
Dan Lexö AB 
Masurkavägen 10, 435 39 MÖLNLYCKE   

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

 

 Recept! 
Det finns mera recept på 

dantefood.com 

 

Kött Ohoj!  
Jag har seglat över atlanten 2 ggr med den vackra S/Y Lady Ellen och det tog 20 dagar en väg.  
Man måste planera maträtter och det måste man göra även om man är inomskärs på västkusten. 
Kött Ohoj!  Är allt-i-en-gryta passande för båten med goa tillbehör som man har förberett hemma.  
 

Ingredienser för 4 port Så här gör du: 
4 st 
1 st 
1 st 
1 st 
2 dl 
2 dl 
4 dl 
2 msk 
1 st 
1 tsk 

Små gul lök 
Tärnad röd paprika  
Tärnad gul paprika 
Tärnad grön paprika 
Ättika 12% 
Socker 
Vatten 
Finhackad ingefära  
Finhackad chili 
Salt  

Lägg lök och paprika i en glasburk med lock. 
 
Koka upp ättika, socker, vatten, ingefära, chili 
och salt.  
Fyll glasburken med den kokande lagen och 
stäng med locket.  
Vänd burken och kyl ner. 
 
Het, friskt och krispigt tillbehör för båten.   

 

Ingredienser för 4 port Så här gör du: 
1 st 
1 st 
¼ st 
2 st 
½-1 st 
 
4 dl 
2 st 
 
700 g 

Strimlad gul lök 
Skivad vitlök 
Skivad butternut 
Skivad sötpotatis 
Skivad chili 
Matolja  
Rödvinssås 
Timjan kvistar  
Salt och svartpeppar 
Biff i 4 skivor 

Fräs lök, vitlök butternut, sötpotatis och chili i 
en gryta med matolja. 
Tillsätt rödvinssås, timjan och sjud tills 
sötpotatisen är nästan genom kokt. 
Smaka av med salt och svartpeppar. 
Sätt på ett lock. 
Grilla i land eller stek en riktigt bra biff. 
Krydda med salt och svartpeppar. 
Lägg biffen i grytan. 
Tips: 
Rödvinssås gör du innan eller köper hos  
Johan i Hallen web shop med köttet. 
Skulle det vara så att ni bara har en gryta. 
Kan du skiva biffen tunt och lägga i lager med 
grönsakerna och rödvinssåsen i grytan. 
Sjud med lock. 

 


