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Ragu alla Bolognese
- som vi laver den på ”Brasserie Vesterbro”

Bøf Stroganoff

6 - 8 portioner:
800 gr hakket okse 8 - 12 % fedt
80 gr bacon i små tern
2 store løg groft hakket
4 stængler bladselleri (100 gr) fint udskåret
2 store gulerødder (130 gr) fint udskåret
1 fed hvidløg fint hakket 
Olivenolie 
2 spsk. tomatkoncentrat 
2 ds. flåede hele tomater 
2 dl. hvidvin 
1 tsk tørret salvie 
3 laurbærblade 
2 dl. hønsebouillon 
Salt og peber

Rist bacontern til de er sprøde, i en tykbundet gryde. Tag dem op.
Tilsæt olivenolie og de grofthakkede løg, bladselleri, gulerødder, og 
hvidløg sauteres ved middel varme i olivenolie i ca 15 min og tages 
op med en hulske og sættes til side.

Tilsæt hakket oksekød og skru op for varmen og brun kødet godt 
af. Tilsæt herefter tomatkoncentrat og lad det stege lidt med. Hvid-
vinen tilsættes og koges godt ind. Herefter tilsættes grøntsagerne, 
bacon, flåede tomater, salvie, laurbærblade og hønsebouillon og 
lad det hele simre under låg i 2 timer.
Fjern låget, skru en anelse op for varmen, og lad retten simre 1/2 
time mere, så noget af vædsken fordamper.

Krydr retten med salt og peber og server med frisk pasta og evt. 
revet parmesan.

6 - 8 portioner:
1 kg okseklump, skåret i strimler
3 spiseskefulde sød paprika (ikke røget)
4 spiseskefulde hvedemel
2 store løg hakkede
3 tykke skiver tørsaltet bacon, skåret i tynde strimler
220 gr rensede champignon skåret i skiver (ca 1 bakke)
1 dåse hele flåede tomater
1  stor dåse koncentreret tomatpure, 140 gr
1 1/2 dl oksefond
4 dl piskefløde 
peber
Smag til med salt og 2 spsk gastrik

Gør råvarerne klar - hak løg, udskær bacon og oksekød og skær 
champignon i skiver.
I en stor skål blandes mel og paprika grundigt og kødstrimlerne 
kommes i og blandes rundt, så der er mel over det hele.
Svits bacon og derefter løg og champignon på en slip-let pande og 
hæld dem derefter over i den gryde du skal bruge til retten.
Svits kødstrimlerne ad to omgange og hælde dem i gryden.
Tilføj koncentreret tomat, flåede tomater og oksefond, lad det koge 
op og hæld det i gryden til de andre ingredienser.

Tænd under gryden og kog op og tilføj så fløden. Læg låg på skru 
ned for varmen. Lad retten småsimre i 50-60 minutter eller indtil 
kødet er mørt.

Den færdige ret serveret med frisk pasta

Den færdige ret - her serveret med ris


