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4. Ta ut formen och låt den stå i rums- 
 temperatur drygt en timme. Täck   
 med lock eller folie och tillaga den  
 i vattenbad i 150 grader mitt i ugnen.  
 Vattenbadet ska gå upp till minst   
 halva formens höjd och vara upphet- 
 tat när formen ställs i.
5. Efter 35 - 45 minuter eller vid 58 
 graders innertemperatur är terrinen  
 klar. Absolut säkrast är att använda 
 termometer. Tiden kan variera med  
 form, leverns vikt och temperatur när  
 tillagningen börjar. 
6. Ställ formen en stund i isvatten och  
 ställ sedan in den i kylskåp. Efter   
 minst ett dygn är terrinen färdig att  
 servera. Den håller sig i cirka tre 
 dygn i kylskåp. 

Serveringstips: I centimetertjocka ski-
vor på en tallrik med några fina sal-
ladsblad med till exempel dresssing av 
valnötsolja och hallonvinäger. Några 
rosépepparkorn på skivorna är dekora-
tivt. Klassiskt är att servera med lite fi-
konmarmelad eller annan fruktmarme-
lad, till exempel sauternegelé. Använd 
gärna en tunn uppvärmd, avtorkad kniv 
vid skivningen eller en tunn tråd.  
  
Bloc de foie gras är en pâté som till 
98% är anklever, resten salt och kryd-
dor. Mindre bitar av anklever finför-
delas och pressas sedan tillsammans 

vara borttagna om levern ska användas 
till ankleverpaté - foie gras mi-cuit. Till 
stekning i skivor kan det vara en fördel 
om blodkärl finns kvar då de håller sam-
man leverskivorna. Det finns också lever 
som är både saltad och kryddad med 
peppar. Fetthalten kan man ju inte kol-
la och en anklever av sämre kvalitet kan 
släppa alltför mycket fett vid tillagning-
en. Köp därför gärna av kända märken 
och välj gärna den med högre pris. Det 
finns till exempel  anklever från sydväs-
tra Frankrike som är områdesskyddad 
enligt EU:s normer då den är uppfödd 
enligt traditionell modell - se märkning 
IGP, Indication géographique Protégée. 
Bra att känna till är att Picard säljer en 
djupfryst foie gras av utmärkt kvalitet.
 
Tillaga din egen ankleverterrine 
– foie gras mi-cuit
Den största konsumtionen av foie gras 
är traditionellt under vinterhalvåret, 
mest runt jul och nyår. Min franska 
väninna brukar alltid tillaga sin ankle-
verterrine av drygt ett kilo anklever. De 
får lagom plats i en avlång brödform 

Hemlagad ank- 
leverterrine skuren 
i centimetertjocka 
skivor med 
rosépepparkorn 
och några klasar 
med röda vinbär. 
Sötman från bären 
bryter av det feta i 
anklevern. 
Foto: Margouillat

Den vanligaste översättningen av 
foie gras är gåslever men det är 
egentligen anklever man äter. 

Den anses också vara godare. Mindre än 
5% av foie gras är gåslever. Annars är 
ju den rätta översättningen av foie gras 
- fet lever. Frankrike både producerar 
och konsumerar mest foie gras i värl-
den. Produktionen i Frankrike är cirka 
18 000 ton. 

Färsk anklever – foie gras cru
Färsk anklever sälj mest vakuumpack-
ad och kyld i 400 - 600 gram förpack-
ningar. Färgen ska vara ljust beige mot 
det gula hållet. Den ska vara märkt med 
déveiné, gallgångar och blodkärl ska 

”Foie gras” anses vara en av det 
franska kökets största delikates-
ser. Pröva att laga din egen ank-
leverterrine. Det är inte svårt, det 
enda som krävs är bra ingredien-
ser, salt, vitpeppar och en skvätt 
portvin och konjak.

Fet gås- eller anklever
som smälter i munnen

eller motsvarande patéform. Enklare 
och mer lagom är att bara använda en 
anklever till en patéform som rymmer 
drygt ½ liter. Det tar 2 - 3 dygn innan 
anklever mi-cuit – halvkokt är färdig att 
servera.

1 anklever, cirka 500 gram, kyld 
1 tsk salt

½ tsk vitpeppar
1 msk konjak
1 msk portvin

Gör så här!
1. Låt anklevern ligga i sin förpackning  
 cirka en timma i rumstemperatur så  
 den mjuknar.
2. Blanda samman salt, peppar, konjak  
 och portvin. Vik ut leverloberna och  
 gnid in hela levern med blandningen  
 på båda sidor när den ligger platt på  
 ett fat. 
3. Lägg levern i en ugnssäker form.   
 Tryck ut den i formen och se till att  
 den blir jämnt fördelad. Täck över  
 med lock eller folie och låt stå i kyl- 
 skåp cirka 12 timmar eller över natt.  
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till ett block eller rulle som säljs i till 
exempel 185 gram förpackningar. Den 
går utmärkt att frysa och finns även som 
helkonserv. Om det står avec morceaux 
– med bitar, måste den innehålla minst 
30% anklever. Servering – se terrine!  
  
Stekt i skivor 
Här sätts kocken på prov. Skär levern 
i 15 – 20 millimeter tjocka skivor. An-
vänd helst en teflonbelagd stekpanna 
eller grillpanna. Hetta upp den till hög 
temperatur och stek skivorna snabbt, 15 
– 30 sekunder per sida utan extra fett. 
Låt dem gärna rinna av på hushållspap-
per.  

Fransmännen brukar ha i lite vinäger i 
stekpannan efteråt och servera med den 
sky som bildas.

Levern ska vara nästan rå i mitten. Det 
är också ett prov på vilken kvalitet av 
anklever man köpt. Vid en matdemon-
stration ville jag veta hur man kan bedö-
ma en anklevers kvalitet i köpögonblick-
et. Det går inte blev svaret. Bäst är att 
köpa från känd leverantör. 

Serveringstips: lättstekta äppelklyftor 
smaksatta med Calvados.

Uppfödning av ankor till foie gras
Redan 2 500 före Kristus kände man 

till i Egypten att många fåglar kunde 
tvångsmatas. 

Man utnyttjar fåglars naturliga förmå-
ga att ansamla fett i levern som reserv 
inför vinterförflyttningen. Normalt kan 
en anka fördubbla sin levervikt men 
med tvångsmatning, gavage, kan le-
vern bli 10 gånger större. Efter 4 må-
nader börjar man tvångsmata ankor-
na medan gässen är 1 månad äldre. 
Ankorna matas sedan med kokt majs 
blandat med lite fett 2 gånger om da-
gen, morgon och kväll under 2 veckor 
medan gässen matas 3 – 4 gånger per 
dag under 3 veckor. Kolhydraterna i 
majsen omvandlas till fett. Den längre 
och mer omfattande uppfödningen av 
gässen gör att gåslever blir dyrare än 
anklever. All uppfödning i Frankrike 
står under veterinärkontroll. Om mat-
ningen upphör återgår levern till nor-
malstorlek igen. Dessa överförfettade 
levrar är alltså inget sjukligt tillstånd.
 
Dryck: Oftast rekommenderas ett 
dessertvin som sauterne eller tokaj, 
champagne sec, vitt vin till exempel 
gewürtztraminer eller en bourgogne. 
Men varför inte ett gott fylligt rödvin 
från Provence.
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