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Gårdsgris är framtidens kött

’’    Det gläder mig att vi blir allt fler
   som bryr oss om kvalitet och 
  ursprung när det gäller valet av rå-
varor. Jag tänker framförallt på kött. Att välja 
kött från djur som vuxit upp i regionen där vi 
bor och verkar, djur som haft det bra i Dalarna 
och närliggande län är självklart för mig. 
 Siljans Charks nya Gårdsgris är framtidens kött. Nu 
tar man nämligen det här med kvalitet och omsorg flera 
steg längre. Gårdsgrisarna får, vilket är revolutionerade inom 
köttproduktion, foder i form av lokalt spannmål och rester 
från annan matproduktion i regionen. Det vill säga precis så 
som grisar levde förr i tiden. Siljans Chark har också anam-
mat ett nytt program för djuromsorg, övervakat av veterinä-
rer, som garanterar glada, friska grisar. Det känns väldigt bra 
att laga mat av sådant kött, jag lovar. Dessutom ger Gårds-
gris–satsningen framtidstro till grisuppfödare i regionen som 
efter många tuffa år nyinvesterat i samband med lansering-
en. 
 Vi pratar alldeles för lite om smak när vi pratar om kött, 
även fast smaken betyder så mycket. Gårdsgrisarna är av ra-
sen svensk Hampshire, erkänd för sin goda smak. Foder och 
omsorg gör så klart också sitt till. Resultatet är ett saftigt, 
mört och synnerligen välsmakade fläskkött som
jag gladeligen lagar mat av. Därför har jag 
tagit fram nio favoritrecept som jag hoppas 
att även du ska tycka om. 
 Smaklig gris!

 – Görgen Tidén
 Kock, matkreatör och upphovsman till Chefs Night 



Anstahyttans
fläskkotletter
med vitlöks- & 
parmesanostsmör och 
rostade grönsaker

6 personer

1,5 kg skivade kotletter,
Durumvetemjöl, 1 knippe 
timjan, 1 st King Solo vitlök,
50 g smör
Gör så här: Mjöla kotletter-
na, stek dem på båda sid-
orna. Lägg ner skalad och 
hackad vitlök och timjan. 
Ös över med smöret under 
stekning. Salta och peppra.

PARMESANOSTSMÖR
300 g rumsvarmt smör 
(osaltat), 2 st vitlöksklyftor,
50 g parmesanost,
salt och svartpeppar
Gör så här: Vispa smöret, 
pressa ner vitlök och riv ner 
parmesanosten. Smaka av 
med salt och peppar.

ROSTADE GRÖNSAKER
2 st zucchini, 1 st aubergine,
4 st bananschalottenlök,
1 kruka basilika,
250 g plommontomater
Gör så här: Skala och skär 
zucchini, aubergine och lök. 
Lägg upp på plåt. Ringla 
över olja och rosta i ugnen 
på 225 grader, ca 15 minuter. 
Dela tomaterna och lägg ner 
dem bland de varma grön-
sakerna. Strö över plockad 
basilika. 

Vi lanserar stolta: Siljans Charks Gårdsgris
Med ledorden smak, lokalt och omsorg kan vi presentera 

ett helt nytt kött rustat för framtiden. Gårdsgris-satsningen 

främjar lantbruket i vår region. Dessutom drar vi nya riktlinjer 

vad gäller djuromsorg och foder. Det ger friska, glada grisar 

som är av rasen svensk Hampshire – erkänd för sin goda 

smak. Vi vet att våra kunder vill ha och förtjänar det allra 

bästa och från och med nu är det Gårdsgris. 



6 personer

6 st rimmade fläsklägg,
2 st morötter, 2 st gula lökar,
2 st chili, 2 msk honung,
grovkornig senap (t ex Liss-Ellas
honungssenap)
Gör så här: Lägg fläskläggen 
i en gryta, täck med vatten och 
låt  sjuda. Skala och hacka 
morötterna och lökarna, lägg 
sedan ner i grytan. Låt sjuda 
ytterligare tills köttet släpper från
benen. Ta upp, lägg på plåt. Sätt 
ugnen på 200 grader. Blanda 
honungen, senapen och 2 msk av 
buljongen från köttet. Pensla köttet 
och griljera tills gyllenbruna.

Senapsglacerat
fläsklägg
à la Arkhyttan
med mandelpotatispuré 
och stekt brysselkål.

BRYSSELKÅL
1 knippe bladpersilja, 250 g brysselkål, 
smör, 3 msk grovkornig senap 
(t ex Liss-Ellas honungsenap) 

Gör så här: Dela brysselkålen i fyra 
delar, stek i smöret Blanda ner senapen 
och den plockade persiljan.

MANDELPOTATISPURÉ
1 kg skalad mandelpotatis, 200 g smör,
2 dl grädde eller mjölk, salt och vitpeppar

Gör så här: Koka upp potatisen i lättsaltat 
vatten. Häll av vattnet och låt ånga av. Pressa 
potatisen, lägg ner smöret och häll över den 
uppvärmda grädden/mjölken. Salta och peppra.

Svensk Hampshire – när smaken får styra 
Smaken, det är den som fått styra valet av Gårdsgris som är av rasen svensk Hampshire. 

Eftersom Gårdsgriskött är något alldeles extra används ett särskilt urval av Hampshire-

galtar i uppfödningen. De bär på en särskild smakkromosom vilket ger en synnerligen god 

smak och det allra finaste griskött, som vi är ensamma om i Sverige. Oberoende tester 

visar att svensk Hampshire är mörare, saftigare och smakfullare än annat griskött. Dess-

utom är Hampshire en frisk och sund gris som lämpar sig bra för uppfödning i Norden där 

vi inte använder antibiotika i fodret. 



I Bollnäs ligger grisgården Agripig som funnits sedan 1980-talet. 
Claes Eskilsson, som tog över verksamheten från sin far i början 
av 2000-talet har även ett bolag som sysslar med fastighetssköt-
sel och vägentreprenad.
 – Som lantbrukare är det bra att ha många ben att stå på. Vi 
byggde upp grisuppfödningen på 1990-talet och nu vågar vi satsa 
och bygga ut slaktsvinsstallet.
 – Det känns som att konsumenterna vaknat och tack vare media 
börjat uppmärksamma på antibiotikaanvändning och utländsk 
kött. Därför känns Gårdsgris helt rätt i tiden, konsumenterna bör-
jar allt mer att efterfråga lokalt kött, säger Claes Eskilsson.

Claes Eskilsson
Agripig, Bollnäs

Bakad rullad på sida av gårdsgris
med en potatisterrin,
trattkantareller, sugersnaps 
samt en sås gjord på parmesanost

6 personer 

1,2 kg färsk sida av Gårdsgris, 1 st King Solo 
vitlök, 1 kruka Timjan, salt och peppar, 
2 st bananschalottenlökar
Gör så här: Dela sidan i ca 200g-bitar pres-
sa vitlöken och hacka timjan Gnid in detta 
på köttet och salta och peppra.
 Gör en rulle av köttet (gör ett snitt på 
änden så den blir tunnare) och lägg köttet 
med änden neråt i en ugnsform.
 Lägg i vatten och skala lökarna. Dela dem 
i bitar, täck över med folie.
 Baka i vanlig ugn i ca 125 grader,  4-5 tim-
mar eller tills gaffeln släpper när du sticker 
ner den i köttet. Låt svalna. Skär i bitar och 
stekt dem hårt i en stekpanna Lägg upp på 
tallriken.

POTATISTERRIN 
8 st stora fasta potatisar, 1 st King Solo 
vitlök, 1 st citron, 1 msk vinäger, 2 dl grädde, 
1 ägg, salt och peppar
Gör så här: Skala och riv potatisen på den 
grova sidan av rivjärnet. Salta och peppra. 
Blanda ner vinägern, grädden och ägget.
Tag fram en ugnsfast form (typ brödform, 
rak sockerkaksform), lägg i plastfilm 
och sedan lägg ner potatismassan. Plasta in 
den och grädda i ugnen på 110 grader i 
ca 2 timmar eller tills allt stelnat. Tag ut 
den och låt svalna. Skär sedan i skivor. Stek 
sedan den gyllenbrun.

SÅS GJORD PÅ PARMESANOST
50 g smör, 3 dl av buljongen från gårds-
grisen, 3 dl grädde, 2 st bananschalottenlök,
50 g parmesanost ”Reggiano”, peppar
Gör så här: Skala, finhacka och fräs lökarna 
med smöret och häll sedan i buljongen. 
Koka ner den i 15 minuter och tillsätt gräd-
den. Koka tills såsen börjar tjockna. Smaka 
av med peppar och ev. salt. Riv Parmesan-
osten. Mixa såsen tillsammans med osten 
slät. Tips! Ostsåsen får inte koka igen, då 
kan den spricka och bli grynig.

TRATTKANTARELLER OCH SUGERSNAPS
100 g trattkantareller, 100 g sugersnaps,
2 st bananschalottenlökar, 50 g smör,
salt och peppar
Stek kantarellerna. Finhacka löken och lägg 
ner i stekpannan samtidigt som sugersnap-
sen. Stek en liten stund. Salta och peppra.
Lägg upp på tallrikarna.
 Hyvla parmesanost över rätten.



Sahlins glaserade
revbensspjäll
med ingefära, höstäpplen,
kantareller och rotfrukter

6 personer

1,2 kg tjocka revbensspjäll,
2 st äpplen, 150 g ingefära,
salt och peppar, 1 dl honung
Gör så här: Salta och pepp-
ra. Riv ingefära och äpple 
grovt på rivjärn. Blanda 
med honungen, Gnid in på 
spjällen. Lägg spjällen i en 
ugnsform, täck till 1/4 dl 
med vatten. Sätt ugnen på 
140 grader. Baka till upp-
nådd kärntemperatur,
65 grader.

ROSTADE ROTFRUKTER
0,5 st rotselleri, 2 st palster-
nackor, 2 st morötter,
1 st King Solo vitlök,
0,5 dl olivolja
Gör så här: Skala och skär 
rotfrukterna, pressa över vit-
lök och blanda alltsammans 
med olivoljan. Rosta på 200 
grader, ca 20 minuter.

KANTARELLER
150 g förvällda gula kanta-
reller, 2 st äpplen, 1 knippe 
salladslök, salt och peppar
Gör så här: Stek kantarel-
lerna med smöret, salta och 

peppra. Skala, kärna ur och 
klyfta äpplena. Stek med 
kantarellerna. Skiva sallads-
löken, blanda med kantarel-
lerna och äpplen.
Servera.

En glad gris är en frisk och god gris 
Djuromsorg är en viktig del av Gårdsgris-satsningen. Därför har vi antagit nya riktlinjer för 

våra gårdsgrisar där alla grisgårdar i konceptet följer samma program. Veterinärer från vår 

partner Gård- och Djurhälsan har ett nära samarbete med gårdarna där fokus ligger på 

djurvälfärd. Vi vet nämligen att en glad gris är en frisk och god gris. Därför ska de ha det 

så bra som möjligt och äta ett så bra foder som möjligt. Vi har tagit bort all typ av soja 

från fodret och grisarna får istället lokalt spannmål och restprodukter från mejeri- och 

ölproduktion i regionen. 



Kurbitzo
på jämtvis
med lättstuvade 
trattkantareller,
chilimajonnäs 
och syrad lök

6 personer

9 st kurbitzo, 
smör till stekning
Gör så här: Gör ett snitt i 
korvarna, stek och lägg 
sedan i ugnsfast form,
varmhåll i ugn 125 grader, 
ca 10 minuter.

LÄTTSTUVADE 
TRATTKANTARELLER
300 g trattkantareller,
2 dl grädde, 1 knippe sal-
ladslök, salt och peppar
Gör så här: Stek kantarel-
lerna. Skiva löken. Häll över 
grädde. Salta och peppra. 
Koka ihop tills stuvningen 
tjocknar.

CHILIMAJONNÄS
3 st äggulor, 1 st vitlöks-
klyfta, 1 msk vinäger, 5 dl 
matolja, Sriracha ketchup 
(chiliketchup)
Gör så här: Lägg äggulorna, 
vinägern och vitlöksklyftan i 
en bunke. Vispa med elvisp 
poröst. Häll i matoljan för-
siktigt med en tunn stråle, 
så att den inte spricker. 
Smaka av Sriachan och salt.

SYRAD RÖDLÖK
2 st röda lökar, 2 msk vin-
äger, 1 nypa salt
Gör så här: Skala och skiva 
löken tunt. Häll på vinäger 
och salt. Låt vila 1-2 timmar 
innan servering. Serveras 
med en härlig blandsallad 
och kokt potatis 



Mormors 
”Slottsstek”
på gårdsgris
med gräddsås, 
pressgurka & 
rårörda lingon

6 personer

1,2 kg färsk bog av gårdgris,
2 st gula lökar, 1 st morot, 
1 st palsternacka, 1 knippe 
timjan, 2 st äpplen
Gör så här: Sätt ugnen på 
150 grader. Stek bogfläsket 
på båda sidor. Salta och 
peppra. Lägg i en ugnsfast 
form med höga kanter. 
Skala och hacka rotfrukter-
na, stek även dem. Lägg de 
stekta rotfrukterna i formen. 
Lägg ner timjanskvisten, 
skiva ner äpplena. Täck med 
vatten upp till hälften. Lägg 
över folien och in i ugnen. 
Baka steken ca 2 timmar, ta 
ut och vänd på steken och 
baka ytterligare en timme. 
 Tips! Steken är färdig när 
du sticker en gaffel i steken 
och gaffeln släpper från 
köttet. Låt svalna. 

SÅS
50 g smör, 2 st schalotten-
lökar, 1 st anjovis, 3 dl gräd-
de, 3 dl buljong från steken 
(silas av)
Gör så här: Skala och fin-
hacka schalottenlöken. Lägg 
i kastrullen tillsammans med 
smöret. Bryn allt tillsam-
mans. Tillsätt anjovisen, 
buljongen och grädden. 
Koka ihop såsen, ca 25-30 
minuter eller tills såsen bör-
jar tjockna. Mixas slät med 
en stavmixer. Smaka av med 
salt och peppar.

PRESSGURKA
1 st gurka, 1 knippe blad-
persilja, 1 dl 1-2-3 lag
(en del ättika, två delar 
socker, tre delar vatten)
Gör så här: Skala och skiva 
gurkan tunt, hacka blad-
persiljan, slå över lagen. 
Servera.

RÅRÖRDA LINGON
2 dl lingon, 0,5 dl socker
Blandas ihop.

Kött från nio utvalda gårdar 
Djuromsorg är en viktig del av Gårdsgris-satsningen. Därför har vi antagit nya riktlinjer för 

våra gårdsgrisar där alla grisgårdar i konceptet följer samma program. Veterinärer från vår 

partner Gård- och Djurhälsan har ett nära samarbete med gårdarna där fokus ligger på 

djurvälfärd. Vi vet nämligen att en glad gris är en frisk och god gris. Därför ska de ha det 

så bra som möjligt och äta ett så bra foder som möjligt. Vi har tagit bort all typ av soja 

från fodret och grisarna får istället lokalt spannmål och restprodukter från mejeri- och 

ölproduktion i regionen. 



Fredagsmys med tapastallrik
på rökt karré, friterad fetaost och gulbeta
6 personer

600 g tunt skivad karré, 
300 g fetaost, 1 dl mjöl
2 st ägg, 150 g panko ströbröd
Gör så här: Skär fetaosten i 
trekanter, mjöla. Knäck ner 
äggen i en bunke, doppa 
osten i äggen. Ta upp och 
lägg ner i ströbrödet, täck 
ordentligt. Fritera osten 
i olja på 160 grader tills
den är gyllenbruna.

GULBETOR
12 st gulbetor, 
0,5 dl vinäger, 1 msk salt, 
1 msk socker, 1 chili
Gör så här: Lägg ner allt 
i en kastrull och fyll upp 
så att vatten täcker betorna. 
Låt sjuda i ca 40 minuter. 
Kontrollera med potatissticka.

TRATTKANTARELLER
100 g trattkantareller,
50 g smör
Gör så här: Stek svampen, på 
låg värme, ca 10 minuter. Salta 
och peppra Serveras med sallad 
av valfri sort, blandas med 
kantarellerna. Ringla över en 
god olivolja. 

Anders Michaelsson
Ansta, Stora Skedvi

Stefan Olsson
Isnäs Lantbruk, Änga

Henrik Sahlin
Sahlins lantbruk, Kilafors

VÅRA UTVALDA GÅRDAR



6 personer

Ca 1 kg benfri kotlettrad, rågmjöl,
smör (till stekning)
Gör så här: Dela kotlettraden i 
12 skivor, mjölas i rågmjöl, stek 
dem sedan gyllenbruna. Salta och 
peppra.

GARNITYR:
1 st blomkålshuvud, 
250 g kantareller, 
cocktailtomater,
1 knippe salladslök,
1 kruka basilika,
smör (till stekning)
Gör så här: Stek kantarellerna i 
smöret. Bryt blomkålen i små
buketter. Stek tillsammans med 
kantarellerna. Skiva salladslöken 
tunt, läggs sedan i stekpannan till-
sammans med blomkålen och kan-
tarellerna. Salta och peppra. Avsluta 
med att dela tomaterna. Vänd ner 
och blanda runt med övriga 
ingredienser. Garnera med basilika.

VINEGRETTE:
0,5 dl vit balsamvinäger, 1 dl olivolja, 
1 nypa salt, peppar och socker
Gör så här: Blanda ingredienserna, 
smaka av och ringla över rätten.

Klas-Eriks benfria kotlettrad av gårdsgris
med råstekt blomkål och kantareller

Tomas Arkeberg
Vretens gård, Arkhyttan

Anders Björk
Böle Gård, Hallen

Mats Persson
Kilafors

VÅRA UTVALDA GÅRDAR



Linfläcksgårdens
matig sallad med 
”jägargrillchips”
och ostkräm, rostade
solroskärnor
och kantareller

6 personer

6 st jägargrill
Gör så här: Skiva korven tunt 
på längden (gärna på en mandolin), 
rosta i ugn på 160 grader till 
gyllenbrun färg. Ta ut och låt rinna 
av på papper.

SALLAD
300 g kantareller, 2 dl rostade sol-
roskärnor, 1 knippe salladslök, valfria 
salladssorter, plommonkvisttomater
Gör så här: Stek kantarellerna. Skiva 
salladslöken tunt. Blanda solroskärnorna 
och salladslöken tillsammans med kanta-
rellerna. Dela tomaterna och blanda med  
salladen. 

VINEGRETTE
1 dl vinäger, 2 dl olivolja, salt och peppar
Gör så här: Blanda alla ingredienserna och 
ringla över salladen.

Klas-Erik Andersson
Gnarp

Anders Olsson
Linfläcks gård, Delsbo

Claes Eskilsson
Agripig, Bollnäs

VÅRA UTVALDA GÅRDAR

OSTCREME
4 st äggulor, 2 dl grädde, 4 dl väster-
bottenost eller annan lagrad ost
Gör så här: Koka upp äggulor och grädde. 
Mixas slät medan cremen fortfarande är 
varm . Lägg sedan ner osten. 
Smaka ev av med salt.



”Det känns mycket stimulerande
för oss som lokalt matföretag att
samarbeta med nio utvalda gårdar
i Dalarna och angränsande landskap.
Då blir det äkta.”

Se filmen om Siljans Charks Gårdsgris på siljanschark.se

– Thomas Perkiö, vd Siljans Chark


