
Härliga måltider med klimatsmart, näringsrikt och mångsidigt viltkött
Viltkött



Vilt vid alla tillfällen 

Vilt är ett fantastiskt tillskott i vårt utbud av 
klimatsmarta, och förnyelsebara proteinkällor.

 
	 De	höga	halter	av	vitaminer	som	finns	i	köttet	

kombinerat med Omega-3 värden som faktiskt är 
likvärdiga	med	de	i	fisk,	så	har	vi	ett	näringsrikt,	

fettsnålt kött som numera kan avnjutas av alla. 
Inte bara av jägarna själva. 

Köttet är garanterat fritt från tillsatser 
eftersom djuren väljer fritt vad de vill äta och när. 

De slipper också stress och transporter, 
vilket sammantaget bidrar till ett gott, 

och spännande livsmedel, som förgyller både grillen 
och grytan att samlas kring.

  

Smaklig spis!



Röd Medium Välstekt Rek.ugnstemp
52° 57° 65° 110°

Röd Medium Välstekt Rek.ugnstemp
55° 62° 68° 120°

Röd Medium Välstekt Rek.ugnstemp
x 67° 72° 110°

Röd Medium Välstekt Rek.ugnstemp
x 70° 72° 120°

Röd Medium Välstekt Rek.ugnstemp
52° 57° 65° 110°

Temperaturtabell
Innertemperatur Filé från Älg, Rådjur, Hjort, Ren

Innertemperatur Stek från Älg, Rådjur, Hjort, Ren

Innertemperatur Vildsvinsfile

Innertemperatur Vildsvinsstek

Innertemperatur Hare



2 vitkålshuvud
4 msk smör
4 msk sirap
2 msk mild vit vinäger

500g älgfärs
500g vildsvinsfärs
2 st stora kokta potatisar, kalla

Dela och skär bort stocken i kålhuvude-
na. Strimla kålen, skölj den i kallt vatten 
och låt den sedan torka på en handduk. 
Stek kålen i smöret på hög värme. 

När	den	fått	fin	gyllenbrun	färg	så	till-
sätt sirap och vinäger, smaksätt med 
salt och peppar. Ställ den sedan åt  
sidan så den svalnar.
Blanda färsen med pressad kall pota-
tis, vatten, salt och peppar. Tillsätt 1-2 
dl	vatten	tills	färsen	får	fin	konsistens.	
Lägg 1/3 av kålen i botten på en ugns-
säker form. Bred över hälften av färsen 
och täck med 1/3 av kålen. Fortsätt 
med ett lager färs och avsluta med  
resterande kål. Grädda i ugn, 175° i ca 
45 minuter. Servera tillsammans med 
rårörda lingon, potatis och sås.

Vild kålpudding
8 personer



2 msk smör
800 g älgfärs
100 g tärnat rökt fläsk
4 klyftor vitlök, skivade
1 röd chili, skivad
2 gula lökar, i tunna båtar
2 msk tomatpuré
2 burkar krossad tomat
2 msk koncentrerad kalvfond

Kryddor: 
1 lagerblad, 1 msk torkad oregano,  
2 kvistar färsk timjan, 1 tsk rökt paprika, 
salt och svartpeppar
1 förpackning stora, kokta vita bönor

Hetta upp smöret i en rymlig kastrull. 
Bryn	lök,	vitlök,	fläsk	och	viltfärs	tills	det	
fått färg. Tillsätt tomatpuré och kryddor, 
låt det bryna någon minut till. Tillsätt 
krossad tomat och fond, tillsätt vatten 
tills vätskan täcker kött och grönsaker. 
Låt grytan koka långsamt i 2 timmar. 
Späd med vatten om det behövs. Skölj 
bönorna och låt dem rinna av i en sil. Rör 
i bönorna och låt grytan koka ytterligare 
i 5 minuter. Smaka av och servera tillsam-
mans	med	inlagd	gurka	och	gräddfil.

Vild chiligryta
4-6 personer





Vild Rydberg
4 portioner

4 msk smör
600g reninnanlår
2 st gula lökar
6 st stora potatisar
1 dl rapsolja
3 msk smör
4 st äggulor

Senapsdressing:
2 dl vispgrädde
2 msk Dijonsenap
1-2 msk nyriven pepparrot
1-2 msk flytande honung

Börja med dressingen, vispa grädden 
lätt och tillsätt alla ingredienser till 
dressingen. Vispa vidare några  
sekunder tills allt är blandat och fått fin  
konsistens. Smaka av med salt och 
peppar. 
Skala löken och potatisarna.  
Tärna kött, lök och potatis i jämna  
kuber, ca 1*1 cm. Stek löken i 2 msk 
smör på försiktig värme i 15 minuter 
tills den blivit mjuk och fått fin färg. 
Stek/fritera potatisen i oljan på hög 
värme tills den är mjuk och gyllenbrun. 
Stek köttet hastigt i 2 msk smör i en 
mycket het panna.  
Smaka av allt med salt och peppar. 
Lägg upp kött, lök och potatis på  
tallrikar.  
Servera med dressing och äggulor.



Små Hasselbackare
4 personer

8 stora mandel-, sparris-  
eller amandie-potatis
100 g smör
3 msk skorpmjöl

Skala och skär potatisen i tunna skivor. 
Skär inte helt igenom utan låt skivorna 
sitta ihop i botten. Lägg potatisen i en 
ugnsfast form och baka dem  
5 minuter på 200°. Smält smöret och 
pensla potatisarna med det stryk orden. 
Krydda med salt och svartpeppar. Strö på 
lite skorpmjöl och ös dem regelbundet 
med smör. Baka potatisarna ytterligare 
ca 20 minuter tills de är mjuka.

Champinjonsås
4 personer

150 g skogschampinjoner
1,5 msk smör
1 dl vitt vin
1 msk japansk soja
1,5 dl grädde 40%
1,5 dl mjölk 3%

Klyfta svampen och bryn den i smöret. 
Slå i vin och soja och låt det koka in. Slå 
i grädden och mjölken och låt det koka 
tills	såsen	fått	fin	konsistens.	Smaka	av	
med salt och svartpeppar.



Grön ärtpesto
4-6 personer

2 dl gröna ärtor, tinade och avrunna
0,5 dl gröna pumpafrön
4 msk kallpressad rapsolja
1 dl västerbottenost, riven
1 tsk finhackad vitlök

Lägg ärtor och frön i en mixer, mixa 
sönder dem och tillsätt olja, vitlök, och 
ost. Mixa till en grov pesto och smaka av 
med salt och peppar.

Coleslaw
4-6 personer

ca 350g finstrimlad spetskål
1 dl crème fraiche
1 dl majonnäs
2 msk dijonsenap
1-2 msk persillade, torr krydda

Lägg kålen några minuter i iskallt vatten 
och låt den sedan rinna av och torka or-
dentligt. Vispa samman alla ingredienser 
till dressingen och blanda i kålen. Smaka 
av med salt och svartpeppar. Låt salladen 
vila i kylen minst en timme.



Vild Femöring 
4 personer

500g rådjursfärs
1 dl ströbröd
1 dl grädde
1 st ägg
smör till stekning
till servering 
– stekt ägg, lök, sky och pressad potatis

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.	Servera	
tillsammans med lök, sky, ägg och 
pressad potatis.



  

Koka upp fonden håll den varm. Stek 
lök och vitlök sakta några minuter i 
oljan. Rör i riset och låt det steka yt-
terligare en minut tills riset blir blankt. 
Tillsätt vinet och låt det koka in i riset. 
Späd successivt med varm fond och rör 
kontinuerligt. Efter ca 20 minuter så 
är riskornen genomkokta men fortfa-
rande spänstiga. Tillsätt smör och ost, 
smaka av med salt och peppar
Stycka köttet i små medaljonger och 
stek dem i smör. Servera risotton i 
djupa tallrikar tillsammans med svamp, 
sparris och kött.

1 st schalottenlök, finhackad
1 st vitlöksklyfta, finhackad
2 msk olivolja, mild
1,5 dl risotto-ris
2 dl vitt vin
4-5 dl fond/buljong, gärna grönsak  
eller kyckling
1,5 msk  smör
75g Västerbottenost, riven
8 st grön sparris, råstekt
2 dl skivad stekt svamp
600g filé av t ex rådjur, 
hjort eller ren

Risotto med medaljonger 
4 personer



4 st älgentrecote a 150g-200g
100g färsk chorizokorv
1 dl crème fraiche
3 msk Philadelphiaost
1 dl finriven parmesanost
800g tunt skivade rotfrukter, t ex   
palsternacka, morot, persiljerot och
potatis
Olja till fritering

Ta bort skinnet på korven och grovhacka 
den. Stek den tills korven blir knaprig och 
smulig, ställ den åt sidan. 

Älgentrecote med choritzo och parmesan
4 personer

Vispa samman crème fraiche med 
Philadelphia och parmesanost och smak-
sätt med salt och svartpeppar

Fritera rotfrukterna i medelhög värme 
tills de är krispiga och gyllenbruna. 
Smaksätt köttet med salt och peppar, 
grilla eller stek det till önskad steknings-
grad. Servera köttet med ostcrème och 
choritzosmulor samt krispiga rotfrukter.



600g viltstek, uppbunden eller nätad
5 st små rödbetor
5 st små gulbetor
3 msk smör
3 msk rapsolja

Till servering:
Svampsås, se receptet i broschyren
Rotfruktsstomp
Örter, t ex dragon och persilja

Bryn steken i 1 msk smör och 1 msk olja. 
Stek den klar i ugn på låg temperatur, ca 
110 grader till 55-68 grader innertempe-
ratur. Skala betorna, klyfta dem och stek 
dem i 2 msk smör med 2 msk olja. Stek 
dem tills de är gyllenbruna och mjuka. 
Smaksätt med salt och svartpeppar.
Skiva steken och servera den tillsammans 
med betor, sås och rotfrukter.

Viltstek med betor och rotfrukter
4 personer

Rotfruktsstomp
4 personer

400g palsternacka
400g rotselleri
400g potatis
2 lökar
4 msk smör
2 dl riven västerbottenost
Färsk dragon och persilja

Skala och dela rotfrukterna och löken 
i bitar. Koka dem mjuka i saltat vatten 
och låt dem sedan rinna av. Lägg allt i 
en rymlig bunke, lägg i smöret och mosa 
rotfrukterna. Rör i osten och smaka av 
med salt och svartpeppar. Avsluta med 
grovhackade örter.



Älggryta med lingon
4 personer

500g älggrytbitar
2 små gula lökar
2 små palsternackor
2 små morötter
1 bit rotselleri
2 msk smör
2 msk tomatpuré
2 lagerblad
1 kvist timjan
2 dl rött vin
Ca 1 liter fond/buljong, t ex kalv
1 dl färska eller frysta lingon

Skala	och	skär	lök	och	rotfrukter	i	fina	
bitar. Bryn köttet och grönsakerna i 
smöret	tills	det	fått	fin	färg.	Tillsätt	
tomatpuré och kryddor och låt det steka 
ytterligare 1 minut. Slå i vin och fond och 
låt det koka ca 1,5 timmar tills köttet är 
mört. Rör i lingonen och smaka av med 
salt och peppar. Servera tillsammans 
med kokt potatis och lite extra lingon på 
toppen.



Stekta äpplen med vit choklad
4 personer

2,5 dl vispgrädde
½ st vaniljstång
100g vit choklad
3 st gröna äpplen
1 msk smör
0,5-1 tsk kardemumma, mald
1 msk ljust muscovadosocker

Koka upp grädden med vaniljstången. 
När grädden kokar så slå den över den 
hackade chokladen. Rör tills allt löst sig 
och kyl. Detta är bra att göra dagen 
innan. Vispa upp chokladgrädden med 
elvisp.
Skala och kärna ur äpplena. Skär dem 
i jämna tärningar och stek dem tillsam-
mans med smör, kryddor och socker. 
Servera de varma äppletärningarna i ett 
serveringsglas	och	skeda	chokladfluffet	
ovan på.



”Viltkött är en fantastisk råvara att arbeta med.  
Naturligt ekologiskt och med mycket smak.  

Om man kombinerar de olika
köttslagen så får man fantastiskt resultat.  

Blanda till exempel mager älgfärs  
med den lite fetare vildsvinsfärsen  

och få en magisk kombination!” 
Anders Tegnér

Kock & matkreatör

”Det är fantastisk trevligt att jobba med viltkött.  
Man vet att köttet är naturligt ekologisk  

och smakerna härstammar från skog och mark.
Vi använder mycket vildsvin,  

rådjur och hjort i vårt kök.  
Viltkött är lätt att variera, det  är fantastiskt att röka,  

rimma och kombinera med andra köttslag” 
Ralf Pedersen

Köksmästare & Ordförande i  
Svenska Kockars Förening Skåne

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Du kan läsa mer om var Du hittar viltkött på: 
www.svensktviltkottef.se
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