
Gryterett med rødvin og oksekjøtt 

 

700 g oksekjøtt (helst noe som skal kokes lenge, jeg brukte høyrygg av storfe) 

2-3 ss hvetemel 

salt og nykvernet pepper 

olje 

125 g røkt bacon 

2 gulrøtter 

1 liten sellerirot (omtrent 600 gram ferdig skrellet) 

100 gram perleløk, delikatesseløk eller små sjalottløk, renset (jeg brukte ca 200 gram) 

2 laurbærblad 

175 g aromasopp, renset og delt i to. 

1 ts tomatpuré. 

3,5 dl rødvin 

2,5 dl oksekraft (jeg brukte en boks redusert oksekraft fra Jacobs utvalgte) 

En håndfull bladpersille, hakket, som garnityr 

 

Sett stekeovnen på 150 grader. 

 

Først kan du starte med å preparere: 

 

Skrell gulrøttene og selleriroten og kutt de i 2 cm store biter.  Rens løken. Del soppen i to. Kutt 
baconet i biter. 

 

 

Vend biffbitene i en blanding av mel, salt og pepper. 

Kutt kjøttet i biter passe for en munnfull. Dypp de i en blanding av mel, salt og pepper og stek i på 
medium varme i olje i en jerngryte. Stek gjerne i omganger, sånn at de blir stekt, ikke kokt. Legg de 
ferdige bitene på en tallerken. 



 

Når du er ferdig med å steke kjøttet, steker du baconet til det har fått litt farge. Tilfør olje om 
nødvendig. Legg baconet på tallerkenen sammen med kjøttet når det er ferdig. 

 

Hell litt mer olje i pannen og stek gulrøttene, sellerirot og løk på medium varme i fem minutter eller 
til grønnsakene begynner å bli myke. 

 

Rør inn soppen og tomatpureen og stek i et par minutter til. 

 

Hell i den røde vinen og deglaser pannen med en tresleiv (på godt norsk: du koker ut pannen for alt 
det gode som har samlet seg i bunnen). Tilfør kraften og la det koke opp, før du senker varmen og lar 
det simre i noen få minutter. 

 

Legg så kjøtt og bacon tilbake i pannen og rør det inn i væsken. Tilfør vann om du synes det blir for 
tyktflytende, det gjorde jeg (ca 3 dl vil jeg tro). 

 

Sett lokket på pannen (eller lag et av aluminiumsfolie om du mangler), og la det koke i stekeovnen i 2 
1/2 time eller til biffen er veldig mør. Sjekk om du må salte eller pepre når maten er ferdig. Strø så litt 
persille over og server! 

 

Du kan servere denne gryteretten med potetstappe med sennep: 

 

Potetstappe med sennep 

 

700 gram skrellede, melne poteter 

salt og pepper 

1 dl kremfløte 

50 gram smør, delt i biter 

1 1/2 ss grov sennep 

1 ss dijonsennep 



 

Skrell potetene og del de i store, jevne biter. Legg de i en kokepanne, tilfør kaldt vann til potetene er 
dekt og kok opp. Senk varmen og la det simre i 15-20 minutter eller til potetene er kokte. Hell av 
vannet. 

 

Returner potetene til pannen og plasser de over medium lav varme i 1 – 2 minutter, til de har tørket 
litt. Mos potetene. 

 

Varm fløten forsiktig og rør den sakte inn i de moste potetene. Smak til med salt og pepper, Hvis du 
vil ha en litt tynnere potetmos, så kan du vispe inn litt kokende vann. 

 

For en rik, silkeaktig finish kan du piske inn litt ekstra smør. 


