
Salmalaks og asparges med rømmekrem 

Dette er en enkel og rask rett å tilberede med dampovn. Krever kun innkjøp og få 
minutter tillaging. Salmalaks  kan gjerne byttes i annen laks eller ørret av god 
kvalitet. 

2 pk Salmalaks (”Back loins” er finest), ca 800-1000 gram 

2 bt grønn asparges, ikke trevlete og altfor grove 

½ dl Kikkoman soyasaus 

Kutt laksen i ønskede biter. Bland soya med laksebitene. Legg laksestykkene på 
perforert brett som gjerne kan være smurt med litt formfett, smør eller olje. 
Asparges: knekk av den nederste, hvit-lilla delen der den naturlig knekkes lett. Er 
aspargesen spesielt stor, trevlet eller grov bør den i tillegg skrelles ca halvveis opp 
på stengelen.  

Nå kan du benytte program på damperen / kombidamperen for  grønn asparges, 
eller velge ca 6 minutter steaming ved 100 grader. Ta ut og avkjøl i litt kaldt vann. 
Grønne grønnsaker bevarer farges bedre om de avkjøles etter varmebehandling.  
Aspargesen serveres kald, kutt i 2 eller 3 biter på langs ved anretning. 

Salmalaksen dampes ved 60 grader i ca 6 minutter, eller til du kjenner at fisken 
har blitt fast. Ha en tett bakk/ovnspanne under fisken , da den vil dryppe noe 
under dampingen. Sjekk gjerne én bit, trykk på den og se på kjernen: skal  være 
svakt rosa / medium. Da er fisken saftig og god. Serveres lun eller romstemperert. 
Skal den stå en stund, eks på et butikk-arrangement kan den holdes lun ved 45 
grader i en stekeovn. 

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 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, 
dill er godt til laksen. Denne kan også lages opptil et par  dager i forveien, så lenge 
den oppbevares kaldt. 

Server asparges, laks og rømmekrem, pynt gjerne med en grønn urt.


