
SLIK GJØR DU

1. Finhakk kjøttet til farsen og bland det godt med salt. Bland inn egg, potetmel og resten  
 av ingrediensene. Stek en liten prøve, og juster smaken ut fra den.

2. Skjær et langsgående snitt i kalkunfileten med en skarp kniv, så det dannes en lomme.  
 Pass på at du ikke skjærer tvers igjennom kjøttet. Fyll med farse og bind opp fileten med  
 hyssing.

3. Brun fileten godt på alle sider.

4. Stikk et steketermometer inn i den tykkeste delen av fileten og stek kalkunfileten på 
 125 °C til steketermometeret viser 65 °C (ca. 1 time). Ta fileten ut av ovnen, legg den på  
 en rist og la den hvile til servering. 

5. Øk varmen på ovnen til 220 °C. Legg alle grønnsakene i en langpanne sammen med   
 sitronbåter. Tilsett olje, sukker, salt og kvernet pepper og bland godt med hendene. Bak  
 i ovnen i ca. 30 minutter, eller til grønnsakene er møre og har fin farge. Vend litt på dem  
 etter halve steketiden. Klem saften ut av sitronbåtene og fjern dem.

6. Kok poteter og selleri møre hver for seg i usaltet vann. Hell av kokevannet og la det   
 dampe tørt. Mos med smør og det meste av melken. Sellerirot blir best most i hurtig-
 mikser. Bland alt. Tilsett mer melk om nødvendig, og smak til med muskatnøtt, salt og  
 kvernet pepper. 

 Server kalkunfilet i skiver med sitronbakte rotgrønnsaker, kremet soppsaus og potet- og  
 sellerimos.

 Tips
 Sitronbakte rotgrønnsaker kan gjerne varieres med kålrot, søtpotet, skorsonerrot, pasti- 
 nakk og jordskokk. Hele hvitløksbåter er også godt å blande i.

 Tips
 Du kan gjerne bruke fersk sopp istedet for tørket. 35 g tørket sopp tilsvarer 200 g fersk  
 sopp. Bruker du fersk sopp er det en fordel å forvelle/steke den før videre bruk.

 Bruker du hermetisk sopp kan kraften fra boksen brukes i sausen.

 Tips 2
 Potetmosen kan varieres på mange ulike måter. Jordskokk, søtpotet eller persillerot kan  
 erstatte sellerirot, og smakstilsetningene kan være for eksempel. hvitløk, urter eller 
 hakket oliven.

Porsjoner: 8

INGREDIENSER

• 1 stk kalkunfilet, ca. 1500 g
     
Farse:
• ca. 200 g kalkunfilet (“skalken”)
• 1 ts salt
• 1 stk egg
• 1/2 ss potetmel
• 2 stk finhakket sjalottløk
• 4 båt finhakket hvitløk
• 8 stk soltørkede tomater i strimler
• 50 g chorizopølse i strimler
• 1/2 stk eple i små terninger
• 2 ss hakket frisk kruspersille
• salt kvernet pepper
• 2 ss olje eller smør til steking
     
Sitronbakte rotgrønnsaker:
• 3 stk gulrot i lange staver
• 3 stk persillerot i lange staver
• 1 pose sjalottløk
• 1/2 stk knollselleri (sellerirot) i lange staver
• 1 stk sitron i tynne båter
• ca. 1/2 dl olivenolje
• 1 ss sukker
• salt og kvernet pepper
     
Kremet soppsaus:
• 35 g tørket sopp
• 2 dl vann
• 3 stk finhakket sjalottløk
• 2 ss smør
• 2 ss hvetemel
• 4 dl kyllingkraft eller hønsebuljong
• 3 dl kremfløte
• salt og kvernet pepper
• 2 ts sitronsaft
• ca. 2 ss soyasaus
     
Potet- og sellerimos:
• 1 1/5 kg potet
• 1/2 kg knollselleri (sellerirot)
• 100 g smør
• ca. 1/2 l melk
• ca. 1/2 ts revet muskatnøtt
• salt og kvernet pepper

Farsert kalkunfilet

Server farsert kalkunfilet med sitronbakte rot-
grønnsaker, kremet soppsaus og potet- og selleri-
mos til gjestene dine.


