
Grymt bra fläskkött
tre recept från landslagskockar

SVENSK RAPSGRIS



Laga mat som  
en landslagskock

Tia Strandberg och Eric Hristov lagar mat på högsta gastronomiska 
nivå i svenska Juniorkocklandslaget och lägger ner otaliga timmar 

i träningsköket inför Culinary Olympics 2022. 

När de ska laga mat vill de ha bra,  gärna svenska råvaror som  
gör det enkelt att lyckas i köket, utan att  tumma på kvaliteten.  

Som svensk Rapsgris från Scan till exempel. Grymt bra fläskkött!



Rapsgris
Våra svenska rapsgrisar föds upp på nio noga utvalda gårdar där  

solgul raps och övriga foderväxter skördas på fälten intill. Rapsoljan, laddad 
med omega 3 och andra nyttigheter, tillsätts sedan i grisarnas foder.  

Det här gör köttet saftigt, mört och smakrikt och tack vare fodrets samman-
sättning  bjuder det på en fantastisk fyllig, lite nötig smak. Rapsgris, som är 
helt unik för Sverige, har även en tydlig marmorering som gör köttet lättlagat  

då fettet gör att det behåller sin saftighet.

• Saftigt, mört kött med fyllig, nötig smak

• Ett perfekt alternativ till ädla nöt- och lammdetaljer

• Ett kött som är lätt att lyckas med i köket och som ger en högre marginal



Vitlöksstekta kotlettracks med salsa macha 

KOTLETTRACKs 
10 kotlettracks av Rapsgris 
3 vitlöksklyftor 
smör/olja till stekning 
salt och peppar

Salsa macha 
7 ½ dl rapsolja
2 silverlökar, finhackade
8 pastilla chili
10 guajillo chili
10 chili de arbol
3 dl vita sesamfrön
3 dl macadamianötter
5 vitlöksklyftor, finhackade
½ dl äppelcidervinäger 
½ msk salt

Kålrabbisallad 
1 dl ättika
2 dl socker
3 dl vatten
5 kålrabbi, tunna skivor
3 silverlökar, skivade
1 knippe koriander

Toppings 
1 knippe koriander, strimlad
6 salladslökar, strimlade 
1 dl macadamianötter

gör så här:
1.  Torka av kotlettracksen. Värm  

en stor panna.

2.  Salta köttet och stek i olja. När 
köttet fått yta, låt det vila. Stek 
en omgång  tillsammans med 
 vitlök, ös med smör.

3.  Peppra och tranchera köttet, ser-
vera med benet kvar.

4.  Salsa macha: Värm rapsoljan i 
en kastrull och tillsätt silverlöken, 
låt konfiteras  
på låg värme i ca 1 timme. 

5.  Kärna ur all chili (använd hand-
skar). Rosta chilin i panna och 
mixa/mortla till  pulver. Rosta 
 sesamfrön och macadamianötter 
i samma varma panna.

6.  När silverlöken är söt och 
 konfiterad, tillsätt då chilipulvret, 
sesamfrön,  macadamianötter, 
vitlök, vinäger och salt.

7. Låt koka ihop ca 20 minuter. 

8.  Kålrabbisallad: Koka en 123-lag 
på ättika, socker och vatten, låt 
svalna.

9.  Lägg in kålrabbin i lagen och låt 
dra minst 15 minuter.

10.  Skölj silverlöken under kallt vat-
ten. Skölj och plocka koriander.

11.  Bygg salladen luftig med kål-
rabbi och toppa upp med silver-
lök och koriander.

12.  Toppings: Rosta och skiva  
macadamianötter. 

13.  Toppa det trancherade köttet 
med koriandern, salladslöken 
och de rostade och  
skivade nötterna.

10  port ioner



Asiatiska baos med hoisinmarinerad karré

Karrén
3,1 kg fläskkarré av Rapsgris
2 tsk torkad chilli
2 tsk cayennepeppar
2 tsk svartpeppar
4 tsk salt
4 klyftor vitlök
2 gula lökar
4 dl Hoisinsås
4 msk Gochujang-sås
2 msk olja

grillad Isbergssallad
2 ½ huvud isbergssallad
2 dl olja
3 msk salt

Srirachamajonnäs
4 äggulor
8 dl rapsolja
4 msk sriracha
salt
champangervinäger

Picklad chili
4 msk ättika
6 msk socker
10 msk vatten 
4 röda chili, finhackade

Baobröd

gör så här:
1.  Karré: Marinera köttet med 

 kryddorna. 

2.  Stek köttet på hög värme med 
lite olja i botten. När köttet fått 
stekyta tillsätt Hoisinsås,  
Gochujang och 3 dl vatten.

3.   Sätt lock på och sätt in i ugnen 
på 120 grader. (Har man en 
tryckkokare är den perfekt att 
använda istället) låt köttet stå  
i minst 2 timmar men helst  
5 timmar.

4.  Häll av vätskan från köttet men 
spara det. Dra köttet med händ-
erna och häll på vätskan igen så 

det blir lagom saftigt. Smaka av 
och  salta efter smak.

5.  Grillad isbergssallad: Skär 
sallad en på längden i 4 delar. 
Behåll roten. Ringla över olja och 
salta. Sota eller grilla salladen 
hårt. Låt svalna. Strimla.

6.  Srirachamajonnäs: Separera två 
ägg, spara äggulorna. Vispa ägg-
gulorna kraftigt och sikta 
i rapsolja i en tunn stråle. När 
konsistensen är som en tjock 
majonnäs tillsätt sriracha, vin-
äger och salt. Blir den för lös, 
häll i mer olja.

7.  Picklad chili: Koka upp lagen; 
ättika, socker och vatten. Dra av 
plattan, låt svalna lite och lägg 
sedan ner all chili.

8.  Koka vatten i en kastrull och 
ånga av baobrödet ett durkslag 
eller större hålsil ovanpå 
 kastrullen.

10  port ioner



Pepparstekt kotlett med fetaostkräm,  
bakad tomat, sotad och smörbakad lök

Kotlett
10 kotletter av Rapsgris
svartpeppar
espelettpeppar
finmalet salt
flingsalt
rapsolja
100 g smör
½ knippe rosmarin
2 vitlökar
flingsalt 

bakade tomater 
500 g små cocktail tomater
2 ½ msk olivolja
salt
peppar 

Fetaostkräm  
200 g fetaost
2 vitlöksklyftor
8 dl rapsolja
4 äggulor
2 msk champagnevinäger
salt

Sotad och bakad lök
10 syltlökar
200 g smör
salt

ÖRTSALLAD
250 g körvel och krasse

Gräslöksolja
1 knippe gräslök 
6 dl olja

Rostade hasselnötter
100 g skalade hasselnötter
2 msk olja

Skysås
1 dl fläskbuljong
1 dl kycklingbuljong
1 dl sirap
1 dl soja
2 msk vitvinsvinäger
salt

10  port ioner

gör så här: 
1.  Kotlett: Peppra, salta och olja in köttet en stund innan stekning.
2.  Häll olja i en varm panna och lägg sen i köttet. När köttet har fått lite yta,  

tillsätt smör, vitlök och rosmarin. Sänk värmen lite och ös kotletten med smör.

3.  Stek klart i pannan. Ta upp köttet och låt det vila innan du skär upp det så  behåller 
kotletten sin saftighet. Vid servering; strö över lite flingsalt.

4.  Bakade tomater: Dela tomaterna på mitten och skär av botten så att 
de kan stå upp. Ringla över olivolja, salt och peppar. 

5.  Baka i ugn på 120 grader i ca 15 minuter.

6.  Fetaostkräm: Mixa fetaost, vitlök och rapsolja slätt. Häll över i ett litermått.  
Slå sedan en majonnäs med en stav mixer, kannmixer eller för hand.  
Ta äggulorna först och rör sedan ner fetaost- och oljeblandningen. Smaka  
av med champagnevinäger och salt.

7.  Sotad och bakad lök: Dela lökarna på mitten eller i stora skivor. Sota hårt  
i panna med lite olja. Tryck till lökarna så de blir jämt sotade. 

8.  Baka i ugn 120 grader i 20 minuter med smör, som helst ska täcka all lök.

9.  Örtsallad: Lägg salladen i iskallt vatten en stund. Torka av bladen. 

10.  Gräslöksolja: Värm oljan till max 80 grader. Mixa gräslök och olja.  
Sila genom en silduk eller handduk.

11.  Hasselnötter: Ringla olja på hasselnötterna och rosta på 160 grader  
i 5 minuter i taget så de inte bränner (ca 10–15 minuter totalt).

12.  Skysås: Koka upp alla ingredienser. Smaka av med salt.



507426 KAMBEN

507439 KOTLETTRACKS

407451 SIDA MED SVÅL DELAD

407401 KARRÉ BENFRI

407421 KOTLETT BENFRI

Vikt/förpackning ................................... 2375 g
Kg/krt ..................................................... 4,75 kg 
Antal/krt .......................................................2 st
Hållbarhet .................................................... 180 

Vikt/förpackning ...................................2340 g
Kg/krt .....................................................4,68 kg 
Antal/krt .......................................................2 st
Hållbarhet .................................................... 360 

Vikt/förpackning .................................. 4020 g
Kg/krt .....................................................8,04 kg 
Antal/krt .......................................................2 st
Hållbarhet .......................................................24 

Vikt/förpackning ................................... 2190 g
Kg/krt ..................................................... 6,57 kg 
Antal/krt .......................................................3 st
Hållbarhet .......................................................24 

Vikt/förpackning ................................... 3310 g
Kg/krt ....................................................13,24 kg 
Antal/krt ...................................................... 4 st
Hållbarhet .......................................................24 

407491 FLÄSKFILÉ MED STRÄNG

407501 LÄGG BENFRI UTAN SVÅL

Vikt/förpackning .................................. 2200 g
Kg/krt ......................................................... 11 kg 
Antal/krt .......................................................5 st
Hållbarhet .......................................................24 

Vikt/förpackning ................................... 2210 g
Kg/krt .....................................................8,84 kg 
Antal/krt ...................................................... 4 st
Hållbarhet .......................................................24 

507408 PLUMA

507401 KARRÉ BENFRI

Vikt/förpackning .................................. 2800 g
Kg/krt .................................................... 11,20 kg 
Antal/krt ...................................................... 4 st
Hållbarhet .....................................................729 

Vikt/förpackning ................................... 2190 g
Kg/krt ..................................................... 6,75 kg 
Antal/krt .......................................................3 st
Hållbarhet .....................................................729 

= FRYST


