
Vildsvin
VILDSVINSSTEK

Styckdetalj: Bog eller stek. 

Du behöver: 1 kg bog eller stek, 2 vit-
löksklyftor, 2 kvistar färsk rosmarin, 
olivolja, havssalt, grovmald svartpeppar, 
2,5 dl vitt vin. 

Gör så här: Hacka rosmarin och vit-
lök fint. Stick köttet på olika ställen 
och stoppa in örterna. Snitta köttet 
och gnid in rikligt med salt, olivolja, 
svartpeppar – så skinnet blir knaprigt 
vid tillagningen. 

Häll vinet i långpanna eller ugnssäker 
form och lägg sedan i köttet. Stek i ugn 
i 175° (ca 1-1,5 timme) eller tills kött-
ets innertemperatur är 68°-70°. Ös då och 
då under tillagningen med skyn som bil-
das. Låt steken vila insvept i folie och 
en frottéhandduk minst 30 minuter (al-
ternativt några timmar) före servering. 

Servera med cannelini-bönor och olivolja. 
Skumma av fettet från stekskyn, sjud 
några minuter med lite 
vin och örter till en 
sås. Servera samman 
med steken och 
annat valfritt 
tillbehör.

HONUNGSSTEKT KOTLETTRAD AV VILDSVIN

Styckdetalj: Kotlettrad/Ryggfilé. 

Du behöver: 1 kg kotlettrad, ca 3-4 cm 
färskriven ingefära. 3 vitlöksklyftor, 
1 tsk torkad timjan, 1 tsk torkad ros-
marin, 1 msk flytande honung. Salt och 
svartpeppar.

Gör så här: Mortla ingefära, vitlök och 
rosmarin. Snitta ett rutmönster i köttet 
och gnid in med salt, honung och sedan 
kryddblandningen. Lägg köttet i lång-
panna eller ugnssäker form. Hyvla över 
några teskedar smör. Stek i ugn i 175° 
grader tills köttets innertemperatur är 
68°-70° grader.  Låt steken vila insvept 
i folie och en frottéhandduk, minst 30 
minuter (alternativt några timmar) före 
servering. 

Sås: 2 dl vitt vin, 1 dl balsamvinäger, 
2 kycklingbuljongtärningar, 2 schalotten-
lökar, smör och steksky från köttet. 

Tillagning: Hacka schalottenlök, fräs 
med smör i stekpanna, tillsätt vin, bal-
samvinäger och buljongtärningarna. Häll 
på stekskyn från köttet på slutet. Koka 
ihop till hälften. Sila och smaka av 
såsen. Späd med smaker som saknas efter
eget önskemål. För lite tjockare sås 
tillsätt 1-2 msk maizena. Servera med 
potatis- eller palsternackspuré eller 
annat valfritt tillbehör.

Rådjur
RÅDJURSSTEK ELLER RÅDJURSSADEL

Styckdetalj: Stek eller sadel. 

Du behöver: 1 kg välputsad stek eller 
sadel (knäck ryggraden på ett par ställen
innan tillagning), olja och smör, salt 
och svartpeppar.
 
Gör så här: Klappa köttet med salt och 
peppar. Bryn olja och en klick smör i 
stekpannan. Lägg steken i en långpanna 
eller ugnssäker form samman med olja och 
smör. Stek i ugn i 150° tills innertem-
peraturen når 58°-60°. Helst ska steken 
vara rosa inuti. Ös då och då med den 
skyn som bildas. Låt steken vila insvept 

i folie och en frottéhandduk, minst 30 
minuter (alternativt några timmar) före 
servering. 

Sås: Stekskyn, 2 schalottenlök, 1 dl 
kycklingbuljong, 1 dl rött vin, 1 msk 
äpplemos eller vinbärsgelé, 1 dl gräd-
de, ca 1 msk soja, ev maizena. Salt och 
svartpeppar.

Tillagning: Hacka schalottenlöken, 
fräs i stekpanna på låg värme. Häll på 
stekskyn och späd med vin och buljong-
en. Koka ihop. Sila därefter. Häll på 
grädde och soja. För lite tjockare sås 
tillsätt 1-2 msk maizena. Tillsätt till 
sist äpplemos eller vinbärsgelé för en 
rund, fin smak. Smaka av med salt och 
peppar. Servera gärna med ugnstekt po-
tatis eller annat valfritt tillbehör.

RAGU – PASTASÅS 

Styckdetalj: Rådjurs- eller 
vildsvinsfärs. 

Du behöver: 1/2 kg färs av rådjur eller 
vildsvin. 1 gul lök, 1 vitlök, 1 morot, 
1 bit selleri, tomatpuré, 1 burk kros-
sade tomater, vitt vin, 1 buljongtär-
ning, oregano, 1 nypa socker. Salt och 
svartpeppar. 

Gör så här: Finhacka lök, vitlök, morot
och selleri. Fräs i olja och lite smör. 
Tillsätt morot och selleri. Häll i 
krossade tomater, tomatpuré, 
vin, buljongtärning, oregano 
och en nypa socker. 
Smaka av med salt 
och svartpeppar. 
Låt koka länge 
på svag värme. 

Servera 
med pasta.



CHARLOTTA CATHARINA GIERTTA 1703-1758
2:A GEN. BONA GÅRD

Kött och vilt sedan 1719

Birgittas 
tips:

� Använd köttermometer för bästa 
  stekresultat.

� Viltkött kräver alltid 
  lägre temperatur. Det ger ett 
  saftigare kött. 

� Rådjur kan lätt bli torrt så ta
  gärna rikligt med smör och olja 
  vid tillagning. Prova att hyvla 
  smör över steken med osthyvel. 

� Använd både smör och olja 
  när du steker. 

� Svartpeppar är bästa 
  kryddan till viltkött. 

Viltrecepten är framtagna 
av Birgitta Giertta, 

12:e generationen på Bona Gård.

Recept
viltkött

Hereford 
– snart på Bona Gård!

Under det närmaste året kommer vi 
även att erbjuda ett gårdsproducerat 
och mycket mört kött från Herefordras 
– känd för sin marmorering och goda 
smak. Redan idag går korna fritt runt 
i flockar och betar 
ängarna här utan-
för, men när det 
är dags kommer
djuren att avlivas 
på gården genom 
Hälsingestintans 
mobila slakterier.

Bona Gård
Det finns belägg för att markerna 
kring Bona Gård brukats sedan tidig
stenålder. Här, mitt i hjärtat av 
Munsö, omsluten av Mälaren, producerar 
och levererar vi idag kött, vilt och 
spannmål med stor omsorg och respekt. 
För naturen, djuren och människorna.
En tradition vi stolt förvaltat i 
snart 300 år. Med kossor som betar 
hagarna, får som trampar ängarna, 
traktorer som brukar åkrarna och vilt 
som rör sig fritt över fälten. Vi är 
en riktig gård. Där alla har det bra. 
Och livet får ha sin naturliga gång. 
År ut och år in. 

Är du intresserad av att komma hit 
och se hur korna har det, så hör bara 
av dig. Välkommen!

Bona Gård, Munsö Väsby 1, 178 91 Munsö
info@bonagard.se, bonagard.se


