Boeuf Bourguignon
Lättlagad festmåltid som mår fint
av den långa tillagningstiden
Förberedelsetid: 15 minuter
Tillagningstid: 7-9 timmar på Låg (I)
6
Portioner:
Svårighet:
Ingredienser
700 g nötgrytbitar av högrev eller bog
200 g rökt sidfläsk
15-20 st färska champinjoner, halverade
2 st vitlöksklyftor, hackade
4-5 msk syltlökar
2 msk soya

1 st köttbuljongtärning
2 krm malen svartpeppar
1 st lagerblad
2 dl rödvin
1 dl vatten
3 msk maizena redning

Gör så här
1. Tärna sidfläsket i 1 cm bitar.
2. Bryn köttet i en riktigt het panna (eller använd Sauté slow cooker på
spishällen). Stek i omgångar så att inte stekpannan kallnar. Låt fläsket
steka med en liten stund och häll sedan av överflödigt fett.
3. Lägg ner köttet tillsammans med champinjoner och tillsätt rödvin,
buljong, peppar, lagerblad, vitlök och vatten.
4. Sätt på locket och placera grytan i basenheten. Sätt vredet på Låg.
5. Tillsätt syltlöken när en halvtimme återstår.
6. Sila buljongen i en kastrull och tillsätt maizena redningen. Koka
upp och smaka av med salt och peppar om så önskas.
7. Tips: Servera gärna med potatismos och ett rustikt franskt rödvin.
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Recept av Jonas Westman

Nöt 15

ICA Kuriren

Hälsa

”Och det fungerar, köttet blir mört och saftigt, rotfrukterna
behåller sin spänst. Rena trolleriet!” (2010-12-06)

”Med nya slow cook-grytan Crock-Pot är det enkelt att laga
maten.” (nr 2-2011)

Aftonbladet

MåBra Mat

”Långkok är bland det hetaste i köket nuförtiden. Ös i ingredienserna på morgonen, sätt igång slökokaren och en färdig gryta
väntar när du kommer hem från jobbet.” (2011-01-01)

”Lugnt & Långsamt = utsökt. Nya sättet att laga mat är att
göra det lååångsamt. Då blir den mör, saftig, välsmakande
och hälsosamt.” (nr 1-2011)

Expressen

iForm

”Nu har Crock-Pot kommit till Sverige. Idén är enkel och genial.”
”Crock-Pot är suverän till rätter som kalops, osso buco och
andra slowfood rätter.” (2010-12-25)

”Genom att tillaga maten under lång tid i ett tillslutet kärl
behåller maten sin näring och arom, och blir dessutom mycket
mört, saftigt och välsmakande.” (nr 2-2011)

