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SLAGTERENS PLETSKUD
AF MULIGHEDER MED VILDTKØD
Fælles for vildtkød er, at steges det for meget, opleves det tørt og ´indmadsagtigt´
på grund af det lave fedtindhold og den store mængde blodindhold i kødet.
Steg og tilbered derfor nænsomt. Så rammer du plet hver gang.
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Fuglevildtsjagt er den mest udbredte i Danmark og hvert år nedlægges utallige fasaner.
Fasaner smager himmelsk og farsére man dem, holder man meget mere på saft og smag. Det kan
være en lidt udfordrende ting at udbene dem, men bestil dem eventuelt udbenet fra slagteren.
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FARSERET FASAN MED
GLASEREDE RØDBEDER
OG WALDORFSALAT
4 personer
INGREDIENSER:
2 fasaner (få evt. slagteren til at udbene dem)
300 g vildtfars eller svinefars
50 g hasselnødder
1 dl fløde
1 tsk paprika
Lidt hakkede vindruer
Salt og peber
FREMGANGSMÅDE:
Rør farsen med nødder, fløde, paprika, vindruer og salt
og peber. Kom farsen ind i den udbenede fasan og luk den
med bindegarn. Steg den i ovnen ved 180° i 45 minutter
halvér den og anret den i et fad eller på tallerken.

GLASEREDE RØDBEDER
INGREDIENSER:
8 Små eller mellemstore rødbeder
50 g rørsukker
1 dl balsamico
FREMGANGSMÅDE:
Vask rødbederne og kog dem møre. Pil skindet af og tør
dem grundigt. Kom sukkeret på en varm pande og smelt det
langsomt. Kom balsamicoen på, så konsistensen er nærmest
sirup. Læg rødbederne på og glaser dem godt ind i ca.
20 minutter.
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Gråand og calvados er en fremragende
hybrid. Et match der giver en
himmelsk sauce og den bitre sødme fra
de sukkersyltede havtorn runder
retten perfekt af.
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BRAISERET GRÅAND I
CALVADOS MED
SUKKERSYLTEDE
HAVTORN, SVAMPE OG
BAGEKARTOFFEL MED MOS
FREMGANGSMÅDE:
Ænderne renses for rester af fjer og indmad og duppes
tørre med køkkenrulle eller lign. Skær guleroden i 1 cm
skiver og løget i små både.

INGREDIENSER:
4 personer
2 gråænder
2 løg
1 gulerod
1 dl rødvinseddike el anden god eddike
1 kvist timian
2 dl calvados
2 – 3 lauerbærblade
Lidt peberkorn
Salt

Brun ænderne i olien, tag dem op og ” brænd urterne af”
i olie. Giv dem god farve i olien, så du trækker sukkerstofferne ud til saucen. Hæld rødvinseddiken ned til urterne og
lad det koge ind til det halve.
Tilsæt calvadosen, læg ænderne tilbage i gryden, skru ned
for blusset og braisér i 20-30 minutter. Tag ænderne op og
skær lårene fra, så de kan koge videre sammen med urterne
i endnu 20 minutter. Læg bryststykkerne i en skål med
brystbenet nedad og dæk dem med stanniol.
Mens urter og lår bliver færdige, er det tid til at lave
tilbehøret.
Tag lårene op når de er færdige og passér sauce og urter
gennem en sigte i en ren gryde. Pres urterne for al saft.
Sigt saucen igen, kog den op og skum for fedt og urenheder.
Monter med smør og tilsæt finthakket skalotteløg.
Skær brysterne fra skroget og anret dem portionsvis med
lår, kartoffel, svampe og havtorn. Kom lidt sauce over hvert
bryststykke.
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Krondyr er Danmarks største vildtlevende dyr og hjortene kan blive helt op til 180 kg.
Fileten egner sig fremragende til medaljoner og kan serveres med en svampepuré og kartoffelmos.
Det er en kraftig og tung efterårsret, der er særlig egnet til gæstemad og weekend.
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KRONDYRMEDALJON
MED SVAMPEPURÉ OG
KARTOFFELMOS
FREMGANGSMÅDE:
Steg medaljonerne gyldenbrune i smør på alle sider og steg
herefter ved middelvarme i ca. 8 – 12 minutter.

INGREDIENSER:
4 personer
4 stk. krondyrmedaljon
4 skiver bacon (kan undlades)
Salt og peber

SVAMPEPURÉ
INGREDIENSER:
1 bk svampe
2 dl fløde
25 g smør
FREMGANGSMÅDE:
Steg svampene i smørret på panden til de er helt faste
og blend dem med fløden. Varm puréen let i gryde, inden
servering.

KARTOFFELMOS
INGREDIENSER:
500 g kartoffel (gerne bagekartoffel)
4 spsk. creme fraiche 38%
4 dl sødmælk
50 g smør
FREMGANGSMÅDE:
Kartofler skrælles, skæres groft ud og koges møre.
Smør smeltes, hvorefter mælk tilsættes og varmes op.
Kartoflerne moses sammen med smør, mælk og fraiche.

9

10

RØGET KRONDYRFILET
I FORRET
2 personer
INGREDIENSER:
8 – 10 skiver tyndt skåret krondyrfilet
2 stængler blegselleri
1 æble
½ saltbagt selleri (pakkes i stanniol godt med salt
hele vejen rundt og bages ved 175°C i 3 timer).
Lidt vindruer
Brøndkarse
En god olie
FREMGANGSMÅDE:
Skær det saltbagte selleri i et par tynde skiver og læg det
som en bund. Skær resten af det i tern. Skræl æblet og bræk
det ud i nogle brud. Riv blegselleriet i tynde skiver med en
tyndskræller. Halvér vindruer. Anret det hele med krondyr
fileten på et fad eller en stor tallerken og pynt med olie og
brøndkarse.
Server med godt brød til.

Røget vildt er formidabelt i forretter og
kombineres det med efterårets grøntsager
som her, er det bare at gå til bords og lade
den røgede smag og mørhed i kødet gøre
sit indtryk.
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Det helt vildt
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Vildt
Ragout
4 -8 personer
INGREDIENSER:
1,5 kg vildtsmåkød
5 zitauer løg
5 skalotteløg
3 fed hvidløg
2 store gulerødder
1 pastinak
¼ knoldselleri
2 porter øl
200 g svampe
200 g smør
½ porrer
1 l fløde
1 kvast timian
0,5 dl sherryeddike
1 dl rapsolie
Enebær
Salt og peber
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VILDT RAGOUT
FREMGANGSMÅDE:
Brun kødet godt af i gryden i 1/3 af smørret til det har taget farve og tag det så op igen. Hak løg, gulerødder, hvidløg,
pastinak, porrer og selleri i tern. Halvér svampene. Varm gryden godt op med resten af smørret og sautér grøntsager,
løg og urter grundigt til det får farve. Tilsæt sherryeddiken og reducér så der kun er meget lidt væske tilbage i gryden.
Kom kødet tilbage i gryden og dæk det med øl, enebær, fløde, rapsolie og lad det simre i et par timer.

Smager vidunderligt med kartoffelmos eller bagte rodfrugter.
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Ragout på vildt er en efterårsklassiker. Ja den tager tid og ja den smager godt. Et godt tip er
at sætte det over i en cocotte dagen før. Brun kød og grønt af som i opskriften, dæk med fløde
og sherryeddike og sæt det i ovnen om aftenen ved 95°C. Når spisetid nærmer sig, skruer du
op så den er gennemvarm. Mørt og velsmagende til efterårets mørke hverdagsaftener.
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VILDTHAKKEBØFFER MED
TYTTEBÆR OG SALTBAGT
SELLERI
4 personer
INGREDIENSER:
4 stk. vildthakkebøffer m. tyttebær og timian fra slagteren
eller 700 g hakket vildt.
1 dl tyttebær
1 kvast timian
½ saltbagt selleri (pakkes i stanniol godt med salt hele
vejen rundt og bages ved 175°C i 3 timer).
Tyttebær gelé og salt og peber
100 g smør
FREMGANGSMÅDE:
Hakket vildt røres med tyttebær og hakket timian og
formes til bøffer. Krydres med salt og peber og steges på
pande med smør i ca. 10 – 12 minutter.
Selleri fraskæres skralden og skæres i skiver af ca. 1 cm.
Herefter steges de gyldne i smør.
Server evt. med bagt kartoffel og tyttebærgelé.

Ca. 250.000 danskere spiser hver dag en
hakkebøf, hvorfor ikke prøve en af vildt.
Røres det hakkede vildtkød med tyttebær og
timian giver det en syrlig sødme og krydret
hakkebøf.
Selleri tip: Vask og skrub den godt. Prik nogle
huller i skrællen. Knoldselleri bliver mild i
smagen og får en cremet konsistens når den
bages længe.
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VILDTMEDISTER
Kog medisteren i 8 – 10 minutter.
Det må ikke bulderkoge.
Herefter steges medisteren gylden på begge sider på
panden med smør.
Server evt med Waldorf
og bagekartoffel.
(Side 20-21).

Lækkert med
lækkert på
Der er ikke noget bedre end medister, når de
mørke tider nærmer sig.
Med vildtkød får man den sarte, lidt garvede
smag med en sødme i kødet, der sammen
med allehånde, persille og hvidløg, giver en
helt unik og afbalanceret smag.
Opskriften stammer fra en jægerfamilie
fra de midtjyske skovdistrikter og har været
hemmeligholdt i generationer.
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BAGEKARTOFFEL MED MOS
4 personer
INGREDIENSER:
3 store bagekartofler
25 g smør
2 dl sødmælk
FREMGANGSMÅDE:
Kartofler bages i ovnen ved 180°
i ca.1 time.
Lad dem stå i 10 minutter inden de
halveres og skrabes ud for kartoffel.
Rør kartoffelmosen sammen med
smør og sødmælk og smag til med
salt og peber. Kom evt. lidt frisk
timian i.
Kom det tilbage i de halverede
kartofler og bag dem igen ved
180° i 15 minutter.

Til efterårskøkkenet
og retter med vildt høre
sig en bagekartoffel til.
Krydr med lidt frisk timian ,
- det giver en smagsfuld oplevelse.
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WALDORFSALAT MED
FRUGT
4 personer
INGREDIENSER:
½ saltbagt selleri
1 pære
2 æbler
½ blegselleri
1 halv klase vindruer
3 dl skyr eller 18 % creme fraiche
2 spsk flormelis
1 spsk flydende honning
1 granatæble til pynt
Salt og peber
FREMGANGSMÅDE:
Bag selleri i stanniol med salt hele
vejen rundt ved 175°C i 3 timer og
køl det ned. Bag gerne et helt selleri
dagen før, selvom man kun bruger
et halvt. Det smager også godt i andre
retter.
Skær æbler, selleri og pære i tern.
Halvér vindruerne og skær blegselleri i skiver.
Rør flormelis og honning i skyren og rør det hele
godt sammen. Smag det til med lidt salt og peber
og pynt med granatæblet.

Waldorfsalat er en uundgåelig klassiker,
der let piftes op med denne opskrift og gør
klassikeren til en retrosalat som kan serveres
til alle slags vildtretter.
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Naturen med i madpakken…
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En vildtspegepølse er godt krydret og har denne lidt garvede eftersmag.
Find de gode hjemmelavede spegepølser hos din slagter

VILDSVINESTEAKS MED
BRYGMESTERENS MARINADE
INGREDIENSER:
1 vildsvinekølle i skiver
FREMGANGSMÅDE:
Steg dem i 8 – 12 min på grill eller pande.

Øl og vildsvin holder de fleste af.
Nu har vi kombineret begge dele og
her er steaks fra en vildsvinekølle
marineret i øl.
Syrligheden og sødmen fra øllet giver kødets
lidt faste og finere smag helt nye nuancer
og er en smagsmæssig oplevelse.
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Tak for lån af service til Cream Roskilde

