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California Roast Turkey 
and Gravy

Ingredienser 
För kalkonen
1 st c:a 7 kg kalkon med hals och krås för fondsås
150 g osaltat smör (rumsvarmt)
Grovkorningt salt och nymalen svartpeppar
1 msk finhackad färsk rosmarin
1 msk finhackad färsk timjan
1 msk skivad vitlök
2 tsk finrivet citronskal
2 tsk finrivet apelsinskal

För fondsåsen
1 liten gul lök i fyra klyftor
2 stjälkar bladselleri delade på längden
2 msk olivolja
7 dl kycklingbuljong (milt saltad)
5 dl madeira
1 dl vetemjöl
0,5 dl färskpressad citronsaft
Grovkorningt salt och nymalen svartpeppar

Tillagning 
Smörj och salta kalkonen
Lägg 2 lager hushållspapper i botten på en 30 x 40 
cm stadig ugnsform. Torka kalkonen torr innan- 
och utanpå.

Blanda smöret med 2 tsk salt och 1 tsk peppar i en 
liten skål. Rör ned rosmarin, timjan, vitlök, citron- 
och apelsinskal. Lägg 4 msk åt sidan för fondsåsen.

För handen under kalkonens skinn för att lossa 
det från bröst- och lårkött. Använd fingrarna för att 
gnida in smöret direkt på bröst- och lårköttet. Var 
försiktig med skinnet så att det inte dras sönder. 
Salta och peppra kalkonen på in- och utsidan med 
1,5 tsk vardera. Stoppa in vingarna bakom halsen 
och bind ihop benen med kökssnöre. 

Lägg kalkonen med bröstsidan uppåt. Täck löst 
med smörpapper och låt stå i kylskåpstemperatur i 
1 till 2 dagar.

Gör fond till såsen
Sätt ugnen på 200 °C. Lägg hals, krås (utom lever), 
lök och selleri med oljan på en ugnsplåt med 
räfflat bakplåtspapper. Fördela jämnt och stek 45 
min mitt i ugnen. Rör om en gång.

Flytta de stekta ingredienserna i en tjock 
5-literskastrull. Häll 2 dl kycklingbuljong på 
bakplåtspappret och lossa stekrester med en 
träspatel. Flytta till kastrullen. Tillsätt resten av 
kycklingbuljongen och 1 liter vatten. Koka upp och 

12–14 portioner, 1 liter fondsås 

Citrusskal, juice och färska örter ger en kalifornisk smak till denna 
traditionellt helstekta kalkon. Smörjning och saltning 1 till 2 dagar 
före tillagning gör fågeln mör innan- och utanpå och man slipper 

besväret med våt saltlag. Se till att kalkonen får rumstemperatur före 
stekning så att den blir saftig och mör under stekningen.
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låt sjuda i c:a 1 till 1 1/2 timme tills 7 dl återstår 
av koket. Sila genom en medelgrov sil till ett 
2-litersmått. Släng det bortsilade. 

Stek kalkonen
Täck av kalkonen, släng hushållspappret och 
placera fågeln på ett galler i ugnsformen. Låt stå i 1 
timme i rumstemperatur. 

Placera ett galler i nedre tredjedelem av ugnen och 
ställ den på 175 °C. 

Stick i köttermometer i tjockaste delen av låret och 
stek kalkonen. Efter 1 timme, ös då och då. Rotera 
plåten efter halva tiden och fortsätt steka till 
termomentern visar 75 °C, i sammanlagt 2 till 2 1/2 
timme. Om skinnet blir för mörkt under stekning, 
täck med ugnsfolie.

När kalkonen stekt klart, luta den så att saften 
på insidan rinner ut i stekformen. Flytta den 
till en skärbräda och avlägsna snöret. täck med 
folie och låt svalna i rumstemperatur i minst 30 
minuter eller upp till 1 timme före tranchering och 
servering.

Gör fondsåsen
Häll stekskyn i en skål och låt fettet flyta till 
ytan. Flytta 0,5 dl av fettet till en 3-4-liters 
såskastrull och smält på medelvärme. Avlägsna 
det kvarvarande fettet och häll resten av skyn i det 
undanställda 2-litersmåttet med buljong. 

Häll maderian i ugnsformen, skrapa med spatel 
och sjud på medelvärme i c:a 10 minuter tills 1 dl 
återstår. Sila ned madeirabuljongen i den andra 
buljongen. 

Tillsätt det sparade smöret i såskastrullen och 
smält på medelvärme. Tillsätt mjölet och värm 
under omrörning i 3-4 minuter till såsen tjocknat. 
Vispa ner buljongen under omrörning och låt koka 
upp bit för bit. Dra ned värmen och låt sjuda i 10-15 
minuter eller till 1 liter återstår. Rör om då och då. 
Rör ned citronjuicen och smaka av med salt och 
peppar.

Tranchera kalkonen och servera med varm fondsås.


