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                         Kalkon 
 
Vi har ätit kalkon till jul varje år sedan 1963 ! Vi beställer vår kalkon hos Nobelius Viltaffär i Stora 
Saluhallen i Göteborg (tel: 031.7113519). Vi får då en färsk kalkon. Festlig, härlig mat, mycket 
enkelt att tillaga ! Läs här om våra erfarenheter med kalkonmiddag. 
 
Val av kalkon: Vi föredrar kalkon i storleken 6-7 kg. Den skall vara relativt fet.  
Förvaring: Det är sällan den skall tillredas samma dag. Kontrollera att kylskåpet håller 
låg temperatur (3-6°C). Om den inte är kall när du kommer hem med den, lägg den i 
frys ett antal timmar innan den placeras i kylskåp. Vi har aldrig vågat förvara kalkonen 
i kylskåp mer än 4 dagar, men det går om kylskåpet är riktig kallt. Måste du frysa den 
så kan det ta 1½ dygn att tina upp vid rumstemperatur. 
Tillagning: Här går rutinerna stark isär !  Jag tycker kalkon skall smaka kalkon och 
därför vill jag inte ha färs eller fyllning. Det kan var och en pilla med i sin egen tallrik. 
Stekpåse ?: Jag har blivit mycket förtjust i Toppits stekpåsar Dom finns i olika 
storlekar. Här används XL (max. 10kg). Ugnen förblir ren, saften samlas upp, kalkonen 
torkar inte, och den blir gyllenbrun. 
 

1. Använd steksnöre för att hålla ihop fågeln. 
2. Stick in en stektermometer i tjockaste delen. Jag rekommenderar IKEAS 

FANTAST-stektermometer (kommer utan batteri) som ger alarmsignal när 
rätt temperatur erhållits. Stektemperatur ? Prova 83-84°C 

3. Kontrollera om det ligger en inälvspåse inuti kalkonen (kan ligga i plastpåse). Lever, hjärta låter jag ligga inuti 
medan halsen kan ligga utanför. Lägg in kalkonen i stekpåsen, pensla rikligt med smör, strö på grov peppar 
och salt. Förslut påsen (förslutningsremsa medföljer). Klipp ett litet hål i påsen (på toppen) 

 
Stektid: Beror på om kalkonen varit riktig kall, eller delvis fryst och hur din ugn fungerar. Här är ett exempel.  
Vikt: 7.2 kg. Starttemperatur: 5°C. Stekt vid 200°C med fläkt i 1 timme (för att spara tid) och därefter utan fläkt vid 
175°C i ytterligare 2 timmar och 40 minuter.  
Ungefärlig tid vid 175°C utan fläkt:  5 kg = 3 timmar,  6 kg = 3½ timmar,  7 kg = knappt 4 timmar 
                                                                                                                      
Sås:  Med hjälp av vätskan som samlas i stekpåsen gör du en härlig sås. (förtjockas med vanligt 
mjöl eller maisena, 3-4-5 matskedar och varsamt uppkok) 
 
Grönsaker: Vi har alltid ris till varm kalkon. Till kall kalkon kan potatismos passa. 
 
Vin:  Vi letade i många år efter ett passande vin och kom fram till att Brouilly var optimalt. Alla 
Brouilly är inte av hög kvalité och Brouilly kan vara svår att hitta i Sverige. Alternativt Fleury 
eller ett helt vanligt Beaujolais-vin eller ett mjukt Bourgogne-vin, men här gäller det att välja 
efter sin smak, vi tycker inte att kraftiga viner passar med kalkon. 
 
Gryta ?  En stor kalkon kan ge massor av måltider, först varmt, sedan kallt, skivor kan frysas in, 
och till slut brukar den hamna i en gryta 
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