
Recept: Klassisk dansk julfläskstek (6 pers.)  

Du ska använda: 
1,2-1,5 kg benfri kotlettrad med svål 

1-1½ msk grovt salt 

ev. 2-3 lagerblad 

Till såsen: 
4-6 dl steksky från fläsksteken, buljong, köttfond, vin eller steksky från spjäll  

2 msk vetemjöl eller 3 msk maizenamjöl 

salt och peppar 

ev. soja (sockerkulör) 

Tillbehör: 
1 litet rödkålshuvud, ca. 1 kg 

25 g smör 

1 dl matättika 

2 dl söt vinbärssaft 

1-3 msk socker 

Sockerbrynt potatis: 
¾ kg små potatisar 

5 msk socker 

2 msk smör  

Kokt potatis: 
Serveras även med kokt potatis 

 

  



Så här gör du: 
 

Har din affär en köttavdelning kan du be dem skära ut steken – annars se i kyldisken. 

Skåra svålen helt ned till köttet med ½ cm mellanrum - men undvik att skåra i själva köttet. Be ev. affären om 
att skåra steken, men se upp – ibland går det inte djupt nog, speciellt inte på sidorna.  

Var noggrann med att få ned salt i alla skårorna i svålen.  

Stick in lagerblad i svålen eller lägg dem under köttet. 

Lägg steken på ett galler i en liten långpanna, så svålen ligger så rakt som möjligt. Lägg hopknycklad 
stanniol eller en bit rå (skalad) potatis under steken, där den är tunnast, för att få svålen att ligga helt vågrätt. 

Häll ½ l vatten i långpannan och sätt in steken mitt i en kall ugn. Tänd ugnen på 200 grader och låt steken 
stå i ca. 1½ timme. 

• Spröd svål är A och O: 
Stick in en stektermometer mitt i köttet och märk om svålen är spröd, när temperaturen är 55 grader.  

• Om svålen är spröd: Fortsätt stekningen vid 200 grader, tills temperaturen är 65 grader. 
• Om svålen INTE är spröd: Sätt upp ugnen på 250 grader, tills temperaturen är 65 grader. Håll ögonen 

på svålen, så den inte blir för mörk. 

Ta ut steken ur ugnen. Använd stekskyn till sås. 

Fläskstekssås: 
Sila upp skyn i en kastrull, låt den stå ett ögonblick och skumma sedan ytan för fett. Supplera ev. med 
buljong, köttfond eller vin. Skaka ut vatten och vetemjöl i en redningsbägare eller rör ut maizenamjöl i lite 
vatten.  

Koka upp skyn och tillsätt redningen i en tunn stråle under konstant omrörning. Såsen ska sedan koka ca. 5 
minuter, om du har använt mjöl, och 3 minuter, om du har använt maizenamjöl.  

Smaka av med salt och peppar och tillsätt ev. soja.  

Gammaldags rödkål: 
Snitta kålen fint och bryn den i smör i en gryta. Tillsätt matättika, när kålen har sjunkit ihop lite. Koka upp 
några minuter på kraftig värme utan lock. Tillsätt vinbärssaft och 1 tsk salt och lägg på locket. Låt kålen 
småkoka på svag värme ca. 1 timme. Smaka av med socker och ev. mera salt. 

Sockerbrynt potatis: 
Koka potatisen och skala den ev. dagen innan. Häll varmt vatten över den kalla potatisen och låt det stå 5-10 
minuter. Häll av vattnet.  

Smält sockret på pannan tills det är ljusbrunt. Tillsätt smör och sedan potatisen. Skruva ev. ned för värmen, 
så karamellen inte blir för mörk. Skruvar du ned för mycket, stelnar karamellen och fastnar inte på potatisen. 

Vänd potatisen försiktigt hela tiden, så den blir vackert ljusbrun hela vägen runt.  


