2 kg avskrapat fiskkött
från regnbåge
1 liter fiskfond
1 fänkålshuvud
2 st morot
2 st gul lök
1 stånd selleri
1 näve persilja
1 hel vitlök
1 tsk mald fänkål
2 st lagerblad
2 burkar krossade tomater
1 nypa saffran
1 nypa gurkmeja
havssalt
svartpeppar

ELDRIMNERS FISKSOPPA
PÅ REGNBÅGE (SERVERA MED
KRUTONGER OCH AIOLI)
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Stek alla grönsaker i rikligt med olja, gärna ganska länge på
låg värme. Tillsätt tomaterna och kryddorna samt det avskrapade
fiskköttet och låt koka ihop. Smaka av med salt. Mixa till slät soppa.
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MED HJÄLP AV EN AUTOKLAV ÄR DET MÖJLIGT ATT TILLVERKA
DELIKATESSKONSERVER OCH GÖRA SOPPOR, GRYTOR OCH RÖROR MED
LÅNG HÅLLBARHET. I FRANKRIKE ÄR DE SEDAN LÄNGE OMTYCKTA
PRODUKTER, VANLIGA I LIVSMEDELSBUTIKERNA OCH BETRAKTAS SOM
LÄTTLAGADE OCH SMAKRIKA MÅLTIDER. VI BESTÄMDE OSS FÖR ATT
TESTA METODEN PÅ ELDRIMNER.

AUTOKLAVERA MERA!

— PRODUKTUTVECKLING —

När vi branschansvariga för fiskförädling har kurser
utgår vi alltid från hel fisk. Denna fileas för att sedan,
beroende av kurs, förvandlas till olika förädlade
produkter. Kvar blir fiskrens som vi ofta kokar
fond på. Men fiskrenset går dock att använda till
så mycket mer. Genom att skrapa fiskens ryggben
fria från överblivet kött får man en prima råvara
att vidareförädla. Metoden används redan idag av
fiskförädlare som använder skrapet i till exempel
fiskbiffar. Vi valde att prova att göra en fisksoppa
med renset som bas.
Råvaran vi använde i vårt test var fiskrens
från regnbåge som först gått igenom en filémaskin.
Ryggbenen skrapades med sked och det gick att ta
tillvara rätt mycket fiskkött trots att filémaskinen
gjort ett gott arbete. Av ryggbenen kokades sedan en
fond som användes i soppan.
När soppan var varm fyllde vi den i portionsstora
glasburkar med skruvlock. Burkarna fylldes till 9095 procent och locken skruvades på lagom hårt. Inte
för hårt och inte för löst. Vid värmesteriliseringen
i autoklaven sker en avluftning i burkarna när
vattentemperaturen ligger strax under 100°C.
Locket måste skruvas på lagom hårt annars sker inte
avluftningen eller så lossnar locket och innehållet
rinner ut i autoklaven.
Vi använde en sond för att mäta
kärntemperaturen i glasburken. Sonden
programmeras när den ska börja och sluta mäta
temperaturen och placeras i burken. Efter körningen
i autoklaven tömdes sonden på data och med hjälp
av ett dataprogram gjordes en graf av informationen

PRODUKTUTVECKLING

Eldrimners autoklav är en mindre variant som är
lämplig för kursverksamhet och produktframtagning,
men även för små volymer i produktion.
I autoklaven hettas konserverna upp i vatten,
under tryck, vilket gör att det går att komma upp
i temperaturer över 100 grader. När temperaturen
är tillräckligt hög och konserven varit tillräckligt
lång tid i autoklaven dödas alla mikroorganismer
och produkten är steriliserad. Är förslutningen
tät kan produkten förvaras under lång tid även i
rumstemperatur.
Autoklaven på Eldrimner har en vattenvolym
på 137 liter. Ett normalt tryck för glasförpackningar
brukar vara cirka 1,5 bar och en temperatur upp till
cirka 115°C. När vattnet nått rätt temperatur varar
körningen normalt drygt en timme. Tid, tryck och
temperatur varierar beroende på vilken produkt och
vilket förpackningsmaterial som används.

VAD KAN VI GÖRA AV FISKRENS?
FISKSOPPA PÅ BURK.
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Läs mer på sidan 43.

Eldrimner har en kurs i
delikatesskonservering
med en fransk autoklavspecialist den 11–12 april.

med en autoklav?

Exempel på autoklaverad mat:
- gryta
- soppa
- grönsaksröra
Nyfiken
- sås
- paté
på att lära dig mera
- barnmat
om vad man kan göra

I Frankrike finns det mindre modeller av autoklaver som är anpassade till hemmabruk.

Processen i autoklaven gör att alla vitaminer
och näringsämnen bibehålls. Den är därför
lämplig för tillverkning av mathantverksprodukter.

Autoklavering är också en metod för framställande av konserverade livsmedel utan konserveringsmedel.

En autoklav är en form av tryckkokare och
används bland annat i biologiska laboratorier
och inom sjukvård samt tandvård för sterilisering av kemikalier, plast, textilier, glas och
metallvaror. Autoklaven uppfanns i Frankrike
på 1800-talet.

FAKTA

— PRODUKTUTVECKLING —
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Æ

Stek grönsakerna i några minuter, tillsätt fiskrenset och fyll med vatten
så att det täcker. Krydda och låt koka i cirka 20 minuter. Skumma av
emellanåt. Sila av och låt koka tills hälften kvarstår.

1 tsk salt
1 purjolök
1 morot
2 lagerblad
persilja
0,5 msk timjan
1 gul lök,
vitpepparkorn
1 st selleristjälk
1 kg fiskrens

FISKFOND

som visade hur kärntemperaturen ändrades under
körningen. Utöver grafen som underlag för att
säkerställa att produkten blivit värmesteriliserad
gjordes ett stabilitetstest. En burk fick stå i
rumstemperatur i sju dagar, en burk placerades i ett
värmeskåp i 37°C och en burk i värmeskåp i 55°C.
Efter avsvalning kontrollerades att locken inte buktat
sig, att innehållet inte luktade illa och att pH inte
skiljde sig mer än 0,5 jämfört med burken som stått i
rumstemperatur.
Vi valde att göra en slät soppa som färdigställdes
innan glasburkarna fylldes. Om man till exempel
gör grytor måste man ta hänsyn till att tillagningen
fortsätter i autoklaven. Det är därför viktigt att prova
sig fram, till exempel hur bitarna av rotfrukter ska
tillagas före autoklaveringen så att de inte kokar
sönder i burkarna. När det gäller smaksättning går
det att variera efter eget tycke och smak.
Det här var ett första försök att ta fram en ny
produkt. Vi provade att göra en variant på fransk
fiskgryta. Under våren kommer vi att vidareutveckla
idén och göra korrigeringar i receptet och optimera
körningen i autoklaven för ännu bättre resultat. //

— PRODUKTUTVECKLING —
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