
INSPIRATION  OCH  LÄCKRA  RECEPT  FÖR  DIG  SOM  UPPSKATTAR  DET  GODA  I  LIVET



ROLIG MATLAGNING
MED HÄRLIGA SMAKER!

Den fjärde receptsamlingen från åke P är här och fullproppad med 
unika recept med härliga smaker. Vinterns skafferi ger oss oanade 
möjligheter till spännande matlagning. 

Att laga vilt är mer populärt än någonsin och vi använder det både till 
vardags och till smakrika högtider som jul- och nyår då vi samlas för att 
njuta av goda traditioner.
 
Många är intresserade och nyfi kna på att laga vilt och väl medvetna 
om att det vilda köttet är smakrikare än annat kött men också renare, 
magrare och sundare. Djuren rör sig fritt i den mest fantastiska miljön i 
skogen. Därför har vår receptsamling kommit till som en inspirationskälla 
för alla som vill laga till vilt med goda tillbehör och spännande 
kryddningar.

På www.akep.se fi nner du ännu fl er recept och vin tips samt information 
om våra produkter. Allt från detaljerade bilder till styckningsdetaljer.

Vårt viltskafferi är helt fantastiskt! 

SMAKLIG SPIS!
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”Vår receptsamling har kommit till som en
inspirationskälla för alla som vill laga till vilt med
goda tillbehör och spännande kryddningar.”
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3-RÄTTERS MENY
– recepten som följer är anpassade för 4 portioner –

Västerbotten cheesecake med
tempererad fasan

Mixa brödet tills det är fi nsmuligt, smält smöret och häll i det. Tryck ut smulorna i en 
liten form. Lägg gelatinet i kallt vatten 5 minuter, ta upp det och smält det försiktigt. 

Vispa crème fraiche några minuter med elvisp. Blanda i philadelphia- och 
västerbottenost och vispa ytterligare 1 minut, smaka av med salt och svartpeppar. 
Rör i det varma gelatinet och slå upp i formen. Låt vila i kyl ett par timmar. 

Stek fasanbrösten i smör och skär upp dem i långa skivor, slå i vinäger i pannan och 
droppa skyn som blir över köttet. Servera tillsammans med cheesecake.

4 st fasanbröst
2 cm mörkt bröd 
2 msk smör 
1 st gelatinblad

100g philadelphiaost
100g crème fraiche
50g västerbottenost, riven
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Helstekt hjortfile med
potatiskaka & messmörsås
600g hjortfi lé

Potatiskaka:
800g potatis, fast sort
1 st ägg
2 msk riven ost
 smör och olja
Sås:
0,5 dl smör
0,5 dl vetemjöl
6 dl viltfond
2 dl matlagningsgrädde
0,5 dl messmör
2 msk svart vinbärsgelé
 balsamicovinäger

Skala och riv potatisen på grovt. Häll i ägg och
ost, smaka av med salt och peppar. Hetta upp
en stekpanna med lite olja och smör, lägg i
potatisen, tryck till och forma till en stor kaka.
Bryn potatiskakan i ca. 5-10 minuter tills den
får en fi n färg. Vänd kakan med hjälp av ett
lock eller en tallrik. Låt den andra sidan steka
på svag värme tills potatiskakan får fi n färg och är genombakad.

Fräs smör och mjöl i kastrull, tillsätt fond och grädde. Låt såsen koka i minst 5 minuter. Tillsätt messmör 
och gelé, låt sjuda försiktigt tills smaken känns bra och såsen är lagom simmig och fi n. Smaka av med 
balsamvinäger, salt och vitpeppar. Sila och mixa såsen innan servering.

Krydda och bryn köttet runt om. Stick in en köttermometer och stek sedan i 125° varm ugn tills innertemp-
eraturen är 55-65°. Låt köttet vila i tio minuter innan det skivas upp. Servera med potatiskaka och sås.

potatiskaka & messmörsåspotatiskaka & messmörsås

på svag värme tills potatiskakan får fi n färg och är genombakad.

Frukt- & bärcarpaccio 
med nötter & fluff
80g vit choklad 
2 dl vispgrädde
 färska frukter, tunt skivade
 hackade blandade nötter
 citronmeliss

Hacka chokladen och lägg den i en  
bunke. Koka upp grädde och slå den över 
chokladen, rör tills allt smält samman. Låt 
sedan kallna, gärna till 0°. Vispa därefter 
upp chokladblandningen med elvisp till ett 
fi nt fl uff. 

Lägg ut de tunna fruktskivorna på en kall 
tallrik och avsluta med en klick fl uff mitt 
på tallriken. Dekorera med nötter och  
citronmeliss.
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FÅGEL
– recepten som följer är anpassade för 4 portioner –

Pecorinofyllda kycklinglår
med kronärtscreme
6 st kycklinglårfi léer med skinn
40g riven pecorinoost
30g rucolasallad
1 msk olivolja
12 st bambuspett
 salladsblad och skott

Crème:  
4 st inlagda kronärtshjärtan
1 tsk fi nhackad vitlök
0,5 dl crème fraiche

Mixa en slät sås av kronärtor, vitlök och crème fraiche i en mixer, smaka av med salt och
svartpeppar. Lägg ut kycklinglåren med skinnsidan neråt och torka dem med papper. Salta och
peppra lårfi léerna, strö på ost och lägg en nypa rucola mitt på varje bit. Rulla ihop dem och stick
2 bambuspett i varje fi lé, pensla med olivolja. 

Baka kycklingen i ugn, ca. 180°, tills innertemperaturen är ca. 68°. Snitta de färdiga fi léerna på
mitten, mellan bambuspetten och servera med crèmen och en liten sallad.

Vildand med svampcanneloni
600g (4 st) vildandbröst
100g riven parmesanost
12 st cannelonirör
1 stor palsternacka
1 stor gul lök

150g champinjoner
150g shiitake
2 dl matlagningsgrädde
2 dl mjölk, 3%
 smör, fl ingsalt och nymald svartpeppar

Skala och hacka lök och palsternacka, ansa och hacka 
svampen grovt. Fräs grönsaker och svamp på medelhög 
värme i 5 minuter, tillsätt grädde och låt koka 1 minut, tag 
sedan åt sidan. Blanda i hälften av osten, smaka av med salt 
och peppar. Låt svalna och fyll sedan cannelonirören med 
svampröran.

Smörj en ugnsfast form och lägg i cannelonin, formen skall vara 
precis så stor att rören ligger tajt. Slå på vätskan från svampen, 
mjölken och strö på resten av osten. Baka cannelonin mitt i 
ugnen, 175°, ca. 20-25 minuter. 

Putsa vildanden. Hetta upp en klick smör i en stekpanna. 
Salta och peppra andbrösten, bryn i pannan så de får fi n 
färg och lite nötig smak av smöret. Slå in köttet i folie och 
låt vila en stund innan servering. Servera vildandsbrösten 
tillsammans med cannelonin, garnera gärna med spröda 
salladsblad och skott.



Ankbröst med mjukstekt 
svamp & potatiscappuccino
2 st ankbröst
600g svamp, t.ex. skogschampinjoner och shiitake
2 dl hackad schalottenlök
75g smör
2 msk hackade örter
600g potatis, t.ex. ratte eller mandelpotatis
2 dl hackad schalottenlök
4 dl kycklingfond
4 dl grädde
2 msk mjölk
2 klyftor vitlök, tunt skivad

Lägg 50g smör i en kall stekpanna tillsammans med hackad 
lök och svamp. Höj värmen och låt det bryna tills det fått fi n 
färg och svampen fått fi n mjuk konsistens, smaka av med salt 
och peppar.

Skala och tärna potatisen, lägg den tillsammans med lök, 
vitlök och 25g smör i en tjockbottnad kastrull. Låt fräsa sakta i 
5 minuter och slå sedan på fond och grädde. Sjud utan lock 
i 15 minuter och mixa sedan soppan slät. Sila och smaksätt 
med salt och vitpeppar. Slå upp i varma koppar. Spara 1 dl 
soppa som mixas med mjölk till ett skum så slås på toppen 
av varje kopp.

Skär ett snitt i skinnet på ankbrösten, krydda med salt och 
fi nmald svartpeppar. Bryn sedan runt om med skinnsidan 
först. Lägg köttet i en ugnssäker form och efterstek i ugn, 110° 
till en innertemperatur på 58°. Täck köttest med folie och låt 
vila i 10 minuter. Skär sedan ankan i tunna skivor och servera 
tillsammans med svamp och potatiscappuccino.

Krispig kalkon
”Italien style”
400g kalkonfi lé
8 skivor pancetta eller bacon
2 st ciabatta
 salladsgrönsaker och färska örter
2 st äggulor
1 tsk senap, osötad fransk
1 msk vit mild vinäger
1 dl mild olivolja
1 dl rapsolja
1-3 tsk tryffelolja
50g parmesan, riven

Blanda äggulor, senap och vinäger i en bunke. 
Vispa i oljorna droppvis och smaka av med 
tryffelolja, salt och peppar. Dela ciabattan och 
rosta dem i het ugn, droppa gärna på lite god 
olja.

Rosta samtidigt pancettan. Stek kalkonfi len hel, 
skiva den och arrangera salladen vackert. Servera 
salladen tillsammans med dressingen medans 
kalkon och pancetta fortfarande är ljumna.
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REN & ÄLG
– recepten som följer är anpassade för 4 portioner –

Helstekt reninnanlår med 
syltade kantareller
ca. 600g reninnanlår
3 msk smör
100g kantareller, gärna små
2 msk ättika, Perstorps, 24%
4 msk socker
1 tsk  gult senapsfrö
1 st lagerblad
1 st kryddnejlika
 rödvinssås
 mandelpotatis

Lägg kantarellerna i en kastrull, slå i 2 dl vatten och tillsätt 1 
nypa salt, sjud svampen i ca. 10 minuter. Sila bort kokvattnet 
men spara 1 dl till kryddlagen. Lägg kantarellerna i en ren 
burk. Koka upp ättika, socker, kokspad och kryddor. Låt koka 
livligt i några minuter och  slå det sedan över svampen, tillslut 
burken och kyl. Låt gärna kantarellerna mogna några dagar 
innan servering.

Putsa köttet och bryn det i smöret. Krydda med salt, svart 
och vit peppar. Ställ in köttet i 175° varm ugn, skruva direkt 
ner till 110°. Stek köttet till en innertemperatur på 58°. Avbryt 
stekningen, slå in köttet i folie och låt vila i 10 minuter. Skiva 
köttet och servera det tillsammans med kantareller, rödvinssås 
och nykokt mandelpotatis.

Hakkebiff med
lök & vaktelägg
400g viltfärs
1 dl dinkelvete
2 st äggvita
2 dl crème fraiche
2 stora gula lökar
2 msk skirat smör
4 st vaktelägg
 skysås och potatispuré till servering

Skala och skiva löken tunt. Stek den sedan långsamt i 
smöret tills den blivit mjuk och fått fi n gyllenbrun färg, 
smaka av med salt och vitpeppar. 

Koka dinkelgrynen enligt anvisningarna på förpack-
ningen, låt sedan svalna. Blanda viltfärs, äggvita, dinkel 
samt salt och vitpeppar kraftigt tills det har blivit en jämn 
och fi n färs. Tillsätt crème fraiche och blanda väl. Hetta 
upp lite olja i entt stekjärn 8 fi na biffar ett par minuter på 
varje sida. 

Stek vakteläggen försiktigt, salta och peppar. Lägg upp 
biffarna på varma tallrikar, toppa med löken och avsluta 
med vaktelägget. Servera tillsammans med potatispuré 
och skysås.

8     Åke P – Härliga smaker!



Viltstek med senap & salvia
600g viltstek, välj Din favorit
600g pumpa, t.ex. muscat
2 msk rapsolja
4 msk smör
2 msk färska salviablad
2 msk grovkornig senap, fransk
1 msk vit mild vinäger, t.ex. sherryvinäger
1 msk socker
2 tsk riven pepparrot
2 dl crème fraiche
 citron

Dela pumpan i fi na bitar, skala om det behövs. Ringla på 
olja, krydda med salt och peppar, stek den sedan i het ugn, 
ca. 10 minuter på 225°. Den skall kännas mjuk men inte 
mosig. Bryn steken hastigt och stek den färdig i ugn, 125° till 
en innertemp på 60-62°. Låt steken vila inslagen i alufolie 
ca. 15 minuter innan den trancheras.

Blanda crème fraiche och pepparrot, smaka av med salt, 
vitpeppar, citron och en nypa socker. Hetta upp en vid 
kastrull och lägg i smör, salvia, senap, vinäger och socker. 
När det börjar koka så vänd i pumpan och se till att 
den blir jämt glaserad. Servera steken med pumpa och 
pepparrotskräm.

Älgroulader med mandelpotatismos
600g älginnanlår (i 8 skivor)
50g rökt fl äsk
1 st äpple, grönt
1 st lök
2 msk senap, osötad, fransk
1 stor saltgurka
2 msk smör
1 msk kalv eller viltfond, koncentrerad
1 dl matlagningsgrädde
2 msk ansjovisspad
 tandpetare 
800g mandelpotatis
50g smör
2 dl mjölk 3%

Skär fl äsk, äpple, gurka och lök i stavar. Lägg ut köttet och 
banka ut det lätt, bred på senap, salta och peppra. Fördela 
ut fl äsk och grönsaksstavarna mitt på ruladerna och rulla ihop 
dem hårt. Fäst ändarna med tandpetare. Bryn rouladerna i 
smör och lägg över dem i en traktörpanna som de precis 
får plats i. Kok ur stekjärnet med några deciliter vatten och 
slå det på köttet. Tillsätt fond och ansjovisspad, häll sedan 
på vatten så att det täcker. Låt ruladerna sjuda i ca. 45-60 
minuter tills de känns möra.

Koka potatisen mjuk i saltat vatten, låt de rinna av och ånga av
några minuter. Värm upp smöret och mjölken och slå det över
potatisen. Vispa potatisen med en stor 
ballongvisp till ett grovt mos, smaka av 
med salt och vitpeppar.

Tag upp köttet och slå grädden i 
kastrullen. Låt såsen koka samman så 
den blir simmig och smaka av med 
salt, peppar och ansjovisspad. Lägg 
tillbaka ruladerna och låt det bli riktigt 
varmt. Servera tillsammans med moset 
och t.ex. lingon eller gelé.
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600g lammytterfi lé
2 msk olivolja, mild
8 st vitlöksklyftor
80g smör, rumstempererat
2 msk persilja, hackad
1 msk pressad citron

800g potatis, mjölig sort
50g smör
100g getost, gärna smulig
2 dl mjölk 3%
 skysås

Vildsvinsgryta
med chili & kokos 
600g vildsvin, tärnat grytkött
4 st schalottenlök, klyftad
2 st vitlöksklyftor, skivade
1-2 msk sambal oelek eller
 fi nhackad röd chili
4 dl kokosmjölk
2 dl matlagningsgrädde
1 msk kycklingfond, koncentrerad
1 ask babyspenat
 ris eller nudlar

Bryn grytbitarna hastigt, smaksätt med salt och vitpeppar, 
slå på vatten så att det täcker och låt det sjuda tills köttet 
är mört, ca. 40 minuter. Skumma av orenheter som fl yter 
upp. När köttet är kokt så slå upp det i en sil och låt det 
rinna av. (Spara gärna buljongen till andra rätter.)

Diska ur kastrullen, smält smöret och bryn lök samt vitlök. 
Tillsätt kött och sambal och avsluta med kokosmjölk, 
grädde och fond. Låt det koka upp ordentligt, vänd i 
spenaten och smaka av med salt, peppar, chili och 
eventuellt några droppar lime eller citron. Servera grytan 
tillsammans med ris eller nudlar.

LAMM & VILDSVIN
– recepten som följer är anpassade för 4 portioner –

Provensalskt lamm med
getostpotatismos

Skiva 6 vitlöksklyftor tunt. Fräs dem på låg värme i en liten 
kastrull tillsammans med 1 msk olivolja i ett par minuter, de 
skall inte få färg, låt sedan svalna. Mixa smör, persilja, de frästa 
vitlöksskivorna och citronen. Smaka av med salt och vitpeppar, 
kyl sedan. 

Skiva 2 vitlöksklyftor och lägg tillsammans med kött och 1 msk 
olivolja i en påse. Låt marinera i kyl minst 1 timme men gärna 
över natten.

Koka potatisen mjuk i saltat vatten, låt rinna- och ånga av 
några minuter. Värm upp smöret och mjölken och slå det över 
potatisen. Stompa/grovmosa potatisen med potatisstöt eller 
trägaffel och vänd i smulad getost mot slutet, smaka av med 
salt och vitpeppar. 

Bryn köttet hastigt och låt det eftersteka i ugn till en inner-
temperatur på 56°, låt sedan vila under folie några minuter 
innan det skärs upp. Servera kött, potatis, smör och skysås 
tillsammans med en luftig och fi n sallad.
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DESSERT

Mini glace au four
– 4 personer –

140g (4 st) äggvitor
0,75 dl strösocker
1 tsk citron, pressad
 tårtbotten – hembakad eller färdigköpt
 glass, välj din favorit
 sprit, likör eller smaksatt sockerlag

Skär ut 8 cirklar ur tårtbotten, ca. 4 cm. Låt glassen 
mjukna något så att den går att forma. Börja 
med  en kaka i botten, lägg på ca. 1 dl glass och 
forma den rund. Lägg på en kakrundel överst och 
droppa på lite likör/sockerlag. Ställ dem ett par 
timmar i frysen så att de är riktigt iskalla.

Lägg äggvitorna i en ren bunke. Vispa marängen 
med elvisp, först på lägsta hastighet några minuter,  
öka sedan till full hastighet. När äggvitorna börjat 
resa sig så tillsätt citron och socker lite i taget. 
Vispa tills det blivit en blank, fast och fi n maräng. 

Klä in de iskalla bakelserna med ett halvcentimeter 
tjockt täcke med maräng, spritsa eventuellt på 
något mönster. Grädda bakelserna i het ugn, 
250° i ett par minuter. Varm chokladmuffins

med skogsbär
– ger ca. 10 små formar –

60g ägg
40g äggulor
40g muscovadosocker, mörkt
100g osaltat smör
160g mörk choklad, ca. 70%
ca. 1 dl skogsbärssylt

Vispa ägg, äggulor och socker på högsta 
hastighet i ca. 5 minuter. Smält smör och 
choklad i mikrovågsugn eller vattenbad, låt 
det svalna till rumstemperatur. 

Vänd försiktigt ner chokladen i äggmassan 
och spritsa upp det i smorda små formar, 
toppa med en tesked sylt och baka i ugn, 200° 
i 4 minuter. Önskas fastare konsistens så öka 
tiden i ugnen. Fyll inte formarna helt eftersom 
bakelserna suffl erar ett par centimeter.
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MER VILT & GOTT
– recepten som följer är anpassade för 4 portioner –

Vilda lejonhuvud
500g  vildsvinsfärs
1 st  ägg
6 msk  Blue Dragon Premium Soja
3 msk  maizenamjöl
1-2 tsk  fi nriven ingefära
1 dl  hackade champinjoner
1 msk  hackad persilja
3 msk  fi nhackad lök
2 dl  sallads-/kina kål, strimlad
3 dl  kyckling-/hönsbuljong

Viltstek med cidersås
600g  viltstek, uppbunden
2 dl  buljong eller sky, egen eller
 från koncentrat
2 msk  mörkt muskovadosocker
2 msk  äppelcidervinäger
2 dl  matlagningsgrädde
1 msk  maizenamjöl
1 st äpple, syrligt grönt och fi ntärnat
 potatis och andra goda rotfrukter

Bryn steken och stek den därefter klar i ugn på 
låg temperatur, ca. 110°. Köttet ska nå 55-68° i 
innertemperatur.

Koka samman buljong, muskovado och vinäger 
tills cirka hälften återstår. Tillsätt grädde och låt  
sjuda ytterligare några minuter. Red av med 
maizena utrört i 1 msk kallt vatten och låt koka 
upp, smaka av med salt och vitpeppar. Sila 
skyn och vänd i äppletärningarna. 

Servera steken med potatis och andra rostade 
rotfrukter du tycker om.

Vispa samman ägg, 3 msk soja, majsmjöl och ingefära. 
Blanda i färs och grönsaker, smaka av med salt och 
peppar. Om färsen känns för hård så tillsätt några 
matskedar vatten.

Forma stora köttbullar och bryn dem runt om tills de är 
vackert gyllenbruna. Tag upp köttbullarna och torka 
ur stekpannan. Lägg tillbaka köttbullarna och slå på 
buljongen, låt sjuda ca. 5 minuter tills köttbullarna 
känns fasta och är genomvarma. Låt salladskålen 
koka med de sista minuterna. 

Servera tillsammans med nykokt jasminris. 
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Viltgulasch
600g  vilda grytbitar, gärna bogkött
1 stor  gul lök
3 st  röd paprika 
3 klyftor  vitlök
2 msk  smör
2-4 msk  paprikapulver av bra kvalitet
1 msk  koncentrerad fond, ox eller kalv
250g  surkål av bra kvalitet
4 msk  gräddfi l eller crème fraiche
 potatis, ris eller pasta
 sallad

Strimla lök och paprika, hacka vitlöken. Hetta 
upp smör i en tjockbottnad kastrull och bryn 
köttet hastigt. Krydda med salt och peppar. 
Tag upp köttet och lägg åt sidan.

Hetta på nytt upp kastrullen och bryn grönsaker, 
paprikapulver och vitlök. Lägg i köttet och 
tillsätt fond och vatten tills köttet täcks. Låt 
grytan koka sakta i ca. 60 minuter tills köttet 
blivit mört.

Låt surkålen rinna av i en sil och vänd sedan ner 
den i grytan, smaka av med salt och peppar. 

Servera gulaschen toppad med en klick crème 
fraiche och potatis, ris eller pasta samt en god 
sallad.

Vildsvinsfile ”Char Siu”
600g vildsvinsfi lé
1 burk  Blue Dragon Honey Cashew
150g  Blue Dragon Äggnudlar
50g  sockerärtor
100g  morot
100g  champinjoner
1 knippe  salladslök
2 msk  ljus soja

Putsa fi lén fri från senor och fett. Lägg den i en 
påse tillsammans med 3 msk Honey Cashewsås 
och låt marinera i minst 3 timmar men gärna 
över natten. 

Hetta upp ugnen till 220° och lägg fi lén på ett 
ugnsgaller. Sätt in köttet i den heta ugnen och 
ställ en långpanna med några deciliter vatten 
under. Sänk värmen till 150° och låt köttet 
steka ca. 20 minuter. Ös med marinaden som 
droppar med i pannan upprepade gånger 
under stekningen.

Koka nudlarna enligt anvisningarna på för-
packningen och låt dem rinna av. Strimla alla 
grönsaker fi nt. Hetta upp en matsked olja i 
en wok eller stekpanna, lägg i grönsaker och 
nudlar, låt steka ca. 30 sekunder tills allt är 
varmt. Smaksätt med salt, peppar och soja. 

Servera kött och nudlar tillsammans med 
resterande honey cashewsås.
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SÅS & MARINAD
– recepten som följer är anpassade för 4 portioner –

Rödvinsmarinad
1 dl rödvin
1 tsk rosmarinblad, färska
2 st lagerblad
1 tsk enbär
2 msk olja
1 msk farinsocker

Slå alla ingredienserna i en bunke och vispa 
kraftigt. Smaka av marinaden med svartpeppar 
och farinsocker. Salta på köttet när det grillas.

Marinaden passar bra till allt vilt kött.

Chili och vitlöksmarinad
2 st  vitlöksklyftor, tunt skivade
3 msk balsamicovinäger av bra kvalitet
3 msk olja
1 liten röd chili

Dela chilin på längden, ta bort kärnorna och 
rosta den på torr stekpanna någon minut. Slå alla 
ingredienserna i en bunke och vispa kraftigt. Smaka 
av marinaden med svartpeppar och eventuellt en 
nypa socker. Salta på köttet när det grillas.

Marinaden passar bra till alla typer av kött och 
fågel.

Grön ärtsås
100g gröna ärtor, frysta
1 dl crème fraiche
1 st vitlöksklyfta, hackad
1 tsk pressad lime 
 socker

Lägg de frysta ärtorna i kokande vatten, låt de 
sjuda i 2 minuter och låt de sedan rinna av. När 
ärtorna svalnat så lägg dem i en mixer/matberedare 
tillsammans med crème fraiche, vitlök och lime, kör 
till en slät smet och smaka av med salt, peppar och 
en nypa socker.
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Äpplemos med pepparrot
2 kg äpplen 
300-400g socker
2 tsk röd melatin 
1 tsk askorbinsyra
 pepparrot, färsk riven

Skölj och dela äpplena, lägg dem i en kastrull 
tillsammans med 3 dl vatten och koka dem mosiga, 
ca. 10 minuter. Passera moset och rör i socker, 
askorbinsyra och melatin. Låt sjuda ca. 5 minuter och 
häll sedan upp på burkar. 

När det är dags att servera, riv rikligt med pepparrot 
som blandas i moset.

Honungsmarinad
1 dl apelsinjuice, nypressad 
0,5 dl limejuice, nypressad 
2 msk fl ytande honung
0,5 msk rapsolja
2 msk kinesisk soja

Slå alla ingredienserna i en bunke och mixa/vispa 
kraftigt. Smaka av marinaden med svartpeppar och 
honung. Salta på köttet när det grillas.

Marinaden passar bra till ljust kött och fågel. 

Fruktig och varm BBQ-sås
400g rotfrukter t.ex. morötter,
 palsternacka och lök
1,5 dl Sweet Baby Ray BBQ-sås
200g ananas, färsk

Skala rotfrukterna och fi nhacka dem, det går 
utmärkt att köra dem i matberedare. Fräs grön-
sakerna på låg värme och slå på BBQ-sås. 
Låt det sjuda sakta i ca. 30 minuter. När det är
5 minuter kvar så tillsätt tärnad ananas.
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åke P FÅGEL & VILT AB
Betselgatan 8
213 77  Malmö

Tel: +46 40-94 59 26
Fax: +46 40-94 58 30

info@akepfagelovilt.se
www.akep.se
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