Nr 4 2009

jul

FRANKRIKe

NYÅR

V I N T I P S  n ä r in g & n j u tnin g

Drömmar
Drömmar som blir sanndrömmar är de bästa drömmarna av alla. En dröm jag hade för drygt fem år sen när vi startade upp
APTIT var att inspirera och lyfta glädjen kring mat och kalkon i största allmänhet. Ytterligare en vild dröm var att APTIT skulle bli det bästa
magasinet i Sverige. Den vilda drömmen slog in och den 15 oktober vann APTIT det Svenska Publishingpriset för matmagasin. Jag vill tacka
alla som stöttat och varit med i utvecklingen av APTIT, vi har förverkligar en dröm och det känns SÅ bra.
Att dagdrömma är ett perfekt tillfälle för varje människa att hämta krafter och positiv energi för drömmar som man
kan styra själv tenderar alltid att vara positiva. Jag tänker fortsätta att dagdrömma varje dag och bara framtiden kan utvisa vilka fler drömmar
som blir uppfyllda.
En del drömmar håller jag för mig själv andra kommer att vara mer kända, en delar jag med mig här – APTIT ska bli Sveriges största

magasin och med det blir kalkon en självklar del av den svenska matkulturen.
En sanndröm eller bara en dröm – vi får väl se

Nu flyger jag vidare in i 2010

Janne Simoes

Marknadschef
0414-28510
js@ingelstakalkon.se
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JUL

Julen är här!

Alla har vi våra favoriter på julbordet som vi inte gärna vill vara utan. Gör det
lättare och hälsosammare för dig – välj våra goda, smakrika och fettsnåla
produkter gjorda på enbart kalkon!

Vill du göra det enkelt för dig under julmånaden har vi färdiga tallrikar/fat för
beställning. Vi erbjuder jultallrikar, julmacka, varm jultallrik, decembertapas
och julsmörgåstårtor. Mer information och priser hittar du i din Ingelstabutik
eller på vår hemsida: ingelstakalkon.se
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Apelsinmarinerat kalkonbröst

Känn hur de klassiska juldofterna av apelsin
och ingefära sprider sig i köket. Detta är ett
suveränt alternativ till klassiskt helstekt kalkon.

Blanda ingredienserna till marinaden. Lägg kalkonbröstet
i dubbla plastpåsar och slå över marinaden. Låt marinera
i kyl ½-1 dygn. Lägg kalkonbröstet i en smord ugnsfast
form och stek i 175 grader tills innertemperaturen visar
63-65 grader, ca 1 timme. Låt vila under folie
ca 10 minuter innan det skivas.

100 min + marinering

ca 2 kg färskt kalkonbröst
1 tsk salt
Marinad
1 dl koncentrerad apelsinjuice
skal av 1 apelsin
3 msk färsk ingefära
1 spansk peppar
2 msk rapsolja
2 tsk rosmarin eller kyndel
1 tsk vitpeppar

Blanda buljongen med skyn från stekningen och de övriga
ingredienserna till såsen. Red av med maizena utrört i
vatten och smaka av med salt och peppar. Servera det
skivade bröstet med ugnsrostade rotfrukter och apelsinsås.
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/

8-10 port

Sås
6 dl kycklingbuljong + sky
2 dl creme fraiche
saft av 1-2 apelsiner
1 msk sweet chilisås
2 msk maizena
salt och vitpeppar

JUL

Kalkonfrestelse

70 min

Vår egen variant på Jansons frestelse med vårt goda
Ingelstabacon!

/

4 port

1 kg potatis
200 g Ingelstabacon i tjocka skivor
200 g gul lök
2,5 – 3 dl matlagnings- eller vispgrädde
½ dl hackad gräslök
2 tsk fransk senap
1 tsk timjan
1 tsk salt
1 tsk svartpeppar
½ dl ströbröd
4 msk smör

Skala och strimla potatis och lök. Strimla kalkonbaconet. Varva
potatis, lök och bacon i en smörjd ugnsfast form. Blanda grädde och
kryddor, tillsätt till formen. Grädda i 225 grader i 30 minuter. Ta ut
formen och strö över ströbröd samt klicka över smöret. Gratinera i
10 minuter eller tills potatisen är mjuk och fått fin färg. Servera med
grönsallad eller som en del av julbordet.
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Apelsingriljerad stek

20 min

/

4-6 port

En klassisk griljering men med smak av apelsin på vår rimmade
och sousvidekokta kalkonstek – kanske ett nytt inslag på julbordet!?

1 st rimmad sousvidekokt stek, utan nät
2 msk grovmalen senap
1 tsk Colemans senapspulver
1 äggula
1 msk sirap
3 msk ströbröd
skal av 1 apelsin
1 msk hel kryddnejlika

Sätt ugnen på 200 grader. Rör ihop senap, senapspulver, äggula
och sirap. Torka av kalkonsteken med papper och lägg det i en
ugnsfast form. Rör samman senap med äggula, senapspulver och
sirap, bred ovanpå steken. Riv apelsinskalet och blanda med ströbrödet, strö detta ovanpå steken. Stick ned nejlikorna i ett vackert
mönster. Griljera i ca 15 minuter tills ytan har fått en gyllene färg.
Servera varm eller kall i skivor.
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GLÖGG
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Pepparkaka toppad med kalkonrulle
75 g ädelost, ex Stilton eller Roquefort
75 g philadelphiaost
150 g kokt kalkonbröst i 3 mm skivor
10 st pepparkakor
1 päron

Baconlindad dadel
Kärna ur dadlarna och stoppa
in en sötmandel. Linda en skiva
bacon runt varje dadel. Lägg
på bakplåtspaappersklädd plåt
och pensla med olja.
Stek i 200 graders
ugn ca 8 minuter.

10 min

/

10 st

Riv ädelosten och blanda samman med philadelphiaosten. Lägg
kalkonbröstskivorna omlott på ett bakplåtspapper, bred försiktigt
på ostkrämen. Rulla ihop och skär cm-tjocka skivor, lägg dessa
på pepparkakorna och garnera med fint skuret päron.

15 min / 10 st
10 st dadlar
10 st hela sötmandlar
10 skivor Ingelstabacon
olja

Minisnäckor med oliver
och prosciutto di Ingelsta

30 min / 10 st

1 smördegsplatta
2 msk tapenade (fransk olivröra)
6 skivor prosciutto di Ingelsta
3 msk riven ost

Tina smördegen och lägg den på ett bakplåtspapper. Kavla ut den något.
Bred ut tapenaden, lägg på den skivade prosciutton och strö över den rivna
osten. Rulla ihop smördegen och skär i 10 st skivor. Grädda 15-18 minuter
i 200 graders ugnsvärme. Servera ljumna eller kalla.
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Kalkonknyte med färskost

5 min

/

10 st

10 skivor prosciutto di Ingelsta
½ dl färskost med soltorkade tomater
gräslöksstrån

Lägg 1 tsk färskost mitt på varje
prosciuttoskiva. Vik ihop och knyt
gräslök runt om.
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F RA N K R I K E

Frank
Det sägs att när vaktlarna, som skulle ha levererats
till den kungliga taffeln, inte kom i tid så kastade
sig den ansvarige kocken La Varenne på närmsta
värja i ett försök till självmord. Fransmännen tar
med andra ord sin matlagning på dödligt allvar.
Det märks – allt uttrycks via maten.

Antoinettes öde under franska revolutionen.
”Och hur ska man lyckas styra ett land med 246
sorters ostar?” undrade Charles de Gaulle.
I Frankrike har maten aldrig bara varit mat utan alltid
en fråga om smak i ordets alla bemärkelser.
”Säg mig vad du äter och jag talar om för dig vem du
är” skrev 1800-talsgastronomen Brilliat Savarin. Maten
är med andra ord en del av din identitet, livsstil och
filosofi. Något som känns mer aktuellt än någonsin.

Det franska köket återspeglar ideologierna,
historien och varje politisk omvälvning. När
upplysningen och Rousseau gjorde entré, fick även
grönsakerna för första gången spela en roll på
tallriken. ”Har inte folket bröd så ge dem kakor”
- ett uttalande som säkerligen beseglade Marie

Linda Dahl
Smakverkstan/Mat-karavan

I Bourgogne är det tradition att koka allt mellan himmel och jord i rödvin. Att laga à la bourguignon inbegriper oftast
att låta grovt styckade och brässerade kyckling- eller köttbitar sakta sjuda i rödvin tillsammans med champinjoner
och små lökar. Metoden används även vid tillagning av ägg, fisk och sniglar. Att bourgogneborna är duktiga på tillaga
godsaker i rödvin är inte så konstigt eftersom Bourgogne producerar många av de bästa vinerna i världen. Regionen
är även vida berömt för sina råvaror såsom kött från Charolais, senap från Dijon och kyckling från Bresse. Bland dessa
otaliga delikatesser i denna region föddes matkonnässören Brilliat Savarin. Kanske inte så konstigt att han ansåg att
upptäckter av nya maträtter var viktigare för mänskligheten än upptäckten av en ny stjärna på himlavalvet?
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Kalkon à la bourguignone

15 min + 90 min koktid

/

6 port

3 lagerblad
1 ½ tsk timjan
1 msk kinesisk soja
3 dl rödvin
1 dl vatten
200 g rimmat sidfläsk, eller Ingelstabacon
12 st steklökar
300 g färska champinjoner
½ dl finhackad persilja

800 g kalkongrytbitar eller kalkonstrimlor
1 ½ msk smör
1 msk rapsolja
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
1 morot
2 pressade vitlöksklyftor
2 msk vetemjöl
1 ½ msk tomatpuré

rike

Bryn grytbitarna med hälften av smöret och oljan i en gryta. Salta och peppra. Häll i den skivade moroten och en
tredjedel av lökarna. Tillsätt vitlöken. Rör i mjöl, tomatpuré, lagerblad och timjan. Häll på soja, vin och vatten.
Låt grytan koka under lock ca 1 ½ timme. Strimla fläsket. Skala och dela resterande lökar. Dela svamparna så att
alla bitar blir ungefär lika stora. Stek fläsk, lök, och svamp i smör och rapsolja i stekpannan. Lägg ner i grytan
och låt allt koka ytterligare ca 10 minuter. Strö över hackad persilja och servera med kokt potatis.
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F RA N K R I K E

En lyckad sufflé smakar som ett varmt fylligt aromatiskt andetag. Namnet härstammar passande nog från
franskans soufle som betyder just andetag. Varm luft är det som får en lyckad sufflé att stiga i höjden. Med lite
stuns i smeten och bakad i rätt temperatur håller sufflén så länge att de första tuggorna kan avnjutas långsamt.
Sufflé med kalkon provence och gruyère
Separera äggulorna från äggvitorna. Behåll 4 äggulor och
5 äggvitor. Ställ åt sidan. Smält smöret i en kastrull på låg värme
och häll ned mjölet och rör till en kladdig, klistrig smet. Häll i mjölk
och låt koka upp under omrörning till en bechamel. Ta av
kastrullen från spisen och vispa ner äggulorna, kalkonstrimlorna
och cayennepepparn i bechamelsåsen. Låt såsen svalna. Vispa
äggvitorna till ett hårt skum. Ta mer än en dryg matsked av
äggvitan och blanda ner i smeten. Vänd sedan försiktigt ner resten
av de vispade äggvitorna i sufflésmeten. Smaka av med salt
och peppar. Häll upp sufflésmeten i en 1,5 liters välsmord och
bröad ugnsfast form eller fyll upp med smet till ¾ i ett antal små
portionsformar. Grädda i 200 grader i ca 20-25 minuter utan att
öppna ugnsluckan. Servera omedelmums!

10 min + 20-25 min i ugn

/

4 port

5 ägg
60 g smör
3 msk mjöl
3 dl mjölk
100 g fint strimlad kalkon provence
1 krm cayennepeppar
75 g fint riven Gruyère eller en vällagrad Grevé
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Getostfylld kalkonfilé á la jardinière

55 min

/

4 port

Getostfylld kalkonfilé
4 grovt tärnade potatisar
2 kalkonfiléer
100 g getost
2 msk persillade
2 msk olivolja

Lägg de tärnade potatisarna i en ugnsfast form. Skär ett snitt från
sidan av vardera filé så att du kan ”öppna” filén och göra plats för
getosten. Dela getosten på hälften och fyll filén. Blanda persillade
med olivoljan och gnid in filéerna med detta, lägg dem sedan ovanpå
potatisen. Sätt in i ugnen på 200 grader i 45 minuter.
Under tiden gör du den tillhörande salladen.

Blanda ingredienserna och mixa i en mixer eller med en mixerstav.

Citron- och honungsdressing
4 msk citronsaft
1 dl neutral rapsolja
3 msk acaciahonung

Blanda alla ingredienser. Häll hälften av dressingen över salladen.
Spara resten till serveringen. Skiva upp filén och arrangera
tillsammans med potatis, sallad och dressing.

Sallad
½ påse färdig mixsallad, ca 60-70 g
½ liten hyvlad zucchini
6 tunt skivade kronärtskocksbottnar
8 tunt skivade torkade aprikoser
1 dl svarta oliver

Tips! Persillade finns att köpa på lösvikt i våra butiker!
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F RA N K R I K E

Galetter eller fyllda pannkakor

20 min

/

4-6 port

Dessa normandiska specialiteter är
perfekta att göra på det som för tillfället
finns i kylen. Roqueforten i receptet kan
exempelvis bytas ut mot någon annan
smakrik ost som blivit över från julbordet. Njut av galetterna, på normandiskt
vis, tillsammans med en tekopp varm
torr äppelcider.

Pannkakssmeten räcker
till ca 10-15 galetter
1 sats pannkakssmet:
2 ½ dl vetemjöl
½ tsk salt
6 dl mjölk
3 ägg
2-3 msk smör till gräddningen
Fyllning per pannkaka:
1 msk finskuren purjolök
30 g smulad Roquefort
½ tunt skivat päron
2 skivor kokt kalkonbröst

Vispa ihop pannkaksmeten och häll sedan
ca 1-1,5 dl smet i den medelvarma stekpannan.
Grädda någon minut på ena sidan och vänd sedan.
När du vänt pannkakan strör du över Roquefort,
päronskivor och purjolök. När osten har börjat
smälta lägger du på kalkonskivorna. Vik ihop till ett
kuvertliknande paket men behåll ett hörn öppet.
Lägg upp på tallrik och servera en god sallad till.
Ett tips är att ha två stekpannor igång
samtidigt, på så vis slipper du vänta
allt för länge på godsakerna!
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Sauterad kalkonlever

25 min

I Frankrike står lever ofta på menyn. Mjuk och len i
pastejform, kryddig och lättstekt med sötsyrliga
tillbehör, halstrad och saltbeströdd på en bit
surdegsbröd med en lätt hint av kanel och
kardemumma. Tillagad på rätt sätt är den inte bara
nyttig med sitt folat- och järnrika innehåll,
den är god också.
Skär levern i ca 1 cm tjocka bitar. Blanda salt, peppar och mjöl. Vänd
sedan leverbitarna i blandningen. Låt smör och rapsolja smälta på hög
värme i en stekpanna. Lägg i leverbitarna när smöret har slutat att
fräsa. När levern har fått fin färg och en lätt knaprig yta tillsätts den
strimlade löken och kalkonbaconet. Häll i de övriga ingredienserna
och sänk till medelhög värme. Smaka av med salt och svartpeppar
om det behövs. Låt puttra ca 5 minuter eller tills grädden har tjocknat
något. Vänd ned kaprisäpplen och persilja. Servera med pressad
potatis, potatismos eller råstekt potatis.
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/

4-6 port

400-500 g kalkonlever
1 tsk salt
½ -1 tsk nymalen svartpeppar
1 dl vetemjöl
1 ½ msk smör
½ msk olivolja
1 ½ dl finstrimlad schalottenlök
100 g finstrimlat Ingelstabacon
2 msk dijonsenap
1 ½ dl grädde
1 tsk dragon
1 tsk timjan
½ dl finhackad persilja
½ dl finhackad persilja till garnering
100 g halverade kaprisäpplen

d r y ckes t ips

Vin...

...till Kalkon bourguignon
Morgon
89 KR
Artikelnummer: 5106

...till Sauterad kalkonlever

Till boeuf bourguignon ska man så
klart ha ett Bourgognevin, så en Beaujolais av lite
kraftigare slag fungerar perfekt. Producenten
Georges Duboeuf, som kallas ”kungen av Beaujolais”,
får bidra med sin utmärkta Morgon som är som klippt
och skuren till denna goda gryta. Druvsorten i
Beaujolais heter gamay, och är en frisk, syrlig druva med
fruktigt bärig smak, ofta mot hallon/körsbär i frukten.

Dopff & Irion Gewurztraminer
Les Sorcières
149 KR
Artikelnummer: 82136 (beställningssortiment)
Traditionellt till fågellever

serverar man gärna sött vin, men med rökt bacon,
dragon och kapris blir rekommendationerna snarare
ett aromatiskt vitt vin från Alsace gjort på
gewurztraminerdruvan.

...till Galette

Dopff & Irion är en av Alsaces ledande

Boulard Cidre
de Normandie Brut
49 KR

producenter med ett förflutet av många generationers vinodling.
Idag odlar man ekologiskt på alla egna vingårdar och försöker
påverka de bönder de köper av åt samma håll. Gewurztraminer
med sin kryddiga, rosenblommiga stil är ett speciellt vin men
passar förvånansvärt bra till rätter med komplexa och aromatiska
smaker.

Artikelnummer: 1848
Galette och cider, något annat alternativ
finns inte! Och med det menas riktig cider; inte halloneller kaktusläsk med alkoholstyrka. Cider är gjort på
äpplen och eventuellt lite päron, inget annat. En av de
stora producenterna i Calvadosområdet Pays d’Auge
är Vincent Boulard, känd för sin utmärkta calvados. Råmaterialet
till calvados är cider och dessförinnan äpplen; en ren naturprodukt
utan artificiella tillsatser.

Namnet ”Les Sorcières” betyder häxorna, därför att

på just den plats där vingården ligger idag brände man häxan från
byn Riqiuewihr år 1621 (och då passar det ju bra med lite rökt
smak i maten…).

Torr och frisk med liten fruktsötma som
ger bra smak av friska äpplen.

...till Soufflé
Sancerre Les Baronnes
149 kr

...till Getostfylld kalkonfilé

artikelnummer: 32253

alternativt

Bonterra Viognier
135 KR

La Chapelle des Augustins
189 kr

Artikelnummer: 85310 (beställningssortiment)

artikelnummer: 5335

En rätt med massor av smak som vill ha ett

Till rätter med gruyèreost kan man dricka

getost-byn Chavignol där man gör skolboksmässig Sancerre
med massor av fräsch frukt och friska syror. Även här har
man en lång tradition och dagens chef Arnaud är trettonde
generationen Bourgeois som lever på sina vingårdar.

vin med både aromatiska toner och fatlagring.
Bästa valet är ett vitt Rhônevin, helst en Condrieu
eller Hermitage, men dessa är svåra att få tag på i
Sverige (och mycket dyrt) så alternativet är ett vin från
Kalifornien, men på samma druva man odlar i norra
Rhône; viognier. Viognier har aningen blommig karaktär som
passar mycket bra med den lätt kryddiga ton som nya ekfat kan
ge. Bonterra uppe i Mendocino i norra Kalifornien är världens
främsta ekologiska odlare med över 700 hektar eko-odlade eller
biodynamiska vingårdar.

Drick alkoholhaltiga drycker med förstånd

För fler vintips, läs mer på www.philipsonsoderberg.se

rött vin om man vill, men osten trivs allra bäst tillsammans
med ett friskt vitt vin som Pouilly Fumé eller Sancerre.
Bägge är gjorda på druvsorten sauvignon blanc som har en
frisk sommargrön karaktär av fläder och nässlor.
Vinhuset Henri Bourgeois ligger i den lilla
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nyår
Fransk kalkonpaté med portvinskokta fikon
Vår goda paté med smak av lever, vitlök och
pumpakärnor harmonierar bra med smakerna
från det söta fikonet. Fikonen kan med fördel
kokas någon dag innan servering.

30 min + tid i kyl

200 g fransk paté i skivor
skivat bröd, gärna fullkorn
ruccolasallad

Skala och finhacka rödlöken, bryn den i smöret. Tillsätt sockret och låt
löken bli karamelliserad. Häll i vinäger och portvin. Dela fikonen i halvor
och lägg dessa i lagen. Låt sjuda ca 10 minuter, tag upp fikonen och
koka ihop lagen till en trögflytande sås i ytterligare 10 minuter.
Smaka av med salt och peppar. Låt fikonen svalna i lagen.

/

4 port

½ rödlök
1 msk smör
½ dl råsocker
1 dl balsamvinäger
2 dl portvin
4 st färska fikon
1 krm salt
½ krm svartpeppar

Arrangera bröd, paté och fikon på tallrik; ringla över såsen och
servera med en god sallad.

dryckestips
Tokaji Mercatus
3 puttonyos
art. nr 77035
149 kr
(beställningssortimentet)
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nyår
Wilmasnäcka med fransk potatisgratäng och rödvinssås

50 min

/

4 port

800 g naturell wilmasnitzel
50 g smör
2 tsk citronpeppar
1 tsk kyndel
50 g prosciutto di Ingelsta, i skivor

Sätt ugnen på 175 grader. Banka ut snitzlarna så de blir tunnare.
Rör ihop smör, citronpeppar och kyndel. Bred ut på köttet och
täck med prosciutto di Ingelsta. Rulla ihop som en rulltårta med
början från ena kortsidan. Skär i 5 cm tjocka skivor och fäst med
tandpetare. Bryn i stekpanna 3 minuter per sida, lägg i en
ugnsfast form och efterstek i ugn 15-20 minuter.
Servera med potatisgratäng och rödvinssås.
Broccoli och stekta kantareller är
utmärkta tillbehör till. Recept på
en krämig fransk
potatisgratäng hittar
ni på vår
hemsida.

dryckestips
Masi Brolo
di Campofiorin
Art. nr 32361
149 kr
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Rödvinssås
2 st schalottenlökar
1 msk smör
2 msk socker
1 tsk tomatpuré

3 dl rödvin
1,5 dl vatten
2 tsk maizenamjöl
1 tsk timjan
1 tsk smör

Skala och hacka löken.
Smält smöret i en kastrull, lägg i löken och låt den bli
genomskinlig. Tillsätt sockret och tomatpurén, när sockret
smält tillsätt 2,5 dl rödvin, vatten och timjan. Låt såsen koka
ihop, ca 10 minuter. Red av med maizena utrört i vatten, tillsätt
resten av rödvinet och smaka av med salt och peppar.
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nyår
BärGino

15 min

En klassisk och snabb dessert i en ny tappning.
Den går bra att förbereda fram till
gratinering, så det finns gott om
tid att umgås med gästerna!

4 dl blandade bär ex.
hallon, björnbär, blåbär och jordgubbar
100 g vit choklad
100 g mörk choklad med apelsinsmak
50 g valnötter, hackade
Hacka den vita och mörka chokladen i ½ cm stora bitar. Sätt
ugnen på grill 200 grader. Fördela bären i portionsformar eller i en
stor pajform. Strö över den hackade chokladen och valnötterna,
gratinera i mitten av ugnen ca 2-5 minuter eller tills chokladen fått
en gyllene färg. Servera med vaniljglass och njut!

dryckestips
Georges Duboeuf,
Muscat Beaumes
de Venise
art. nr 8181
149 kr
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/

4 port

v a r d a gs m a t
Baconlindad kalkonbiff

45 min

1 dl mjölk
500 g kalkonfärs
2 tsk timjan
1,5 tsk salt
1 pressad vitlöksklyfta
2 krm grovmalen svartpeppar 1,5 dl grovt riven lagrad ost
1 ägg
8 skivor Ingelstabacon
2 msk potatismjöl
1 msk smör eller olja
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/

4 port

Sätt ugnen på 225°. Blanda färsen med salt och peppar och
därefter ägg, potatismjöl, mjölk, timjan, vitlök och riven ost.
Smörj en ugnsfast form med matfettet. Klicka ut smeten till
8 st biffar. Dela baconskivorna på längden och linda två
skivor runt varje biff. Sätt in fatet mitt i ugnen och stek
ca 25-30 minuter. Servera med potatismos och ratatouille
som ni hittar recept till på hemsidan.

v a r d a gs m a t

Pastasås med kalkon och ädelost

20 min

/

4 port

Om man tröttnat på julmaten går det utmärkt att använda resterna
till goda middagar. Här är två recept baserade på kokt kalkonbröst eller stek.

4 port valfri pasta

Börja med att koka pastan enligt anvisningen på paketet.
Tärna kalkonköttet. Ansa och skiva purjolök och svamp.
Fräs kalkonköttet, purjolök och svamp i smöret. Tillsätt
creme fraiche, senap och svartpeppar, låt koka
ca 5 minuter. Smula ned ädelosten och smaka av med salt
och peppar. Servera såsen till den nykokta pastan.

300 g kokt kalkonbröst eller stek
50 g purjolök
300 g färska champinjoner eller kantareller
1 msk smör
2 dl crème fraiche
1 tsk fransk senap
1 krm svartpeppar
75 g ädelost
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Pizzamacka

15 min

1 polarkaka eller liknande
2 msk ajvar relish
2 skivor kokt kalkonbröst eller stek
3 skivor kallrökt lökkorv
¼ rödlök
3 msk riven fetaost

/

1 st

Skala och strimla rödlöken. Bred ajvar på brödet, lägg på
kalkonkött, lök och den rivna fetaosten. Grädda i 200 graders
ugn ca 10 minuter. Servera med en god sallad.
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n y bu t ik i m a l m ö !

Dockanområdet i Västra Hamnen spirar av optimism, utveckling, framåtanda och
nytänkande. Det gamla varvsområdets förvandling till en modern stadsdel berikas nu
av en Ingelstabutik där Marie och personalen välkomnar nya och gamla Malmökunder.
Här finner ni utöver kalkonsortimentet ett brett utbud av färdiga måltider, antingen att
äta på plats eller att ta med. Allt tillagat med massor av passion – passion för kalkon.

Välkomna in på
Isbergs gata 5!
Din nya kalkonbutik i Malmö.
24
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n y bu t ik i m a l m ö !

Italiensk kalkonfilé med radicchiorisotto

Sätt ugnen på 175 grader. Skär ett snitt i mitten av varje filé
och fyll med parmesanost. Krydda med salt och peppar och linda
kalkonbaconet runt om. Lägg filéerna i en smord ugnsfast form
och stek ca 30 minuter eller tills innertemperaturen visar
63 grader. Låt vila under folie i 10 minuter.

Skölj salladen noga, strimla ned bladen. Fräs salladen i olivoljan
tillsammans med den hackade löken och riset, tillsätt vinet och
saften från apelsinen. Späd med varm buljong allt eftersom
vätskan kokar in och se till att risotton kokar lugnt, rör ofta!
Mot slutet tillsätts smör, vitvinsvinäger och parmesan.
Smaka av med salt och vitpeppar. Servera genast med
den skivade kalkonfilén.

60 min

/

4 port

2 st kalkonfiléer
ca 10 skivor Ingelstabacon
50 g färsk parmesanost i stavar
½ tsk salt
½ tsk peppar

Risotto:
1 huvud rosésallad
5 msk olivolja
3 st finhackade schalottenlökar
4 dl risottoris (ex. Avorio eller Arborio)
1 dl vitt vin
1 st apelsin
ca 1 l hönsbuljong
6 msk smör
1 msk vitvinsvinäger
6 msk riven parmesan
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&

Lätt

Rätt

Rotfruktsgryta med kokekorv

35 min

/

4 port

Vår färdiga kokekorv med smak av kryddpeppar och muskotblomma
passar utmärkt både till julbordet, som middagsmat med kokt potatis
och pepparrotssås eller som här i en värmande vintergryta.

Skala potatis och morötter, skär dem i bitar och lägg i
en kastrull. Häll på buljongen. Tillsätt kryddorna
och tomatpurén. Koka på svag värme i 15 minuter.
Ansa broccolin och dela i små buketter. Skär korv
och purjolök i skivor samt strimla vitkålen. Tillsätt
broccoli, korv, purjolök och vitkål i kastrullen. Koka på
svag värme i ca 5 minuter. Grönsakerna ska vara nätt
och jämnt mjuka. Smaka av och strö över persilja.
Rör ihop crème fraiche med senap, smaka ev. av med
salt och peppar. Servera senapscrémen till grytan med
ett gott bröd.

2 potatisar
2 morötter
5 dl hönsbuljong
2 tsk Österlensk kryddblandning eller valfri örtkrydda
4 msk tomatpuré
1 broccolihuvud
1 kokekorv
1 liten purjolök
200 g vitkål
½ dl persilja
1 dl lätt crème fraiche
3 msk grovkorning senap

rätt
Provencalsk kalkongryta

30 min

/

4 port

Strimlorna av det fantastiska lårköttet är saftiga, smakrika och lätta att
tillaga. Utmärkta till exempel fajitas, enchiladas och stroganoff.
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
1 msk smör
600 g kalkonstrimlor
1 burk krossade tomater
6 st strimlade, soltorkade tomater
1 hönsbuljongtärning
2,5 dl grädde
2 tsk citronsaft
2 st lagerblad
3 msk provencalska örtkryddor (från frysdisken)

Skala och strimla lök och vitlök. Fräs lök och kalkonstrimlor
med smöret i en stekgryta.Tillsätt övriga ingredienser och låt
koka i 15 minuter. Servera med råris, bulgur, ugnsbakade
tomater eller enbart med en god grönsallad.
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vecko m a t sedel
Alla måltider kan vara Kalkontider, både till vardag
och fest! Resten av recepten till veckomenyn hittar
ni på vår hemsida under ”Recept”.

Måndag
Kung Ingelskorv
Kinesisk wok med
Tisdag
stabädd
Kalkonsnitzel på pa
Onsdag
elhavssmak
Köttbullar med med
Torsdag
sta
enatbädd med pa
Glad kalkon på sp
Fredag
contopping
Kalkonfilé med ba
Lördag
t
ftande kalkonbrös
Möllers rosmarindo
Söndag
ongryta med ris
Kaneldoftande kalk
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Kalkonfilé med bacontopping

50 min
600 g kalkonfilé
4 dl crème fraiche
1 hönsbuljongtärning
2 vitlöksklyftor, pressade
1 msk fransk senap

/

4 port

2 msk kinesisk soja
1 dl riven ost
200 g Ingelstabacon i skivor
1 msk smör
½ dl hackad persilja

Sätt ugnen på 175 grader. Skiva filéerna och lägg i en smord ugnsfast form.
Blanda créme fraiche med smulad buljongtärning, vitlök, senap och soja.
Häll blandningen över köttet och strö över ost. Stek i ugn 35-40 minuter.
Strimla kalkonbaconet och knaperstek det i smöret. Toppa med bacon
och persilja vid servering. Basmatiris och en grönsallad passar bra till.
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vip - a vdelning

”Aptitretande, överraskande
och inspirerande.
Lyckas utomordentligt väl
med att visa variationen
på temat kalkon.”

Svenska Publishingpriset till Ingelsta Kalkon!
APTIT blev årets kundtidning!
Nr 2 2009

25 ÅrSJUBIL
EUM

JAPAN

I konkurrens med några av Sveriges största mattidningar har
Ingelsta Kalkons kundtidning APTIT tilldelats Svenska Publishingpriset för årets kundtidning inom Mat&Dryck. När juryn för
Svenska Publishingpriset tillkännagav årets vinnare i kategorin
Kundtidningar Mat & Dryck var det varken något av storföretagen
eller deras reklambyråer som stod som vinnare.

Givetvis är vi oerhört stolta över att ha vunnit det här priset. Juryns
motivering prickar helt rätt med ambitionen med vårt magasin,
att med stor passion för kalkon visa på variationen med kalkon
till både vardag och fest. Svenska Publishingpriset har delats ut
sedan 1990. De nominerade i kategorin Kundtidning Mat & Dryck
2009 var förutom APTIT: Buffé (ICA), Mersmak (Coop), Philipson
Söderberg Magasin (vinagentur) och Salt & Peppar (VI-butikerna).

1

PICKNICK

GrILL

VINTIPS

VIP-tävling
Under januari 2010 kommer du att kunna vinna värdet
tillbaka på ett av dina inköp mellan den 2:e och
31:e januari. Fyll i namn och telefonnummer på
baksidan av kvittot och lämna i butiken så drar vi
5 vinnare i varje butik den 2:e februari. Vinnarna
kontaktas under vecka 6 och presenteras på vår
hemsida. Vinsten betalas ut i form av presentkort.

!
s
p
i
t
s
pp
Julkla

Den ultimata gåvan för alla kalkonälskare:
APTIT-kokboken; en samling av våra bästa
recept till vardag och fest från tidigare
nummer av APTIT. Till försäljning
i våra egna butiker för endast 99 kr st!
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Prova våra
spännande glöggsmaker!
ÅreTs nyheT
— Äppelglögg med
vanilj och kanel

T

ranbärsglögg och Äppelglögg plus många
andra av Kiviks Musteris högkvalitativa
produkter finner du i Kiviks-hyllan i Ingelstabutikerna runt om i landet.

VÄlKoMMen!

Kiviks Musteri AB, 277 35 Kivik
Tel 0414-719 00
www.kiviksmusteri.se

nä r ing & nju t ning

Ett gott liv även efter jul
Även om man njuter av god mat och dryck vid jul så visst sjutton står
man där i mellandagarna och är trött på julsmakerna och fasar för att
behöva stå vid spisen igen när ledigheten är över och de där evinnerliga
lunchrätterna och middagarna ska lagas igen.
Vad sägs om lite tips för att underlätta vardagsbestyren?
Hemligheten är att planera inköpen extra väl inför och efter julhelgerna!

Köp mer varor än du brukar när du julhandlar. Galenskap?

I skafferiet: pasta (gärna fullkorn), kornris, dinkelvete,

Nej, du kommer att få mer rester över; en perfekt reserv i frysen
till lunchmatlådor; eller till mat på eftermiddagen och kvällen.
Du är dessutom klimatsmart och innehållet i plånboken räcker lite
längre efter jul.

quinoa, bulgur, mathavre, gryner, flingor, müsli, svamp, tonfisk,
makrill i tomatsås, tomatsås, färdigkokta bönor, linser, nötter, frön,
bröd, knäckebröd, vinäger, kryddor, balsamvinäger och
matlagningsvin.

Inför jul när ångan ändå är uppe och motivationen är hög

Färska kryddor livar upp både fönsterbrädan

och måltiden!

laga mer och frys in. Färsen är ofta på extrapris; krydda hälften av
smeten med kryddpeppar och resten med svartpeppar.
Kör julköttbullarna i stekpannan och januaribullarna i ugnen innan
infrysning. Gör en Janssons Frestelse med ansjovis och ett par
formar utan så har du färdiga, härliga potatisgratänger i frysen.
Köp färdigkokta skinkor till smörgåspålägg, lådor, gratänger,
grytor, nudelrätter, pytt eller soppor. Sillburkar, och sylta kan man
ha till goda lunchmackor eller till potatis och lingon/äppelsallad.

Tips! Snabbkokt potatis: lägg fyra potatisar i en skål med lite

vatten, in i mikron på full effekt ca 5 minuter. Förutom att det går
snabbt så bevaras även näringsämnen.
Ha det gott önskar
leg. dietist Helena Hallin

När resterna har sinat är det smart att göra ett

långkok någon dag på helgen: en stor stek eller en gryta som blir
basen till ett par matlådor för veckan. Eller gör en stor sats
tomatsås till pastarätter, fisk, kött, kyckling, kalkon och variera
smaken med olika kryddblandningar t.ex. indiskt eller mexikanskt.
Tänk på att dubbla satser ger fler matlådor och mer tid över!
Här kommer lite tips för inköp till skafferi, kyl och frys
som du kan ha till snabblagade måltider när orken tryter.
Välj de som passar dig.
I kylen: Oliv- och rapsolja, flytande margarin, mjölk, yoghurt, parmesanost, fetaost, ägg, skivor av köttpålägg, sillburkar,
rotfrukter, färdigt rotmos, potatis, lök, vitlök, färska grönsaker,
kål, asiatiska såser, buljong, fond, tomatpuré, sambal oelek, ajvar
relish, senap, pesto, soltorkade tomater, oliver, citron, lime och
färska frukter.

”Mormor har legat i magen på
gammelmormor, mamma har legat i
magen på mormor och jag har legat
i magen på mamma. Men i min
mage ligger det bara köttbullar.”

I frysen: styckfryst lax, vit fisk, kyckling, kalkon, färs, skinka,

skaldjur, köttbullar, quorn, frysta grönsaker, svamp, bröd, riven ost,
örter och bär.

Helene, 8 år Piratförlaget
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Här finns vi
Österlen • Tomelilla • Tfn 0414-285 24
Österlen • Restaurangen • Tfn 0414-285 25
Stockholm Östermalm • Humlegårdsgatan 13 • Tfn 08-660 33 66
Stockholm • Söderhallarna • Tfn 08-640 60 42
Göteborg • Stora Saluhallen 96 Kungstorget • Tfn 031-13 17 95
Göteborg • Frölunda torg • Tfn 031-45 58 00
Malmö • Östergatan 26 • Tfn 040-97 18 00
Malmö • Isbergs gata 5 • Tfn 040-97 17 07
Lund • Knut den Stores Torg 1D • Tfn 046-15 50 85
Helsingborg • Drottninggatan 50 • Tfn 042-14 10 10
Eslöv • Coop Extra Västerlånggatan 12 • Tfn 0413-648 26
Kristianstad • Coop Domushuset Östra Boulevarden 5 • Tfn 044-20 88 23

Vi finns givetvis också i välsorterade dagligvarubutiker.

ingelstakalkon.se
VÄ L KO M N A !

