
Tilberedning af østers.  
Lige fra fjorden. 

Drysses med citronsaft, friskkværnet peber, tabasco. 

 

Gratinerede østers. 

De åbnede østers stilles i en bradepande, hvis de er svære at få til at stå 

lige, så hæld groft salt i bradepanden. 

 

Læg 1 tsk. cremefraiche i hver østers. Kom lidt hvidløg, revet ost, frisk-

kværnet peber og til sidst lidt rasp. 

 

Grilles i ovnen ca. 15 min på næstnederste rille.  

 

Liste. 

Østers, Cremefraiche (38%), Gratinerings ost (30%) rives, Friskkværnet 

peber, hvidløg, rasp. 

Pynt: frisk kørvel, dild el.lign. 

Hvidvin, champagne, postevand.  

Indsamling af østers 

 



Åbning af østers. 
 I stenalderen åbnede befolkningen østers i ”glødebål”/varme sten. 

 Der kan købes særlige østersknive til åbning af østers. 

 Åbningen af østers kan gøres lettere, hvis de placeres nogle minut-

ter i en meget varm ovn/grill.  

 

Friske østers. 
 Skal være lukkede ved indsamlingen 

 De åbnede østers skal lugte af ”frisk 

fjord”. 

 Kødet skal være beige/lyst. 

Lidt om østers. 
 I Limfjorden lever der 2 østersarter: Den europæiske østers og stil-

lehavsøsters.   

 Østers lever af plante-plankton. 

 Østers er hermafroditter og kan skifte køn, når vandtemperaturen 

stiger. Østers formerer sig i varme sommer, hvor vandtemperatu-

ren er over 20 grader. 

 Østers skal opbevares ved 5-10 grader (køleskab), kan opbevares 

max. 3-4 dage. Må ikke opbevares i vand. 

 Østers indeholder jod, selen og zink samt A og B12 vitaminer.  

 

Den europæiske østers. 
Kan blive op til 15 cm i diameter. 3-5 år gammel måler skallen 8-10 cm. 

Skallerne er ikke ens. Højreskallen er næsten flad, venstreskallen er bu-

et/skålformet. Den ligger med den buede/skålformede skal nederst.  

 

Stillehavesøsters. 
Kan blive op til 40 cm (som sko nr. 42) 

Kan bliver op til 30 år. 

Formen er langstrakt. 

Blev første gang fundet i Danmark  i 1996 

Er kommet til Danmark med bl.a. havstrømmen, i ballastvand fra skibe.  

 

Videre læsning 
Læs om østers på Dansk skaldyrcenters hjemmeside.  skaldyrcenter 

Læs om indsamling på fødevarestyrelsens hjemmeside  fødevarestyrelsen 

Link til vores hjemmeside: læs afsnittet om muslingeovervågning 

 

Indsamling af østers. 
 Sæson: Efterår, vinter, tidlig forår (måneder 

med R). 

 Læs fødevarestyrelsens udmeldinger inden 

indsamling. 

 Inden hjemturen skylles de indsamlede 

østers i fjordvand. 

 Evt. sten fjernes fra de indsamlede østers. 

 

Anvend de tomme skaller  
 

Østers-lys. 
 

Brug lysestumper eller fyrfadslys. Husk en væge. Vægen 

fra et fyrfadslys kan bruges. 

Fyld skallen med stearinstumper og smelt stearinen i en 

ovn (40-70 grader). Eller smelt stearinstumperne i en då-

se i vandbad og hæld stearinen i skallerne. Eller over et bål (evt. grill-

kul): Brug f.eks. En pande med sand.  

P.S. husk opvarmet 

stearin kan bryde i 

brænd og lave brand-

sår, hvis det kommer 

på huden. 

http://e-learning.skaldyrcenter.dk/
http://e-learning.skaldyrcenter.dk/
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Indsamling-af-muslinger-og-oesters-mm-hvad-skal-man-vaere-opmaerksom-paa.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Indsamling-af-muslinger-og-oesters-mm-hvad-skal-man-vaere-opmaerksom-paa.aspx
http://fjordhaver.dk/foreningerne/nykoebing/

