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Gravat innanlår à la Bergs Gård

I Sverige gillar vi
att äta gravad lax
under årets alla
månader. De flesta
har dock vare sig
ätit eller tillagat
gravat kött. Här är
ett recept på en lite
annorlunda förrätt
att överraska vänner och familj med
i sommar.

XJosefine Thafvelin är kökschef på Bergs Gård. ”På gården

som ligger utanför Trosa har vi konferens, bröllop och fest,
bland annat”. www.bergsgardtrosa.se
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Gravat innanlår, 6 port

0,5 kg hängmörat innanlår
från Bergs Gård, Trosa
0,5 dl socker
0,4 dl salt
Ev lite timjan

På bilden har vi valt picklad
rödlök, en permensanostcrème med smak av kantarell
och ramslöksolja.
XGravat innanlår med picklad rödlök, en permensanostcrème med smak av kantarell och

ramslöksolja.

Lycka till och välkommen till

vår gård!
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Dag 1

•Putsa köttet rent från eventuella senor.
•Blanda ihop salt och socker.
•Strö
saltblandningen
över köttet så att alla sidor
”marineras” ordentligt, strö
ev över lite timjan. Den saltblandning som blir över kan
behövas Dag 2 om mer gra-

vad konsistens önskas.
•Lägg köttet i en så liten
form som möjligt, täck över
och ställ kallt över natten.
Dag 2

•Vänd köttet på morgonen
så att andra sidan kommer i
kontakt med det ”saltvatten”
som bildats.

•På eftermiddagen är det
dags att provsmaka. Köttet
har nu blivit mer kompakt
och har den karaktäristiska
gravade smaken. Om ni önskar ha köttet mer gravat, strö
på mer saltblandning och
ställ tillbaka i kylen ytterligare en tid.

•När ni tycker att köttet
är lagom gravat, torka av det
från salt/saltvatten för att
stoppa processen och lägg
tillbaka i kylen.
Tillbehör

Detta kött kan kombineras
med en mängd goda tillbe-

hör. En senapsvinegrette och
lite smakrik sallad är gott och
enkelt. Här är det bara fantasin som sätter gränserna. Ett
tips är att ha syra, sälta och
fett med i tillbehören. Det är
också gott att blanda olika
konsistenser, något knaprigt
och något lent till exempel.

Josefine Thafvelin

Kökschef på Bergs Gård
På gården som ligger utanför Trosa har vi konferens,
bröllop och fest. Gårdsbutik
och café med vårt egna naturbeteskött. Gården har även
uthyrning av stugor och en
mountainbikearena. www.
bergsgardtrosa.se
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RUT & ROT
AVDRAG
DIREKT PÅ
FAKTURAN

JAG FIRAR 13 ÅR DEN 1:A JULI

och vill tacka alla mina
underbara kunder med två
fantastiska erbjudanden:

Köp 5st hård klassisk massage och
få en Huvud- och ansiktsbehandlig
värd 430 kr
Köp 5st Sport/Idrottsmassage,
Hot Stone eller Nigeriamassage
och få en Time to relax-massage
värd 489 kr
Du kan även
boka på nätet
Gilla mig på Facebook!

LÅT OSS HJÄLPA DIG
MED ALTANBYGGET
& TRÄDGÅRDEN I
SOMMAR!

Boka idag!

Västeråsvägen 40, Eskilstuna. Välkommen!
Tidsbokning: Tel. 016-55 14 870 • 073-541 02 48
E-post: info@effiongmassage.se • effiongmassage.se

016 - 35 30 00
eskilstuna@veteranpoolen.se

Bozita Robur är ett svensktillverkat, glutenfritt
superpremiumfoder med höga halter av färskt svenskt kött.
för god smak och en förbättrad matsmältningsprocess.
Fredag 29/6 13-17 kommer representant från företaget vara på
plats med provpåsar.
Dessutom passar vi då på att ha 100:- rabatt på
2,5-5 kg och 200:- rabatt på 11-14 kg säckar från Bozita Robur.
Erbjudandet gäller både fredag 29/6 och lördag 30/6.

Missa in
te
detta!

HUNDDAGIS • HUNDPASSNING • KURSER • HUNDVÅRD • BUTIK

Vard 9-18, Lörd 10-14 • Skjulstagatan 3 hus 6 • Tel 016-51 91 98

www.eskilstunahundcenter.se

Behöver medier förstora upp händelser för att du ska reagera?
Öva din mediekunskap på www.mediekompass.se

mediekompass

