
Galet gott
-med färs!
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Vilt, blomkål och 
bönor
4 personer

300g viltfärs
2 msk smör
1 litet blomkålshuvud
100g champinjoner
2 dl kokta vita bönor
1 st lök
2 st vitlöksklyftor
400g krossade tomater av bra kvalitet
2 msk flytande grönsaksfond  
(koncentrat)
hotsauce; välj Din favorit

Stek färsen smulig i smöret, ställ den åt 
sidan. Dela blomkålen i små buketter 
och klyfta champinjonerna. Skala och 
finhacka lök och vitlök. Stek blomkålen, 
löken, vitlöken och champinjonerna i 
olja tills de fått fin färg, lägg sedan över 
dem i en kastrull. Tillsätt färsen, krossa-
de tomater och fond. Fyll på med lite 
vatten om det behövs, vätskan skall nätt 
och jämnt täcka grönsakerna. Låt grytan 
koka sakta i ca 30 minuter under lock, 
rör om då och då. Rör i bönorna och låt 
det koka ytterligare några minuter.  
Smaka av med salt, peppar  
och hotsauce.
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500g älgfärs
2 små gula lökar
1st morot
1 st palsternacka
2 msk rapsolja
2 msk koncentrerad flytande fond
3 msk syltlök
100g rökt sidfläsk, tärnat
1 msk japansk soja
4 dl rödvin
2 lagerblad och några kvistar 
timjan

Älgbourguignon
4 personer

Skala och skär lök, palsternacka och 
morot i fina bitar. Fräs grönsakerna och 
fläsket i olja i en rymlig gryta. Stek kött-
färsen på hög värme under omrörning 
tills den blir klumpig och fått fin färg. 
Lägg ner den i grytan. Tillsätt resterande 
ingredienser och slå i vatten tills det  
täcker kött och grönsaker. Koka sakta 
under lock i ca 30 minuter. Smaka av med 
salt och peppar. Servera grytan tillsam-
mans med mandelpotatis.
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Kalkonlimpa
6 personer

900g kalkonfärs
2 dl mjölk
2 st ägg
2 msk persillade, torr krydda
1 msk koncentrerad flytande grönsaks-
fond
1 dl ströbröd
4 msk Mango Chutney

Blanda ihop samtliga ingredienser till en 
jämn smet, låt det stå och svälla i  
ca 10 min. Provstek en bit och smaka av 
med salt, peppar och kryddor. Smöra en 
brödform. Lägg i färsen, banka formen i 
skärbrädan så det inte blir några luftfickor 
i limpan. Baka av i ca 160° i ca 60 min. 
Servera tillsammans med gräddsås, kokt 
potatis och gelé.
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Vild Moussaka
4 personer

400g viltfärs
1 msk finhackad vitlök
Smör och olivolja
2 dl tomatsås, färdig eller hemkokt

2 st små auberginer, spänstiga och fina
salt, svartpeppar och olivolja

4 dl tomatsås, färdig eller hemkokt

2 dl grekisk yoghurt
50g smulad fetaost
2 msk riven parmesanost

Hetta upp en klick smör och en matsked 
olivolja i en kastrull, tillsätt vitlök och färs. 
Stek på hög värme och rör tills färsen 
blivit smulig. Tillsätt tomatsåsen, låt det 
koka några minuter och smaka av med 
salt och svartpeppar.
Skär auberginen i skivor. Smaksätt med 
salt och peppar och stek dem i generöst 
med olivolja tills de fått fin färg, är mjuka 
och blivit lite knapriga på ytan.
Vispa samman yoghurt, feta och parme-
san till en slät jämn sås. Smaksätt med 
salt, svartpeppar och några droppar 
olivolja. Varva färs, aubergine och ostsås 
på tallrikar, strö på lite färska örter och 
servera tillsammans med tomatsallad.

Recept FÄRS ÅKE P.indd   7 2018-11-14   09:34



500 g rådjursfärs
3 msk smör
3 gula lökar
8 st mjöliga potatisar
4 dl viltfond, hemkokt eller från 
koncentrat
3 dl öl, välj din favorit
2 st lagerblad
några kvistar timjan

Vildmansbiff
4  personer

Smaksätt färsen med salt och peppar. 
Forma 12 små runda biffar och stek dem 
på hög värme i 1 msk smör tills de blivit 
gyllenbruna. Skala och skär löken i halv-
cm tjocka klyftor. Stek dessa långsamt i 
2 msk smör tills de blivit vackert bruna, 
det tar ca 10 minuter. Skala och skär 
potatisen i halv-cm tjocka skivor. Varva 
potatis, biffar och lök i en ugnsfast form. 
Koka upp fonden med ölet, lägg i lager-
blad och timjan. Smaka av med salt och 
peppar (fonden skall ha kraftig smak). Slå 
den heta fonden i formen och grädda 
30-40 minuter i 200 grader. Täck med 
folie om potatisen blir bränd i topparna.
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600g renfärs
3 st äggulor
3 dl vispgrädde
salt och vitpeppar
1 dl ströbröd
smör till stekning

Till servering:
potatispuré
rårörda lingon
skirat smör
finhackad kruspersilja

Renwallenbergare
4  personer

Lägg färs, äggulor, salt, peppar och fond 
i en bunke och blanda rejält så att allt 
blandas väl. Rör i grädden med tunn  
stråle, vispa kraftigt tills smeten är slät. 
Smaka av med salt och peppar. Forma  
4 biffar och vänd dem i ströbröd. Stek  
biffarna på försiktig värme. Servera till-
sammans med potatispuré, lingon och 
smör. Strö på persilja och servera dem 
direkt.
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Vild paj
Ger 1 fin paj

Pajdeg:
5 dl vetemjöl
150 g kylskåpskallt smör, tärnat
1 st ägg
1-2 msk mjölk 3%
pajform, bakplåtspapper och ärtor eller 
bönor

Lägg mjöl och smör i en mixer tillsam-
mans med en nypa salt. Mixa på högsta 
hastighet tills det blivit en smulig mas-
sa. Tillsätt ägg och en matsked mjölk 
och mixa på lägsta hastighet tills det 
blivit en slät deg (om det behövs så till-
sätt ytterligare en matsked mjölk). Kavla 
ut degen och klä en lätt smord pajform. 
Ställ den i kylen i 30 minuter. Ta ur paj-
formen, nagga botten och kanterna, 
lägg bakplåtspapper över degen och 
lägg på ärtor eller bönor som tyngd. 
Förbaka skalet i 10 minuter i 200 grader, 
ta ut skalet, ta bort tyngden och pappret 

och baka ytterligare 10 minuter. Ta sedan 
ut formen och låt den svalna.

Fyllning:
300g viltfärs, välj Din favorit
150g champinjoner
2 schalottenlökar
3 msk smör
150g riven prästost
4 st ägg
2 dl vispgrädde
1 dl mjölk 3%

Stek färsen i 1 msk smör på hög värme 
tills dem fått fin färg.. Låt den bli klumpig 
och inte för smulig. Smaksätt med salt 
och svartpeppar. Klyfta svampen och 
strimla löken. Stek dem på hög värme i 2 
msk smör, smaksätt med salt och peppar.
Lägg färs, svamp, lök och ost i pajskalet. 
Vispa samman ägg, mjölk och grädde. 
Smaksätt med salt och svartpeppar. Slå 
blandningen i pajskalet. Grädda pajen i 
ugn, ca 30 minuter i 175 grader.

Recept FÄRS ÅKE P.indd   10 2018-11-14   09:35



Vildsvinsroulad
4 personer

600g vildsvinsfärs
2 st äggulor
0,5 dl grädde
2 msk smält smör

200g svamp
50g babyspenat
2 st schalottenlökar
2 msk smör

gräddsås
lingon
potatis och rotfrukter

Blanda färsen med ägg och grädde, 
smaksätt med salt och svartpeppar. Kavla 
ut färsen mellan plastfilm till en rektang-
el, ca 30*20 cm, låt den sedan vila 20  
minuter i kyl. Klyfta svampen, strimla 
löken och stek det på hög värme i  
smöret. När vätskan har dunstat och allt 
fått fin gyllenbrun färg så rör i spenaten 
och drag åt sidan. Smaksätt med salt och 
peppar. Ta fram färsen, tag bort plastfil-
men på ena sidan och fördela ut svamp-
blandningen. Rulla ihop som en rulltårta,  
använd plastfilmen som hjälp så det blir 
en tajt rulle. Ta bort plasten och lägg  
roulladen med skarven ner på en ugns-
fast form. Pensla rullen med smält smör 
och stek den sedan i ugn, ca 20-30  
minuter i 175 grader. Låt rullen vila 5  
minuter på skärbrädan och skär sedan 
upp den i fina skivor som serveras tillsam-
mans med sås, lingon och grönsaker.
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Vild femöring
4 personer

500g viltfärs, välj Din favorit
1 dl ströbröd
1 dl mjölk
1 st ägg
50g tärnat bacon
smör till stekning

Till servering  
Stekt ägg, stekt lök och sky

Blanda samman alla ingredienser noga, 
krydda med salt och peppar. Låt smeten 
vila 15 minuter. Provstek lite färs och 
smaka av med salt och peppar. Forma 
fina biffar och stek dem i smöret. Stek 
baconet tillsammans med löken. 
Servera tillsammans med lök, sky och 
stekt ägg.
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Asiatiska vildsvinsbiffar med råkost
4 personer

500g vildsvinsfärs från Åke P
1 stort ägg
1 dl ströbröd
1 dl mjölk 3%
4 msk hoisin sås
smör till stekning

Till råkosten:
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 
Ris och extra hoisin sås till servering

Börja med råkosten; Strimla alla grönsa-
ker och hacka örterna grovt. Vispa
samman en dressing av vitlök, socker, 
fisksås, lime och chili. Vänd sedan i de
strimlade grönsakerna och örterna. Våt 
råkosten vila en stund i kylen.
Slå mjölk i en bunke, rör i ströbröd och 
låt det svälla i 5 minuter. Blanda färsen
med ströbröd, hoisin och ägg, smaka av 
med salt och svartpeppar (provstek lite 
färs så smaksättningen blir perfekt). For-
ma 8 fina biffar och stek dessa i en klick 
smör.
Servera biffarna tillsammans med  
råkost, ris och hoisinsås.
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Bärglass
4 personer

2 dl bär, frysta, t ex hallon och blåbär
1 dl yoghurt, vanilj eller bärsmak
2 msk acaciahonung
2 dl vaniljglass
4 strutar
marängtoppar, strössel eller sås

Lägg bär, yoghurt, honung och glass i 
en mixer och mixa tills det blivit en slät 
massa med mjukglasskonsistens.  
Skeda eller spritsa glassen i strutarna 
och servera direkt.

4 personer

4 st äggulor, ekologiska
1 burk Törsleff kondenserad mjölk
1 dl nypressad lime (ca 4-5 lime)
400g blandade bär
100g vit choklad
100g blandade nötter eller solros och 
pumpafrön

Vispa ihop den kondenserade mjölken 
med äggulorna och pressad lime. Slå 
krämen i serveringsskålar och ställ 
dem i kylen. Lägg den vita chokladen 
på ett bakplåtspapper och ställ in den 
i ugnen. Baka 5 minuter på 175  
grader, ta ut och rör om, baka ytterli-
gare 5 minuter tills chokladen är smu-
lig och gyllenbrun. Låt chokladen sval-
na. Rosta nötterna i torr stekpanna tills 
de är gyllenbruna. Lägg bären ovanpå 
limekrämen och strö över choklad och 
nötter.

Bär med lime,  
karamell och nötter
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Med vilt- och fågelfärs har du grunden 
till en mängd härliga och lättlagade rätter 

för såväl vardagslunchen som festmiddagen.
Var kreativ i köket och utnyttja säsongens alla härliga  

tillbehör för att skapa minnesvärda måltider.

”Vildsvin är en fantastisk produkt, smakrik och saftig.  
Vi använder ofta vildsvinsfärs till hamburgare, 

 det är väldigt gott tillsammans med rökt tomatsalsa.
Jag uppskattar att köttet är naturligt ekologisk  
och att vildsvinen lever fritt i skog och mark” 

Ralf Pedersen
Köksmästare & Ordförande  

Svenska Kockars Förening Skåne
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