
                                                                                                               

Smørrebrød med avokado, citronmayonnaise og rugbrødschips 

Opskrift fra Gastrotrucken 

 

Rugbrød 

Dag 1: 

1 ½ liter vand + surdej 

350 g. rugkerner 

100 g. hørfrø 

350 g. rugmel 

700 g. hvedemel 

3 spsk. salt 

Det hele røres godt sammen og hæver til dagen efter. 

 

Dag 2: 

2 hvidtøl 

700 g. rugmel 

2 spsk. maltmel 

Det hele røres i dejen fra dag 1 og kommes i forme, hvor det skal hæve ca. 5 timer. 

Bages 5 min. ved 275 grader derefter 1 time og 55 min ved 175 grader. 

 

Citronmayonnaise 

3 pasteuriserede æggeblommer 

½ spsk. dijonsennep 

1-2 økologiske citroner 

4 dl majs- eller solsikkeolie 

Salt og friskkværnet peber 

 

Pisk æggeblommer, sennep, fintrevet citronskal og citronjuice sammen. Pisk olien i lidt ad gangen i 

en tynd stråle, så æggeblommerne hele tiden kan samle olien og bliver en flot homogen 

mayonnaise. Smages til med salt og peber evt. lidt mere citron. 



Mayonnaisen kan med fordel fyldes i en sprøjtepose, så det er lettere at pynte smørrebrødet 

efterfølgende. 

 

Syltelage 

90 g. honning 

110 g. lagereddike 

200 g. vand 

 

Ingredienserne kommes i en gryde og koges op. Tages af varmen og køles ned. 

 

Syltet spidskål 

½ spidskål 

 

Spidskålet snittes fint og vendes med lidt af den kolde syltelage. Gøres ca. 10 min inden servering, 

så kålen beholder sin sprødhed. 

 

Syltede rødløg 

2 rødløg 

 

Pil løgene og snit dem fint. Løgene blancheres, vandet siges fra. Kom løgene op i en lille bøtte og 

hæld syltelagen over. Trækketid ca. 1 døgn 

 

Anretning 

Del avokadoen, fjern skallen samt stenen og skær den i skiver. Avokadoen kommes på en skive 

rugbrød smurt med smør og drysses med salt, citronsaft og friskkværnet peber.  Spidskål og rødløg 

drænes for syltelage og kommes ovenpå avokadoen, pyntes med friskplukket kørvel og 

rugbrødschips (rugbrød skåret i tynde skiver, penslet med olie og salt og bagt sprøde i ovnen) 

 

Velbekomme! 


