
Dampede grønnsaker med rømmekrem 

Detter er enkelt å tillage, men samtidig godt med en god dipsaus til. Her er 
poenget å fremheve fordelene med dampede vs kokte grønnsaker. Interessen for 
sunnhet, helse og ernæring er stor blant mange. Ikke et vitamin, mineral eller 
sporstoff forsvinner ut i noe kokevann ved damptilberedning. Smak og 
næringsstoffer bevares altså på en spesielt god måte. Mange handler også dyrere 
økologiske grønnsaker og det er vel greit å bevare næringsstoffer og antioksidanter 
best mulig?  Faktisk øker antioksidant-nivået betraktelig ved varmebehandling av 
en rekke grønnsaker, se rapporten fra anerkjente  American Journal of Clinical 
Nutrition.  Se: 

http://ajcn.nutrition.org/content/84/1/95.full 

Den viser at:  Interestingly, the antioxidant content increased in products such as carrots, 
spinach, mushrooms, asparagus, broccoli, cabbage, red cabbage, green and red peppers, 
potatoes, and tomatoes during microwave cooking, steaming, or boiling (Table 5⇓). 

Eksempelvis, for broccoli 5-dobles antoiksidant-nivået ved varmebehandling. 

1 stk blomkål, buketter 
1 stk broccoli, buketter 
1 bunt grønne asparges 
1 pk knaskegulrøtter, delt i 2 

Grønnsakene renses og skylles. Knekk av den nederste delen av aspargesene og 
skrell dem om de er spesielt tykke og/eller trevlete. Legg  grønnsakene på 
perforert rist og damp de ved 100 grader i 8-12 minutter, avhengig av størrelse.  
Avkjøl med litt kaldt vann før de avrennes godt, evt tørkes og serveres, gjerne med 
en god type dipsaus av eks rømme, kesam, aioli etc 

Rømmekrem 

2 pk seterrømme / crème frâiche 
1 ss dijonsennep 
3 stk finhakkede sjalottløk 
1-2 ss sitronsaft /hvitvinseddik/sherryeddik 
Salt,pepper og friske urter (eks basilikum og gressløk) 

Rømme /crème frâiche kan iblant ved opprøring bli tynn. For å få en tykkere krem 
kan den derfor varmes til rundt 40 grader noen minutter i en kjele på platetoppen 
og den vil tykne og bli mer krem-tykk, som er fint til denne retten. Kremen kan da 
formes som et lite egg i stedet for at den flyter ut som en dressing.  Tilsett 
deretter de øvrige ingrediensene og til sist godt med finhakkede urter. Gressløk, 
basilikum, persille er gode urter.
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