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1 Forord 

Kære Sushi elsker. 

Tak fordi du har downloadet vores gratis sushibog fra www.sushibutik.dk – vi håber bogen hjælper dig 

til at lave endnu mere hjemmelavet sushi, end du allerede gør. 

Du kan med fordel printe bogen ud og gemme den, så du altid har den til rådighed i køkkenet. 

Hvis du har kommentarer eller feedback til bogen, min webshop eller spørgsmål til Sushi så kontakt 

mig gerne. 

Mange Hilsener 

Kim Rasmussen 

Ejer af Sushibutik.dk 

kim@sushibutik.dk 

 

2 De 10 vigtigste råd til god Sushi 

Vi har lavet en 10-steps guide til, hvordan du laver god sushi. Denne guide er en hjælp til dig, der skal 

lave sushi første gang eller til dig der gerne vil have tips til at fin-tune din sushi madlavning. 

1. Tips til sushi ris, der lykkes hver gang. 

Følger du nedenstående opskrift, så får du 1,1 kg færdige sushi-ris. Skal du bruge mere ris, så 

er det nemt at fordoble eller firdoble mængden. 

Når du laver sushi er det vigtigt at du køber rigtige sushi ris og ikke forsøger dig med grødris, 

som nogle desværre anbefaler. Typisk består en Maki eller en Nigiri af mere end 50 % ris og 

det er derfor vigtigt, at du bruger kvalitets sushi-ris. 

http://www.sushibutik.dk/
mailto:kim@sushibutik.dk
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Kom 500 gram sushi-ris (der er 1 kg i de pakker vi sælger) i en stor røreskål. 

 

Grovvask nu risene 4 til 5 gange ved at fylde skålen med koldt vand og rør rundt med 

hænderne. Brug blide bevægelser, så du ikke knuser riskornene. Hæld vandet fra og begynd 

forfra til du har vasket risene 5 gange. Herefter er vandet uklart i stedet for mælkehvidt.  

 

Vask nu risene 4 til 5 gange til, men hæld vandet fra i en si hver gang og på denne måde 

slipper du af med mest muligt hver gang. 

 

Lad nu risene hvile i 10 minutter i sien, og mål mængden i et målebæger.  Tilsæt samme 

mængde vand + 10 %, og kom risene i en riskoger eller i en gryde. Har du en riskoger 

medfølger der målebæger og vejledning i hvor meget ris og vand du skal tilsætte. 

 

Riskoger: Tænd for riskogeren og når riskogeren slukker, lader du risene hvile ca. 20 min. 

Gryde: Bring risene i kog, læg låg på og lad den simre sagte i 17 min. Derefter lader du risene 

hvile 17 minutter. 

 

 

 

 

 

 

Når risene har hvilet, fordeler du dem i et Hangiri træfad eller et andet lavt fad og lader dem 

dampe af i 10 min, til risenes temperatur er 50 grader. Du må ikke komme sushi eddike i 

meget varmt ris, da fugtigheden vil få kornene til at falde sammen. 
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Har du en elektrisk vifte, så anbring den så den blæser kold luft direkte hen over risene. 

 

Dryp derefter 0,6 dl sushi eddike (tilberedt eller færdiglavet, se punkt 2) over risen og arbejd 

den ind ved at trække en spartel diagonalt gennem risen et par gange. (der medfølger spartel 

med vores bambus måtter og med riskogeren). 

 

Derefter lader du risene stå yderligere 10 min. Til temperaturen på risene er omkring 22 til 28 

grader. 

 

Risen er nu klar til brug og kan opbevares i op til 4 timer ved stue temperatur, men du må ikke 

sætte den i køleskabet. 

 

2. Sushi-eddike eller ris-eddike. 

 

Du kan vælge at købe den færdigblandet eller du kan købe den hvor 

du selv skal blande den op med sukker og salt. 

a. Din egen sushi-eddike: i vores startpakker indgår der en 

standard sushi-eddike, der skal blandes med sukker og salt. 

Bland 0,6 dl riseddike med 100 gram sukker og 2 tsk. Salt og 

varm det langsomt op i en gryde, indtil sukkeret er smeltet. 

Derefter lader du det afkøle til stuetemperatur og det er klar 

til brug. 

b. Færdigblandet sushi-eddike: du åbner flasken ved at dreje på 

skruelåget og hælder dermed 0,65 dl op i et mål og drypper 

det ud over risene. 
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3. Tang typer.  

Der findes flere forskellige tangtyper og nogle foretrækker standard tang og andre gold quality.  

Hos Sushibutik har vi både standard tang og gold quality. Du kan selv prøve dig frem og vælge din 

favorit. 

 

4. Grøntsager. 

Her er der frit valg fra grøntsagshylden, alt efter smag og behag. Selv bruger jeg ofte en moden 

avocado (én er nok) og en agurk. Avocadoen skærer jeg i aflange strimler og agurken bliver 

skrællet og skåret i aflange strimler. Dette bruger jeg nu til fyld i Maki sushi ruller, sammen med 

lidt lækkert fyld, se herunder.  

 

5. Klisterfyld (det der kan få en sushi rulle til at hænge bedre sammen).  

Vores Japanske majonaise er utrolig lækker at bruge til sushi. Kan du li den lidt spicy, så bland den 

op med vores lækre Chili sauce fra Flying Goose. Du kan også bruge en Philadelphia neutral ost til 

fyld eller andre spændende ting, som falder i din smag, forsøg dig frem og find din egen favorit.  

 

6. Fisk og håndtering af fisk. 

 

Når du skal købe fisk til din sushi, så skal du ikke vælge supermarkedsfisk, for her har du ikke styr 

på kvaliteten. 
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Køb i stedet fisk hos en god, velanset lokal fiskehandler og husk at fortælle sælgeren bag disken at 

du agter at servere fisken rå i sushi og sashimi. 

Check med sælgeren om fisken har været frosset, har den ikke det så skal den hjem i fryseren i 

min. 24 timer, så du undgår problemer med parasitter. 

Store Kinarejer kan du købe frosne og ukogte. Normalt har jeg altid en pose med store Kinarejer 

liggende i fryseren i størrelsen 16/20 (16 til 20 stk. per. Kilo) og det er nok lidt frås at bruge så 

store kinarejer, men de er nemme at arbejde med. 

Normalt optør jeg rejerne i køleskabet.  Da de er ukogte skal de koges først. Før jeg ligger dem ned 

i det kogende vand hvor jeg har tilsat en smule salt, så ”skræller” jeg rejen, retter den ud og 

stikker en tynd træpind igennem den, så den er spændt ud. 

Nu er den klar til at blive stukket ned i det kogende vand i ca. 5 min. og derefter tager du den op 

og lader den køle af. Giv rejen et snit i bugen med en skarp kniv, men skær ikke igennem. Nu er 

rejen klar til at blive bredt ud på et stykke ris.  

PS. Er du ikke så god til at forme ris i hænderne, så kan jeg anbefale vores Sushi Magic kit, der gør 

det nemt både at lave Nigiri og Maki. 

Til de gravide; der er ingen problemer med at spise sushi, det er endda en sund spise, men undgå 

fisk i toppen af fødekæden såsom tun osv. da de kan indeholde rester af tungmetaller. 1 

 

 

 

 

                                                           
1
 Kilde: Fødevarestyrelsen 
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7. Soja til din sushi. 

Der findes mange forskellige typer af soja og det er alt efter smag og behag, 

hvilken man foretrækker. Der findes den traditionelle europæiske Kikkoman soja 

og den fås også i en udgave med mindre salt, der er god til hjemmelavet sushi. Hos 

sushibutik kan du også købe ægte Japansk soja med mindre salt - det er min 

private favorit.  

 

8. Ingefær. 

Ingefær er eddikesyltet og fås i en normal og i en sød (lidt lyserød) variant. Bruges til at rense 

ganen mellem de forskellige smagsoplevelser. Kan også bruges i selve madlavningen i saucer og 

salater.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sushibog 

7 
SushiButik.dk  Sushi for nybegyndere                                                                                                                              

9. Sushi værktøjer. 

Du bruger sushi værktøjer til at lave maki (sushi ruller) og Nigiri. Vil du ikke stå og forme dine Nigiri 

i hænderne, så kan det være en god ide at købe et sushi værktøj/sushi kit. Det gør det nemt og du 

slipper for at stå og fedte med det. Vi kan anbefale Sushi-Magic, der i den store pakke både 

indeholder et kit til at lave Nigiri med og en Sushi Maki ruller. 

 

10. Sushi spise sæt.  

Nu er du sikkert klar med nylavet sushi og det skal naturligvis serveres på en flot og indbydende 

måde. Derfor kan vi anbefale at du køber et af de flotte sushi spise sæt, der indeholder 

tallerkener, spisepinde og skåle til soja og ingefær.  

De flotte spisesæt fås med japanske mønstre og sorte og hvide farver, der understreger den 

autentiske japanske tradition med sushi på middagsbordet.  
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3 Sushi opskrifter 

3.1 Maki opskrifter 

 

California 

Ingredienser: 

1 kop sushi ris 

2 Nori tang plader 

2 spsk sesamfrø 

½ kop "krabbekød", fint skåret 

3 spsk mayonnaise 

1 avokado, skrællet, skåret i tynde skiver på langs 

½ agurk, skrællet, skåret i lange, tynde stænger 

 

 

 

http://www.sushibutik.dk/sushi-madtilbehor/sushi-ris.html
http://www.sushibutik.dk/sushi-madtilbehor/sushi-ris.html
http://www.sushibutik.dk/sushi-madtilbehor/tang.html
http://www.sushibutik.dk/sushi-madtilbehor/tang.html
http://www.sushibutik.dk/sushi-madtilbehor/sesamfro.html
http://www.sushibutik.dk/sushi-madtilbehor/sesamfro.html
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Fremgangsmåde: 

1. Læg 1 stk. Nori ark ud på en sushi rullemåtte eller en Sushi-Magic-Roller. Spred sushi 

ris jævnt over tang pladen og drys sesamfrø ud over sushirisen. 

2. Bland krabbekød og mayonnaise i en skål. 

3. Fordel krabbekød blandingen jævnt ned i midten af rulle. Ovenpå lægger du avokado 

og agurk stængerne. 

4. Rul sushi'en til en fast rulle. Skær i passende skiver og server straks. 
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Philadelphia 

Ingredienser:  

200g Flødeost, skåret i lange, tynde pinde 

1 kop sushi ris  

100g røget laks, skåret i tynde skiver 

2 Nori tang plader  

2 Forårsløg 

 

Fremgangsmåde:  

1. Placer et ark af Nori-tang på en bambus rullemåtte eller en Sushi-Magic-Roller. Sørg 

for at den blanke side vender nedad. Dæk tangen med 

den klargjorte sushi ris (ikke meget på ad gangen) - efterlader 2cm af tang øverst. 

2. Anbring ingredienserne i midten af risen - skåret i strimler. 

3. Sushien rulles nu og skæres i ¾ cm stykker og servers straks. 

  

http://www.sushibutik.dk/sushi-madtilbehor/sushi-ris.html
http://www.sushibutik.dk/sushi-madtilbehor/tang.html
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Advocado & Agurk 

Ingredienser:   

1 kop kogte sushi ris  

4 Nori tang plader  

½ Agurk, skåret i tynde strimler 

1 Advocado skrællet, udstendet og skåret i strimler. 

 

Fremgangsmåde:  

1. Placer et ark af Nori-tang på en bambus rullemåtte eller en Sushi-Magic-Roller. Sørg 

for den blanke side vender nedad. Dæk tangen med den klargjorte sushi ris (ikke meget 

på ad gangen) - efterlader 2 cm af tang øverst. 

2. Anbring ingredienserne i midten af risen - skåret i strimler. 

3. Sushien rulles nu og skæres i ¾ cm stykker og servers straks. 

  

http://www.sushibutik.dk/sushi-madtilbehor/sushi-ris.html
http://www.sushibutik.dk/sushi-madtilbehor/tang.html
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3.2 Nigiri 

 

Nigiri 

 

Denne tre-ingrediens sushi opskrift er en enkel måde at fremstille sushi på. Risene er 

formet aflangt i passende størrelser og forsigtigt fyldt med mundrette stykker af wasabi 

og fisk, som derefter dyppes i soya for et hurtigt tilfredsstillende måltid. 

 

Ingredienser: 

200g rå fisk af valg (f.eks laks eller tun) 

1 spsk wasabi pasta, som tilbehør 

1 kop kogt sushi ris 

¼ kop sojasovs, til servering 

 

Fremgangsmåde: 

1. Pres ca. 2 spsk. kogte sushi ris ned i Nigiri formen fra vores Sushi-Magic kit. Pres 

stykkerne ud. 

2. Påfør med et fast tryk en eller to stykker fisk, afhængigt af størrelsen, på risen.  

3. Serveres med soja sauce til dip, og wasabi. 

http://www.sushibutik.dk/sushi-madtilbehor/sushi-ris.html
http://www.sushibutik.dk/sushi-madtilbehor/soya.html
http://www.sushibutik.dk/sushi-redskaber/sushi-kit.html
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3.3 INSIDE OUT 

Disse sushi-ruller har ris uden på tangen. Teknikken er vanskeligere at mestre, da du skal være meget 

forsigtig når du ruller, men resultatet er det hele værd. 

Ingredienser: 

1 kop sushi ris 

2 Nori tang plader 

2 spsk sesamfrø 

100g laks, skåret i strimler 

1 avokado, skrællet, skåret i tynde skiver på langs 

½ agurk, skrællet, skåret i lange, tynde stænger 

Wasabi pasta, Soya og syltet ingefær som tilbehør. 
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Fremgangsmåde: 

1. Læg cellofan ud over sushi rullemåtten eller brug den smarte Sushi-Magic Roller. 

Spred sushi ris jævnt over tang pladen  

og drys sesamfrø ud over sushirisen. 

2. Læg et stykke nori tang på bordet og spred sushiris ud over i et tyndt lag. 

3. Drys sesamfrø over risen. 

4. Læg den herefter med risen nedad, på den forberedte rullemåtte. 

5. Fordel agurk, advocado og laks i midten af rullen. 

6. Rul sushi'en til en fast rulle. Skær i passende skiver og server straks. 

 

 

God fornøjelse! 


