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4 personer

2 msk  rapsolja, kallpressad
600g  grytbitar av rådjur alt. hjort
3 st  timjankvistar
2 st rosmarinkvistar
10 st  champinjoner, klyftade
2 st  morötter, grovt slantade
1 st  gul lök i klyftor

Hetta upp en tjockbottnad gryta. Häll i rapsoljan och låt bli het. Lägg i 
kött, timjan, rosmarin, svamp, lök och morötter, bryn ca. 5 min till fin färg 
har uppnåtts. Klicka i tomatpuré och bryn ytterligare någon minut under 
omrörning. Tillsätt sedan vin, fonderna och eventuellt lite vatten så att det 
precis täcker, låt sjuda i 45 minuter. 
 
Bryn betor och syltlök i en stekpanna och slå det i grytan. Låt sjuda
ytterligare 20-30 minuter tills köttet är mört och betorna är färdigkokta. 
Smaka av med salt, peppar och fonderna och servera grytan rykande het.

2 msk  tomatpuré
1 flaska  fylligt rödvin
2 msk  flytande kantarellfond
  (koncentrat)
1 msk  schalottenlöksfond
8 små  rödbetor, skalade & klyftade
15 st  syltlökar

BOURGUIGNON 
MED RÅDJUR & BETOR Rådjur

PREMIUM

SVENSKT
VILTKÖTT
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4 personer

800g  viltstek, t ex hjort eller rådjur
10 små  kärnfria plommon (väl mogna)
2 st timjankvistar  
2 st  rosmarinkvistar  
1 msk  flytande schalottenlöksfond
  (koncentrat)
1 msk  smör
  steksnöre

TILL SERVERING:
stekt svartkål, potatis, sky, äppelmos och gelé

Skär ett litet hål i mitten på steken. Lägg plommonen och örterna i en 
bunke, krydda med fond, salt och peppar och tryck in dem i steken. Bind 
upp steken med steksnöre och bryn den i smöret. Efterstek i ugn, 125° i 
ca. 75 minuter (till 65-72° kärntemperatur). 

Låt köttet vila 10 minuter under folie, ta bort snöret och skär upp steken. 
Ringla över stekskyn och servera tillsammans med goda tillbehör. 

PLOMMONSPÄCKAD VILTSTEK

Hjort
PREMIUM

SVENSKT
VILTKÖTT
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4 personer

500g  hjortfärs
1 stort  ägg
1 dl  ströbröd
1 dl  mjölk 3%
0,5 dl  rostad lök
1 msk  smör
2 st  silverlökar
4 st  vaktelägg
  broccoli, sky och råstekt potatis till servering

Slå mjölk i en bunke, rör i ströbröd och låt det svälla i 5 minuter. Blanda
färsen med ströbröd, lök och ägg, smaka av med salt och svartpeppar 
(provstek lite färs så smaksättningen blir perfekt). Forma 4 fina biffar och 
stek dessa i en klick smör. Skiva löken och stek den långsamt i smör tills
den blir mjuk och nästan lite genomskinlig, smaksätt med flingsalt. 

Stek vakteläggen. Lägg upp biffarna, skeda på löken, slå på lite sky och
avsluta med ett nystekt vaktelägg. Servera tillsammans med 
broccoli och potatis.

HJORTFÄRSBIFFAR MED LÖK & ÄGG
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4 personer

700-800g älg- eller älgkalvsentrecôte
800g  fast potatis, skalade och tunt skivade
 smör, flingsalt och svartpeppar
300g  svamp, t ex shiitake och kastanjechampinjoner
2 små  päron
1,5 msk  flytande viltfond (koncentrat)
6 msk  brynt smör

Smörj 4 låga portionsformar och lägg ett täcke potatis i botten, pensla
med brynt smör och fortsätt varva potatis och smör. Glöm inte att strö
på lite flingsalt mellan lagren. Sätt in i ugnen i 225° i 20-30 minuter och 
låt potatisen bakas tills de är mjuka. 

Ansa och dela svampen, tag bort kärnhusen i päronen och skär dem i fina 
bitar. Stek svamp och päron på hög värme i lite smör, smaksätt med 
flingsalt och svartpeppar.

Hetta upp en stekpanna med smör och bryn köttet runt om, efterstek i
ugn, 150° i ca. 20-30 minuter (till önskad stekningsgrad). Koka ur stekpannan 
med 4 dl vatten och fond. Skiva köttet och servera med potatis, svamp, 
päron och lite sky.

ÄLGENTRECÔTE
MED SVAMP & PÄRON

Älg
PREMIUM

SVENSKT
VILTKÖTT
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8 personer

1,5 kg  älgbog alt. grytbitar
4 msk  smör 
1 msk  tomatpuré av god kvalitet
1 msk  farinsocker 
2 msk  vetemjöl
5 dl  rött vin
4 msk  flytande kycklingfond (koncentrat)
  lök, selleri, morötter, palsternacka och svamp
  färska örter, t ex timjan, rosmarin och lagerblad

Putsa och skär köttet i fina bitar, lägg det i en kastrull, slå på kallt vatten och
låt koka upp. Häll bort vattnet och skölj av köttet så att alla orenheter 
försvinner. Hetta upp en rymlig kastrull, bryn smör, tomatpuré, farin och mjöl
någon minut, lägg i köttet och slå på vin, fond och 1,5 l vatten. Låt grytan 
koka sakta i ca. 45 minuter. 

Skala och skär lök, rotfrukter och svamp i fina bitar, bryn dem hastigt i stek-
panna och lägg ner dem i grytan. Låt det koka sakta ytterligare ca. 1 timme 
tills köttet känns mört. Smaka av såsen med salt och peppar och servera 
tillsammans med t ex pressad potatis och svartvinbärsgelé.

ÄLGGRYTA

Älg
PREMIUM

SVENSKT
VILTKÖTT
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4 personer

ca. 600-800g  älgryggbiff, 4 biffar
300g   skalad fast potatis
300g   skalad palsternacka
300g   skalad morot
   smör och rapsolja
1 dl   finhackad schalottenlök
100g   färska kantareller, ansade och delade
100g   skogschampinjoner, ansade och delade
1 msk  smör
1 msk   flytande viltfond (koncentrat)
2 dl   crème fraiche

Skiva rotfrukterna tunt, stek tills de är knapriga och gyllenbruna, smaksätt 
med salt och peppar. Hetta upp smöret i en kastrull, stek lök och svamp 
på hög värme. Slå i fond och crème fraiche, låt koka upp och smaka 
av med salt, peppar och örter. 

Grilla eller stek biffen och servera tillsammans med sås och råstekta rotfrukter. 

ÄLGRYGGBIFF MED RÅSTEKTA 
ROTFRUKTER

7



4 personer

700-800g  hjortrostbiff 
6 dl  svarta linser
2 nypor  babyspenat
1 ask pärl- eller cocktailtomater
2 dl  tunt skivad schalottenlök
  olivolja
  steksky
  flingsalt & svartpeppar

Koka linserna och låt dem rinna av. Krydda köttet med flingsalt och 
svartpeppar. Bryn det runt om och efterstek det till önskad stekningsgrad
i ugn, ca. 150° i ca. 20 minuter. Hetta upp lite olivolja i en stekpanna och
lägg i linser, tomater, lök och spenat. Stek allt tills det blivit varmt, 
smaksätt med flingsalt och svartpeppar. 

Slå linserna i botten på ett serveringsfat och lägg det skivade köttet 
ovanpå. Ringla över stekskyn och lite extra olivolja.

HJORT MED 
LINSER OCH SKY

Hjort
PREMIUM

SVENSKT
VILTKÖTT
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4 personer

600g  renfilé 
smör, svartpeppar och flingsalt

REN MED 
BLOMKÅL

PICKLADE GRÖNSAKER:
1 dl  socker
1 dl  risvinäger
1 dl  vatten
8 skivor  färsk ingefära
2 msk  rivet apelsinskal
  rotfrukter, 
  t ex 4 morötter 
  och 2 små 
  persiljerötter

RISOTTO:
3 msk  olivolja av god kvalitet
2 små  schalottenlökar, finhackade
3 dl  risottoris av god kvalitet
2 dl  vitt vin
3 msk  flytande kycklingfond 
  (koncentrat)
50g  parmesanost, riven
1 litet  huvud blomkål
1 nypa  spenatblad

Börja med picklingen, 
koka upp socker och 
vatten, rör i smak-
sättarna. Skala och 
skiva rotfrukterna tunt. 
Lägg dem i lagen och låt
pickla i en timme.

Skär av knopparna på blom-
kålen, bryt dem i små bitar och 
bryn dem i smör tills de fått fin 
färg och är mjuka, vänd i spenat-
bladen och smaka av med flingsalt
och peppar. Koka upp 1 liter vatten,
slå i fonden och låt den stå på varmhållning. 

Sautera löken i olivolja på låg värme, tillsätt riset och 
låt det fräsa några minuter tills det blir blankt och fint. 
Tillsätt vin och buljong så det täcker riset, rör om ofta. 
Späd med mera buljong efterhand som riset absorberar vätskan. Låt 
riset sjuda sakta och när kornen känns mjuka men fortfarande har lite
kärna kvar så smaka av med salt och svartpeppar. Låt det stå några 
minuter på eftervärme och vänd sedan i osten, rör om och smaka av.

Stek köttet i en het stekpanna med smör, smaksätt med flingsalt och 
svartpeppar. Låt köttet vila några minuter och skär sedan upp det och 
servera tillsammans med risotto, blomkål och grönsaker.

Ren
PREMIUM

SVENSKT
VILTKÖTT
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4 personer

500g  vildsvinsfärs
1 dl  mjölk 3% 
1 dl  ströbröd
1 stort  ägg
4 msk  hoisinsås

ris och extra hoisinsås till servering

Börja med råkosten. Strimla alla grönsaker och 
hacka örterna grovt. Vispa samman en dressing
av vitlök, socker, fisksås, lime och chili. Vänd 
sedan i de strimlade grönsakerna och örterna.
Låt råkosten vila en stund i kylen.

Slå mjölk i en bunke, rör i ströbröd och låt svälla
i 5 minuter. Blanda färsen med ströbröd, hoisin och ägg, smaka av med 
salt och svartpeppar (provstek lite färs så smaksättningen blir perfekt). 

Forma 8 fina biffar och stek dessa i en klick smör. Servera biffarna med 
råkost, ris och hoisinsås.

ASIATISKA 
VILDSVINSBIFFAR MED RÅKOST

RÅKOST:
10 cm  gurka
1 st  morot
1 bit  rödkål
1 bit  vitkål
1 bit  salladskål
1 liten  rödlök
  färska örter;
  mynta och
  koriander
1 tsk  krossad vitlök
1 tsk  socker
1 tsk  fisksås
1 tsk  pressad lime 
1 msk  hackad chili
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4 personer

600g  lammstek
1 msk  finhackad vitlök
  kryddor; svartpeppar, 
  timjan, rosmarin och salvia
2 tsk  farinsocker
  balsamvinäger
  lök, palsternackor, tomat
  Sweet Baby Ray’s BBQ Sauce
    
1/2 flaska  961 Beer Lebanese Pale Ale

8 st  små bröd, se recept på 
  baksidan

Sweet Baby Ray’s BBQ Sauce,
sallad och andra grönsaker till servering

LÅNGBAKAT LAMM 
SERVERAT
SOM ”SLIDERS”

Lamm
PREMIUM

NATURLIGT
SMAKRIKT

Blanda vitlök, kryddor, farin 
och vinäger. Gnugga in krydd-
blandningen i köttet. Dela lök, 
palsternacka och tomat och 
lägg det i en kastrull med lock.

Lägg köttet på grönsakerna, 
ringla på lite bbq-sås, slå på öl 
och ställ kastrullen i ugn, 
4 timmar i 150°. Köttet är klart 
när det är mört och saftigt 
och går att dra sönder med en 
gaffel. 

Riv köttet i bitar, blanda med lite 
steksky och smaka av med salt 
och peppar. 

Lägg köttet tillsammans med 
bbq-sås och grönsaker i 
bröden och servera direkt.
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4 personer

600-800g  vildsvinsytterfilé
1 msk japansk soja
2 msk  rapsolja
2 tsk  flytande schalotten-
  löksfond (koncentrat)

TILL SERVERING:
potatis, svamp, romanesco, 
örter och plommonchutney

Putsa köttet och lägg det i en påse. 
Vispa samman soja, olja och fond, slå 
det över köttet och låt det marinera 
30 minuter. Bryn köttet runt om och 
efterstek i ugn, 150° i ca. 20 minuter. 

Låt köttet vila några minuter och 
skär det sedan i fina skivor. Servera 
köttet med stekt potatis, grönsaker 
och plommonchutney.

PLOMMON-
CHUTNEY
1 kg  halverade, urkärnade 
  plommon
2 små  gula lökar, hackade
2 st  vitlöksklyftor, finhackade
1 msk  finhackad röd chili
1-3 tsk  cayennepeppar
2 dl  socker
1 msk  schalottenlöksfond
2-3 msk  äppelcidervinäger
1 msk pressad citron
2 st  stjärnanis
1 bit  äkta kanel

Lägg plommonen i botten på 
kastrullen, lägg i alla andra 
ingredienser ovanpå. Lägg på ett 
lock och låt det koka upp. Tag av 
locket, rör om då och då, låt det
koka sakta i 45 minuter. Smaka av 
med fond, salt, peppar, cayenne, 
socker och citron. Slå upp chutneyn 
på rena burkar och kyl den.

HELSTEKT 
VILDSVINSRYGG 
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4 personer

700-800g  vildsvinsrostbiff
  smör, flingsalt, svartpeppar och rökt paprikapulver

DRESSING:
4 msk  mango chutney
2 msk  kallpressad rapsolja
  finhackad vitlök, finhackad schalottenlök, finhackad röd chili, 
  finhackade örter, pressad citron, salt och svartpeppar.

Krydda köttet med flingsalt, svartpeppar och några nypor rökt paprika. 
Bryn köttet i smör och efterstek i ugn, 120° till innertemperatur 60-65° 
(livsmedelsverket rekommenderar minst 65°). 

Vispa samman chutney, olja och pressad citron, rör i de hackade 
grönsakerna till lagom styrka. Ta ut köttet, låt det vila några minuter. 
Skiva sedan köttet, lägg på fat och skeda på dressingen. Servera som 
bufférätt eller som varmrätt tillsammans med potatis och grönsaker.

VILDSVINSROSTBIFF

Vildsvin
PREMIUM

SVENSKT
VILTKÖTT
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4 personer

700-800g  kalkonlårfilé
  flingsalt
  grönsaker, t ex sparris, lök, broccoli, 
  morötter, svamp och persiljerot
3 msk  flytande kycklingfond (koncentrat) + 1 liter vatten

Hetta upp en stekpanna, strö på flingsalt och stek kalkonen med skinnet 
ner tills den fått fin färg. Vänd på köttet och ställ in pannan i ugn, 125° i 
ca. 25 minuter (tills köttet är genomstekt men inte överstekt). 

Ansa och skär grönsakerna i fina bitar. Koka dem i omgångar i saltat vatten 
tills de är klara men fortfarande spänstiga. Skär kalkonen i 
skivor och servera denna i djupa tallrikar tillsammans med mycket 
grönsaker och het fond.

KALKONSTEK
RAMEN-STYLE

Kalkon
PREMIUM

NATURLIGT
SMAKRIKT
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4 personer

700-800g  kalkonlår med skinn
   en bunt svartkåls- eller
   grönkålsblad
   god olja och flingsalt
600g   skalad mjölig potatis
600g   skalad rotselleri

Skölj och ansa bort stocken på svartkålen. Lägg den på en bakplåt och 
torka den i ugn, 125° i ca. 20 minuter tills den är helt torr och knaprig. Ringla
på lite god olja och strö på flingsalt. Låt den stå i ugnen 5 minuter till, ställ 
den sedan åt sidan. 

Skala och dela potatis och selleri i bitar, koka dem mjuka i saltat vatten. Häll
bort vattnet och mosa dem sedan med en visp. Rör i varm mjölk och smör till 
fin konsistens och smaksätt med senap, dragon, svartpeppar och flingsalt. 

Krydda kalkonköttet med flingsalt och svartpeppar. Hetta upp en stekpanna 
tills den är riktigt het och stek kalkonen med skinnsidan neråt. När skinnet
blivit gyllenbrunt, vänd på köttet och efterstek i ugn, 150° i ca. 20 minuter
(tills köttet är genomstekt). Koka ur stekpannan med 3 dl vatten och fonden. 
Skiva kalkonköttet och servera tillsammans med mos, svartkål och lite sky.

KRISPIG 
KALKON

  smör och mjölk 3% 
2-3 msk  dijonsenap
1 dl  färska dragonblad
1 msk  flytande kycklingfond 
  (koncentrat)   
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HELSTEKT 
GÅS
5-7 personer

1 st  gås, ca. 5-6 kg 
 grönt äpple, gul lök, 
 katrinplommon
 steksnöre

Skölj och tärna äpplen, lök och katrin-
plommon. Rosta detta i en torr stekpanna 
tills det blir brynt. Gnid gåsen med salt och 
mald vitpeppar. Fyll gåsen med de brynta 
grönsakerna. Bind upp gåsen så att bröstet 
blir sträckt och benen ligger fint mot sidan. 

Stek gåsen med ryggsidan ner, 175° i 30 minuter. Sänk värmen till 150° och stek 
ytterligare 60-90 minuter. Innertemperaturen skall var 68-75° beroende på hur 
välstekt man vill ha den. Stek inte gåsen för lite, den blir seg då.

När gåsen är klar så ta ut den ur ugnen, låt den svalna ca. 30 minuter och 
skär sedan loss benen och ”prästa-näsan”. Bena ur lårköttet och skär det i
fina skivor. 

Skär loss bröstet med ett snitt från bakom vingarna till undersidan på 
bröstbenet. Ta loss bröstfiléerna och skiva dessa, lägg sedan tillbaka det 
på benet. 

Dela skrovet i bitar och lägg detta tillsammans med fyllningen, lårbenen och 
annat som putsats bort i en kastrull. Slå på vatten och koka häftigt i
30 minuter, skumma av fettet som flyter upp. 

Sila skyn, red av med vetemjöl 
eller maizena utrört i lite vatten 
och låt den sjuda ytterligare några 
minuter. Smaka sedan av med 
fond, salt, peppar och eventuellt 
lite vinäger. Justera färgen med 
collorit.

Värm upp gåsen i ugn, 10 minuter 
på 150° (har gåsen stått i kylen 
så öka tiden) och servera den 
tillsammans med sås och tillbehör.

SÅS:
skrov och puts från 
den stekta gåsen
lök, palsternacka, rotselleri
kycklingfond
balsamicovinäger
collorit (soja)

TILLBEHÖR:
rödkål, stekta äpplen,
äppelmos, brynt potatis
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3-4 personer 

1 hel  anka

LAG:
1,5 dl  salt
0,75 dl  flytande honung 

MISOPURÉ:
1 kg  mjölig potatis
3 dl  mjölk 3%
50-100g  smör
1-2 påsar  misosoppa

Rör 2 l kallt vatten, salt och socker i en skål tills allt löst sig. Lägg ankan i 
lagen i en tajt bunke, ställ den i kyl ett dygn. Ta upp ankan och låt rinna av 
ordentligt, torka den torr med hushållspapper. Vik vingarna bakåt så de 
hålls ihop, bind ihop benen med steksnöre.  

Lägg ankan i en ugnssäker form med bröstsidan ner och ställ in den nederst i 
ugnen på 160° i 40 minuter. Vänd på ankan, slå bort fettet och stek ytterligare 
40 minuter. Höj temperaturen i ugnen till 225° de sista 5 minuterna.

Bryn grönsaker och örter, slå på buljong, vin och vinäger. Reducera såsen 
tills cirka halva mängden återstår. Smaka av och ställ den åt sidan. När det 
är dags att servera, koka upp såsen och rör i en klick smör.

Skala och koka potatisen mjuk, låt den rinna av och vispa sönder den. 
Tillsätt varm mjölk, smör, miso och salt. Vispa purén fluffig.

Hetta upp en kastrull med 
smör, lägg i kålen och bryn den 
på hög värme, smaksätt med 
flingsalt och svartpeppar. Kålen 
är klar när den är krispig.

Tranchera ankan snyggt och 
servera den tillsammans med 
puré, sås och kål.

ANKA MED KÅL 
& MISOPURÉ

SÅS:
5 dl  tärnade rotfrukter och lök
 färska örter, t ex timjan, 
 rosmarin och salvia
2 msk  flytande kycklingfond 
 (koncentrat) + 5 dl vatten
2 dl  rödvin
1 dl  balsamicovinäger
1 msk  smör

KÅL:
4 dl  strimlad svart- eller grönkål
1 msk  smör
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MINI-
HAMBURGERBRÖD
ca. 20 minibröd

8 dl  vetemjöl
4 tsk  bakpulver
1 tsk  salt
3 dl  mjölk 3%
100g  smör
 

Blanda mjöl, bakpulver och salt i en rymlig bunke. 
Dela smöret i bitar och blanda ner det i mjölet. 
Finfördela smöret med fingrarna och blanda 
runt till en grynig massa. 

Rör i mjölken och blanda samman till en deg, 
dock inte för länge, sluta när du kan forma bullar. 
Dela degen i 20 små bullar och grädda dem på 
bakplåtspapper, 225° i ca. 6-8 minuter.

Gilla oss på 

åke P FÅGEL & VILT AB
www.akep.se

Betselgatan 8, 213 77  Malmö
Telefon +46 40 143570

info@akep.se


