
Inspiration till “smørrebrød”
- mer fisk på menyn!

“Smørrebrød”
Dansk!

Dansk “smørrebrød”
Med Royal Greenlands produkter kan ni 
enkelt skapa läckra “smørrebrød” bara er 
fantasi sätter gränser.
Få inspiration till “smørrebrød” på
www.royalgreenland.se - foodservice

“Smørrebrød” med räkor:
XXL lakeräkor, små kokta potatisar, gurka 
med chilimajonnäs, potatischips.

“Smørrebrød” med rödspätta:
Panerad stekt rödspätta med ärtpuré och 
en spröd sallad.



Ingredienser 
– för 10 personer

500 g  kallrökt lax
500 g  kallrökt liten 
 grönländsk 
 hälleflundra
 
10 st  skivor rågbröd
50 g  majonnäs 
100 g  frisésallad

200 g  majonnäs
3 dl  ärtor
3 dl  skivad morot
5 st  gröna sparrisar, 
 i små bitar
saft  av ½ citron
 salt och peppar
 körvel

Gör så här:
Lägg plastfolie i flera lager på 
arbetsbänken. Fördela först 
laxskivor i en stor fyrkant och 
lägg därefter på ett lager rökt 
hälleflundra. Rulla med hjälp 
av plastfolien ihop det hela 
stramt till en roulad som du 
ställer kallt.

Blanchera ärtor, morot och 
sparris hastigt och kyl sedan 
ner grönsakerna. Blanda 
dem därefter med majonnäs 
och smaka av med salt och 
peppar.

Bred ett tunt lager majonnäs 
på rågbrödet och fördela 
frisésalladen ovanpå. Skiva 
rouladen och fördela skivorna 
på salladsbladen. Lägg den 
italienska salladen på toppen 
och garnera med körvel.

“Smørrebrød” - när det är som bäst

Roulad på rökt liten grönländsk 
hälleflundra och lax med italiensk sallad

Ingredienser – för 10 personer
 
10 st  bitar panerad torsk/sprödstekt
  torsk
10 st  skivor rågbröd
50 g  majonnäs 
100 g  salladsmix
200 g  majonnäs
70 g  inlagda rödbetor, hackade 
10 st  skivor stekt bacon
5 st skivor inlagd gurka, tärnade
40 g  riven pepparrot

Gör så här:
Lägg de frysta portionsbitarna av torsk 
på en bakplåtspappersklädd plåt och 
ugnsstek dem på 220 grader i 15–18 
minuter.

Blanda rödbeta och majonnäs, bred 
rödbetsmajonnäsen på rågbrödet och 
fördela salladen ovanpå. Lägg på den 
varma torsken och toppa med rödbets-
majonnäs, hackad bacon, inlagd gurka 
och riven pepparrot.  

Panerad torsk med 
“klassiska tillbehör”

Ingredienser – för 10 personer

650 g  kallrökt liten grönländsk hälleflundra
10 st  skivor rågbröd
50 g  majonnäs 
3–4  huvuden hjärtbladssallad
6 st  ägg
5 dl  grädde
 salt och peppar 
100 g  färsk spenat, sköljd 
3 st gröna sparris, strimlade med en potatisskalare
100 g  stenbitsrom
 ärtskott

Gör så här:
Sätt ugnen på 170 grader. Vispa ägg, grädde och salt. 

Klä en brödform med bakplåtspaper. Fördela spenaten i 
formen och häll äggsmeten över. Grädda äggstanningen i 
vattenbad i ugnen i ca 35 minuter. 

Bred ett tjockt lager majonnäs på rågbrödsskivorna 
och lägg på salladen. Lägg därefter på skivor av 
rökt hälleflundra och en skiva ljum eller kall 
spenatäggstanning. 

Garnera med sparris, stenbitsrom och ärtskott.

Varmrökt lax med peppar 

och avokadomos
Ingredienser – för 10 personer

900 g varmrökt lax med peppar

10 st  skivor rågbröd

50 g  majonnäs 

4 st  mogna avokado

1 st  gurka, hackad

1 st  snackpaprika, hackad

1 st chili, finhackad

 skal från 1 ekologisk citron

 saften från 1 citron

 salt och peppar

10 st  citronklyftor 

5 st  vaktelägg, kokta, skalade och halverade

 lite frisésallad för garnering

Gör så här:
Dela avokadorna och gröp ur dem med en sked. Lägg 

avokadoköttet i en skål. Mosa det lätt med en gaffel. 

Vänd ner citronskal och -saft, majonnäs, chili, snacks-

paprika och gurka. Smaka av med salt och peppar.

Bred ett tjockt lager avokadomos på brödskivorna. 

Skär upp den varmrökta pepparlax i 10 bitar och lägg 

dessa på avokadomoset. Garnera med ett halvt vaktelägg, 

frisésallad och en citronklyfta.

Kallrökt liten grönländsk hälleflundra 
med spenatäggstanning


