
Måndag  

Lammfärsbiffar från Magdegärde serveras med 

rosmarin- & vitlökssky, stekt Ölandspotatis samt 

ångade grönsaker  

Tisdag  

Vegetarisk ärtsoppa med gula ärtor från Öland  

Onsdag  

Vildsvin- & rotfruktsgryta serveras med chutney 

från Kulebo och kokt Ölandspotatis  

Torsdag  

Morotslasagne  

Fredag  

Raggmunkar med rårörda lingon  

Lördag 

Stekt kycklinglårfilé från Mörbylånga serveras med 

rödvinssås samt grönsaker och krämig 

potatisgratäng  

Söndag  

Klassisk kalops med kött från Magdegärde 

Meny– hållbarhetsveckan 2022 
Veckans recept har inspirerats av att handla lokalt och att 

öka vårt grönsaksintag.   



Lammfärsbiffar 

600 g lammfärs (gärna ekologisk och närproducerad) 

2-3 ägg 

1 dl vatten 

2 klyftor vitlök 

2 msk dijonsenap 

Salt och svartpeppar 

Blanda färsen med ägg, lök och vatten. Pressa ner vitlöken. Smaka upp smeten med senap, salt och 
peppar. Forma till biffar och stek sedan biffarna i olja och smör tills ytan fått en fin färg. Avsluta i ugnen, 
130 grader, tills biffarna nått en kärntemperatur på 65 grader. 

 

Rosmarin och vitlökssky 

1 dl hackad lök 

2-3 vitlöksklyftor 

1 msk rosmarin 

5 dl kalvfond 

1 dl rödvin 

50 gram smör 

Maizenaredning 

Fräs lök och vitlök gyllenbruna. Tillsätt rosmarinen. Häll på kalvfond och rödvin, koka ihop till halva 
volymen (dvs ca 3 dl färdig sås). Red av med maizena till önskad konsistens. Montera slutligen ner smöret. 

 

Stekt potatis 

800 gram kokt potatis 

Salt o peppar 

1 tsk timjan 

Eventuellt 2 msk sirap 

Smör och olja till stekning 

Dela potatisen i mindre bitar. Stek den i smör-oljan tills den börjar på fin färg.  

Krydda med salt, peppar och timjan. Avsluta gärna med lite sirap. 

Lammfärsbiffar från Magdegärde serveras med rosmarin- & 

vitlökssky, stekt Ölandspotatis samt ångade grönsaker   

4 personer  



6 dl Svenskodlade gula ärter (torra) 

1,5 l vatten 

1-2 tsk salt 

1 hel skalad gul lök 

1 tärning grönsaksbuljong 

1 morot (valfritt) 

1 tsk timjan 

 

Skölj ärtorna och lägg dem i blöt i 12 timmar. Koka upp ärtorna i nytt 

vatten med salt. 

Skumma av och låt sjuda tillsammans med lök, morot och buljong tills 

ärtorna är mjuka, ca 

60-80 min. Späd ev med mer vatten. Ta upp löken. Krydda med timjan 

och salt. 

Vegetarisk ärtsoppa med gula ärtor från Öland  

4 –6 portioner  



Vildsvin- & rotfruktsgryta 

500 g grytbitar av vildsvinskött 

3 dl rött matlagningsvin 

3 dl vatten 

2 msk viltfond 

2 morötter 

1 liten palsternacka 

20 g rotselleri 

1 rödlök 

2 msk tomatpuré 

Enbär & lagerblad (valfritt) 

Salt & peppar 

Maizenaredning 

 

Bryn vildsvinsköttet i olja eller smör. Fräs löken och rör i tomatpurén och köttet. Häll över 
vin, vatten och fond. Skär rotfrukterna i lagom bitar och lägg i grytan tillsammans med enbär 
och lagerblad. Koka upp och sänk värmen, låt sjuda ca 60-80 min till köttet är mört. Smaka 
av med salt och peppar och red av med maizena till önskad konsistens. 

 

Chutney på höstens frukt 

7 frukter, tex. äpplen, päron och plommon 

1 liten gul lök 

½ dl socker (eller råsocker) 

3 msk äppelcidervinäger 

½ tsk ingefära 

1 dl vatten (eller äppelmust) 

 

Skala och kärna ur frukten. Skiva löken och koka upp med socker, vinäger och ingefära i 

vattnet. Tillsätt frukten och låt koka tills frukten är mjuk, låt svalna. 

Vildsvin- & rotfruktsgryta serveras med chutney från 

Kulebo och kokt Ölandspotatis  

4 personer  



2 dl vatten 

5 msk vetemjöl 

1,5 dl mjölk 

50 g hackad gul lök 

50 g cottage cheese (Keso) 

150 g grovriven morot 

150 g krossade tomater 

2,5 dl tomatpuré 

0,5 dl röda linser 

1 krm chilipeppar 

Salt & peppar 

Lasagneplattor eller lasagnetter 

30 g riven ost 

 

Gör en redning av vatten och mjöl. Koka upp mjölk, tillsätt lök, 

cottage cheese, morot, krossade tomater, tomatpuré och linser, låt 

sjuda ca 15 min. Häll i redningen och låt koka upp. Smaka av med 

salt, peppar och chili. Varva sås och lasagneplattor i en  

ugnsform, avsluta med ett lager sås och strö över riven ost.  

Tillaga i ugn 175 grader ca 45 min. 

Morotslasagne  

4 personer  



Raggmunkar 

1 kg potatis 

2 ägg 

salt 

Olja eller smör till stekning 

 

Skala och riv potatisen. Vispa upp ägget och vänd ner den rivna 
potatisen, blanda och salta. Stek raggmunkarna frasiga och 
gyllenbruna. 

 

Rårörda lingon 

250 g frysta lingon 

½ dl strösocker 

Blanda de frysta lingonen med socker och låt tina, rör om så 
sockret smälter. 

Raggmunkar med rårörda lingon  

4 personer  



Stekt kyckling 

800 g kycklinglårfilé (gärna ekologisk och närproducerad) 

Smör och olja till stekning 

1 msk paprikapulver 

Salt och svartpeppar 

Stek kycklingen tills ytan fått fin färg. Krydda med paprikapulver, salt och nymald 

svartpeppar. Avsluta i ugnen, 150 grader, tills kycklingen nått 70 grader i kärntemperatur. 

 

Rödvinssås 

1 dl hackad gul lök 

3 dl rödvin 

3 dl kalvfond 

1 lagerblad 

1 kvist timjan 

Salt, socker och peppar 

Maizenaredning 

50 gram smör 

Fräs löken i en kastrull tillsammans med en nypa socker. Häll på rödvin och kalvfond. 

Tillsätt lagerblad och timjan. Reducera vätskan till hälften och  

red av till önskad konsistens. Smaka av med salt och peppar.  

Montera slutligen ner smöret. 

 

 

Fortsättning nästa sida  

Stekt kycklinglårfilé från Mörbylånga serveras med 

rödvinssås samt grönsaker och krämig potatisgratäng  

4 personer  



Potatisgratäng 

800 gram fast potatis 

1 dl hackad gul lök 

1 dl hackad purjolök 

1 vitlöksklyfta 

150 gram riven ost (gärna västerbotten) 

Ca 5 dl matlagningsgrädde (eller 2 dl mjölk och 3 dl vispgrädde) 

Salt och peppar 

 

Skiva potatisen tunt. Varva potatis och lök i en ugnsfast form. Salta och peppra mellan 

varje varv. Pressa ner vitlöken. Häll slutligen på grädd-mjölken så att potatisen nätt och 

jämnt täcks. Baka av i ugnen på 200 grader i ca 30 minuter. Ta sedan ut gratängen och 

strö över osten. Gratinera ytterligare 20 minuter eller tills osten fått fin färg och potatisen 

blivit mjuk. 

Stekt kycklinglårfilé från Mörbylånga serveras med 

rödvinssås samt grönsaker och krämig potatisgratäng  

4 personer  



1, 2 kg märgpipa (gärna ekologisk, närproducerad) 

3 dl hackad gul lök 

2 morötter 

1 lagerblad 

8 kryddpepparkorn 

1 liter kraftig oxbuljong 

Maizenaredning 

Salt och peppar 

 

Skär köttet i grytbitar, ca 2x2 cm. Slanta ner morötterna. Bryn 

köttet i stekpanna, salta och peppra. Häll över köttet i gryta och 

tillsätt lök, morot, lagerblad, kryddpeppar och buljongen. 

Låt sjuda i ca 60 minuter eller tills köttet är mört. Red av med 

maizena till önskad konsistens. Smaka av med salt och peppar. 

Servera med inlagda rödbetor och kokt potatis. 

Klassisk kalops med kött från Magdegärde 

4 personer  


