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SDA- Blender / Mum-piskemaskin , 

Aioli 

Bruk en god piskemaskin ( Mum 5 er veldig godt egnet, også til små 
mengder , helt ned til 1 egg / 1 eggeplomme!) eller god stavmikser. 

Lages aller raskest med stavmikser i det medfølgende  høye 
”smoothiebegeret”. 
Alle ingredienser bør ha ca samme temperatur, ellers kan aiolien skille 
seg. 

1 stort egg, eller 2 små 
1/2 ts salt 
1 ts grovmalt sort pepper 
1 ss dijonsennep 
½ sitron, saften av 
2 stk grovhakkede hvitløksfedd 
3 dl nøytral olje ( eks raps el soya) 
1 dl mild olivenolje 
0,5-1 dl vann 

Bland alt untatt olje og vann i blenderglasset. Kjør det med 
stavmikseren noen sekunder til alt er godt blandet og begynner å 
skumme. Hell i oljen i tynn stråle mens blenderen kjøres. Når aiolien 
begynner å tykne, spe med vann, litt av gangen.  Vannet vil tynne 
aiolien til ønsket, fra fast til nærmest luftig.        Til sist - smak til med 
mer salt eller sitron om nødvendig. Den skal være både litt frisk og 
salt. 

Aiolien kan gjerne smakssettes , eks med chili & koriander,  friske 
urter, grillet hakket paprika, ramsløk ++++++ 
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Basilikum- og persillepesto 
Dette er noe ganske annet enn den ferdigkjøpte varianten.. 
Vi benytter persille sammen med basilikumen, både for god smak , 
men også for en mye flottere, holdbar og grønn farge. 
Denne pestoen er godt til pasta, kylling, fisk, poteter, sandwicher og 
myye annet 
Her benytter vi kuttebollen på stavmikser-settet. 

1 dl pinjekjerner 
1 dl revet parmesan 
1 stor potte basilikum 
1 liten bunt persille 
1 ts salt 
2 fedd hvitløk, grovhakkede 
1,5 dl mild olivenolje 
1 ts salt 
1 sitron, saften av 
1 /2 ts grovmalt pepper 
Kjør pinjekjerner i bollen til de er grovmalte. Ta ut av bollen. Grovkutt 
urtene og hvitløken og ha i bollen sammen med øvrige ingredienser, 
unntatt pinjekjernene og osten. Kjør til alt er godt blandet , men slik 
at det fortsatt er litt konsistens i pestoen. Tilsett de malte 
pinjekjernene og den revne parmesanen. Smak til - mer salt, mer 
sitron? 

 


