
Hjemmelaget, enkel Bearnaise  

Du trenger en normalt en kjele og en piskebolle som kan senkes i kjelen slik at den når ca 
halvveis ned i kjelen. Vann fylles i kjelen slik at piskebollen akkurat treffer vannet. 
 Vannet kokes opp – uten piskebollen i – når vannet koker, skru ned for varmen så det ligger 
rett under kokepunktet. Da lages sausen slik: 

2 ss estragoneddik ( fås kjøpt ferdig på glass)  

½ dl hvitvin, tørr 

½ ss dijonsennep 

2 eggeplommer 

250 gram usaltet smør 

salt, pepper, frisk sitron 

frisk kjørvel, persille eller estragon, eller gjerne alle 3… 

Smelt usaltet smør i en kjele på lav temperatur. Det skal ikke koke eller ta farge. 
Ha sennep, vin, eddik og eggeplommer i en piskebolle, pisk det sammen så det skummer. 
Plasser så piskebollen i kjelen og fortsett piskingen, spe med smøret i en tynn stråle. Skulle 
det bli for mye smør i bollen, pisk det inn før du fortsetter. Blir sausen veldig tykk underveis 
(som majones) kan den fort sprekke, spe da med litt kaldt vann slik at den får konsistens 
som tykk saus igjen. Fortsett å spe smøret og pisk alt inn. 

Smak til med salt, pepper og sitronsaft.Tilsett friske urter til slutt.  

En mer lettvint metode, funker utmerket  med induksjon, er slik:  

I stedet for å benytte vannbad benyttes en tykkbunnet vid kjele, type sauteuse. 
Eggeplommene, eddiken hvitvin og sennep piskes  på lav induksjonsvarme. Ca nivå 3 - 3 ½ 
på Bosch / Siemens-induksjon. 

Pisk til det er tykt og kremet, ta av varmen og  spe med det varme smøret. 

Hold alltid en bearnaise / hollandaise på et mellomvarmt / lunt sted, så den ikke tykner for 
mye og sprekker.Da an den stå opptil noen timer før bruk. Om sausen blir svært tykk etter å 
ha stått en stund, spe med litt væske (vann, vinn etc) , ellers kan sausen skille seg. 

 
Det er estragon som gir den typiske  bearnaise-smaken.  I stedet for syltet estragon eller 
bearnaise-essens er den  klassiske måten å koke en egen essens eller reduksjon. Gjøres 
slik:  1,5 dl hvitvinseddik,3 hakkede sjalottløk, noen sorte pepperkorn, 1 laurbærblad og 1 ts 
tørket estragon, eller 2 ss fersk, kokes inn til ca 1/3 væske gjenstår. Essensen siles og er nå 
klar til bruk. 


