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Kunsten at skabe velsmagende



UMAMI OPLAGTE EKSEMPLER

HER KOMMER NOGLE OPLAGTE EKSEMPLER PÅ RÅVARER MED 
ET HØJT INDHOLD AF UMAMI

Tang
Det var faktisk i starten af 1900-tallet, i Japan, at man 
for første gang beskrev umami. Det var netop umami 
som vi kender fra tang. Prøv f.eks. OSCAR Signature Løg 
Fumet Økologisk hvor der indgår Kombu tang.  

Tomater
Tomater har et naturligt højt indhold af umami – både 
som friske, soltørrede, flåede og som tomatkoncentrat. 

Svampe
Svampe er også rig på umami, især shiitake har et højt 
indhold. Du kan med fordel bruge OSCAR Svampefond 
koncentrat for en dyb umami base. 

Gærflager
Gærflager er inaktiv gær, og de er med til at 
smagsforstærke samt imitere smagen af ost. De giver 
en rig mundfornemmelse og dyb fylde i retten. 

Ristede nødder og kerner
Ristede nødder og kerner er også gode kilder til umami, 
f.eks. valnødder og sesam. 

Fermentering
Fermentering frigiver glutamat og udvikler derved 
smagen af umami, og du kan fermentere et hav af 
grøntsager og på den måde tilføje umami til din ret. 
Du kan også bruge f.eks. OSCAR Premium Fermenteret 
Hvidløg pasta eller Premium Fermenteret Peber pasta til 
at give dybde og umami. 

Røg
Rygning og smagen af røg giver også en øget 
fornemmelse og smag af umami. Her kan du med fordel 
bruge OSCAR Røget Smag krydderi. 

Stegning, karamellisering og grillning 
Tilberedningsmetoder som stegning, karamellisering og 
grillning giver umami. Anvend med fordel OSCAR Stegt 
Smag krydderi til tilsmagning.

Hvad er umami? Hvorfor er umami vigtig?  
Hvor finder vi umami? 

Umami er mundfornemmelsen, fylden og  
den lange eftersmag, som mange ofte 
forbinder med kød, men som også kan findes 
i utrolig mange andre råvarer. Umami er den 
5. grundsmag udover sur, sødt, salt og bittert. 
De 5 grundsmage som er byggestenene til at 
skabe en velsmagende og velbalanceret ret. 

Umami kommer fra aminosyren glutamat, som 
naturligt forekommer i f.eks. mejeriprodukter 
og kød. Derfor tales der tit om mangel på 
umami i veganske retter, og det kan tit være  
en udfordring, at få den rette dybde og 
intensitet i vegansk mad. 

Men umami findes også i mange andre 
råvarer, og er du bevidst om disse og deres 
smag, så kan du nemt og hurtigt lave yderst 
velsmagende veganske retter.

BRUG VILEON APP OG  
SE FILM MED OPSKRIFTERNE

TJEK DE 3 BILLEDER I DENNE 
BROCHURE MED VILEON MÆRKET



FERMENTERING

Med fermenteret grøntsagsjuicer får du nogle 
gode baser til at justere dine saucer og retter 
med. 

Du kan gøre en indsats mod madspild ved at 
fermentere ”overskuds” råvarer fra dit køkken, 
prøv f.eks. at fermentér svampe eller tomater. 

Det er begge råvarer med et højt vandindhold 
og de har derfor en kort fermenteringstid. 

EKSEMPEL PÅ  
NATURLIG FERMENTERING*

1 kg  tomater 
2 %  salt (dvs. til 1 kg = 1000 g > 20 g salt)

Skyl tomaterne og skær i kvarte, vakuumpak 
med salt og lad dem ligge ved stuetemperatur 
i 48 timer. Dræn og sigt juicen fra og brug 
juicen til at justere saucer til med. 

Alternativ kan du bruge steriliserede 
fermenteringsglas/spande. 

*)  Fermentering som startes af naturlige  
mælkesyrebakterier på grøntsagerne.

TANG

Kombu tang tilfører umami 
til din ret. Tang spiller en 
central rolle i umamiens 
historie, med sit høje indhold 
af glutamat.

Dette gælder frisk såvel  
som tørret tang.

AQUAFABA

Aquafaba afgives ved kogning af  
tørrede kikærter og bønner. Det er det  
du kender som den tykke væske fra 
kogelagen eller dåsen. 

Aquafaba har bl.a. den fantastiske 
egenskab, at den kan bruges som 
emulgator og er i stand til at binde 
fedtholdige og vandige opløsninger.  

Du kan sagtens bruge kikærtevandet  
fra dåsekikærter.

VEGANSK ”MAYO”

Basis emulsion:

1 dl aquafaba (kikærtevand)
10 g OSCAR Premium Citron pasta
5 dl  smagsneutral olie

Blend aquafaba og Premium Citron pasta i 
3 sekunder med en stavblender og tilsæt 
derefter olie i en tynd stråle.

Bliver emulsionen for tyk kan du tilsætte 
en smule koldt vand. Til sidst tilsættes 
smag efter ønske, prøv f.eks. med 
OSCAR Røget Smag eller OSCAR Premium 
Fermenteret Peber. 

Info: 
Vær opmærksom på at bindingsevnen af 
aquafaba kan variere afhængigt af om den 
er hjemmelavet eller fra dåse. Hvis du vil 
opnå en højere bindingsevne kan du med 
fordel reducere din aquafaba.

Tips: 
Prøv også aquafaba i det søde køkken, 
f.eks. til marengs, chokolademousse eller 
flødeboller.

TIPS OG 
TRICKS



SERVERINGSFORSLAG
REHYDRERET GRØNTSAGER, MED SYLTEDE  
SAGER OG URTER.

GRØNTSAGSGLACE

Anvendelse: 
Hvor du ellers vil bruge en kødbaseret demi 
glace. Til tunge retter og saucer som f.eks.  
peber- og rødvinssaucer. 

100 g hvidkål (evt. stokken)
80 g tomatpuré
1/4 stk stjerneanis 
3-4  Sichuanpeber
200 g aquafaba (kikærtevand)
1 ltr OSCAR Signature  
 Løg Fumet Økologisk
 OSCAR Jævner
 OSCAR Premium Rødvin og Portvin  
 Reduktion 
 OSCAR Premium Fermenteret 
 Peber pasta 

Fremgangsmåde:
-  Svits kålen godt af så den tager farve, tilsæt 

tomatpuré, krydderier og aquafaba, og giv et 
opkog. 

-  Tilsæt Signature Løg Fumet og lad simre til 
kålen er mør. 

-  Tag stjerneanis op og blend resten. Sigt herefter 
og smag til med Premium Rødvin og Portvin 
Reduktion og Premium Fermenteret Peber.

- Jævn til en passende konsistens. 

SERVERINGSFORSLAG
GRILLET SPIDSKÅL, RAMSLØGSKAPERS,  
BBQ PÅ ’RØGET SMAG’, LØGBLOMSTER OG  
BRONZEFENNIKEL.

CREMESAUCE

Anvendelse: 
Hvor du normalt ville bruge en fløde/
ostebaseret sauce, f.eks. i pastaretter eller til 
blomkål.

1 ltr  OSCAR Signature  
 Løg Fumet Økologisk
40 g  peanutbutter
60 g  OSCAR Stegt Smag krydderi
80 g  kokosolie el. kakaosmør 
4 spsk  gærflager 
2 spsk   OSCAR Premium Fermenteret Peber 

pasta 
 OSCAR Jævner 

Fremgangsmåde:
-  Blend Signature Løg Fumet, peanutbutter og 

Stegt Smag sammen, kog op og montér med 
kokosolie, gærflager og Premium Fermenteret 
Peber.

- Jævn efter ønske.  
- Saucen kan evt. skummes op med lecitin.

BEMÆRK!
Alle saucerne er 
frysestabile.

VEGANSKE
SAUCER



SERVERINGSFORSLAG
STEGTE MORKLER, SYLTEDE BØGEHATTE,  
BAGTE OG BRÆNDTE LØG, RISTEDE PIEMONTE 
HASSELNØDDER, TIMIANOLIE, GÆREMULSION  

OG GUL-GRØN SALVIESKUD.

SVAMPEFUMET 

Anvendelse: 
Som consommé eller suppe, god til 
efterårsretter hvor du har dybde og intensitet 
i retten. 

3 ltr  OSCAR Signature Grønsagsbouillon 
Økologisk 

1 kg champignon 
4 stk skalotteløg
4 fed hvidløg 
5 dl   æblemost 
 sherryeddike 
 laurbær 

Fremgangsmåde:
- Brun svampe, hvidløg og skalotteløg af. 
-  Signature Grønsagsbouillon hældes ved 

løg og svampe og sættes i ovnen, i en 
gastrobakke med låg/film på, natten over 
ved 80° C.

-  Passer saucen og juster til med sherryeddike, 
jævn evt. efter ønske.

-  Smag til med salt og peber og skil evt. 
saucen med timianolie.  

SERVERINGSFORSLAG
STEGTE FORÅRSLØG, SYLTEDE HYBENROSER, 
SYLTEDE OG BRÆNDTE LØGRINGE, PORRE-
BLOMSTER, FERMENTERET HVIDLØGSEMULSION  
OG SKOVSYRE.

BRÆNDT PORREJUS

Anvendelse: 
En intens jus med dyb umami til f.eks. 
brændte løg, porre eller rodfrugter.

4 stk brændt porre (det hvide)
1 stk  brændt hvidløg
1 ltr  OSCAR Signature Løg Fumet 

Økologisk
¼ bdt timian 
1 spsk  OSCAR Premium Fermenteret 

Hvidløg pasta 
 hybenroseeddike 

Fremgangsmåde:
-  Brænd porre og hvidløg sorte og lad dem 

simre en times tid sammen med Signature 
Løg Fumet.

-  Tilsæt Premium Fermenteret Hvidløg, og lad 
saucen hvile, gerne natten over.

-  Sigt og smag til med hybenroseeddike.
-  Spædes op med brændt porreolie inden 

servering.

SERVERINGSFORSLAG
GLASEREDE HESTEBØNNER, GRILLEDE ÆRTER, 
AVOCADOPURÉ, CITRONVERBENASKUD,  
CITRONMELISSESKUD OG REVET LIMESKAL.

SYDAMERIKANSK  
INSPIRERET ESSENS

Anvendelse: 
En sødlig bouillon med masser af umami. 
Anvend den som essens eller consommé, til 
lette og friske retter med f.eks. bønner, ærter 
eller radiser.

2 stk rød/gul peberfrugt
1 stk chili (styrke efter smag)
1 ltr OSCAR Signature Løg Fumet 
 Økologisk
½ bdt verbena 
1-2 dl   fermenteret tomatjuice  

(tomater, 2 % salt, i 48 timer)
4 stk lime, skal og saft 

Fremgangsmåde:
-  Grill peberfrugterne og chilien sorte og kog 

op med Signature Løg Fumet og verbena
- Lad det stå og trække et døgn.
-  Sigt og smag til med fermenteret tomatjuice 

og frisk revet limesaft og skal.
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INSPIRATION

CARPACCIO AF  
MARKCHAMPIGNONER  
MED TRØFFEL OG  
GUL-GRØN SALVIE  

Hertil skummende svampefumet på 
OSCAR Signature Løg Fumet Økologisk.

GRILLET HJERTESALAT 
MED VERBENA, SYLTEDE 
RAMSLØGSKAPERS OG 
LØGKARSE

Vegansk gær- og estragonemulsion 
lavet på aquafaba og OSCAR Premium 
Citron pasta.



GRILLET PADRON, 
SPINAT, GRØN KARRY 
OG TALLERKEN-
SMÆKKER

Sauce lavet på grøn karry, spinat og 
OSCAR Signature Løg Fumet Økologisk.

INSPIRATION

SALTBAGT KNOLDSELLERI 
DISK, HASSELNØDDER 
FRA PIEMONTE OG 
GÆREMULSION

Svampesauce på OSCAR Signature  
Løg Fumet Økologisk og OSCAR 
Svampefond koncentrat.



BRÆNDTE BABYMAJS  
OG KIRSEBÆR MED  
GELERET GRØNTSAGS 
CONSOMMÉ

Geleret consommé lavet på OSCAR  
Signature Grønsagsbouillon Økologisk.

BRÆNDT PORRE MED 
REVET MACADAMIANØD 
OG SYLTEDE RAMSLØGS- 
KAPERS

Med vegansk emulsion lavet på OSCAR 
Premium Fermenteret Hvidløg pasta.

INSPIRATION
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OSCAR Signature
Løg Fumet Økologisk
Varenr. 296576

1 l karton

OSCAR Signature
Grønsagsbuillon Økologisk 
Varenr. 296583

1 l karton


