
Gammeldags Kalvesteg 
Med rysteribs, agurkesalat, kartofler og skysauce 

 

 
 
Til 4 pers. 
 
Gammeldags kalvesteg: 
1 snøret kalvesteg 
3 stk. Skalotteløg 
3 fed hvidløg 

1 håndfuld timian 
ca. 1 L. vand  
olie/ smør til stegning

 
Fremgangsmåde: Den snørede kalvesteg krydres godt med salt og peber og brunes 
på alle sider i en hed stegegryde i halv olie/ halv smør. Tag stegen op og tilsæt 
urterne, der sauteres et lille minuts tid. Herefter lægges stegen atter ned til urterne 
og  vandet tilsættes. 
Læg låg på gryden og lad stegen simre ved moderat varme ca. 1 đ - 2 timer til den 
er mør (kan evt. Kommes i oven).Hæld stegeskyen fra til sauce og lad stegen 
trække et kvarter før anretning.  
 



Sauce: lav en lille opbagning  (smørbolle) af ca. 25 gr. Smør og 1 spsk. mel. I bunden 
af en tykbundet gryde. Tilsæt stegeskyen og kog den godt igennem. Smag til med 
lidt fløde og evt. En skefuld ribsgelé, samt salt og peber. Giv saucen den ønskede 
farve med kulør. 
 
Kartofler: 800 gr. Kartofler koges møre i vand tilsat lidt salt og pilles inden 
servering. Drys evt. med lidt friskhakket persille. 
 
Agurkesalat:  
2 agurker 
3 dl. eddike 
2 dl. rørsukker 

2 laurbærblade 
salt og peber 
 

 
Fremgangsmåde: eddike og sukker lunes i en gryde, indtil sukkeret er smeltet. 
Tilsæt laurbærblade og evt. et par sorte peberkorn. Lad lagen køle ned. Agurkerne 
skæres i tynde skiver og saltes godt. Lad dem trække med salt på i ca. 20 min. 
hvorefter de vaskes, krammes fri for salt og kommes i eddikelagen. Lad dem 
trække heri min. 1 time.  (kan laves dagen i forvejen)

Rysteribs: 
2 dl. ribs 
4 spsk. rørsukker
 
Fremgangsmåde: Ribs  kommes i et glas eller bøtte med låg. Drysses med sukker 
og rystes godt. Lad dem hvile i 5-10 min. og ryst igen –så er der rysteribs. 
Et alternativ til rysteribs kunne være glaserede perleløg. 
 
 
Velbekomme 


