
Sauser                        

Dressing



Rømmedressing.

Tilberedningstid: 5 min.

Ingredienser:

1 beger rømme

2 fedd hvitløk

salt

pepper

gressløk

estragon

litt sukker 

Tilberedning:

Hvitløken presses og has i rømmen. Resten av krydderne 

tilsettes. Smak til og evt. juster med mer krydder.               

La dressingen stå en stund slik at rømmen trekker til seg 

smaken. 



Ingredienser:
2 dl Lettrømme 

125 gr Snøfrisk Naturell 

1 stk. presset hvitløksbåt 

1 dl friske urter f.eks. dill, hakket 

0,2 ts nykvernet pepper

Bland snøfriskosten med rømme og de andre ingrediensene, og smak den godt til.

Vil du ha dressingen tykkere, har du i mindre rømme.

Snøfrisk/Rømmedressing



Hvitløksmajones

Smaker fortreffelig til f.eks. reker! Også kalt aioli...

Tilberedningstid: 10 min.

Ingredienser:

2 deler majones                                                                           

1 del rømme

3 fedd hvitløk i biter

salt

pepper

Tilberedning:

Finhakk hvitløken. Bland ingrediensene godt.  Smak til med salt 

og pepper. Den blir best om den får stå noen timer i kjøleskap 

før servering.



Ingredienser:

1 dl mesam mager , eller snøfrisk naturell, eller lettrømme 

0,5 dl melk hel 

2 stk. finhakkede hvitløksbåter 

1 ss finhakket persille

Salt

Pepper 

Bland sammen alle ingrediensene og smak godt til med salt og pepper. 

En dressing som smaker godt til kjøtt eller fisk, eller en lun pai og salat.



Tomatdressing 

Antall porsjoner: 2

Tilberedningstid: 10 min.

Ingredienser:

1 dl Kesam

1 ss tomatpurê

1 ts stronsaft

litt sort pepper 

Tilberedning:

Bland alle ingrediensene med en håndvisp.

La den trekke en time før servering.

Passer godt til stekt fisk eller bakt potet. 



Tzatziki

Antall porsjoner: 4

Ingredienser:

0,5 l Yoghurt naturell

1/2 slangeagurk

1-3 fedd hvitløk

1 klype salt og hvit pepper

Tilberedning:

Hell Yoghurt i en kaffetrakterpose i holderen, sett kjølig i 2-4 

timer, slik at den kan renne fra seg. 1-2 dl veske burde 

avrennes. Riv agurk på råkostjern, og klem ut saften.            

Riv/press hvitløk og bland alt sammen. 



Tzatzikidressing

Antall porsjoner: 4

Ingredienser:

3 dl kesam (1 beger)

1 slangeagurk

2-3 hvitløksbåter, finhakket

3 ss lettrømme eller Biola Yoghurt Naturell

1/2-ts salt

Hvit pepper 

Tilberedning:

Skrell slangeagurken og riv den grovt. Ha det i et kaffefilter og la 

vannet renne av. Ca 1/2 time. Bland kesam, rømme/yoghurt 

med hvitløk og agurk. Smak til med salt og pepper. La tzatzikien

stå minst en time og trekke før den serveres. Passer godt til 

stekt lammekottelett, stekt fisk, pølser eller salat.



Sitronsaus/dressing 

Antall porsjoner: 2

Tilberedningstid: 10 min.

Ingredienser:

1 dl Kesam

1/2 dl Lettmelk

Skall av en halv sitron

litt salt og pepper 

Tilberedning:

Visp inn alle ingrediensene unntatt sitronskallet, det er til pynt.

Passer ypperlig til kokt eller stekt fisk, annet sjømat eller en 

salat



Mynte dressing 

Deilig sommerdressing til salater og supper.

Tilberedningstid: 5 min.

Ingredienser:

En kvast pepper mynte eller annen mynte

1/2 chilli

1 dl god oliven olje

smak til med epplesider eddik (aspall)

salt og grov kværnet pepper eller peppermix

1 hviløksfedd hakket. 

Tilberedning:

Vask og hakk myntekvast, hakk hvitløk og ta vekk frøene fra chilli og hakk

Ha det i en liten beholder med lokk og tilsett oljen og aspallen.

tilsett salt og pepper og bland. 

Kan oppbevares kjøleskapet og blir bare bedre og bedre.

Velbekomme



Barbeque saus 

God saus som kan brukes både på grill og som dipp til f.eks. 

kyllingvinger.

Tilberedningstid: 5 min.

Ingredienser:

4 ss tomatpure 

2 ss ketchup 

4 ss chili ketchup

2 ss sukker 

2 ss eddik 

2 ss chilisaus 

1 ss sennep 

1 ss ripsgele

cayenne pepper etter smak 

Tilberedning:

Ingrediensene blandes og gis et kjapt oppkok. 



Blåmuggost

Mager ost/dressing

Antall porsjoner: 2

Tilberedningstid: 10 min.

Ingredienser:

1 dl Kesam

1/2 dl Lettmelk

2 ss Norzala, Normanna eller Royal Blue, moset

Tilberedning:

Visp melken sammen med kesam. Visp deretter inn muggosten



Hvitløkssaus

Saus med hvitløkssmak

Antall porsjoner: 4

Ingredienser:

1 dl Tine Kesam

1/2 dl Lettmelk

2 hvitløksbåter finhakket

Litt hakket persille

Litt salt og pepper 

Tilberedning:

Ha melken i en bolle og visp i kesam. Ha deretter hvitløken i og ta i 

pepper og salt etter smak. 

Persille til pynt.

La sausen trekke ca 1 time før servering, da kommer den gode 

smaken best fram.

Smaker godt til stekt kjøtt eller fisk, eller pai og salat. 



Lettvint remulade 

Her gjelder det å jukse litt, men den blir utrolig mye bedre enn 

bare å bruke Mills sin. Nydelig til roastbiff, kjøttpålegg og 

kabareter.

Tilberedningstid: 5 min.

Ingredienser:

1 pk majones

1 boks lettrømme

litt finhakket sylteagurk

salt

pepper 

Tilberedning:

Bland sammen alle ingrediensen, og smak til 

med litt salt og mye pepper. 



Bearnaisesaus 

En hjemmelaget bearnaisesaus.

Ingredienser:

3-4 sjalottløk

1/2 estragon fersk

1 dl estragoneddik (el. hvitvinseddik)

1 dl tørr hvitvin

2 eggeplommer

250 g smør 

Tilberedning:

Finhakket sjalottløk og estragon legges i en kjele. Hell i eddik og vin. 

La dette koke opp og la det trekke i 2-3 minutter. Trekk kjelen til side 

og ha i eggeplommene. Pisk dette sammen. Når plommene har 

begynt å tykne sper du med klumper av smøret(250g) og visp disse 

inn, stadig på så svak varme slik at vi ikke nærmer oss kokepunktet. 

Blir det for varmt skiller den seg. Når sausen har tyknet, smak til med 

salt og pepper. 



Pepperrotkrem

1-2 dl kremfløte - stivpisket

1-2 dl rømme eller crème fraiche

½ stk sitron - valgfritt

1-2 ts sukker

Salt

2 ss frisk pepperrot

Bland krem og rømme eller crème fraiche.

Smak til med sitronsaft, sukker, salt og 

revet pepperrot.

Vær forsiktig med pepperroten, smaken blir 

sterkere når kremen har stått en stund.



Sennepssaus

2 ss sennep

1 ss sukker

½ ss eddik

Litt salt og knust hvit pepper

3 ss olje

Finhakket dill

Pisk det hele godt sammen.


