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 Recept! 
Det finns mera recept på 

dantefood.com 

 
 
 

Sparris med knopp! 
När den färska sparrisen kommer är det fest. Vit sparris måste skalas försiktigt så att den inte 
går av men tillräckligt att allt fibrigt skal är borta. Grön sparris behöver du sällan skala om den 
inte tjock och då är det kanske hälften som ska skalas. Samtliga sparrissorter skär du bort den 
nedre ”träiga” delen. Knoppen skall du alltid vara snäll mot och inte skala eller slänga som jag 
har hört några har gjort. Smörsåsen skall gästen vänta på tills den är klar, men detta recept gör 
du på ett annat sätt än traditionell smörsås ”beurre blanc” och håller att göra lite före så att 
gästen inte behöver vänta. Apelsin-, blodapelsin-, grapefrukt- eller blodgrapejuice är bäst och 
passar givetvis till sparris men också till svartrötter, anka, gås, gås- eller anklever, feta fiskar. 
Smörsåsen får man alltid övningsköra innan du blir en fena i köket. 
 
 
 
Ingredienser för 4 personer Så här gör du: 
20 st 
 
6-8 st 
300 g 
1 st 
1 dm 
 
100 g 

sparris 
havssalt  
blodapelsin eller apelsin 
kallt smör i kuber 
fiiinhackad röd chili 
fin tärnad purjolök 
salt  
ruccola sallad 
 

Fixa till sparrisen enl. ovan beskrivning. 
Koka i saltat vatten eller ångkoka i max 1min 
innan servering. Du kan också steka eller grilla. 
 
Pressa och finsila apelsinjuicen i en kastrull, det 
skall bli 8dl. Koka och vispa ner en smörkub i 
taget tills den har smält under kokning och 
vispning. När alla kuber är ner vispade koka 
du ner såsen tills den börjar tjockna slå över i en 
kall kastrull så att kokningen avslutas snabbt.. 
Tillsätt chili, purjolök och smaka av med salt.  
 
Serveras omgående med sparris på ruccola.  
Tips!  
Bryt vitt gott bröd så att du får i dig all go sås. 
 

 
 


