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Yπογραφή ποιότητας.
Η ομάδα που κερδίζει!

Γνωρίστε τους Bovillage
Ambassadors!

2

Πρόκειται για καταξιωμένους
επαγγελματίες του κλάδου, με
απαράμιλλη τεχνογνωσία και
πάθος για το κρέας!
Οι Bovillage Ambassadors
μοιράζονται το όραμα και τις
αξίες της Bovillage:

Αmbassadors’ Cookbook

Παραδοσιακή εκτροφή
Φυσική διατροφή
Ευζωία
Ιχνηλασιμότητα
Τεχνογνωσία
Δέσμευση ποιότητας

To γαλλικό βόειο κρέας Bovillage είναι ένα
προϊόν ανώτερης ποιότητας, αποτέλεσμα
της συνολικής προσπάθειας και συμμετοχής
του γαλλικού κλάδου: η βιοποικιλότητα
και η ποιότητα της γαλλικής εκτροφής, σε
συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την
οργάνωση των επιχειρήσεων επιτρέπει στις
εταιρίες να επιλέγουν αυστηρά και σταθερά
το καλύτερο προϊόν, που ανταποκρίνεται
απόλυτα στα αυστηρά κριτήρια και το
Σύμφωνο Ποιότητας της Bovillage: ένα
προϊόν σταθερής ποιότητας, νόστιμο και
τρυφερό, που προέρχεται από επιλεγμένα
κρεοπαραγωγά ζώα που εκτρέφονται με
παραδοσιακό και εκτατικό τρόπο.
Bovillage. Yπογραφή ποιότητας.
Ακολουθήστε τη Bovillage στο www.bovillage.eu και στο Facebook και Ιnstagram
Bovillage Greece
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Bovillage.
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Το μοσχαρίσιο κρέας είναι πλούσιο σε σίδηρο
και πρωτεΐνες και απολύτως απαραίτητο
για τη διατροφή όλης της οικογένειας.
Εξασφαλίζει στα παιδιά και τους εφήβους τις
πρωτεΐνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη
του σκελετού και των μυών. Στους ενήλικες,
προσφέρει την απαραίτητη ημερήσια
ποσότητα πρωτεϊνών, ενώ οι πρωτεΐνες και
ο σίδηρος που περιέχει καταπολεμούν την
ατροφία των μυών και βοηθούν την αντοχή
στις λοιμώξεις.

Αmbassadors’ Cookbook
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Επίσης προσφέρει μεγάλη ποικιλία σε
κομμάτια για διαφορετική χρήση, μαγειρικό
προορισμό & γευστικό αποτέλεσμα: 20
διαφορετικά κομμάτια, με διαφορετική υφή,
γεύση και πολλές δυνατότητες ψησίματος,
στο γκριλ, στο φούρνο, στην κατσαρόλα
ανάλογα με τα γούστα και τις προτιμήσεις.
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ΥΓΕΙΑ
& ΔΙΑΤΡΟΦΗ

1

/ ΕΛΙΑ

2

/ ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΟΛΑ
ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

3

/ ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΟΛΑ

4

/ ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΟΛΑ
ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΚΑΛΟ

5

/ ΚΟΝΤΡΑ

6

/ ΦΙΛΕΤΟ

7

/ ΚΙΛΟΤΟ

8

/ ΝΟΥΑ
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9

/ ΤΡΑΝΣ

10

/ ΟΥΡΑ ΤΜΗΜΑ

11

/ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

12

/ ΠΟΝΤΙΚΙ

13

/ ΚΙΛΟΤΟ

14

/ ΛΑΠΑ

15

/ ΣΤΗΘΟΠΛΕΥΡΕΣ

16

/ ΣΤΗΘΟΣ

17

/ ΣΤΗΘΟΣ
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ

18

/ ΣΠΑΛΑ

19

/ ΝΟΥΑ ΣΠΑΛΑ

20 / ΚΟΤΣΙ

Κάθε κομμάτι και διαφορετικός τρόπος ψησίματος: κάποια
κομμάτια απαιτούν αργό ψήσιμο στη χύτρα ή την κατσαρόλα,
για να έχουμε τη μεγαλύτερη γευστική απόλαυση. Τα
κομμάτια αυτά ονομάζονται «για βραστό». Άλλα κομμάτια
προορίζονται για πιο γρήγορους τρόπους ψησίματος, στο
φούρνο, το τηγάνι ή το γκριλ.
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ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ
ΚΡΕΑΣ…

Σ Υ Μ Β ΟΥΛ Έ Σ
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Είναι σημαντικό να βγάλουμε το κρέας από το
ψυγείο λίγο πριν τα ψήσουμε για να έρθει σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος και να μην υπάρξει
«σοκ» από την μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας την
ώρα του ψησίματος.

Αmbassadors’ Cookbook

Όταν το κρέας ψηθεί, πρέπει να το αφήσουμε να
ξεκουραστεί για να διοχετευτεί η θερμοκρασία
παντού, οι ιστοί του να «χαλαρώσουν» και να
διατηρήσει την τρυφερότητά του και τη γεύση του:
για τα απλά κομμάτια της ώρας (steaks, φιλέτο),
το διάστημα ξεκούρασης πρέπει να ισούται με το
χρόνο ψησίματος, ενώ για τα μεγάλα κομμάτια
όπως τα νουά ή τις μπριζόλες με κόκκαλο, ο χρόνος
ξεκούρασης είναι ο μισός του χρόνου ψησίματος.
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Οι Bovillage
Ambassadors
προτείνουν

Αmbassadors’ Cookbook

Côte de boeuf Bovillage
κλασσική συνταγή σπαλομπριζόλας γαλλικής κοπής
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΏΝΗ ΚΑΡΑΜΑΛΈΓΚΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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ΥΛΙΚΑ

Αmbassadors’ Cookbook

Για το ντιπ γιαουρτιού
200γρ. γιαούρτι στραγγιστό
200γρ. τυρί κρέμα
3 κουτ. σούπας σχοινόπρασο,
ψιλοκομμένο
1 κουτ. γλυκού κύμινο
1 κουτ. γλυκού τσίλι (σκόνη)
πιπέρι, αλάτι
Για τα ψητά λαχανικά
3 καρότα
1 μικρό μπρόκολο
1 μάτσο σπαράγγια
Αλάτι, πιπέρι, λάδι
Για το côte de boeuf
1 μεγάλη μοσχαρίσια μπριζόλα
(περίπου 900γρ.)

1. Για το ντιπ: Σε ένα μπολ
ανακατεύετε καλά όλα τα υλικά,
σκεπάζετε και αφήνετε στο ψυγείο
για τουλάχιστον 2 ώρες, να
αναμειχθούν τα αρώματα των υλικών.
2. Για το ψητά λαχανικά:
Καθαρίζετε και πλένετε τα λαχανικά.
Tο μπρόκολο το κόβετε μικρές
φούντες, τα καρότα τα κόβετε σε
στικ και τα σπαράγγια όπως είναι
ολόκληρα. Προθερμαίνετε τον
φούρνο στους 250ο βαθμούς στον
αέρα. Βάζετε όλα τα λαχανικά σε μια
λεκάνη και ρίχνετε το αλάτι, πιπέρι
και το λάδι. Κατόπιν ταξινομείτε τα
λαχανικά στη λαμαρίνα και τα βάζετε
στο φούρνο μέχρι να ψηθούν.
3. Για το κρέας: Ψήνουμε σε
μαντέμι ΒΒQ, medium-rare και
εσωτερική θερμοκρασία πυρήνα 58ο.
Αφήνουμε να ησυχάσει για 5΄ ώστε
να επανέλθει η μυοσφαιρίνη στην
μυϊκή της ηρεμία και σερβίρουμε σε
λεπτές φέτες (tagliata).
4. Σερβίρουμε το κρέας με τα
ψητά λαχανικά και το δροσερό ντιπ
γιαουρτιού.
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Plat de côtes
Bovillage
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
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75ml ηλιέλαιο
½ κουτ. γλυκού κόλιανδρο σε σκόνη
½ κουτ. γλυκού σπόρους μάραθου
1 κρεμμύδι, σε καρεδάκια
1 πράσο, σε λεπτές ροδέλες
3 καρότα κομμένα σε κυλίνδρους (3-4 εκ.)
1 ξυλάκι κανέλας
1 κουτ. γλυκού μπαχάρι σε σκόνη
1 κουτ. γλυκού πελτέ ντομάτας
2 ποτήρια λικέρ αρμπαρόριζας Sweet Leros
15 σύκα αποξηραμένα, ολόκληρα
20 κάστανα βρασμένα και καθαρισμένα
2 κιλά μοσχαρίσια στηθοπλευρά Bovillage
(ολόκληρο κομμάτι, χωρίς την εσωτερική
μεμβράνη)
αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Αmbassadors’ Cookbook

1. Σε μια φαρδιά και ρηχή κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ηλιέλαιο σε μέτρια προς δυνατή
φωτιά και βάζουμε το κομμάτι του κρέατος. Το αφήνουμε για 2-3 λεπτά να ροδίσει από
την κάτω πλευρά, μέχρι να ξεκολλάει εύκολα, και το γυρίζουμε από την άλλη μεριά.
Πασπαλίζουμε με τον κόλιανδρο, τους σπόρους μάραθου, αλάτι και πιπέρι.
2. Μόλις ροδίσει και από αυτή την πλευρά το γυρνάμε στο πλάι και το αφήνουμε να
ροδίσει, ομοίως και για την τελευταία πλευρά.
3. Σβήνουμε με το λικέρ αρμπαρόριζας και αφήνουμε την κατσαρόλα ξεσκέπαστη πάνω
σε δυνατή φωτιά για 2 λεπτά μέχρι να εξατμιστεί το αλκοόλ. Βγάζουμε το κρέας με μια
τρυπητή κουτάλα και το μεταφέρουμε σε μια μέτρια γάστρα ή σε ένα βαθύ, πυρίμαχο ταψί.
4. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C στον αέρα. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα που
ροδίσαμε το κρέας το κρεμμύδι τα καρότα και το πράσο και τα σοτάρουμε για 2-3 λεπτά
σε μέτρια φωτιά, στο λάδι και το λίπος που έχει μείνει στο σκεύος, μέχρι να μαραθούν
το κρεμμύδι και το πράσο. Προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας και ανακατεύουμε καλά
με μια ξύλινη σπάτουλα. Αδειάζουμε το περιεχόμενο της κατσαρόλας στη γάστρα και
προσθέτουμε το ξυλάκι κανέλας, το μπαχάρι τα ξερά σύκα και τα κάστανα. Ανακατεύουμε
απαλά όλα τα υλικά και σκεπάζουμε τη γάστρα με το καπάκι της.
5. Ψήνουμε το φαγητό για περίπου 2 ώρες, μέχρι να μαλακώσει το κρέας, εξαρτάται από
το φούρνο μας - ίσως χρειαστεί μερικά λεπτά ακόμη.
6. Συνοδεύουμε με άγριο ρύζι βρασμένο σε ζωμό λαχανικών ή τον αγαπημένο σας
πουρέ (πατάτας ή κολοκύθας ή γλυκοπατάτας) και ένα καλό κόκκινο κρασί!

Αmbassadors’ Cookbook

ΥΛΙΚΑ
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Μοσχάρι Bovillage Bourguignon
ΑΠΟ ΤΟΝ NIKO ΚEΧΑΓΙΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Αmbassadors’ Cookbook
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ΥΛΙΚΑ

1 κιλό μοσχαρίσια σπάλα – καρδιά
τρίγωνο – Bovillage άνευ οστού
200 γρ. μπέικον σε φέτες, ψιλοκομ.
1/2 φλ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
1/2 κιλό κοκκάρι
1/2 κιλό μανιτάρια πλευρώτους
500 ml Pinot noir
500 ml ζωμό μοσχαρίσιο
1 κ.σ πελτέ τομάτας
2 κ.σ. αλεύρι
ζάχαρη, πιπέρι, αλάτι
Για τη σάλτσα
μπαχαρικά δεμένα σε
ένα τουλπάνι «μπουκέ γκαρνί»
10 κόκκους μαύρο & πράσινο πιπέρι
3-4 γαρύφαλλα
2-3 φύλλα δάφνης
4-5 κλωναράκια μαϊντανό
2-3 κλωναράκια δεντρολίβανο
2 κλωναράκια θυμάρι

1. Προθερμαίνουμε το φούρνο
μας στους 180ο.
2. Σε μία κατσαρόλα – χωρίς
πλαστικά μέρη – σοτάρουμε το
μπέικον σκέτο. Προσθέτουμε το
ελαιόλαδο και αμέσως τα κοκκάρια,
τα οποία σοτάρουμε μέχρι να
ροδίσουν. Βάζουμε ξανά ελαιόλαδο
αφού έχουμε βγάλει τα κοκκάρια
και ρίχνουμε τα μανιτάρια. Μόλις
πάρουν χρώμα τα αφαιρούμε.
Ξαναπροσθέτουμε ελαιόλαδο και το
αφήνουμε να κάψει για να σοτάρουμε
το κρέας. Αφού το ροδίσουμε από
όλες τις πλευρές, ρίχνουμε μέσα
τα μανιτάρια, τα κοκκάρια και το
μπέικον. Πασπαλίζουμε το αλεύρι
και τη ζάχαρη πάνω στα υλικά και
ανακατεύουμε.
3. Αμέσως μετά βάζουμε το κρασί,
τον πελτέ, το ζωμό και τα υλικά της
σάλτσας μαζί με αλατοπίπερο.
4. Βάζουμε την κατσαρόλα μας
στο φούρνο – σκεπασμένη – και
χαμηλώνουμε το φούρνο στους 150ο.
Το αφήνουμε για 3 ώρες περίπου και
το βγάζουμε, αφήνοντάς το να έρθει
σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου
20 λεπτά πριν σερβίρουμε.
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Μοσχαρίσια ρολίνια
Bovillage με δαμάσκηνο
και πεκορίνο
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΆΓΓΕΛΟ ΖΏΓΚΟ
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10 λεπτές φέτες
(σαν μία παλάμη περίπου
μοσχαρίσιο κιλότο Bovillage)
20 τεμ. δαμάσκηνα αποξηραμένα
1 κρεμμύδι μέτριο
μία σκελίδα σκόρδου
200 γρ. τυρί πεκορίνο Ιταλίας
σε μπαστούνια
1 ποτηράκι του κρασιού κόκκινο κρασί
τις αρεσκείας μας
300 γρ. συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας
1 ξύλο κανέλλας,
1 δαφνόφυλλο, 3-4 τεμ. μπαχάρι
2-3 γαρύφαλλα
ανάμεικτο ρύζι (μακρύ, κόκκινο, άγριο)
σπόρια ροδιού
αλάτι, πιπέρι
σκόνη σκόρδου γκρανουλέ
ελαιόλαδο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Αmbassadors’ Cookbook

1. Σε μία κατσαρόλα βάζουμε νερό, αλάτι αφήνουμε να βράσει το νερό και ρίχνουμε το
ρύζι μας να βράσει για 30 - 35 λεπτά.
2. Στη συνέχεια ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι, σκόνη σκόρδου γκρανουλέ στο μοσχάρι μας και το
γεμίζουμε με δαμάσκηνο και πεκορίνο. Κατόπιν δένουμε με το σπάγκο μας σε δύο σημεία,
αλευρώνουμε τα ρολίνια και τσιγαρίζουμε με λίγο ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι.
3. Στη συνέχεια σε μία κατσαρόλα βάζουμε λίγο ελαιόλαδο τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι
που έχουμε ψιλοκόψει μέχρι να μαλακώσει και ρίχνουμε τη σκελίδα σκόρδου. Σβήνουμε
με το κρασί μας, τοποθετούμε το κρέας μέσα στη κατσαρόλα, ρίχνουμε το χυμό ντομάτας
και το πουγκί που έχουμε δημιουργήσει με τα μυρωδικά μας (ξύλο κανέλλας, δαφνόφυλλο,
μπαχάρι, γαρύφαλλα), προσθέτουμε λίγο αλάτι, πιπέρι στη σάλτσα μας και νερό μέχρι να
σκεπαστούν τα ρολίνια.
4. Τα αφήνουμε να βράσουν για 40 με 45 λεπτά σε χαμηλή φωτιά συμπληρώνοντας νερό
όταν χρειάζεται. Τα αποσύρουμε από τη φωτιά και τα αφήνουμε να κρυώσουν λίγο και να
ξεκουραστεί το κρέας: κατόπιν, κόβουμε τα ρολίνια μας σε μικρές μερίδες.
5. Για το στήσιμο του πιάτου: Σε μία στρογγυλή πιατέλα τοποθετούμε στο κέντρο ένα
κουπάτ και το γεμίζουμε με το ρύζι. Το αφαιρούμε προσεκτικά και τοποθετούμε γύρω γύρω
από το ρύζι τα ρολινια μας. Στολίζουμε με το ρόδι και περιχύνουμε με τη σάλτσα μας.
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ΥΛΙΚΑ
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ΑΠΟ ΤΟΝ
ΜΙΧΑΛΗ ΖΑΜΠΕΤΡΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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ΥΛΙΚΑ

Μοσχάρι κομμένο σε λεπτές φέτες
Ξινόμηλο
Δαμάσκηνο
Κουκουνάρι
Γλυκόξινη σάλτσα
Αλάτι
Τριμμένο πιπέρι
Σκόρδο σε σκόνη

Αmbassadors’ Cookbook

“

Ζητήστε από τον κρεοπώλη
σας να σας ετοιμάσει
μοσχαρίσιο κρέας σε
ομοιόμορφες λεπτά
κομμένες φέτες. Ιδανικά θα
πρέπει το κρέας να είναι
χτυπημένο, ώστε να έχει
το ίδιο πάχος σε όλη την
επιφάνειά του, και να έχει
ένα τετραγωνισμένο σχήμα.

1. Απλώνουμε και ανοίγουμε στον
πάγκο μας τα κομμάτια κρέατος. Με
ένα πινέλο περνάμε την επιφάνεια των
κομματιών με τη γλυκόξινη σάλτσα
που έχουμε επιλέξει.
2. Στη συνέχεια προσθέτουμε αλάτι,
πιπέρι και σκόρδο σε σκόνη. Τέλος
τοποθετούμε τη γέμιση, η οποία
αποτελείται από το ξινόμηλο κομμένο
σε λεπτές φέτες, το δαμάσκηνο και το
κουκουνάρι.
3. Τυλίγουμε σε ένα σφιχτό ρολάκι
και το δένουμε με σπάγκο, ώστε να
μην ανοίξει κατά το μαγείρεμα.
4. Τέλος αλείφουμε και εξωτερικά με
τη γλυκόξινη σάλτσα και προσθέτουμε
αλάτι, πιπέρι και το σκόρδο σε σκόνη.
5. Σερβίρουμε με τη γαρνιτούρα της
αρεσκείας μας, ρύζι, ψητά ή βραστά
λαχανικά ή απολαμβάνουμε τις roulades μας και σκέτες.
ΟΔΗΓΊΕΣ ΨΗΣΊΜΑΤΟΣ

1. Σε πρώτο στάδιο περνάμε
τα ρολάκια από καυτό τηγάνι, με
λίγο ελαιόλαδο, ώστε να ροδίσουν
περιμετρικά και να αποκτήσουν
ομοιόμορφη κρούστα.
2. Στην συνέχεια τοποθετούμε
τα ρολάκια σε ταψάκι, μαζί με τα
υγρά και το λάδι από το τηγάνι,
και συνεχίζουμε το ψήσιμο σε προ
θερμασμένο φούρνο, στους 180ο, για
περίπου 20- 30 λεπτά.
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Μοσχαρίσια «Roulade» Bovillage
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Rizotto με μοσχάρι
Bovillage και
δαμάσκηνα
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΘΕΌΔΩΡΟ ΡΟΎΣΣΟ

Αmbassadors’ Cookbook
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600 γρ. μοσχάρι Bovillage σε λωρίδες,
από το κιλότο, την σπάλα ή την τορτουγκίτα
1 μεγάλο κρεμμύδι (ή 2 μικρά) ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο, ολόκληρες, καθαρισμένες
250 γρ. ρύζι arborio
30 τεμ. δαμάσκηνα, απύρηνα, κομμ. στα 4
200 γρ. κόκκινο κρασί, ξηρό
2 κύβους βοδινού ζωμού
4 κλωνάρια φρέσκο θυμάρι
αλάτι, πιπέρι
150 γρ. τυρί τριμμένο
150 γρ. βούτυρο
2 μικρές πιπεριές καυτερές ή 5 γρ. πάπρικα
1,5 λίτρο νερό
30 γρ. ελαιόλαδο
1 κ.γ. αποξηραμένο βασιλικό ή θυμάρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1. Για το μαρινάρισμα: Βάζουμε στο μούλτι 50γρ. από το ζωμό, 5 τεμ. από τα δαμάσκηνα, 30
γρ. λάδι, την καυτερή πιπεριά, μία πρέζα αλάτι και το αποξηραμένο θυμάρι. Χτυπάμε για 2-3
δευτερόλεπτα μέχρι να γίνει η μαρινάδα μας, τη ρίχνουμε στο κρέας μας και ανακατεύουμε.
2. Για το μοσχάρι: Σοτάρουμε το μαριναρισμένο μοσχάρι σε βαθύ τηγάνι ή κατσαρόλα
με 50 γρ. βούτυρο, τις 2 σκελίδες σκόρδο, το μισό κρεμμύδι και τα 2 κλωναράκια
φρέσκου θυμαριού. Αφού τα σοτάρουμε κι από τις 2 πλευρές το αποσύρουμε από τη
φωτιά και το τοποθετούμε σε ένα μπολ.
3. Για το σοτάρισμα του ρυζιού και το τελικό στάδιο του rizotto: Στο ίδιο σκεύος από
το οποίο έχουμε ετοιμάσει το μοσχάρι μας τοποθετούμε το ρύζι, το υπόλοιπο κρεμμύδι
και λίγο ελαιόλαδο για να σοτάρουμε τα υλικά μαζί και τα άλλα 2 κλωνάρια θυμαριού.
Ανακατεύουμε συχνά με μία ξύλινη κουτάλα για να μην κολλήσει το ριζότο και αφού
σοταριστεί ρίχνουμε το κρασί μέσα στο ρύζι και το αφήνουμε μέχρι να εξατμιστεί σχεδόν
όλο, αφήνοντας τη γλυκάδα του και τα αρώματά του. Χαμηλώνουμε σχεδόν στο μισό
της φωτιάς και βάζουμε τόσο ζωμό όσο να καλύψει το ρύζι μας. Επαναλαμβάνουμε και
προσθέτουμε από το ζωμό στο ρύζι όταν αρχίσει να φαίνεται το ρύζι και το βυθίζουμε.
Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει 3-4 φορές, μέχρι να ψηθεί το ρύζι και να χυλώσει.
Μετά και την τελευταία επανάληψη, το ριζότο μας είναι έτοιμο!
4. Σερβίρουμε σε βαθύ πιάτο και τοποθετούμε 3-4 δαμάσκηνα από πάνω και φρέσκο
δεντρολίβανο για διακόσμηση.
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Μοσχαρίσιο οσομπούκο Bovillage με
καραμελωμένα κυδώνια, ξυνόμηλα και κάστανα.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΊΚΟ ΛΑΣΚΑΡΈΛΛΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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4 φέτες οσομπούκο, 300-350 γρμ.
8-10 κάστανα
βρασμένα και καθαρισμένα
2 κυδώνια καθαρισμένα,
κομμένα στα 6
2 ξυνόμηλα με τη φλούδα,
κομμένα στα 6
1 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδο
1 καρότο ψιλοκομμένο
400ml λευκό κρασί
κονιάκ για το σβήσιμο
40 γρμ. βούτυρο
ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι
1 ξύλο κανέλας, θυμάρι
μαύρη ζάχαρη

1. Σε καυτό τηγάνι βάζουμε λίγο
ελαιόλαδο και θωρακίζουμε από
όλες τις πλευρές το οσομπούκο,
προσθέτουμε και τσιγαρίζουμε το
κρεμμύδι, το σκόρδο και το καρότο.
Σβήνουμε με το λευκό κρασί.
2. Μεταφέρουμε στη χύτρα
ταχύτητας, συμπληρώνουμε με νερό
(1-2 ποτήρια αναλόγως το σκεύος)
και το αφήνουμε να μαγειρευτεί
για 20-25 λεπτά.
3. Σε ένα βαθύ τηγάνι ρίχνουμε
τη ζάχαρη (2-3 κουταλιές) και την
αφήνουμε να λιώσει σε χαμηλή
φωτιά για να μην καεί. Μόλις
λιώσει προσθέτουμε το βούτυρο,
τα κυδώνια, τα ξυνόμηλα και τα
καραμελώνουμε.
4. Μόλις πάρουν χρώμα
τα σβήνουμε με το κονιάκ.
Προσθέτουμε ζωμό απο το
οσομπούκο, αλάτι, πιπέρι και το στικ
κανέλας. Αφήνουμε να πάρουν μια
βράση.
5. Τέλος προσθέτουμε το
οσομπούκο, το αφήνουμε σε χαμηλή
φωτιά για 5-10 λεπτά ώσπου να δέσει
η σάλτσα.
6. Σερβίρουμε με φρέσκο θυμάρι ή
φρέσκια ρίγανη.
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Μοσχαρίσιο Νουά
Bovillage με cognac
και whiskey
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΒΑΣΊΛΗ ΝΤΕΛΗΦΙΛΙΠΠΊΔΗ

2,5 κιλά νουά
6 κ.σ. βούτυρο ή λάδι
1 ποτήρι whiskey
1 ποτήρι cognac
αλάτι
πιπέρι φρεσκοκομμένο
200gr μανιτάρια,
κομμένα σε φέτες
300 ml κρέμα γάλακτος
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1. Σε μια βαθιά κατσαρόλα βάζουμε το βούτυρο ή το λάδι – προτείνουμε βούτυρο
πρόβειο – και σοτάρουμε το κρέας έως ότου πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές και
θωρακιστεί καλά.
2. Μόλις το κρέας πάρει χρώμα, προσθέτουμε το cognac, το whiskey και το
αλατοπίπερο.
3. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε το κρέας να βράσει στη χαμηλότερη
θερμοκρασία της εστίας μας για περίπου 4 ώρες.
4. Όταν μαλακώσει το κρέας, το αποσύρουμε από τη φωτιά και το αφήνουμε να
ξεκουραστεί και να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.
5. Στη συνέχεια το κόβουμε σε φέτες με ηλεκτρικό μαχαίρι, ομοιόμορφα. Κατόπιν το
τοποθετούμε σε ένα πυρίμαχο γυάλινο σκεύος και το περιχύνουμε με τη σάλτσα μας,
φροντίζοντας να κρατήσουμε λίγη μέσα στην κατσαρόλα.
6. Στην κατσαρόλα προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και τα μανιτάρια και ανακqaατεύουμε ελαφρά, φροντίζοντας να πάρουν μία βράση.
7. Περιχύνουμε το κρέας με τη σάλτσα και το βάζουμε στο φούρνο για 15’ για να «δέσει»
ομοιόμορφα.
8. Σερβίρουμε με τη γαρνιτούρα της αρεσκείας μας ή το απολαμβάνουμε και μόνο του.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΆΣΟ ΣΠΥΡΌΠΟΥΛΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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350 γρ. μοσχαρίσιο φιλέτο
Bovillage
300 γρ. πατάτες baby
100 γρ. κάστανα καθαρισμένα
3 τεμ. τυρί σφέλα
3 τεμ. σύγκλινο (παστό χοιρινό)
6 τεμ. σύκα ξερά.
200 ml. μαυροδαφνη
200 ml. νερό
1 κγ. ζάχαρη
1/2 τεμ. Ξύλο κανέλλα
αλάτι
πιπέρι
σχοινόπρασο
λάδι
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Μillefeuille με μοσχαρίσιο φιλέτο Bovillage,
σφέλα Μεσσηνίας, σύγκλινο, baby πατάτες,
κάστανα και σάλτσα από σύκα.

1. Σε μία κατσαρόλα βάζουμε τις
πατάτες ολόκληρες με την φλούδα, τα
καθαρισμένα κάστανα και τα βράζουμε
μαζί.
2. Κόβουμε τα σύκα σε μικρά τεμάχια,
τα βράζουμε μαζί με το κρασί, νερό,
κανέλλα, ζάχαρη για πέντε λεπτά περίπου.
3. Όταν έχουν μαλακώσει τα σύκα
τα αποσύρουμε από τη φωτιά και τα
πολτοποιούμε χωρίς το ξύλο κανέλλας.
4. Ψήνουμε το φιλέτο ολόκληρο στο
φούρνο, με το βαθμό ψησίματος που
επιθυμούμε. Συστήνεται για να παραμείνει 27
ζουμερό στην καρδιά να μην παραψηθεί.
Είναι προτιμότερο να έχουμε θερμόμετρο
για να ελέγχουμε τη θερμοκρασία στο
κέντρο του.
5. Τέλος, σε ένα αντικολλητικό τηγάνι
ψήνουμε το τυρί και το παστό για
λιγότερο από ένα λεπτό σε κάθε πλευρά.
6. Για το στήσιμο του πιάτου:
Κόβουμε τις πατάτες σε τέσσερα τεμάχια
και μαζί με τα κάστανα τα σοτάρουμε
με λίγο λάδι. Όταν πάρουν λίγο χρώμα
προσθέτουμε το σχοινόπρασο.
7. Κόβουμε το φιλέτο σε τέσσερα
τεμάχια και τα τοποθετούμε στο πιάτο
εναλλάξ έτσι ώστε να σχηματίσουμε
τα επίπεδα του μιλφέιγ μας με την εξής
σειρά: Φιλέτο, τυρί, σύγκλινο.
8. Τοποθετούμε τις πατάτες,
προσθέτουμε τη σάλτσα από τα σύκα
και σερβίρουμε.
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