
OLIE, OLIE OG MERE OLIE



IL CLASSICO

Dette er den klassiske dressing, som du kan 
bruge til alle slags salater hele året rundt.

Tommaso tip: Jo bedre olie, jo bedre dressing. 

Tommaso trick: Husk at røre godt rundt med gaflen. Si, med 
gaflen, ikke skeen. Sukkeret opløses bedst med omrøring med 

gaffel – og så rammer du smagen helt perfekt.

INGREDIENSER 
 

• 2 dele Ekstra jomfruolivenolie  
Classico fra Olifa 

• 1 del hvidvinseddike fra Olifa

• Smag til med sukker og sennep



Denne dressing er lækker til en hvid fisk på grillen, dampet 
fisk, eller som en lækker dressing over dine nye kartofler.

Pestodressing, der giver et sundt tvist til din middag.

Hak det grønne og hvidløg meget fint. Bland de flydende in-
gredienser. Bland urter og hvidløg i den flydende masse og rør 
godt. Smag til med salt og peber og et skvat honning fra Olifa.

Tommaso taste: Brug honningen fra Olifa, så du får den dejlige 
sødme fra honning med appelsinblomst.  

Det gør en forskel for smagen. Det lover vi dig.

Tommaso taste: Pesto-dressingen er god til dine nye kartofler, 
men er også en rigtig god og sund spread til din frokostmad. 

Tommaso tip: Hvis du vil have en tykkere og mere kraftig pesto, så 
hælder du bare flere mandler og noget parmasan i blenderen.

INGREDIENSER 
 

• ½ bundt persille 

• ½ bundt purløg

• 1 fed hvidløg

• Saft fra en ½ økologisk citron

• 4 tsk Terre di Olifa ekstra jomfruolivenolie fra Olifa

• Smag til med salt og peber og en smule honning

INGREDIENSER 
 

• Pluk godt med løvstikke og smid det i blenderen
 

• Hæld den økologiske ekstra jomfruolivenolie fra Olifa i 
blenderen til du får en pesto-lignende konsistens

• Tilsæt en lille håndfuld mandler, godt med peber og citron 

• Og smag til sidst til med salt.

DEN GRØNNE TIL FISKEN LØVSTIKKEN, OLIEN  
OG DET LILLE TVIST



Endnu en klassiker, der er lidt mere end Il Classico. 

Rør indtil ingredienserne samles og så har du en himmelsk klassiker.

Tommaso trick: Du kan have denne dressing stående i køleskabet 
i flere dage. Den skal bare røres sammen inden den kommer på 

bordet, så den ikke skiller. 

Tommaso taste: Tilsæt en smule sennep for ekstra pift.

INGREDIENSER 
 

• 2 fed hvidløg presset 
 

• 2 tsk balsamico fra Olifa

• 4 tsk Ekstra Puglia jomfruolivenolie fra Olifa

• 1-2 tsk honning med appelsinblomst fra Olifa  
 

• Salt og peber

IL CLASSICO SECONDO



THE EGG OIL DRESSING THE ITALIAN WONDER

Dressingen til salater med kød i. Denne dressing er mere en kold sauce end en dressing.

Pil æggene og hak dem fint. Rør æggene sammen med sennep 
og eddike. Pisk meget koncentreret mens du hælder ekstra 

jomfruolivenolie fra Valpolicella i og smag til med salt og peber.

Tommaso trick: Dressingen er ikke kun god til salater med kød, 
men også i den grønne salat med kylling, tun eller laks.

Smid alle ingredienser i blenderen og smag til med salt og peber.

Tommaso trick: Hvis du vil gøre denne kolde sauce mere italiensk, 
så tager du lidt færre cherrytomater og lidt flere peberfrugter.

INGREDIENSER 
 

• 2 hårdkogte æg

• 1 spsk sennep

• 4 spsk rødvinseddike

• 1 dl ekstra Valpolicella jomfruolivenolie fra Olifa

• Salt og peber

INGREDIENSER 
 

• 30 mandler 

• 10 cherrytomater 
 

• 10 dl ekstra jomfruolivenolie Terre di Olifa 

• 2 -3 røde pebere 

• 2 fed hvidløg 

• Paprika 

• Hvidvinseddike



DEN JEG ELSKER, ELSKER JEG

Rens knoldselleri og skør det i 4 ”både”. Bag knoldselleri i 3 timer  
ved lav temperatur. Hæld Terre di Olifa og drys med salt og peber.

Tommaso taste: Denne opskrift fremhæver det smukke i en af de 
mest prisvindende olier og saltet forstærker hele smagsoplevelsen.

Ikke en dressing, men en god måde at bruge knoldselleri på 
den simple måde. Lige i italiensk tradition – simple is good.

INGREDIENSER 
 

• Et knoldselleri

• Terre di Olifa

• Salt og peber



OLIEN MED DET SIMPLE  
DANSKE SOMMER TOUCH

Få et arsenal af olier på en simpel måde.

Smag din olie til med den krydderurt, som du er helt pjattet 
med – løvstikke, dild, persille, ramsløg eller noget helt andet.

Tag ekstra Valpolicella jomfruolivenolie fra Olifa og de valgte 
krydderurter i en blender.

Olien kan holde sig omkring 2 uger i køleskabet.

Her får du en anden måde at bruge dine krydderurter på. 

Vælg f.eks. salvie, bronzefennikel, eller tilsvarende kraftigt 
smagende krydderurt. 

Varm Olifa olivenolie til stegning op og tag en kvist  
krydderurt og læg den i olien.  

Pas på, at du ikke smider den i, da det kan sprøjte.

Tag urten op og læg den til ”tørre” på et stykke køkkenrulle.

Tommaso trick: Si den blendede olie, hæld på en patentflaske 
og så er der lækre olier til din sommermad.

Tommaso taste: brug disse stegte urter til at pifte din bagte torsk, 
stegte kylling eller andet kød op. Der er ingen grænser. Det er bare 

om at komme i gang med at lege med smagsløgene. 

Tommaso trick: Brug altid kraftigt smagende krydderurter.  
Persille, purløg osv. går ikke lige i denne.

FRIED KRYDDERURTER



DEN SIMPLE

Bland alle ingredienserne og rør dem sammen med en gaffel.

Tommaso taste: tilføj et fed hvidløg, når der skal være ekstra 
smæk på dressingen.

INGREDIENSER 
 

•  Økologisk olie fra Olifa

• Balsamico fra Olifa

• Honning med appelsinblomst fra Olifa

Denne dressing er en rigtig klassiker i mange hjem og den 
opskrift, som vi modtog fra jer følgere flest gange.



DEN MED BASILIKUM VINAIGRETTEN MED NUANCER

En frisk dressing, der giver en helt fantastisk smag.

Hak basilikum helt fint og bland med de andre ingredienser.

Tommaso tip: Smag til med sukker og salt, hvis du synes, at 
den mangler en smule nuancer.

Rør alle ingredienserne godt sammen med en gaffel. Smag til, 
så dressingen er tilpas fed i smagen og med lidt det spice, der 

passer bedst til din salat eller ret.

Tommaso trick: Flere af jer tilføjer lidt ketchup og sirup  
og en sjat fløde.

INGREDIENSER 
 

• Ekstra jomfruolivenolie Terre di Olifa

• Friskpresset citronsaft

• Peber

• Basilikum

INGREDIENSER 
 

• Ekstra jomfruolivenolie Classico fra Olifa 

• Hvidvinseddike fra Olifa 

• Dijon sennep 

• Friskpresset hvidløg 

• Finthakket løg 

• Salt & peber

Dressingen, som mange af jer har som favorit  
– med en smule nuancer.



OLIE-EDDIKE DRESSING

Dressingen kan bruges til alle slags salater. 

Tommaso taste: Pynt gerne salaten med friske krydderurter. 
Det giver liiiige lidt ekstra lækkerhed.

INGREDIENSER 
 

• 1 dl. hvidvinseddike fra Olifa 

• 3 dl. ekstra jomfruolivenolie Classico fra Olifa 

• Honning med appelsinblomst fra Olifa 

• Salt & peber

En rigtig klassiker med italiensk simpelhed  
og true Italian style.



Få mange flere Tommaso tips, tricks og taste på  

WWW.TOMMASO.DK


