
        

Smørrebrød med roastbeef, remoulade og friterede porrer (10 stk) 

Opskrift fra Restaurant Kronborg 

 

Roastbeef 

Inderlår af okse (cirka 1 ½ kg.) 

Sort peber, groft kværnet 

Groft salt 

Olie til stegning, for eksempel rapsolie 

 

Syltede agurker 

1 kasse krumme agurker (10 kilo) 

Salt (cirka 2 dl) 

 

Lage 

2 liter vand 

2 liter lagereddike (6 %) 

2 kilo sukker 

20 stk. hele nelliker 

20 stk. hel sort peber 

10 laurbærblade 

 

Remoulade 

½ liter pickles espanol 

1 dl mayonnaise, hjemmerørt 

1 dl kapers, extra fines 

½ teske gurkemeje 

Salt & peber 

 

Friterede porrer 



1 bundt porrer (4-6 stk.) 

Fint salt (et par spiseskefulde) 

Fritureolie (2-3 liter) 

 

10 skiver groft rugbrød 

Smør 

Frisk peberrod, høvlet 

 

Tilberedning af roastbeef 

Rens kødet for fedt og sener. Gnid det med salt og peber. Varm et par spiseskefulde madolie på en 

pande og brun kødet på alle sider. Sæt derefter kødet i en forvarmet ovn med 180 grader i 20 

minutter. 

Tag kødet ud og lad det hvile ved stuetemperatur i 15 minutter. 

Sæt kødet tilbage i ovnen ved 180 grader. 

Kødet er færdigt, (det skal være rosa i midten), når det har en kernetemperatur på 48-50 grader 

(benyt stegetermometer). 

 

Syltede agurker (”agurkesalat”) 

Høvl agurkerne i tynde skiver på et mandolinjern. Drys salt over agurkerne og bland godt rundt. 

Dæk agurkerne til og stil dem i køleskab natten over.  

Dræn agurkerne i en sigte (saltet trækker væden ud af agurkerne). 

Kom alle ingredienserne til lagen i en gryde, og bring den til kogepunktet. 

Tag gryden af ilden, og lad lagen køle af. 

Bland den afkølede lage og agurkerne sammen. 

Dæk til, og sæt på køl i minimum et døgn før brug. 

 

Remoulade 

Blend pickles med en stavblender, eller hak dem med en kniv, til de får den konsistens, du kan lide. 

Tilsæt mayonnaise, kapers og gurkemeje. Smag til med salt og peber. 

Friterede porrer 



På Restaurant Kronborg bruger vi friterede porrer i stedet for ristede løg, fordi vi synes, at 

porrerne har en friskere smag og bliver mere sprøde. Porrerne kan – efter ønske – erstattes med 

almindelige gule løg. 

 

Rens porrerne godt og skyl dem grundigt. Skær dem på langs i helt tynde skiver. 

Opvarm fritureolien til 135 grader, og dyp porrerne heri.  

Rør rundt i porrerne, så de ikke klumper sammen. 

Tag porrerne op, når de er gyldenbrune (det tager 4-5 minutter), og fordel dem på et lag bagepapir 

i en bradepande. 

Drys porrerne let med fint salt for at fremhæve både smag og sprødhed. 

Lad porrerne stå fremme - udækket - til de er helt afkølet og sprøde. 

Opbevar de friterede porrer i en lufttæt boks ved stuetemperatur (de kan holde sig i cirka en uge). 

 

Anretning 

Smør rugbrødsskiverne med smør og arranger 4-5 skiver tyndt skåret roastbeef dekorativt ovenpå 

hver skive rugbrød. Pynt med en spiseskefuld remoulade, 5-6 skiver syltet agurk, så mange 

friterede løg som du kan holde mellem to fingre og den tilsvarende mængde friskhøvlet, rå 

peberrod. 

 

Velbekomme!  

 


