Smørrebrød
i ny forklædning
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Det danske frokostbord byder stadig på sild og
torskerogn, men hvor smørrebrød tidligere var et
pænt ord for en rugbrødsmad, fås det i dag som
førsteklasses gourmetanretninger, hvor det
genkendelige kombineres med nye input.
Af Gitte Holm
Smørrebrød har alle dage været danskernes
foretrukne frokostret. Selv om vi til tider har
flirtet med sandwiches, salater og pizzaer,
vender vi troligt tilbage til den solide rugbrødsmad – og det er ikke kun, når julefrokosterne står for døren.
Mens smørrebrødet i mange år har hørt
det private frokostbord til, har det gode
gamle koncept oplevet en renæssance de
seneste år, hvor smørrebrødet for alvor er
blevet populært hos feinschmeckere og flere
af de helt store danske kokke, der tryller de
gode gamle rugbrødsmadder om til himmelske delikatesser.
”For nogle år tilbage var det svært at finde kokke, der havde lyst til at beskæftige sig
med smørrebrød, men nu er det noget, vi i
branchen tager meget alvorligt. Smørrebrød
smager fantastisk og så ligger der en hel
kultur og en masse traditioner bag, som jeg
synes er vigtige at bevare. Hertil er det en
type mad, der er særdeles spændende at
videreudvikle på,” siger Adam Aamann, kok
og indehaver af Aamanns.

Knas og kvalitet

Selv om smørrebrødet i sin grundform ikke
har ændret sig specielt meget, har der alligevel sneget sig en masse nytænkning ind.
”Førhen var smørrebrødet meget kødtungt og bestod som oftest af rugbrød, kød
og måske en syltet grønsag og lidt mayonnaise. Nu tænker vi mere i sæsoner og vi
har også fået meget mere grønt på brødet,
hvilket er med til at give en god tekstur og
lidt knas til retten. I dag tænker vi også
mere over, hvilket brød vi bruger og om
det skal være ristet, smurt eller være rigt
på kerner. Hertil eksperimenteres der også
med forskellige mejeriprodukter, syltning,
osv., som er med til at give smørrebrødet
nye nuancer,” siger Adam Aamann.
Noget af det der hitter lige nu er torskerogn og stenbiderrogn, som hører årstiden
til. Hos Aamanns har den velkendte torskerogn blot taget ny form.
”Lige nu er det rogn der rykker. Når vi
laver torskerogn pakker vi rognen ind og
pocherer den i bouillon, hvorefter vi køler

den ned og skærer den i brede skriver, som
steges i smør til rognen får en foie gras-lignende konsistens. Som vores smørrebrød
med torskerogn ser ud lige nu, tilføjer vi lidt
citronemulsion, kapers, hårdtristet blomkål,
syltede sennepskorn og syltede perleløgsskaller, som giver et syrligt, saftigt knas. Det
er en anderledes måde at spise torskerogn
på, men smagen er alligevel genkendelig,”
siger Adam Aamann.
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Kød på bordet

Tartar er de seneste år genopstået på rigtig
mange af de danske menukort og noget
tyder på at danskerne vil have kød på bordet, men også at kokkene har fået smag
for kød.
”Tartar er meget populært og kød er generelt noget, som mange kokke er begyndt
at specialisere sig i. I takt med at vi ser
flere og flere slagterforretninger der lukker,
begynder flere og flere kokke at interessere
sig for slagtervarer, hvor de således eksperimenterer med at ryge, salte, fermentere og
sprænge kødet på forskellige måder.”

Førhen var smørrebrødet meget
kødtungt og bestod som oftest af
rugbrød, kød og måske en syltet
grønsag og lidt mayonnaise.
Ifølge Adam Aamann er danskerne blevet
mere modige, når det kommer til frokosten.
Frokostanretningerne er blevet mere kreative og der bliver leget med fermenterede
grønsager, kød og korn. Men i mange tilfælde står traditionerne også stærkere end
noget andet og silden er således en spise,
der aldrig går af mode, hvis man spørger
Adam Aamann.
”Vi vil altid have silden og personligt
dyrker jeg selv de meget gamle tilberedningsformer, hvor silden får lov til at modne
i seks måneder med salt og indvolde. Det
har altid smagt fantastisk og det gør det stadigvæk. Det er vigtigt at vi eksperimenterer
og prøver noget nyt, men det er også vigtigt,
at vi bevarer klassikerne.”
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