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Béarnaise sås 
Béarnaise sås skapades av chefskocken från sydfranska landskapet Béarn till invigningen av en 
restaurang utanför Paris 1836. Landskapet Béarn finns inte längre.  
Sås på Béarn vis blev alltså Béarnaise sauce. 
Förr gjorde man vriden béarnaise sås och det innebar att man vispade äggulor med avkoket på en 
väldigt varm spis och risken var att ägget blev lite koagulerat av värmen. När man hade vispat i 
det klara varma smöret hällde man i en silduk och vred ut såsen så att det koagulerade ägget var 
kvar i silduken och såsen var slät. Därefter smaksatte man såsen.   
 
Ingredienser för 4 pers Så här gör du: 
 
2 dl 
2 dl 
10 st 
 
2 st 
 
200 g 
3 st 
2 msk 
1 msk 

Avkok: 
Vitvinsvinäger 
Vatten 
Krossade vitpepparkorn 
Dragonstjälkar 
Finhackad schalottenlök 
 
Smör  
Äggulor 
Finhackad dragon 
Finhackad körvel 
Salt och vitpeppar 
Cayennepeppar 
 
 

Smält smöret på låg värme och så att det blir en 
bottensats och klart smör överst. 
Avkok:  

Koka ihop vinäger, vatten, peppar, dragonstjälkar och 
lök så att ½ dl återstår. Sila vätskan.  
OBS! Spara avkoket i kylen och när du gör ett avkok 
så gör en större volym för avkoket håller väldigt länge i 
kylen. 
 
Vispa äggulorna och 1 msk avkok på svag värme i ett 
vattenbad till en slät krämig konsistens (inte äggröra). 
Ta bort från värmen och tokvispa ner det klara smöret i 
en finstråle.  
Se till att bottensatsen inte kommer med. 
Smaksätt med dragon, körvel, cayenne, salt och peppar.  
Obs! Får bara hållas varm på mycket svag värme, kan 
inte värmas upp igen. 

 

Béarnaise sås är en grundsås och kan bli olika varianter 
Choron sås = tomatiserad béarnaise. God tomatpuré och gärna små kuber av tomatkött.  
Foyot sås = béarnaise smaksatt med demi glace, kraftig smak på riktig oxbuljong. 
North sås = béarnaise där du byter örterna mot mynta. 
Pepparbea, basilikabea, paprikapurébea o.s.v. 
 


