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FORORD
DANSKE SLAGTERIER udgiver her en ny
udgave af opslagsværket “Udskæring og tilberedning af svinekød”
• med fotos af de optimale udskæringer af
svinekød i relation til den kulinariske kvalitet.
• med de anbefalede navne og specifikationer
på de enkelte udskæringer, så misforståelser
og forvirring blandt forbrugerne undgås.
• med vægtangivelser på de enkelte kødstykker
til hjælp for dem, som udvikler opskrifter
eller underviser i madlavning.
• med gennemprøvede tilberedningsanvisninger. Det drejer sig om grundopskrifter,
hvor der kun er tilsat salt, peber og evt. vand.
Grundopskrifterne kan danne baggrund for al
videre opskriftudvikling såvel med hensyn til
krydring som tilbehør.
Alt dette for at give forbrugerne en god
oplevelse med svinekød.
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TILBEREDNING AF SVINEKØD
Svinekød er blevet mere magert, og derfor er det
vigtigt at tilberede det nænsomt. Mange forbrugere steger svinekød for længe og ved for høj
temperatur, herved bliver kødet tørt og får et
stort stegesvind.
Det er derfor vigtigt at lære - selv erfarne husmødre - at tilberede det magre svinekød på en
ny måde. Det er kun de mere fede kødstykker
som koge-, stegestykke og nakke, der kan tåle
lang tilberedningstid.
Når stegetiden er kort, som for eksempel for
skinkeschnitzler af inderlår, er det meget vigtigt,
at alle hinder, sener og fedt fjernes, da de ikke
bliver spiselige med den korte stegetid. Når svinekødet er blevet mere magert, er fedtindholdet
faldet, og protein- og vandindholdet er steget.
Det er bedst at opbevare kødet som hele muskler med hinder om. Når de skæres i skiver, tern
eller strimler vil kødsaft trænge ud i emballagen.

Ændringer i svinekød under
tilberedning
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Forbehandling

Varmebehandling

Modning

Pandestegning

Mange forbrugere tror, at svinekød skal være så
nyslagtet som muligt. I mange supermarkeder
kan kødet være under et døgn gammelt, når det
ligger klar til salg i kølemontren. Modning af svinekød i to til fire dage har en positiv effekt på
mørheden af især svinekam og skinke. Modning
giver en forbedret spisekvalitet.

Marinering
Marinaden bør indeholde noget surt for eksempel vin, vineddike, citron- eller appelsinsaft eller
tomatpuré sammen med krydderier som fx løg,
hvidløg, peber, soja, ingefær eller krydderurter.
Desuden kan der tilsættes honning eller farin.
Marineret kød skal opbevares i køleskab. Derfor
er der ingen grund til at tilsætte olie, med mindre man blander olien i og opvarmer marinaden
ganske kort tid i for eksempel mikrobølgeovn, da
en række af smagsstofferne kun er opløselige i
lun olie. Kødet kommes i marinaden, når den er
afkølet. Marinaden skal stå i køleskabet, og
kødet skal vendes jævnligt, hvis det ikke dækkes af marinaden. Mindre kødstykker bør ikke
marineres mere end et døgn. Større kødstykker
(for eksempel svinekam, skinkeculotte) bør ikke
marineres mere end to døgn.

Stegning sker ved kontaktvarme mellem
stegepanden og kødet. En god pande har en god
varmeledningsevne. Varmeoverførslen sker
bedst i fedtstof. Pandestegning er bedst til tyndere kødstykker. Kødet kan være paneret, og
derved bliver stegesvindet meget mindre, men
fedtindholdet stiger.
Ved tørstegning får kødet et mere gråt
udseende.
Brug minutur ved pandestegning - det er
vigtigt at passe stegetiden nøje. Tag kødet af
stegepanden, så snart det er færdigstegt.

Kødfarven ændrer sig

Kødet begynder
at blive mørt
50°

50°

Kødsaften begynder
at fordampe
40°

40°

Brug minutur og stegetermometer, så der sikres den bedst mulige spisekvalitet og sikkerhed
for, at kødet er bakteriologisk i orden.
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Ovnstegning

Kogning

Grill

Kødet stilles i en kold ovn, hvis det er muligt.
Kødet bliver bedre, når det varmes langsomt op.
Temperaturerne i hæftet er beregnet på almindelige ovne.

Kødet kommes i kogende vand, så det lige netop
dækker. Kog op og skum. Dæmp varmen, kødet
koger ved lav/svag varme, det skal kun lige netop
simre, til det er mørt.

De anførte grilltider må kun betragtes som vejledende. I praksis er stegetiden blandt andet
afhængig af grillristens afstand fra gløderne, og
om der er blæst og træk ved grillen.

Kød med svær steges ved 200 grader. Federe
kødtyper som revelsben ved 180 grader. Magert
kød som Filet Royal, skinkeculotte og skinkemignon ved 160 grader, eventuelt brunes det
først på stegepanden. Brug stegetermometer, så
sikres det, at kødet er stegt, samtidig med at
det er saftigt og mørt. Se side 5. Varmluftovne
stilles cirka 20 grader lavere end almindelige
ovne.

Kogning ved for høj varme gør kødet tørt og
trevlet.

•
•
•

Kødet bliver mere mørt og saftigt, når det steges
ved lavere ovntemperatur, for eksempel ved
120 grader. Man kan gå ned til 90 grader, men
så skal man være sikker på, at ovnen også er 90
grader.

Mikrobølgeovn

•
I en mikrobølgeovn opvarmes maden med
mikrobølger, der er kortbølgede stråler. Mikrobølger er kun i stand til at trænge 1-5 cm ind i
maden. Resten af opvarmningen må ske ved
varmeoverførsel. Derfor skal kødet stå og hvile.
Tilberedning af svinekød i mikrobølgeovn er ikke
med i dette hæfte, idet der er mange forskellige
mikrobølgeovne på markedet. Tilberedningen
ændres meget for nogle kødstykker, og ikke alle
kødstykker er egnede til stegning i mikrobølgeovn.
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•
•
•
•
•

Risten skal være helt ren.
Læg kraftig stanniol i bunden af grillen.
Tænd grillen op i god tid. Tænd med sprittabletter eller tændvæske. Brug aldrig sprit.
Hæld aldrig tændvæske eller lignende på
en varm grill.
Anvend trækul til mindre kødstykker og pølser. Det giver en hurtig opvarmning og kraftig varme.
Til grillning af mellemstore kødstykker er en
blanding af trækul og briketter bedst.
Til hele kødstykker, der skal grilles langsomt, anvendes udelukkende briketter.
Grillen er først klar, når overfladen på kullene er grå og alle flammer væk.
Forlad aldrig en tændt grill.
Som tommelfingerregel gælder, at jo større
et kødstykke er, jo større afstand skal der
være til gløderne. Ved kort stegetid skal
kødet være tæt ved gløderne. Ved lang stegetid langt fra gløderne.
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TILBEREDNINGSANVISNINGERNE
Hæftet indeholder grundopskrifter, hvor der
først og fremmest er lagt vægt på:

et godt resultat kødet skal smage godt
en nem opskrift
at der ikke bruges mere
el eller gas end nødvendigt
at opskrifterne bakteriologisk
er i orden.
Opskrifterne er udviklet på Slagteriernes Forskningsinstitut og er derefter afprøvet af såvel
øvede som uøvede forbrugere.
Derfor er opskrifterne så sikre, som de nu
engang kan være for en biologisk varierende
råvare som svinekød. Ovne, gryder, pander med
mere kan også variere meget. Stegetid/kogetid
må derfor betragtes som vejledende.
I afprøvningerne er der hovedsagelig brugt
almindelige danske slagtesvin, men de forskellige specialproducerede grise har også været
med i afprøvningerne. Stegetiden er kun forlænget, hvis tykkelsen/højden er meget større
end normalt, enten fordi det er en meget tung
gris eller på grund af den biologiske variation på
svinekød. Her er det ekstra vigtigt at bruge
stegetermometer.

Kogeplade og ovn
Følgende temperaturindstillinger har været
brugt på kogeplade:

Kraftig varme
God varme

1 Lav varme

6
5

2
4

Jævn varme

Fedtstof

Rids kødstykker med ben

Vi har valgt at stege og brune kødet i små mængder fedtstof. Fedtstofmængden er afprøvet på
forskellige typer pander. Men vi må anbefale
teflonbelægning eller en gammel indfedtet pande, som ikke vaskes op med sulfo. Vi har valgt
den lave fedtstofmængde for at følge kostrådet
“Brug kun lidt smør, margarine og olie”. Fedtstofmængden skal være tilstrækkelig til at sikre
et godt resultat. Så vidt vi har kunnet se, har
fedtstofmængden, som bruges til stegning, ikke
den store betydning for fedtindholdet i det færdigstegte kød, hvis kødet tages af panden
straks, det er færdigstegt. Det gælder dog ikke
for panerede kødstykker. Vi har for eksempel
analyseret bacon stegt i olie og tørstegt, og der
er ingen forskel på fedtindholdet i den stegte
bacon. Det fedtstof, som er tilbage på panden,
bør kasseres.

På kødstykker med ben, for eksempel stegestykke og kogestykke kan man snitte i hinden
midt ned på benene, så er de lettere at fjerne,
når kødet er stegt, og kødet er nemmere at
skære ud.

Salt
Salt giver smag og kan binde væske. Det udnyttes ved farsrøring, hvor kødet først røres med
salt. Ved stegning af mindre kødstykker på pande har vi valgt at tilsætte salt til sidst. Det er forskelligt, hvor meget salt man ønsker at bruge,
derfor er der ikke angivet mængde. Ved opskriften på frikadeller er saltmængden angivet, fordi
man ikke bør smage på rå fars.

Dup kødet

Hviletid
Hviletiden er meget vigtig for spisekvaliteten,
idet kødsaften dermed bliver inde i kødet i stedet for at løbe ud, når stegen skæres for. Når
stegen tages ud af ovnen fortsætter temperaturstigningen i det indre af kødstykket. Jo højere temperatur man steger ved, jo større forskel
er der på overfladen og kødets indre temperatur.
Derfor er det vigtigt, at lade kødet hvile. Store
stege skal hvile ca. 20 minutter, mindre stege
15 minutter og koteletter ca. 2 minutter.
Kniber det med at beregne tiden, når der serveres middag, er det bedre at lade stege hvile for
lang tid end for kort tid. Kødet er varmt i meget
længere tid, end de fleste tror.

80°
60°
40°
60°
80°

Dup kødet tørt med køkkenrulle, før kødet skal
brunes på pande eller i gryde. Så bliver kødet
pænt gyldent. Hvis kødet er vådt, vil det koge i
stedet for at stege. Ved gryderetter er det vigtigt
at brune kødet i flere omgange, hvis portionen
er stor. Man kan også lade være med at brune
kødet. Tern og strimler kan kommes direkte ned
i saucen, og koge til de er møre. Saucen jævnes
først, når kødet er mørt og lige før servering.

Svag varme

3
Middel varme

Ved stegning i ovn stilles kødet i en kold ovn,
herved mindskes elforbruget, og samtidig
bliver kødets spisekvalitet bedre.
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HYGIEJNEREGLER I KØKKENET
Bakterier, som for eksempel Salmonella, vil
kunne findes på kødets overflade, mens der i
kernen af hele kødstykker er praktisk taget sterile bakteriologiske forhold. Men da håndteringen af kødet fra slagtning til salg og de hygiejniske forholdsregler ved tilberedning i hjemmet ikke altid er tilstrækkelig gode, anbefaler vi
så høje centrumtemperaturer, at man er på den
helt sikre side. Derfor anbefales følgende til
den almindelige forbruger:

Men det er også vigtigt, at kødet har en god
spisekvalitet og et lavt tilberedningssvind. Forsøg på Slagteriernes Forskningsinstitut har vist,
at hele stege af skinke og kam opnår den bedste mørhed og saftighed, når centrumtemperaturen er 65 grader efter hviletid.

Vær opmærksom på
følgende køkkenråd:

Der er da heller ingen grund til at fraråde rosastegte hele stege af kam og skinke, idet eventuelle bakterier vil være på kødets overflade ikke inde i midten af kødet.

•
•

Gravide bør dog ikke spise rød- og rosastegt kød
af enhver kødtype på grund af faren for toxoplasma.

•
•

•
•

•

Filet Royal steges til 60 grader
Svinekam og skinkesteg steges til 65
grader - i hviletiden vil temperaturen for
større stege stige til ca. 70 grader
Hamburgerryg og røget skinke koges til
60 grader - i hviletiden i gryden vil temperaturen stige til ca. 70 grader
Mørbrad Royal, skinkemignon og skinkeculotte steges til 65-70 grader.
Ved 65 grader vil kødet være let rosa,
ved 70 grader vil det være netop gennemstegt
Nakkekam og nakkefilet steges til 75
grader
Hakket kød, mindre kødstykker, rullestege og lignende skal gennemsteges d.v.s. mindst 75 grader.

•
I tilberedningsanvisningerne i hæftet bruges
udtrykket “netop gennemstegt” for mindre
kødstykker for at sikre, at kødet er bakteriologisk
i orden og samtidig har den bedst mulige spisekvalitet.
I øvrigt er det vigtigt at være opmærksom på
følgende:

•

Bland ikke rå varer med tilberedte varer.

•

Lær nogle grundlæggende regler for opbevaring af madvarer. Materiale fås hos Forbrugerinformation, Fødevaredirektoratet og
DANSKE SLAGTERIER.

•

•
•
•
•
•

Forstå hvad tid og temperatur betyder for
opformeringen af bakterier.
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•
•
•

Sørg for at kødet kommer hurtigt hjem og på
køl efter indkøb.
Korrekt køleskabstemperatur højst + 5
grader.
Hold køleskabet rent.
Tag først kødet ud af køleskabet, når det skal
tilberedes.
Marineret kød skal opbevares i køleskab
under marinering.
Optø frossen kød i køleskab.
Undgå dryp fra for eksempel optøede kødvarer på andre varer i køleskabet.
Vask hænder før og efter berøring af rå madvarer.
Skift karklud hver dag - og husk, at karkluden skal vaskes ved 60 grader.
Brug altid rene redskaber.
Vask skærebræt og kniv grundigt efter partering og udskæring af råt kød - og lad det
tørre helt, før det bruges igen.
Det er praktisk at have flere skærebrætter, så
du kan tage et rent og tørt til det næste, du
skal skære ud.
Sæt middagsrester hurtigt i køleskabet, også
selv om de stadig er lune.
Ved genopvarmning skal maden koges grundigt igennem.
Mikrobølgeovne varmer ofte ujævnt, vær
opmærksom på, at maden er gennemvarm
over det hele.
Vær ekstra påpasselig ved grillstegning i
sommervarmen. Se efter at kødet er stegt tilstrækkeligt.
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FEDTINDHOLD I SVINEKØD
I samarbejde med Slagteriernes Forskningsinstitut er der udviklet den bedste tilberedningsanvisning for de enkelte udskæringer. Derefter blev der på Slagteriernes Forskningsinstitut tilberedt fire prøver af hver udskæring, og de
blev analyseret. Analyser af råt og stegt kød
samt på stegt kød, hvor fedtkanten er skåret fra,
fremgår af skemaet.
Eksemplerne under de enkelte udskæringer er
et gennemsnit af disse tal.
Fedtindholdet i skemaet er angivet pr. 100 gram
uden ben.
Når skemaet bruges ved beregninger, er det vigtigt at vælge den rigtige kolonne. Der er råt og
stegt kød, og for de udskæringer, hvor der kan
være fedtfraskær, er det også med. Disse oplysninger findes ligeledes under de enkelteudskæringer for en skive eller et stykke.

Fedt i 100 gram
råt kød
i gram

Udskæring

Fedt i 100 gram
stegt kød
i gram

Fedt i 100 gram
stegt kød
efter fedtfraskær

FLÆSKESTEG

Svinekam
Nakkekam
Skinkesteg
Ribbenssteg, kogestykke
Ribbenssteg, stegestykke

18
23
13
30
20

20
25
12
36
27

12
15
6
28
19

SVINEKAM uden svær med 3 mm spæk

Ovn

11

13

9

NAKKEFILET

Ovn/gryde

11

14

-

FILET ROYAL

Ovn

1

2

-

SVINEMØRBRAD

Ovn
Mørbradbøffer, 3 cm tykke, pande

4
4

4
8

-

MØRBRAD ROYAL

Pande

1

2

-

SKINKEMIGNON

Ovn
Gryde
Flækket, pande

4
4
4

6
7
7

-

SKINKECULOTTE med 2 mm spæk

Ovn

10

7

4

SVINEKOTELETTER
med 3 mm spæk, uden ben

1 cm tykke - fad
11/2 cm tykke
2 cm tykke

12
12
12

15
15
15

6
7
7

1 1/2 cm tykke eller 2 cm tykke

12

16

9

SVINEKOTELETTER med 3 mm spæk,
uden ben, med panering

1

NAKKEKOTELETTER

1 /2 cm tykke
11/2 cm tykke - fad
2 cm tykke
2 cm tykke - fad

11
11
11
11

16
15
15
16

-

NAKKEKOTELETTER med panering

11/2 cm tykke
2 cm tykke

11
11

16
14

-

MEDAILLON af svinefilet

Pande

1

2

-

SAUTE SKIVER af svinefilet

Pande

1

3

-

1

SKINKESCHNITZLER AF INDERLÅR

1-1 /2 cm tykke

2

4

-

SKINKESCHNITZLER AF INDERLÅR
med panering

1-11/2 cm tykke

2

6

-

1

WOK STRIMLER af inderlår

1

2

3

-

1

12

14

5

1

1 /2 cm tykke, pande

11

17

9

BACON

Ca. 2 mm tykke skiver, pande

28

30

-

STEGT FLÆSK AF KOGESTYKKE
uden ben

1

/2 cm tykke, ovn
1 cm tykke, paneret

20
20

25
25

-

RIBSTEAKS AF KOGESTYKKE
ca. 2 1/2 cm tykke

Gryde
Ovn

20
20

27
28

22
18

STEGT FLÆSK AF STEGESTYKKE
uden ben

1

30
30

34
33

-

REVELSBEN AF STEGESTYKKE
Gryde
i skiver, med 2 mm spæk, 2 1/2 -3 cm tykke Ovn

27
27

29
32

22
34

HELT REVELSBEN AF STEGESTYKKE
med 2 mm spæk

Ovn

27

40

28

KÆBEKLUMP

Gryde

5

8

-

FRIKADELLER

Af hakket svinekød med 6 % fedt
Af hakket svinekød med 10 % fedt
Af hakket svinekød med 18 % fedt

5
8
13

8
10
15

-

KREBINETTER

Hakket svinekød med 6 % fedt
Hakket svinekød med 10 % fedt
Hakket svinekød med 18 % fedt

6
10
18

9
13
21

-

VIKINGSTEAKS

/2 x /2 x ca. 8 cm

1 /2 cm tykke, pande

BOVSTEAKS

6

/2 cm tykke, ovn
/2 cm tykke, pande

1
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SVINEKØD OG ERNÆRING
Svinekød er lige så magert som oksekød
Mange danskere opfatter svinekød som fedt kød, men det gælder ikke mere for en lang række kødstykker. Prøver man at sammenligne forskellige kødtyper, ser det sådan ud:
Når man skærer fedtkanten af flæskestegen mellem kød og svær halveres fedtindholdet. Fedtkanten er skåret af med
kniv og gaffel - ikke som en fedtfanatiker,
men som mange forbrugere gør i dag.

Ved tilberedning af kød sker der et svind.
Det er både vand (kødsaft) og fedt, der forsvinder. De fleste kødstykker afgiver fedt kun meget magert kød kan opsuge fedtstof
under stegning. Magre kødstykker, som
for eksempel skinkeschnitzel af inderlår og
skinkemignon, optager kun ganske lidt
fedtstof - under 1 %.
Det er oplagt at skære fedtkanten af
svinekoteletten, hvis man vil spare på fedtet i kosten.
Fedtindholdet mere end halveres, når fedtkanten skæres af.
Panering holder på saftigheden og nedsætter tilberedningssvindet i magert kød
som for eksempel en skinkeschnitzel. Men
fedtindholdet bliver dobbelt så højt. Ved
panering af federe kødstykker, som for
eksempel svinebryst, kogestykke til paneret flæsk, øges fedtindholdet ikke så
meget.

Bacon blev tørstegt og stegt i 1/2 spsk olie
til seks skiver bacon. Der var ingen forskel.
Skiverne så lige pæne og gyldne ud. Der
var heller ingen forskel i fedtindholdet,
når baconskiverne var stegt.

Fedt i 100 gram råt kød:
* Filet Royal

1g

* Sauté skiver af svinefilet

1g

* Medaillon af svinefilet

1g

* Mørbrad Royal

1g

Kalkun uden skind

2g

Skinkeschnitzel af inderlår

2g

Wok strimler af inderlår

2g

Kalveschnitzel af inderlår

2g

Roastbeef af inderlår

3g

Svinemørbrad

4g

Skinkemignon

4g

Oksemørbrad

6g

Kylling uden skind

6g

** Skinkeculotte, ca. 2 mm spæk

10 g

Kylling med skind

12 g

Nakkekoteletter/nakkefilet

12 g

** Svinekoteletter, ca. 3 mm spæk

12 g

Lammekølle

14 g

Okseculotte

15 g

Slag til rullepølse eller rullesteg

16 g

Oksehøjreb med kappe

17 g

Svinekam

18 g

Ribbenssteg af kogestykke

20 g

Ribsteaks

20 g

Revelsben af stegestykke

27 g

Svinebryst, stegestykke

30 g

Oksetværreb

30 g

Lammeryg

31 g

And

39 g

Kilder: “Levnedsmiddeltabeller”, Levnedsmiddelstyrelsen 1996
*) Analyse fra Slagteriernes Forskningsinstitut, 1999.
**) Analyse fra Slagteriernes Forskningsinstitut, 1993.

Der er dobbelt så meget fedt i en frikadelle
af svinekød med 18% fedt, som der er i en
frikadelle af svinekød med 6% fedt.

Når vi spiser svinekød, får vi blandt andet proteiner, vitaminer og mineraler.
Svinekød indeholder meget B1 vitamin og er også en god kilde til B2, B12, D og Niacin.
Endvidere er svinelever en god A vitamin kilde. A vitaminet er dog så højt, at gravide for en sikkerheds skyld ikke bør spise stegt lever - men gerne leverpostej.
Jern er et af de mineraler spædbørn, små børn, teenagere og kvinder i den menstruerende alder nemt
kommer til at mangle i kosten. Jernet i svinekød er let at optage i kroppen og er samtidig med til at
udnytte jernet fra brød og grøntsager bedre. Kød og lever giver også zink og selen.
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SÅDAN BRUGER DU HÆFTET

Foto af kødstykket, som det ser ud ved indkøb.
Hvis man selv skærer kødet ud, er det vigtigt at
være opmærksom på at skinkeschnitzler,
koteletter og andre kødstykker i skiver skal være
lige tykke, da de ellers er umulige at tilberede tilfredsstillende - skiverne får let for kort eller for
lang tilberedning.

Hvor på grisen? På tegningen af grisen kan man se, hvor det
pågældende kødstykke kommer fra.
Desuden er der en kort forklaring. På side 45 er der en mere
udførlig beskrivelse af partering af en halv gris.
Vægt giver oplysninger om den maksimale vægt på hele
kødstykker af et almindeligt slagtesvin på cirka 75 kg slagtet vægt. For nogle stykker er angivet et interval for eksempel skinkemignon 300 - 500 g for at angive, at det er i
denne vægtkatagori, der er flest skinkemignoner. Ved
kødstykker i skiver er det gennemsnitsvægten for en skive
af den omtalte tykkelse.

Tilberedningsanvisningerne er grundopskrifter,
som kan bruges af madpublicister, undervisere,
slagtere med flere som udarbejder opskrifter til
forbrugerne. Grundopskrifterne er kun tilsat salt,
peber og evt. vand. Det er op til madpublicister,
formidlere og slagtere at bruge spændende krydderier, grøntsager, frugt, vin, bouillon, fløde
eller hvad der nu ønskes i den pågældende
opskrift.

Den centrumtemperatur, som er angivet, er for
den almindelige forbruger. Rosastegning se
side 5.

mod nakkeenden er højere/tykkere, og det skal
derfor have længere tid end den øvrige del af
kammen.

Vægten i opskriften er baseret på almindelige
danske slagtesvin. Stegetiden øges ikke fordi et
kødstykke er længere, men det øges, hvis kødet
er væsentlig tykkere/højere. Derfor anbefaler vi
for eksempel heller ikke at stege hele svinekammen til flæskesteg på en gang. Stykket op
Fedtindholdet er opgivet i en skive eller et stykke. Vægten på kødstykket står i parentes. Hvis
man vil have fedtindholdet i kødet pr. 100 gram kan man finde det på side 6.
Stegesvindet er hovedsageligt gennemsnittet af stegesvind, som er målt på Slagteriernes
Forskningsinstitut. Det kan betragtes som et fingerpeg. Stegesvindet øges, hvis kødet koger/
steger ved kraftig varme og i for lang tid. Svindet kan gøres mindre ved at tilberede nænsomt
ved lav varme, og lige til det har opnået den ønskede centrumtemperatur.
Ben i kødstykket er angivet i %. Så er det nemmere at købe ind og vurdere, hvor mange opskriften er til. Det er også vigtigt, hvis retten skal ernæringsberegnes. Næringsindholdet er altid opgivet pr. 100 g netto - det vil sige uden ben.
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NAKKEKAM

Nakkekammen skæres af forenden. Den er uden ben.
Sværen ridses med 1/2 cm’s mellemrum, og stegen snøres.
Vægt: Ca. 3 kg

Flæskesteg af nakkekam
1-3 kg nakkekam
1-3 spsk groft salt
evt. 5 dl vand, hvis der ønskes sauce
Tilberedningstid: Ca. 3 timer

Rids sværen helt ned til kødet med 1/2 cm’s
mellemrum - men undgå at ridse i selve kødet.
Drys sværen med groft salt. Vær omhyggelig
med at få salt ned mellem alle sværene. Hæld
evt. koldt vand i bradepanden eller læg stanniol
i bunden af bradepanden. Læg stegen på en rist
i bradepanden, så sværen ligger så vandret som
muligt. Sæt bradepanden med stegen nederst i
en kold ovn. Tænd ovnen på 200 grader og lad
stegen stå i 2-21/2 time, til stegen er gennemstegt.

Fedtindhold i kødet i
gram. Vægt af kødet i
parentes i gram.
Rå
Stegt
Stegt fraskåret fedtkant

Bruges stegetermometer, skal centrumtemperaturen være 75 grader, så er stegen færdig.
Tag stegen ud af ovnen, og hæld skyen fra
bradepanden. Skulle sværen ikke være helt
sprød, så brun stegen efter under grill eller ved
250 grader. Lad stegen hvile i ca. 20 minutter
uden at være dækket til.
Tips: Hvis slagteren har ridset stegen så gå den
efter, nogle gange er ridsningen ikke dyb nok især i siderne.

Nakkekam
21 (95)
15 (58)
7 (44)

Stegesvind

40 %

Ben

0%
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NAKKEFILET

Nakkefileten skæres af nakkekam.
Svær og fedt skæres af.
Vægt: Ca. 2 kg

Nakkefilet

Nakkefilet

Sprængt nakkefilet

1-2 kg nakkefilet
10 g smør, margarine eller 2 tsk olie
salt og peber
1-2 dl vand

1-2 kg nakkefilet
salt og peber

1-2 kg sprængt nakkefilet
vand

Tilberedningstid: Ca. 21/2 time

Tilberedningstid: Ca. 2 1/4 time

Tilberedningstid: Ca. 21/2 time

Krydr med salt og peber. Læg nakkefileten i en
lille bradepande.
Sæt fadet med kødet midt i en kold ovn. Tænd
ovnen på 180 grader, og lad nakkefileten stå i
11/2 - 2 timer, til den er gennemstegt. Bruges
stegetermometer skal centrumtemperaturen
være 75 grader, så er nakkefileten færdig. Dæk
nakkefileten med stanniol, og lad kødet hvile i
ca. 20 minutter.

Kom nakkefileten i en gryde med kogende vand,
så det lige dækker. Bring vandet i kog igen og
skum. Kog ved lav varme under låg i ca. 1 3/4
time til kødet er gennemkogt. Bruges stegetermometer skal centrumtemperaturen være 75
grader. Dæk nakkefileten med stanniol og lad
kødet hvile i ca. 20 minutter.

Dup nakkefileten tør med køkkenrulle. Varm
fedtstoffet i en gryde ved god varme - smør og
margarine skal være gyldent, olie skal være
varmt. Brun hurtigt nakkefileten på alle
sider, 4-5 minutter i alt. Krydr med salt og
peber, og tilsæt vand. Skru ned til svag varme,
og lad fileten stege under låg i ca. 45 minutter.
Vend - og steg endnu ca. 45 minutter. Samlet
stegetid efter bruning er ca. 11/2 time, kødet skal
være gennemstegt. Bruges stegetermometer
skal centrumtemperaturen være 75 grader, så er
nakkefileten færdig. Dæk nakkefileten med
stanniol, og lad kødet hvile i ca. 20 minutter.

Fedtindhold i kødet i
gram. Vægt af kødet i
parentes i gram.

Gryde

Ovn

Rå
Stegt

7 (66)
6 (44)

7 (62)
6 (44)

Stegesvind

35 %

30 %

Ben

Nakkefilet

0%
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NAKKEKOTELETTER

Nakkekoteletter skæres af nakkefilet i lige tykke skiver
på 11/2 eller 2 cm.
Vægt: 11/2 cm - ca. 115 g
2 cm - ca. 150 g

Nakkekoteletter
2 nakkekoteletter, 11/2 cm tykke
10 g smør, margarine eller 2 tsk olie
salt og peber
Tilberedningstid: Ca. 15 minutter
Dup nakkekoteletterne tørre med køkkenrulle.
Krydr med peber. Varm fedtstoffet på en pande
ved god varme - smør og margarine skal være
gyldent, olie varmt. Brun nakkekoteletterne ca.
1 minut på hver side. Skru ned til middel varme
og steg dem færdige, 4-5 minutter på hver side,
til de er gennemstegte. Krydr med salt.
Nakkekoteletter 2 cm tykke steges på samme
måde. Stegetiden ved middel varme er 6-7
minutter på hver side efter bruning, til de er
gennemstegte.

Panerede nakkekoteletter
2 nakkekoteletter,11/2 cm tykke
1 æg
3
/4 - 1 dl rasp
salt og peber
25 g smør eller margarine
Tilberedningstid: Ca. 30 minutter
Slå ægget ud på en tallerken og pisk det sammen med en gaffel. På en anden tallerken blandes rasp med salt og peber. Vend nakkekoteletterne, først i ægget og dernæst i raspen.

Lad fedtstoffet blive gyldent på en pande ved
god varme. Brun nakkekoteletterne ca. 1 minut
på hver side. Skru ned til svag varme og steg
dem færdige, 6-7 minutter på hver side, til de
er gennemstegte.
Nakkekoteletter 2 cm tykke steges på samme
måde. Stegetiden ved svag varme er 8-9 minutter på hver side, til de er gennemstegte.

Nakkekoteletter i fad
4 nakkekoteletter, 11/2 cm tykke
10 g smør, margarine eller 2 tsk olie
salt og peber
sauce
Tilberedningstid: Afhænger af saucen.

Fedtindhold i
kødet i gram.
Vægt af kødet i
parentes i gram.

Dup nakkekoteletterne tørre med køkkenrulle.
Krydr med peber. Varm fedtstoffet på en pande
ved god varme - smør og margarine skal være
gyldent, olie varmt. Brun nakkekoteletterne ca.
2 minutter på hver side. Læg nakkekoteletterne
på en tallerken. Saucen laves i panden. Koteletterne lægges ned i saucen og simrer i 4-5
minutter ved svag varme, til de er gennemstegte.
Nakkekoteletter 2 cm tykke steges på samme
måde. Efter bruning skal de simre i saucen i
6-8 minutter ved svag varme, til de er gennemstegte.
Grill: Ca. 8 minutter på hver side, i alt
ca. 16 minutter.

Nakkekotelet

Nakkekotelet
paneret

Nakkekotelet
i fad

12 (113)
12 (75)

16 (141)
20 (127)

13 (118)
12 (79)

35 %

10 %

35 %

Rå
Stegt
Stegesvind
Ben

0%
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BOVBLAD OG BOV MED OG UDEN SVÆR

Bov uden svær

Bov med svær

Bovblad

Bovblad sidder under nakkefileten.
Hele boven kan bruges som bov med og uden svær.
Vægt på bovblad: Ca. 650 g
Vægt på bov: 600 g -2 kg

Bov eller bovblad

Tænd ovnen på 200 grader og lad stegen stå i
ca. 2 timer, til kødet er helt gennemstegt og let
slipper benet. Skulle sværen ikke være helt
sprød, så brun stegen under grill eller ved 250
grader. Lad stegen hvile i ca. 20 minutter uden
at være dækket til.

Bov

ca. 1 kg bov med ben og uden svær
eller 1 bovblad
10 g smør, margarine eller 2 tsk olie
salt og peber
2 dl vand

ca. 1 kg bov med ben og svær
1 spsk groft salt
evt. 5 dl vand, hvis der ønskes sauce

Tilberedningstid: Ca. 2 timer

Rids sværen helt ned til kødet med 1/2 cm’s
mellemrum - men undgå at ridse i selve kødet.
Drys sværen med groft salt. Vær omhyggelig
med at få salt ned mellem alle sværene. Hæld
evt. koldt vand i bradepanden eller læg stanniol
i bunden af bradepanden. Læg stegen på en rist
i bradepanden, så sværen ligger så lige som
muligt. Læg evt. sammenkrøllet stanniol eller et
stykke skrællet kartoffel under stegen for at få
sværen til at ligge så vandret som muligt. Sæt
bradepanden med stegen midt i en kold ovn.

Dup kødet tørt med køkkenrulle. Varm fedtstoffet i en gryde ved god varme - smør og margarine skal være gyldent, olie skal være varmt. Brun
hurtigt kødet på alle sider, ca. 4 minutter i alt.
Krydr med salt og peber og tilsæt vand. Skru
ned til svag varme, og steg under låg i 30-45
minutter. Vend og steg endnu 30-45 minutter,
samlet stegetid efter bruning er 1-11/2 time, til
kødet er helt gennemstegt og let slipper benet.
Dæk stegen med stanniol og lad kødet hvile i ca.
20 minutter.

Tilberedningstid: Ca. 21/2 time

Bovblad kan også steges i ovn. Sæt den midt i
en kold ovn og steg den ved 180 grader i
1-11/2, time, til kødet er helt gennemstegt og let
slipper benet. Hviletid ca. 20 minutter tildækket.

Tips: Bov uden svær kan brunes ved at lægge
fedtsiden nedad i en tør gryde.
Bovblad

Bov med svær

Bov uden svær

Stegesvind

25 %

35 %

30 %

Ben

15 %

10 %

10 %
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BOVSTEAKS

Bovsteaks saves af tyndboven i lige tykke skiver på 11/2 cm.
Fedtkanten skæres af.
Vægt: Ca. 275 g

Bovsteaks
2 bovsteaks, 11/2 cm tykke
10 g smør, margarine eller 2 tsk olie
salt og peber
Tilberedningstid: Ca. 30 minutter

Snit bovsteaksene i øverste muskelhinde ca.
fire steder. Dup kødet tørt med køkkenrulle.
Krydr med peber. Varm fedtstoffet på en pande
ved god varme - smør og margarine skal være
gyldent, olie skal være varmt. Brun kødet 1
minut på hver side. Skru ned til middel varme
og steg dem færdige, 6-7 minutter på hver side,
til de er helt gennemstegte. Krydr med salt.

Grill
7-8 minutter på hver side, ca. 15 minutter
i alt.

Fedtindhold i kødet i
gram. Vægt af kødet i
parentes i gram.

Bovsteak

Rå
Stegt
Stegt fraskåret fedtkant

31 (290)
29 (193)
13 (145)

Stegesvind

30 %

Ben

10 %
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SVINEKAM

Svinekam skæres af stykket fra mørbradenden op til 5. ribben
uden mørbradklods. Benene fjernes, og sværen ridses med 1/2 cm’s
mellemrum.
Vægt: Ca. 2,5 kg

Flæskesteg af svinekam
1-2 1/2 kg svinekam uden ben
1-2 1/2 spsk groft salt
evt. 5 dl vand, hvis der ønskes sauce
Tilberedningstid: Ca. 2 timer
Rids sværen helt ned til kødet med 1/2 cm’s
mellemrum - men undgå at ridse i selve kødet.
Drys sværen med groft salt. Vær omhyggelig
med at få salt ned mellem alle sværene. Hæld
evt. koldt vand i bradepanden eller kom stanniol
i bunden af bradepanden. Læg stegen på en rist
i bradepanden, så sværen ligger så lige som
muligt. Læg evt. sammenkrøllet stanniol eller et
stykke skrællet kartoffel under stegen for at få
sværen til at ligge helt vandret. Sæt bradepanden med stegen midt i en kold ovn.

Tænd ovnen på 200 grader og lad stegen stå i
ca. 11/2 time. Bruges stegetermometer, skal man
mærke om sværen er sprød, når centrumtemperaturen er 55 grader. Hvis den er sprød
fortsættes stegningen til centrumtemperaturen
er 65 grader.
Hvis den ikke er sprød skal man skrue op på
250-300 grader, indtil centrumtemperaturen er
65 grader. Hold øje med at sværen ikke bliver
for mørk.
Hvis kødet er mere end 65 grader, vil det nemt
blive tørt. Tag stegen ud af ovnen, og hæld
skyen fra bradepanden. Lad stegen hvile i ca.
20 minutter uden at være dækket til.

Fedtindhold i kødet i
gram. Vægt af kødet i
parentes i gram.
Rå
Stegt
Stegt fraskåret fedtkant
Stegesvind

Tips: Svinekam fra 6. - 10. ribben er ikke lige
høj i begge ender, derfor vil den kræve en længere tilberedningstid end den øvrige kam, og det
er derfor svært at få et godt resultat, hvis man
steger hele svinekammen i ét stykke. Når den
tynde del af kammen er lige netop gennemstegt,
er den tykke ende op mod nakken ikke stegt nok
- og når kødet op mod nakken -den tykke ende er stegt, så er kødet i den tynde ende stegt for
meget og dermed tørt og kedeligt.
Tips: Hvis slagteren har ridset stegen så gå den
efter, nogle gange er ridsningen ikke dyb nok især i siderne.

Flæskesteg af svinekam
15 (81)
11 (55)
5 (44)
30 %

Ben
Hvis der er ben i

0%
Svinekam fra 1. til 10. ribben: 8 %
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SVINEKAM UDEN SVÆR

Svinekam uden svær skæres af hele svinekammen - uden mørbradklods.
Ben og svær samt kappen på kammens overside fjernes, så kammen
bliver ens i tykkelse.
Hvor der er fedt, trimmes ned til 3 mm spæk.
Vægt: Ca. 3,5 kg

Svinekam uden svær
1-3,5 kg svinekam, med 3 mm spæk
og uden ben
salt og peber
Tilberedningstid: Ca. 11/2 time
Drys svinekammen med salt og peber. Læg
svinekammen i et ildfast fad eller i en bradepande. Sæt fadet med kødet midt i en kold
ovn. Tænd ovnen på 180 grader og lad stegen
stå i 45 minutter-1 time. Bruges stegetermometer skal centrumtemperaturen være 65 grader, så er stegen færdig. Dæk svinekammen
med stanniol og lad den hvile i ca. 20 minutter.

Dup kødet tørt med køkkenrulle. Varm fedtstoffet i gryden ved god varme - smør og margarine
skal være gyldent, olie skal være varmt. Brun
hurtigt kødet på alle sider. Krydr med salt, peber
og tilsæt vand. Lad kødet stege under låg ved
svag varme ca. 45 minutter efter bruning. Kødet
er færdigt, når centrumtemperaturen er 65 grader. Hviletid ca. 20 minutter tildækket.
Tips: Svinekam uden svær med 3 mm spæk kan
brunes uden fedtstof ved at lægge kødet med
fedtsiden nedad i en tør gryde.

Sprængt svinekam
1,2 kg sprængt svinekam, med 3 mm spæk
og uden ben
vand
Tilberedningstid: Ca. 11/2 time
Kom svinekammen i en gryde med kogende
vand, så det lige dækker. Bring vandet i kog igen
og skum. Kog ved lav varme under låg i 3/4-1
time. Bruges stegetermometer skal centrumtemperaturen være 65 grader, så er kammen
færdig. Hviletid ca. 20 minutter tildækket.

Svinekam uden svær
1 kg svinekam, med 3 mm spæk og uden ben
10 g smør, margarine eller 2 tsk olie
salt og peber
1 dl vand
Tilberedningstid: Ca. 11/2 time

Fedtindhold i kødet i
gram. Vægt af kødet i
parentes i gram.

Svinekam uden svær i ovn

Rå
Stegt
Stegt fraskåret fedtkant

11(100)
9 (70)
8 (62)

Stegesvind

30 %

Ben
Hvis der er ben i

0%
Hele kammen 6 %
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SVINEKOTELETTER
1 1/2 cm tyk

2 cm tyk

Af hele svinekammen uden svær og kappe. Se side 15.
Skæres i lige tykke skiver på 1, 11/2 , 2 eller 3 cm.
Vægt uden ben: 1 cm - ca. 65 g, 11/2 cm - ca. 95 g,
2 cm - ca. 125 g og 3 cm - ca. 190 g

Svinekoteletter
2 svinekoteletter, 2 cm tykke
10 g smør, margarine eller 2 tsk olie
salt og peber
Tilberedningstid: Ca. 15 minutter
Dup koteletterne tørre med køkkenrulle. Krydr
med peber. Varm fedtstoffet på en pande ved
god varme - smør og margarine skal være gyldent, olie skal være varmt. Brun koteletterne ca.
1 minut på hver side. Skru ned til middel varme
og steg dem færdige, ca. 3 minutter på hver
side, til de er netop gennemstegte. Krydr med
salt.
Svinekoteletter 11/2 cm tykke steges på samme
måde. Stegetiden ved middel varme er ca. 2
minutter på hver side efter bruning, til de er netop gennemstegte.

Brun koteletterne ca. 2 minutter på hver side.
Skru ned til middel varme, og steg dem færdige,
2-3 minutter på hver side, til de er netop gennemstegte.

Panerede svinekoteletter
2 svinekoteletter, 2 cm tykke
1 æg
3
/4-1 dl rasp
salt og peber
20 g smør eller margarine

Svinekoteletter 11/2 cm tykke steges på samme
måde. Stegetiden ved middel varme er 1-2
minutter på hver side efter bruning, til de er netop gennemstegte.

Tilberedningstid: Ca. 15 minutter
Slå ægget ud på en tallerken og pisk det
sammen med en gaffel. På en anden tallerken
blandes rasp med salt og peber. Vend koteletterne, først i ægget og dernæst i raspen. Lad
fedtstoffet blive gyldent på en pande ved god
varme.

Fedtindhold i kødet i
gram. Vægt af kødet i
parentes i gram.
Rå
Stegt
Stegt fraskåret fedtkant
Stegesvind
Ben
Hvis der er ben i

Svinekotelet

Svinekotelet
paneret

18 (146)
17 (113)
7 (103)

19 (163)
25 (151)
12 (133)

20 %

10 %
0%
Hele kammen: 6 %
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SVINEKOTELETTER
1 cm tyk

Sommerfugl

Af hele svinekammen uden svær og kappe. Se side 15.
Skæres i lige tykke skiver på 1, 11/2 , 2 eller 3 cm.
Vægt uden ben: 1 cm - ca. 65 g, 11/2 cm - ca. 95 g,
2 cm - ca. 125 g og 3 cm - ca. 190 g

Fadkoteletter
4-6 svinekoteletter, 1 cm tykke
10 g smør, margarine eller 2 tsk olie
peber
sauce

Grill
Koteletter uden ben 2 cm tykke grilles ca. 4
minutter på hver side, ca. 8 minutter i alt.
Koteletter med fyld 3 cm tykke grilles ca. 8
minutter på hver side, ca. 16 minutter i alt.

Tilberedningstid: Afhænger af saucen.
Dup koteletterne tørre med køkkenrulle. Krydr
med peber. Varm fedtstoffet på en pande ved
god varme - smør og margarine skal være gyldent, olie skal være varmt. Brun koteletterne 1/2
minut på hver side. Læg koteletterne på en
tallerken. Saucen laves i panden. Koteletterne
lægges ned i saucen og simrer i 11/2-2 minutter
ved svag varme, til de er netop gennemstegte.
3 cm tykke koteletter bruges til at fylde eller til
sommerfugle.

Koteletter med ben 3 cm tykke grilles 7- 8
minutter på hver side, ca. 15 minutter i alt.

Fedtindhold i kødet i
gram. Vægt af kødet i
parentes i gram.

Tips: Koteletter bliver bedst, når de steges uden
ben.
Kødet på koteletten er noget af det magreste
kød på grisen, derfor må det endelig ikke stege
for længe. Hvis der er ben på koteletter, vil
kødet ved benene være rødt/for lidt stegt, når
resten af kødet er lige netop gennemstegt og
mest saftigt - og når kødet ved benene er stegt,
vil kødet være tørt og kedeligt.

Svinekotelet
i fad

Rå
Stegt
Stegt fraskåret fedtkant

8 (69)
8 (51)
3 (45)

Stegesvind

25 %

Ben
Hvis der er ben i

0%
Hele kammen: 6 %
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FILET ROYAL

Svinefilet skæres af svinekam uden mørbradklods, uden støttemuskel
og helt afpudset for ben, svær, fedt, sener og hinder. Herefter fraskæres 7
cm fra mørbradenden op til mellem 8. og 9. ribben ved nakkeenden,
hvorved stykket får samme tykkelse.
Vægt: Ca. 1,4 kg

Filet Royal
500 g Filet Royal
10 g smør, margarine eller 2 tsk olie
salt og peber

Filet Royal
500 g Filet Royal
10 g smør, margarine eller 2 tsk olie
salt og peber
1
/2 -1 dl vand

Tilberedningstid: Ca. 1 time
Tilberedningstid: Ca. 1 time
Dup kødet tørt med køkkenrulle. Varm fedtstoffet på en pande ved god varme. Smør og margarine skal være gyldent, olie skal være varmt.
Brun hurtigt kødet på alle sider. Krydr med salt
og peber. Læg kødet i et ildfast fad og sæt det
midt i en kold ovn. Tænd ovnen på 160 grader
og lad kødet stege 30-40 minutter. Bruges
stegetermometer skal centrumtemperaturen
være 60 grader. Tag kødet ud af ovnen, pak det
ind i stanniol og lad det hvile i ca. 20 minutter.
Kødet skæres i meget tynde skiver ved servering.

Pak kødet ind i stanniol og lad det hvile i ca. 20
minutter. Kødet skæres i tynde skiver ved servering.
Grill: Filet Royal kan flækkes på langs
og grilles ca. 8 minutter på hver side, ca. 16
minutter i alt.

Dup kødet tørt med køkkenrulle. Varm fedtstoffet på en pande ved god varme. Smør og margarine skal være gyldent, olie skal være varmt.
Brun hurtigt kødet på alle sider. Krydr med salt
og peber og tilsæt vand. Lad kødet stege under
låg ved svag varme. Fileten steges ca. 15 minutter. Vendes og steges i yderligere 15 minutter, i alt ca. 30 minutter. Bruges stegetermometer skal centrumtemperaturen være 60 grader.

Fedtindhold i kødet i
gram. Vægt af kødet i
parentes i gram.
Rå
Stegt

Filet Royal i ovn
5 (475)
6 (360)

Stegesvind

25 %

Ben

0%
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MEDAILLON OG SAUTÉ SKIVER

Medaillon

Sauté skive

Svinefilet skæres af svinekam uden mørbradklods, uden støttemuskel og helt
afpudset for ben, svær, fedt, sener og hinder. Herefter fraskæres 7 cm fra
mørbradenden op til mellem 8. og 9. ribben ved nakkeenden, hvorved
stykket får samme tykkelse. Medailloner er 2 1/ 2 cm tykke skiver.
Sauté skiver er 1/ 2 cm tykke skiver.
Vægt: Medaillon ca. 100 g. Sauté skiver ca. 20 g

Medaillon
2 medailloner af svinefilet, 2 1/2 cm tykke
10 g smør, margarine eller 2 tsk olie
salt og peber

Sauté skiver
ca. 250 g sauté skiver af svinefilet,
1
/2 cm tykke
1
/2 spsk olie
salt og peber

Grill:
Medaillon 4-5 minutter på hver side i alt 8-10
minutter.
Sauté skiver 1 minut på hver side i alt 2 minutter.

Tilberedningstid: ca. 15 minutter
Dup kødet tørt med køkkenrulle. Krydr med peber. Varm fedtstoffet på en pande ved god varme. Smør og margarine skal være gyldent, olie
skal være varmt. Brun kødet 1 minut på hver
side. Skru ned til middel varme og steg dem
færdige, ca. 2 minutter på hver side, til de er
lige netop gennemstegte. Krydr med salt.

Tilberedningstid: Afhænger af grøntsager og
sauce.
Dup kødet tørt med køkkenrulle. Lad olien blive
godt varm på en pande ved kraftig varme. Læg
skiverne på panden. Vend dem straks. Tag skiverne op på en tallerken og hold dem varme, læg
fx stanniol over.
Steg lynstegte grøntsager eller lav en sauce.
Vend kødet i retten lige før servering. Smag retten til.

Fedtindhold i kødet i
gram. Vægt af kødet i
parentes i gram.

Medaillon

Sauté skiver

Rå
Stegt

1 (95)
2 (76)

0,3 (30)
0,7 (24)

Stegesvind

20 %

20 %

Ben

0%
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MØRBRADKLODS

Skæres fra kammen i enden mod skinken.
Skæres igennem hvor brusken slutter fra skinken.
Sværen skæres af.
Vægt: 400 - 800 g

Mørbradklods
400 - 800 g mørbradklods
salt og peber
kartofler og/eller grove grøntsager
dryppet med lidt olie
Tilberedningstid: Ca. 2 timer

Læg kartofler og/eller grøntsager i et ovnfast
fad, og dryp med lidt olie. Læg kødet på kartoflerne/grøntsagerne. Krydr med salt og peber.
Sæt fadet midt i en kold ovn. Tænd ovnen på
180 grader, og steg kødet i ca. 11/2 time, til
kødet er gennemstegt og let slipper benet. Tag
kødet ud af ovnen. Dæk med stanniol, og lad
kødet hvile i ca. 20 minutter.

Mørbradklodsen kan også steges i
gryde. Stegetiden efter bruning er ca. 1 time ved
svag varme, til kødet er gennemstegt og let
slipper benet. Hviletid ca. 20 minutter tildækket.

Mørbradklods i ovn
Stegesvind

35 %

Ben

14 %
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VIKINGSTEAKS

Skæres af hoftestykket. Sværen skæres af.
Fedtkanten ridses diagonalt. Vikingsteaks skæres i lige tykke
skiver på 11/2 cm.
Vægt: Ca. 160 g

Vikingsteaks
2 vikingsteaks, 1 1/2 cm tykke
10 g smør, margarine eller 2 tsk olie
salt og peber
Tilberedningstid: Ca. 15 minutter

Dup kødet tørt med køkkenrulle. Krydr med
peber. Varm fedtstoffet på en pande ved god
varme - smør og margarine skal være gyldent,
olie skal være varmt. Brun kødet ca. 1 minut på
hver side. Skru ned til middel varme, og steg
dem færdige, 2-3 minutter på hver side til de
netop er gennemstegte. Krydr med salt.

Fedtindhold i kødet i
gram. Vægt af kødet i
parentes i gram.
Rå
Stegt
Stegt fraskåret fedtkant

Grill: Vikingsteaks grilles ca. 4 minutter
på hver side, ca. 8 minutter i alt.

Vikingsteak på pande
17 (138)
14 (102)
4 (86)

Stegesvind

30 %

Ben

0%
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RIBBENSSTEG

Kogestykke

Stegestykke

Koge- og stegestykket deles, sådan at kogestykket er lidt større end
stegestykket. Sværen ridses med 1/2 cm’s mellemrum.
Vægt af kogestykke: Ca. 1,6 kg
Vægt af stegestykke: Ca. 1,5 kg

Ribbenssteg af kogeeller stegestykke
1-11/2 kg koge- eller stegestykke
1-11/2 spsk groft salt
evt. 5 dl vand, hvis der ønskes sauce
Tilberedningstid: Ca. 2 timer
Rids sværen helt ned til kødet med 1/2 cm’s
mellemrum - men undgå at ridse i selve kødet.
Drys sværen med groft salt. Vær omhyggelig
med at få salt ned mellem alle sværene. Hæld
evt. koldt vand i bradepanden eller læg stanniol
i bunden af bradepanden. Læg stegen på en rist
i bradepanden, så sværen ligger så lige som
muligt.

Sæt bradepanden med stegen midt i en kold
ovn. Tænd ovnen på 200 grader og lad stegen
stå i ca. 11/2 time, til kødet er gennemstegt. Tag
stegen ud af ovnen og hæld skyen fra bradepanden. Skulle sværen ikke være helt sprød, så
brun stegen efter under grill eller ved 250 grader. Lad stegen hvile i ca. 20 minutter uden at
være dækket til.
Tips: Hvis slagteren har ridset stegen så gå den
efter, nogle gange er ridsningen ikke dyb nok især i siderne.

Fedtindhold i kødet i
gram. Vægt af kødet i
parentes i gram.

Sprængt svinebryst
1-11/2 kg sprængt koge- eller stegestykke
vand
Tilberedningstid: Ca. 2 timer
Kom kødet i en gryde med kogende vand, så det
lige dækker. Bring vandet i kog igen og skum.
Kog ved lav varme under låg i ca. 11/2 time til
kødet slipper benene. Lad kødet hvile i ca. 20
minutter tildækket.

Kogestykke

Stegestykke

11 (52)
9 (34)
4 (21)

15 (50)
12 (33)
6 (22)

Stegesvind

35 %

35 %

Ben og brusk

9%

8%

Rå
Stegt
Stegt fraskåret fedtkant
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HELT REVELSBEN

Stegestykke

Kogestykke

Sværen skæres af stege- og kogestykket
og spæklaget ridses i tern.
Vægt af stegestykke: Ca. 1,4 kg
Vægt af kogestykke: Ca. 1,4 kg

Helt revelsben
1-1,4 kg svinebryst, stege- eller
kogestykke uden svær
salt og peber
evt. 5 dl vand, hvis der ønskes sauce
Tilberedningstid: Ca. 2 timer

Krydr med salt og peber. Hæld evt. koldt vand i
bradepanden, eller læg stanniol i bunden. Læg
kødet på risten. Sæt bradepanden med revelsbenet midt i en kold ovn. Tænd ovnen på 180
grader, og steg kødet i ca. 1 3/4 time, til det er
mørt og gennemstegt. Tag kødet ud af ovnen og
hæld skyen fra bradepanden. Dæk kødet med
stanniol, og lad det hvile i ca. 20 minutter.

Grill: Helt revelsben koges først ca. 1
time. Herefter grilles det 7-8 minutter på hver
side, ca. 15 minutter i alt.

Helt revelsben kan også tilberedes i
gryde. Stegetiden efter bruning er ca. 2 timer
ved svag varme, til kødet er mørt og gennemstegt. Hviletid ca. 20 minutter tildækket.

Fedtindhold i kødet i
gram. Vægt af kødet i
parentes i gram.

Kogestykke

Stegestykke

–
–
–

31 (130)
27 (81)
13 (60)

Stegesvind

35 %

40 %

Ben og brusk

10 %

9%

Rå
Stegt
Stegt fraskåret fedtkant
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REVELSBEN I SKIVER OG RIBSTEAKS

Ribsteak
Revelsben

Revelsben i skiver skæres af helt revelsben af stegestykke. Se side 21.
Skæres med 1 ben på hver. Ribsteaks skæres af den tynde ende af
kogestykke i 21/2 cm’s tykkelse til benene begynder.
Rids eventuelt sværen 3-4 steder.
Vægt af et revelsben i skiver: Ca. 150 g
Vægt af en ribsteak: Ca. 120 g

Revelsben i skiver og ribsteaks
8-12 revelsben i skiver, eller ribsteaks
salt og peber
evt. 3 dl vand

Revelsben i skiver og ribsteaks

Grill: Revelsben koges først ca. 1/2 time.
Herefter grilles de 3-4 minutter på hver side, i
alt ca. 7 minutter. Ribsteaks ca. 2 cm tykke
grilles ca. 4 minutter på hver side, ca. 8 minutter i alt.

4-6 revelsben i skiver, eller ribsteaks
salt og peber
Tilberedningstid: Ca. 11/2 time

Tilberedningstid: Ca. 2 timer
Hæld evt. koldt vand i bradepanden eller læg
stanniol i bunden af bradepanden. Læg skiverne på risten. Krydr med salt og peber. Sæt
bradepanden øverst i en kold ovn. Tænd ovnen
på 180 grader, steg skiverne i ca. 1 time. Tag
bradepanden ud af ovnen og vend skiverne.
Krydr med salt og peber. Sæt bradepanden i
ovnen igen og steg yderligere ca. 40 minutter i
alt ca. 1 time og 40 minutter, til skiverne er
gyldne og sprøde, og kødet let slipper benene.

Dup skiverne tørre med køkkenrulle. Varm en
stegegryde op ved god varme. Brun skiverne på
alle sider 15 minutter i alt. Krydr med salt og
peber. Skru ned til svag varme og læg låg på.
Steg kødet i ca. 30 minutter. Vend - og steg i
endnu ca. 30 minutter i alt ca. 60 minutter, til
kødet er mørt og let slipper ben og brusk. Hvis
skiverne ikke er tilstrækkelig brune, kan de
brunes ved jævn varme. Vend skiverne hyppigt
for at undgå brankning.

Fedtindhold i kødet i
gram. Vægt af kødet i
parentes i gram.
Rå
Stegt
Stegt fraskåret fedtkant
Stegesvind
Ben og brusk

Revelsben
Ovn

Gryde

Ovn

Gryde

29 (116)
15 (57)
7 (44)

29 (120)
17 (69)
9 (52)

26 (128)
17 (59)
7 (40)

25 (123)
18 (67)
11 (48)

50 %

40 %

55 %

45 %

10 %
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SVINEBRYST I SKIVER

Stegestykke 1/2 cm tyk

Kogestykke 1/2 cm tyk

Kogestykke 1 cm tyk

Stege - og kogestykke med svær - men uden ben og brusk - skæres i 1/2 cm
tykke skiver. Det er kun den tynde ende af kogestykket, der bruges.
Svinebryst til paneret flæsk skæres af kogestykke i 1 cm tykke skiver.
Vægt pr. skive: Ca. 25 g til stegt flæsk. Ca. 50 g til paneret flæsk

Stegt flæsk
Svinebryst, stege- eller kogestykke
i skiver, 1/2 cm tykke
salt og peber
Tilberedningstid: Ca. 15 minutter

Svinebryst i skiver kan også steges i ovn.
Sæt skiverne øverst i en kold ovn, og steg dem
ved 200 grader i ca. 15 minutter til skiverne er
gyldne. Vend skiverne og steg til de er gyldne og
sprøde. Læg skiverne på køkkenrulle i cirka et
minut.

Paneret flæsk
4 skiver svinebryst, kogestykke, 1 cm tykke
1 æg
3
/4 -1 dl rasp
salt og peber
25 g smør eller margarine
Tilberedningstid: Ca. 15 minutter

Dup skiverne tørre med køkkenrulle. Krydr med
peber. Varm panden op ved god varme. Brun
skiverne ca. 1 minut på hver side. Skru ned til
middel varme, og vend skiverne jævnligt, til de
er gyldne og sprøde. Drys med salt. Læg skiverne på køkkenrulle i cirka et minut.

Slå ægget ud på en tallerken, og pisk det sammen med en gaffel. På en anden tallerken blandes rasp med salt og peber. Vend skiverne, først
i ægget og dernæst i raspen. Lad fedtstoffet blive gyldent på en pande ved jævn varme. Brun
skiverne ca. 2 minutter på hver side. Skru ned
på middel varme, og steg dem færdige ca. 2
minutter på hver side til de er gyldne og sprøde.

Stegestykke
på pande

Kogestykke
på pande

Kogestykke
paneret

Rå
Stegt

5 (16)
2 (5)

5 (27)
3 (9)

11 (61)
14 (54)

Stegesvind

70 %

65 %

10 %

Ben og brusk

0%

2%

2%

Fedtindhold i kødet i
gram. Vægt af kødet i
parentes i gram.
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SKINKESTEG

Skinkesteg skæres af yderlår uden skinkemignon, skinkeculotte,
hoftestykket og muskelkød. Den pudses af for fedt, sener og hinder.
Sværen ridses med 1/2 cm’s mellemrum på den lange led på tværs af kødfibrene.
Vægt: 1-1,3 kg

Skinkesteg med sprød svær
1-1,3 kg skinkesteg
1 spsk groft salt
evt. 5 dl vand, hvis der ønskes sauce
Tilberedningstid: Ca. 2 timer

Rids sværen helt ned til kødet med 1/2 cm’s
mellemrum - men undgå at ridse i selve kødet.
Drys sværen med groft salt. Vær omhyggelig
med at få salt ned mellem alle sværene. Hæld
evt. koldt vand i bradepanden eller læg stanniol
i bunden af bradepanden. Læg stegen på en rist
i bradepanden, så sværen ligger så lige som
muligt. Læg evt. sammenkrøllet stanniol eller et
stykke skrællet kartoffel under stegen for at få
sværen til at ligge helt vandret. Sæt bradepanden med stegen midt i en kold ovn. Tænd ovnen
på 200 grader og lad stegen stå i ca. 1 time.
Bruges stegetermometer, skal man mærke om
sværen er sprød, når centrumtemperaturen er
55 grader. Hvis den er sprød, fortsættes steg-

Fedtindhold i kødet i
gram. Vægt af kødet i
parentes i gram.

ningen til centrumtemperaturen er 65 grader.
Hvis den ikke er sprød, skal man skrue op på
250-300 grader, indtil centrumtemperaturen er
65 grader. Hold øje med at sværen ikke bliver
for mørk.
Hvis kødet er mere end 65 grader, vil det nemt
blive tørt. Tag stegen ud af ovnen, og hæld skyen fra bradepanden. Skær sværene af og del
dem. Skær kødet i meget tynde skiver på tværs
af kødfibrene. Anret sværene på kødet.
Tips: Hvis slagteren har ridset stegen så gå den
efter, nogle gange er ridsningen ikke dyb nok især i siderne.

Skinkesteg

Rå
Stegt
Stegt fraskåret fedtkant

8 (63)
5 (44)
2 (40)

Stegesvind

30 %

Ben

0%
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SKINKEMIGNON

Skinkemignon er en muskel - lårtungen,
som sidder på yderlåret. Afpudses for sener og fedt.
Vægt: 300 - 500 g

Skinkemignon
1 skinkemignon, ca. 350 g
10 g smør, margarine eller 2 tsk olie
salt og peber
1
/2 -1 dl vand

Skinkemignon kan også steges i ovn.
Brun hurtigt mignonen på en pande. Sæt den
midt i en kold ovn og steg den ved 160
grader i ca. 40 minutter til centrumtemperaturen er 65-70 grader. Hviletid ca. 15 minutter
indpakket.

Tilberedningstid: Ca. 45 minutter
Dup skinkemignonen tør med køkkenrulle. Varm
fedtstoffet i en gryde ved god varme - smør og
margarine skal være gyldent, olie skal være
varmt. Brun hurtigt skinkemignonen på alle
sider, 1-2 minutter i alt. Krydr med salt og
peber og tilsæt vand. Skru ned til svag varme, og
lad stegen stege under låg i ca. 10 minutter.
Vend - og steg endnu ca. 10 minutter i alt 2025 minutter, til kødet er netop gennemstegt.
Bruges stegetermometer skal centrumtemperaturen være 65-70 grader. Pak skinkemignonen ind i stanniol, og lad den hvile i ca.
15 minutter.
Tips: Med en centrumtemperatur på 65 grader
vil mignonen være let rosa.
Med en centrumtemperatur på 70 grader vil
mignonen være netop gennemstegt.

Grill: 13-14 minutter på hver side,
ca. 27 minutter i alt.

Flækket skinkemignon
1 skinkemignon, ca. 350 g
10 g smør, margarine eller 2 tsk olie
salt og peber

Skær skinkemignonen godt halvt igennem på
den lange led - bred den ud, så der dannes en
firkant. Tryk kødet lidt ned med hånden. Dup
kødet tørt med køkkenrulle. Krydr med peber.
Varm fedtstoffet på en pande ved god varme smør og margarine skal være gyldent, olie skal
være varmt. Brun kødet ca. 1 minut på hver
side. Skru ned til middel varme, og steg skinkemignonen ca. 12 minutter i alt. Vend kødet ind
imellem. Krydr med salt. Pak skinkemignonen
ind i stanniol, og lad den hvile i ca. 15 minutter.

Grill: Flækket skinkemignon grilles 6-7
minutter på hver side, ca. 13 minutter i alt.

Tilberedningstid: Ca. 30 minutter
Fedtindhold i kødet i
gram. Vægt af kødet i
parentes i gram.

Skinkemignon i gryde

Skinkemignon flækket

Rå
Stegt

1 (23)
1 (15)

1 (22)
1 (15)

Stegesvind

35 %

30 %

Ben

0%
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SKINKECULOTTE

Skinkeculotten skæres af yderlår. Sværen skæres af, og
fedtlaget trimmes ned til 2 mm spæk. Spækket ridses i
tern. Sølvsenen skæres af.
Vægt: 300 - 900 g

Skinkeculotte
1 skinkeculotte med 2 mm spæk, ca. 750 g
salt og peber
Tilberedningstid: Ca. 11/2 time

Skinkeculotten kan også steges i gryde
med 1/2 -1 dl vand. Stegetiden efter bruning er
35-40 minutter ved svag varme til centrumtemperaturen er 65-70 grader. Hviletid ca. 20
minutter indpakket.

Tips: Sæt en tandstik i det lave hjørne af den rå
skinkeculotte.
Skær skinkeculotten i tynde skiver fra hjørnet
efter anvisningen, når stegen er stegt og har
hvilet.

Dup skinkeculotten tør med køkkenrulle. Varm
en pande op ved god varme. Brun fedtsiden
først. Brun hurtigt kødet på alle sider, 4-5
minutter i alt. Læg skinkeculotten i et ovnfast
fad og krydr med salt og peber. Sæt fadet midt
i en kold ovn. Tænd ovnen på 160 grader og lad
kødet stå i ca. 1 time, til det er netop gennemstegt. Bruges stegetermometer skal centrumtemperaturen være 65-70 grader. Pak skinkeculotten ind i stanniol og lad den hvile i ca. 20
minutter.
Tips: Med en centrumtemeratur på 65 grader vil
skinkeculotten være let rosa.
Med en centrumtemperatur på 70 grader vil
skinkeculotten være netop gennemstegt.

Fedtindhold i kødet i
gram. Vægt af kødet i
parentes i gram.

Skinkeculotte i ovn

Rå
Stegt
Stegt fraskåret fedtkant

4 (43)
2 (30)
1 (27)

Stegesvind

30 %

Ben

0%
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SKINKESCHNITZLER

Inderlår pudses af for fedt, sener og hinder.
Skinkeschnitzler skæres af inderlår i lige tykke
skiver på 1 cm.
Vægt: Ca. 125 g

Skinkeschnitzler
2 skinkeschnitzler af inderlår, 1 cm tykke
10 g smør, margarine eller 2 tsk olie
salt og peber
Tilberedningstid: Ca. 15 minutter
Dup skinkeschnitzlerne tørre med køkkenrulle.
Krydr med peber. Varm fedtstoffet på en pande
ved god varme - smør og margarine skal være
gyldent, olie skal være varmt. Brun hurtigt
skinkeschnitzlerne på begge sider. Skru ned til
middel varme og steg dem færdige, 11/2-2
minutter på hver side, til de er netop gennemstegte. Krydr med salt.

Vend schnitzlerne, først i ægget og dernæst i
raspen. Lad fedtstoffet blive gyldent på en pande ved god varme. Kom schnitzlerne på panden
og brun dem ca. 1 minut på hver side. Skru ned
til middel varme og steg dem færdige, ca. 2
minutter på hver side, til de er netop gennemstegte.

Tips: Skinkeschnitzler kan også skæres af
klump og yderlår. Skinkeschnitzler af klump
ser mere ureelle ud. Klump består af to forskellige muskler og kan danne skål ved stegning.
Skinkeschnitzler bør ikke skæres af yderlår, da
de så bliver for hårde.

Grill: Skinkeschnitzler grilles ca. 21/2
minutter på hver side, ca. 5 minutter i alt.

Panerede skinkeschnitzler
2 skinkeschnitzler af inderlår, 1 cm tykke
1 æg
3
/4 -1 dl rasp
salt og peber
25 g smør eller margarine
Tilberedningstid: Ca. 15 minutter
Slå ægget ud på en tallerken og pisk det
sammen med en gaffel. På en anden tallerken
blandes rasp med salt og peber.

Fedtindhold i kødet i
gram. Vægt af kødet i
parentes i gram.
Rå
Stegt
Stegesvind
Ben

Skinkeschnitzel af inderlår

Skinkeschnitzel
paneret

3 (150)
4 (122)

3 (167)
10 (162)

20 %

5%
0%
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TERN

Tern af skinke
Tern af bov

Tern af nakkefilet

Tern skæres af skinke, bovklump eller nakkefilet.
Tern skæres i størrelsen 2 x 2 x 2 cm

Tern

Tips: Der er stor variation i tilberedningstiden alt
efter hvilken muskel, de enkelte tern kommer
fra. Derfor skal tiderne kun betragtes som vejledende.

Tern uden bruning

500 g skinketern, 2 x 2 x 2 cm
10 g smør, margarine eller 2 tsk olie
salt og peber
2 dl vand

500 g skinketern 2 x 2 x 2 cm
3 dl bouillon

Tilberedningstid: Ca. 45 minutter

Dup kødet tørt med køkkenrulle. Bring bouillonen i kog i en gryde. Kom ternene i bouillonen
- kødet skal lige være dækket. Når væsken
koger, skrues ned på svag varme. Læg låg på.
Kødet skal simre i 20-30 minutter, til det er
mørt og gennemkogt.

Dup kødet tørt med køkkenrulle. Varm halvdelen af fedtstoffet i en gryde ved god varme smør og margarine skal være gyldent, olie skal
være varmt. Brun først halvdelen af kødet på
alle sider, 2 minutter i alt. Varm den anden halvdel af fedtstoffet, og brun resten af kødet, 2
minutter i alt. Kom kødet tilbage i gryden. Krydr
med salt og peber og tilsæt vand. Skru ned til
svag varme og lad kødet simre under låg 20-30
minutter, til det er mørt og gennemstegt.
Tips: Stegetiden efter bruning er for tern af bov
ca. 30 minutter og for tern af nakkefilet
ca. 20 minutter. Ternene skal stege, til de er
møre og gennemstegte.

Tilberedningstid: Ca. 30 minutter
Grill: Skinkespyd af tern 2 x 2 x 2 cm
grilles ca. 2-3 minutter på hver side, ca. 10
minutter i alt.

Tips: Tern af nakkefilet skal simre i ca. 15
minutter, og tern af bovklump skal simre i ca.
30 minutter, til de er møre og helt kogte.

Fedtindhold i
100 g kød:
Rå
Stegesvind
Ben

Skinke

Bovklump helt afpudset

Nakkefilet

4g

5g

11 g

40 %

40 %

35 %

0%
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STRIMLER
Strimler af bov

Strimler af nakkefilet
Strimler af skinke

Strimler skæres af nakkefilet, skinke eller bovklump.
Tykke strimler skæres i størrelsen 1 x 1 x ca. 5 cm.

Strimler
500 g nakkefilet i tykke strimler,
1 x 1 x ca. 5 cm
10 g smør, margarine eller 2 tsk olie
salt og peber
2 dl vand
Tilberedningstid: Ca. 30 minutter

Dup kødet tørt med køkkenrulle. Varm halvdelen af fedtstoffet i en gryde - smør og margarine skal være gyldent, olie skal være varmt.
Brun først halvdelen af kødet på alle sider, 2
minutter i alt. Varm den anden halvdel af fedtstoffet og brun resten af kødet, 2 minutter i alt.
Kom kødet tilbage i gryden. Krydr med salt og
peber og tilsæt vand. Skru ned til svag varme og
lad kødet simre under låg ca. 15 minutter, til
det er lige netop gennemstegt.

Fedtindhold i
100 g kød
Rå
Stegesvind
Ben

Tips: Stegetiden for strimler af bov er 5-10
minutter efter bruning og for strimler af skinke
ca. 15 minutter.
Tips: Alle strimler kan tilberedes uden bruning,
(se tern uden bruning). Kogetiden er den samme som stegetiden efter bruning.
Tips: Der er stor variation i tilberedningstiden alt
efter hvilken muskel, de enkelte strimler kommer fra. Derfor skal tiderne kun betragtes som
vejledende.

Skinke

Bovklump helt afpudset

Nakkefilet

4g

5g

11 g

40 %

40 %

40 %

0%
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TYNDE STRIMLER

Tynde skinkestrimler skæres af helt afpudset skinke i størrelsen
1
/2 x 1/2 x ca. 8 cm.
Wok strimler skæres af helt afpudset inderlår i størrelsen
1
/2 x 1/2 x ca. 8 cm.

Lynstegte skinkestrimler
250 g wok strimler eller skinkestrimler
1
/2 x 1/2 x ca. 8 cm
2 tsk olie
salt og peber
Tilberedningstid: Ca. 10 minutter - afhængig af
grøntsagernes stegetid.

Dup kødet tørt med køkkenrulle. Lad olien blive
godt varm i en wok/pande ved kraftig varme.
Læg kødet på. Lad kødet danne skorpe inden
det vendes på panden. Steg kødet på alle sider
i alt 1- 11/2 minut. Tag kødet op og hold det
varmt.
Steg lynstegte grøntsager. Vend kødet i retten
lige før servering. Smag retten til.

Fedtindhold i kødet i
gram. Vægt af kødet i
parentes i gram.
Rå
Stegt
Stegesvind
Ben

Tips: Til større portioner skal kødet brunes ad
flere omgange. 200 - 250 g kød ad gangen er
passende.

Wok strimler lynstegt

Skinkestrimler lynstegt

4 (230)
6 (175)

9 (230)
-

25 %

25 %
0%
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RULLESTEG AF BOV OG SLAG

Rullesteg af bov laves af den store bovmuskel, som flækkes. Rullesteg af slag
laves af slag afpudset for fedt, svær og ben. Bov eller slag til rullesteg rulles
sammen for at afgøre, om den er ensartet i begge ender. Åbnes og fyldes
evt. med svesker. Rulles og snøres med
ca. 1 cm mellem hver snor.
Vægt: Rullesteg af bov ca. 1 kg - af slag ca. 1,5 kg

Rullesteg
1 rullesteg af slag
salt og peber
1 dl vand

Rullesteg af slag kan tilberedes på samme
måde, dog er stegetiden ca. 1 time på hver
side, ca. 2 timer i alt, til kødet er mørt og gennemstegt. Hviletid ca. 20 minutter tildækket.

Rullesteg
1 rullesteg af bov
10 g smør, margarine eller 2 tsk olie
salt og peber
1 dl vand

Tips: Rullesteg af slag kan brunes ved at lægge
kødet med fedtsiden nedad i en tør gryde.

Tilberedningstid: Ca. 21/2 time
Tilberedningstid: Ca. 11/2 time
Drys kødet med salt og peber. Læg rullestegen
i et ildfast fad eller en lille bradepande. Tilsæt
vand. Sæt fadet med kødet midt i en kold ovn.
Tænd ovnen på 180 grader, og lad stegen stå i
ca. 2 timer til den er mør og gennemstegt. Tag
kødet ud af ovnen, og dæk det med stanniol, og
lad det hvile i ca. 20 minutter.
Rullesteg af bov tilberedes på samme måde,
men stegetiden er 1-11/2 time.

Dup kødet tørt med køkkenrulle. Varm fedtstoffet i en gryde ved god varme - smør og margarine skal være gyldent, olie skal være varmt.
Brun hurtigt kødet på alle sider, 3-4 minutter i
alt. Krydr med salt og peber, og tilsæt vand.
Skru ned til svag varme og lad rullestegen stege
under låg i ca. 30 minutter. Vend - og steg
endnu ca. 30 minutter. Samlet stegetid efter
bruning ca. 1 time til kødet er mørt og
gennemstegt. Tag kødet op af gryden, og dæk
det med stanniol, og lad det hvile i ca. 20
minutter.

Tips: Forslag til fyld: Svesker, abrikoser, persille,
krydderurter, æbler, løg, pesto og fars.

Slag i gryde

Slag i ovn

Bov i gryde

Bov i ovn

30 %

30 %

35 %

30 %

Stegesvind
Ben

0%

33

DANSKE SLAGTERIER • 2000

SVINEMØRBRAD

Bimørbraden skæres af. Sølvsenen fjernes ved at åbne
mørbraden i hovedenden. Svinemørbraden pudses af
for sener og hinder.
Vægt: 350-600 g

Mørbradbøffer
1 svinemørbrad, ca. 450 g
10 g smør,margarine eller 2 tsk olie
salt og peber
Tilberedningstid: Ca. 30 minutter
Fjern sølvsenen, hvis den ikke er fjernet. Skær
svinemørbraden ud i 3 cm tykke skiver. Dup
bøfferne tørre med køkkenrulle. Krydr bøfferne
med peber. Varm fedtstoffet på en pande ved
god varme - smør og margarine skal være gyldent, olie skal være varmt. Brun bøfferne 1
minut på hver side. Skru ned til middel varme,
og steg bøfferne færdige, 3-4 minutter på hver
side, til de netop er gennemstegte. Krydr med
salt.
Grill: Mørbradbøffer 3 cm tykke grilles
ca. 6 minutter på hver side, ca. 12 minutter i
alt.
Tips: Med en centrumtemperatur på 65 grader
vil mørbraden være let rosa.
Med en centrumtemperatur på 70 grader vil
mørbraden være netop gennemstegt.

Bruges stegetermometer skal centrumtemperaturen være 65-70 grader, så er stegen færdig.
Pak svinemørbraden ind i stanniol, og lad den
hvile i ca. 15 minutter.

Svinemørbrad
1 svinemørbrad, ca. 450 g
10 g smør,margarine eller 2 tsk olie
salt og peber
1
/2 -1 dl vand
Tilberedningstid: Ca. 45 minutter
Fjern sølvsenen, hvis den ikke er fjernet. Dup
svinemørbraden tør med køkkenrulle. Varm
fedtstoffet i en gryde ved god varme - smør og
margarine skal være gyldent, olie skal være
varmt. Brun hurtigt svinemørbraden på alle
sider, 1-2 minutter i alt. Krydr med salt og
peber og tilsæt vand. Skru ned til svag varme og
lad svinemørbraden stege under låg 7-8 minutter. Vend - og steg endnu i 7-8 minutter i alt ca.
15 minutter, til svinemørbraden er netop gennemstegt.

Fedtindhold i kødet i
gram. Vægt af kødet i
parentes i gram.

Svinemørbraden kan også steges i ovn.
Brun hurtigt svinemørbraden på en pande. Sæt
svinemørbraden midt i en kold ovn og steg den
ved 160 grader i ca. 35 minutter, til centrumtemperaturen er 65-70 grader. Pak svinemørbraden ind i stanniol og lad den hvile i ca.
15 minutter.
Grill: Hel mørbrad grilles ca. 11 minutter
på hver side, ca. 22 minutter i alt.

Svinemørbrad i ovn

Mørbradbøf

Rå
Stegt

1 (20)
1 (15)

2 (50)
3 (38)

Stegesvind

25 %

25 %

Ben

0%
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MØRBRAD ROYAL

Bimørbraden skæres af. Svinemørbraden afpudses helt for sener,
hinder og fedt, og fraskæres 9 cm fra mørbradspidsen og 7 cm
fra mørbradhovedet.
Vægt: Ca. 250 g

Mørbrad Royal
1 Mørbrad Royal
10 g smør, margarine eller 2 tsk olie
salt og peber
Tilberedningstid: Ca. 30 minutter
Dup mørbraden tør med køkkenrulle. Varm fedtstoffet på en pande ved god varme - smør og
margarine skal være gyldent, olie skal være
varmt. Brun hurtigt mørbraden på alle sider, 12 minutter i alt. Krydr med salt og peber. Skru
ned til svag varme. Vend mørbraden under stegningen og steg den i alt 10-15 minutter til den
er knap gennemstegt. Bruges stegetermometer,
skal centrumtemperaturen være 65 grader. Pak
mørbraden ind i stanniol og lad den hvile i ca.
10 minutter.
Mørbrad Royal
1 Mørbrad Royal
10 g smør, margarine eller 2 tsk olie
salt og peber
Tilberedningstid: Ca. 45 minutter
Dup mørbraden tør med køkkenrulle. Varm fedtstoffet på en pande ved god varme - smør og

margarine skal være gyldent, olie skal være
varmt. Brun hurtigt mørbraden på alle sider, 12 minutter i alt. Krydr med salt og peber. Læg
kødet i et ildfast fad og sæt det midt i en kold
ovn. Tænd ovnen på 160 grader og lad kødet
stege 20-30 minutter til centrumtemperaturen
er 65 grader. Tag mørbraden ud af ovnen, pak
den ind i stanniol og lad den hvile i ca. 10 minutter.
Mørbrad Royal
1 Mørbrad Royal
10 g smør, margarine eller 2 tsk olie
salt og peber
1
/2 -1 dl vand

Dup mørbraden tør med køkkenrulle. Varm fedtstoffet i en gryde ved god varme - smør og margarine skal være gyldent, olie skal være varmt.
Brun hurtigt mørbraden på alle sider, 1-2 minutter i alt. Krydr med salt og peber og tilsæt
vand. Skru ned til svag varme og lad mørbraden
stege under låg 5-7 minutter. Vend og steg endnu i 5-7 minutter, i alt 10-15 minutter, til
mørbraden er knap gennemstegt. Bruges stegetermometer, skal centrumtemperaturen være 65
grader, så er mørbraden færdig. Pak mørbraden
ind i stanniol og lad den hvile i ca. 10 minutter.
Tips: Kødet vil være svagt rosa, når det steges til
65 grader.

Tilberedningstid: Ca. 30 minutter

Fedtindhold i kødet i
gram. Vægt af kødet i
parentes i gram.
Rå
Stegt

Mørbrad Royal på pande
3 (215)
4 (160)

Stegesvind

25 %

Ben

0%
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HAKKET SVINEKØD

med 6 % fedt

med 10 % fedt

med 18 % fedt

Hakket kød med 6 % fedt er fra skinken. Hakket kød med 10 % fedt
kan være muskler med fedtkant fra skinke eller bov og skinke.
Hakket kød med 18 % fedt er hovedsagelig fra forenden
samt afpuds fra de øvrige udskæringer.

Frikadeller
(16 frikadeller)
500 g hakket svinekød
11/2 tsk salt
1
/2 tsk peber
1 æg
50 g løg
ca. 2 dl letmælk
60 g (1 dl) hvedemel
25 g smør, margarine eller 11/2 spsk olie
Tilberedningstid: Ca. 30 minutter
Fars:
Rør kødet med salt. Tilsæt peber, æg og revet
løg. Tilsæt letmælken lidt ad gangen. Rør
herefter melet i. Lad farsen hvile i køleskabet
ca. 10 min. Tilsæt mere væske, hvis farsen bliver for fast.
Stegning:
Varm fedtstoffet på en pande ved god varme smør og margarine skal være gyldent, olie skal
være varmt. Form farsen med en spiseske.
Brun frikadellerne ca. 2 minutter på hver side,
ca. 4 minutter i alt. Skru ned til middel varme.
Vend - og steg frikadellerne ca. 4 minutter på
hver side, ca. 8 minutter i alt, til de er gennemstegte.

Krebinetter
500 g hakket svinekød
1
/2 tsk salt
peber
1 spsk mel
15 g smør, margarine eller 1 spsk olie

Grill: Burgere 1 cm tykke skal grilles
ca. 21/2 minut på hver side, ca. 5 minutter i alt.
Kebab på 65 g skal grilles ca. 6 minutter på
hver side, ca. 12 minutter i alt.

Tilberedningstid: Ca. 30 minutter
Form 4 krebinetter, 11/2 cm tykke. Bland mel,
salt og peber. Vend krebinetterne i melet lige
inden stegning. Varm fedtstoffet på en pande
ved god varme - smør og margarine skal være
gyldent, olie skal være varmt. Brun krebinetterne ca. 1 minut på hver side. Skru ned til middel varme, og steg dem færdige 4-5 minutter på
hver side, til de er gennemstegte.

Frikadelle

Krebinet

Fedtindhold i
kød/fars i gram.
Vægt af kødet i
parentes i gram.
Rå
Stegt

6%

10 %

18 %

6%

10 %

8%

3 (63)
5 (56)

5 (63)
6 (55)

8 (63)
8 (53)

8 (125)
9 (109)

13 (125)
14 (107)

23 (125)
22 (103)

Stegesvind

11 %

12 %

16 %

13 %

15 %

18 %

Ben

0%
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BEN
Ribben

Forendeben

Nøgleben
Hale

Forendeben skæres af forenden. Ribben skæres af midterstykket, kam,
bryst og slag. Nøgleben med evt. hale skæres af skinken. Halen skæres af.
Vægt: Forendeben: Ca. 1 kg. Ribben: Ca. 1,4 kg
Nøgleben: Ca. 340 g. Halen: Ca. 165 g

Stegning af ben
1 1/2 -2 kg ben
25 g smør, margarine eller 11/2 spsk olie
3 dl vand
salt og peber
Tilberedningstid: Ca. 2 timer.

Varm fedtstoffet i en gryde ved god varme smør og margarine skal være gyldent, olie skal
være varmt. Brun benene på alle sider ad 2-3
gange. Krydr med salt og peber og tilsæt vand.
Lad benene simre under låg ved lav varme i 111/2 time. De er færdige, når kødet nemt løsnes
fra benene ved hjælp af en kniv.

Grill: Nøgleben og ribben koges først
ca. 1/2 time. Herefter grilles de ca. 5 minutter på
hver side, ca. 10 minutter i alt.

Tips: Benene kan også brunes i ovn ved 225
grader i ca. 30 minutter. Benene færdigsteges
i gryde med 3 dl vand i ca. 1 time. De er
færdige, når kødet nemt løsnes fra benene
ved hjælp af en kniv.

Ben
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Forende

Ribben

Nøgleben

Halen

60 %

30 %

50 %

85 %
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SKANK

Forskank

Bagskank

Forskanken saves af boven lige over albueleddet i et lige snit.
Bagskanken skæres af i knæleddet i et skråt snit gennem musklen.
Vægt: For- og bagskank ca. 1 kg

Skank

Skank

1 skank, for- eller bagskank
vand
salt

1 skank, for- eller bagskank
salt
kartofler og/eller grove grøntsager i bouillon

Tilberedningstid: Ca. 3 timer

Tilberedningstid: Ca. 3 timer

Kom skanken i en gryde med kogende vand, så
det lige dækker. Bring vandet i kog igen og
skum. Tilsæt salt og kog ved lav varme under låg
i ca. 3 timer.

Rids sværen flere steder og drys med salt. Læg
skanken på kartoflerne/grøntsagerne. Sæt fadet
med skanken midt i en kold ovn. Tænd ovnen på
180 grader. Steg skanken i ca. 3 timer til kødet
let slipper benet.

Fedtindhold i
100 g kød

Forskank

Bagskank

Rå uden svær

8g

8g

30 %

40 %

Ben
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KÆBEKLUMP

Udskæres af hovedet. Kaldes også grisekinder.
Vægt: Ca. 90 g

Kæbeklump
/2 kg kæbeklumper
10 g smør, margarine eller 2 tsk olie
salt og peber
1 dl vand

1

Tilberedningstid: Ca. 2 timer

Dup kødet tørt med køkkenrulle. Varm fedtstoffet i en gryde ved god varme. Smør og margarine skal være gyldent, olie skal være varmt. Brun
først halvdelen af kødet på alle sider, 3-4 minutter i alt. Brun resten af kødet i 3-4 minutter
i alt. Kom kødet tilbage i gryden. Krydr med salt
og peber, og tilsæt vand. Skru ned til svag varme
og lad kæbeklumperne stege under låg i ca. 11/2
time til kødet er mørt og gennemstegt.

Fedtindhold i kødet i
gram. Vægt af kødet i
parentes i gram.

Tips:
Kæbeklump kan sprænges.

Kæbeklump

Rå
Stegt

4 (88)
4 (53)

Stegesvind

40 %

Ben

0%
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RØGVARER

Hamburgerryg er fremstillet af svinekam med eller
uden ben. Røget skinke som på billedet - er fremstillet af
skinkeklumpen. Bacon er fremstillet af svinebryst,
koge- og stegestykke.

Hamburgerryg

Røget skinke

Bacon

Ca. 1 kg hamburgerryg
vand

Ca. 1,3 kg røget skinke, klump
vand

Tilberedningstid: Ca. 1 time

Tilberedningstid: Ca. 11/2 time

Kom hamburgerryggen i en gryde med kogende
vand, så det lige dækker. Bring vandet i kog igen
og skum. Kog ved lav varme under låg i ca. 45
minutter, til centrumtemperaturen er 60 grader.
Tag gryden fra varmen og lad hamburgerryggen
trække ca. 20 minutter.

Kom skinken i en gryde med kogende vand, så
det lige dækker. Bring vandet i kog igen og
skum. Kog ved lav varme under låg i ca. 60
minutter, til centrumtemperaturen er 60 grader.
Tag gryden fra varmen og lad skinken trække ca.
20 minutter.

Fedtindhold i
kødet i gram.
Vægt af kødet i
parentes i gram.

Hamburgerryg

Baconskiverne duppes tørre med køkkenrulle.
Panden opvarmes ved god varme.
Baconskiverne lægges på panden, og der skrues ned til middel varme.
Skiverne vendes jævnligt og tages af, når de er
gyldne og ser sprøde ud.
Skiverne lægges på køkkenrulle i cirka et minut.

Røget skinke

Rå
Stegt

Bacon
5 (17)
2 (5)

Stegesvind

5%

5%

70 %

Ben
Hvis der er ben i

0%
6%

0%

0%
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SVINELEVER

Vægt: Ca. 1,4 kg

Helstegt svinelever

Stegt lever i skiver

1 stykke svinelever på ca. 500 g
15 g smør, margarine eller 1 spsk olie
salt og peber
11/2 dl vand

6 skiver svinelever, 1 cm tykke
10 g smør, margarine eller 2 tsk olie
salt og peber

Grill: Svinelever i skiver. Dup leveren tør
med køkkenrulle. Grill skiverne ca. 2 minutter
på hver side, i alt ca. 4 minutter. Lever skal være
gennemstegt.
Lever kan også lynsteges. Leveren
skæres i tynde strimler, der ristes på pande/
wok/sautepande ved god varme i 3 - 4 minutter.

Tilberedningstid: Ca. 15 minutter
Tilberedningstid: Ca. 45 minutter
Dup leveren tør med køkkenrulle. Varm fedtstoffet i en gryde ved god varme - smør og margarine skal være gyldent, olie skal være varmt.
Brun hurtigt leveren, ca. 2 minutter på hver
side, i alt ca. 4 minutter. Krydr med salt og
peber, og tilsæt vand. Skru ned til svag varme,
og lad leveren stege under låg i ca. 20 minutter.
Vend - og steg endnu ca. 20 minutter. Samlet
stegetid efter bruning er ca. 40 minutter. Lever
skal være gennemstegt.

Dup kødet tørt med køkkenrulle. Krydr med
peber. Varm fedtstoffet på en pande ved god
varme - smør og margarine skal være gyldent,
olie skal være varmt. Brun kødet ca. 1 minut på
hver side. Skru ned til middel varme, og steg
dem færdig, ca. 3 minutter på hver side. Lever
skal være gennemstegt. Krydr med salt.

Lever
Fedtindhold i
100 g kød
Rå
Stegesvind
Ben

Helstegt

Stegt i skiver

3

3

35 %

15 %
0%
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SVINEHJERTE

Vægt: Hjerte ca. 350 g, renset 285 g

Stegte svinehjerter
2 svinehjerter
salt og peber
fyld: Persille, løg, svesker eller krydderurter
10 g smør, margarine eller 2 tsk olie
1 1/2 dl vand

Tips: Strimlerne kan også tilberedes uden
bruning. Se tern uden bruning side 30. Kom
strimlerne i 1/2 liter kogende bouillon, og lad
dem simre ved svag varme under låg i 10-15
minutter.

Svinehjerter i strimler
500 g svinehjerter i strimler 1 x 1 x ca. 5 cm
15 g smør, margarine eller 1 spsk olie
salt og peber
3 dl vand
Tilberedningstid: Ca. 30 minutter

Tilberedningstid: Ca. 11/4 time
Istandgør hjerterne. Dup kødet tørt med
køkkenrulle. Drys salt og peber indeni. Fyld
hjerterne. Luk med kødnåle. Varm fedtstoffet i
en gryde ved god varme - smør og margarine
skal være gyldent, olie skal være varmt. Brun
hjerterne 4-5 minutter i alt. Tilsæt vand. Skru
ned til svag varme og lad hjerterne stege under
låg i 50-60 minutter. Hjerterne vendes af og
til, til de er møre og gennemstegte.

Dup kødet tørt med køkkenrulle. Varm halvdelen af fedtstoffet i en gryde ved god varme smør og margarine skal være gyldent, olie skal
være varmt. Brun først halvdelen af kødet på
alle sider, 4 minutter i alt. Varm den anden halvdel af fedtstoffet - og brun resten af kødet i 4
minutter i alt. Kom kødet tilbage i gryden. Krydr
med salt og peber, og tilsæt vand. Skru ned til
svag varme, og lad kødet stege under låg i 1015 minutter, til det er mørt og gennemstegt.

Hjerte
Fedtindhold i
100 g kød
Rå
Stegesvind
Ben

Helstegt

Stegt i strimler

5

5

35 %

35 %
0%
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NYRER OG TUNGE

Vægt: Nyrer: Ca. 200 g, renset 180 g
Tunge: Ca. 350 g

Nyrer i tern
2 svinenyrer
10 g smør, margarine eller 2 tsk olie
salt og peber
1 dl vand

Tips: Nyrer kan også tilberedes uden bruning.
Se tern uden bruning side 30. Kom ternene i 1/2
liter kogende bouillon og kog dem ved svag varme under låg ca. 5 minutter, til de er møre og
gennemkogte.

Tunge
2 svinetunger
vand
salt
Tilberedningstid: Ca. 2 timer

Tilberedningstid: Ca. 30 minutter
Kom tungerne i en gryde med kogende vand, så
det lige dækker. Bring vandet i kog igen
og skum. Tilsæt salt og kog ved svag varme
under låg i ca. 11/2 time, til de er møre og
gennemkogte.

Nyrerne skæres over på den lange led.
Den hvide kerne samt overskydende fedt fjernes. Gnid nyrerne med salt. Skyl dem godt.
Dup nyrerne tørre med køkkenrulle. Skær nyrerne i tern på ca. 2 x 2 x 2 cm. Varm fedtstoffet i
en gryde ved god varme - smør og margarine
skal være gyldent, olie skal være varmt. Brun
ternene på alle sider, 4 minutter i alt. Krydr med
salt og peber og tilsæt vand. Skru ned til svag
varme og lad nyrerne stege under låg i ca. 10
minutter, til de er møre og gennemstegte.

Fedtindhold i
100 g kød
Rå
Stegesvind
Ben

Nyrer

Tunge

3

10

40 %

30 %
0%
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SVINENET

Svinenet er bughindefedtet, som er en meget tynd fedtmembran, der omgiver svinets mave.
Svinenet kaldes også fedtnet, slør m.v.

Svinenet bruges til “indpakning” af kød, fjerkræ
og fisk.
Hvis produktet tilberedes på pande eller i ovn
ved høj temperatur, vil svinenettet smelte væk
under tilberedning. Man kan fx brune svinenettet fyldt med produktet på panden inden det
steges færdig i ovn.
Hvis det tilberedes ved lav varme i ovn, og svinenettet ikke er smeltet, fjernes det ved servering.
Svinenet bestilles nogle dage i forvejen hos slagteren. Bestil evt. nogle ekstra og frys dem ned til
senere brug. Skal pakkes i fx stanniol og frostposer. Kort holdbarhed, da det er rent fedt.
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UDSKÆRING AF 1/2 GRIS

Det rigtige værktøj
Knive skal være skarpe, så er
det lettere at skære i kødet.

Slagterkniv
Bruges til at skære hele
kødstykker som inderlår i skiver til skinkeschnitzler samt
til at skære stegte, store stege
som svinekam i skiver.

Udbener- og sorterkniv
Det er en kort kniv med et
smalt knivblad. Den er let at
håndtere og bruges til udbening.

Strygestål
Bruges til at skærpe kniven og
rette knivsæggen op.

Trancher- og kokkekniv
Er velegnet til at skære kødet
i tern og strimler og til at
skære stegte, mindre stege
som skinkemignon i skiver.

Kødsav
Bruges til at save i større ben.
Undgå så vidt muligt at save i
kødet.

Grovpartering
Vægtangivelserne er baseret på 1/2 gris på ca. 38 kg.
Hovedet skæres af i første led fra rygsøjlen - i et
lige snit. Hovedet bruges til sylte.
Hovedet vejer ca. 2,7 kg - heraf er ca. 1,8 kg
ben og svær, og ca. 800 g er kød. Resten er kirtler, øje med videre.
Kæbeklump skæres af kødet på kindbenet.
Vægt ca. 90 g. Se side 39.

Forenden
Forenden saves af mellem 3. og 4. brystben,
ved bugen (spidsbenet) og mellem 5. og 6. ribben ved ryggen. Forenden skæres af, ved at
benet saves over, og kødet skæres helt igennem
i et lige snit.
Forenden vejer ca. 11 kg.

Svinemørbraden
løsnes ved skinken, og hinden følges, til mørbraden løsner sig. Bimørbraden skæres af.
Sølvsenen fjernes ved at åbne mørbraden i
hovedenden. Mørbraden pudses af for sener og
hinder.
Mørbraden vejer ca. 560 g - heraf 500 g afpudset mørbrad og 60 g kød til at hakke.
Se side 34.

Skinken
Skinken skæres af tre fingre, 5-6 cm, fra nøglebenslåsen. Benet saves. Skinken skæres af
uden at beskadige klumpen i et lige snit.
Skinken vejer ca. 10 kg.
Bagtåen saves af og bruges til syltede grisetæer.
Bagtåen vejer ca. 400 g.

Midterstykket
Mørbrad Royal
er en helt afpudset svinemørbrad, fraskåret 9
cm fra mørbradspids og 7 cm fra mørbradhoved.
Se side 35.
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Midterstykket vejer ca. 13 kg.
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UDSKÆRING AF FORENDE

1

3

2

4

Finpartering
Ved udskæring af 1/2 gris kan resultatet se sådan ud:

Forendebenet skæres af. Skær tæt ved benet fra
bugen. Fra kamsiden løsnes forendebenet og
skæres af så tæt på benet som muligt. Se side
37.
Vægt af forendebenet ca. 1 kg.
Enten skæres nakkekam
eller nakkefilet/nakkekoteletter
1
Nakkekammen skæres fri med et lige snit
fra spidsen af bovbladsbrusken og i et lige snit,
så nakkekammen er lige bred over det hele.
Bovbenet saves over. Sværen skæres igennem
med en kniv. Brusk og kirtel skæres af. Bovbladet skæres fra sværen ved at skære så tæt ved
hinden ned mod sværen som muligt, og bovbladet løsnes fra nakkekammen. En kile skæres i
spækket fra rygsiden, så spæktykkelsen bliver
ca. 1/2 cm. Sværen ridses med 1/2 cm’s mellemrum. Snøres eventuelt.
Se side 9.
Vægt ca. 2,7 kg.

Eller
1
Nakkefileten løsnes ved at skære så tæt på
bovbladet som muligt og følge i hinden ned
mod bovbladet. Afpuds for brusk, kirtler og fedt.
Nakkefileten bruges hel, i skiver som nakkekoteletter, til tern og strimler. Se side 10, 11, 30
og 31.
Vægt ca. 2 kg.

1
Bovblad. Se udskæring under nakkekammen. Se side 12.
Vægt ca. 640 g.

Bovleddet fjernes ved at lave en kile, så hele
leddet fjernes. Kødet skæres af leddet og bruges til at hakke. Se under afpuds fra forenden.

Halssnitten skæres fra så tæt på bovmusklen som muligt. Kirtler og blod fjernes.
Halssnitten kan bruges til røget snitte, sylte
eller til at hakke.
Vægt ca. 320 g.

Boven bruges til bovsteg med og uden
svær. Se side 12. Boven kan også bruges til
tern, strimler eller til at hakke. Se side 30, 31
og 36.
Vægt ca. 1,7 kg. Ca. 1,4 kg til steg, tern,
strimler eller til at hakke.

2

3
Bovlappen - den tynde muskel oven på
boven - skæres fra i hinden, og sværen skæres
af ved forskanken. Blod, kirtler og store synlige
blodårer fjernes. Bovmusklen flækkes og bruges
for eksempel som rullesteg.
Se side 33.
Vægt ca. 1 kg.

3

Afpuds fra forenden.
Vægt ca. 1,5 kg - heraf 650 g kød til at
hakke.

4
Forskanken saves fra boven lige over albueleddet i et lige snit. Se side 38.
Vægt ca. 1 kg.

Der saves evt. 4-5 bovsteaks i 11/2 cm’s tykkelse af tyndboven til cirka en centimeter før leddet. Se side 13. Tyndboven kan bruges til at
hakke eller stege, hvis den ikke bruges til bovsteaks.
Vægt ca. 1,3 kg.
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UDSKÆRING AF MIDTERSTYKKE

2
1
3

7
4

6

5

Rygbenet løsnes ved at løsne kødet op langs
rygbenet og save rygbenet af i leddene til brystbenene. Rygbenet kasseres. Vægt ca. 615 g.
Svinekammen med mørbradklods deles fra brystet ved at save brystbenene over 3-4 cm fra
nakkeenden og 7-8 cm midt på kammen. Kød
og svær skæres igennem med et lige snit uden
at beskadige fileten. Vægt ca. 5,9 kg.
1
Mørbradklodsen skæres fra kammen i
enden mod skinken. Skæres igennem, hvor
brusken slutter og ved fedtkilen. Sværen skæres
af. Se side 20. Benet kan fjernes, og kødet kan
bruges til tern eller til at hakke. Vægt ca. 800 g.
2
3
Svinekam uden ben fra mørbradenden (uden mørbradklods) til 5. ribben bruges til
flæskesteg. Hele svinekammen (uden mørbradklods) bruges til svinekam uden svær og svinekoteletter, når ben, svær og kappen på kammens overside fjernes. Der, hvor der er fedt,
trimmes ned til 3 mm spæk. Hele kammen kan
bruges til hamburgerryg med eller uden ben.
2
Svinekam til flæskesteg. Sværen ridses
med 1/2 cm’s mellemrum. Benene skæres fra
ved at skære så tæt på benene som muligt. Se
side 14. Vægt ca. 2,5 kg.
2
3
Svinekam uden svær og svinekoteletter. Skær sværen og kappen på kammens
overside af. Der, hvor der er fedt, trimmes til
3mm spæk. Se side 15, 16 og 17. Benene
skæres af med så lidt kød på benene som
muligt. Benene bruges som ribben. Se side 37.
Koteletterne skæres ens tykke. Se side 16. Vægt
ca. 3,5 kg.
Svinefilet skæres af svinekam uden støttemuskel, ben, svær, fedt, sener og hinder. Se
side 18.

Svinebrystet. Vægt ca. 6 kg
4
Slaget med ben og svær deles fra brystet
mellem 2. og 3. brystben. Benene saves igennem, og kød og svær skæres af med en kniv.
Vægt ca. 2,5 kg.
Ribben skæres af så tæt på benet som muligt.
Se side 34. Sværen skæres af ved at skære ind
fra kamsiden lige under kødet. Slaget pudses af
for fedt. Slaget bruges til rullepølse eller rullesteg. Se side 33.

Kogestykke, stegestykke, spidsben og bugstrimmel. Vægt ca. 3,5 kg.
5
Bugstrimmel skæres af. Spidsbenet
løsnes ved at skære igennem brusket, så det bliver et lige snit, hvor patterne også skæres væk.
Vægt ca. 320 g.
Koge- og stegestykke deles, sådan at kogestykket er lidt bredere end stegestykket. Vakuumpakket bacon består af røget koge- og stegestykke i et stykke. Se side 40.
6
Kogestykket kan bruges til følgende:
Kogestykket med svær bruges til ribbenssteg.
Sværen ridses med 1/2 cm’s mellemrum. Se side
22. Vægt ca. 1,6 kg.
Den tynde ende kan bruges til:
Ribsteaks med svær. De skæres af den tynde
ende af kogestykket i 21/2 cm’s tykkelse. Der bliver ca. fire stykker. De skæres til brystbenet
begynder. Se side 24. Vægt ca. 500 g.
Eller til:
Stegt flæsk i skiver af kogestykke med svær,
som skæres af den tynde ende i 1/2 cm tykke
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skiver. Der bliver ca. 20 skiver. Eller 10 skiver
1 cm tykke til paneret flæsk. Se side 25.
Eller til:
Helt revelsben af kogestykke. Skær sværen af og
rids spæklaget i tern. Se side 23. Vægt ca. 1,4
kg.
7
Stegestykket kan bruges til følgende:
Stegestykket med svær bruges til ribbenssteg.
Sværen ridses med 1/2 cm’s mellemrum. Se side
22. Vægt ca. 1,5 kg.
Eller til:
Stegt flæsk i skiver af stegestykke med svær og
uden ben skæres i 1/2 cm tykke skiver. Der bliver ca. 46 skiver. Se side 25.
Eller stegestykket kan bruges til:
Helt revelsben af stegestykke. Skær sværen af
og rids spæklaget i tern. Se side 23. Vægt ca.
1,4 kg.
Eller til:
Revelsben i skiver skæres af helt revelsben. Der
skæres mellem hvert ribben med et ben på
hver. Der bliver ca. 9 stykker. Se side 24.

Ribben fås fra hele midterstykket:
Ribben skæres af så tæt på benene som muligt.
Ribben kan skæres af kam, bryst og slag. Se
side 37. Vægt ca. 1,4 kg.
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UDSKÆRING AF SKINKE

5

2

1

4

3

1
Inderlåret skæres af på følgende måde:
Sværen ved lysken løsnes. Der skæres ind fra 2.
hinde fra inderlåret, og hinden følges langs
klumpen. Hinderne mellem inderlåret og klumpen blottes. Der skæres ned til rørbenet så tæt
på benet som muligt. Inderlåret løsnes ved nøglebenet, og der skæres så tæt på nøglebenet
som muligt. Hinden mellem yderlår og inderlår
følges, til inderlåret er skåret af.
Den ureelle muskel på inderlåret fjernes ved at
skære langs sener på siden af inderlåret ned til
hinden mellem kappen og inderlåret. Hinden
følges og kappen skæres af. Inderlåret pudses af
for fedt, sener og hinder. Skinkeschnitzler
skæres i 1-11/2 cm ens tykke skiver. Se side 29.
Vægt af et helt afpudset inderlår ca. 1,4 kg heraf ca. 10 skinkeschnitzler. Skinkeinderlår
bruges også til wok strimler. Se side 32.

Nøglebenet evt. med hale skæres af ved at
skære igennem leddet ved rørbenet. Nøglebenet
følges og skæres fra skinken så tæt ved benet
som muligt. Se side 37.
Vægt ca. 340 g.
2

3
Bagskanken skæres af i knæleddet i et
skråt snit gennem musklen. Se side 38.
Vægt ca. 1 kg.

Rørbenet skæres ud ved at løsne klumpen helt
ned til yderlåret så tæt ved benet som muligt.
Kødet skæres fra knæskallen, så den er fri. Rørbenet løsnes fra musklen ved at skære så tæt på
benet som muligt. Rørbenet skæres fra med så
lidt kød på som muligt. Rørbenet kan ikke bru-

ges til noget særligt - evt. koge med til suppe.
Men der er ikke meget kraft i det.
4
Klumpen løsnes i hinden ved yderlåret og
skæres ned til sværen, som skæres igennem.
Puds klumpen af for fedt, sener og hinder. Støttemusklen fra rørbenet fjernes. Klump uden
svær bruges til grydesteg eller til at hakke. Helt
afpudset klump bruges til skinkeschnitzler eller
tern og strimler. Se side 29, 30 og 31. Klump
bruges også som røget skinke. Se side 40. Vægt
uden svær ca. 1,3 kg.

Hoftestykket sidder oven på skinkeculotten og løsnes fra skinkeculotten i hinden og
ned til sværen, som skæres igennem. Sværen
skæres af. Fedtkanten ridses diagonalt. Der
skæres tre vikingsteaks 11/2 cm tykke. Se side
21. Resten bruges til tern, strimler eller til at
hakke. Hele hoftestykket uden svær kan også
bruges som skinkesteg stegt i gryde eller ovn.
Vægt af hoftestykket uden svær ca. 740 g.
5

Musklen skæres af i hinderne ned til yderlår og
lårtunge. Musklen kan kun bruges til at hakke,
da den indeholder mange sener.
A
Lårtunge (skinkemignon) skæres fra i hinden til yderlåret. Lårtungen skæres igennem
ved brusket fra nøglebenet og afpudses for sener
og fedt. Se side 27. Vægt ca. 430 g.
B
Skinkeculotte skæres af yderlåret med et
lige snit ved brusken til nøglebenet, og hvor
spidsen af mignonen er. Sværen skæres af og
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Yderlår med lårtunge
er placeret under nr. 1 og 5.

C
B

A

spækket trimmes til 2 mm spæk. Spækket
ridses i tern. Sølvsenen skæres af, og kødsiden
skal være helt renpudset. Se side 28. Vægt ca.
600 g.
C
Yderlår kan bruges til:
Skinkesteg - skæres som vist på billedet.
Sværen ridses med 1/2 cm´s mellemrum på den
lange led - på tværs af kødfibrene. Vægt ca. 1,3
kg. Se side 26.
Eller til:
Tern og strimler. Sværen skæres af. Resten af
yderlåret pudses fri for fedt og sener, så det
fremstår som en helt afpudset muskel. Senen
og den lille muskel fjernes fra yderlåret. Kødet
kan bruges til tern og strimler. Se side 30 og 31.
Yderlår er uegnet til skinkeschnitzel, da kødet er
mere hårdt end inderlår. Se side 29. Vægt af helt
afpudset yderlår til tern og strimler ca. 950 g.

Afpuds fra skinken
Vægt ca. 3 kg - heraf ca. 1,6 kg til at hakke.
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Svinekoteletter, sommerfugle ....................side
17
Svinelever ...............................................side
41
Svinemørbrad .........................................side
34, 45
Svinenet ................................................side
44
Sådan bruger du hæftet ...........................side
8
Tern ........................................................side
Tilberedning ...........................................side
Tunge .....................................................side

30, 45, 48
2, 4
43

Udskæring af 1/2 gris ................................side

45

Vikingsteaks ............................................side

21, 48

Yderlår ....................................................side

48

“UDSKÆRING OG TILBEREDNING AF SVINEKØD”, ER ET OPSLAGSVÆRK FOR:
Madpublicister / Undervisere / Rådgivere / Myndigheder / Slagtere

“UDSKÆRING OG TILBEREDNING AF SVINEKØD” INDEHOLDER:
-

Fotos af udskæringer af dansk svinekød
Gennemprøvede tilberedningsanvisninger
Fedtindhold i svinekød og andre kødtyper
Fedtindhold i råt og stegt kød – og i stegt kød,
når fedtkanten er skåret fra
- Udskæring af 1/2 gris

TIL STUDERENDE, ELEVER OG DEN INTERESSEREDE FORBRUGER
KAN VI TILBYDE:
“Koge, stege, grille – Fakta om svinekød”

