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Zelf vissen

Fake: “Wij maken natuurlijke zuivelproducten voor iedereen bereikbaar.” Dat is de missie van Arla Foods  
Nederland. We bieden zuivel met respect voor mens, dier en milieu.
Ons bedrijf bestaat uit twee onderdelen: Arla Foods B.V. voor dagverse zuivel uit Nijkerk en Arla Foods amba 
voor de kaasspecialiteiten uit Scandinavië.   
We voeren diverse sterke merken zoals: Friesche Vlag, Arla, Milk & Fruit, Breaker, Arla Apetina® en  Castello®. 
Naast merkproducten leveren we zuivel voor huismerken. Arla Foods Nederland is gevestigd in Nijkerk.

Arla Foods Nederland komt voort uit Friesland Foods Fresh en is sinds mei 2009 onderdeel van Arla Foods amba 
in Denemarken, een zuivelcoöperatie van 8000 melkveehouders in Denemarken en Zweden. Arla is de grootste 
producent van biologische zuivel in de wereld. Dagverse zuivel, boter, kaas en zuivel voor in de keuken zijn de 
vier belangrijke productgroepen van Arla. 

   www.arla.nl

Denemarken is een heerlijk vakantieland bij uitstek. De natuurlijke landerijen, 
de lange kustlijn met prachtige rustieke vissersdorpen lorem, ipsum en meer 
van dit alles. Denemarken is een heerlijk vakantieland bij uitstek. De natuurlijke 
landerijen, de lange kustlijn met prachtige rustieke vissersdorpen lorem, ipsum 
en meer. Denemarken is een heerlijk vakantieland bij uitstek. Denemarken is een 
heerlijk vakantieland bij uitstek. De natuurlijke landerijen, de lange kustlijn met 
prachtige rustieke vissersdorpen lorem, ipsum en meer van dit alles. Denemarken 
is een heerlijk vakantieland bij uitstek. De natuurlijke landerijen, de lange kus
tlijn met prachtige rustieke vissersdorpen lorem, ipsum en meer van dit alles. 

          www.visitdenmark.nl

Smakelijk eten

Fietsland Denemarken

Denemarken (H)eerlijke Deense zuivel  
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Meevaren op een vikingschip

De Vikingen bestierden in de middeleeuwen de 
wereldzeeën. Sporen van hun woeste heerschap
pij vind je op verschillende plekken in Denemarken 
terug. In Roskilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

ligt het Vikingschepenmuseum. 
Het is opgericht nadat in 1962 de wrakken van vijf 
Vikingschepen werden gevonden op de bodem van 
de Roskildefjord. De schepen zijn gerestaureerd en 
de geschiedenis eromheen wordt op een levendige 
manier zichtbaar gemaakt. Maar je kunt je ook even 
een Viking wanen door mee te gaan met een zeiltocht 
op een echt Vikingschip. Ook in Ribe vind je Vikingge
schiedenis. Het is het oudste stadje van Denemarken 
en de verhalen van het stoere volk worden levend 

gehouden in het Vikingencentrum. Daar ervaar je met 
al je zintuigen de sfeer uit 710 n.C. Vanuit Ribe kun je 
ook het Nationaal Park de Waddenzee ontdekken.
 
In alle Deense kustgebieden vind je schilderachtige 
havenplaatsjes waar je een visje kunt eten op de kade, 
maar waar je ook vis kunt kopen voor op de barbecue 
van je vakantiehuis of de camping. Grenen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

ligt op 
het noordelijkste puntje van Jutland. Hier zie je vanaf 
het strand de spectaculaire botsing van de Noordzee 
en het Kattegat. Vlakbij liggen wandelende stuifdui
nen en het prachtige dorp Skagen, bekend om de vele 
kunstenaars die zich er rond 1900 vestigden vanwege 

het bijzondere licht. Vuurtorens zorgen nog altijd 
voor een unieke brok zeeromantiek. De vuurtoren van 
Rudbjerg Knude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

is wel heel speciaal. Die toren is 
zo goed als ondergestoven door het duinzand.
 
Gudenå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

 de Godenstroom – is de langste rivier 
van Denemarken. Zij is ontstaan in de ijstijd en heel 
geschikt om per kano het Merenhoogland te ontdek
ken. Onderweg zul je otters en bevers zien en je kunt 
kamperen op de oevers. Denemarken is ook prachtig 
vanaf een surfplank of vanuit de kuip van een zeil
boot. Het dorpje Klitmøller staat bekend om de ideale 
surfgolven. Met je eigen zeilboot ben je welkom in 
één van de honderden jachthavens. Je hebt ze klein 
en idyllisch, maar ook groot en van alle gemakken 
voorzien. Uiteraard kun je ook zeilboten huren, met  
of zonder bemanning.
 
Het water in en om de grote steden is zo schoon 
dat je erin kunt zwemmen. Middenin Kopenhagen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

liggen drukbezochte zwembassins en Amager 
Strandpark biedt bijna vijf kilometer zandstrand waar 
je massages kunt krijgen of een leuke picknick kunt 
houden. Denemarken behoort tot de landen waar 
langs de stranden en in de havens de meeste ‘Blauwe 
Vlaggen’ wapperen. Een Blauwe Vlag betekent dat het 
zwemwater aan strenge milieuvoorwaarden voldoet. 
In de Kopenhaagse wijk Sluseholmen wonen mensen 
die in de binnenstad werken. Een flink aantal van hen 
gaat per boot of zelfs met de kano naar hun werk. 
Bezoekers kunnen ook kano’s huren en letterlijk vanaf 
het wateroppervlak de stad bekijken. Aan de kade van 

het beroemde Nyhavn kun je in één van de visrestau
rantjes genieten van een vers zeediner.
 
Sportvissen is in Denemarken een populair tijdverdrijf. 
Met al dat water hoef je niet ver te reizen om erop 
uit te kunnen met je hengel. Perfecte visuitjes: op een 
mooie plek overnachten, visles krijgen en dan een re
genboogforel vangen bij een Put & Take, kustvissen op 
het strand of zeevissen vanaf een boot. Veel campings 
en vakantiehuizen hebben vriezers en speciale voor
zieningen om vis schoon te maken. Niets lekkerder 
dan een zelfgevangen vis via de barbecue of de pan 
naar je eigen bord. Loopt het water je al in de mond?

Zelf vissen

‘Je kunt hier met je  
auto het strand op.’

(femogtyve) (seksogtyve)

Alle Denen zijn omgeven door water. Jutland zit als een schiereiland vast aan de zuiderburen 
en Funen en Seeland zijn alleen bereikbaar via een brug of per boot. Denemarken heeft 7300 
km strand. Ook is het een perfect ‘eiland-hopland’, want het bestaat uit ruim vierhonderd 
kleine en grote eilanden. Er zijn diverse fjorden en in de binnenlanden liggen vele meertjes 
en riviertjes. Kortom, in het zuidelijkste stukje Scandinavië kun je niet om water heen.

Meevaren op een vikingschip

Deense wateren
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 BEREIDINGSWIJZE
Snijd de knoflook heel fijn, de Spaanse peper en uitjes in dunne ringetjes en fruit het in  
een eet lepel kruidenolie van de kaas lichtbruin. Hak de peterselie heel fijn. Snijd de zalmfilet 
in dunne reepjes. Laat de kaasblokjes uitlekken maar bewaar de olie (heerlijk om mee te 
bakken!).

Kook de pasta (volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking) beetgaar in water met zout 
en een scheutje van de kruidenolie. Giet 
de pasta af, schenk er direct 4 eetlepels 
kruidenolie over, schep dit samen met 
de gefruite knoflook, Spaanse peper, 
lente ui, 4 eetlepels gehakte peterselie, 
de zalmreepjes en uitgelekte kaas
blokjes door de hete pasta. Laat het 
geheel nog even kort doorwarmen, 
schep het goed om. Serveer de pasta 
in voorverwarmde diepe borden.

Pasta met zalm 1 pot Arla Apetina® blokjes in olie
300 g verse zalmfilet2 teentjes knoflook1 Spaans pepertje3 lente uitjes

½ bosje platte peterselie300 g verse pasta naar  keuze zout
versgemalen peper

een zomerse traktatie!

Hoofdgerecht voor vier personen



10 11

     BEREIDINGSWIJZE
Rabarbercompote: Doe de rabarber, de 
suiker en het water in een pan en breng 
het aan de kook. Kook de compote op laag 
vuur onder een deksel ca. 7 min. Laat de 
compote afkoelen en voeg de basilicum 
toe. Breng op smaak.

Scholfilet: Maak de scholfilet schoon en 
droog. Snijd ze overlangs door. Klop het ei 
in een diep bord en wentel de vis door het 
eimengsel. Verdeel de boter en de olie in 2 
porties. Bruin 1 portie boter en olie in een 
koekenpan. Doe 2 helften vis in de koeken
pan, strooi er 2 eetlpls sesamzaad over en 
bak ze in ca. 2½ min. Draai de vis om, be
strooi met peper en de helft van het zout en 
bak ze verder in ca. 2½ min. Haal de vis uit 
de pan en houd ze warm. Bak de rest van de      
visfilets op dezelfde manier.

Salade: Laat intussen de kaasblokjes uitlekken. Leg de blaadjes sla, de komkommer en de kaas 
in laagjes op een schaal en bestrooi met zout en peper.

Bijgerecht: 1 kg gekookte, geschrapte nieuwe aardappelen.

Gebakken scholfilet      met rabarbercompote 

Rabarbercompote 
300 g rabarber in stukjes van 3 cm100 g rietsuiker (ca. 1¼ dl)1 thlpl water
1 dl verse basilicumblaadjes in reepjes
500 g scholfilet
1 ei
25 g boter
1 eetlpl raapzaadolie, gewone zonnebloemolie kan ook
4 eetpls sesamzaad
versgemalen peper en 1 thlpl grof zout
Salade
200 g Arla Apetina® blokjes in water2 ltr gewassen, gemengde veldsla (ca. 100 g)1 komkommer in staafjes (ca. 300 g)½ thlpl zeezout
versgemalen peper

 

Hoofdgerecht voor vier personen

Gewoon mmmmm!
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De Vikingen bestierden in de middeleeuwen de 
wereldzeeën. Sporen van hun woeste heerschap
pij vind je op verschillende plekken in Denemarken 
terug. In Roskilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

ligt het Vikingschepenmuseum. 
Het is opgericht nadat in 1962 de wrakken van vijf 
Vikingschepen werden gevonden op de bodem van 
de Roskildefjord. De schepen zijn gerestaureerd en 
de geschiedenis eromheen wordt op een levendige 
manier zichtbaar gemaakt. Maar je kunt je ook even 
een Viking wanen door mee te gaan met een zeiltocht 
op een echt Vikingschip. Ook in Ribe vind je Vikingge
schiedenis. Het is het oudste stadje van Denemarken 
en de verhalen van het stoere volk worden levend 

gehouden in het Vikingencentrum. Daar ervaar je met 
al je zintuigen de sfeer uit 710 n.C. Vanuit Ribe kun je 
ook het Nationaal Park de Waddenzee ontdekken.
 
In alle Deense kustgebieden vind je schilderachtige 
havenplaatsjes waar je een visje kunt eten op de kade, 
maar waar je ook vis kunt kopen voor op de barbecue 
van je vakantiehuis of de camping. Grenen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

ligt op 
het noordelijkste puntje van Jutland. Hier zie je vanaf 
het strand de spectaculaire botsing van de Noordzee 
en het Kattegat. Vlakbij liggen wandelende stuifdui
nen en het prachtige dorp Skagen, bekend om de vele 
kunstenaars die zich er rond 1900 vestigden vanwege 

het bijzondere licht. Vuurtorens zorgen nog altijd 
voor een unieke brok zeeromantiek. De vuurtoren van 
Rudbjerg Knude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

is wel heel speciaal. Die toren is 
zo goed als ondergestoven door het duinzand.
 
Gudenå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

 de Godenstroom – is de langste rivier 
van Denemarken. Zij is ontstaan in de ijstijd en heel 
geschikt om per kano het Merenhoogland te ontdek
ken. Onderweg zul je otters en bevers zien en je kunt 
kamperen op de oevers. Denemarken is ook prachtig 
vanaf een surfplank of vanuit de kuip van een zeil
boot. Het dorpje Klitmøller staat bekend om de ideale 
surfgolven. Met je eigen zeilboot ben je welkom in 
één van de honderden jachthavens. Je hebt ze klein 
en idyllisch, maar ook groot en van alle gemakken 
voorzien. Uiteraard kun je ook zeilboten huren, met  
of zonder bemanning.
 
Het water in en om de grote steden is zo schoon 
dat je erin kunt zwemmen. Middenin Kopenhagen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

liggen drukbezochte zwembassins en Amager 
Strandpark biedt bijna vijf kilometer zandstrand waar 
je massages kunt krijgen of een leuke picknick kunt 
houden. Denemarken behoort tot de landen waar 
langs de stranden en in de havens de meeste ‘Blauwe 
Vlaggen’ wapperen. Een Blauwe Vlag betekent dat het 
zwemwater aan strenge milieuvoorwaarden voldoet. 
In de Kopenhaagse wijk Sluseholmen wonen mensen 
die in de binnenstad werken. Een flink aantal van hen 
gaat per boot of zelfs met de kano naar hun werk. 
Bezoekers kunnen ook kano’s huren en letterlijk vanaf 
het wateroppervlak de stad bekijken. Aan de kade van 

Sportvissen is in Denemarken een populair tijdverdrijf. 
Met al dat water hoef je niet ver te reizen om erop 
uit te kunnen met je hengel. Perfecte visuitjes: op een 
mooie plek overnachten, visles krijgen en dan een re
genboogforel vangen bij een Put & Take, kustvissen op 
het strand of zeevissen vanaf een boot. Veel campings 
en vakantiehuizen hebben vriezers en speciale voor
zieningen om vis schoon te maken. Niets lekkerder 
dan een zelfgevangen vis via de barbecue of de pan 
naar je eigen bord. Loopt het water je al in de mond?

‘Soms kom je grote kuddes 
verwilderde schapen tegen.’

Dichterbij de natuur

(femogtyve) (seksogtyve)

Alle Denen zijn omgeven door water. Jutland zit als een schiereiland vast aan de zuiderburen 
en Funen en Seeland zijn alleen bereikbaar via een brug of per boot. Denemarken heeft 7300 
km strand. Ook is het een perfect ‘eiland-hopland’, want het bestaat uit ruim vierhonderd 
kleine en grote eilanden. Er zijn diverse fjorden en in de binnenlanden liggen vele meertjes 
en riviertjes. Kortom, in het zuidelijkste stukje Scandinavië kun je niet om water heen.

Zelf op onderzoek in de natuur

Kilometers kanoën

Uitwaaien tijdens
een frisse wandeling


