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”Derfor skal du stadig ikke lære mig, hvordan man jeg laver en sovs Lille Arne!” 

 

Lige præcis - vi skal nemlig lave… 

 

Sauce 

(fra fr. via platty., opr. fra lat. salsa, afledt af sal ›salt‹) samlebetegnelse for flydende tilbehør til madretter, som tjener til at give den ret, 

saucen ledsager, øget velsmag el. interesse, fx ved en smagsmæssig kontrast el. en smuk farve. Saucernes verden er stor, og 

tilberedningerne inddeles på forskellige måder. En hovedinddeling er i kolde og varme saucer. Til de kolde hører de ujævnede 

vinaigrettesaucer, blandinger af olie og eddike el. citronsaft med tilsætninger af krydderier og krydderurter. De jævnede kolde saucer 

repræsenteres af mayonnaiserne, som er oliebaserede og jævnede med æggeblomme. De er populære i Danmark, hvor de bl.a. er 

grundlag for de typiske smørrebrødssalater. De rørte og sammensatte smørsaucer (se kryddersmør), som smelter, når de udskives på 

en varm ret, hører også til her ligesom geléerne og de gelébaserede chaud-froid-saucer (anvendes til at overtrække kolde retter). 

Klassiske varme saucer spillede i det store køkkens udviklingsår (1700-t.) en sådan rolle, at man ligefrem talte om »saucekunstens fire 

søjler: espagnole, velouté, béchamel, hollandaise«. De varme saucer opdeles ligeledes i ujævnede (fonde og smeltet smør) og 

jævnede, som igen deles i saucer jævnet med opbagning (roux) el. saucer jævnet og emulgeret med æggeblomme. Endelig opdeles de 

opbagte saucer i mørke og lyse. 

 

Så ligegyldigt om du hedder Arne eller noget andet, skal du være klar til at håndtere udfordringen. 

Medbring derfor, ud over hvad der står på den fælles huskeliste: 

 

Dit yndlingspiskeris  

Din bedste bål-kasserolle (kan købes i en genbrugsbutik).  

Lukkede indesko 

 

Vi skal lave mad både over bål og indendørs, så tag varmt tøj og regntøj med. Derudover må du 

gerne medbringer dit fine tjener- eller kokketøj.  

 

Vi sover inde hele ugen, laver mad ude og inde. Husk; det er et kursus: I kommer for at lære, og 

der vil helt sikkert være meget at huske, og glemme. Derfor skal i have en notesbog og 

skriveredskaber med på kurset. 

 

Find os på facebook under Bål&Bearnaise og ansøg om medlemsskab. Herinde kan du følge med 

i hvad du skal medbringe onsdag aften til den fælles aftensmad. 

Har du ikke facebook, så send en mail til baalogbearnaise@gmail.com 

 

Hilsen 

Værtinden, Overtjeneren og Chefkokken 
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