig ikke skjule, at den søde juletid sig nærmer. Nu er den søde juletid ikke altid den bedste 
for fordøjelsen og dermed for helbredet, men hvis man gerne vil kunne servere julefrokostmad uden 
at gå for meget på kompromis med sundheden, så kan hjemmelavet karrysild være en idé: 
 
Kog 2 æg til de er hårdkogte og skær i mindre stykker. Bland ca. 300 gr. god økologisk 
mayonnaise med 3 spsk. flødeskum og 1½-2 tsk. karry. Hvis du ikke vil bruge flødeskum så 
tilsæt lidt plantemælk (soja-, ris-, havre eller hvad du bruger) og evt. et par spsk. sandwichcreme. 
Smag til med lidt salt. Skær 1 stort eller 2 små æbler i mindre stykker og tilsæt sammen med de 
hakkede æg. Tilsæt evt. også et lille finthakket løg. Smag karrylagen til. Tilsæt 4 stk. 
gammeldags modnede sildefileter (ca.et stort glas) skåret i passende stykker.  
 
De gammeldags modnede sild har modnet i saltlage i en tønde i mindst 6 måneder til forskel fra 
almindelig marinerede sild, hvor man fremskynder processen ved at lægge dem i en kraftig eddike 
opløsning og evt. også tilsætter kunstige modningsmidler. Silden bliver så sprængt og efterfølgende 
tilsættes der mere sukker til sildelagen end ved gammeldags modnede sild for at afbalancere den 
sure smag fra eddike opløsningen. 
 
Karrysilden bliver naturligvis endnu sundere, hvis du selv udvander en spege(salt)sild og marinerer 
den i en lage med et andet sødestof end hvidt sukker. Det er en længerevarende proces men hvis 
man har tålmodighed og tager sig tid så bliver man også belønnet med en lækker julesild:  
 
Få evt. fiskehandleren til at filetere og trække skindet af 2 spegesild. Sæt dem i en stor skål kold 
vand natten over i køleskabet. Skær en strimmel af den brede ende og smag om de er udvandet nok 
ellers gentag med et nyt hold vand. Gentag til de smager okay salte.  
Kog en lage af 1½ dl. vand, 1 dl. rørsukker eller kokossukker (du kan også forsøge med f.eks. 
agavesirup; vil så tro der skal bruges ca. 3/4 dl.) 1 tsk. peberkorn, 3 stk. hel allehånde, 3 stk. hel 
nelliker og 1 laurbærblad i nogle minutter. Tilsæt 1½ dl. æbleeddike (eller anden eddike) og 
bring væden i kog igen. Sluk og lad den køle helt af.  
Dup de udvandede filetter tørre og skær dem i passende stykker. Læg dem i en skål og hæld den 
afkølede lage over. Pynt med løgringe fra 1 løg. Lad dem marinerer i mindst et døgn. 
 
 


