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4 portioner

Tomatgulasch med kolbázs 
Varje år åker jag, min fru Marie och en hel del andra underbara familjemedlemmar 
norrut i vårt avlånga land för en helg fylld med skidåkning, utsökt mat, vin, pilsner
och sällskapsspel. Det viktigaste för mig, min kära svåger Anders och hans son Cocke 
är att vi får en gulasch och en pilsner till lunch. Här kommer min version på just detta.
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Soppan

3 gula lökar
2 dl konserverade 
körsbärstomater
2 msk tomatpuré
1 solovitlök
2 msk kalvfond
8 dl vatten
2 dl rött vin
1 nypa socker
1 röd chilifrukt
2 msk paprikapulver
2 tsk spiskummin
4 lagerblad
2 msk smör
salt och nymalen svartpeppar

Tillbehör

olivolja
400 g kolbász (eller liknande 
ungersk kryddig korv)
300 g mandelpotatis
1 röd paprika
4 vackra tomater
gräddfi l

Systembolaget har så vitt jag vet inga ungerska öl på hyllan, 
men med lite tjat ska det gå att beställa. Prata med er lokala 
dryckeshandlare. Jag lyckades provsmaka denna smakliga 
lager under en Europaturné med bandet. Som glad saftör 
tar jag alltid chansen att testa något nytt.

Lägg er vackra gryta i vatten i 30 minuter.

Skala löken och skär den i båtar. Hetta upp smöret i en 
stekpanna och blondera löken. Strö över spiskummin och 
paprikapulver. Låt fräsa i en minut och vänd sedan ner 
pressad vitlök och tomatpuré.

Häll vattnet, fonden och rödvinet i lergrytan. Vänd ner 
lökfräset samt de konserverade körsbärstomaterna.

Kärna ur den röda chilin och hacka den grovt och vänd ner 
den i grytan tillsammans med lagerbladen. Salta lätt, blanda 
runt, lägg på locket och ställ grytan i den kalla ugnen. Sätt 
ugnen på 200° och låt stå i 1 timme.

Skinna av korvarna och skär dem i tärningar. Stek dem 
ganska hårt i lite olja. Det fi nns även gott om tid för att 
skala, tärna och koka potatisen lätt. 

När soppan gått klart i ugnen ska den mixas. Lyft först ur 
lagerbladen och häll sedan över allt i en mixer och kör soppa 
slät. Häll tillbaka soppan i grytan, smaka av med salt och 
peppar. Lägg på locket och ställ fram hela grytan på bordet.

Skär tomaterna i båtar och skär bort kärnhuset. Skölj 
paprikan och ta bort fröhuset. Tärna den fi nt. Lägg upp 
tomater och paprika i separata skålar. Lägg även upp potatis 



och korv i skålar och låt sedan folk servera sig själva vid 
bordet. En rejäl klick gräddfi l i soppan och ett riktigt gott öl 
i glaset är pricken över i:et!

Lycka i lera!

Blondera – stek tills råvaran mjuknar och blir lite genomskinlig

I kockens glas fi nns en 
Borsodi lager från Ungern

I kockens öra ljuder 
tonerna av Bruce 
Springsteens låt Magic
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4 portioner

I kockens glas vågar en 
Penfolds Thomas Hyland 
Chardonnay (nr 6023) Australien

I kockens öra ljuder 
Jan Johanssons Mellan branta stränder

Laxpudding med dillcrème
Detta är oerhört enkelt, men fortfarande riktigt mysigt att göra. Som vanligt doftar 
det underbart i köket och hungern suktas rejält. Njutning på många plan mina vänner.
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300 g kallrökt lax i bit
1 gul lök
1 purjolök (det vita)
700 g potatis
4 ägg
3 ½ dl mjölk
½ dl vitt vin
1 ½ dl crème fraiche
1 dl hackad dill
1 citron
smör
salt och nymalen vitpeppar
80 g forellrom eller 
stenbitslrom

Blötlägg lergrytan i 30 minuter.

Skala och skiva löken tunt. Ansa och tvätta purjolöken. 
Skiva även den fi nt. Blondera all lök i smör i en stekpanna.

Se till att laxen är skinn- och benfri. Skär den i tunna 
skivor. Skiva potatisen i ungefär 0,5 centimeter tjocka 
skivor. 

Finhacka dillen. Hälften ska till puddingen och hälften till 
såsen.

Varva potatis, lax, lök och dill i er blöta lergryta. Avsluta 
med potatis. Vispa ihop ägg, mjölk, vin, salt och peppar
och häll det i grytan. Se till att det rinner hela vägen ner.

Ställ in grytan i ugnen. Sätt den på 200° och låt stå i 
1 timme.

Blanda crème fraiche, dill, 1 msk citronsaft, salt och 
vitpeppar. Låt stå svalt till servering. Plocka undan i 
köket, njut av musiken och pling, efter 1 timme har du en 
underbar laxpudding som serveras med dillcrème, rom, en 
citronklyfta och en krispig sallad.

Njutning kära vänner!

Blondera – stek tills råvaran mjuknar och blir lite genomskinlig
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I kockens glas: 
Bowmore 12 Years 
(nr 433) Storbritannien

I kockens öra: 
Blind Melon – No Rain

Strutsfi lé i whiskysås
Det här är så gott! Jag har inte många andra, vettigare ord att säga. Smaken av klassisk 
husmanskost uppdaterad och spännande alternerad är super. Lycka fi nnes några 
millimeter nedan.
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4 strutsfi léer (à 125 g)
2 msk soja
salt och peppar
2 dl vatten
1 msk kycklingfond
½ dl single malt whisky 
av den rökigare sorten
1 ½ dl grädde
1 msk maizena utrört 
i 1 msk whisky
2 msk vinbärsgelé
800 g delikatesspotatis
1 dl hackad bladpersilja
smör till stekning

Skölj fi léerna och torka av dem lätt med lite papper. Krydda 
dem med salt och peppar och pensla på soja.

Hetta upp smöret i en stekpanna och bryn fi léerna vackert 
runt om.

Blanda vatten, fond och whisky. Lägg köttet i grytan och 
slå på vätskan. Lägg på locket och ställ in grytan i ugnen. 
Sätt ugnen på 180° och låt glädjen stå inne i 1 timme.

Skala och koka potatisen direkt. Låt den sedan ånga 
av under lock och ställ den åt sidan. Leta upp era egna 
favoriter i djungeln av potatis. Ratte är till exempel en 
mäktig höjdare i mitt kulinariska universum.

Tiden har gått och din lilla whisky i glaset är sedan länge 
slut. Lyft ur fågeln och sila stekskyn. Lägg tillbaka fågeln 
och lägg på locket för att behålla den varm.

Koka upp stekskyn och häll i grädden. Tillsätt även gelé 
och maizena utrört i 1 msk whisky. Koka ihop såsen och 
smaka av med salt och peppar.

Hetta upp lite smör i en stekpanna. Strö fi nhackad persilja 
och lite salt över potatisarna. Bryn dem vackra i smöret.

Servera den underbart doftande fågeln med whiskysåsen 
och de persiljerostade potatisarna. En stor grönsallad 
i mitten på bordet, gott vin i glasen och glada vänner 
gör även denna dag till en ljuv upplevelse.

4 portioner




	Grenadine_Lyxlagat_i_Lergryta_070923.pdf



