
Dansk vejledning: 

 

Røgovnen er et nyttigt og praktisk ”redskab”. Du kan medbringe den på dine fisketure eller benytte den i 

haven eller på din terrasse. På ca. et kvarter forvandles din fangst til et lækkert måltid. 

 

Røgovnen er meget velegnet til rygning af ørred, sild og lignende ”fede” fisk. Den bedste vægt på fiskene er 

ca. 250-350 gram eller filet af tilsvarende vægt. Dog kan større fiske også ryges med en forøgelse af 

rygetiden. 

Specielt ørreder er glimrende rygefisk. Efter rensning og afskyldning af ørreden kan men enten gnide fisken 

med et samme i salt og eventuelt andre krydderier. Alternativt kan man også få et godt resultat ved at 

lægge fisken i en kold saltlage i ca. 4 timer. Herefter aftørres den og er klar til rygning. Andre arter kan 

tilberedes på samme måde, dog kan det ikke anbefales at ryge ål i denne røgovn. Her anbefaler vi i stedet 

en teleskopisk model. 

 

Røgovnen består af 6 dele: 

 

Spjæld, drypfang, rygekasse, yderramme samt brændere. 

 

Inden røgovnen tages i brug, skal du gøre følgende:   

• Pak delene ud af plastikmaterialet 

• Vask røgovnen af med almindeligt opvaskemiddel og varmt vand 

• Tør røgovnen grundigt af 

• Røgovnen skal opvarmes en enkelt gang inden den tages i brug første gang 

Før rygning fyldes brænderne efter behov med sprit, tændes og stilles i holderne yderrammen. Underlaget 

skal være ikke brændbart, så som en flise eller sten. Stil yderrammen således, at åbningen er væk fra 

vindretningen. Når rygekassen er blevet varm (efter ca. 5 min.) hældes røgsmuldet i bunden af rygekassen. 

Drypfanget lægges oven på røgsmuldet og risten med fisk sættes i. Låget lægges på og låses, og rygningen 

er i gang. Røgen kan reguleres med spjældet i låget afhængig af, hvor kraftig en røgsmag man ønsker. Når 

skindet er løsnet sig fra kødet, er det mørt og fisken er færdig. 

 

En fyldt brænder rækker til ca. 1 times rygning. 

 

Velbekomme! 


