
FÅGEL & VILT

Recept & inspiration



HJORT-
MEDALJONGER 
MED BJÖRNBÄRSSKY
4 personer

600g  hjortytterfilé
1 dl  vetemjöl
1 msk  smör
1 dl  finhackad 
 schalottenlök
1 msk  balsamvinäger
2 dl  kalvfond,
 hemkokt eller 
 från koncentrat
2 msk  vinbärsgelé
16 st  färska björnbär

TILL SERVERING:
pressad potatis
knaperstekt svamp

Stycka köttet i 8 bitar, 
smaksätt med salt och 
peppar. Vänd köttet i 
vetemjöl så att det 
blir täckt av mjöl. 

Hetta upp en stekpanna, 
lägg i smöret och lägg i
köttet. Stek till önskad 
stekningsgrad och tag
det sedan åt sidan.

Lägg löken i stekpannan 
och bryn den i några 
minuter. Slå i vinäger och 
fond, låt koka upp och sjud 
sedan några minuter. Tillsätt
gelé och lägg i köttet och björn-
bären, smaka av med salt och peppar.

Servera kött och sky tillsammans
med potatis och svamp.
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Hjort
PREMIUM

SVENSKT
VILTKÖTT
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VILDSVIN ”AL PASTOR”
4 personer

1 st  silverlök
2 st vitlöksklyftor
1 liten färsk ananas
1 msk  koncentrerad apelsinjuice
2,5 msk  mild vit vinäger
0,5-1 tsk  chilipulver, mängd 
 beroende på styrka
1 tsk  oregano, torkad
1 tsk  spiskummin, mald
1 msk  jalapeños, skivade

Skala lök och vitlök, dela dem i bitar och lägg dem i en mixer. Skala ananasen 
och lägg en tredjedel i mixern (spara resten). Tillsätt sedan juice, vinäger, 
chilipulver, oregano, spiskummin och chipotle. Mixa några minuter tills det blir
en slät marinad. Lägg köttet i en tät påse, slå på marinaden och låt det marinera 
4-8 timmar i kylen. 

Skiva ananasen och tag bort den hårda stocken i mitten. Tag upp köttet ur 
marinaden och låt den rinna av. Grilla eller stek kött och ananas på grill eller i ugn 
tills det är genomstekt och krispigt. Lägg över på skärbräda och tärna kött och 
ananas. Lägg det sedan i tortillabröd, lägg på en sked salsa, strö över koriander 
och toppa med limeklyfta.

600g  vildsvin, karré i 0,5 cm 
 tjocka skivor
1 dl  grovhackad koriander eller
 storbladig persilja
8 st  mindre tortillabröd
 salsa
 limeklyftor

Vildsvin
PREMIUM

SVENSKT
VILTKÖTT

4



600g  vildsvin, karré i 0,5 cm 
 tjocka skivor
1 dl  grovhackad koriander eller
 storbladig persilja
8 st  mindre tortillabröd
 salsa
 limeklyftor

VILDMARKS-
GRYTA
4 personer
 
400g  skav, välj Din favorit
1 liten  gul lök, hackad
200g  ostronskivling, strimlad
1 dl  soltorkad tomat, strimlad
1-2 tsk  dijonsenap
2-4 dl  grädde eller crème fraiche
 smör till stekning
 salt & svartpeppar
 

Bryn lök, svamp och skav i smör på 
hög värme. Tillsätt tomat, senap och 
grädde/crème fraiche. Låt koka upp 
och puttra några minuter. Smaka av 
med salt och peppar. 

Om grytan känns för rinnig så red 
av med lite maizena utrört i vatten. 
Servera gärna grytan med potatismos, 
krispiga grönsaker och bröd.
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ÄLGRYGGFILÉ MED
RÅMARINERADE 
ROTFRUKTER
4 personer

600g  älgryggfilé 
1 kg  tunt skivade grönsaker
1 msk  vit vinäger
2 msk  olja
1 msk  honung
0,5 dl  vetemjöl
5 dl  viltfond, hemlagad eller
 från koncentrat
1 dl  grädde
0,5 dl  messmör
1 msk  japansk soja
1 msk  smör
1 msk  rapsolja
2 dl  kokta linser
1 dl  färska blåbär
 spenatblad
 salt & peppar

Börja med att marinera grönsakerna. Lägg 
grönsakerna i en bunke, slå på vinäger olja och 
honung, krydda med salt och peppar. Låt 
grönsakerna marinera ca. 1 timme i rumstemperatur. 

Bryn köttet i smör och olja på hög värme. Lägg det i 
en ugnsfast form och efterstek i ugn, 110° till önskad 
stekningsgrad.

Pudra mjöl i stekpannan och rör så att smöret och 
mjölet blandar sig. Slå i fonden och koka kraftigt i 
någon minut under omrörning. Tillsätt grädde och 
messmör och låt sjuda ytterligare några minuter, 
smaka av med salt och peppar. 

Värm linserna försiktigt och låt dem rinna av i sil. 

Lägg upp grönsakerna i botten på tallrikarna, toppa 
med några fina skivor kött, ringla på såsen och strö 
på linser, blåbär och spenatblad.

Älg
PREMIUM

SVENSKT
VILTKÖTT

6



7



ROSTAT LAMM MED 
ROSMARIN OCH 
VITLÖK
6-8 personer

2,5-3 kg  lammstek med ben
0,5 dl  grovhackade färska
 rosmarinblad
0,5 dl  färska dragonblad
3 msk  grovhackad vitlök
2 msk  grovkornig 
 dijonsenap
1 msk  farinsocker
1 msk  vinäger
1 dl  olivolja
 salt & peppar

Vispa samman rosmarin, vitlök, 
senap, socker, vinäger och olja. 

Putsa lammsteken och skär små 
snitt i köttet. Massera in krydd-
blandningen i köttet och smaksätt
med salt och svartpeppar. 

Lägg köttet i en ugnsfast form, 
täck noga med aluminiumfolie och 
stek i ugn 220° i 1 timme. 

Sänk värmen till 160°, tag bort 
folien och stek ytterligare i 
20-30 minuter tills köttet fått fin 
färg och nått önskad stekningsgrad.
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Lamm
PREMIUM

NATURLIGT
SMAKRIKT
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HELSTEKT RENINNANLÅR 
MED ZUCCHINIPLÄTTAR
4 personer

TILL ZUCCHINIPLÄTTARNA:
1 st  grön zucchini, grovriven
1 liten  lök, finstrimlad
1 dl  persilja. hackad
1 msk  rivet citronskal
1 msk  hackad vitlök
1 st ägg
1 msk  vetemjöl
1 msk  grädde
 smör till stekning

600-800g  reninnanlår
 smör
 salt & peppar
2 dl  crème fraiche
2 msk  färska dragonblad
1-2 msk  dijonsenap

Rör samman alla ingredienserna till zucchiniplättarna. 
Smaka av med salt och peppar, forma små fina platta 
biffar och stek dem gyllenbruna i smör. Tag upp och 
lägg åt sidan. 

Vispa samman crème fraiche, dragon och senap, 
smaka av med salt och peppar. 

Putsa och torka köttet på ytan. Bryn det runt om 
på hög värme. Efterstek i ugn, 100° till önskad 
stekningsgrad. Skär upp köttet och servera med 
plättar och sås.

Ren
PREMIUM

SVENSKT
VILTKÖTT
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KYCKLING MED SOJA OCH 
JORDNÖTSSMÖR
4 personer

800g  kyckling med skinn,
 t ex kycklinglår och bröst
2 st pak choi huvuden

TILL SERVERING:
ris och tärnade grönsaker

Blanda soja, lime och jordnötssmör, smaka av med salt och svartpeppar.
Lägg kycklingen i en skål och marinera den i 2 timmar. Grilla kycklingen i 
ugn, 200° i ca. 20 minuter. 

Dela kålen och stek den på hög värme tills den blivit gyllenbrun. Servera 
kycklingen rykande varm tillsammans med ris och grönsaker.

MARINAD:
4 msk  japansk soja
1 msk  pressad lime
1 dl  jordnötssmör crunchy
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KYCKLING MED SOJA OCH 
JORDNÖTSSMÖR
4 personer

800g  kyckling med skinn,
 t ex kycklinglår och bröst
2 st pak choi huvuden

TILL SERVERING:
ris och tärnade grönsaker

Blanda soja, lime och jordnötssmör, smaka av med salt och svartpeppar.
Lägg kycklingen i en skål och marinera den i 2 timmar. Grilla kycklingen i 
ugn, 200° i ca. 20 minuter. 

Dela kålen och stek den på hög värme tills den blivit gyllenbrun. Servera 
kycklingen rykande varm tillsammans med ris och grönsaker.

CHILI
4 personer

800g  viltgrytbitar
2 msk  kallpressad rapsolja
200g  rökt fläsk, tärnat
1 stor  gul lök, grovhackad
2 klyftor  vitlök, krossad
1 bit  rotselleri, tärnad
3 msk  tomatpuré
1 röd  chili, urkärnad och skivad
1 liten  röd paprika, urkärnad i bitar
1 liten  gul paprika, urkärnad i bitar
1 tsk  spiskummin, mald
2 tsk  oregano, torkad
1 tsk  koriander, mald
2 tsk  rökt paprikapulver
1 msk  socker
1,5 msk vit vinäger
4 dl  kycklingfond, hemlagad eller 
 från koncentrat
 salt & svartpeppar

TILL SERVERING:
gräddfil, tortillabröd, grönsaker och jalapeños

Hetta upp olja i en stekpanna 
och bryn kött och grönsaker 
i omgångar och lägg det i en 
gryta. 

Lägg i kryddor, socker, vinäger 
och fond och låt det koka upp. 
Låt grytan sjuda försiktigt 3-4 
timmar under lock tills köttet är 
riktigt mört. Smaka av med salt, 
peppar, chili och kryddor.

Servera chilin med gräddfil, bröd, 
inläggningar och grönsaker.

MARINAD:
4 msk  japansk soja
1 msk  pressad lime
1 dl  jordnötssmör crunchy
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Fasan med
honung och 
svartpeppar!

På nästa uppslag
hittar du receptet!
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FASAN MED HONUNG OCH 
SVARTPEPPAR
4 personer

2 st fasaner
1 msk  smör
1 msk  kallpressad rapsolja 
 svartpeppar från kvarn
3 dl  torr cider
2 msk  japansk soja
2,5 dl  kycklingfond, hemkokt eller från koncentrat
2 msk  flytande honung
 några kvistar färsk dragon
1 st pumpa, butternut, skalad och skuren i bitar
 några kvistar färsk timjan
2 msk kallpressad rapsolja

Dela fågeln i 2 delar, klipp bort ryggbenet. Hetta upp 
smör och rapsolja i en stekpanna. Bryn fågelhalvorna 
och lägg dem åt sidan. Smaksätt med svartpeppar och 
flingsalt. 

Koka ur stekpannan med cider, soja och fond, låt koka 
tills en tredjedel återstår. Smaksätt med honung och 
dragon, ställ sedan såsen åt sidan.

Lägg pumpan i en ugnsfast form, ringla på oljan och 
smaksätt med timjan, salt och svartpeppar. Baka pumpan 
i ugn, 20 minuter i 200°. Lägg fasanerna på toppen av 
pumpan och stek ytterligare i 10-15 minuter (tills fågeln är 
genomstekt, men inte överstekt).

Lägg pumpan på tallrikar, lägg på fågelhalvorna och slå 
över het såss. Toppa med färska örter.
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Ripa – se recept på www.akep.se

Pärlhöna – se recept på www.akep.se 17



ÅKE’S RIDDARE
4 personer som förrätt

4 skivor surdegsbröd
1 st  ägg
2 dl   mjölk
0,75 dl   vetemjöl
2 msk   smör
1 st   mozzarella
   stekt svamp
   ört- eller olivolja
   spenat
   rökt kalkonlår
   salt & peppar

Vispa samman en smet av ägg, mjölk och mjöl, smaksätt med salt och peppar. 
Gör dubbelmackor med mozzarella, svamp, spenat och kalkonlår. 

Doppa bröden i smeten och stek dem gyllenbruna i brynt smör. Dela mackorna 
på diagonalen och lägg dem på tallrikar. Ringla på olja och smaksätt med 
flingsalt och svartpeppar.

Kalkon
PREMIUM

NATURLIGT
SMAKRIKT

18



BÄR MED LIME, 
KARAMELL OCH NÖTTER
4 personer

4 st  äggulor, ekologiska
1 burk  kondenserad mjölk, gärna Törsleff’s
1 dl  nypressad lime (ca. 4-5 lime)
400g  blandade bär
100g  vit choklad
100g  blandade nötter alt. solros/pumpafrön

Vispa ihop kondenserad mjölk med äggulor och pressad lime. Häll krämen i 
serveringsskålar och ställ dem i kylen. 

Fördela vit choklad på ett bakplåtspapper. Baka den sedan i ugn, 5 minuter på 
175°. Tag ut, rör om och baka i ytterligare 5 minuter tills chokladen är smulig och 
gyllenbrun, låt svalna.

Rosta nötterna i torr stekpanna tills de är gyllenbruna. Fördela bären i skålarna 
ovanpå limekrämen och strö över choklad och nötter.
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Gilla oss på Facebook!

åke P FÅGEL & VILT AB
www.akep.se

Betselgatan 8, 213 77  Malmö
Telefon +46 40 143570

info@akep.se

”Noga utvalt viltkött från våra svenska 
skogar – smakrikt, klimatsmart och 

naturligt ekologiskt!” 

STEKTEMPERATURER

                           INNERTEMPERATUR REK. UGNS-
 R        M V TEMPERATUR

FILÉ  

Älg • Rådjur • Hjort • Ren • Lamm 52° 57° 65° 110°

Vildsvin • Kyckling • Kalkon X 67° 72° 110°

HELSTEKT  

Älg • Rådjur • Hjort • Ren • Lamm 55° 62° 68° 120°

Hare 52° 57° 65° 110°

Vildsvin  X 70° 72° 120°

Gås • Anka • Kalkon X X 70° 170° (220°
              mot slutet av stektiden)

R = Rött   M = Medium   V = Välstekt

Med X menas att rött eller medium inte rekommenderas för detta kött.


