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ce Økologisk kød 
på menuen

muligheder med økologisk kød i dit storkøkken.
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God appetit og arbejdslyst
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Økologien får en større og større plads i råvareforbruget i foodservice-
sektoren. mangfoldigheden og udbuddet af produkter udvider sig, og 
efterspørgslen efter økologisk mad stiger blandt de spisende. 

kødet er ofte den sidste råvare, der bliver indkøbt økologisk i de profes-
sionelle køkkener. Her er især prisen afgørende. Og prisen på økologisk kød 
afspejler de omkostninger, der er forbundet med produktionen. 

Økologiske dyr skal have økologisk foder og masser af grovfoder, og der 
er fx krav om ekstra meget plads til hvert dyr og mulighed for at komme
 ud i det fri.

Heldigvis er der muligheder for at arbejde målrettet med fx menu-
sammensætning og måden man anvender kødet på, som kan bane vejen 
for mere økologisk kød på menuen. 

Hæftet her giver inspiration til denne proces og nogle metoder, der viser 
retningen. 

God appetit og arbejdslyst.

rasmus Bay arnbjerg, konsulent
landbrug & Fødevarer
t: 3339 4010
e: rba@lf.dk
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kød er stærkt forankret i den danske mad- og måltidskultur. Oftest 
spiller kødet hovedrollen og er det element, måltidet planlægges ud 
fra. tilvalget af økologisk kød og den merudgift, der følger med, giver 
derfor god anledning til at hæve blikket og måske ryste posen lidt i 
forhold til ’det vi plejer’. 

kød bidrager med bl.a. smag, tyngde, mæthed, fylde og vigtige 
proteiner. Og at spare kødet væk er ikke en farbar vej for de fleste 
køkkener, når både ernæringsprofilen og det gastronomiske niveau 
skal gå op i en højere enhed. 

langtidsstegning, billige men smagfulde udskæringer, hele kyllinger, 
hvor alt bliver brugt, og simreretter med masser af grove grøntsager 
er eksempler på muligheder for – uden de helt store armbevægelser 
– at disponere skarpere, tilføje smag, ’forlænge’ kødet og købe bil-
ligere ind. Portionsanretninger er også et godt redskab til at dosere 
og disponere mængden af kød på menuen. alt sammen er med til at 
skabe rum for det økologiske kødvalg. 

tænk nyt og definér 
kødets rolle i din menu

Braiseret svinekæbe med selleri, kålrabi, gulerødder og mørkt øl.
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Få mere ud af dit kød med
’ltlt’ – lave temperaturer, lang 
tilberedningstid
tilberedningen af især magert kød har stor betydning for kødbudgettet. tid og 
temperatur har direkte indflydelse på tilberedningssvindet, så du får mere ud af 
dit kød med længere og mere nænsom tilberedning. 

du kan især få mere ud af dine magre okse- eller svinekødsstege ved at tilberede 
dem i længere tid ved lavere temperaturer. du får mindre svind og en mere ensartet 
stegning ved tilberedning under 100 grader, hvor temperaturen holdes konstant i 
flere timer. tid og temperatur skal tilpasses udskæringen, men generelt kan vi sige, 
at med ’ltlt’ får du mere mørhed, saftighed og mindre 
kødsvind. 

tilberedningssvind er først og fremmest afhængig af centrumtemperaturen. Jo 
højere centrumtemperatur, desto højere svind. som en grov tommelfingerregel 
kan man bruge tabellen til højre.

lavtemperaturstegning,
op til 100 grader

traditionel stegning, 
150 grader og derover 

langtidsstegning, 
130–150 grader

eksempler på varmefordelingen i stegen afhængig af tilberedningsmetoden.
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Brug bredden af 
udskæringer
Bliv opmærksom på mangfoldigheden af muligheder med både vel-
kendte og mindre kendte udskæringer. Ved fx at vælge bindevævsrige 
udskæringer kan du ’strække’ dit kød længere med supplerende, grove 
grøntsager. 

Bov, tykkam, nakkefilet og kæber er eksempler på udskæringer, der 
gør sig godt i simreretter med masser af grove grøntsager og evt. korn 
(perlebyg/-rug/-spelt). revne grøntsager sammen med hakket kød i en 
kødsovs eller lasagne er en anden, god klassiker, som tilfører vægt og 
volumen til retten, og derfor får dit kød til at række længere. 

samtidig finder du blandt de velegnede simre- og braiserestykker også 
flere udskæringer med en relativt lav kilopris. 

snøret tykkam
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Brug det hele
der tales meget om madspild. Og med rette, for i rigtig mange køkkener bliver der smidt store mængder 
fuldt anvendelige råvarer ud. Vi ved det godt, men hvis vi også handler efter det, er der mange resurser 
at hente med et øget fokus på råvarernes fulde potentiale. se det bl.a. som en mulighed for at ’spare op’ 
til mere økologisk kød. 

dit valg af udskæring og tilberedningsmetode er en del af denne proces. Og hvis køkkenet har kapacitet, 
er der både smag og økonomi i at få bragt større partier af dyrene hjem og skære op i køkkenet. efter-
spørg varerne, og forhør dig om muligheder og udbud, hos din kødleverandør. 

Hele kyllinger kan også være god økologi til lavere kilopris. kyllinger kan udnyttes til sidste vingespids 
– fra den primære ret til afledte retter og til fond. Overvej, hvordan kyllingen serveres: køkkenet er som 
regel langt bedre til at pille alt kødet af benet, end den spisende i sidste ende. 
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landbrug & Fødevarer 
axelborg, axeltorv 3                   t  +45 3339 4000                  e   info@lf.dk
dk 1609 københavn V              F  +45 3339 4141                  W  www.lf.dk 
  

Projektet gennemføres af Producent-
sammenslutningen Økologiens Fremme med 

Landbrug & Fødevarer og er støttet af EU ved Den 
Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Mere om kød 
og økologi:

Om tilberedningsmetoder, nyeste viden, 
udskæringer mm., se landbrug & Fødevarers
hjemmeside for foodservice:

www.detailogfoodservice.dk

Om økologi og produktion generelt, se 
landbrug & Fødevarers side om økologi:

www.lf.dk/Viden_om/Oekologi

Om det økologiske spisemærke, se:

www.oekologisk-spisemaerke.dk

mere om økologi i foodservice, se:

www.okocater.dk
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