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ÄLG
Älgen är vårt största och mest sägenomspunna klövvilt. Äldre tjurar kan i något enstaka fall nå en boghöjd på 2 meter och
väga upp emot 900 kg. Det vanligaste är dock en levandevikt  på 300-600 kg. Att en slöjdimmig morgon få uppleva en älgs
majestätiska flykt över ett öppet fält är en optimal naturupplevelse. Trots sin storlek rör den sig förvånansvärt smidigt och
förflyttar sig snabbt om den får vittring på någon fara. Vi har sedan urminnes tider jagat älg i Sverige och man räknar idag
med en årlig avskjutning på 100.000 djur. Förutom människans jakt och trafikolyckor faller en del älgar offer för björn och
varg. En vuxen älg äter upp till 50 kg växtdelar per dygn. Det magra och proteinrika köttet har en genuin viltsmak men kan
med fördel användas i många traditionella rätter.

KRONHJORT OCH DOVHJORT
Dessa vackra och graciösa djur finns både frilevande och i hägn företrädesvis i södra Sverige. Kronhjorten är en naturlig
del av den svenska faunan emedan Dovhjorten inplanterades under 1700-talet. Hjortarna kan utveckla mycket vackra
horn till fromma för mången stolt jägare. Det kan vara svårt för den ovane att se skillnad på dov och kron men den
förstnämnda är något mindre och med ett kortare nosparti. Svansen är lång och markant svart med vit undersida.
Kronhjorten har gulbrun bakdel och en kort svans. En präktig kronhjort kan väga upp emot 160 kg emedan en dovhjort
tangerar 80-90 kg i levandevikt. Hjorten ger ett välsmakande kött med en något mildare viltsmak.

RÅDJUR
Rådjuret utgör ett välkänt inslag i den svenska faunan. Vid en försiktig bedömning uppskattar man antal djur till 800.000
individer. Rådjuret finns i hela landet men mest i södra och mellersta delarna. En råbock kan väga 30 kg i levandevikt och
är en finsmakare ute i naturen. På dess matsedel står bl a örter och blad från olika lövträd, skott från sälg, asp och ek samt
blad från höstsådda grödor. Köttet är mycket välsmakande och mört. En urbenad rådjurssadel gärna smaksatt med enbär
och med vinbärsgelé därtill är en kulinarisk höjdpunkt!

VILDSVIN
Vildsvinets historia i Sverige går 8.000 år tillbaka i tiden. Efter att blivit utrotat på 1800-talet har den dock på nytt
etablerat sig. Rymningar från vilthägn på 70- och 80-talet har inneburit att stammen fått ett kraftigt uppsving i de södra
och mellersta delarna av Sverige. Vildsvinet är ett mycket skyggt djur och visar sig sällan i dagsljus. Levandevikten på en
stor galt kan komma upp till 250 kg men på kontinenten finns individer på över 400 kg. Det finns många spännande
vildsvinsrätter att botanisera bland. En delikatess är tunna skivor av rökt vildsvinskött med pepparrot och tunnbröd.

HARE
Skogsharen finns i hela Sverige utom i Skåne. Den är nattaktiv och dess vinterpäls är vit och sommarpälsen gråbrun.
Skogsharen är liten och knubbig och dess svans är kort och vit samt formad som en liten boll. Den väger upp till 4,5 kg.
Fältharen, vars päls är rödbrun året om, har en större svans med svart ovansida och väger nära 6 kg. Den förekommer från
Skåne och upp till sydligaste Norrland. Fältharen planterades in i Sverige på 1800-talet. Det förekommer också korsningar
mellan skogs- och fältharen. Det är inte ovanligt att haren får tre kullar per år med 5 ungar i varje kull. Haren har varit ett
viktigt komplement på menyn i det svenska självhushållet under många år. Olika färsrätter, hargryta och harsadel är
populära inslag på bordet idag. Köttet är mörkt med en kraftig viltsmak och kan med fördel marineras.
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Åke P Fågel & Vilt är ett familjeföretag som grundades 1985 av Åke Persson. Företaget ligger i 
Malmö och drivs idag av hans söner Jörgen och Stefan. I dagsläget är vi ett 20-tal anställda
alltifrån slaktare, styckare till säljare och chaufförer. Vi på Åke P är en slakt och stycknings-
anläggning där vi får fram ett brett sortiment av svenskt fågel och vilt. Vi strävar efter att i så
stor utsträckning som möjligt kunna sälja färska råvaror och vi ser oss som en av Sveriges
ledande leverantörer. Genom ett nära utbyte med restauranger och butiker utvecklar vi nya
produkter som passar ett modernt synsätt på matlagning.

- Det viktigaste för oss är att producera varor av högsta kvalitet och med en hög servicegrad till alla våra kunder. Detta klarar vi av genom
ett gott samarbete med producenter, uppfödare och leverantörer som klarar av våra högt ställda kvalitets- och leveranskrav. 

Högsäsongen för viltprodukterna sträcker sig från augusti till februari medan tamfågel såsom kyckling, kalkon och anka finns året om. 
När viltsäsongen är slut har vi ett fryst sortiment och importerade produkter för att kunna tillhandahålla varor året runt.  Vår försäljning
riktar sig till livsmedelsgrossister, butiker och restauranger både nationellt och internationellt. Vi har dagliga leveranser i hela Skåne med 
egna kylbilar och för längre leveranser samarbetar vi med fraktbolag. 

Lokalerna är moderna, ändamålsenliga och EU-godkända för hantering av kött och fågel. Vi på
Åke P har antagit ett  HACCP – program. Detta är ett detaljerat och preciserat system där vi 
genomför riskanalyser för varje process i vår produktion. Vid anläggningen finns även en av

Livsmedelsverket tillförordnad veterinär.

Vi äter själva ofta fågel och vilt av alla de slag. I denna broschyr
tänkte vi dela med oss några av våra favoritrecept! Vi hoppas
att Ni skall känna stor lust att laga och njuta av våra recept! 

Lycka till vid spisen!
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ROSTAD VÅRKYCKLING MED
SKOCKOR OCH OLIVER
- 4 personer –

4 st vårkycklingar
2 msk pressad citron
2 st vitlöksklyftor
2 msk mild olivolja
2 msk hackad persilja

kokta kronärtsskockor, oliver och
salladsgrönsaker

Gör så här:
Klipp kycklingen i 4 delar, klipp bort ryggbenet. Kör citron,
olivolja och vitlök i en mixerkanna, tillsätt avslutningsvis
persilja. Slå blandningen över kycklingdelarna, krydda med
salt och vitpeppar. Låt därefter marinera i kyl, minst 1 timme.
Stek kycklingen på medelhög värme i ugn, ös med marinaden
under tiden. Presentera de krispiga kycklingbitarna
tillsammans med en generös sallad.

VILD BIFF!
- 4 personer –

500g viltfärs
1 dl hoisin sås
2 msk majsmjöl
2 st äggvita
2 dl crème fraiche

Gör så här:
Vispa viltfärs, äggvita, majsmjöl, en nypa salt och ostronsås
(i mixer eller med elvisp) till en jämn och fin färs. Tillsätt
crème fraiche och blanda väl, färsen ska vara ganska lös.
Smaka av med salt och peppar. Hetta upp lite olja i ett
stekjärn och klicka ut färsen, stek ett par minuter på varje
sida.
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VILDSVINSRAGU MED RÖKT FLÄSK
OCH SMÅLÖK
- 4 personer –

700g strimlad vildsvinsbog
100g rökt sidfläsk
300g champinjoner
300g steklök
5 dl rött vin

viltfond

Gör så här:
Strimla fläsket, klyfta champinjonerna och skala löken, Bryn
kött och grönsaker, tillsätt vin, fond och vatten så att det
täcker. Koka ragun tills köttet känns mört och red eventuellt
av något. Smaka av med salt och vitpeppar.

VILDSVINSSTEK MED ÄPPELSKY
- 4 personer –

600g vildsvinsstek, uppbunden
4 dl sky
2 msk mörkt muskovadosocker
2 msk äppelcidervinäger
1 st äpple, grönt syrligt och fintärnat

majsmjöl 

Gör så här:
Bryn steken och stek den klar i 110°C varm ugn, foliera och låt
sedan vila. Koka ihop skyn, muskovadosocker och vinäger, red
av något med majsmjöl, smaka av med salt och vitpeppar. Sila
skyn och vänd i äppeltärningarna.  

Servera tillsammans med örtkokt potatis och t ex syrad
rödkål.
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Gör så här:
Börja med att hetta upp oljan till 65°C. Kör de andra oljeingredienserna
i en mixerkanna, tillsätt den varma oljan och mixa allt slätt och grönt.
Koka riset i kort om vatten och eventuellt någon god buljong. När riset
börjar kännas färdigt så övergå till grädde, tillsätt riven parmesan och
smörstekt schalottenlök och svamp. Koka samman till en krämig
risotto, smaka av med salt och svartpeppar. Skär landgångsbröden i
långa stavar, pensla på kryddoljan och rosta brödstavarna
till knapriga krutonger. Bryn harsadlarna och stek dem sedan på
försiktig värme. Arrangera allt på fat eller tallrikar.

HARSADEL MED SVAMPRISOTTO OCH
KRYDDKRUTONGER
- 4 personer –

2 harsadel
360g arborioris
200g svamp
50g schalottenlök, hackad
50g parmesan
1 dl vispgrädde
2 skivor landgångsbröd

Till kryddolja:
olja

25g ruccola
3g wasabipulver
5g flingsalt
1 dl majs eller rapsolja
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VILDANDSFRITTES MED WASABI- & KRASSESÅS
- 4-6 personer som förrätt –

200g vildands- alt fasanbröst, skinn & benfria
1 dl sesamfrö
1 dl cashewnötter, hackade 
0,5 dl vetemjöl
2 uppvispade ägg
2 msk wasabi
1 dl crème fraiche
1/2 ask smörgåskrasse

Gör så här:
Vispa ihop wasabi, krasse och crème fraiche, tillsätt eventuellt
lite vatten för en trevlig konsistens, smaka av med salt och en
nypa socker. Blanda sesamfrön och nötter, salta och peppra
vildandsbrösten. Skär fågeln i långa stavar, panera den
genom att vända den i mjölet, i det uppvispade ägget
och till sist i sesam- och nötblandningen. Tryck till
så att  paneringen fastnar ordentligt. Stek därefter
i olja på medelhög värme. Vänd försiktigt så att
paneringen inte lossnar. Presentera anden
tillsammans med wasabicreme och en fin sallad.

HJORTFILÉ MED BLOMKÅLSCREME OCH SPARRISPOTATIS
- 4 personer –

Gör så här:
Ansa blomkålen och koka den mjuk i mjölk. Låt rinna

av och puréa i mixer tillsammans med grädde och
kokosmjölk. Smaka av med olivolja, citron, salt 

och peppar. Sparrispotatisen kokas med
skalet på, skalas och glaseras i smör
med en nypa socker. Kör rosmarin, enbär,
salt och svartpeppar i en kryddmixer eller

matberedare till en ganska grov
kryddblandning. Smaksätt medaljongerna 

med kryddan, grilla dem och servera
tillsammans med sky, crème och potatis.

700g hjortfilémedaljonger,
8 st á ca 80g

1 msk   färska rosmarinblad
1 msk   enbär
1 tsk   svartpeppar
2 tsk   flingsalt
2 st   blomkålshuvud

1 dl grädde
1 dl kokosmjölk

olivolja
pressad citron
mjölk

600g   sparrispotatis
viltsky
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ÄLGGRYTA MED SVAMP & SENAP
- 4 personer –

700g grytbitar av älg
300g champinjoner
300g palsternackor
300g steklök
3 msk Colman’s senapspulver
3 msk mango chutney

viltfond

Gör så här:
Skala och skär grönsakerna i fina bitar, bryn dem och lägg åt
sidan. Bryn köttet, slå på vatten och viltfond, tillsätt
senapspulver och chutney. Låt köttet koka i 20-30 minuter,
tillsätt grönsakerna och låt koka ytterligare i ca 15 minuter.
Smaka av med senapspulver, mango chutney, salt och
svartpeppar.

KYCKLINGSPETT MED PUMPACREME OCH KRISP
- 4 personer –

600g kycklinglårfilé med skinn
300g savoy- eller spetskål
2 st majskolvar, råa
1 dl cashewnötter, grovhackade
8 st ätpinnar
1 kg    pumpa
100g crème fraiche
50g smör

Gör så här:
Salta och peppra kycklingen, trä upp den på spetten. Skala,
kärna ur och skär pumpan i kuber. Koka den helt mjuk i vatten
och låt rinna av. Torka bitarna i en tjockbottnad kastrull,
tillsätt crème fraiche och smör. Lägg över i mixer och kör till
en helt slät crème. Skär bort den tjocka nerven i kålbladen
och strimla dem. Skär av majskornen från de råa kolvarna.
Rosta kålen och majsen i en het stekpanna med lite olja.
Tillsätt nötterna på slutet, smaka av med salt och peppar.
Grilla kycklingen och servera den med pumpacrème och
krisp.
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LAMMYTTERFILÉ I POTATISNUDLAR
”PROVENCALE”
- 4 personer –

Gör så här:
Hetta upp oljan till 65°C. Kör olja, rosmarin, timjan och 3 av
vitlöksklyftorna slätt i en mixer och smaka av med salt. Bryn
lammfiléerna hastigt, krydda med salt, peppar och pensla på
örtolja. Svarva potatisen och snurra den runt filén, bryn först
i het olja och sedan i het ugn någon minut. Skala palster-
nackorna, skär bort stocken och koka i saltat vatten. Hacka
2 vitlöksklyftor, sautera och koka dem i grädden. När palster-
nackorna är mjuka så mosa dem och tillsätt vitlöksgrädden,
vispa samman till ett grovt mos. Servera lamm och mos
tillsammans med sky och olja.

ca 600g lammytterfilé
2 stora   bakpotatisar
1 dl olivolja
1 tsk rosmarin,

färska blad

1 tsk timjan, färska blad
5 st vitlöksklyftor
500g palsternackor
1 dl vispgrädde

lammsky

VÅRKYCKLING MED APELSINBULGUR
OCH DADELVIMS
- 4 personer –

4 st vårkycklingar
200g bulgurvete
3 msk koncentrerad apelsinjuice
100g ruccolasallad
2 st apelsiner, filéer och rivet skal
80g färska dadlar

Gör så här:
Salta, peppra och bind upp kycklingarna. Bryn och efterstek
dem på låg värme. Koka bulguren i rikligt med vatten
ca 10 minuter, låt sedan rinna av under press i 10 minuter.
Hetta upp ett par matskedar olja tillsammans med
apelsinskal och juice, tillsätt bulguren och smaka av med salt
och svartpeppar. Kärna ur och strimla dadlarna, blanda dem
med ruccola och apelsinfiléer, smaka av med olivolja, flingsalt
och peppar. Presentera kycklingen med bulgur och
salladsvims.
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MAJSKYCKLING ”CAJUN STYLE”
- 4 personer –

4 st majskycklingbröst med skinn
3 msk Tony Cacher’s cajun kryddmix
3 msk vetemjöl
3 dl ris, långkornigt
300g hackade grönsaker, t ex paprika, blekselleri och majs
1 st gul lök, finhackad
0,5g saffran
6 dl kycklingfond

sambal oelek

Gör så här:
Blanda cajunkrydda och mjöl.
Panera kycklingen (ej skinn-
sidan) och låt vila en stund.
Sautera lök och saffran i en
kastrull, tillsätt riset och låt det
bli glansigt. Slå på buljongen och
koka riset klart. Stek grönsakerna
och tillsätt ris och sambal oelek, smaka
av med vitlök samt salt & peppar. Stek kycklingen
knaprig och servera med riset och en god cajunsås typ Tigersås.

ANKA MED SVAMPCAPPUCCINO OCH
GLASERADE ROTFRUKTER
- 4 personer –

2 st ankbröst, stora
3 dl grädde
1 l kycklingfond
400g svamp
2 dl hackad schalottenlök

mild olivolja

2 dl minimjölk
800g blandade rotfrukter i

stavar
0,5 dl mango chutney
2 msk pressad citron

Gör så här:
Svetta svamp och lök i lite olja utan att det får färg. Späd med
grädde och buljong, låt det sedan koka i ca 30 minuter. Mixa i
blender eller med stavmixer tills soppan blivit slät och sila
genom finmaskig sil. Smaka av med salt, peppar och lite citron.
Slå upp soppan i varma koppar, spara 1 dl som körs med
stavmixer tillsammans med kall minimjölk till ett trevligt skum
att toppa kopparna med (smaksätt gärna med tryffelolja).  

Mixa samman chutney och citron tillsammans med
lite olja samt salt och svartpeppar. Glasera rotfrukterna 
och rosta dem i het ugn. Skinnsidan på ankbrösten
snittas, saltas och peppras. Bryn sedan hastigt och

efterstek på galler i ugn 100°C, till en innertemp
på 58°C. Låt dem därefter vila i ca 20 minuter. 
Vid servering stek brösten en kort stund på

skinnsidan tills de blivit krispiga. Skiva upp
och arrangera     tillsammans med Cappuccino 

och rotfrukter.
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TAMFÅGEL
Vårt utbud av tamfågel omfattar kalkon, gås, anka, tuppkyckling,
majskyckling samt grillkyckling som samtliga föds upp frigående.
De får ett väl sammansatt och noga utprovat vegetabiliskt foder
fritt från antibiotikum och coccidiostatika. Slakten sker med väl
beprövade arbetsmetoder och rigorösa kontroller. Med en optimal
hygienisk standard borgar detta för en hög kvalité på
slutprodukten. Samtliga produkter kyls med kalluft vilket ger en
förhöjd smak samt minimerar bakteriehalten och ger en längre
hållbarhet. Givetvis testas alla djur mot salmonella i enlighet med
svensk lagstiftning.

Utöver hel fågel har vi även styckningsbitar som bröst och lår vilka
är populära bland våra kunder. Slaktvikten är för kalkon 5-8 kg
beroende på om det är tupp eller höna, för gås 5 kg, för anka 2,8 kg,
för tuppkyckling 3 kg för majskyckling 1,8 kg och för grillkyckling 1 kg.

I våra svenska kokböcker finns ett fantastiskt utbud av spännande
recept på fågel. Av tradition är fågel en av våra populäraste rätter
vid speciella högtider såsom till Jul och Påsk. Vi har dock märkt ett
ökat intresse för fågel även till den vanliga helgmiddagen. 

VILTFÅGEL
Fasan, Vildand, Duva och Ripa är våra populära viltfåglar. Fasan blev
inplanterad i vår vilda fauna för ca 100 år sedan och har sitt
ursprung från bortre Asien. Den finns huvudsakligen i odlings-
landskapen i Sveriges södra delar.

Vildanden (gräsand) finns utspridd över hela landet och trivs fram-
för allt i alla typer av våtmarker. Man uppskattar den häckande
populationen till ungefär 100.000 par.

Duvans (ringduva) hemvist är i löv- och barrskogar men före-
kommer även i små dungar i odlingslandskapen. Ringduvan lägger
årligen 2-3 kullar med vardera två ägg.

Dalripan finns från norra Värmland, Dalarna, och Hälsingland och
norrut i kalfjällens nedre regioner. Fjällripan lever högre upp i fjäll-
trakterna i den stenigare lavaregionen där den är väl kamouflerad.
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Betselgatan 8
213 77 Malmö

Tel: +46 (0)40 945926
Fax: +46 (0)40 945830

www.akep.nu

info@akepfagelovilt.se
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