
Dan Lexö AB 
Masurkavägen 10, 435 39 MÖLNLYCKE   

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

 

 Recept! 
Det finns mera recept på  

dantefood.com 

 
 

Falugrotta 
Falukorven kom till av att falugruvan använde mycket oxar till bl.a. hissrep av senor och som 
dragdjur. Det är klart det blev mycket kött att nyttja till falukorv m.m.. 
Här får ni en falukorvsgrotta fylld med äpple och katrinplommon. Serveras med kålrot och 
falukorvs ”non stop” i en senapssås, samt hackad persilja och råstekt potatis.    
 

Ingredienser för 4 port Så här gör du: 
8 dm 
 
 
1 st  
5 st  
1 st  
1 msk  
1 msk  
1 dl  

Falukorv 
 
Fyllning: 
Finhackat äpple 
Finhackade katrinplommon 
Finhackad gul lök 
Vitvinsvinäger 
Socker 
Kycklingbuljong 
Salt och vitpeppar 

Skär 3 cm falukorvspuckar.  
Stans ut ett hål i mitt med en äppleurkärnare.  
Skär stavarna i ”non stop” pengar som skall 
användas i såsen. 
Fyllningen:  
Koka upp alla ingredienserna och sjud tills 
äpplena nästan börjar mosa sig. 
Smaka av med salt och vitpeppar.  
Lägg falukorvarna på en ugnsfastform och fyll 
centrum hålet med äppleröran.  

 

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

Gula senapsfrön 
Bruna senapsfrön 
Vatten 
Liten kålrot 
Finhackad gul lök 
Finhackade vitlöksklyftor 
Matolja 
Grädde 
Kycklingbuljong 
Dijonsenap 
Ev. maizena 
Salt och vitpeppar 
Hackad persilja 

Koka upp senapsfröna i vatten och låt dra tills de 
är möra ca 1 timme. 
Skala kålroten och stansa ut stavar med 
äppleurkärnare och skär i ”non stop” skivor.  
Fräs lök och vitlök i oljan tills löken ”svettas”. 
Tillsätt grädde, buljong och sjud i 15 min. Tillsätt 
kålrot och falukorvs ”non stop” samt senapsfrön 
och Dijonsenap. Smaka av med salt och 
vitpeppar. Ev. red såsen med maizena utblandad 
med lite vatten till en sås konsistens. 
Häll såsen runtom falukorven och grädda i 200° 
ugn i ca 20 min.  
Strö med persilja och servera med råstekt potatis. 

 


