
Vildmarkskockens	  Rådjursgryta	  
	  
10	  portioner	  
	  
Marinad:	  
Tomatpuré	  2	  msk.	  
Gul	  lök	  1	  st.	  
Gin	  2.5	  dl	  
Coca	  Cola	  3	  dl.	  
Vitlök	  3	  st.	  klyftor.	  
Pepparmix	  från	  kvarn	  efter	  behag	  
Grönpeppar	  10	  st.	  korn	  krossade.	  
	  
Hacka	  vitlöken	  och	  den	  gula	  löken.	  Blanda	  ihop	  samtliga	  ingredienser	  i	  en	  bunke.	  Tärna	  köttet	  i	  kuber	  på	  1.5	  cm	  
och	  lägg	  ner	  i	  marinaden.	  Häll	  blandningen	  i	  en	  plastpåse	  och	  sug	  ut	  luften	  ur	  påsen.	  Låt	  köttet	  marineras	  i	  12-‐
24	  timmar.	  

	  
	  

	   	  

Ta	  ut	  köttet	  ett	  par	  timmar	  innan	  ni	  skall	  göra	  grytan,	  så	  att	  köttet	  har	  rumstemperatur	  när	  ni	  skall	  bryn	  

det.	  Detta	  är	  för	  att	  det	  skall	  bli	  en	  finare	  yta	  på	  köttet	  när	  ni	  bryner	  det.	  Är	  köttet	  kallt	  så	  kyler	  det	  ner	  

stekpannan	  och	  köttet	  blir	  kokt	  och	  inte	  brynt.	  

	  
Sila	  av	  marinaden	  från	  köttet	  (spara	  marinaden)	  den	  skall	  användas	  senare.	  
Bryn	  köttet	  i	  smör	  i	  en	  stekpanna	  på	  hög	  temperatur.	  Var	  inte	  rädd	  att	  det	  blir	  för	  varmt	  i	  pannan.	  När	  köttet	  
är	  färdig	  brynt,	  alltså	  fått	  en	  fin	  yta.	  Så	  lägg	  över	  det	  i	  en	  gjutjärnsgryta.	  Lägg	  i	  den	  hackade	  löken,	  vitlöken,	  
purjolöken,	  tomatpurén,	  kryddorna	  och	  köttbuljongen.	  Fräs	  alltsammans	  i	  grytan	  så	  att	  smakerna	  på	  
ingredienserna	  släpper.	  Häll	  i	  marinaden	  och	  grädden	  och	  koka	  upp.	  
	  
Låt	  sjuda	  på	  svag	  värme	  i	  ca	  20	  min.	  Tillsätt	  då	  rotfrukterna.	  Låt	  grytan	  koka	  tills	  köttet	  känns	  mört.	  Har	  
inte	  grytan	  rätt	  konsistens	  (alltså	  lite	  lös)	  Gör	  då	  en	  Beurre	  manié.	  Beurre	  manié	  är	  en	  mjölredning	  till	  sås.	  
En	  slags	  pastaredning	  du	  gör	  genom	  att	  blanda	  smör	  med	  mjöl	  till	  en	  deg/pasta.	  	  
Beurre	  manié	  klickar	  du	  sedan	  i	  den	  kokande	  såsen	  eller	  grytan	  och	  rör	  så	  att	  pastan	  löser	  sig	  och	  reder	  
såsen	  eller	  grytan.	  
	  
Till	  mörkare	  såser	  och	  grytor	  brukar	  man	  bryna	  smöret	  och	  mjölet	  nästan	  gyllenbrunt	  och	  då	  får	  Beurre	  
manièn	  en	  kraftigare	  nötig	  smak.	  Till	  ljusare	  såser	  smälter	  man	  bara	  smöret	  och	  blandar	  ihop	  med	  mjölet.	  	  
	  
Avsluta	  med	  att	  tillsätta	  kryddor,	  salt	  tills	  du	  har	  fått	  till	  rätt	  smak.	  Servera	  grytan	  med	  kokt	  potatis,	  ris	  eller	  
mandelpotatispuré.	  

Rådjursgrytan	  
Rådjurskött	  2	  kg.	  
Vitlöksklyftor	  hackade	  2	  st.	  
Gul	  lök	  2	  st.	  hackade.	   	  
Morötter	  2	  st.	  tärnade.	  
Rotselleri	  en	  halv	  tärnad.	  
Kålrot	  en	  halv	  tärnad.	   	  
	   	   	  
Purjolök	  10	  cm	  strimlad.	  
Pepparmix	  från	  kvarn	  efter	  behag.	  
Grönpeppar	  efter	  behag.	  
Tomatpuré.	  
Grädde	  1	  l.	  
Köttbuljong.	  
Smör	  att	  bryna	  köttet.	  
	  



	  
	  
	  


