Längelagad högrev
Ett av våra allra mest gillade rätter är längelagad
högrev, det är en av min och familjens favoriträtter.
En bit högrev läggs ned i Crock-Pot (fungerar lika
bra i ugn, recept kommer nedan) tillsammans med
lite grönsaker, kryddor och buljong eller vin.
Sedan sköter maten sig själv.
I mitt tycke ett ”leva sunt” recept. Den här rätten är
billig som också är en faktor som säkert tilltalar många. Högrev är ett bra
alternativ vid lagning efter detta recept och grönsakerna som ingår kostar en
spottstyver. Perfekt om det blivit över en skvätt rödvin från helgens middag?
Köttet blir efter tillagning mört och smakrikt. Jag mixar alltid den vätska som
bildas med alla eller delar av rotfrukterna innan servering för att få en krämig
och god sås. Såsen blir krämig med fina smaker från alla ingredienserna. Då
kan man som jag avstå grädde eller dra ner på mängden grädde eller till och
med bara använda mjölk. Såsen blir krämig i alla fall.
Servera valfritt med mandelpotatis eller ris och hemgjord lingonsylt och
självklart grönsaker är perfekta tillbehör.
Fantastiskt gott!
Högrev i Crock-Pot, 4 port (kan med fördel tillagas under nattetid)
1 kg Högrev (eller annat helt kött i bit)
Salt och vitpeppar
1
Morot
1
Purjolök
1
Gul lök
2
Lagerblad
3 dl Rödvin eller buljong eller 1 dl marinad utblandat
med 2 dl vatten
Färsk timjan (om ni vill)
Sås
Valfri mängd grädde, 1½ dl Vispgrädde/mjölk
Salt och peppar
4

Port kokt potatis

Gnid in högreven med salt och vitpeppar. Bryn ifall du vill ha brynt yta, runtom
i het panna. Lägg ned köttet i Crock-Pot. Skala morot och gul lök. Skär dessa
och purjolöken i mindre bitar och lägg runt köttet. Häll på vätska/vin så att det
precis täcker köttbiten. Lägg i lagerblad och om du vill lite timjan. På med
locket. Ställ på låg effekt i 8 timmar.

När köttet är klart lyft ur det ur grytan, sila resten och mixa och voilá såsen är
klar. Jag äter gärna delar av de kokta grönsakerna till maten. Vill du ha i
grädde koka samman det mixade med grädde eller mjölk till en god sås.
Servera med kokt mandelpotatis, grönsaker och hemgjord lingonsylt.

Nattbakad högrev i gryta och i ugn, 4 port
1 kg Högrev (eller annat helt kött i bit)
Salt och vitpeppar
1
Morot
1
Purjolök
1
Gul lök
½
Kruka färsk timjan om ni vill
2
Lagerblad
3 dl Rödvin eller buljong eller 1 dl marinad
utblandat med 2 dl vatten
Sås:
Valfri mängd grädde, 1½ dl Vispgrädde/mjölk
Salt och peppar
4

Port kokt potatis

Sätt ugnen på 90°. Gnid in högreven med salt och vitpeppar och lägg i en
ugnsfast gryta. Lägg alla grönsaker i grytan, fyll på med vin, valfri vätska så
att det precis täcker köttbiten. Lägg i lagerblad och eventuellt timjan. Ställ in i
ugnen och tillaga ca 12 timmar.
När köttet är klart lyft ur det ur grytan, sila buljongen och mixa samman och
såsen är klar. Vill du ha grädde i såsen, koka samman det mixade med grädde
till en god sås.
Servera med kokt mandelpotatis och hemmagjord lingonsylt.

