Höstens godaste recept

Oktober har seglat förbi och lika så är Crocktober ett avslutat
kapitel för i år. Denna bok är gjord av er och till er, och därför
kunde det inte bli något annat än en succé, tack för hjälpen!
Vi blev överaskade (och mätta!) av er kreativitet.
Löven på träden utanför kontoret har kanske bleknat, och november kryper på oss med kortare och kortare dagar. Men med
hjälp av era fantastiska recept har vi på Crock-Pot fortfarande en
orangeskiftande värme i hjärtat.
Denna matglädje kan vi nog leva vidare på hela vintern, hoppas
det smakar!
-Eller, ja, det vet ni ju redan att det gör.

Mer inspiration och recept hittar ni på www.crockpot.se

Älggryta med pressad potatis
Portioner: 6 Förberedelsetid: 15 min Tillagningstid: 8 tim på låg
Gör så här
• 800 gr älgkött
• 2 morötter
• 2 lökar
• 3 msk fond
• 2-3 msk svartvinbärsgelé
• 3 dl rött vin
• 1 msk soja
• 2-3 lagerblad
• 1/2 dl tomatpuré
• en kvist rosmarin
• salt och peppar
• 1,2 kg potatis

Putsa köttet och skär i bitar.
Skala morötterna. Skär dem i slantar och hacka löken.
Börja med att hälla fond, gelé, tomatpuré och vin i grytan. Rör om ordentligt.
Lägg ner kött, grönsaker, lagerblad och rosmarin. Rör om!
Ställ in Crock Poten på low (låg värme) och låt puttra i 8 timmar eller tills köttet är mört.
Skala potatisen och koka den mjuk.
Pressa den strax före servering. (Glöm inte lägga lagerbladen åt sidan.)

Mustig lammgryta med pumpa
Portioner: 6 Förberedelsetid: 10 min Tillagningstid: 6-8 tim på låg
• 1 kg benfri lammstek
• 2 msk matolja
• 4 dl vatten
• 2 stora gula lökar, hackade
• 4 vitlöksklyftor, pressade
• 1,5 msk riven färsk ingefära
• 1,5 msk riven färsk gurkmeja
• 1 tsk mald spiskummin
• 1 tsk mald koriander
• 3 msk tomatpuré
• 400g skalade tomater på burk
• 2 msk mango chutney
• 0,5 kruka färsk koriander
• 2 hönsbuljongtärningar
• 0,5 kg butternutpumpa
• 2 morötter, skalade och skivade
• 250g steklökar
• Salt och peppar

Gör så här
Skär lammsteken i grytbitar. Hetta upp olja och bryn köttet till fin färg. Lägg över köttet
i din Crock-Pot, häll lite vatten i stekpannan. Låt bubbla några sekunder och häll över på
köttet.
Fräs lök, vitlök, ingefära, gurkmeja och de torkade kryddorna i olja och häll i grytan.
Tillsätt tomatpurén och fräs med lite till. Häll i tomater, mango chutney och koriander.
Smula ner buljongtärningarna och blanda med resten av vattnet. Häll i buljongen som
bildats i grytan.
Skala och skär pumpan och morötterna i ca 3 x 3 cm stora bitar. Skala och dela steklökarna.
Krossa vitlöksklyftorna och ta bort skalet. Häll över i grytan tillsammans med köttet.
Låt allt koka på låg i 6-7 timmar under lock.
Låt koka tills köttet är helt mört och pumpan mjuk. Smaka av med salt och peppar. Toppa
grytan med koriander. Servera med ris, papadums eller naanbröd och yoghurt.

Jamaicansk köttgryta
Portioner: 6 Förberedelsetid: 15 min Tillagningstid: 8 tim på låg
• 1 kg nötkött (högrev eller grytbitar)
• 0,5 dl olivolja
• 2 lagerblad
• 1 tsk allkrydda
• 2 tsk hackad ingefära
• 1 msk hackad vitlök
• 1 hackad lök
• 1 paprika
• 2 msk tomatpasta
• 1 msk färsk timjan
• 1 tsk stark chilisås
• 1 tsk rökt paprikapulver
• 4 dl vatten eller buljong
• 2-3 salladslökar, hackade
• 1-1,5 kg potatis i bitar
• 2-3 stora morötter i bitar
• 2-3 msk färsk persilja
• 1 buljongtärning
• Salt och peppar, efter smak

Gör så här
Krydda köttet och stek så att det får färg. Salta och peppra. Lägg det i CrockPoten.
Stek lök, salladslök, vitlök, timjan, kryddor, paprika och chilisås i stekpannan. Rör om i
ca 2-3 minuter tills löken är genomskinlig.
Tillsätt tomatpasta och buljong. Rör om och stek i ytterligare en minut, tillsätt sedan vatten
eller buljong i stekpannan och skrapa ner från alla sidor. Koka upp och häll i slow cookern.
Lägg sedan i morötter, potatis och salt enligt önskemål. Täck och koka på hög i ca 3-4 timmar eller låg i 6 -7 timmar.

Sötpotatischili
Portioner: 10 Förberedelsetid: 10 min Tillagningstid: 6-8 tim på låg
• 1 kg köttfärs
• 1 gul lök, hackad
• 1 vitlöksklyfta, pressad
• 1 burk hackade tomater
• 1 burk körsbärstomater
• 7 dl köttbuljong
• 2 stora sötpotatisar, skalade och
hackade
• 3-4 msk chilipulver
• 2 msk salt
• 0,5 msk svartpeppar
• 0,5 msk oregano
• färsk örter till garnering

Gör så här
I en stekpanna, bryn lök och köttfärs på medelvärme. Töm bort överflödigt fett.
Lägg det i en CrockPot. Tillsätt resterande ingredienser. Rör om.
Koka på Låg i 6-8 timmar eller Hög 3-4 timmar.
Rör och servera varmt! Garnera med färska örter.

Currygryta med kikärtor
Portioner: 6 Förberedelsetid: 15 min Tillagningstid: 8 tim på låg
• 1 msk olivolja
• 1 stor lök, hackad
• 1 msk salt
• 2 potatisar, i bitar
• 1 msk currypulver
• 1 msk brunt socker
• 1 msk färsk riven ingefära
• 3 vitlöksklyftor, hackade
• 0,5 tsk cayennepeppar
• 4 dl vegetarisk buljong
• 2 burkar kikärtor, avrunna
• 2 paprikor, hackade
• 1 blomkålshuvud, delar i buketter
• 2 burkar hackade tomater
• 1 näve färsk babyspenat
• 2 dl kokosmjölk

Gör så här
Värm oljan i en stor stekpanna över medelvärme, tillsätt löken, krydda med 1 tesked salt,
och stek tills den är genomskinlig, ca 5 minuter. Tillsätt potatisarna och salta, och stek tills
de är genomskinliga runt kanterna.
Rör i curry, brunt socker, ingefära, vitlök och cayenne och stek, cirka 30 sekunder. Häll i 0,5
dl buljong och rör om så att kryddorna blandas. Överför denna lök-potatisblandning till
Crockpoten.
Tillsätt resterande 1,5 dl buljong, kikärter, paprika, blomkål, tomater, peppar och salt. Rör
så att det blandas. Vätskan bör fylla minst halva grytan, tillsätt mer buljong om det behövs.
Lägg på locket och koka på på LOW-inställningen i 6-8 timmar.
Rör i spenat och kokosmjölk. Lägg på locket och låt stå på i några minuter för att låta spenaten att mjukna. Smaka av och krydda med salt och andra kryddor som behövs. Servera
som det är, eller med couscous eller pasta.

Marockansk linssoppa
Portioner: 12 Förberedelsetid: 10 min Tillagningstid: 8-10 tim på låg
• 2 hackade lökar
• 4 hackade morötter
• 4 vitlöksklyftor, malda
• 2 tsk god olivolja
• 5-8 Baby-morötter skalade
• 1 tsk mald spiskummin
• 1 tsk koriander
• 1 tsk gurkmeja
• ¼ tsk kanel
• ¼ tsk peppar
• 12 dl grönsaksbuljong
• 4 dl vatten
• 7 dl hackad blomkål
• 5 dl linser
• 1 burk tärnade tomater
• 2 msk tomatpasta
• 1 l hackad färsk eller fryst spenat
• 1,5 dl hackad färsk koriander
• 2 msk citronsaft

Gör så här
Blanda lök, morötter, vitlök, olja, kummin, koriander, gurkmeja, kanel och peppar i en
Crock-Pot. Tillsätt buljong, vatten, blomkål, linser, tomater och tomatpasta och rör om tills
det är väl blandat.
Lägg på locket och koka tills linserna är mjuka, 4 till 5 timmar på hög eller 8 till 10 timmar
på låg.
Under de senaste 30 minuterna av kokningen rör i spenaten och låt den koka med. Strax
före servering, rör i koriander och citronsaft.
Servera med en click creme fraiche och ett gott bröd.

Fläsklägg och rotmos
Portioner: 4 Förberedelsetid: 15 min Tillagningstid: 8-10 tim på låg
• 1-1 1/4 kg fläsklägg, rimmat
• 2 tsk torkad timjan
• 6 kryddpepparkorn
• 6 vitpepparkorn
• 3-4 st lagerblad
• 1 l vatten + 1 msk salt

Gör så här

Rotmos:
• 1 kg skalad kålrot i bitar
• 3 gula lökar i bitar
• 3 morötter i bitar
• 5 potatisar i bitar
• 2 dl vatten
• smör
• salt och peppar

Servera fläskläggen i skivor med moset och senap till.

Lägg i kött och grönsaker, vatten och kryddor i grytan.
Koka i 8-10 timmar. Köttet ska lossna från benet.
Ta upp köttet och löken. Stöt grönsakerna med en potatisstöt.
Späd moset med spadet, tillsätt smör, salt och peppar.

Risgrynsgröt
Portioner: 8 Förberedelsetid: 5 min Tillagningstid: 4-6 tim på låg
• 4 dl grötris
• 7,5 dl vatten
• 9 dl mjölk
• 2 msk socker
• 1 kanelstång
• 1 tsk salt
• 1-2 dl grädde

Gör så här
Häll alla ingredienser i grytan och sätt på låg värme i 4 timmar
Fyll på med mer mjölk om den verkar bli torr
Rör i 1-2 dl grädde i slutet och låt den stå på tills den blir varm

www.crockpot.se

