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OPPSKRIFTER MED TARE 

 

Tangsspreælls beste. Tareburger servert med mangosalsa og 
myntedressing 
Vegetarburger med sukker tare 

Tareburger 

180 g sukkertare ( blansjert i  sjøvann) 
400 g kikerter 
2 fedd hvitløk 
1 gulrøt middelsstor 
1 chili 
2 ts fiberhusk 
1 ts sitronsaft 
1egg 
smak til med karri, salt og pepper. 

 

• Kjør sammen alle ingrediensene i 
foodprosessor.  

• Form kaker på 120 g formes til 1cm høye 
kaker. 

Mangosalsa 
1-2 røde chili 
1 stk Mango 
1-2 ss mynte 
Saften av 1 lime 
1 ts salt 
litt olivenolje 

• Alle ingrediensene kuttes brunoaise og blandes sammen. 
• Ha i limesaft, salt og olivenolje og bland sammen.  
• La stå litt før servering slik at smaken setter seg. 

Myntedressing 
1,1 dl gresk yoghurt 
1 ss hakket mynte 
1 klype salt- 

• Alt blandes lett sammen. Rør forsiktig slik at yoghurten ikke blir tynn 



 

 

NORIKAKER 
6 noriark 
½ kopp vann 
2 egg  
3 ss hvetemel 
1 ts sesamolje 
Salt og pepper og  

Kan bruke valgfrie grønnsaker kuttet i 
brunoise 
Vårløk 
Gulrot 
Løk 
Hvitløk 
Rød chili 

 

 

 

Fremgangsmåte: 
• Del opp noriarkene og bland med vann, la stå i 10 min 

Kjøres samen med stavmikser. 
• Tilsett eggene og bland sammen. Vurder mengden egg. 
• Tilsett grønnsakene og melet. Her er det smak og behag som avgjør 

mengden. 
• Smak til med salt, pepper og sesamolje.  

 

I vårt farvann er det fjærehinne som er den arten som tilsvarer den som brukes i noriarkene.  

 

 
 
 

 

 

 



Taretapenade 

• 200 g kalamataoliven uten sten 
• 100 g sukkertare 

• 3 båt hvitløk 
• 2 ss kapers uten lake 
• 4 stk ansjosfileter 
• 1⁄2 bunt bladpersille 
• 2 ss tunfisk i olje 
• 1 ss sitronsaft 
• 3 ss extra virgin olivenolje 
• 1⁄2 ts kvernet pepper 
  
SLIK GJØR DU 

1. Ha oliven, tare, hvitløk, kapers, ansjosfilet, tunfisk og bladpersille i en 
hurtigmikser og kjør til det er finhakket. Spe med olivenolje mot slutten til du har 
fin konsistens. Krydre med pepper. 

Server tapenade som en del av et tapasbord eller smør den på fisk som skal 
ovnsbakes eller grilles. 
 

 

 

 

 

 

  



Pesto med Butare/ Butarepesto 
85 g parmesan 
2 hvitløksfedd (store) 
35 g mandler 
4 dl olivenolje 
50- 75 g utvannet butare 
1/3 potte persille 
smak til med salt og pepper. 

• Hvis det brukes fersk tare så må den 
blansjeres raskt i salt vann før bruk. Alt vannet 
må fjernes (salat slynge eller kjøkkenpapir) før 
bruk. 

• Brukes det tare som er blansjert og tørket så må den bløtlegges i ferskt vann 
før bruk. 

• Hvor mye tare man bruker er en smakssak ( både smak og konsistens 
påvirkes av mengden tare som brukes) 

• Ha alle ingrediensene i en blender og kjør sammen eller bruk en stavmixer for 
å kjøre sammen pestoen. 

• Smak til med salt og pepper 

Vi har brukt denne pestoen til å ovnsbake laks. Vi brukte rikelig slik at den også 
fungerte som saus. 

Den vill passe godt til pasta og som tilbehør til godt brød.  

Det er bare å bruke fantasien. Mulighetene er mange J 

 

 

 

 


