
Karamellpudding ( i småformer)   

Blir veldig bra i kombidamper, mye lettere enn på ”gamlemåten” hvor man steker i 
ovn med vannbad. Man unngår også de små boblene  i puddingen  som dannes når 
den lett får for høy varme i vanlig ovn. Dette er i tillegg  en ”light”-pudding da den 
ikke inneholder fløte eller ekstra eggeplommer. Enkel , sunn og god 

Oppskriften gir ca 1,5 liter smet = 15 former á 1 dl.  

- 1 liter H-melk                                                       

-150 gram sukker 

-1 ts vaniljesukker, evt 2  vaniljestenger 

-8 egg 

-sukker til karamellisering av former, ca 200 gr + litt vann 

Begynn med å lage karamell. Smelt  sukker  og litt vann i en tykkbunnet  kjele. Ikke rør i 
starten, vent til sukkeret har begynt å smelte og blitt litt brunt.  Sukkeret skal være passe 
karamellbrunt, men ikke så mye at det smaker og lukter brent. ( Blir det brunet for lite 
smalker det kun søtt og ikke karamell) En trespade er fint å røre med.    Hell  karamellen  
i bunnen  av   formene, eks  små  kaffekopper eller småglass . Evt i en vanlig brødform. 

Kok opp melk, sukker og vaniljesukker. Benytter du i stedet  ekte vaniljestang:  splitt  
stangen, frøene skrapes ut og både  frø og stang  trekker i melkeblandingen noen 
minutter.  

I egen bolle, rør sammen eggene. Trekk melkeblandingen fra varmen, avkjøl et par 
minutter og hell i tynn stråle, under omrøring,  over i de sammenrørte eggene. Bland godt 
og sil. Hell smeten  over i de  karamellforede formene. Trekk clingfilm  over puddingene  
og sett inn  på ren damp, 90 grader i 20-25 min , til du ser at puddingene har stivnet.     
Lager du i større former eller brødform tar det lenger tid.   Avkjøl.  Serveres rett  
koppene/  glassene. Benytter du brødform må den skjæres langs kantene og hvelves 
forsiktig på fat. 



  

Over: Sukker smeltet til karamell 

  

Over: stivnet karamell i små glassformer. Under: ferdige  karamellpudinger 

  


