
RENKALVLÅDA
IDAG SÄLJER VI RENLÅDOR MED OLIKA 
 STYCKESDETALJER FRÅN RENAR I HÄRJEDALEN

BOG MED BEN
SADEL
KOTLETTER
BRINGA MED BEN
INNANLÅR
SIDA MED BEN
ROSTBIFF
BENFRI NÄTAD STEK
RENFÄRS
INNERFILÉ
SOPPBEN 
FILÉ

VÅRA RENLÅDOR INNEHÅLLER:

TILL LÅDAN FÅR NI DESSUTOM VÅRA TIPS PÅ HUR
NI KAN TILLAGA VARJE DETALJ, PÅ SÅ SÄTT  KAN
NI FÅ SKOTERKÖKET HEM TILL STUGAN

PRIS: 299 KR/KG



Tips till Renkalvlåda
Del Skoterköket tipsar

Bog m ben

Sadel

Kotletter

Bringa m ben

Innanlår

Sida m ben

Rostbiff

Nätad stek

Renfärs

Innerfilé

Soppben

Filé

Laga en härlig viltgryta. Stycka bort benen och bryn köttet innan du tillsätter vatten,
vin, porter, rotfrukter och timjan. Låt sjuda i minst 1,5 timme. Servera med exempelvis
ris och smetana. Spara benen, se nedan för tips

Helgrillad sadel går alltid hem. Putsa köttet från senor och bryn sedan båda sidor
kraftigt med olja, smör och vitlök. Lägg in i ugnen på 110°C till köttets temperatur når
55°C. Serveras gärna med rostad potatis, rödvinssås och svartvinbärsgelé

Recept på farmors dragonkotlett. Bryn kotletterna på båda sidorna, helst i en
gjutjärnspanna. Häll på grädde över kotletterna, ungefär till hälften av pannan. Salta
och peppra samt dragon. Låt puttra tills såsen tjocknar. Servera med pressad potatis

Tillagas när tid finnes, dags för en långkoks kalops. Bryn först köttet med ben och lägg
sedan över det i en stor kastrull. Koka i vatten och öl (50/50) så det täcker köttet. Låt
koka tills köttet faller isär. Ta bort benet och tillsätt eventuella rotfrukter och mycket lök

Klassiker! Behöver bara brynas med salt och peppar, sedan in i ugnen på 110°C tills
köttet ligger på 49°C, låt vila i fem minuter innan du skär upp köttet i motsatt
riktning av fibrerna. Passar utmärkt till rotselleripuré och tryffel

Renens revbensspjäll, passar perfekt till julbordet om du vill imponera. Marinera
sidan med soja, honung och enbär i ett dygn i kylskåpet. Lägg in i ungen på 110°C i 
ungefär 1 timme. Tips! Gör en skysås med balsamico och vin

Vår personliga favorit. Börja med att rumstemperera köttet, gnid sedan in köttet i
olivolja och flingsalt. Grilla köttet kraftigt, helst på en kolgrill, tills innertemperaturen
på köttet ligger på 50°C. Servera med rödvinssås och fransk potatissallad

Söndagssteken, släng dig i väggen! Börja med att bryna köttet kraftigt på hög värme
med nätet på. Lägg in i ungen på 90°C och låt ligga tills köttet når 55°C. Skär upp i
tunna skivor och servera med potatisstomp, gräddsås, inlagd gurka och lingon.

Ny tappning på spaghetti bolognese, ren ragu. Börja med att fräsa lök, vitlök och
svamp i olivolja och smör. Tillsätt renförsen, krossade tomater och viltfond. Låt det koka
upp. Smaka av med salt, peppar och rödvin. Servera med tagliatelle och parmesan

Den möra styckningsdetaljen, renens oxfilé. Här går det att improvisera; du kan steka,
grilla eller ugnsbaka. Helt beroende på hur du brukar tillaga en oxfilé i vanliga fall.
Passar perfekt till en hemlagad potatisgratäng och kantarellsås

Nu ska vi lära oss att koka fondarnas fond! Rosta benen på högsta värme i ugnen i 15
minuter, tillsätt tomatpuré på benen och rosta i ytterligare 30 minuter. Lägg över i en
kastrull, tillsätt rotfrukter och lök (skal som du tänkt slänga) i lika delar och täck allt
med vatten. Tillsätt timjan efter smak. Koka över natten och sila av. Använd till ALLT

Sista tipset, egentligen det enklaste av alla. Rumstemperera köttet i förväg och
salta/peppra. Bryn i olja och smör på hög värme. vänd köttet ofta och ös hela tiden. Sikta
på 51°C och låt köttet vila i fem minuter. Servera med pommes frites och pepparsås

Tänk på att alltid tillaga ren på låg värme i ugn

Överkörd ren smakar bara lever, här finns inget well done


