
Leverbiff av Mona-Stina 

 
 

Lever är nyttigt och man bör äta det ofta. Här ett recept på biffar/plättar för de som 
inte vill ha den fräna smaken. 

  

Jag är inte förtjust i lever, smaken är det inget 
större fel på utan det är konsistensen, lite mjölig 
och torr. En del lever smakar också lite fränt för 
mitt tycke. Mina föräldrar fick mig att äta den 
nyttiga levern genom att göra leverbiffar, då blev 
det en helt annan konsistens och dessutom var de 
mildare i smaken. 

Här har jag försökt modifierat mammas recept så 
det fungerar för LCHF-are. Resultatet blev riktigt 
lyckat och barndomens smakförnimmelser gjorde 
sig påminda. 

Jag har använt kycklinglever, min mor använde 
nötlever vilket också går lika bra. 
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Börja med att ta fram alla 
ingredienser. 

• 450g lever  

• Två ägg  

• En medelstor gul lök  

• ½ dl vispgrädde  

• Spad från ansjovis  

• Salt och vitpeppar 

 

Jag började med att hacka den 
gula löken. Min mor malde allt 
i köttkvarn så då behövdes den 
inte hackas, jag tänker använda 
stavmixern. 
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Därefter blandade jag 
kycklinglever och den hackade 
löken i en bunke. 

Använder man nötlever bör 
man nog skära den i lite mindre 
bitar först. 

 

Tillsatte vispgrädden. 
Vispgrädde fanns inte i mors 
recept, hon använde rå potatis 
som hon malde ner. Vi 
använder ju inte potatis så här 
får det bli vispgrädde som gör 
leversmaken lite mildare. 

 

Fortsatte med äggen.  

 

Ansjovisspadet. Jag vet att mor 
använde själva fisken men jag 
nöjer mig med spadet, ungefär 
ett par matskedar. Det ger god 
smak. 



Leverbiff av Mona-Stina 

Salt och vitpeppar efter behag, 
sedan blandade jag alltihopa 
med stavmixer. 

 

En slät rosafärgad smet, 
konsistensen som till pannkaka 
ungefär. 

 

Biffarna kräver ganska mycket 
smör i pannan men det är 
absolut inget vi har något 
emot. 

 

När smöret tystnat sänkte jag 
plattan ett steg och skopade 
upp ungefär som plättar. 
Smeten är ganska lös och 
rinner ut lite. 
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Vände och stekte på andra 
sidan. 

 

Smaklig måltid.  

Riktigt gott blev det. 

 

Till min väninna serverade jag lingonsylt och potatis, själv nöjde jag mig med lite 
lättkokt blomkål.  

Såsen är bara en skvätt grädde och lite mer av ansjovisspadet som jag stekt ur pannan 
med. För den som äter grönt kan jag rekommendera rårivna morötter med pressad citron 
över. 

 


