
Dan Lexö AB 
Masurkavägen 10, 435 39 MÖLNLYCKE   

 +46 (0)705 789511 
dan@lexo.se 

 

 Recept! 
Det finns mera recept på 

dantefood.com 

 

Dillkött med sting 
Passa på och gör en stor volym av långkok och smaksätt till olika varianter av kalvgryta. 
Pepparrotskött, Dijonsenap, persiljekött m.m. 
 
Ingredienser för ca 30 port Så här gör du: 
 
5 kg 
4 st 
2 st 
2 st 
1 bit 
5 st 
 

Saltat vatten 
Kalvgrytbitar 
Delad lök 
Hela morötter 
Hela palsternackor 
Bit rotselleri 
Lagerblad 
Ljus kalvbuljong 

Koka upp saltat vatten och förväll kalvköttet i 2 min. 
Sila och skölj i kallt vatten tills det är rena fina 
köttbitar. Lägg kött, grönsaker, lagerblad och fyll på 
med kall buljong eller kallt vatten + buljongtärningar 
så att det täcker. Koka upp och sänk till lägsta temp 
så att det knappt sjuder. Nu gosar köttet och efter 
1timme smakar du på köttet om det är mört och 
saftigt, om inte fortsätter du tills det är mört och 
saftigt. Det är svårt att sig en tid p.g.a. köttkvalitén 
ni har köpt. Sila till en annan kastrull och sortera ut 
köttet och grönsaker och örter slänger du. 
Reducera buljongen till kraftig och smakrik smak. 
Nu har du både kött och buljong till olika varianter 
av grytor.  

 
Ingredienser för 4 port Så här gör du: 
4 dl 
2 dl 
1 knippa 
1-2 msk 
1-2 msk 
 
 
 
600 g 

Långkoksbuljongen 
Grädde 
Skuren dill 
Socker 
Ättika 12% 
Inlagd jalapenopeppar  
Salt 
Maizena 
Kokta kalv grytbitar 

Koka buljongen och grädde i 20 min. 
Lägg dillen i en mixer och häll i såsen. 
Mixa till grön sås och smaksätt med socker, ättika, 
salt och jalapeno till önskad syra, sötma och hetta. 
Det skall vara mycket dillsmak med en bra balans av 
sötma av sockret och syra av ättika samt ett sting av 
jalapenopeppar. 
Red av med maizena till en lätt simmig konsistens. 
Mixa till såsen och värm upp med kalvköttet. 
Tips: 
Det är trevligt att servera med kokta morotspengar 
och kokt potatis. 

 


