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FORORD

At Smørrebrød er ikke Mad
og Kierlighed er ikke Had
Det er for Tiden hvad jeg veed
Om Smørrebrød og Kierlighed

Johan Herman Wessel

Smørrebrød er brød, der er smurt med smør, fedt eller margarine og/eller 
belagt med pålæg. 
Det er der ikke noget særligt dansk i. Særligt dansk er derimod det pyntede 
og højt belagte festsmørrebrød, der blev udviklet sidst i 1800-tallet, og som 
er noget af det fra det danske køkken, der er blevet kendt uden for landets 
grænser.

Mange tror, at en fedtfattig livsstil handler om at mangle og savne. Og smør-
rebrød må da være én af de ting, man må mangle og savne.

Sikke noget sludder!

Læg nu mærke til, den første linje i dette forord: ... smurt med smør, fedt eller 
margarine og/ELLER belagt med pålæg! Altså er smør ikke nødvendigt for at 
bære den fornemme titel, smørebrød.

Dette hæfte giver dig en række opskrifter på lækre stykker smørrebrød, der 
er lette på mere end én måde. De er nemme at gå til, og de holder sig inden 
for fedtenergiprocenten på maks. 30 %. Husk, man kan blive fed af al mad, 
bare man spiser nok af den.

Velbekomme og god fornøjelse!
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Fiskefilet
Det skal du bruge til to:

1 tsk. stegemargarine • 
165-170 g paneret skrubbefilet • 
1 rundtenom rugbrød• 
1-2 salatblade• 
2 spsk. let remoulade• 
½ tomat i både• 
2 stilke dild• 
4 citronskiver• 
Salt• 
Peber• 

Sådan gør du:
Du kan selvfølgelig vælge at panere fiskefileten/-erne selv, men vi har 
valgt at købe dem panerede.

Brun stegemargarinen på en pande, og steg fiskefileten/-erne heri.1. 
Krydr med salt og peber, og lad fisken køle lidt af.2. 
Skær brødet over på midten.3. 
Læg salatblad på den ene ende af hvert stykke.4. 
Læg fiskefilet oven på. 5. 
Pynt med de øvrige ingredienser. 6. 
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Gravad laks
Det skal du bruge pr. person:

1 æg• 
2 spsk. minimælk • 
1 tsk. Becel let, flydende margarine • 
1 skive rugtoast• 
1 salatblade• 
20 g gravad laks• 
1 tsk. dilddressing• 
½ cherrytomat• 
2 aspargessnitter m/hoved• 
1-2 stilke dild• 
Salt• 
Peber• 

Sådan gør du:
Pisk æg og mælk sammen, og krydr med salt og peber.1. 
Varm margarinen på en pande, og hæld æggemassen heri.2. 
Lad æggemassen stivne under jævnlig omrøring, og lad det herefter 3. 
køle af.
Læg salatblad på den ene ende af brødet.4. 
Læg laksen oven på.5. 
Pynt med de øvrige ingredienser – dog  6. 
kun 2 tsk. røræg. 
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