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IPINIUM

LAMMFÄRSBIFFAR MED FETAOST I TURKISK
YOGHURT OCH POTATISSKIVOR

LAMMFÄRSBIFFAR
INGREDIENSER

400 g lammfärs

2 msk kapris

2-3 st pressade 

vitlöksklyftor

1 st ägg

2 msk dinkelmjöl

2 msk ströbröd

2 dl mjölk

Klippt färsk oregano 
och/eller timjan

Ordentligt med svartpeppar och salt

Blanda ingredienserna och forma 4-6 st färsbiffar ca 25 mm tjocka.

Grillas på grillsidan i 250 grader i 6-8 minuter.

Till detta rekommenderas potatisskivor 5 mm som tillagas på grillsidan i 250 
grader under 10
minuter.

Starta ugnen (med varmluft om det finns, annars över- och undervärme) 
med en GSB (eller
två) med grillsidan upp och ställ termostaten på 250 grader.

Ställ en timer på 20 minuter för att säkerställa att GSB har uppnått rätt tem-
peratur.
Starta med potatisskivorna i 2-4 minuter och lägg därefter in lammfärsbiffar-
na och ställ timern på 6-8 minuter. Efter 10 minuter är allt färdigt.

Om platsbrist (pga t. ex endast en GSB) starta med potatisen separat och 
håll den varm under
tiden lammfärsbiffarna tillagas.

Pocherad tomat är gott till. Skär av botten en aning så att den får en bra 
anläggningsyta mot
plåten och skär ett kryss på ovansidan. Tid ca 8 minuter på grill- eller steksi-
dan.

Servera med mager turkisk yoghurt blandad rikligt med hackad fetaost.



IPINIUM

RIMMAD VILDSVINSKARRÉ MED HÖSTROT-
SAKER OCH CREMEFRAICHESÅS

RIMMAD VILDSVINSKARRÉINGREDIENSER

Karré av vildsvin  
1 kg i bit
Chorizokorv 2 st
Lökar – små 4 st
Gulbetor 4 st
Creme fraiche 5 dl
Pepparrot 1 bit
Citron 1 st

Marinad:

Vatten 2 liter
Nitritsalt 140 g
Farinsocker 20 g
Enbär 15 st
Svartpepparkorn 
15 st
Lagerblad 2 st

Blanda till marinaden och lägg i vildsvinskarrén under 2 
dygn i kylskåp.

Skiva upp karrén i 4–6 st 15-20 mm tjocka skivor – torka 
av dem – och lägg dem på vänt
(resterande karré kan med fördel sparas i upp till två 
veckor i kylskåp)
Sätt ugnen på 250°C och lägg in i iPinium GSB med grill-
sidan upp och vänta tills ugnen uppnått rätt temperatur.

Lägg chorizon, smålöken och gulbetorna på den varma 
plåten och sätt timern på 5 minuter.

Placera nu karréskivorna på den fria ytan på plåten och 
ställ timern på ytterligare 4,5 minuter.
Pepparroten finrives och blandas med creme fraiche 
med tillsats av lite citronsaft (detta moment kan också 
med fördel göras innan).

Skiva upp chorizon och fördela den, och vildsvinskarrén 
tillsammans med de övriga ingredienserna och servera.



IPINIUM

SESAMPANERAD SCHNITZEL

SESAMPANERAD SCHNITZELINGREDIENSER

600 gram 
fläskschnitzel
2 msk smör
2 msh sweet 
chilisås
2 msk sesamfrön
3 potatisar
2 jordärtskockor
1 bit rotselleri
1 bit kålrot
2 morötter
2 rotpersilja
1 dl olja
2 msk flytande 
honung
2 dl crème fraiche
½ citron
Salt & peppar

Lägg in iPinium GSB med grillsidan upp i ugnen. Sätt ugnen på 

250ºC.

Skär potatisen i klyftor. Ansa och tärna resten av rotfrukterna. 

Lägg rotfrukterna i iPinium Universalpanna. Ringla över olja. 

Ställ in i ugnen cirka 20 minuter.

Smält smör. Blanda smör med sweet chilisås och sesamfrön. 

Blanda ner köttet och låt det marinera i några minuter.

Grilla köttet på GSB – grillsidan cirka 5 minuter. Vänd på det efter 

halva tiden.

Häll upp creme fraiche i en skål. Pressa över citron. Salta, peppra och 

blanda.



IPINIUM

JULSKINKA Á LA IPINIUM

JULSKINKA Á LA IPINIUMINGREDIENSER

1 Julskinka
 Sätt ugnen på 250 grader

Ta av förpackning och nät och placera skinkan i Universalpannan

När ugnen nått 230 grader sätts skinkan in mitt i ugnen.

Täck skinkan med aluminiumfolie och sätt timern på 30 minuter.

Ta ut, vänd skinkan – täck, och in igen i ytterligare 30 minuter.

Ta ut, vänd skinkan igen – täck, och ytterligare 15 minuter.

Ta ut igen, vänd skinkan – täck, och ytterligare 15 minuter.

Ta ut, sätt ugnen på grill, och avlägsna svålen om så önskas och 

pensla på en blandning av grov senap och äggula. 

Griljera i ugnen ca 5 minuter.

Ta ut och kolla kärntemperaturen som skall vara 70-(75) grader – om 

temperaturen ej uppnåtts, koppla bort grillfunktionen – täck med 

folien och ytterligare 5-10 minuter tills skinkans kärntemperatur up-

pnått 70 grader.

Total tillagningstid ca 1,5 timme + griljering ca 5 minuter. Viktigt att 

kärntemperaturenb uppnått 70 grader.

OBS! Ovanstående tider gäller för en skinka med vikt 2,6 kg.



IPINIUM

KOTLETT MED VARM POTA-
TISSALLAD

KOTLETT MED VARM POTA-
TISSALLAD

INGREDIENSER

2 Port, GSB (
Grilla/steka/baka) 
354*325 mm

2 kotletter, benfria a ca 
160 gram
 3-4 kvistar med basilika, 
hackad
3-4 kvistar med persilja 
hackad
Ca 8 ganska små, 
tvättade och skrubbade 
potatisar skurna i halvor
½  medelstor röd lök, 
strimlad
½  medelstor gul lök, 
strimlad
 Ca 8 kocktail tomater 
skurna i halvor
 Olivolja
 2 dl lätt creme fraiche
 Flingsalt med vild vitlök
 Peppar

Förvärm ugn och plåt till 250 grader
Lägg på potatis halvorna och grilla dessa i ca 3 munuter. 
Tag ut plåten ochkrydda samt lägg på köttet och stek 
därefter i ytterligare ca 5 ½ minut. 

Tag sedan ut plåten, vänd på köttet och lägg på tomater-
na med snittytan nedåt och låt vara i ytterligare 2 minuter.

Blanda sedan potatis, lök, tomater och hälften med örter-
na tillsammans med lite olivolja och kryddor i en skål.

Tag creme fraiche och resten av örterna samt salt och 
peppar och rör i hop detta.

Lägg upp potatissallad och köttet samt en rejäl klick av 
örtcremen.



IPINIUM

SPENATLASAGNE

SPENATLASAGNE
INGREDIENSER

500 gram färsk spenat
20 lasagneplattor
800 gram krossade 
tomater
6 klyftor vitlök
2 gul lök
2 tsk oregano
2 tsk timjan
25 gram msk smör
4 msk vetemjöl
10 dl mjölk
4 dl riven ost
Smör till stekning
Olivolja till stekning
Salt & peppar

Sätt ugnen på 225°C.
Skala och hacka vitlök fint. Skala och hacka gul lök.

Hetta upp olivolja i en tjockbottnad kastrull. Fräs lök och 1/3 av 
vitlöken någon minut. 
Tillsätt krossade tomater, oregano och timjan. Salta och peppra.

Fräs resten av vitlöken och spenat i smör i en stekpanna ett par mi-
nuter. Tillsätt tomatsåsen.

Smält smör i en kastrull. Tillsätt mjöl. Tillsätt mjölk en liten bit i taget. 
Vispa ordentligt hela tiden. Koka såsen på medelvärme tills den 
tjocknar. Salta och peppra.

Varva spenatröra, sås och lasagneplattor i iPinum Universalpanna

Strö över ost.

Grädda i nedre delen av ugnen 20-25 minuter.



IPINIUM

JÄTTERÄKOR MED INGE-
FÄRA OCH CHILI

Jätteräkor
INGREDIENSER

800 gram tigerräkor

2 cm ingefära

1 dl sweet chilisås
Lägg in iPinium GSB med grillsidan upp i ugnen. 
Sätt ugnen på 250ºC.

Skala ingefära. Riv ingefära över räkorna. Låt stå 
och marinera några minuter.

Tillaga räkorna på plattan tills de har blivit rosa 
3-5 minuter.

Servera med sweet chilisås.

Kommentar: I Thailand serveras räkorna lätt råa. 
Vi västerlänningar vill gärna tillaga någon minut 
mer.



IPINIUM

PORTVINSSÅS

PORTVINSSÅS
INGREDIENSER

2 dl grädde

2 msk portvin

1 tsk worcesteshiresås

1 tsk soja

Koka upp alla ingredienser. 

Låt småputtra till det börjar tjockna.



IPINIUM

AMERIKANSKA PANNKAKOR MED TUNNSKIVAT

BACON OCH LÖNNSIRAP

AMERIKANSKA PANNKAKORINGREDIENSER

Antal portioner 4

30 gosaltat smör
3,75 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
1 tsk socker
1 nypa salt
3 dl mjölk (3 %)
2 st ägg

10 stbaconskivor 
eller ca 100 g 

lövtunt skuren pan-
cetta

1 tskvegetabilisk olja 
att steka bacon i

Smör att steka 
pannkakorna i

Smält smöret och ställ det åt sidan för att svalna lite medan du fortsätter med resten av

smeten och baconet.

Mät upp mjöl, bakpulver, socker och salt i en vid kanna. Rör om.

I en annan kanna mäter du upp mjölk, vispar i ägg och det avsvalnade smöret. Häll vätskan i de torra ingredienser-

na och rör om. Du kan också köra alltsammans i matberedaren.

Knaperstek baconet (delat tvärs över) eller pancettan i den vegetabiliska oljan, lägg upp bitarna på hushållspapper 

och täck med mer hushållspapper (inte för att jag har fettfobi – utan för att det hjälper till att hålla dem knapriga). 

Nu värmer du antingen en pannkakslagg eller en teflonstekpanna, smörjer den med lite smör och börjar steka. 

Jag häller bara små mängder direkt från kannan (du kan använda ett mindre mått om du tycker att det är enklare) 

så att du får en plätt som är ca 4 cm i diameter när du vickar på pannan. 

När den börjar bubbla på ytan vänder du den och steker den i ett par minuter, eller knappt det, på den andra sidan.

Eller använd en plättlagg och gör som ovan, vänd plättarna när bubblorna bryter igenom den ogräddade ytan. 

Det finns ett ryskt ordspråk som säger att den första pannkakan alltid blir förstörd, så bered dig på att ge dig själv 

den första offergåvan att glufsa i dig direkt vid spisen.

Stapla pannkakorna på tallrikar, varvat med bitar av knaprigt bacon eller pancetta. Droppa eller häll på, beroende 

på hur sugen och glupsk du är, den där klara, bruna, trädoftande lönnsirapen.



IPINIUM

HEMGJORD PIZZA

Hemgjord pizzaINGREDIENSER

2 Portioner, GSB (Grilla/
steka/baka) 354*325 mm 
 
Degen

 1,5 dl ljummet vatten,  37 

grader

 ½ pkt jäst 25 gram

 1 msk honung

 1 tsk salt

 2 msk mjölk

 1 msk olivolja

 Ca 4-4,5 dl vetemjöl

Såsen

 1 msk olivolja

 1 vitlöksklyfta, finhackad

 4 msk tomatpuré

 ½ brk krosstomater

 1 msk grovkrossad svartpep-

par

 2-3 msk örtsalt

 ½ finhackad gul lök

 Oregano, torkad eller färsk

Blanda jäst med salt och honung tills den löst upp sig, tillsätt därefter oljan och mjölken samt dä-

refter merparten av mjölet (spara lite till utbakningen, degen skall vara lite kladdig i första skedet).

Strö lite mjöl över degen innan en kökshanduk lägges på.

Låt jäsa i ca 40 minuter. 

 

Bryn lök, vitlök, svartpeppar och tomatpuré i olivoljan i ca 4 minuter, tillsätt krosstomaterna

örtsaltet och oreganon och låt puttra i ytterligare ca 5 minuter.

Därefter använd mixerstav för att få en slät och fin konsistens.

Pizzan
Värm ugnen och gärna även plåten till 250 grader (om plåten används kall 
tar pizzan lite längre tid i ugnen men det kan vara lättare att hantera den 
då, alternativt kan man baka ut pizzan på ett smörpapper för att på så sätt 
lättare kunna flytta pizzan från bakbordet till ugnen på tex. en skärbräda eller 
liknande och bara kasa av den på plåten).

- 2 dl riven ost
- ¾ dl oliver, bra kvalité
- Färska basilika blad
- Ruccola
- Parma skinka, ca 6 rejäla skivor
- (ev. Mozzarella)

Dela på degen i 2 lika stora delar, strö över mjöl och knåda tills degen känns lagom 
torr.
Kavla/knåda sedan ut den och lägg på tomatsåsen, osten oliverna och basilikan, om 
man vill
ha även mozarella så läggs även denna på nu. Grädda därefter i ca 8-10 minuter.
Tag ut pizzan och lägg på ruccola och skinkan, servera och njut. skurna i stavar/klyftor


