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Ungarsk Gullasch Skipperlabskovs

ca 1 kg okseklump skåret i 2x2 cm tern
6 tykke skiver bacon fra slagteren i tern
2 spsk svinefedt
2 pillede mellemstore gule løg i tern
3 finthakkede fed hvidløg
1 rød peberfrugt i tern
1 gul peberfrugt i tern
1 stor dåse koncentreret tomatpuré
1 1/2 tsk stødt spidskommen
1 spsk sød ungarsk paprika
2 1/2 dl rødvin
ca 8 dl okse- eller kalvefond
2 laurbærblade
1 tsk timian
2 skrællede bagekartofler skåret i 2x2 cm tern
2 skrællede store gulerødder i tynde skiver
1/4 skrællet knoldselleri i tern
salt og peber efter smag

Steg bacontern i en stor gryde ved middel varme, indtil det er 
brunet. Tag baconen op og sæt til side.
Tilsæt oksekødet i gryden med baconfedt, tilføj yderligere 2 spsk 
svinefedt og steg ved høj varme, indtil det er godt brunt på alle 
sider og stil det så til side - det tager cirka 10-12 minutter. 
Tilsæt derefter løgene i den samme gryde og steg ved svag varme, 
indtil de er let brunede og karamelliserede.
Hæld hvidløg og peberfrugt i, og svits ved middel varme i 4 til 5 
minutter, med omrøring indimellem .
Tilsæt tomatpuré og varm igennem.
Læg derefter oksekød og bacon tilbage sammen med spidskom-
men, paprika, timian og rødvin og kog i 4-5 minutter eller indtil 
mængden af væske er reduceret til det halve.
Hæld oksefond i sammen med laurbærblade, salt og peber, og læg 
låg på gryden og kog ved lav varme i cirka 40 minutter, eller indtil 
oksekødet er mørt.
Tilføj kartofler, gulerødder og selleri til retten og kog i 20-25 
minutter eller indtil alle grøntsager er møre.

1 kg oksebov eller oksetykkam
1 kg bagekartofler, skrællet vægt
6-7 mellenstore løg
ca 1 liter hjemmelavet hønsefond eller god købefond
ca 150 gram smør til stegning og montering
6 store laurbærblade
3 enebær
1 spsk sorte peberkorn
1 1/2 spsk sherryvineddike
1 spsk grov sennep eller Dijon
salt og  friskkværnet peber
purløg til drys
rugbrød med smør
syltede rødbeder 

Skær dit rensede oksekød i passende tern, ca 2x2 cm.
Svits kødet i smør og lidt olivenolie og sæt panden til side.
Tag en gryde og lad de hakkede løg klares i smør og tilsæt derefter 
kødet. Hæld din hønsebouillon ved og tilsæt laurbærblade og saml 
enebær og peberkorn i en tepose som nemt kan fiskes op, når 
retten er færdig.
Lad det småsimre i ca. 1½ time under låg. 
(Imens skræller du bagekartoflerne og skærer dem i tern).

Tilsæt kartofler og lad gryden småsimre under låg i endnu 1 time. 
Kartoflerne skal lige netop være dækket af fond.
Når kartoflerne er ved at være møre, tilsættes sherryvineddike 
samt sennep -  fisk laurbærblade og tepose op. 
Mas kartoflerne nede i gryden med et piskeris eller en moser,  så 
nogle af kartoflerne moses godt og jævner saucen.
Smag til med salt og peber og rør med en grydeske et par gange i 
løbet af de næste ca. 10 minutter.
Monter med smør og server. Drys med rigeligt purløg og nyd retten 
med rødbeder, rugbrød med smør og med sennep til.


