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Förutsättningen för allt liv är vatten. Utan det kan inget växa. Inte grön-
saker, inte frukt, inte spannmål eller andra grödor – djur och människor, 
alla behöver vi vatten. På många håll i världen är tillgången till det en 
självklarhet, något man aldrig ens reflekterar över. 
 Som kock är jag beroende av vatten i mitt arbete. Ändå måste jag 
erkänna att jag ända tills för ett par år sedan sällan skänkte det en tanke. 
Det är först på senare tid jag förstått hur viktig vattenfrågan är. Och att 
vi alla behöver se på vatten som på vilken råvara som helst. Som något vi 
behöver hushålla med. För planetens skull och för de människor som 
lever där vatten inte är en självklarhet.
 Som hemmamatlagare gör vi det bäst genom att se över våra vanor. 
Genom att inte låta vattenspridaren gå längre än nödvändigt i grönsaks- 
landet och inte diska under rinnande vatten. Att vara sparsam är inte 
snålt utan smart. Själv använder jag gärna vattnet från mitt grönsakskok 
som bas till nästa buljong, soppa eller sås.
 Men hur hänger sås och hållbarhet ihop för övrigt? Jo, det ska jag 
förklara, för det är hela anledningen till att Mai-Lis Hellénius och jag 
skrivit den här boken. En sås kan nämligen representera hållbarhet på en 
mängd olika sätt. Genom att dess ingredienser har framställts på ett för 
planeten hållbart sätt. Genom att samma ingredienser gör gott för  
den som äter dem. Genom att en sås kan ses som en symbol för en slags 
social hållbarhet – och har så gjort så länge mat har lagats. För såsen är 
på sätt och vis urformen för en måltid. Den som lagades över en enda 
värmekälla, i en enda gryta. Med tunnare konsistens var den kanske mer 
av en soppa, fastare mer av en stuvning. Men oavsett skopades den ofta 
upp med en bit bröd av dem som satt runt elden tillsammans. 
 På svenska fanns det ursprungligen två ord för sås. Det ena var ”sod”, 
som också betydde ”soppa”. Det andra var ”doppa”, som också betydde 
”att doppa” – vilket just handlar om den där brödbiten.
 Spanskans ”salsa” betyder också sås, men är även namnet på en 
dans. Det illustrerar väl hur en riktigt god sås fungerar, tycker jag. Det är 
sällan den som tar mest plats på tallriken, ofta ger vi den faktiskt ganska 
lite uppmärksamhet. Såsen har till uppgift att få de andra komponenterna 
i en rätt att glänsa och inte minst – att förena dem på bästa sätt. Balansera 
smakerna. Göra rätten till en njutbar helhet.

Inledning9

Paul Svensson
Världens godaste såser – 
som gör gott
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Inledning

 
I jakt på några av världens mest intressanta såser har vi för den här bokens 
skull nosat upp och fastnat för 49 stycken, från 49 olika länder. Eller 
rättare sagt; vi har tillskrivit varje sås ett land. Att hitta ursprunget och 
hårdnackat vidhålla att en viss sås har sitt ursprung i en viss nation  
är omöjligt. Råvaror följer inte nationsgränser utan klimat och jordmån. 
Och tekniker och smakpreferenser följer kulturer.
 Nej, ett recept kan sällan med säkerhet tillskrivas vare sig ett land 
eller en specifik person. Och även om det gick, står det lyckligtvis var och 
en fritt att göra sin egen tolkning. Vilket är precis vad jag gjort i den här 
boken. Jag har valt ut de unika smakerna, studerat kompositionerna, 
glatts åt konsistenserna, inspirerats – och gjort min egen take på var och 
en av dessa klassiska såser. För att göra dem mer hållbara, men också 
för att det varit så roligt att jag inte kunnat låta bli att experimentera. 
Byta ut en ingrediens här och där, testa nya tillagningsmetoder, prova 
nya smakkombinationer. Just sådant som är det allra roligaste med  
att vara kock! Med några nya ingredienser och ändrade proportioner blir  
de älskade klassikerna mer hälsosamma, och tar samtidigt mindre  
resurser i anspråk. För smart nog sammanfaller ofta de två – det som 
gör oss gott att äta är också sådant som är skonsamt för vår gemensamma 
planet att producera.
 Nu hoppas jag förstås kunna inspirera även dig till att då och då vara 
lite wild and crazy och avvika från det som sägs vara originalreceptet. 
Att öppna dina sinnen för världen och ibland låta såsen spela huvudrollen. 
För det är från såserna jag utgår i den här boken, och ger förslag på 
vad de kan användas till. Det låter kanske bakvänt, men är roligt och 
användbart. Via ett smart receptregister ser du direkt vad som passar till 
vad. Praktiskt också när du har en såsskvätt över i kylen. Och kom ihåg 
att du genom att späda en sås på nolltid får en soppa – varm eller kall. 
Och en stuvning genom att addera grönsaker. Ibland kan en sås också 
agera dressing till en sallad. Under rubriken Trolla med rester får du just 
tips på vad du kan laga av det du eventuellt får över. Gör med andra ord 
mycket sås när du ändå är i farten!
 Jag tror verkligen på det här med att såsen förenar oss. Det blir  
tydligt när jag tänker på hur vi möts runt våra matbord än idag. Oavsett om 
du i din matkultur haft för vana att som vi i Sverige doppa bröd i skink-
spad till jul, är mer bekant med en asiatisk hotpot eller dippandet i en 
kikärtsröra som i Mellanöstern – föreställ dig att vi sitter runt samma bord 
och har möjlighet att lära och inspireras av varandra. Och känn att du  
är en del av den gemenskapen.

May the sauce be with you!

Paul Svensson
Kock

11
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Det finns många saker i livet som gör en gott. Solljus, grönska, att ha 
möjlighet att röra på sig. Och så mat förstås. Bara att äta tillsammans mår 
vi bra av. I vissa länder ingår det till och med i kostråden – att man ska 
dela måltiden med andra och låta den ta tid. I andra att man ska se till att 
njuta av den.  
 Vad vi äter spelar naturligtvis också roll. Grönsaker, färska kryddor 
och omättade fetter i form av olika oljor är inte bara goda – de gör  
gott också. Många av dem är dessutom livsnödvändiga för oss. Men allt 
som är gott att äta är inte nödvändigtvis bra att äta. Mycket smör, salt 
eller grädde, exempelvis, försämrar en måltid rent näringsmässigt.  
Inte sällan kan sådant som tillhör våra respektive matkulturer, förutom 
det härliga igenkännandet, även innehålla mindre hälsosamma inslag.  
Kanske har de tillämpats i flera generationer före dig. Kanske delar du 
dem med många i din omgivning – en hel befolkning kanske rent av!  
Då kan matvanor vara svåra att ändra på. Men det går, om man börjar med 
små steg. Exempelvis genom att som Paul Svensson gör i sin tolkning  
av världssåserna i den här boken, byta ut vissa mindre hälsosamma ingre- 
dienser mot andra – som smakar minst lika bra. 
 För var och en av bokens såser kompletterar jag Pauls recept genom 
att berätta något om på vilket sätt de kan göra dig gott.

Matpyramiden visar vägen
Matvanor skiljer sig åt geografiskt och nationellt, men också mellan 
grupper av människor inom ett land. Förutom tillgång på råvaror och 
traditioner spelar utbildning och ekonomi stor roll. För några decennier 
sedan var skillnaderna mellan traditionella matmönster i olika delar  
av världen tydligare än de är idag. I Japan till exempel var intaget av ani- 
maliska mättade fetter väldigt lågt (det vill säga de från smör och andra 
mejeriprodukter och från kött och charkvaror), i gengäld åt man rikligt 
med hälsosamma kolhydrater i form av vegetabilier, och mycket fisk.  
I medelhavsländerna å sin sida innehöll kosten traditionellt sett mycket 
baljväxter och andra grönsaker, olivolja, nötter, mandel och fisk. Men 
med tiden har matvanorna runt om i världen kommit att likna varandra allt 
mer – och dessvärre inte på ett särskilt gynnsamt vis. Vi äter för mycket 
rent socker, salt, kött och mättat fett och för lite vegetabiliska födoämnen.

Inledning

Mai-Lis Hellénius
Det ska vara gott att leva

13
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NYTTIGHETER PÅ KÖPET

Persilja ger den här nyttiga 
såsen dess intensiva gröna 
färg och innehåller dessutom 
massor av antioxidanter och 
näringsämnen, såsom A-, K-  
och C-vitamin. Persilja kan för- 
bättra blodsockervärdet och 
ha positiv inverkan på hjärta, 
njurar och skelett.

Jimmy Curry, Jimmi McCurry eller James C Hurray. Legenden 
säger att såsen fått sitt namn efter den som först lagade den, 
fast med förvrängt uttal. Andra hävdar att ordet kommer från 
baskiskans tximitxurri, som betyder ”en slumpmässig bland-
ning av flera saker”. Men allt det där spelar mindre roll när nu 
så många vet hur själva såsen ska uttalas och kan användas. 
Och framför allt hur gott den smakar.

Argentina
Chimichurri

GÖR SÅ HÄR

➀ Placera alla ingredienser, förutom schalottenlök, salt och peppar, 
 i en blender eller matberedare och mixa till slät konsistens.
➁ Vänd ner schalottenlöken och blanda väl.
➂ Smaka av med salt och peppar och servera.

GOD TILL

Allt från grillen – till exempel naturbeteskött från nöt eller lamm, 
fläskkött, kyckling, fisk och skaldjur, rotfrukter, kål, lök, primörer, 
sallad, potatis, svamp, bönor och ärter, ost och ägg.

TROLLA MED RESTER

Om det blir något över (vilket nästan aldrig händer) – tillsätt en burk 
tomater och koka ihop till en toppengod tomatsås till pizza eller 
pasta, allt på ett litet kick.

4–6 PORTIONER

SERVERAS KALL

INGREDIENSER 

3/4 dl olivolja

1 näve spenat

2 msk rödvinsvinäger

1 kruka persilja 

2 vitlöksklyftor

2 gröna chilifrukter, urkärnade

1 kruka oregano 

1 liten schalottenlök, finhackad

salt och svartpeppar

Såser23
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NYTTIGHETER PÅ KÖPET

Musslor och ostron är båda 
magra livsmedel och innehåller 
protein samt viktiga närings-
ämnen som vitamin B12, jod 
och selen. Musslor är dessutom 
miljövänliga.

Visst, det är musslorna man tänker på när moules marinières 
kommer på tal, men håll med om att det är såsen man vill åt. 
Musslor sågs länge som fattigmat, inte minst i Belgien. Idag 
njuter många ”sjömanshustruns musslor” snarare när det ska 
vara lite festligt. Men musslor gör mer nytta än att mätta och 
sätta guldkant på tillvaron. De filtrerar vattnen de lever i också, 
som små reningsverk helt enkelt. Så ät en moules – med eller 
utan hela musslor – och förena nytta med nöje.

Belgien
Moules marinières

Såser

GÖR SÅ HÄR

➀ Hetta upp olivoljan i en stor kastrull med lock. Lägg i lök, fänkål,  
 selleri och låt fräsa tills det mjuknat. 
➁ Tillsätt musslorna och låt dem koka med under lock tills de  
 öppnats.
➂ Ta bort kastrullen från plattan, tillsätt vin och grädde. Koka upp.  
 Salta och peppra. Vänd ner persiljan. 
➃ Sila om det mest är såsen du är ute efter, alternativt låt grön- 
 sakerna vara kvar för en mer grytliknande rätt. Häll såsen över  
 musslorna och servera med rostat bröd eller pommes frites.

GOD TILL

Rotfrukter, kål, kronärtskockor, sparris, lök, primörer, rotselleri, 
sallad, potatis, svamp, bönor och ärter, ost, ägg, fisk och skaldjur.

TROLLA MED RESTER

Vispa samman lite olja och mjöl, tillsätt den överblivna musselsåsen 
och koka ihop tills det tjocknat. Låt svalna och forma till kroketter 
som rullas i mjöl, ägg och ströbröd och sedan friteras.

INGREDIENSER 

2 msk olivolja

1/2 liten gul lök, finhackad

1/2 litet fänkålshuvud, 

 finhackat

1 stjälk selleri, finhackad

1 kg blåmusslor

2 dl vitt vin

1 dl vispgrädde

salt och svartpeppar

2 msk hackad persilja

4 PORTIONER

SERVERAS VARM

25
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NYTTIGHETER PÅ KÖPET

Det här är en riktigt hälsosam 
sås! Röd paprika innehåller 
karotenoider som ger den dess 
röda färg och berättar för oss  
att den är full av nyttigheter  
med antioxidativa egenskaper, 
som skyddar våra celler mot 
skador. Vegetabilisk olja och 
vitlök bidrar också med hälsa.

Ajvar är hela Balkans favoritsås och den kan tillagas på många 
sätt. Med eller utan aubergine, med eller utan chili och på  
rostad inlagd paprika – eller som jag gör den, kokt. Hur som 
helst är den alltid god med en bit bröd, och är för köttfärsbiff- 
arna i gatumaten ćevapčići vad ketchup är för varmkorv. Men 
den kan också sätta fart på och ge smak åt en gryta eller soppa.

Bosnien-Hercegovina
Ajvar

Såser

GÖR SÅ HÄR

➀ Koka upp vatten och vinäger i en kastrull. Tillsätt paprikabitarna  
 och koka i ett par minuter tills de mjuknat. Låt rinna av.
➁ Häll över paprikan i en ny kastrull och tillsätt honung, salt,  
 vegetabilisk olja, vitlök och lagerblad. Låt sjuda under lock tills  
 alla ingredienser är riktigt mjuka.
➂ Servera som det är – det vill säga grovt – eller mixa till en slät sås. 
 Smaka av med salt och peppar.

GOD TILL

Rotfrukter, kål, kronärtskockor, sparris, lök, sallad, potatis, svamp, 
bönor och ärter, naturbeteskött från nöt eller lamm, fläskkött, 
kyckling, fisk och skaldjur.

TROLLA MED RESTER

Eftersom paprikan konserverats håller såsen i evigheter. Se bara 
till att förvara den i en ren och lufttät burk i kylen, så kan den sparas 
i flera månader.

INGREDIENSER 

5 dl vatten

1/2 dl vinäger

4 röda paprikor, urkärnade  

 och grovhackade

1 tsk honung

1 tsk salt

4 msk vegetabilisk olja

1 vitlöksklyfta, riven

1 lagerblad

salt och svartpeppar

6–8 PORTIONER

SERVERAS KALL/VARM

27
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Sambal terasi 50

Sandefjordsaus 78

Steak sauce 114

Tahini med za’atar 88

Taramosalata 30

Tarator 28

Toum 66

Tzatziki 46

Vitvinssås 68

Zhoug 58

Äppel- och pepparrotssås 120
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Råvaror

Kål passar bra till

Acuka 106

Aji criollo 80

Ajvar 26

Amba 52

Baba ganoush 42

Bazhe 44

Béarnaise 40

Brudet 64

Chermoula 70

Chimichurri 22

Ciulama 86

Frankfurter Grüne Soße 108

Garam masala 48

Gochujangsås 100

Gruyèresås med tryffel 90

Gräddsås 96

Guasacaca 116

Hoisinsås 62

Hollandaise 76

Honey garlic sauce 60

Hummus 34

Kewpie 56

Koprová omáčka 104

Kukeseenekaste 36

Madeirasås 84

Mchicha 102

Mint sauce 94

Mojo rojo 92

Mole negro 72

Moules marinières 24

Nuoc cham 118

Paprikasås 112

Pepparrotssås 38

Piri piri-sås 98

Sambal terasi 50

Sandefjordsaus 78

Smetana 110

Sos grzyby suszone 82

Steak sauce 114

Tahini med za’atar 88

Tarator 28

Toum 66

Tzatziki 46

Vitvinssås 68

Zhoug 58

Äppel- och pepparrotssås 120

Sallad passar bra till

Acuka 106

Aji criollo 80

Ajvar 26

Amba 52

Arrabiata 54

Baba ganoush 42

Bazhe 44

Béarnaise 40

Brudet 64

Chimichurri 22

Ciulama 86

Frankfurter Grüne Soße 108

Garam masala 48

Gruyèresås med tryffel 90

Guasacaca 116

Hoisinsås 62

Hollandaise 76

Honey garlic sauce 60

Hummus 34

Kewpie 56

Kukeseenekaste 36

Mchicha 102

Mint sauce 94

Mojo rojo 92

Mole negro 72

Moules marinières 24

Pepparrotssås 38

Piri piri-sås 98

Remoulade 32

Steak sauce 114

Tahini med za’atar 88

Taramosalata 30

Tarator 28

Toum 66

Tzatziki 46

Vitvinssås 68

Zhoug 58

Äppel- och pepparrotssås 120
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SåsAtlas

Lök passar bra till

Kronärtskockor passar bra till

Acuka 106

Aji criollo 80

Ajvar 26

Arrabiata 54

Baba ganoush 42

Bazhe 44

Béarnaise 40

Brudet 64

Ciulama 86

Frankfurter Grüne Soße 108

Garam masala 48

Gruyèresås med tryffel 90

Guasacaca 116

Hollandaise 76

Hummus 34

Kewpie 56

Madeirasås 84

Mchicha 102

Mint sauce 94

Mojo rojo 92

Moules marinières 24

Nuoc cham 118

Paprikasås 112

Pepparrotssås 38

Piri piri-sås 98

Remoulade 32

Sambal terasi 50

Toum 66

Tzatziki 46

Vitvinssås 68

Zhoug 58

Äppel- och pepparrotssås 120

Acuka 106

Aji criollo 80

Ajvar 26

Arrabiata 54

Baba ganoush 42

Bazhe 44

Béarnaise 40

Brudet 64

Chermoula 70

Chimichurri 22

Ciulama 86

Frankfurter Grüne Soße 108

Garam masala 48

Gochujangsås 100

Gruyèresås med tryffel 90

Gräddsås 96

Guasacaca 116

Hoisinsås 62

Hollandaise 76

Honey garlic sauce 60

Hummus 34

Kewpie 56

Kukeseenekaste 36

Madeirasås 84

Mchicha 102

Mint sauce 94

Mojo rojo 92

Mole negro 72

Moules marinières 24

Paprikasås 112

Pepparrotssås 38

Piri piri-sås 98

Remoulade 32

Sambal terasi 50

Sandefjordsaus 78

Smetana 110

Sos grzyby suszone 82

Steak sauce 114

Tahini med za’atar 88

Taramosalata 30

Toum 66

Tzatziki 46

Vitvinssås 68

Zhoug 58

Äppel- och pepparrotssås 120

126
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A — Ö135

A Acuka Turkiet 106
 Aji criollo Peru och Ecuador 80
 Ajvar Bosnien-Hercegovina 26
 Amba Israel 52
 Arrabiata Italien 54

B Baba ganoush Förenade Arabemiraten 42
 Bazhe Georgien 44
 Béarnaise Frankrike 40
 Brudet Kroatien 64

C Chermoula Marocko 70
 Chimichurri Argentina 22
 Ciulama Rumänien 86

F Frankfurter Grüne Soße Tyskland 108

G Garam masala Indien 48
 Gochujangsås Sydkorea 100
 Gruyèresås med tryffel Schweiz 90
 Gräddsås Sverige 96
 Guasacaca Venezuela 116

H Hoisinsås Kina 62
 Hollandaise Nederländerna 76
 Honey garlic sauce Kanada 60
 Hummus Egypten 34

K Kewpie Japan 56
 Koprová omáčka Tjeckien 104
 Kukeseenekaste Estland 36

M Madeirasås Portugal 84
 Mchicha Tanzania 102
 Mint sauce Storbritannien 94
 Mojo rojo Spanien och Kanarieöarna 92
 Mole negro Mexiko 72
 Moules marinières Belgien 24

N Nuoc cham Vietnam 118

P Paprikasås Ungern 112
 Pepparrotssås Finland 38
 Piri piri-sås Sydafrika 98

R Remoulade Danmark 32

S Sambal terasi Indonesien 50
 Sandefjordsaus Norge 78
 Smetana Ukraina 110
 Sos grzyby suszone Polen 82
 Steak sauce USA 114

T Tahini med za’atar Saudiarabien 88
 Taramosalata Cypern 30
 Tarator Bulgarien 28
 Toum Libanon 66
 Tzatziki Grekland 46

V Vitvinssås Luxemburg 68

Z Zhoug Jemen 58

Ä Äppel- och pepparrotssås Österrike 120
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Mer sås ? Det finns många skäl att tacka ja. 

Med några nya ingredienser och ändrade proportioner tar  
kocken Paul Svensson och livsstilsprofessorn Mai-Lis Hellénius 
49 av världens mest älskade såser till nya höjder. Det som 
gör gott att äta, är också ofta hållbart producerat – vilket inte 
gör saken sämre. 

Förslag på vad såserna passar bra ihop med listas intill varje  
recept. Och skulle du få en skvätt över åtföljs de även av smarta 
tips på nya goda rätter att laga. 

Hållbar njutning i flera led med andra ord.

 10 KR PER SÅLD 
BOK GÅR TILL 
 EVERWAVE FÖR 
RENT VATTEN

www.tukanforlag.se

7891809 371225

ISBN 978-91-8037-125-4
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