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“Det bästa jag gjort i matväg! Lärorikt, spännande,
magisk kväll, ett minne för livet!
Jag fick ett tröstpris av Masterchef Chile Chris Carpentier,
en kavaj som jag har på mig vid varje matlagningstillfälle!”
anna demirian

För tredje året i rad arangerar Cono Sur och Spring Wine & Spirits 
sin årliga matbloggstävling, öppen för alla som har en matblogg. 
Tävlingen bara växer och 2015 är fler länder än någonsin med och 
deltar, bland annat från USA, Japan, Kanada och Sverige.
 
2014 tog sig Anna Demirians fantastiska bidrag ”Helgrillad röding 
toppad med aprikossmör på krispig grönsakssallad” till finalen i 
Paris. Där förlorade hon tyvärr mot det finska bidraget som knep 
förstaplatsen och vinsten bestående av en resa till Cono Surs 
vingårdar i Chile. Anna Demirian driver bloggen ”Kitchen of Anna”.  
 
Årets final går av stapeln den 13 november i Paris.
 
I denna broschyr finner ni recepten från alla som deltog i den
svenska uttagningen.
 
Stort tack till alla matbloggare som var med och tävlade i år!
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Hälleflundra lättrimmad och med knaperstekt 
skinn, Pommes Anna,välstinkande vitvinssås, druv- 
och fänkålssallad med vinmarinerade sultanrussin, 
friterade brysselkålsblad och granatäpple

Instruktioner

Lättrimmad hälleflundra med knaperstekt skinn
Blanda kallt vatten, salt och socker tills det är helt upplöst. Räkna 
med 50 g salt och 30 g socker per liter vatten. Lägg portionsbitar 
av fisken i rimlagen. Se till att dom täcks helt och hållet av lagen. 
Låt stå kylskåp i 2 h. Ta ut fisken och torka bitarna. Förvara i 
kylskåp tills allt annat är klart. När det är dags börja med att salta 
skinnsidan lätt. Värm stekpanna till medelhög temperatur. Tillsätt 
ghee och börja med att steka fisken med köttsidan nedåt i ca 2-3 
min, vänd fisken och stek på på skinnsidan till en innertempera-
tur på 45 grader.

“Pommes Anna” - potatisbakelsen
Värm ghee i en kastrull och tillsätt potatisskivorna i omgångar 
och vänd runt försiktigt så att de blir glaserade. Lägg de glaserade 
skivorna i ett durkslag med en kastrull under så att överflödigt 
fett kan rinna av. Placera bakringarna på en bakpappersklädd plåt. 
Varva 100 g potatisskivor, salt och peppar i varje bakring tills de 
når kanten. Tillaga i mitten av ugnen på 200 grader tills mjuka, ca 
30-35 min. När de är klara lossa potatisbakelserna från formarna 
och vänd upp botten.

“Välstinkande” vitvinssås
Svetta löken och tillsätt vinet. Reducera till 2 dl vätska. Sila av 
löken och tillsätt fisksåsen och grädden. Koka såsen tills den 
tjocknar lite och smaka av med salt och peppar.

Druv och fänkålssallad med vinmarinerade sultanrussin
Blötlägg russinen i vinet och låt stå minst 1 h, gärna över natten i 
kylskåp. Dela druvorna på mitten och hyvla fänkålen fint. Blanda 
fänkål, olja och salt. Blanda druvor, fänkål och färdigmarinerade 
russin. Smaka eventuellt av med citron och salt.

Friterade brysselkålsblad
Fritera bladen på 160 grader tills gyllene och krispiga. Låt rinna 
av på hushållspapper.

Servering
När såsen, potatisbakelsen, salladen och brysselkålen är klara så 
steker du fisken och värmer det som skall vara varmt. Lägg upp 
allt på tallriken och avsluta med granatäppelkärnor.

Ingredienser 4 portioner
Hälleflundra
Vatten
Socker
Salt
Cono Sur Organic Chardonnay
Ghee
Smör
Schalottenlök
Amandine potatis
Svartpeppar
Fisksås
Vispgrädde
Fänkål
Mild olivolja
Sultanrussin
Brysselkål
Rapsolja
Granatäppelkärnor
Citron
Söta druvor röda och gröna
Vitpeppar

Lättrimmad hälleflundra med 
knaperstekt skinn
4x 150 g, tjocka (ca 4 cm) 
jämnstora ryggbitar av 
hälleflundra, vatten, salt, socker, 
4 msk ghee (smörolja)

“Pommes Anna” - potatisbakelsen
4 x 100 g tunnskivad rumstempererad 
potatis Amandine, 1 dl ghee, salt
svartpeppar, 4 st bakringar 5 cm 
diameter, 2 cm höga

“Välstinkande” vitvinssås
3 msk smör, 160 g finhackad 
schalottenlök, 8 dl Cono Sur Organic 
Chardonnay, 2 tsk fisksås, 2 dl 
vispgrädde, salt, vitpeppar

Druv och fänkålssallad med 
vinmarinerade sultanrussin
1/2 dl sultanrussin (gula russin)
1 dl Cono Sur Organic Chardonnay
300 g druvor

Friterade brysselkålsblad
50 g gröna blad från brysselkål
rapsolja el annan neutral, salt 

Erik Hansson
“Det goda glutenfria”  http://www.detgodaglutenfria.se/ 
Cono Sur Organic Chardonnay
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Helgrillad lammfiol med 
färsk ört och vitlök

Instruktioner

Börja med att låta köttet ligga framme och värma sig lite.
Gå ut och tänd grillen. Fiolen ska grillas länge med indirekt värme. 
Så var återhållsam med kol, då du måste kunna fösa dem undan till 
ena halvan av grillen när det kommer till det.

Blanda olivolja, honung, socker, och chiliflarn i en bunke och rör om 
ordentligt. Salta och peppra efter behag. Men var inte rädd, det 
kommer bli rätt. Jag använder säkert minst 1 tsk salt och kanske 
hälften peppar. Nyp av en kvist rosmarin och krossa, krama, och riv 
ner bladen i mixen. Rör om igen och inse att det är jättesvårt att få 
komponenterna att blandas samman helt och hållet. Ge då upp och 
låt den helt enkelt stå i skamvrån.

Ta fram fiolen (den av lamm – du har inte tid att spela stråke nu). 
Krossa vitlöksklyftorna och skär dem sådär grovt och bra. Ta med 
fördel samma kniv och skär ungefär 3-4 centimeter långa och 2-3 
centimeter djupa skåror i köttet. Fyll med vitlök. Tar vitlöken slut och 
du inte hunnit proppa vitlök balanserat över stycket – skär mer vitlök.

Upprepa samma sak, fast med rosmarinkvistarna. Skär av vid roten 
och dela dem på hälften. Skär nya skåror och get your fingers in there!

Glöm inte bort att fiolen har två sidor. Men, och jag säger men, lägg 
prio på ovansidan. När du är klar med de väldoftande kvistarna tar 
du fram din glaze igen. Använd vad du vill för att bekläda köttstycket. 
För mig gick det bra med ett samarbete mellan en vanlig sked och 
bullpensel. Var inte rädd att det blir för mycket. För det kan det inte. 
Det blir bara godare – och fiolen kommer bara se finare och finare ut.

Du är redo – kolla om grillen är på samma nivå!

Fös över all glödhet kol på ena halvan av grillen och lägg köttet på 
andra sidan. En stektermometer ska nu vara så nära mitten av fiolen 
som möjligt. Den andra på bra punkt i grillen för att förstå ungefär 
hur varmt det är på de flesta ställena under locket.

Empirisk undersökning visade på att det är svårt att få en relativt 
liten klotgrill att hålla önskad temperatur. Men försök att hålla 
temperaturen mellan 160° och 200° C. Nu är det bara att vänta. Häll 
på fuktat rökspån över glöden med jämna mellanrum för att det blir 
så himla gott.

Stektermometern är din bästa vän. Och du kommer vilja gifta dig 
med köttet efter att det gått och fått en mitt-temperatur om 60° C.
Låt vila fem-tio minuter. Skär upp i fina tunna skivor och servera 
med något gott. 

Ingredienser 4 portioner

1 lammfiol (med ben)
2 krukor rosmarin
10 klyftor vitlök
1 dl olivolja
1/2 dl socker
3/4 dl flytande honung
2 msk chiliflarn
Salt
Peppar
Rökspån av ek

David Sundgren
“Mat & Dryck - David Sundgren”  http://www.kulinar.snajvid.com/
Cono Sur Organic Cabernet Sauvignon Carmenère
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Rimmad torskrygg, rödbeta, rödbetsjuice, 
fänkålsolja, gransirap och citroncest

Instruktioner

Blanda ingredienserna till rimlagen och rör om så att det löser 
sig. Lägg torskryggen i saltlagen och låt den ligga cirka 1 timme. 
I väntan på att torskryggen ska bli rimmad, koka rödbetorna 
– förutom 3 stycken – med skal på i vatten och salt tills de är 
mjuka. Skala sedan och dela rödbetorna. 

Rödbetsjuice
2 st rödbetor. Kör rödbetorna till juice i råsaftcentrifug. 
Rödbetsjuicen är klar att servera. Rör gärna om den lite innan 
uppläggning.

Rödbetssmulor
1 st rödbeta. Skiva rödbetan tunt med en mandolin. Sätt ugnen 
på 220grader, lägg sedan in de tunt skivade betorna i ugnen i 
ca 40min. Mortla sedan de rostade betorna.

Gransirap
Lägg alla ingredienser i en kastrull och låt koka i 1-2 minuter. 
Sila bort barren, låt reduceringen svalna av.

Fänkålsolja
Mortla fänkålsfröna, blanda med olivoljan.

Rimmad torsk
Sätt ugnen på 125 grader. Lägg torsken i en ugnssäker form. 
Sätt den mitt i ugnen ca 15 minuter eller tills innertemperatur 
är runt 50 grader.  

Ingredienser 4 portioner

560 gram torskrygg

Rimlag
1 1/2 msk salt
2 tsk strösocker
0,7 l vatten

Gransirap
2 dl gran/tallbarr
2 msk vatten
2 msk majssirap
1 nypa salt

Övrigt
500 gram rödbetor
citroncest från ½ citron
1/2 dl olivolja
1krm fänkålsfrö

Jimmie Göransson
“Food´n Wine Snobiety”  http://www. www.snobiety.se
Cono Sur Organic Chardonnay
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Limebakad torsk med räknudlar

Instruktioner

Blanda vatten, salt, socker. Rör om till allt löst upp sig. Blanda 
i limeskal. Lägg i torskfilén och låt rimma i en timma.

Under tiden: Skala räkorna. Spara skalet.

Fräs räkskal i 1 msk kokosolja tillsammans med två klyftor 
grovhackad vitlök och 1/2 msk chiliflakes. Häll över 4 dl vatten 
och lägg i två limeblad låt småputtra till 1 dl vätska återstår 
till räkfonden. 

Medan räkfonden kokar, gör topping: Blanda 1/2 kruka thai-
basilika, kokosolja, cashewnötter, vitlöksklyfta, 1 msk limesaft i 
en mixer och kör till en slät smet. Smaka av med salt.

Sätt ugnen på 150 grader.

Skär grönsakerna i lite mindre bitar. Skiva hela purjolöken (även 
det gröna) och två vitlöksklyftor. 

I en gryta: Fräs purjolök, vitlök och 1 msk chiliflakes i 1 msk 
kokosolja till allt mjuknat utan att det tar för mycket färg.

Häll över kokosmjölken, limesaft och 1 dl räkfond, lägg i 4 
limeblad och morötterna. Småkoka i fem minuter.

Koka upp vatten med lite salt till nudlarna. (enligt tillverkarens 
instruktion).

Ta upp fisken från rimlagen och torka väl. Lägg över i en ugns-
säker form (smord med kokosolja). Sätt i en termometer i den 
tjocka delen av filén. Baka i ugnen till temperaturen uppnått 
52 grader. (150 grader i ca 10-15 minuter)

Tillsätt övriga grönsaker i grytan och låt det puttra ytterligare 
5 minuter.

Lägg nudlarna i vattnet och koka under omrörning i 5 minuter 
(enligt anvisning på förpackning). Häll av vattnet.

Blanda i de skalade räkorna och handriven thaibasilika i grytan. 
Ta bort limebladen. Smaka av med en nypa socker och lite salt.

Blanda i nudlarna i räksåsen.

Bred basilikatoppingen över torskfilén.

Lägg upp räknudlarna på fyra tallrikar med en torskbit ovanpå. 
Dekorera med en limeklyfta och lite thaibasilika.

Ingredienser 4 portioner

4 bitar torskrygg á ca 150 g
7 dl vatten
1/2 dl salt
3 msk socker
Rivet skal från två lime
500 g räkor med skal
4 dl vatten
6 limeblad
1 1/2 msk chiliflakes
1 kruka thaibasilika
1/2 dl cashewnötter
Saft från ca 3 lime
5 vitlöksklyftor
3 msk kokosolja
1 liten purjolök
125 g späda eller strimlade morötter
125 g broccolibuketter
125 g sugar snaps
400 ml (en burk) kokosmjölk
200 g äggnudlar
En nypa socker
Salt efter smak

Anna-Karin Sallander
“Det ljuva 40plus livet”  http://blogg.loppi.se/40plus/
Cono Sur Organic Chardonnay

9



Instruktioner

Vannameiräkor och fisk med smakrik rub
Blanda ihop allt till en rub. Vänd och gnugga in blandningen 
med fisken och räkor. Hetta upp lite olja i en wokpanna och woka 
några minuter på varje sida . Fisken ska skiva sig och räkorna vara 
rosa. 

Tostadas
Häll tillräckligt med olja i en liten panna eller kastrull så det 
täcker botten och någon centimeter upp så att tortillan inte 
nuddar botten. Hetta upp oljan så det blir nästintill rykande hett. 
Lägg i tortillas en och en eller några åt gången beroende på hur 
stor pannan är. Låt dem fräsa runt ca 1-2 minuter på varje sida 
tills de är gyllenbruna och krispiga. Lyft ur med tång och lägg på 
hushållspapper så överflödig olja rinner av. 
Ps. Jag hittade inga små tortillas så jag fick ta stora och stansa 
ut med en större rundel. Företrädesvis köp färdiga majstortillas 
eftersom de hemlagade är väldigt svåra att få tillräckligt tunna för 
tostadas. Du kan även använda små vetetortillas, pensla på olja 
och steka krispiga i ugnen. 

Persikosalsa
Hacka persikor, melon, mango i mindre kuber. Hacka koriander 
och rödlök smått. Pressa över limejuice och tillsätt salt. Rör om 
och ställ i kylen. 

Chipotle- och limekräm
Blanda ihop allt och ställ i kylen ett tag så att smakerna utvecklas.

Guacamole– enkel variant
Blanda till guacamolen genom att mosa avocadon. Pressa ner 
vitlökssklyftor och färskpressad limejuice. Salta och peppra efter 
smak. Ställ i kylen medan du gör resten.

Övrigt 
Rödkål
Limeklyftor

Servering
Lägg inte på fyllningen förrän precis då det ska serveras eftersom 
tostadan annars förlorar sin krispighet. Eller låt gästerna själva 
‘bygga’ sin egna tostada. Bred på lite guacamole på varje tostada. 
Strössla över tunt strimlad rödkål. Lägg på fruktsalsan och 
ovanpå räkor och fisk. Toppa generöst med chipotlekrämen. 

Ingredienser 4 portioner

Vannameiräkor och fisk med 
smakrik rub

200 g Vannameiräkor (ASC märkta)
250-300 g ryggfilé av torsk (skuren 
i rätt stora bitar)
1 tsk rökt paprikapulver
1 tsk (söt) paprikapulver
½ tsk vitlökspulver
½ tsk fänkålsfrön (mortla grovt)
½ tsk spiskumminfrön (mortla grovt)
½ tsk farinsocker
½ tsk salt
Neutral olja till woken, t e x rapsolja

Tostadas
Små majstortillas 
rapsolja

Persikosalsa
2 persikor
1 skiva honungsmelon
½ mango
½ kruka färsk koriander
1 liten rödlök
2 msk färskpressad limejuice
3 nypor chiliflingor
½ tsk salt

Chipotle- och limekräm
½ dl majonäs
½ dl naturell yoghurt
½ tsk chipotlepaste
½ lime (skal)
1 vitlöksklyfta (pressad)

Guacamole – enkel variant
2 avocado
2 vitlöksklyfta
1 msk färskpressad limejuice
salt & peppar

Krispiga Tostadas med räkor och fisk 
Linda Wittek Råberg
“Lindas Matstuga”  http://lindasmatstuga.se/
Cono Sur Organic Chardonnay
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Grillad Lax med
Basilika Sås och Broccoli

Instruktioner

Lax
Krydda och lägg på grillen ca 10-15 minuter.

Basilikasås
Kör allt i mixer.... Kör allt i en mixer till en jämn smet. Låt stå ca 
3-4 timmar i kylskåpet innan servering.

Broccoli med smör som grillas. Servera med en liten grönsallad 
om så önskas!

Ingredienser 4 portioner

Lax
Ca 600 gram färsk lax
Peppar
Salt
Citron

Basilika Sås
1 Kruka Ekologisk Basilika
1 tsk hackad chili
1 pressad vitlöksklyfta
3 msk majonnäs
2 dl crème fraiche
Salt

Lina Sjölund  
“Liniz´- Resor, Barn och Livsstil “  http://blogg.loppi.se/liniz/
Cono Sur Organic Chardonnay
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Tortilla med kryddiga 
lammfärsjärpar och myntacrème

Instruktioner

Blanda färsen med chili, vitlök, salt, mynta, koriander, citronskal 
och mjölk. Forma till långa färsrullar. Stek dem i smör tills de är 
klara. Rör ihop yoghurten med mynta, smaka av med salt, peppar 
& honung.

Servera lammfärsen i tortillabröd med ruccola, tomat, rödlök och 
en klick myntacrème.

Ingredienser 4 portioner

500 g eko lammfärs
1 st finhackad röd chili
2 st finhackade vitlöksklyftor
1 tsk salt
3 msk hackad mynta
3 msk hackad koriander
rivet skal av ½ citron
1 dl mjölk
smör till stekning

Myntacrème
3 dl Turkisk yoghurt
3 msk finhackad mynta
Salt & peppar
2 tsk honung

Tillbehör
små tortillabröd
ruccola
coctailtomater
rödlök

Annette Holmblad 
“Kardemumma Gumman”  http://www.kardemummagumman.se/
Cono Sur Organic Cabernet Sauvignon Carmenère
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Lammracks med mullbärsglaze 
och parmesanpotatismos toppad 
med skogens guld

Instruktioner

Sätt ugnen på 150 grader. Skala potatisen och skär den i små bi-
tar. Koka dem mjukt i lättsaltat vatten i en kastrull. Häll rörsocker 
och mullbär i en liten kastrull och låt det koka ca 10 minuter på 
låg värme under lock. Låt det svalna och mixa slätt. Under tiden 
saltar och pepprar du lammet. Bryn den i olja och smör i en het 
stekpanna. Stek klart i ugn till 58°C innertemperatur, ca 15-20 
minuter. Pensla på mullbärsglazen på köttet flera gånger under 
tillagningstiden. Lägg på aluminiumfolie efteråt för att hålla den 
varm. Pressa potatisen med potatispress till mos. Tillsätt smör 
och mjölk tills det blir mjuk konsistens. Häll i parmesanen, salta, 
peppra och rör om. 

Stek kantarellerna med en liten klick smör och olja, häll i den 
tunt skivade löken tills det får lite färg. Häll i grädden och ta bort 
pannan när det har börjat tjockna.

Lägg upp potatisen på botten i en panna, häll över skogens guld 
(dvs kantarellerna), hacka rosmarinen och strö över köttet, dela 
racksen och lägg bredvid.

Garnera med rosmarinkvistar.

Ingredienser 4 portioner

1 kg lammracks
500 g små kantareller
100 g färska mullbär
800 g mjölig potatis
2 dl finriven parmesan
50 g smör
1-2 dl mjölk
1 dl grädde
3 msk rörsocker
1 gul lök
Salt
Peppar
2 kvistar rosmarin
Smör och olja till stekning 

Anna Demirian 
“Kitchen of Anna”  http://www.kitchenofanna.se
Cono Sur Organic Cabernet Sauvignon Carmenère
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Grillad ryggbiff med wasabi-bearnaise, 
parmesanfries och sojaslungade gröna bönor

Instruktioner

Kött
Putsa köttet (men behåll den där ‘fettkappan’, om den finns kvar på 
din köttbit – den gör att köttet blir saftigare). Hacka vitlöken och 
blanda ihop med övriga ingredienser i en skål. Lägg köttbiten i en 
plastpåse och häll över marinaden. Knyt en ordentlig knut runt påsen 
och knåda in marinaden. Låt köttet vila i kylen minst ett par, tre 
timmar innan du sedan tillagar det.  Sätt ugnen på 200°. Ta upp 
köttet ur plastpåsen (spara marinaden!), lägg ner i panna och stek på 
högsta värme tillsammans med en klick smör. Bryn varje sida ungefär 
en minut, så köttet får fin färg, men inte mer. Ta sedan upp köttet 
och pensla det med lite av marinaden som blivit över i påsen. Lägg 
köttbiten i en ugnsfast form och ställ in i ugnen, har du en ugnster-
mometer sätter du den på 60° (det tar ungefär 20 minuter tills köttet 
är klart). När köttet fått rätt temperatur tar du ut det från ugnen, 
lindar in det i ett bakplåtspapper och låter det vila en kvart. Skär 
sedan upp i lagom tjocka skivor och servera.

Wasabi-bearnaise
Lägg smöret i en kastrull och smält på låg värme. Under tiden 
smöret smälter hacka du lök och krossar vitpepparkorn och lägger 
ner dem i en kastrull tillsammans med vinäger, vatten och några 
kvistar dragon. Låt koka upp och och koka sedan någon minut tills 
vätskan blir reducerad till hälften. Ställ kastrullen åt sidan så länge, så 
reduktionen kan dra åt sig lite mer smak.

Har smöret smält? Flytta kastrullen från värmen och låt smöret 
svalna lite. Dela äggen och lägg ner gulorna i en vid kastrull (som är 
lätt att vispa i). Sila över reduktionen med vinäger till kastrullen med 
äggulorna. Sätt kastrullen på plattan på lite svagare än medelvärme. 
Vispa hela tiden tills äggulorna koagulerar till ett vitt fluff. Har du 
för hög värme så skär sig äggen, så var försiktigt med temperaturen 
på plattan. Skulle olyckan ändå hända så bara häll i en liten skvätt 
vatten och vispa ihop, så försvinner eländet och du kan fortsätta igen 
som om ingenting hänt.

När äggulorna har blivit till vitt fluff tar du bort kastrullen från 
värmen. Hämta kastrullen med det avsvalnade smälta smöret – ser 
du att en vit grumlig massa i botten på kastrullen? Det är smörets 
‘slaggprodukter’ och de ska du försöka låta vara kvar där på botten, 
och inte använda. Droppa försiktigt ner några droppar smält smör i 
äggblandningen, vispa hela tiden. Häll ner några droppar mer smör 
och vispa ihop, och lite till, och lite till... När du tycker du har lagom 
konsistens på din bearnaisesås, så slutar du hälla i mer smör – ju mer 
smör, desto fastare sås.

Nu är det dags för kryddning! Finhacka några kvistar persilja och 
dragon och tryck ut någon tesked wasabipasta från tuben. Blanda ner 
i såsen. Smaka av med salt och lite mer nykrossad vitpeppar.  

Ingredienser 4 portioner

Kött
800 gram hel ryggbiff
1 dl rött vin
1 dl olivolja
2-3 klyftor vitlök
2 msk balsamvinäger

Wasabi-Bearnaisesås
0, 5 dl rödvinsvinäger
0, 5 dl vatten
1 schalottenlök
15 hela vitpepparkorn
250 gr smör
4 äggulor
En knippe färsk dragon
En knippe färsk persilja
2-3 tsk wasabi-pasta
Salt + ev. lite mer vitpeppar

Parmesanfries
2-3 fasta potatisar per person 
(beroende på storlek)
2 klyftor vitlök
En bit parmesanost
Olivolja
En knippe färsk persilja
Salt och peppar

Grönbönsallad
Några nävar gröna bönor 
(haricots verts)
8-10 stk champinjoner
1/2 rödlök
En klick smör
Rostade sesamfrön (rostas i torr 
panna tills de får fin färg)
2 msk soja

Sofija Torebo Strindlund 
“I huvudet på Elvaelva”  http://ihuvudetpaelvaelva.se/
Cono Sur Organic Cabernet Sauvignon Carmenère

Var inte rädd för att wasabin ska smaka för “mycket”, 
det är bara bra om den ger rejäl smak – då blir det 
en ljuvlig umami-balans till det grillade köttet sen 
när du ska äta.

Parmesanfries
Sätt ugnen på 200°. Tvätta potatisen (behåll skalet 
på) och skär den i tunna stavar. Lägg upp på bakplåts- 
papperklädd plåt, ringla över lite olivolja, hacka över 
vitlök och strö över salt och peppar. Blanda runt 
ordentligt så varje liten potatisbit får olivolja kring sig.
Sprid ut potatisen på plåten och sätt in i ugnen tills 

de får fin färg (tar ungefär en halvtimme). När potat-
isen är klar tar du ut den från ugnen, strör över hackad 
persilja och river över massor med parmesan.

Grönbönsallad
Skölj, rensa och skär av de yttersta ändarna (snoppa) 
på bönorna. Skär svamp och rödlök i tunna skivor. 
Lägg en klick smör i stekpannan och bryn lök och 
svamp till fin färg. Lägg ner bönorna, blanda runt och 
stek ytterligare en stund så bönorna blir lite varma. 
Häll över de rostade sesamfröna och sojan. Blanda 
runt och servera på studs.
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Äppelmustfylld kyckling 
med potatispuré, primörer 
och nästan bränd grädde

Instruktioner

Börja med att sätta ugnen på 175 grader samt bryna ca 150 gram 
smör, det behövs lite här och var i receptet.

Skala och skär potatisen i mindre bitar, koka tills den är mjuk. 
Blanda i smör, grädde och mjölk och mosa potatisen med en 
gaffel tills du tycker den är lagom slät, smaka av med salt och 
vitpeppar.

Blanda äppelmust och vin och spruta in i kycklinglåren med 
injektionssprutan, salta och låt stå och dra en halvtimme. Hetta 
upp en stekpanna med olja och lägg i en stor klick smör när oljan 
är varm, pannan ska vara väldigt varm. Lägg i kycklingen med 
skinnsidan ner och vänd när den fått en krispig yta, då lägger du i 
rosmarin och mosade vitlöksklyftor, häll även lite brynt smör och 
en skvätt vin över kycklingarna. In med hela stekpannan i ugnen 
och kör till kycklingen har en innertemperatur på 68 grader, ta ut 
och täck med folie, låt vila ca 10 minuter så stiger temperaturen 
några grader.
Höj ugnen till 250 grader när du tar ut kycklingen.

Koka upp grädde, vin och brynt smör och låt det koka ett tag, 
men inte så det bränner fast, bara nästan, smaka av med salt.

Skär bort det mesta på blasten till morötterna, lägg i en ugnsform 
och ringla över olivolja, salta och lägg på lite timjankvistar. Skär 
bort blasten på rödlökarna, skala och skär dem på mitten, lägg i 
en form med snittytan upp och ringla över lite olja. Plocka blom-
kålen och skär ner bitarna om de är stora, lägg i en form med rap-
solja och ringla över lite också, häll ca 50 gram brynt smör över.

In med alla formarna i ugnen på 250 grader och kör tills alla 
saker fått lite färg. Smörstek kantarellerna.

Lägg upp allt på tallrik, toppa med lite sås och röda vinbär.

Ingredienser 4 portioner

4 st kycklinglår
1 dl äppelmust
2 msk Cono Sur Chardonnay
rapsolja och smör till stekning
salt och nymalen svartpeppar
2 vitlöksklyftor
2 st rosmarinkvistar
1/2 dl Cono Sur Chardonnay
Lite brynt smör
1 kg potatis
1 dl vispgrädde
1 dl mjölk
50 g smör
Salt och vitpeppar
2 dl grädde
1/2 dl Cono Sur Chardonnay
25 g brynt smör
Salt
16 små morötter med blast
Olivolja
Flingsalt
Färska timjankvistar
8 st färska rödlökar
Rapsolja
1 blomkålshuvud
Rapsolja
Brynt smör
Flingsalt
50 g små gula kantareller
Smör
Röda vinbär

Anders Gustavsson 
“I Köket Med Anders”  http://ikoketmedanders.se
Cono Sur Organic Chardonnay
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Salsicciafylld salviakyckling med 
potatiskaka och grön valnötskräm

Instruktioner

Sätt ugnen på 200 grader. Skrubba potatisen (eller skala om det 
inte är nypotatis). Koka i lättsaltat vatten tills potatisen nästan är 
klar. Lägg ut på bakplåtsklädd plåt och mosa lätt med en gaffel. 
Blanda med oljan och citronskalet. Salta. Stek i ugnen 20-30 
minuter tills potatisen börja få färg och bli krispig. Ta ut plåten ur 
ugnen och låt potatisen svalna.

Tryck ut och finfördela innanmätet från salsicciakorvarna. Skär 
ut en ficka i kycklingfiléerna. Fyll filéerna med korvköttet samt 
salviablad. Bind ihop med snören så att fyllningen hålls på plats 
inne i filéerna. Salta och peppra.

Sänk ugnsvärmen till 150 grader. Skär rödlöken i klyftor och 
halvera tomaterna. Fördela i två separata formar. Stänk över lite 
olja och salta. Kör löken ca 15 minuter i ugnen och tomaterna ca 
30 minuter. 

Till spenat- och valnötskrämen rostar du valnötterna i en torr 
stekpanna. Bryn den finhackade löken lätt i smöret utan att löken 
tar färg. Låt löken svalna helt. Häll äggulan och vinägern i lök-
kastrullen. Mixa med en mixerstav. Droppa i lite olja i taget och 
fortsätt mixa. Tillsätt sedan lite valnötter varvat med bladspenat, 
salvia och ännu mer olja. Smaka av med salt och peppar och 
eventuellt mer vinäger.

Återgå till potatiskakan. Blanda potatisblandningen med den 
rivna osten och forma små potatiskakor. Stek dem sedan i smör.

Grilla de fyllda kycklingfiléerna i utomhusgrill eller grillpanna på 
spisen. Skär upp filéerna i bitar före servering.

Lägg upp kycklingskivorna och potatiskakorna på fyra tallrikar. 
Dekorera med rödlöksklyftor, tomathalvor och spröda salladsblad. 
Klicka ut spenat- och valnötskrämen.

Ingredienser 4 portioner

1 kg potatis, gärna nypotatis
3 msk rapsolja
Salt
Rivet skal från en citron
2 dl riven cheddarost
Smör till stekning
4 färska kycklingfiléer
2 färska salsicciakorvar
12 blad färsk salvia
1 rödlök
10 cocktailtomater
Rapsolja
1 dl spröda salladsblad
1 msk finhackad gul lök
1 msk smör
1 äggula
1 tsk vitvinsvinäger
1 1/2 dl rapsolja
1 dl valnötter
100 g färsk babyspenat
8 blad färsk salvia

Pia Wall 
“Rostad mandel och ruccola”  www.rostadmandelochruccola.blogspot.com
Cono Sur Organic Cabernet Sauvignon Carmenère
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Ugnsbräserat lammbog med 
sötpotatis och bakade tomater

Instruktioner

Mortla samman en kryddblandning av 1 msk salt, 1 msk socker, 
1 msk salvia, 1 msk mejram, 1 msk rosmarin och ½ msk timjan. 
Blanda ner den finhackade vitlöksklyftan i kryddblandningen.
Putsa bogen fri från det mesta av fettet och klappa in köttbiten 
med kryddblandningen.
Bryn köttet i smör i en het stekpanna så det får fin färg runt om, 
lägg sedan över det i en ugnsfast form med lock.

Vispa ur stekpannan med 1 dl vin och häll över vätskan i formen 
tillsammans med resten av vinet.
Lägg locket på formen och ställ mitt i ugnen på 175 grader, låt 
stå 1 timme.
Under tiden förbereder du tomater och sötpotatis.

Skölj tomaterna och lägg i en ugnsfast form. Ringla över olivolja, 
strö på salt, peppar, timjan och rosmarin. Skölj sötpotatisen och 
halvera. Pensla snittytan med vitlöksolja och strö på salt, peppar 
och rosmarin, lägg i en ugnsfast form. När köttet stått inne 1 
timme sänker du värmen till 125 grader, ställer in tomater och 
sötpotatis hos köttet i ugnen och låter allt stå inne ytterligare 1 
timme. Skulle vätskan i formen med köttet koka bort under 
tiden så fyll på med hett vatten.

Ta därefter ut köttet, höj värmen till 225 grader och låt sötpotatis 
och tomater stå kvar ytterligare 30 minuter. Sila av stekskyn från 
köttet ner i en gryta, skeda bort så mycket som möjligt av fettet 
som ligger på ytan. Låt köttet ligga kvar i formen med locket på 
under tiden som du färdigställer skysåsen.

Koka samman stekskyn 10 minuter på hög värme, smaka därefter 
av med balsamvinäger och honung och red av med maizena-
redning.

Ta ut sötpotatis och tomater från ugnen. Lägg upp köttet på en 
skärbräda, skär loss från benet och dela i bitar vid bordet. 
Servera köttet tillsammans med sötpotatis, tomater och skysås.

Ingredienser 4 portioner

1 kilo lammbog med ben
1 msk salt
1 msk socker
1 msk torkad salvia
1 msk torkad rosmarin
1 msk mejram
½ msk torkad timjan
1 stor vitlöksklyfta
Smör
3 dl oekat vitt vin
300 g små kvisttomater
låt kvisten sitta kvar
Olivolja
Salt 
Vitpeppar
Timjan
Rosmarin
4 sötpotatisar
Vitlöksolja
Salt
Vitpeppar
Torkad rosmarin
Steksky från köttet
2 msk balsamvinäger
2 msk flytande honung
Ca 2 msk maizenaredning
      

Håkan och Anki Mårtensson
“Mårtenssons Kök “ http://martenssonskok.blogspot.se/
Cono Sur Organic Cabernet Sauvignon Carmenère
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Soppgryta av härlig buljong med bönor, rotfrukter, 
tomater och kyckling med knaprigt skinn

Instruktioner

Lägg kycklingen i en kastrull med skinnsidan upp. Värm ugnen 
till 225°. 

Skölj och ansa morötter, selleri och potatis. Skär en morot i större 
bitar och tärna de övriga två smått. Skär hälften av sellerin i stora 
bitar och tärna resten smått. Skär potatisarna i fyra delar. 

Skär körsbärstomaterna i halvor. Skölj och ansa purjolöken. Skär 
det gröna i stora bitar och strimla det vita smått. Dela den gula 
löken i klyftor med skal och allt. Lägg alla små rotfruktstärningar, 
potatisen och den strimlade purjolöken i skålar och ställ åt sidan. 

Täck kycklingen med vatten. Koka upp och skumma med hjälp av 
en hålslev. Lägg ner morotsbitar, selleribitar, stora purjobitar och 
gul lök med skal, och tillsätt vitpepparkornen. Låt koka upp igen, 
sänk värmen och sjud ca 35 minuter. 

Smörj två ugnssäkra formar. Skär körsbärstomaterna i halvor och 
de torkade tomaterna i strimlor. Lägg dem i den ena formen, och 
droppa över rapsolja med röksmak. 

Sprita bönorna. Lägg bönorna i en sil och ställ den över den 
kokande soppan. Efter en kort stund är det lätt att ta bort skalen. 
Lägg de skalade bönorna i en skål. 

Ta upp kycklingen ur buljongen när innertemperaturen är 72°. 
Lägg kycklingbitarna att svalna på en tallrik. Lossa sedan skinnet 
försiktigt. Lägg ner skinnet i den ena ugnssäkra formen. 

Rosta skinnet i ugnen ca 15 minuter. Ställ in formen med toma-
terna och rosta dem i ugnen samtidigt med kycklingskinnet.

Sila buljongen och häll den i en ren kastrull. Koka upp och lägg 
ner de tärnade morötterna, sellerin och potatisen. Låt sjuda tills 
potatisen är genomkokt, ca 10 minuter. 

Lossa försiktigt det krispiga skinnet från formen med hjälp av 
stekspaden, och låt det svalna på galler. Skär ut benen ur kyck-
lingbitarna. Håll kycklingen varm under ett lock eller aluminium-
folie. 

Häll ner buljongen som kycklingen avgett i kastrullen. Smaka 
av buljongen och justera kryddningen med salt. Tillsätt den 
strimlade purjolöken och bönorna, och sjud soppan ytterligare ca 
30 sekunder. 

Servering: Ta ut formen med tomaterna ur ugnen. Skär kycklin-
gen i skivor och lägg upp den på varma tallrikar. Fördela toma-
terna bredvid. Häll försiktigt på grönsaksbuljongen med bönorna 
runt om. Toppa kycklingen med det rostade skinnet. 

Ingredienser 6 portioner

6 kycklinglår med skinn och ben
1,25 liter vatten 
3 morötter
1 bit rotselleri 250 g 
6 små potatisar
1 gul lök
1 liten purjolök
5 vitpepparkorn
1 ½ tsk salt
350 g färska bondbönor vicia faba 
(ca 100 g spritade)

200 g små körsbärstomater
25 g soltorkade tomater
2 tsk rapsolja med äkta rök
Olja att smörja formarna med
ev. mer salt

Du behöver också:
Hålslev 
Stekspade
Galler
Finmaskig sil

Tips

-Låt skalet vara kvar på den gula löken. 
Det ger både smak och vacker färg till 
buljongen.

-Det är viktigt att skumma bort proteinet 
som kycklingen avgett, så att det inte 
ligger kvar i grytan som gråa sjok.

-Om du inte har tillgång till olja med 
röksmak, går det bra att röka de soltork-
ade tomaterna för att få fin rökt smak på 
grytan. Då behöver du en wok och ett 
galler som passar i den, samt rökspån. 

Gör så här: Lägg de soltorkade tomaterna 
på ett galler. Lägg rökspånen i bottnen på 
pannan eller woken. Ställ den på spisen på 
medelvärme och hetta upp ca 8 minuter. 
Placera gallret över rökspånen, lägg på 
locket och rök tomaterna ca 10 minuter. 

Gunilla Blixt
“Gunilla Blixt-Hemlagat, hälsosamt och resursklokt “ http://gunillablixt.se/
Cono Sur Organic Chardonnay
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Instruktioner

Blanda salt och socker, häll i en låg, liten skål. Gör 4 st fördjup-
ningar med handen och placera äggulorna hela i groparna. 
Täck med plast (som inte får gå emot gulorna!) och låt stå kallt 
i 48 timmar.

Putsa kalvfilén, lägg den i en påse med fint strimlad rosmarin, 
färska lagerblad, krossad långpeppar samt salt och calvados. 
Låt ligga minst 2 timmar innan tillagning.
Stek eller grilla köttet på hög värme till fin färg. Sätt i stekter-
mometer och sätt in i en 150 gradig ugn till en innertemperatur 
på 55 grader. Låt köttet vila minst 30 min innan tranchering.

Tvätta morötterna och jordärtskockorna noggrant. Klyv dem 
på längden och skär skåror mkt tätt tvärs över rötterna. Lägg 
dem tätt i en ugnsform, hyvla på smöret så de täcks helt. Strö 
över ströbröd, salt och peppar (gärna ramslökssalt). Ställ in i 
225 gradig ugn i ca 50 min tills rötterna fått fin färg och är 
helt mjuka. Ta gärna ut och ös med smöret några gånger.

Hacka löken fint och svetta den sedan i smör på låg värme tills 
den blivit genomskinlig och mjuk. Låt löken svalna. Mixa löken 
tills den är helt slät. Vispa crème-fraichen fast och fluffig. 
Vänd försiktigt ner lök och kryddor. 

Skiva köttet tunt och lägg upp med de hasselbackade rötterna, 
äggulan, lökkrämen samt lite småsallad och servera!

Ingredienser 4 portioner

0,7 kg kalvfilé
0,5 dl Calvados
2 färska lagerblad
1 kvist färsk rosmarin
3 st långpeppar
Salt
2 st schalottenlökar
1 msk smör
1,5 dl crème fraiche
Salt och peppar
12 st små fina jordärtskockor
8 st små fina morötter
125 g smör
0,5 dl ströbröd
Salt och ramslökssalt - eller vanligt salt
4 st äggulor
1,5 dl strösocker
1,5 dl finsalt
4 dl småsallad

Calvados- och långpepparmarinerad kalv 
med hasselbackad jordärtskocka och morot 
samt gravad äggula och lökkräm

Hanna Nilsson
“Matlagerskan “  http://www.matlagerskan.se
Cono Sur Organic Cabernet Sauvignon Camenère
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Instruktioner

Fräs lök, vitlök, morot och paprika på medelvärme i smör och 
olivolja i en stor stekgryta tills det mjuknat men inte fått färg.

Bryn köttbitarna i smör och olivolja i en stekpanna tills de fått en 
fin stekyta. Salta, peppra och häll över i grytan med grönsakerna.

Tillsätt tomatpuré, lagerblad och kryddor och låt det fräsa till 
någon minut under omrörning. I med rödvinet, vinägern och 
buljongtärningen. Låt det puttra några minuter och häll sedan i 
tomaterna och vattnet. Rör om och ställ grytan i ugnen och låt 
den puttra på 125 grader i ca fyra timmar. Rör om då och då och 
tillsätt eventuellt mer vatten.

När grytan kokat klart rör man i chokladen och låter den smälta 
under omrörning. Avsluta med att röra ner den finhackade 
koriandern.

Fräs den hackade svartkålen i olivolja och/eller smör tills den 
fått önskad mjukhet. Salta och peppra.

Lägg alla ingredienserna till majonnäsen i en liten, hög bunke. 
Kör med stavmixer i några minuter tills en fluffig majonnäs 
bildats. Lägg upp i miniskålar och servera som tillbehör.

Ingredienser 4 portioner

800 g högrev
skuren i bitar
1 gul lök hackad
4 vitlöksklyftor hackade
1 röd paprika skuren i bitar
1 morot hackad
2 tsk chiliflakes
3 lagerblad
2 tsk paprikapulver
2 teskedar kanel, malen
1 tsk spiskummin
3 rutor mörk choklad minst 70 %
kakaohalt

2 dl rödvin
3 dl vatten
0.5 msk balsamvinäger
1 köttbuljongtärning
5 dl tomatpuré
2 burkar hela tomater
1 kruka koriander
salt och peppar
olivolja
smör
2 svartkålsstånd

Majonnäsen
1 ägg rumsvarmt
2 dl rapsolja (ej kallpressad) rumsvarm
1.5 tsk dijonsenap rumsvarm
75 msk vitvinsvinäger rumsvarm
1 krm cayennepeppar
1 krm salt
0,5 tsk paprikapulver
1 krm Liquid Smoke

Högrevsgryta med fräst svartkål 
och rökig paprikamajonnäs

Nina Wictorin
“Najnis kök “  https://najniskok.wordpress.com/
Cono Sur Organic Cabernet Sauvignon Carmenère
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Lammracks med potatiskaka 
och brynt morotskräm

Instruktioner

Bryn lammracksen i en stekpanna i smör och olja tillsammans 
med rosmarin.

Krydda med salt och peppar. Lägg över lammracksen i en 
ugnsform. Vispa ur stekpannan med vinet och häll det på köttet. 
Stek färdigt i ugn på 150 grader tills köttet har en innertempera-
tur på 55-58 grader. Låt vila innan den skärs upp och serveras.

Skala och skiva potatisen, skölj och strimla purjolöken, skala 
och hacka vitlöken. Fräs purjolök och vitlök i olja i en stekpanna 
utan att det tar färg. Lägg upp i en skål. Stek sedan potatisen 
halvfärdig i olja, blanda ner purjolöken. Strimla tomaterna, smula 
sönder getosten. Varva potatis, tomater och getost i en smord 
form med avtagbar kant. Stek färdigt potatisen i ugnen på 200 
grader ca 20 minuter.

Skala och dela ner morötter, lök och vitlök. Koka mjuka i saltat 
vatten. Bryn smöret. Mixa morötterna tillsammans med det 
brynta smöret. Smaka av med salt, peppar, rivet citronskal och 
citronsaft.

Ingredienser 4 portioner

ca 800 gram lammracks
1 msk färsk hackad rosmarin
Salt
Peppar
1 dl rödvin
Smör/olja

Potatiskaka
900 g mandelpotatis
100 g skivad purjolök
2 vitlöksklyftor
50 g soltorkade tomater i olja
100 g getost
Salt
Peppar
Olja

Brynt morotskräm
500 gram morötter
250 gram lök
2 vitlöksklyftor
100 g smör
Salt
Peppar
Citron

Monika Hallberg
“Monikas matbod”  http://matboa.blogspot.se/
Cono Sur Organic Cabernet Sauvignon Carmenère
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Flädergravad lax med potatiskaka 
och bubbliga gurkkulor 

Instruktioner

Se till att laxen varit fryst eller är odlad och skär bort skinnet och 
blanda, salt, socker och flädersaft plus en nypa vitpeppar och lägg 
i laxen och låt den grav minst i 2 dagar. När laxen är klar skär 
upp två bitar och fräs i rikligt med smör, men bara ytorna och lite 
färg, lägg upp och vila.

Skala och hyvla potatisen i tunna skivor, smörj 2 st portions-
formar och lägg första lager med potatis sen strö och täck med 
timjan, ytterligare lager med potatis sen riven citron, nästa lager 
och på med lite salt, sen nästa lager timjan och sen nästa med 
vitpeppar till du fyllt formen, fyll på med grädde ca 3/4dl grädde 
och lite citronsaft, grädda i 200 C i ca 45 min eller tills färg och 
den blivit mjuk. Skölj bovetet länge och väl i riktigt varmt vatten, 
häll av på bakplåtspapper, sedan mät upp resten förutom de blöta 
och kör i ugnen ca 10-15 min tills färg, men inte bränt i 200 C, 
lägg allt i mixern och häll på det blöta och kör, men det ska vara 
lite större bitar kvar.

Dela gurkan på mitten och skrapa bort kärnorna, ta sedan 
kuljärnet, mitt var på 15mm och gröp ut kulor, lägg sedan i en 
sifon med oljan och vinägern, sätt i patron och lossa lite så 
bubblorna kommer fram sedan var försiktig när ni öppnar så att 
inte allt flyger iväg utan pys ut sista kolsyran, men det lämnar 
kvar lite bubblor åt gurkorna. Dela sedan laxen i tre kanter och 
lägg upp potatiskakan och fördela laxen i en halvbåge, sedan häll 
upp gurkkulorna i liten separat skål och till sist lägg ut strösslet 
och hoppas det smakar!

Ingredienser 4 portioner

500 gr färsk lax
2 msk flingsalt
2 msk strösocker
4 msk flädersaft
En nypa vitpeppar
1 dl hel bovete
1/2dl hasselnötter
2 msk pumpafrön
2 msk solrosfrön
1 msk vatten
1msk citron saft
½ msk neutral olja
4 st torkade äppelskivor
2 st mellanstora potatisar
1/2 citronsaft o skal
1 1/2 msk färsk hackad timjan
2 dl grädde
1/2 gurka
2 msk neutral olja
2 msk champagnevinäger
Salt & vitpeppar

Rebecca Saari
“Reebrook & köket “  http://www.blogg.nu/reebrookkoket
Cono Sur Organic Chardonnay
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Kanelmarinerad lammfilé med 
granatäppelsmör och chèvrepuré

Instruktioner

Lamm
Häll olja, honung, kanel, paprikapulver, pressad citron och tabasco 
i en skål och krydda med salt och svartpeppar. Lägg lammfilén i 
dubbla plastpåsar och häll på marinaden och låt ligga i kylen ca 1 
timme. Gör smöret under tiden.

Sätt på ugnen på 175 grader. Hetta upp en stekpanna med rapsol-
ja och stek köttet hastigt på hög värme 30 sekunder på varje sida 
och krydda med salt och svartpeppar. Lägg sedan lammfiléerna 
i en ugnssäker form och sätt i en köttermometer i en av filéerna. 
Sätt in i ugnen tills köttet når en innertemperatur på 58 grader. 
Ta sedan ut köttet och låt vila ca 10 minuter.

Smöret
Lägg smöret i en skål och tillsätt kärnor och saft från granatäp-
plet samt skal och saft från citronen. Finstrimla citronmelissen 
och blanda ner tillsammans med salt och svartpeppar. 

Purén
Skala och koka potatisen mjuk i saltat vatten. Häll av vattnet 
och pressa potatisen genom potatispress. Blanda ner smör, crème 
fraiche och grädde. Krydda med salt och svartpeppar. Smula ner 
getost och rör om försiktigt. Skär lammet i skivor och servera 
med purén och smöret.

Ingredienser 4-6 portioner

800 g lammytterfilé
0.5 dl rapsolja
2 msk flytande honung
3 msk kanel
1 tsk paprikapulver
2 msk pressad citron
1 tsk röd Tabasco
1 tsk salt
1 tsk svartpeppar
50 g smör
200 g chèvre (krämig utan kant)
1 kg mjölig potatis
1,5 dl grädde
1,5 dl crème fraiche
150 g rumsvarmt smör
1 granatäpple
0,5 citron
1 näve citronmeliss

Sandra Callermo
“Sandras Matkrypin“  http://sandrasmatkrypin.blogspot.se/
Cono Sur Organic Cabernet Sauvignon Carmenère
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Hett fläsklägg med tryffelpuré 
och rårörda lingon

Instruktioner

Värm ugnen till 180 grader. Skär skåror i svålen på fläskläggen. 
Gör en kryddblandning på honung, rödvinsvinäger, olja, saft och 
skal från en apelsin, rivna vitlöksklyftor, timjan, paprikakryddor, 
cayennepeppar och bbq-sås. Skär löken.

Lägg fläskläggen i en stor ugnssäker gryta. Gnid in kryddbland-
ningen och häll resten över och runt köttet. Lägg den skivade 
löken runt om köttet. Häll på vinet och lägg i lagerbladen. Stoppa 
in grytan i den varma ugnen och stek i ugn ca 4 timmar tills 
köttet är helt mört och svålen krispig. Vänd köttet då och då och 
häll på mer vin om det behövs.

Potatispuré, 4-5 port
1 kg mandelpotatis
2 dl mjölk
2 dl grädde
60 g smör
salt och peppar
tryffelolja

Skala och koka mandelpotatisen. Värm mjölk, grädde och smör. 
Pressa den färdigkokta potatisen och tillsätt gräddmjölken. 
Smaka av med salt och peppar och några droppar tryffelolja.

Rårörda lingon
2 1/2 dl lingon
1 dl socker

Blanda socker och lingon i en skål. Rör tills sockret löst sig.

Ingredienser 4 portioner

1.2 kg rimmat fläsklägg med ben 
och svål
2 msk flytande honung
2 msk rödvinsvinäger
2 msk matolja
1 apelsin
4 vitlöksklyftor
1 msk torkad timjan
1 msk rökt paprikakrydda
1 msk paprikakrydda
1 tsk cayennepeppar
2 msk rökig bbq-sås på flaska
2 gula lökar
3 lagerblad
2-3 dl Cono Sur Cabernet 
Sauvignon Carmenère

Jessica Sundberg
“Att leva sunt“  http://attlevasunt.se/
Cono Sur Organic Cabernet Sauvignon Carmenère
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Svartavinbärsfylld köttrulle med tillbehör

Instruktioner

Svartvinbärschutney
Lägg svarta vinbär, finhackad rosmarin, rosmarinkvist, musco-
vadosirap, balsamvinäger, vatten, spansk peppar och finhackad 
schalottenlök i en vid kastrull. Låt koka på svag värme i 15–20 
minuter eller tills nästan all vätska kokat bort. När allt kokat 
samman ordentligt, ta av kastrullen från plattan och låt kallna. Ta 
sedan bort rosmarinkvisten. Chutneyn ska vara både söt o sur och 
du kan eventuellt behöva smaka av med mer sirap eller balsam-
vinäger.

Balsamicosås
Finhacka löken och fräs i smör.  Tillsätt tomatpuré och farin-
socker och rör så att det inte bränns men gärna får lite färg.  Häll 
på balsamvinäger, vin och vatten och koka ihop till hälften. Rör 
ner kalvfond, salt och peppar. Sila såsen och häll tillbaka den i 
kastrullen. Red med majsstärkelse utrört i lite vatten.

Både svartvinbärschutneyn och balsamicosåsen kan göras någon 
dag i förväg.

Köttrulle
Skär upp köttet så att det blir en platta. Blanda ihop riven ost, 
hackad lök, svartvinbärschutney och nymalen svartpeppar. Bred 
ut blandningen över köttplattan. Rulla ihop som en rulltårta och 
knyt med steksnöre. Salta och peppra köttet på utsidan och stek 
i smör så att det blir en stekyta. Stek färdigt på låg värme i ugnen 
på galler över potatisen (gärna 100 grader om du inte har bråttom 
så blir köttet mört o gott).

Skivad potatis
Skiva potatisen. Lägg den i en smord ugnsform. Salta och peppra. 
Smula över torkad rosmarin och lägg färska kvistar av rosmarin 
på potatisen. Tillaga i ugnen under köttet tills potatisen är mjuk 
och god.

Shiitakegrönsaker
Finhacka löken och stek den mjuk i lite smör. Ta upp den från 
stekpannan. Skär sparris i mindre bitar och stek bitarna mjuka 
i smör. Ta upp den från stekpannan. Skär sockerärter i mindre 
bitar. Stek svampen i torr stekpanna, tillsätt sen en klick smör. 
Salta och peppra. Tillsätt lök, sparris och sockerärter. Vänd runt 
för att allt ska bli varmt. Men kom ihåg att grönsakerna ska ha 
kvar lite krispighet.

Vid servering
Skiva upp köttet. Servera med potatisskivor, shiitakegrönsakerna, 
svartvinbärschutney och lite balsamicosås.

Ingredienser 4 portioner

Svartvinbärschutney
3,5 dl svarta vinbär
1 tsk finhackad rosmarin
1 rosmarinkvist
0,75 dl muscovadosirap
1 msk balsamvinäger
2 msk vatten
0,5 spansk peppar
1 finhackad schalottenlök

Balsamicosås
0,25 finhackad lök
0,5 msk smör
1 msk tomatpuré
0,25 dl brun farin
0,5 dl balsamvinäger
1,5 dl Cono Surs Organic 
Cabernet Sauvignon Carmenère
1,5 dl vatten
2 msk kalvfond
1 krm salt
0,5 krm svartpeppar
0,5 msk maizena majsstärkelse

Köttrulle
1 kg kött
t ex fransyska eller rulle
3 dl Norrlandsost
0,5 dl finhackad schalottenlök
1 dl svartvinbärschutney
Svartpeppar
Salt

Skivad potatis
Potatis
Torkad rosmarin
Färsk rosmarin
Salt
Peppar

Shiitakegrönsaker
Schalottenlök
Shiitakesvamp
Grön sparris
Sockerärter
Smör

Sara Edman
“Matro“  http://mat-ro.blogspot.se
Cono Sur Organic Cabernet Sauvignon Carmenère
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Skogsfruns Oxfilépasta

Instruktioner

Bryn oxfilébitar, hackad rödlök, pressad vitlök och kantareller i en 
klick smör. Tillsätt soltorkade tomater, kryddor och grädde - låt 
detta sedan putta ett par minuter på svag värme.

Rör ner den rivna parmesanosten och servera tillsammans med 
nykokt färsk pasta. 

Det låter galet enkelt, men jag törs nästan lova att det här är en 
mustig huvudrätt som passar lika bra till vardags som till fest!

Ingredienser 4 portioner

500 g oxfilé
1 rödlök
1 vitlöksklyfta
1 1/2 dl kantareller
Soltorkade tomater
5 dl grädde
1 1/2 dl riven parmesanost
1 krm timjan
Salt
Svartpeppar & vitpeppar

Michaela Ambjörnsson
“Fröken M“  http://frokenmela.se
Cono Sur Organic Cabernet Sauvignon Carmenère

Råbiff My way – Asien
+Piemonte+Sverige

Hacka eller riv köttet fint. Ett tips är att frysa köttet ett par 
timmar innan du hackar eller river det, då är det lättare att få det 
riktigt fint. Lägg köttet i en skål, vänd ned koriander, pressa ned 
en vitlöksklyfta. Pressa över saften av en citron och en lime samt 
lite olivolja. Rör runt och låt stå i cirka 45 minuter till en timma. 
Köttet kommer under denna tid bli lätt rosa.

Bryn sesamfröna, rör ned dessa i sojan och rödvinsvinägern. 
Finhacka löken. Låt kaprisen rinna av.

Forma råbiffarna, se till att pressa ur dem, då de kommer innehål-
la ganska mycket vätska. Lägg en äggula på toppen, strö över lite 
koreansk chili, rivet citronskal och några koriander blad. Servera 
med löken och kaprisen, häll över en matsked av sojasåsen.

Ingredienser  2-3 huvudrätter 
eller 4-6 förrätter

Till råbiffen
250 gram oxfilé (finhackad 
med kniv eller riven)
250 gram kalvfilé alternativt 
välhängd biff (finhackad med 
kniv eller riven)

1/3 kruka färsk koriander (finhack-
ad), spara några blad för garnering
saften av en citron
saften av en lime
1 vitlöksklyfta (pressad)
1 matsked olivolja (gärna med 
gräsig smak)
rivet citronskal från ½-1 citron
koreansk torkad och mald chili 
(sötare än vanlig chili)

Tillbehör
4 matskedar premium light 
soy sauce
1,5 msk rostade sesamfrön
0,5 matskedar rödvinsvinäger
1-2 stor schalottenlök (finhackad)
Inlagd kapris, 2-4 msk per person
1 äggula per person

Magnus Reuterdahl
“Magnus Reuterdahls vinblogg Aqua Vitae”  https://vinotinto.wordpress.com/
Cono Sur Organic Chardonnay
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Grillad torskrygg med tryfflad
palsternackspuré, fruktsalsa 
och örtsmör

Instruktioner

Skala palsternackan och skär till mindre bitar. Ha ner i en 
kastrull tillsammans med grädde och vatten. Låt det koka till 
grädden reducerats ner och palsternackan blivit mjuk. Rör om 
då och då så det inte bränner fast. Lyft av kastrullen och kör allt 
till en slät puré. Smaka av med tryffelolja, äppelcidervinäger och 
kryddor.

Hacka päron och persika. Finstrimla den vita delen på fänkålen. 
Blanda allt i en kastrull tillsammans med citronsaft. Hetta upp 
det hastigt i kastrullen under en minut. Låt svalna och blanda 
med melonen.

Hacka mandel i en mixer tillsammans med örter. Ha ner smöret 
på slutet, samt skalet från en halv citron. Mixa så allt blandas. 
Ta ur smöret ur mixern med en slickepott och forma till en korv 
på plastfolie. Rulla ihop folien och rulla till en jämn rulle. 
Lägg i frysen cirka 15 minuter. Skiva upp vid servering.

Grilla torskryggen på låg temperatur på ett grillnät. Krydda på 
båda sidor under grillningen. Grilla halverad lime samtidigt och 
servera till fisken. Dekorera med en dillkvist.

Ingredienser 4 portioner

Tryfflad palsternackspuré
600g palsternacka
3 dl vispgrädde
1 dl vatten
1 tsk tryffelolja
1 tsk äppelcidervinäger
salt, svartpeppar

Fruktsalsa
1 grönt päron
1 persika
75g fänkål
1/2 citron
1/2 nätmelon (ca 250g)

Örtsmör med mandel
25g mandlar (ca 1 dl)
1 dl färska, hackade örter (ex libb-
sticka, persilja, gräslök och dill)
100g smör
1/2 citron

Grillad torskrygg
4 styckfrysta torskryggsfiléer
svartpeppar, vitlökspulver

Övrigt
2 lime

Madeleine Landley
“Landleys kök“  http://www.landleyskok.se
Cono Sur Organic Chardonnay
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Färsk pasta med bacon, 
örter & skogens guld

Instruktioner

Koka upp pastavatten så det är klart när du ska till att koka din 
pasta.

Börja med att fräsa kantarellerna i smör/olja och tillsätt sedan 
strimlad bacon som får steka med till lite knaprigare yta. Tillsätt 
finhackad lök samt riven vitlök och hackad rosmarin som får fräsa 
med en stund.

Blanda äggen, den rivna parmesanosten samt timjan i en skål till 
en jämt smet.

Koka din färska pasta 2-3 min och häll av vattnet men spara lite 
till din pastasås.

Tillsätt pastan samt äggblandningen direkt ned i stekpannan med 
bacon/svampblandningen och rör om tills alla ingredienser har 
blandats, blir det för torrt kan man använda pastavatten att spä 
ut såsen med. Servera pastan direkt och toppa gärna med rostade 
pinje- eller valnötter.

Ingredienser 4 portioner

1 paket bacon
80 gram kantareller
2 st ägg
Cirka 40 gram riven parmesan
1 st liten gul lök
1 knippe färsk timjan
1-2 st vitlök riven
1-2 tsk färsk rosmarin
Salt- & peppar
Olja
Smör
Färsk fettuccine

Linda Karlsson
“Yummifood“  http://yummifood.blogg.se
Cono Sur Organic Cabernet Sauvignon Carmenère
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Lammracks med svartvinbärssås, krossad 
potatis med chèvre och nässlor, kålrabbisallad 
med körvel och rödbetschips

Instruktioner

Blanda marinaden och lägg den i dubbla påsar tillsammans med 
köttet och låt det marinera minst en timme.

Torka av köttet lätt och stek det i grillpanna någon minut på varje 
sida, det ska såklart inte vara genomstekt utan vara rosa, salta och 
peppra lite.

Krossad potatis med chevre och nässlor
Sätt ugnen på 225°C. Skala potatisen eller skrubba den mycket 
väl och sjud den mjuk i lättsaltat vatten.

Skölj nässlorna noga. Koka upp 1 l vatten med salt och förväll 
nässlorna 2 minuter. Fiska upp nässlorna, krama ur dem lätt och 
hacka dem ganska fint. Spara gärna nässelspadet till en soppa. 
Slå av vattnet på potatisen när den är mjuk och låt den svalna en 
aning.

Blanda ned nässlor, smör, äggulor, ost i bitar och kryddor. Riv ner 
vitlöksklyftan och krossa allt med en slev/stor gaffel. Rör ned en 
skvimp av nässelspadet om potatisen känns för kompakt.

Lägg upp moset i en smord ugnsform/4 stora muffinsformar i 
muffinsplåt och gratinera i 8-10 minuter så ytan blir knorpig och 
får lite färg.

Svartvinbärssås
Hacka fänkål, schalottenlök och vitlök, fräs det i smör i ett par 
minuter. Tillsätt sockret och låt det fräsa på tills grönsakerna fått 
en ljusbrun färg.

Tippa i vin, buljong och saft och låt allt koka tills hälften av 
vätskan är borta ca 30 min.

Sila och pressa ur all vätska ur grönsakerna, koka upp och runda 
av med smör och choklad. Red av såsen så den bara blir simmig 
och smaka av med ev. kryddor.

Ljummen kålrabbisallad
Skala rotsakerna och skiva dem tunt på mandolin, dela i breda 
strimlor. Fräs de i smöret väldigt snabbt i pannan, de ska ha 
spänsten kvar, salta lätt och vänd runt den hackade körveln.

Rödbetschips
Skala rödbetorna och skiva de tunt på mandolin.

Hetta upp oljan och släpp ner rödbetsskivorna en i taget och 
fritera några minuter tills de är krispiga.

Ta upp med hålslev och låt de rinna av på hushållspapper, salta.
Servera! 

Ingredienser 4 portioner

Lammracks
1 kg lammracks
Salt, nymalen vitpeppar

Marinad: 
1,5 msk hackad färsk rosmarin
1 stor klyfta riven vitlök (gärna färsk) 
1 dl kallpressad ekologisk rapsolja
1 citron, yttersta skalet av den
½ tsk salt

Krossad potatis med chevre och nässlor
700 g färskpotatis/delikatesspotatis 
1 liter nyplockade nässlor /färsk 
spenat 
100 g chèvre i bitar 
50 g smör 
2 äggulor
1 klyfta vitlök (gärna färsk)
1/3 tsk nyriven muskotnöt
Knappt 1 tsk salt, nymald vitpeppar

Vinbärssås
1 liten fänkål
2 schalottenlökar 
1 klyfta vitlök (gärna färsk) 
1 kvist rosmarin 
1 msk muscovadosocker
2 dl Cono Sur Organic Cabernet 
Sauvignon/Carmenère
2 dl kraftig buljong/fond 
½ dl koncentrerad svartvinbärssaft 
2 msk smör+2 msk smör
10g mörk choklad
Maizena+vatten
(salt, nymalen vitpeppar)

Ljummen kålrabbisallad med körvel 
200g kålrabbi
100g morot
Smör 
Salt 
1-2 msk hackad färsk körvel

Rödbetschips
2 färska ekologiska rödbetor
½ liter neutral olja
Salt

Karin Walker
“Chili con Karin“  http://chiliconkarin.blogg.se/
Cono Sur Organic Cabernet Sauvignon Carmenère
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Torskrygg med kokt potatis 
och riven pepparrot

Instruktioner

Använder du frysta torskryggfiléer så tina dem och torka av dem 
med hushållspapper så de inte är blöta när du bryner dem i smör. 
Bryn dem i smör någon minut på vardera sida, flingsalta och mal 
lite svartpeppar över dem. Lägg dem sedan i en ugnsfast form 
och sätt in dem i ugnen som du värmt till 175 grader, i ca 10 min.

Bryn sparrisen i smör och flingsalt, koka potatisen och riv peppar-
roten.

Lägg upp torskryggfilén på en tallrik och komplettera med 
nystekt sparris, kokt potatis och riven pepparrot.

Sist, häll lite smält (eller skirat) smör över fisken. Och servera 
gärna sallad till. Bon appétit!

Ingredienser

Torskryggfiléer (1 per portion) 
Smör 
Grön sparris
Potatis
Pepparrot (färsk)
Sallad och cocktailtomater
Smulat flingsalt
Grovmalen svartpeppar

Cattis Legelius
“Stockholm Tea House“  https://stockholmteahouse.wordpress.com
Cono Sur Organic Chardonnay
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Cono Sur Organic Cabernet 
Sauvignon Carmenère - EKO
Systembolagets art.nr: 6586
Alkohol: 14 %   Typ: rött   Pris: 89 kr
Smak: Fylligt, smakrikt vin med 
koncentrerad, varm frukt. Lång 
eftersmak med inslag av lätt rostat 
fat, höstkantarell, plommonkompott 
och blåbär.
Passar till: Förrätter som kycklinglever-
paté eller ankpaté, pikanta charkuterier 
och till rätter av mörkt kött, gärna med 
svamp som tillbehör. Mogen brie och 
andra mogna vitmögelostar.

Cono Sur Organic 
Sauvignon Blanc - EKO
Systembolagets art.nr: 71820, 
beställningsvara.
Alkohol: 13 %   Typ: Vitt   Pris: 89 kr 
Smak: Torrt, elegant vin med inslag 
av mineral och grapefrukt
Passar till: Aperitif, lätta förrätter 
som ceviche, och till fisk- och
skaldjursrätter med eleganta, lätta 
tillbehör. Givetvis utmärkt till sushi 
och getost (chevre).

Cono Sur Single Vineyard Chardonnay
Systembolagets art.nr: 6522
Alkohol: 13,5 %   Typ: Vitt   Pris: 95 kr 
Smak: Fylligt, torrt med bra friskhet 
och inslag av mineral och lätt ton av 
fat. Elegant avslutning.
Passar till: Skaldjurscrêpes, pastarätter
med skaldjur eller fisk, grillad lax och
till olika rätter av ljust kött, gärna med
smaksättning som ingefära och lime. 
Getostar och medellagrade hårdostar.

Cono Sur Organic Chardonnay - EKO
Systembolagets art.nr: 6600

Alkohol: 13,5 %   Typ: Vitt   Pris: 89 kr
Smak: Mycket fruktig smak med 
inslag av citrus, persika och mineral 
i avslutet.
Passar till: Skaldjursrätter eller ljust
kött med krämiga tillbehör och till 
hårdost med nötiga inslag så som 
lagrad grevé.

Cono Sur Bícicleta Gewürztraminer
Systembolagets art.nr: 6680
Alkohol: 13,5 %   Typ: Vitt   Pris: 79 kr
Smak: Aromatisk med inslag av aprikos, 
fläder litchi, honung och kryddor.
Passar till: Den aromatiska karaktären 
passar väl till rökt lax, rätter med indisk 
eller malajisk curry, medelstark thai, 
hetare kinesiska rätter och till getost 
eller hårdostar från Schweiz.

Cono Sur Bícicleta Pinot Grigio
Systembolagets art.nr: 2448
Alkohol: 13,5 %   Typ: Vitt   Pris: 75 kr
Smak: Fruktig och blommig smak 
med inslag av gula päron, persika, 
citrus och örter.
Passar till: Skaldjur, vitt kött, gärna 
rätter med tydlig kryddning av 
örter, vitlök och heta kryddor.

Vinerna från Cono Sur importeras och marknadsförs i Sverige av Spring Wine & Spirits AB www.springwine.se
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Cono Sur grundades år 1993, uppdraget var att fånga experimentlustan 
och innovationen i Nya Världen. Idag är Cono Sur en av de ledande 
vinproducenterna i Chile, både gällande kvalitet, men också miljötänk.

Cono Sur betyder ”den sydliga spetsen” och syftar till Chiles geografiska 
utseende. Man förfogar här över vingårdar i norra Chile: Limari Valley, 
nästan ända uppe i Attacama öknen, ner till sydligare delar; Bio-Bio 
Valley. Det torra klimatet med stora temperaturskillnader mellan natt 
och dag ger smakrika och aromatiska viner.

År 2000 inleddes satsningen på ekologiska viner och idag är 30 % av 
odlingarna certifierade. Övriga vingårdar sköts enligt vad som kallas 
sustained management, dvs i hög grad samma program som för 
ekologisk odling.

Cono Sur gör viner i alla prisklasser; Bicicleta, Organic, Single Vineyard, 
Reserva, 20 Barrels, Ocio Pinot Noir samt ikonvinet Silencio Cabernet 
Sauvignon. 



Vinerna från Cono Sur importeras 
och marknadsförs i Sverige av 

Spring Wine & Spirits AB
www.springwine.se

a spendrups company since 1995


