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Kalvrygg & kalvbrässknyte  
En god gödkalvsrygg med ett frasigt knyte till balsamico-rödvinssås och len jordärtskockssås. 
 

Ingredienser för 4 port Så här gör du: 
200 g 
1 st 
1 st 
1 st 
50 g 
1 st 
2 st 
 
1 krm 
 
4 st 
1 st 
600 g 

Kalvbräss 
Finhackad lök 
Finhackad morot 
Finhackad palsternacka 
Finhackad rotselleri 
Finhackad vitlöksklyfta 
Lagerblad 
Persiljestjälkar 
Timjan 
Salt och vitpeppar 
Vårrullepapper 
Äggula  
Kalvrygg i 4 skivor 
Salt och vitpeppar 

Koka upp saltat vatten och förväll brässen i 2 min, skölj i 
kallt vatten. Pilla brässen fri från fett och hinna. 
Lägg bräss, grönsaker, örter, buljong och sjud tills 
kalvbrässen känns fast. Tärna brässen. 
Mixa grönsakerna och örterna från koket till en puré. 
Blanda bräss med lite av purén så att du får en trevlig 
massa. Smaka av med salt och vitpeppar.  
Lägg en tummetotts storlek av massan på varje 
vårrullepapper och rulla ihop till ett dolme. 
Du får pensla med äggula på kanterna så att dolmen 
klistrar ihop. Fritera innan servering.    
 
Grilla eller halstra kalvryggen, krydda med salt och 
vitpeppar. Låt vila i plastfilm ca 10 min.  

 

Ingredienser för 4 port Så här gör du: 
1st 
1 st 
1 st 
1 bit 
 
2 msk 
5 dl 
5 dl 
½ dl 

Finhackad lök 
Hackad vitlöksklyfta 
Finhackad morot 
Finhackad rotselleri 
Matolja 
Tomatpuré 
Rödvin 
Mörk oxbuljong 
Balsamico vinäger 

Bryn grönsakerna i olja. Fräs med tomatpuré en liten 
stund. Tillsätt rödvin, buljong, balsamico och sjud till en 
kraftig smak. Smaka av med salt och svartpeppar.  
 
 

 
 
 
 

Ingredienser för 4 port Så här gör du: 
8 st 
2 dl 

Skivade jordärtskocka 
Grädde 
Salt och vitpeppar  

Koka jordärtskockan, grädde, 4dl kalvbrässbuljong tills 
skockorna är mjuk. Mixa till en slät krämig sås.  
Smaka av med salt och vitpeppar.  

 


