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Rask og enkel tomatsaus

Oppskrift

Vanskelighetsgrad Enkel
Tidsbruk Maks 30 minutter
Porsjoner Oppskriften blir litt over 1 liter tomatsaus

Anbefalt utstyr Kasserolle eller gryte på minst 1,5 liter, stavmikser eller blender, teskjemål.  
Vekt hvis du har (men ikke viktig i denne oppskriften).

Fremgangsmåte

1. Stek kuttet løk i olje i en kasserolle på medium varme ( jeg bruker 5/9) i ca 5 minutter til den er mykere og litt 
blank. Rør om av og til.

2. Tilsett kuttet hvitløk og stek i 1 minutt under omrøring hele tiden. 
Tilsett tomatpure og stek i  1 minutt under omrøring hele tiden.

3. Tilsett bokstomat. Skyll boksene rene med en tynn stråle vann, så de blir maks 1/4 full (ca 1 dl) og hell vannet i 
kasserollen. 
Tilsett sukker, oregano, basilikum, salt og pepper. 
Legg et lokk delvis over kasserollen (så det ikke spruter når koker, men at sausen får fordampe litt og bli tykkere). 
Kok opp og la tomatsausen småkoke i ca 15 minutter. Rør om av og til.

4. Smak til med sukker, da noen bokstomater er veldig syrlige og trenger mer sukker. Hvis det blir for søtt, så tilsett 
litt eddik.

5. Kjør tomatsausen jevn og glatt med en stavmikser eller i blender.
6. Nå er tomatsausen ferdig og klar til bruk, men du kan: 

- koke den lenger for tykkere konsistens 
- ha i litt vann for tynnere konsistens

Oppbevaring

Tomatsaus for oppbevaring til senere avkjøles raskt i vannbad før den settes i kjøleskap eller fryser. 
Sausen holder seg godt i en ukes tid i kjøleskapet, eller mange måneder i fryseren. 

Ingredienser 

• 2 ss olje
• 200 g løk (ca 2,5 små / ca 1,5 medium / ca 1 stor), kuttet smått/hakket  

• 2 fedd hvitløk, kuttet smått/hakket
• 2 ss tomatpure 

• 800 g hermetiske tomater (2 bokser a 400 g, helst knust/hakket type) + skyllevannet
• 1 ss sukker
• 1 ss oregano, tørket 
• 1 ss basilikum, tørket 
• ½ ts salt
• noen kvern pepper
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