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2 kg kraftben, udskåret
1 kg kalveskank, i skiver
1/4 knoldselleri
3 gulerødder
3 løg
2-3 porrer
1 helt hvidløg halveret
3-4 spsk tomatpuré
1 spsk hvedemel

Bind en krydderpose af gaze eller et kaffefilter, indeholdende:
1 kryddernellike
8 sorte peberkorn
2-3 laurbærblade

1/2 bundt kruspersille
2-3 kviste timian

ca 5 ltr vand
1 knsp. salt

Kraftben og skank kan bestilles hos slagteren. Benene skal saves 
i mindre stykker. Ben og skank lægges i en bradepande og smøres 
med tomatpuré og drysses med en god spiseskefuld mel.

Grøntsagerne renses og skæres i grove stykker. De placeres også i 
bradepanden, som sættes i en alm. varm ovn ved 200 grader, og det 
hele brunes grundigt. Det tager ca. 20-25 minutter. Hvis du ikke har 
plads i din bradepande, må du gøre det af flere omgange. 

Nu tager du din største og smukkeste gryde frem 
(og den skal være smuk - ellers bliver fonden bitter!)

Jeg har brugt en Bourgeat Excellence ø24 x 24 cm, som svarer til 
10,8 ltr. med et passende låg. (ca 1016,- hos H. W. Larsen, u/låg)

Flyt hele portionen over i den store gryde. Undgå at hælde det 
afsmeltede fedt med over i gryden. Hæld vand på til det dækker og 
bring det langsomt i kog, mens du skummer flittigt. Så tilsættes per-
sille, timian, krydderpose og salt. Der koges op og skummes igen.
Nu skal suppen stå og simre under låg i ca 6 timer, for svagt blus. 

Når suppen er færdig, sier du den ned i en lidt mindre gryde. 
Suppen køles af og sættes derpå i køleskabet.  

Dagen efter kan du med lethed pille det stivnede fedt af suppen. 
Suppen bør koges ned til det halve, alt efter hvor koncentreret 
du ønsker din fond. Der skulle gerne blive ca. 2 liter kraftig fond 
tilbage, som du sier gennem et klæde og fordeler i håndterbare 
portioner (ca 0,6 ltr.) som fryses.

Plastik bøtter (Condi bøtter)  kan købes hos H. W. Larsen.

Mørk kalvefond

Råvarerne før og efter bruning i ovn - her er kun den halve portion

Gryde 10,8 ltr.

Husk at skumme for 
urenheder!


