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Indhold
Udskæringer til engros og catering
Kode

Side 1.08

Kode

Lammekrop
Hel side (inderside)
Hel side (yderside)

L100
L101
L102

Side 1.02

Kode

Bagparti og ende (lang)
Bagfjerding (kort)

L103
L104

Rygkoteletter
Mørbrad/filet
Lammekrone
Nyrestykke (med fedtlag)
Tykstegssteaks

L129
L130
L131
L132
L133

Side 1.09

Kode

Side 1.03

Kode

Kølle og inderlår (bagpart)
Kølle og inderlår (haleben og skank fjernet)
Kølle (trimmet)
Lammeinderlår/klump

L105
L106
L107
L108

Nyrestykke, udbenet og rullet
Noisetter
Valentine-steaks
Ryg (delt og med ribben)

L134
L135
L136
L137

Side 1.10

Kode

Side 1.04

Kode

Køller
Kølle (haleben og skank fjernet)
Køllesteg
Kølle (udbenet og rullet)
Klump (uden ribben)

L109
L110
L111
L112
L113

Kamstykke med 6 ribben (trimmet)
Kamstykke (3 ribben)
Kamstykke, trimmet (8 ribben, uden fedtlag)
Kamstykke, trimmet (8 ribben, med fedtlag)
Kamstykke, trimmet (6 ribben, uden fedtlag)

L138
L139
L140
L141
L142

Side 1.05

Kode

Side 1.11

Kode

Klump, inderlår
Yderlår
Klump, yderlår
Bagskank (utrimmet)
Bagskank (trimmet)

L114
L115
L116
L117
L118

Kamstykke (8 ribben, med kamben)
Koteletter (trimmede)
Koteletter
Kort forstykke (med brystspids)
Kort forstykke (uden brystspids)

L143
L144
L145
L146
L147

Side 1.06

Kode

Side 1.12

Kode

Saddel
Saddel (endestykke)
Hel saddel (25 mm)
Nyrestykke (13 ribben)
Nyrestykke (enkelt ryg)

L119
L120
L121
L122
L123

Bov
Hel bov
Udbenet bov
Bovstykke
Forfjerding (skank)

L148
L149
L150
L151
L152

Side 1.07

Kode

Side 1.13

Kode

Nyrestykke inkl. inderlår (kort)
Nyrestykke ekskl. inderlår (kort)
Ryg (kort)
Mellemstykke (kort)
Rygkoteletter (dobbelt)

L124
L125
L126
L127
L128

Bryst
Bryst, trimmet
Halsfilet
Bovsteaks
Halsstykke

L153
L154
L155
L156
L178
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Indhold
Udskæringer til detailhandel
Side 1.14

Kode

Side 1.22

Kode

Kølle (trimmet)
Inderlår/klump
Køllesteg
Kølle (udbenet og rullet)
Klump (uden fedtlag)

L107
L108
L111
L112
L113

Halv lammekølle, skank-ende
Halv lammekølle, filet-ende
Lammecarré
Køllesteaks med ben
Køllesteaks (udbenede)

L162
L163
L164
L166
L167

Side 1.15

Kode

Side 1.23

Kode

Klump, inderlår
Yderlår
Klump, yderlår
Bagskank (utrimmet)

L114
L115
L116
L118

Side 1.16

Kode

Køllesteaks, inderlår
Lammekebabs
Lammekølle i tern
Lammekølle i strimler
Lammeburgere

L168
L169
L170
L171
L172

Rygkoteletter (dobbelt)
Rygkoteletter
Mørbrad/filet
Lammekrone

L128
L129
L130
L131

Side 1.24

Kode

Bryst
Halsfilet
Bovsteaks

L153
L155
L156

Side 1.17

Kode

Nyrestykke (med fedtlag)
Tykstegssteaks
Noisetter
Valentine-steaks

L132
L133
L135
L136

Side 1.18

Kode

Kamstykke med 6 ben (trimmet)
Kamstykke (3 ben)
Kamstykke, trimmet (8 ben, uden fedtlag)
Kamstykke, trimmet (8 ben, med fedtlag)

L138
L139
L140
L141

Side 1.19

Kode

Kamstykke, trimmet (6 ben, uden fedtlag)
Koteletter (trimmede)
Koteletter

L142
L144
L145

Side 1.20

Kode

Bov
Udbenet bov
Bovstykke
Bov i tern

L148
L150
L151
L157

Side 1.21

Kode

Side 1.28

Kode

Halsringe
Trimmet bov
Bryst, udbenet og rullet
Rullesteg
Hakket lam

L158
L159
L160
L161
L165

Nyre
Lever
Leverskiver
Hjerte
Brisler

L173
L174
L175
L176
L177

Udskæringer til portionskontrol
Side 1.25

Kode

Inderlår/klump
Bagskank (trimmet)
Rygkoteletter (dobbelt)
Rygkoteletter

L108
L118
L128
L129

Side 1.26

Kode

Culotter
Noisetter
Koteletter
Halsfilet

L133
L135
L145
L155

Side 1.27

Kode

Køllesteaks med ben
Køllesteaks (udbenede)
Køllesteaks, inderlår

L166
L167
L168
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Udskæringer til engros og catering
Kode

Side 2.08

Kode

Oksekrop og hel side

B200

Side 2.02

Kode

Topstykke
Inderlår
Inderlår (rullet)
Inderlår ('log')

B201
B202
B203
B204

Tyndstegsteaks (specialtrimmet)
Tyndstegsteaks (ekstra trimmet)
T-bonesteaks (kort skåret)
Oksefilet (standard)
Oksefilet (specialtrimmet)

B229
B230
B231
B232
B233

Side 2.09

Kode

Side 2.03

Kode

Yderlår/tyksteg
Tyksteg (rullet)
Skank
Yderlårsmuskel

B205
B206
B207
B208

Tykstegsfilet
Mørbrad
Mørbradbøf
Højrebssteg
Højrebssteg (trimmet)

B234
B235
B236
B237
B238

Side 2.10

Kode

Side 2.04

Kode

Yderlår (fladt)
Yderlår, 'salmon cut'
Yderlår (rullet)
Hælmuskel
Forskank

B209
B210
B211
B212
B213

Højrebssteg (udbenet, rullet)
Ribeye, rullet
Ribeye (snøret)
Ribeye-steaks
Hel tykkam (udbenet)

B239
B240
B241
B242
B243

Side 2.11

Kode

Side 2.05

Kode

Skankringe
Wokstrimler
Steak til langtidsstegning (yderlår)
Steak, inderlår

B214
B215
B216
B217

Side 2.06

Kode

Rullet tykkam (udbenet)
Tykkamsbøf
Tykkam i tern
Spidsbryst
Bryststykke (udbenet og rullet)
Hakket oksekød

B244
B245
B246
B247
B248
B249

Tyksteg og mørbrad
Hel tyksteg
Tyksteg uden ben
'D'-tyksteg uden ben
Tykstegssteaks
Tyndsteg

B218
B219
B220
B221
B222
B223

Side 2.07

Kode

Tyndsteg (kort skåret)
Striploin (standard)
Striploin (kort skåret)
Striploin (specialtrimmet)
Striploin (rullet)

B224
B225
B226
B227
B228
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Indhold
Udskæringer til detailhandel

Udskæringer til portionskontrol

Side 2.12

Kode

Side 2.17

Kode

Inderlår ('log')
Skankringe
Wokstrimler
Steak til langtidsstegning (yderlår)
Steak af inderlår

B204
B214
B215
B216
B217

Steak til langtidsstegning (yderlår)
Steak af inderlår
Steaks af tyksteg
Steaks af tyndsteg (specialtrimmede)

B216
B217
B222
B229

Side 2.18

Kode

Side 2.13

Kode

Tykstege
Tyndstegssteaks (specialtrimmede)
T-bonesteaks (kort skåret)
Fileter
Rullet tyndsteg

B222
B229
B231
B236
B253

T-bonesteaks (kort skåret)
Fileter
Ribeye-steaks
Steak af tykkam
Burgere

B231
B236
B242
B245
B255

Side 2.14

Kode

Højrebssteg (trimmet)
Højrebssteg (udbenet, rullet)
Ribeye, rullet
Ribeye-steaks

B238
B239
B240
B242

Side 2.15

Kode

Tykkamsbøf
Tykkam i tern
Hakkekød
Burgere

B245
B246
B249
B255

Side 2.16

Kode

Steg af inderlår
Steg af yderlår
Tyksteg

B250
B251
B252

Indmad
Kode

Oksenyre
Oksehale

B256
B257
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Vejledning til
udskæringer

Forord

Hybu Cig Cymru –
Meat Promotion Wales
(HCC) er industriens
førende organisation
med ansvar for
udvikling, fremme
og markedsføring
af walisisk okse- og
lammekød.

Industriudvikling

HCC stræber efter at forbedre kvaliteten, forøge
omkostningseffektiviteten og tilføje værdi til
kødprodukter på tværs af hele den walisiske
leverandørkæde. Dette opnås ved at informere samt
ved at udvikle og fremme brug af teknologi og vænne
industrien hertil.
Markedsføring

HCC er aktiv på mange vigtige europæiske
markeder, hvor organisationen udvikler og styrker
forretningsmuligheder for eksportører af walisisk
okse- og lammekød.
På hjemmebane arbejder HCC sammen med
detailhandlere og levnedsmiddelleverandører om
at udarbejde regelmæssige kampagner for walisisk
lamme- og oksekød med kvalitetsmærket Beskyttet
geografisk betegnelse (BGB).
HCC har udarbejdet denne kødvejledning med tanke
på vores mange interessenter i Wales og det øvrige
Storbritannien samt vores kunder såvel inden for
som uden for Europas grænser. Formålet med denne
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vejledning er at levere en omfattende guide til walisisk
lamme- og oksekød med BGB-mærket hvad angår
type, form og kvalitet.
Vi håber, du finder oplysningerne på de følgende
sider nyttige og informative. Du er velkommen
til at kontakte os, hvis du har brug for yderligere
oplysninger.

Besøg HCC's websted
hcctrade.com
eller kontakt HCC på
+44 (0) 1970 625 050
eller via e-mail på
info@hccmpw.org.uk
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Walisisk lamme- og oksekød

Landbrugsland udgør omkring 75 procent af det
samlede landområde i Wales, og 60 procent heraf
hører under permanent græsareal. Walisisk landbrug
domineres derfor af animalsk produktion, hvor
82 procent af landbrugsbedrifterne består af
græssende får og kvæg.
De walisiske landmænd er kendt for at producere kød
af overlegen kvalitet. Miljøet, hvor dyrene opdrættes,
spiller en særdeles vigtig rolle i produktionen af
lamme- og oksekød af høj kvalitet.
Vores dyr går frit omkring på de grønne græsmarker
og bakker, hvor de spiser af det frodige græs i det
milde klima. Jorden i de walisiske dale er rig på
mineraler, som er perfekt til produktion af lammeog oksekød af høj kvalitet. Dyrene trives i dette
ufordærvede klima, og deres kød er af den højeste
standard.

"De walisiske
landmænd er kendt
for at producere
kød af overlegen
kvalitet"
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Walisisk lamme- og oksekød

Walisisk lammeproduktion

Walisisk oksekødsproduktion

Wales har i århundreder været hjemsted for
hjemmehørende walisiske fåreracer, der trives på de
naturlige græsmarker, der er tilgængelige året rundt,
i et af de mest uspolerede områder i verden.

Kvægracerne i Wales omfatter Limousin, Charolais
og Hereford. Wales har også en hjemmehørende
kvægrace, Welsh Black, som er anerkendt for sin fine
kvalitet.

Fåreracerne i Wales omfatter Welsh Mountain, Welsh
Mule, Welsh Halfbred, Welsh Speckled Face, Beulah og
Lleyn. Disse racer krydses med en avlsvædder for at
opnå førsteklasses lammeproduktion.

Walisisk oksekød kommer fra kvæg, der er født og
opdrættet på walisiske landbrug. Produktets unikke
karakter skyldes indflydelsen fra de traditionelle
kvægracer, der dominerer de walisiske flokke.

Walisisk lam er berømt verden over for sin fine farve
og sødmefulde, saftige smag. Omdømmet og de
unikke kvalitetstræk, man forbinder med walisisk
lam, er et resultat af traditionelle landbrugsmetoder
kombineret med fodring på frodige græsgange.
Walisisk lam giver forbrugerne et naturligt, alsidigt,
mørt og saftigt produkt med en karakteristisk smag.

FÅR

Fåre- og lammebestande i alt
Antal får og lam i alt
(000 stk.)
Gennemsnitlig bestandstørrelse
(stk.)

Kvæg- og kalvebestande i alt

11.104

Antal kvæg og kalve i alt
(000 stk.)

1.095

Slagtninger (000 stk.)

155

Produktion (000 tons)

44

Gennemsnitlig kropsvægt
(kg)

327

14.741

9.461

642

Slagtninger (000 stk.)

3.463

Produktion (000 tons)

62

Gennemsnitlig kropsvægt (kg)

19
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Beskyttet geografisk betegnelse (BGB)

Slagterier og opskæringssteder

I 1993 trådte en EU-lovgivning i kraft, som omfatter
et system til beskyttelse af levnedsmiddelnavne på et
geografisk grundlag.

Inspektionen er en vurdering af slagteriets/
opskæringsstedets sporings- og kødleverancesystemer
med det formål at etablere BGB-status for walisisk
lamme- og oksekød.

Systemet sikrer, at navngivne levnedsmiddelprodukter
og drikkevarer er beskyttet mod plagiater i hele EU.
Produkterne skal være produceret, forarbejdet eller
tilberedt i det angivne geografiske område. Walisisk
okse- og lammekød fik BGB-status i hhv. november
2002 og juli 2003 og kan defineres som værende fra
besætninger, der er:
• Født og opdrættet i Wales
• Fuldt ud sporbare
•	Slagtet og forarbejdet på et HCC-godkendt slagteri/
opskæringssted
Standarder

I kraft af deres rolle som ansvarlige for betegnelserne
BGB walisisk lam og BGB walisisk okse har HCC
udpeget et uafhængigt kontrolorgan til at overvåge
brugen af disse betegnelser på slagterier og
opskæringssteder og sikre, at følgende standarder
overholdes.
Ved bedriftsinspektioner

•	Bedriften skal være i besiddelse af et system, der
kan spore besætningen
•	Overholdelse af myndighedernes forskriftsmæssige
krav og procedurer for bedste praksis
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Der kræves også beviser for due diligence og
overholdelse af lovgivningsmæssige krav med hensyn
til fødevaresikkerhed og -kvalitet som følger:
•	HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point
– Risikoanalyse og kritisk kontrolpunkt)
• Kvalitetssystem
•	Organisationsstruktur Ansvars- og ledelsesautoritet
• Kødleverance
• Sporbarhed
• Mærkning
Detailhandel

Kontrol og overvågning af den øvrige
forsyningskæde varetages af de lokale myndigheders
handelsstandardinspektører. Dette sikrer, at kun
lamme- og oksekød, der overholder kravene, kan
sælges til forbrugerne som værende walisisk.
HCC anser disse BGB-betegnelser for at være
kolossalt vigtige for den walisiske kødindustri, idet de
identificerer walisisk okse- og lammekøds oprindelse
og unikke kvalitet.

26/02/2015 09:54

LAMMEKØD

Klassifikation
af slagtekrop

Udskæringer

af walisisk lam

Klassifikation
af slagtekrop
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Walisisk lam

Klassifikation af slagtekrop

Indledning

Kropsbygning

De fleste slagterier klassificerer slagtekroppe
i henhold til EUROP-systemet. Dette blev introduceret
i 1970'erne med det formål at oprette et ensartet
klassificeringssystem, der kunne bruges i hele Europa.
Det betød også, at producenterne kunne belønnes
for at levere lam med den slagtekropsklassifikation,
som markedet krævede. Kroppen bedømmes for
bygning og fedt – begge dele bestemmes ved visuel
gennemgang. Klassifikationen har også vist sig at
være en god indikator for kødudbytte, hvilket er den
samlede procentdel af salgbart kød fra en slagtekrop.

Kropsbygningsklassen bestemmes ved visuel
gennemgang af formen, hvor der tages hensyn
til kroppens tæthed samt køllernes, ryggens og
bovens fylde. Der foretages ikke justeringer for
fedmepåvirkning af den overordnede form.
Der er fem hovedklasser:
E, U, R, O, P (hvor E = fremragende (excellent)
kropsbygning, og P = dårlig (poor) kropsbygning).
Handlende med moderfårekroppe kan anmode om,
at klasse P inddeles i to underklasser, P+ og -P.
Fedtniveauer

Fedtklassen bestemmes ved visuel gennemgang
af ekstern fedtudvikling. Der er fem hovedklasser,
der går fra 1 (meget mager) til 5 (meget fed). Klasse
3 og 4 er underinddelt i L (magrere) og H (federe).
Kropsbygningsklassen beskrives først, hvorefter
fedtklassen følger, f.eks. R3L.

KROPSBYGNING

E

U

R

O

P

4L

4H

FEDTNIVEAUER

1
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3H

5

26/02/2015 09:54

Walisisk lam

Klassifikation af slagtekrop

Kategori

Nye lam er dyr, der sælges i det år, de er født, eller
som er født efter starten af oktober i det foregående
år. Lam fra den foregående sæson, også kaldet
'hoggets', er andre lam, hvis blivende fortænder ikke
er brudt igennem. Modne får er får, der har en eller
flere blivende fortænder.

Sæsonbestemte svingninger inden for
fåreslagtning og priser i Wales

Sæsonbestemte svingninger

Fåremarkedet påvirkes af sæsonbestemt udbud
og efterspørgsel. I en normal sæsonbestemt
udbudssituation sælges størstedelen af walisisk lam
i efteråret. Producenternes fortjeneste øges, når
produktionen afstemmes efter markedsefterspørgslen
ved at følge hensigtsmæssige politikker for avl og
fodring.
Diagrammet overfor illustrerer et typisk eksempel på
sæsonbestemte svingninger i udbud (slagtninger) og
efterspørgsel (pris) på lammemarkedet.

Oplysninger om de seneste
markedspriser og -tendenser
kan findes på HCC-webstedet
www.hccmpw.org.uk

Udbytteprocenter og vægt

Udbytteprocenten er den endelige kropsvægt
(inkl. muskler, sener, fedt og knogler) divideret
med vægten på det levende dyr, udtrykt som en
procentdel. Det bør dog bemærkes, at den ikke er en
indikator for kvaliteten. Slagteriledere/slagtere taler
ofte om 'kødudbytte'. Det er andelen af salgbart kød
fra slagtekroppen.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Pris

Slagtninger

Slagtningsspecifikationer

Slagterierne kan vælge mellem to industrifastlagte
slagtningsspecifikationer, eller de kan lave deres egen
specifikation. De to fastlagte specifikationer er:
•	MLC-standardspecifikation
•	Halefri specifikation
MLC-standardspecifikation

Dette kræver, at specifikke dele af lammet fjernes
inden vejning. De dele, der skal fjernes, er ulden/
skindet, hovedet (hele rygraden bevares), forfoden ved
knæet og bagfoden ved hasen, vommen og tarmene
(mellemgulvet bevares), netmaven og tarmfedtet,
leveren, milten, hjertet og lungerne (også kaldet
pluks), hjertefedtet, brislerne og urogenitale organer
(men ikke nyrerne og nyrefedtet).
Halefri specifikation

Denne specifikation omfatter fjernelse af alle dele,
der er angivet i MLC-specifikationen, plus fjernelse
af halen ved femte bækkenhvirvel (svarer til et
gennemsnitligt vægttab på 0,2 kg pr. krop for en krop
på 20 kg).
Alle andre slagtningsspecifikationer omtales som
'virksomhedsspecifikationer', og en definition herpå
opnås ved henvendelse til slagteriet.
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Walisisk lam

Spisekvalitet
Hvorfor er
spisekvaliteten vigtig?
Forbrugersynspunktet
Indkøbsbeslutninger træffes som regel på
grundlag af pris, udseende og opfyldelse af
kravene til et bestemt måltid. Gentagne køb
afhænger af, hvorvidt produktet leverer
en tilfredsstillende spiseoplevelse.
Lam betragtes generelt som værende af god
spisekvalitet. Den primære kritik af lam handler
om, at kødet opfattes som temmelig fedt.
Ikke alle bryder sig om lammefedt på grund
af dets høje smeltepunkt og den klistrede
fornemmelse, det efterlader i munden.
Faktorer, der påvirker lams spisekvalitet,
kan kategoriseres som værende enten
førslagtnings- eller efterslagtningsfaktorer.

Klassifikation af slagtekrop

Kød fra yngre dyr har dog en tendens til at have
en mindre intens smag end kød fra ældre dyr, f.eks.
lam sammenlignet med får.
Føde

Lammenes føde kan påvirke kødets smag, og den
kraftigere smag ved lam, der har gået på græs,
er typisk den foretrukne hos britiske forbrugere.
Føden har kun ringe påvirkning på mørheden, men
hvis foderet suppleres med koncentrat, kan det
medføre uønsket fedme.
Fedtniveauer

Ifølge forskning er der ikke nogen væsentlig
sammenhæng mellem fedt og spisekvalitet
i lammekød. Mange forbrugere opfatter stadig
lammekød som en fed spise. Et vist fedtniveau kan
have positiv betydning for saftigt og mørt kød, men
dette skal vejes op imod forbrugernes efterspørgsel
på magert kød.

Førslagtningsfaktorer, der

kan påvirke spisekvaliteten
Race

Racen lader ikke til at have nogen afgørende
betydning for lams spisekvalitet.
Køn

De overordnede forskelle mellem vædderlam,
gimmerlam og beder (kastrerede vædderlam) er små.
I de fleste tilfælde tilrådes det kun at anvende
vædderlam, når slutfedningen kan opnås i en alder
af 5-6 måneder. Ældre vædderlam har ofte en mere
gennemtrængende smag.
Alder/sæson

Tommelfingerreglen er, at jo ældre lammet er, desto
sejere er kødet. Forskning har vist, at der sker en
sæsonbestemt forringelse af mørheden, idet årgamle
får generelt giver sejere kød end nye lam.
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Walisisk lam
Efterslagtningsfaktorer, der kan
påvirke spisekvaliteten
Omdannelse af muskler til kød

Efter slagtning gennemgår musklerne en række
forandringer, der er vigtige for bestemmelse af
udseende og kødkvalitet.
Den hastighed, hvorved rigor mortis indtræffer i en
muskel, afhænger af en række faktorer:
•	Lagret energi i musklen, når dyret forlader
bedriften
•	Opbrug af lagret energi under transport og
opstaldning på slagteriet
•	Stimulering af stofskifteprocesser pga. stress inden
slagtning
•	Stimulering af muskelaktivitet under slagtning
•	Den hastighed, hvormed musklen nedkøles
Disse forandringer er illustreret i diagrammet på
denne side.

Klassifikation af slagtekrop

Blodtilførslen til musklen
ophører

Glukose anvendes fortsat
som energikilde

Ved mangel på ilt
konverteres glukose til
mælkesyre

pH-værdien falder til
mellem 5,4 og 5,7

Når energien er opbrugt,
bindes muskelproteinerne
tæt sammen, og rigor mortis
indtræffer

P17859_meat_cuts_guide_pagecurl_pdf-da.indd 15
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Walisisk lam

Klassifikation af slagtekrop

Nedkølingsprogrammer

Tilberedning

Overdreven muskelsammentrækning inden rigor mortis
(kuldeskrumpning) giver sejt kød. Lammekroppe er
specielt udsatte for kuldeskrumpning som resultat
af for hurtig nedkøling. Nedkølingsmetoderne skal
overvåges med henblik på at forhindre sejhed som
følge af kuldeskrumpning i magre kroppe, og ekstremt
magre kroppe bør undgås.

Til udskæringer med meget bindevæv er det en
fordel at anvende 'våde' tilberedningsmetoder.
Når man anvender tørre metoder (grill-, pande- og
ovnstegning), kan kødet udtørre og blive sejt.

El-stimulering

El-stimulering anvendes på nogle slagterier for at
forbedre spisekvaliteten. Der sendes en elektrisk
strøm gennem kroppen efter slagtningen, hvilket
stimulerer musklerne til at trække sig sammen og
derved bruge energi. Dette fremskynder rigor mortis,
så nedkølingen kan finde sted hurtigere.
Ophængningsmetode

Lammets kølle- og rygmuskler bliver mere møre,
når kroppen hænges op ved hoftebenet frem for i
akillessenen. Det sker som følge af, at musklerne
bliver strakt, så man undgår sammentrækning inden
rigor mortis.

Kødets smag udvikles under tilberedningen, idet
varmen påvirker proteiner, fedtstoffer og sukkerstoffer
i muskler og fedt. De kemiske processer, der ligger
til grund herfor, er komplicerede, men under
tilberedningen øges antallet og hastigheden, hvis
temperaturen stiger, og kødets indvendige temperatur
øges.
Derfor har gennemstegte steaks og stege en mere
intens smag end kød, der er lettere tilberedt. Men hvis
temperaturen er for høj i for lang tid, påvirkes kødets
mørhed. Lynstegning af steaks på overfladen ved høj
temperatur er en måde, hvorpå man kan opnå en
intens smag og dog bevare kødets mørhed.

Modning (ældning)

Forlænget opbevaring af lam øger mørheden
og er særligt nyttigt, hvis man vil forbedre mørheden
af kød fra ældre dyr. Kødet bliver mere mørt med
tiden, efterhånden som enzymer, der forekommer
naturligt i kødet, nedbryder protein. Lammeryg kan
generelt modnes med større fordel end andre dele af
kroppen.
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Modning af lam enten som
hel krop eller i vakuumpakker
i mindst 7 dage og optimalt
i 10 dage gør kødet mere mørt.
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LAMMEKØD

Udskæringer til
engros og catering

Udskæringer

af walisisk lam

Udskæringer til
engros og catering
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Walisisk lam

L 10 0

1.01
Engros og catering

L 101

L 102

Lammekrop

Hel side (inderside)

Hel side (yderside)

Lammekroppen består af
hele kroppen bortset fra alt
uspiseligt indmad, skindet,
hovedet og fødderne, dog
undtagen nyrerne.

Siden består af den ene
halvdel af kroppen bortset fra
alt uspiseligt indmad, skindet,
hovedet og fødderne, dog
undtagen nyren.

Siden består af den ene
halvdel af kroppen bortset fra
alt uspiseligt indmad, skindet,
hovedet og fødderne, inkl.
nyren.
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På de følgende sider i dette
afsnit vises de forskellige
kødudskæringer fra kroppens
enkelte områder.
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Walisisk
lam

1.02
Engros og catering

L 103

Bagparti og ende (lang)
Udskæres af den del af kroppen, der er tilbage (L100),
efter den korte forfjerding er fjernet mellem 6. og 7.
ribben, inkl. brystspidserne.

LS

HA

L 10 4

Bagfjerding (kort)
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Udskæres af den del af kroppen, der er tilbage (L103),
efter den korte forfjerding er fjernet mellem 12. og 13.
ribben, inkl. brystspidserne. Skal omfatte køller og saddel.
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Walisisk lam

1.03
Engros og catering

L 105

Kølle og inderlår (bagpart)
Udskæres af bagfjerdingen (L104), efter den korte sadel er
fjernet med et rent snit lige ved hoftebenet gennem 6. og 7.
lændehvirvel til et punkt lige ved hoftebenet på den modsatte
side. Med ben, utrimmet.

L 10 6
LS

HA

Kølle og inderlår
(uden haleben og skank)
Udskæres af inderlåret (L105), hvorfra halebenet og
skanken fjernes.

L 107

Kølle (trimmet)
Udskæres af inderlårets bagpart (L106),
efter halebenet og lårbenet er fjernet.
Skal snøres jævnt med regelmæssige
mellemrum.

L 10 8

Inderlår/klump
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Udskæres af udbenet inderlår.
Inderlåret eller klumpen trimmes
for alt overskydende fedt og brusk.
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Walisisk lam

1.04
Engros og catering

L 109

Køller
Køllerne udskæres af kroppen (L100)
og fjernes med et rent snit lige under
testikeltalgen til halens base, ca. 20 mm
under den runde del af halebenet.

L 1 10

Lammekølle
(uden haleben og skank)
Udskæres af hoftestykket (L105), efter
haleben, inderlår og skankben er fjernet.

L111
LS

Køllesteg

HA

Udskåret af køllen (L110), efter inderlår
og skank er fjernet.

L112

Kølle (udbenet og rullet)
Udskæres af køllen (L110), efter inderlår og alle ben er
fjernet. Køllen skal snøres jævnt med regelmæssige
mellemrum.

L113

Klump (uden fedtlag)
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Udskæres af inderlår/klump (L108). Fedtlaget skal fjernes
langs den naturlige linje, og de individuelle muskler skal
trimmes for alt eksternt fedt, skind og bindevæv.
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1.05
Engros og catering

Walisisk lam

L 1 14

Inderlårsmuskel
Inderlårsmusklen fjernes fra køllen (L110) langs den
naturlige linje. De individuelle muskler trimmes for alt
eksternt fedt, skind og bindevæv.

L115

Yderlårsmuskel
Yderlårsmusklen udskæres af køllen (L110)
langs den naturlige linje. De individuelle muskler
trimmes for alt eksternt fedt, skind og bindevæv.

L116

Yderlårsmuskel

LS

HA

Yderlårsmusklen fjernes fra køllen (L110) langs
den naturlige linje. De individuelle muskler
trimmes for alt eksternt fedt, skind og bindevæv.

L 1 17

Bagskank (utrimmet)
Skanken fjernes fra køllen (L110) med
et rent snit gennem knæleddet mellem
skinnebenet og lægbenet. Akillessenen
og skankens sidste led fjernes.

L 1 18

Bagskank (trimmet)
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Skanken fjernes fra køllen (L110)
med et rent snit gennem knæleddet
mellem skinnebenet og lægbenet.
Akillessenen og skankens sidste led
fjernes.

26/02/2015 09:56

Walisisk lam

1.06
Engros og catering

L 1 19

Saddel
Udskæres af lænde- og
inderlårsdelen af den udelte
krop (L100)

L 1 20

Saddel (ende)
Udskæres af bagfjerdingen (L104),
efter kølle og slag er fjernet.

L 1 21

S
AL

H

L 1 22

Hel saddel (25 mm)
Udskæres af den udelte krop (L100) ved at
fjerne kølle og inderlår med et lige snit gennem 6. og 7.
lændehvirvel og den korte forfjerding mellem 8. og 9.
ribben. De tilbageværende bryststykker fjernes, så de
tilbageværende ribben maksimalt har en længde på 25
mm fra spidsen af den udbenede rygmuskel.

Nyrestykke (13 ribben)

L 1 23

Kort saddel
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Udskæres fra saddelenden (L120). Slagets bageste
dele trimmes, så de ikke er længere end 50 mm fra
spidsen af nyrestykkets rygmuskel. Nyrer og indvendigt
tarmfedt fjernes.

E

Nyrestykket udskæres af den delte
krop (L100), efter bovstykket og de
tilbageværende bryststykker er fjernet.
Halsen fjernes ved bugkanten af det
første ribben, og kølle og inderlår
fjernes med et lige snit gennem 6. og 7.
lændehvirvel. Ribbenenes længde må
ikke overstige 40 mm fra spidsen af
ribeye-musklen.
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1.07
Engros og catering

Walisisk lam
L 1 24

Nyrestykke inkl. inderlår (kort)
Udskæres af sadlen (L119), efter den er delt ensartet
gennem processus spinosus. Ribbenenes længde må
ikke overstige 75 mm fra spidsen af nyrestykkets
rygmuskel.

L 1 25

Traditionel ryg
Udskæres af nyrestykket (L124), efter
inderlåret er fjernet med et rent snit
lige ved hoftebenet gennem 6. og 7.
lændehvirvel. Ribbenenes længde må
ikke overstige 75 mm fra spidsen af
nyrestykkets rygmuskel.

L 1 26
LS

HA

Rygstykke (kort)
Udskæres af forreste del
af sadlen (L119). Rygstykkerne
består af 7 ben på hver side.

L 1 27

Mellemstykke (kort)
Udskæres af sadlens lændedel (L123), efter den er
delt ensartet gennem processus spinosus. Slagets
bageste dele trimmes, så de ikke er længere end 50
mm fra spidsen af nyrestykkets rygmuskel. Nyrer og
indvendigt tarmfedt fjernes.
L 1 28

Nyrestykkekoteletter
(dobbelt)
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Koteletter udskæres af den korte
saddel (L123) og skæres mellem
bruskdisken i hver lændehvirvel.
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Walisisk lam

1.08
Engros og catering

L129

Mørbradskoteletter
Koteletterne udskæres af mellemstykket
(L127) og skæres mellem bruskdisken i
hver lændehvirvel.

L130

Mørbrad/filet
Fileten befinder sig på undersiden af
nyrestykket (L127) og fjernes forsigtigt,
så musklen ikke ridses. Alle ujævne
kanter og eventuelt løst kød og
overfladefedt fjernes.

L 1 31

Lammekrone

LS

HA

Udskæres fra sadlen (L123).
Der må kun anvendes
rygmuskel. Al fedt og
sølvbrusk skal fjernes,
og kronerne udskæres i
portioner i henhold til
kundens specifikationer.

Udskæres af udbenet inderlår og
klump (L108) og trimmes for alt
overskydende fedt og bindevæv.
Steaksene skæres på tværs af
musklens fibre for at sikre, at alle
portioner er af samme tykkelse.
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Der udskæres kroner fra den korte
saddel (L123), hvorfra ben og
indvendigt fedt fjernes. Skind og
udvendigt fedt forbliver intakt, og
kronerne udskæres i portioner i
henhold til kundens specifikationer.

Tykstegssteaks

•

Nyrestykke
(med fedtlag)

L 1 33

E

L 1 32
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1.09
Engros og catering

L134

Mørbrad, udbenet og rullet
Udskæres af den korte saddel (L123)
eller mellemstykket (L127), hvorfra ben,
nyrer og indvendigt fedt fjernes. Den
tilbageværende udbenede mørbrad snøres
med elastiske stegebånd placeret med
jævne mellemrum.

L 1 35

Noisetter
Udskæres af rygstykket (L126), hvorfra
ben, skind og indvendigt fedt er fjernet.
Rulles, snøres og skæres i portioner af
ensartet tykkelse.
LS

HA

L136

Valentine-steaks

L 1 37

Ribbensstykke
(delt og med ribben)
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Udskæres af rygstykket (L126) og deles på
langs gennem processus spinosus. Der saves
forsigtigt gennem ribbenene parallelt med og
ca. 13 mm fra kambenet. Kamben, fjerben,
bovbladsbrusk, skind og nakkeledbåndet
fjernes.

E

Udskæres af nyrestykket (L127), hvorfra alle
ben, skind, nyrer og indvendigt fedt fjernes.
Skæres på tværs af muskelfibrene for at
give steaksene en tykkelse svarende til to
koteletter. Steaksene snittes derefter delvist
(butterfly-snit) og åbnes, så der opnås en
overflade af dobbelt størrelse. Valentines kan
også udskæres på samme måde af rygstykket.
(L126)

26/02/2015 09:57

Walisisk lam

1.10
Engros og catering

L 1 38

Kamstykke med 6 ben (trimmet)
Udskæres af rygstykket (L126) (delt og med ribben).
Ribben må ikke overstige en længde på 105 mm.
Fedtet på benspidserne fjernes parallelt med
rygmusklen, så 20 mm af ribbenene blotlægges.
Skindet fjernes. Interkostale muskler fjernes mellem
de blotlagte ribben, så kun spareribsene er tilbage.

L 1 39

Kamstykke (3 ben)
Udskæres af kamstykket (L138) og deles
i to portioner med tre ribben hver.

L 140
LS

HA

Kamstykke, trimmet
(8 ben, uden fedtlag)
Udskæres af rygstykket (med ribben). Skind og udvendigt
fedt fjernes langs den naturlige linje på tværs af bagsiden
af rygmusklen. De interkostale muskler fjernes mellem
de blotlagte ribben, så kun de rene spareribs, der er
fastgjort til rygmusklen, er tilbage.

L 141

Kamstykke, trimmet med ribben
(8 ben med fedtlag)
L 142

Kamstykke,
trimmet (6 ben, uden fedtlag)
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Udskæres af rygstykket (med ribben). Fedtet
fjernes langs den naturlige linje på tværs
af bagsiden af rygmusklen. De interkostale
muskler fjernes mellem de blotlagte ribben,
så kun de rene spareribs, der er fastgjort til
rygmusklen, er tilbage.

E

Udskæres af rygstykket (med ribben). Fedtet på
benspidserne fjernes parallelt med rygmusklen,
så der blotlægges 20 mm af ribbenene. Skindet
fjernes i henhold til kundens specifikationer. De
interkostale muskler fjernes mellem de blotlagte
ribben, så kun de rene spareribs, der er fastgjort
til rygmusklen, er tilbage.
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1.11
Engros og catering

L 143

Kamstykke
(8 ribben, med fedtlag)
Udskæres af forreste del af sadlen (L127), efter
den er fjernet fra slagtekroppen mellem 8. og
9. ribben. Rygstykkerne deles på langs mellem
processus spinosus, og bovbladsbrusken
fjernes. Ribbenene skal skæres parallelt med
kambenet og må ikke overstige 75 mm.

L 144

Koteletter (trimmede)
Udskæres af kamstykket (L138).
Koteletterne skæres mellem de
individuelle ribben, så der fås portioner
af ensartet tykkelse.

L 145

S

L
HA

Koteletter
Koteletterne udskæres af rygstykket (L126)
og skæres jævnt mellem ribbenene.
Spidsen af kambenet fjernes.

L 146

Kort forstykke
(med brystspids)
Udskæres af slagtekroppen (L100) ved at
skære gennem 6. og 7. ribben.

L 147

Kort forstykke
(uden brystspids)
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Udskæres af slagtekroppen (L100)
ved at skære gennem 6. og 7. ribben.
Brystspidserne skal fjernes.
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1.12
Engros og catering

L 148

Bov
Udskæres af den korte forfjerding (L147),
efter halsbenet og brystspidserne er fjernet.

L 149

Hel bov
Udskæres af den korte forfjerding
(L147), efter halsbenet, halsfileten og
brystspidserne er fjernet.

L 1 50

LS

HA

Udbenet bov
Udskæres af boven (L148), hvorfra alle ben
fjernes, og den tilbageværende steg rulles og
snøres eller lægges i net.

L 1 51

Bovstykke
Bovstykket udskæres af den korte forfjerding
(L147), efter halsen og midterstykket er
fjernet. Boven skal løftes, mens kniven føres
ind imellem kødet og de bageste ribben til
basen af rygmusklen i midterhalsstykket.

L 1 52

Forfjerding
(skank)
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Skanken skæres fri af boven (L148) med et
snit gennem knæleddet mellem albuebenet
og spolebenet og overarmsknoglen. Skanken
fjernes.
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1.13
Engros og catering

L 1 53

Bryststykke
Bryststykket fjernes fra slagtekroppen
(L100) med et lige snit på langs af
kroppen fra brystbenet til slagets
slutpunkt.

L154

Bryststykke, trimmet
Udbenet bryststykke udskåret af bryst
og slag (L153). Brystbenene skæres af i ét
stykke, og alt overskydende indvendigt og
udvendigt fedt fjernes fra mellemgulvet.
Den indvendige brysthinde fjernes.

LS

HA

L 1 55

Halsfilet
Halsfileten udskæres af boven (L148)
og fjernes langs de naturlige linjer.
L156

Bovsteaks
Udskæres af den udbenede bov (L150)
inden rulning. Omfatter ikke kød fra
skanken. Steaks fra skanksiden skæres
parallelt med kroppens ryglinje indtil
bovbladets hulning.

L 178

Halsstykke
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Den del af halsen, der
fjernes fra den udelte krop
ved ribbenenes bugkant.
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LAMMEKØD

Udskæringer
til detailhandel

Udskæringer

af walisisk lam

Udskæringer
til detailhandel
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Detailhandel

L 107

Kølle (trimmet)
Udskæres af inderlåret (L106), efter
halebenet og lårbenet er fjernet. Skal snøres
jævnt med regelmæssige mellemrum.

L 10 8

Inderlår/klump
Udskæres af udbenet inderlår. Inderlåret eller
klumpen trimmes for alt overskydende fedt og
bindevævsbrusk.

S

L
HA

L111

Køllesteg
Udskæres af køllen (L110), efter
inderlår og skank er fjernet.

L112

Kølle (udbenet og rullet)
Udskæres af køllen (L110), efter inderlår og
alle ben er fjernet. Køllen skal snøres jævnt
med regelmæssige mellemrum.

L113

Klump (uden fedtlag)
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Udskæres af inderlår/klump (L108). Ribben
skal fjernes langs den naturlige linje, og de
individuelle muskler skal trimmes for alt
udvendigt fedt, skind og bindevæv.
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Detailhandel

L 1 14

Inderlårsmuskel
Inderlårsmusklen fjernes fra køllen (L110) langs
den naturlige linje. De individuelle muskler
trimmes for alt eksternt fedt, skind og bindevæv.

L115

Yderlårsmuskel
Yderlårsmusklen udskæres af køllen (L110) langs
den naturlige linje. De individuelle muskler trimmes
for alt eksternt fedt, skind og bindevæv.

LS

L116

HA

Yderlårsmuskel
Yderlårsmusklen fjernes fra køllen (L110) langs
den naturlige linje. De individuelle muskler
trimmes for alt eksternt fedt, skind og bindevæv.

L 1 18

Bagskank (trimmet)
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Skanken fjernes fra køllen (L110)
med et rent snit gennem knæleddet
mellem skinnebenet og lægbenet.
Akillessenen og skankens sidste led
fjernes.
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Detailhandel

L 1 28

Nyrestykkekoteletter
(dobbelt)
Koteletter udskæres af den korte saddel
(L123) og skæres mellem bruskdisken
i hver lændehvirvel.

L129

Mørbradskoteletter
Koteletterne udskæres af
mellemstykket (L127) og
skæres mellem bruskdisken
i hver lændehvirvel.

L130
LS

HA

Mørbrad/filet
Fileten befinder sig på undersiden af
nyrestykket (L127) og fjernes forsigtigt,
så musklen ikke ridses. Alle ujævne
kanter og eventuelt løst kød og
overfladefedt fjernes.

L 1 31

Lammekrone
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Udskæres fra sadlen (L123).
Der må kun anvendes rygmuskel.
Alt fedt og sølvbrusk skal fjernes,
og kronerne udskæres i portioner
i henhold til kundens specifikationer.
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Detailhandel

L 1 32

Nyrestykke (med fedtlag)
Der udskæres kroner fra den korte saddel
(L123), hvorfra ben og indvendigt fedt fjernes.
Skindet og det udvendige fedt bevares
intakt, og kronerne udskæres
i portioner i henhold til
kundens specifikationer.

L 1 33

Tykstegssteaks
Udskæres af udbenet inderlår og klump
(L108) og trimmes for alt overskydende fedt
og bindevæv. Steaksene skæres på tværs af
musklens fibre for at sikre, at alle portioner
er af samme tykkelse.

LS

HA

L 1 35

Noisetter
Udskæres af rygstykket (L126), hvorfra
ben, skind og indvendigt fedt er fjernet.
Rulles, snøres og skæres i portioner af
ensartet tykkelse.

L136

Valentine-steaks
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Udskæres af nyrestykket (L127),
hvorfra alle ben, skind, nyrer og indvendigt fedt
fjernes. Skæres på tværs af muskelfibrene for
at give steaksene en tykkelse svarende til to
koteletter. Steaksene snittes derefter delvist
(butterfly-snit) og åbnes, så der opnås en overflade
af dobbelt størrelse. Valentines kan også udskæres
på samme måde af rygstykket (L126).
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Detailhandel

L 1 38

Kamstykke med 6 ben (trimmet)
Udskæres af rygstykket (L126) (delt og med ribben).
Ribben må ikke overstige en længde på 105 mm.
Fedtet på benspidserne fjernes parallelt med
rygmusklen, så 20 mm af ribbenene blotlægges.
Skindet fjernes. Interkostale muskler fjernes mellem
de blotlagte ribben, så kun spareribsene er tilbage.

L 1 39

Kamstykke (3 ben)
Udskæres af kamstykket (L138) og deles
i to portioner med tre ribben hver.

L 140

Kamstykke, trimmet
(8 ben, uden fedtlag)

LS

HA

Udskæres af rygstykket (med ribben). Skind og udvendigt
fedt fjernes langs den naturlige linje hen over bagsiden af
rygmusklen. De interkostale muskler fjernes mellem de
blotlagte ribben, så kun de rene spareribs, der er fastgjort
til rygmusklen, er tilbage.

L 141

Kamstykke, trimmet med ribben
(8 ben med fedtlag)
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Udskæres af rygstykket (med ribben). Fedtet på
benspidserne fjernes parallelt med rygmusklen,
så der blotlægges 20 mm af ribbenene. Skindet
fjernes i henhold til kundens specifikationer. De
interkostale muskler fjernes mellem de blotlagte
ribben, så kun de rene spareribs, der er fastgjort til
rygmusklen, er tilbage.
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Detailhandel

L 142

Kamstykke, trimmet
(6 ben, uden fedtlag)
Udskæres af rygstykket (med ribben).
Fedtet fjernes langs den naturlige linje
på tværs af bagsiden af rygmusklen. De
interkostale muskler fjernes mellem de
blotlagte ribben, så kun de rene spareribs,
der er fastgjort til rygmusklen, er tilbage.

L 144

Koteletter (trimmede)
Udskæres af kamstykket (L138).
Koteletterne skæres mellem de
individuelle ribben, så der fås
portioner af ensartet tykkelse.
LS

HA

L 145

Koteletter
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Koteletterne udskæres af rygstykket (L126)
og skæres jævnt mellem ribbenene.
Spidsen af kambenet fjernes.
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L 148

Bov
Udskæres af den korte forfjerding
(L147), efter halsbenet og
brystspidserne er fjernet.

L 1 50

Udbenet bov
Udskæres af boven (L148), hvorfra alle ben
fjernes, og den tilbageværende steg rulles og
snøres eller lægges i net.

L 1 51
LS

HA

Bovstykke
Bovstykket udskæres af den korte
forfjerding (L147), efter halsen og
midterstykket er fjernet. Boven skal løftes,
mens kniven føres ind imellem kødet og
de bageste ribben til basen af rygmusklen
i midterhalsstykket.

L 1 57

Bov i tern
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Udskæres af boven, hvorfra alle ben, brusk, store
blodkar, rygsener og eventuelt misfarvet kød
fjernes. Overfladefedt og intermuskulært fedt
må ikke overstige en tykkelse på 13 mm, og det
visuelle fedtindhold må ikke overstige 20 %. Det
tilbageværende kød skæres i tern med maskine
eller i hånden i en størrelse i henhold til kundens
specifikationer.
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L 1 58

Halsstykker
Den del af halsen, der fjernes fra den
udelte krop og ribbenenes bugkant.
Halsen skæres gennem hvirvlerne for
at opnå portioner af ensartet tykkelse.

L 1 59

Trimmet bov
Udskæres af bovens (L148) runde del (L149),
hvorfra alle ben (undtagen albuebenet og
spolebenet) fjernes. Indvendigt fedt og
bindevæv fjernes, og udvendigt fedt trimmes
til en maksimal tykkelse på 5 mm. Stegen
rulles og snøres med jævne mellemrum.

S
AL

H

L 1 60

Bryststykke, udbenet og rullet
Udskæres som for bryst og slag (L153).
Bryststykket rulles stramt og påføres elastiske
stegebånd med jævne mellemrum.
Rullestegene skæres til i begge ender.

L 1 61

L 1 65

Hakket lam
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Udskæres af en hvilken som helst
kombination af kød, der giver et
tilfredsstillende slutprodukt, herunder
kødrester, men ikke kød fra hovedet eller
indmad, brusk, store blodkar, rygsener, kirtler
eller mørkt, misfarvet kød. Hakkekødets
fedtindhold må ikke overstige 10 %, når det
måles kemisk.

•

Udskæres som for bryst og slag (L153). Bryststykket
rulles stramt på langs og påføres med jævne
mellemrum fint garn eller elastiske stegebånd.
Rullestegen skæres til i begge ender.

E

Rullesteg

26/02/2015 09:59

1.22
Detailhandel

Walisisk lam

L 1 62

Halv lammekølle, skankende
Udskæres af køllen (L111), hvorfra halebenet
og skankbenet er fjernet. Køllen skæres i to
dele, så man får skankportionen.

L 1 63

Halv lammekølle, filet-ende
Udskæres af køllen (L111), hvorfra halebenet
og skankbenet er fjernet. Køllen skæres i to
dele, så man får filetportionen.

LS

HA

L164

Lammecarré

L166

Udskæres af kamstykket (L138),
hvorefter de to kamstykker med
seks ben flettes sammen.

Køllesteaks med ben
Udskæres af kølle med ben (L110).
Køllesteaks skal skæres fra midten
af køllen.

L 1 67

Køllesteaks uden ben
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Udskæres af udbenet kølle (L112).
Steaksene skæres på tværs af kødets fibre
for at give steaks af ensartet tykkelse.
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L 1 68

Steaks af inderlår
Udskæres af inderlårsmusklen og trimmes for
alt fedt og bindevævsbrusk. Steaksene skæres på
tværs af kødets fibre for at sikre, at alle portioner
er af samme tykkelse.

L 1 69

Lammekebabs
Udskæres af køllemusklen og
trimmes for alt overskydende fedt
og bindevævsbrusk. Ensartede tern
trækkes på passende kebabspyd.

L 170
LS

HA

Lammekølle, småkød
Udskæres af køllemuskler og trimmes, så
der opnås tern af 95 % visuelt magert kød.

L 171

Lammekøllestrimler
Udskæres af køllemuskler og
trimmes, så der opnås strimler
af 95 % visuelt magert kød.

L 172

Lammeburgere
Udskæres af en hvilken som helst kombination af
kød, der er trimmet, så det giver et tilfredsstillende
slutprodukt i henhold til specifikationerne, herunder
kødrester, men ikke indmad, ben, brusk, blodkar,
bindevæv og kirtler.
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Det kemiske fedtindhold i slutproduktet må ikke
overstige den lovlige grænse, og det skal overholde
individuelle kundespecifikationer.
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L 1 53

Bryststykke
Bryststykket fjernes fra slagtekroppen (L100)
med et lige snit på langs af kroppen fra
brystbenet til slagets slutpunkt.

L 1 55

Halsfilet
Halsfileten udskæres af boven (L148)
og fjernes langs de naturlige linjer.

LS

HA

L156

Bovsteaks
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Udskæres af den udbenede bov (L150)
inden rulning. Omfatter ikke kød fra
skanken. Steaks fra skanksiden skæres
parallelt med kroppens ryglinje indtil
bovbladets hulning.
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Udskæringer til
portionskontrol
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af walisisk lam

Udskæringer til
portionskontrol

Udskæringer
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1.25
Udskæringer til
portionskontrol

L 10 8

Inderlår/klump
Udskæres af udbenet inderlår. Inderlåret eller
klumpen trimmes for alt overskydende fedt
og bindevævsbrusk.

L 1 18

Bagskank (trimmet)
Skanken fjernes fra køllen (L110)
med et rent snit gennem knæleddet
mellem skinnebenet og lægbenet.
Akillessenen og skankens sidste led
fjernes.
LS

HA

L 1 28

Nyrestykkekoteletter
(dobbelt)
Udskæres af den korte saddel (L123)
og skæres mellem bruskdiskene i hver
lændehvirvel.

L129

Mørbradskoteletter
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Koteletterne udskæres af mellemstykket
(L127) og skæres mellem bruskdisken
i hver lændehvirvel.
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Udskæringer til
portionskontrol

L 1 33

Tykstegssteaks
Udskæres af udbenet inderlår og klump (L108) og
trimmes for alt overskydende fedt og bindevæv.
Steaksene skæres på tværs af musklens fibre for
at sikre, at alle portioner er af samme tykkelse.

L 1 35

Noisetter
Udskæres af rygstykket (L126), hvorfra
ben, skind og indvendigt fedt er fjernet.
Rulles, snøres og skæres i portioner af
ensartet tykkelse.

LS

HA

L 145

Koteletter
Koteletterne udskæres af rygstykket (L126)
og skæres jævnt mellem ribbenene.
Spidsen af kambenet fjernes.

L 1 55

Halsfilet
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Halsfileten udskæres af boven (L148)
og fjernes langs de naturlige linjer.
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Udskæringer til
portionskontrol

L166

Køllesteaks med ben
Udskæres af kølle med ben (L110).
Køllesteaks skal skæres fra midten
af køllen.

L 1 67

Køllesteaks uden ben
Udskæres af udbenet kølle (L112).
Steaksene skæres på tværs af kødets fibre
for at give steaks af ensartet tykkelse.

LS

HA

L 1 68

Steaks af inderlår
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Udskæres af inderlårsmusklen og trimmes
for alt fedt og bindevævsbrusk. Steaksene
skæres på tværs af kødets fibre for at sikre,
at alle portioner er af samme tykkelse.
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af walisisk lam

Indmad
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Indmad
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1.28
Indmad

L 173

Nyre
Hele nyren. Omgivende
fedt og membraner fjernes.

L 174

Lever
Hele leveren, som den
udtages af kroppen.

L 175

Leverskiver
Når tubuli er fjernet fra leveren,
skæres denne i skiver af ensartet tykkelse.

L 176

Hjerte
Hjertet, som det udtages af kroppen.
Blodårerne trimmes i højde med toppen
af hjertet.
L 177

Brisler
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Kirtler fra halsen og hjerteregionen
(brissel og bugspytkirtel) trimmes og
renses for alt andet væv.
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Udskæringer af
walisisk oksekød

Klassifikation
af slagtekrop
OKSEKØD

Klassifikation
af slagtekrop
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Klassifikation af slagtekrop

Indledning

Kropsbygning

Slagterier, der slagter over 75 stykker kvæg om ugen,
skal klassificere slagtekroppene i henhold til EUROPsystemet. Det blev introduceret i 1970'erne med det
formål at oprette et ensartet klassificeringssystem,
der kunne bruges i hele Europa. Det betød også, at
producenterne kunne belønnes for at levere oksekød
med den kropsklassifikation, som markedet krævede.
Kroppen bedømmes for bygning og fedt – begge dele
bestemmes ved visuel gennemgang.

Kropsbygningens klasse bestemmes ved en visuel
gennemgang af form, hvor der tages hensyn til
kroppens tæthed og udvikling af muskler i bagfjerding,
nyrestykke og bov. Der foretages ikke justeringer for
fedmepåvirkning af den overordnede form.
Der er fem hovedklasser:
E, U, R, O, P (hvor E = fremragende (excellent)
kropsbygning, og P = dårlig (poor) kropsbygning).
I Storbritannien er klasse U, O og P underinddelt
i + og -.

Klassifikationen har også vist sig at være en god
indikator for kødudbytte, hvilket er den samlede
procentdel af salgbart kød fra en slagtekrop.

Fedtniveauer

Fedtklassen bestemmes ved visuel gennemgang af
ekstern fedtudvikling. Der er fem hovedklasser, der går
fra 1 (meget mager) til 5 (meget fed). I Storbritannien
er klasse 4 og 5 underinddelt i L (magrere) og H (federe).
Kropsbygningsklassen beskrives først, hvorefter
fedtklassen følger, f.eks. R4L.

KROPSBYGNING

E

U

R

O

P

4H

5L

FEDTNIVEAUER

1
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Kategori

Udbytteprocenter og kropsvægt

Oksekød fra kvæg, der ikke har avlet, betragtes som
det bedste kød. Inden for denne kategori er der tre
kvægtyper: Kvier (unge køer), stude (kastrerede tyre)
og ungtyre (ikke-kastrerede). Kvæg, der har avlet,
omtales som udsætterkvæg og slagtetyre.

Udbytteprocenten er den endelige kropsvægt (inkl.
muskler, sener, fedt og knogler) divideret med vægten
på det levende dyr, udtrykt som en procentdel. Det
bør dog bemærkes, at den ikke er en indikator for
kvaliteten.

Sæsonbestemte svingninger

Slagteriledere og slagtere taler ofte om 'kødudbytte'.
Det er andelen af salgbart kød fra slagtekroppen.

Markedet for oksekød påvirkes af sæsonbestemt
udbud. Dette er særligt tydeligt, når man ser på de
forskellige udskæringer – f.eks. sælges der flere stege
i de kolde vintermåneder, og udskæringer beregnet til
grill sælger bedre om sommeren.

Oplysninger om de
seneste markedspriser
og -tendenser kan findes
på HCC-webstedet www.
hccmpw.org.uk

Slagtningsspecifikationer

Slagterierne kan vælge mellem tre anerkendte
slagtningsspecifikationer:

Slagtekroppens vægt reduceres i gennemsnit som
følge i henhold til de forskellige specifikationer:

•	Standardspecifikation
•	EU-referencespecifikation
•	Britisk specifikation

•	Standardspecifikation til EU-reference –
hanner 1,2 % og hunner 1,7 %
•	EU-reference til britisk specifikation –
alle kategorier 0,8 %

Testikel-/yverfedt
1,5 %

Krølfedt
0,3 %

Slagfedt
0,4 %*

Brystfedt
0,2 %*

Mellemgulv
0,4 %

Standardspecifikation

TIL

TIL

TIL

TIL

TIL

EU-referencespecifikation

FRA

FRA

TIL

TIL

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA**

FRA

% af slagtekroppens vægt

Britisk specifikation

* Fedtklasse 3 formodes.
**Bryststykket trimmes, så der efterlades et fedtlag, og slagkanten må ikke trimmes.
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Alder/sæson

Spisekvalitet
Hvorfor er spisekvaliteten
vigtig?
Forbrugersynspunktet
Indkøbsbeslutninger træffes som regel på
grundlag af pris og udseende. Gentagne køb
afhænger af, hvorvidt produktet leverer en
tilfredsstillende spiseoplevelse.
Forbrugerundersøgelser vedrørende
spisekvaliteten af oksekød har vist, at de
vigtigste faktorer for accept af et produkt
er mørhed og smag. Mørhed er den vigtigste
faktor, men i tilfælde, hvor mørheden ikke
varierer meget, er smagen relativt vigtigere.

Generelt producerer ældre kvæg sejere kød. Mange
dyr markedsføres op til 30 mdr. for at beskytte kødet
mod den sejhed, der kan opstå i ældre dyr. For tyre er
en grænse på 15-16 mdr. mere hensigtsmæssig.
Kød fra ældre dyr har dog en tendens til at have
en mere intens smag end kød fra yngre dyr, og visse
markeder foretrækker, at nogle udskæringer af
oksekød kommer fra ældre kvæg (f.eks. det franske
marked for ribbenssteg fra ældre køer).
Føde

Kvægets føde kan påvirke kødets smag, og den
kraftigere smag ved kvæg, der har gået på græs, er
typisk den foretrukne hos britiske forbrugere.
Fedtniveauer og kropsbygning

De senere år har forbrugerne forsøgt at reducere deres
fedtindtag ved at spise magert kød. Men oksekød med
et meget lavt niveau af intramuskulært fedt (eller
fedtmarmorering) har en ringere spisekvalitet.

Faktorer, der påvirker oksekøds spisekvalitet,
kan kategoriseres som værende enten
førslagtnings- eller efterslagtningsfaktorer.

Førslagtningsfaktorer, der
kan påvirke spisekvaliteten
Race

Forskning har vist, at race ikke påvirker spisekvaliteten
ret meget. Det er ikke alle racer, der er blevet
evalueret, men hvor der er set tydelige forskelle,
forekommer de primært i fuldblodsdyr.
Køn

Der er ingen forskel i spisekvaliteten mellem
stude og kvier.
Kød fra ungtyre er typisk sejere end kød fra
stude og kvier på samme alderstrin. Kød fra
ungtyre kræver også særlig opmærksomhed ved
efterslagtningsbehandling med henblik på at øge
mørheden.
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Efterslagtningsfaktorer, der kan
påvirke spisekvaliteten

Klassifikation af slagtekrop

Blodtilførslen til musklen ophører

Omdannelse af muskler til kød

Efter slagtning gennemgår musklerne en række
forandringer, der er vigtige for bestemmelse af
udseende og kødkvalitet.
Den hastighed, hvorved rigor mortis indtræffer i en
muskel, afhænger af en række faktorer:
•	Lagret energi i musklen, når dyret forlader
bedriften
•	Opbrug af lagret energi under transport og
opstaldning på slagteriet
•	Stimulering af stofskifteprocesser pga. stress inden
slagtning
•	Stimulering af muskelaktivitet under slagtning
•	Den hastighed, hvormed musklen nedkøles
Disse forandringer er illustreret i diagrammet på
denne side.

Glukose anvendes fortsat
som energikilde

Ved mangel på ilt
konverteres glukose til
mælkesyre

pH-værdien falder til
mellem 5,4 og 5,7

Når energien er opbrugt,
bindes muskelproteinerne
tæt sammen, og rigor mortis
indtræffer
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Klassifikation af slagtekrop

Nedkølingsprogrammer

Tilberedning

Overdreven muskelsammentrækning inden
rigor mortis (kuldeskrumpning) giver sejt kød.
Som en tommelfingerregel kan man forhindre
kuldeskrumpning, hvis man under nedkøling undgår
temperaturer under 10º C inden for 10 timer efter
slagtning.

Det er vigtigt at benytte den rigtige metode, når
man tilbereder kød. Til udskæringer med meget
bindevæv er det en fordel at anvende 'våde'
tilberedningsmetoder. Når man anvender tørre
metoder (grill-, pande- og ovnstegning), kan kødet
udtørre og blive sejt.

Brug af el-stimulering med høj spænding
(HVES – High Voltage Electrical Stimulation) kan
formindske dette og muliggøre hurtigere nedkøling.

Kødets smag udvikles under tilberedningen, idet varmen
påvirker proteiner, fedtstoffer og sukkerstoffer i muskler
og fedt. De kemiske processer, der ligger til grund herfor,
er komplicerede, men under tilberedningen øges antallet
og hastigheden, hvis temperaturen stiger, og kødets
indvendige temperatur øges.

El-stimulering

El-stimulering anvendes på nogle slagterier for at
forbedre spisekvaliteten. Der sendes en elektrisk
strøm gennem kroppen efter slagtningen. Dette
stimulerer musklerne til at trække sig sammen og
derved bruge energi. Dette fremskynder rigor mortis,
så nedkølingen kan finde sted hurtigere.
Ophængningsmetode

Derfor har gennemstegte steaks og stege en mere
intens smag end kød, der er lettere tilberedt. Men hvis
temperaturen er for høj i for lang tid, påvirkes kødets
mørhed. Lynstegning af steaks på overfladen ved høj
temperatur er en måde, hvorpå man kan opnå en
intens smag og dog bevare kødets mørhed.

Kølle- og rygmusklerne bliver mere møre, når kroppen
hænges op ved hoftebenet frem for i akillessenen. Det
sker som følge af, at musklerne bliver strakt, så man
undgår sammentrækning inden rigor mortis.
Modning (ældning)

Kødet bliver mere mørt med tiden, efterhånden som
enzymer, der forekommer naturligt i kødet, nedbryder
protein. Oksekødsudskæringer beregnet til grilning
og stegning kan med fordel ældes i op til 21 dage.
Dette kan enten gøres på benet (en ophængt hel eller
delt krop) eller i en pose (udbenede vakuumpakkede
engrosopskæringer) eller som en kombination heraf.
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Når oksekød udelukkende ældes på benet (somme
tider kaldt tørældning), sker der et vægttab som følge
af fordampning, og misfarvning og udtørring af den
blotlagte muskel betyder mere trimning.
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Udskæringer af
walisisk oksekød

Udskæringer til
engros og catering

OKSEKØD

Udskæringer til
engros og catering
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2.01
Engros og catering

B 20 0

Oksekrop og hel side
Oksekroppen består af hele kroppen bortset
fra alt uspiseligt indmad, skindet, hovedet og
fødderne.
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På de følgende sider i dette afsnit vises de
forskellige kødudskæringer fra kroppens enkelte
dele.
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Engros og catering

KØLL
E

B 201

Topstykke
Den tilbageværende portion af
bagfjerdingen, efter klumpen og
kammen og bagfjerdingens slag er
fjernet med et lige snit fra klumpens
ben (dvs. 5. bækkenhvirvel) gennem
et punkt ca. 80 mm neden for den
runde del af halebenet.

B 202

Inderlår

SK

AN

K

Udskæres af topstykket (B201), efter kølle
og alle ben er fjernet. Inderlåret er skåret
fri af tykstegen/klumpen og yderlåret langs
de naturlige linjer. Inderlåret er topstykkets
indvendige muskel ved siden af halebenet.

B 203

B 20 4

Inderlår ('log')

Udskåret af inderlåret (B202) og delt i to eller tre
stykker, der trimmes for al brusk. Det eksterne fedt,
hvad enten det er naturligt forekommende eller tilsat,
skal trimmes til en maksimal tykkelse på 8 mm.
Stykkerne snøres eller lægges i net.

Udskåret af inderlåret (B202)
som ovenfor og udformet som
en cylinderformet steg, snøret
eller i net.
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Inderlår (rullet)
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2.03
Engros og catering

KØLL
E

B 205

Slag/tyksteg
Udskæres af topstykket (B201), efter låret
og alle ben er fjernet. Tykstegen (slaget)
skæres fri af topstykket og yderlåret langs
de naturlige linjer. Kan rulles som en hel steg.

B 20 6

Tyksteg (rullet)
Udskæres af tykstegen (slaget) (B205) og skæres
tværs over i to stykker. Det udvendige fedt, hvad
enten det er naturligt forekommende eller tilsat,
trimmes til en maksimal tykkelse på 8 mm.
Stegene snøres eller lægges i net.
SK

AN

K

B 207

Skank
Udskæres af tykstegen (slaget) (B205).
Tensor fasciae latae fjernes langs den
naturlige linje. Kan rulles som en hel steg.

B 20 8

Yderlår
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Udskæres af topstykket (B201), efter
låret og alle ben er fjernet. Yderlåret
(ydermusklen) skæres fri af tykstegen
(slaget) og inderlåret langs de naturlige
linjer. Gastrocnemius-musklen skal
fjernes ved at skære den fri langs de
naturlige linjer mellem rygmusklen og
ydermusklen.
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2.04
Engros og catering

KØLL
E

B 209

Yderlår (fladt)
Udskæres af yderlåret (B208). 'Salmon cut'-musklen
fjernes fra den primære muskel langs den naturlige
linje mellem de to muskler. Den tykke sølvhinde og al
brusk fjernes. Udvendigt fedt trimmes til en maksimal
tykkelse på 8 mm.

B 210

Yderlår, 'salmon cut'
Den resterende del af yderlåret (B208). Efter al
brusk og overskydende fedt er fjernet, kan den
tilbageværende muskel udskæres i stege eller
steaks som påkrævet.

B 21 1
SK

Yderlår (rullet)

AN

K

Udskæres af yderlåret (B208), efter den tykke
sølvhinde er fjernet fra musklens indvendige
overflade. Yderlåret kan rulles helt eller skæres
over i to stykker. Det udvendige fedt, hvad
enten det er naturligt forekommende eller
tilsat, trimmes til en maksimal tykkelse på 8
mm. Stykkerne snøres eller lægges i net.

B 21 2

Hælmuskel
Når hælmusklen er fjernet fra yderlåret (B208), skæres den fri af
hovedmusklen med et snit langs den naturlige linje mellem de to
muskler. Al brusk fjernes, og det udvendige fedt trimmes til en
maksimal tykkelse på 5 mm.

B 21 3

Skank/okseskank
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Udskæres af bagfjerdingens ben, efter knogler og løst
bindevæv er fjernet. Det udbenede ben fra forfjerdingen
kan også anvendes til denne udskæring.
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2.05
Engros og catering

B 214

Skankringe
Udskæres af enten bagfjerdingen (B213) eller
forfjerdingen, efter alle ben og løst bindevæv
er fjernet.

B 21 5

Wokstrimler
Udskæres af egnede muskler, så
der opnås magre strimler med
en ensartethed på 95 %.

SK

B 21 6
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K

Steak til langtidsstegning
(yderlår)
Udskæres af yderlåret (B208). Steaksene
skæres på tværs af musklens fibre for
at sikre, at alle portioner er af samme
tykkelse. Udvendigt fedt trimmes til en
maksimal tykkelse på 6 mm.

B 217

Steak af inderlår
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Udskæres af inderlåret (B202) og trimmes for
alt udvendigt fedt. Steaksene skæres på tværs
af musklens fibre for at sikre, at alle portioner
er af samme tykkelse.
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2.06
Engros og catering

KØLL
E

B 218

Tyksteg og mørbrad
Den tilbageværende del af bagfjerdingen, efter topstykket (B201)
er fjernet med et snit langs tykstegsbenets punkt gennem et punkt
ca. 80 mm neden for den runde del af halebenet. Slaget fjernes med et
lige snit parallelt med kambenet fra tykstegens udvendige kant. Leveres
uden bækkenfedt, talg eller nyrefedt, men inklusive den lange filet.

B 219

Hel tyksteg
Den del, der er tilbage af tykstegen og
mørbradstykket (B218), efter tyndstegen er fjernet
med et lige snit fra spidsen af hoftebenet gennem
6. lændehvirvel og 1. bækkenhvirvel. Leveres uden
bækkenfedt, men med tykstegsfilet.
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B 220
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Tyksteg uden ben
Udskæres af den hele tyksteg (B219),
efter tykstegsfileten, mellemgulvet og alle
ben er fjernet. Udskæres til steaks efter behov.
B 221

'D'-tyksteg uden ben

B 222

Udskæres som tyksteg uden ben
(B220), men halen fjernes ved et
snit 40 mm fra hovedrygmusklen
i bagdelen og lægges rundt om
hovedrygmusklen, så der dannes
et 'D'.

Tykstegssteaks
Steaks udskåret fra midten af
udbenet 'D'-tyksteg (B221).

B 223

Tyndsteg
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Den del, der er tilbage af tykstegen
og mørbradstykket (B128), efter hele
tykstegen er fjernet. Leveres uden talg
og nyrefedt, men med mørbradsfilet.
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2.07
Engros og catering

KØLL
E

B 224

Tyndsteg (kort skåret)
Udskæres af tyndstegen (B223) ved at fjerne en del
af slaget med et lige snit parallelt med kambenet fra
et punkt 25 mm oven for rygmusklen ved bagenden
til et punkt 65 mm oven for rygmusklen ved
højrebsenden.

B 225

Striploin (standard)
Udskæres af tyndstegen (B223), hvoraf filet, ben
og brusk er fjernet. Slaget fjernes med et lige snit
fra et punkt 80 mm fra rygmusklens ydre spids ved
bagenden til et punkt ikke længere end 105 mm fra
rygmusklens ydre spids ved ribbensenden.

SK

AN

K

B 226

Striploin (kort skåret)

B 227

Udskæres af striploin (B225), hvoraf slaget
fjernes med et lige snit fra et punkt 14 mm fra
rygmusklens ydre spids ved bagenden til et
punkt 38 mm fra rygmusklens ydre spids ved
ribbensenden.

Striploin (specialtrimmet)
Udskæres af striploin (kort skåret) (B226),
hvoraf rygsenebrusk og det umiddelbare
lag af overfladefedt fjernes. Udvendigt fedt
trimmes til en maksimal tykkelse på 8 mm.
Brusk og interkostalmuskler fjernes.
B 228

Striploin (rullet)
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Udskæres af striploin (specialtrimmet) (B227)
og skal snøres med regelmæssige mellemrum.
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2.08
Engros og catering

KØLL
E

B 22 9

Tyndstegssteaks (specialtrimmede)
Udskæres af striploin (specialtrimmet) (B227),
hvorfra slaget trimmes til ikke mere end 25 mm fra
rygmusklens ydre spids. Steaksene skæres på tværs
af musklens fibre for at sikre, at alle portioner er af
samme tykkelse.

B 23 0

Tyndstegssteaks (ekstra trimmet)
Udskæres af striploin (specialtrimmet) (B227),
men med bimørbraden fjernet. Steaksene skæres på
tværs af musklens fibre for at sikre, at alle portioner
er af samme tykkelse.

B 231

SK

T-bonesteaks (kort skåret)

AN

Udskæres af tyndstegen (tykstegsenden) (B223).
Slaget fjernes med et lige snit fra et punkt
10 mm fra rygmusklens ydre spids. Filetens
diameter må ikke være under 40 mm målt
gennem midten af fileten parallelt med kambenet.
Steaksene skal være lige tykke, og udvendigt fedt
trimmes til en maksimal tykkelse på 8 mm.

K

B 232

Oksefilet (standard)
Fileten befinder sig på undersiden af tykstegen og mørbraden og
skal fjernes forsigtigt, så musklen ikke snittes. Den skal trimmes
for alt løst bindevæv, ujævne kanter og overfladefedt, men leveres
med bimørbraden.

B 233

Oksefilet (specialtrimmet)
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Udskæres af oksefileten (B232),
hvorfra bimørbraden fjernes.
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2.09
Engros og catering

KØLL
E

B 23 4

Tykstegsfilet
Tykstegsfileten er den del af den lange filet, der
fjernes fra den hele tyksteg (B219). Den skal trimmes
for ujævne kanter og knoglebrusk og leveres med
bimørbraden.

B 235

Oksefilet
Oksefileten er den del af den lange filet, der
fjernes fra tyndstegen (B223). Den skal trimmes
for alt løst bindevæv, ujævne kanter, knoglebrusk
og overfladefedt. Leveres med bimørbraden.

B 23 6

SK

Filetsteaks
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Udskæres af den lange filet (specialtrimmet)
(B233), hvorfra halen og sølvhinden fjernes i hele
filetens længde. Steaksene skæres på tværs af
musklens fibre for at sikre, at alle portioner er
af samme tykkelse. Overfladen på de enkelte
steaks må ikke være under 40 mm.

B 237

Højrebssteg

B 238

Højrebssteg (trimmet)
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Udskæres af højrebet (B237), hvor slaget fjernes med et
lige snit parallelt med kambenets inderside ved et punkt
ikke mere end 40 mm fra rygmusklens ydre spids ved
mørbradsenden. Kambenet, fjerbenet og nakkeledbåndet
fjernes. Stegen snøres parallelt mellem ribbenene.

E

Den del, der er tilbage af forfjerdingen, når
den korte forfjerding er fjernet med et lige
snit mellem 6. og 7. ribben, og forfjerdingens
slag er fjernet med et lige snit parallelt med
kambenet fra et punkt på 10. ribben, der ikke
må være mere end 115 mm fra rygmusklens
ydre punkt.
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2.10
Engros og catering

KØLL
E

B 239

Højreb (udbenet og rullet)
Udskæres af tykkammen (B237), hvorfra
ben, bovbensbrusk og ledbånd fjernes. Den
tilbageværende steg snøres med regelmæssige
mellemrum.

B 240

Udbenet højreb
Udskæres af højrebet (B237), hvorfra alle
ben, bovbensbrusk og dertil hørende muskler,
nakkeledbånd, udvendigt fedtlag og slaget fjernes,
således at kun hovedrygmusklen og dertil hørende
muskler er tilbage.

B 241
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Ribeye-rulle (snøret)

K

Udskæres af højrebet (B237) som
ribeye, men snøres regelmæssigt
ned langs hele stykket.

B 242

Ribeye-steaks
Udskæres af det udbenede højreb (B240). Steaksene skæres på tværs
af musklens fibre for at sikre, at alle portioner er af samme tykkelse.

B 243

Hel tykkam (uden ben)
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Udskæres af tykkammen, hvorfra alle ben, brusk
og nakkeledbånd er fjernet. Tykkammen skilles fra
'leg of mutton'-udskæringen og bovbenets kød.
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2.11
Engros og catering

KØLL
E

B 244

Rullet tykkam (uden ben)
Udskæres som hel tykkam (B243), hvorfra ben, brusk
og ledbånd er fjernet. Den tilbageværende tykkam
snøres jævnt med regelmæssige mellemrum hele vejen
ned langs stegen.

B 245

Tykkamssteak
Udskæres af hel tykkam uden ben (B243).
Steaksene skæres på tværs af kødets fibre for
at sikre, at alle portioner er af samme tykkelse.

B 246

Tykkam i tern
SK

Udskæres af den udbenede tykkam (B243),
hvorfra alt overfladefedt fjernes. Kødet skæres
i tern på ca. 20 mm for mindst 75 % af den
samlede vægt, eller som angivet.

AN

K

B 247

Spidsbryst
Spidsbrystmusklen skilles fra
tykkammen og boven, efter bovbenet
er fjernet, og der skæres langs de
naturlige linjer. Udvendigt fedt
trimmes til en maksimal tykkelse
på 8 mm.

B 248

Bryst (udbenet og rullet)
Brystet fjernes fra forfjerdingen ved brystbenets spids. Der lægges
et snit tværs over ribbenene parallelt med kambenet inkl. 6. ribben,
og derefter lægges et lodret snit mellem 6. og 7. ribben, hvorved
bryststykket skilles fra forfjerdingens slag. Alle ben og indvendigt
fedt fjernes, og udvendigt fedt trimmes til en maksimal tykkelse på
8 mm. Stegen rulles, snøres eller lægges i net.
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Udskæres af en hvilken som helst kombination af kød, der giver et
tilfredsstillende slutprodukt, herunder kødrester, men ikke kød fra
hovedet eller indmad. Ben, brusk, blodkar, rygsener og eventuelt
misfarvet kød fjernes. Fedtindholdet må ikke overstige kundens
specifikationer, når det måles kemisk.
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26/02/2015 10:02

Udskæringer af
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Udskæringer
til detailhandel

OKSEKØD

Udskæringer
til detailhandel
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Detailhandel

B 20 4

Inderlår ('log')
Udskåret af inderlåret (B202)
som ovenfor og udformet som en
cylinderformet steg, snøret eller i net.

B 214

Skankringe
Udskæres af enten bagfjerdingen (B213) eller
forfjerdingen, efter alle ben og løst bindevæv
er fjernet.

SK

B 21 5

AN

K

Wokstrimler
Udskæres af egnede muskler, så der opnås
magre strimler med en ensartethed på 95 %.

B 21 6
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Udskæres af inderlåret (B202) og trimmes for
alt udvendigt fedt. Steaksene skæres på tværs
af musklens fibre for at sikre, at alle portioner
er af samme tykkelse.

•

Steak af inderlår

Udskæres af yderlåret (B208). Steaksene skæres på
tværs af musklens fibre for at sikre, at alle portioner
er af samme tykkelse. Udvendigt fedt trimmes til en
maksimal tykkelse på 6 mm.

E

B 217

Steak til langtidsstegning
(yderlår)
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Detailhandel

KØLL
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B 222

Tykstegssteaks
Tykstege udskåret fra midten
af udbenet 'D'-tyksteg (B221).

B 22 9

Tyndstegssteaks (specialtrimmede)
Udskæres af striploin (specialtrimmet) (B227),
hvorfra slaget trimmes til ikke mere end 25 mm fra
rygmusklens ydre spids. Steaksene skæres på tværs
af musklens fibre for at sikre, at alle portioner er af
samme tykkelse.

B 231

T-bonesteaks (kort skåret)

SK

AN

Udskæres af tyndstegen (tykstegsenden) (B223).
Slaget fjernes med et lige snit fra et punkt
10 mm fra rygmusklens ydre spids. Filetens
diameter må ikke være under 40 mm målt
gennem midten af fileten parallelt med
kambenet. Steaksene skal være lige tykke, og
udvendigt fedt trimmes til en maksimal tykkelse
på 8 mm.

K

B 23 6

Filetsteaks
Udskæres af den lange filet (specialtrimmet) (B233), hvorfra halen
og sølvhinden fjernes i hele filetens længde. Steaksene skæres på tværs
af musklens fibre for at sikre, at alle portioner er af samme tykkelse.
Overfladen på de enkelte steaks må ikke være under 40 mm.
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Udskæres af striploin
(specialtrimmet) (B227)
og skal snøres med
regelmæssige mellemrum.
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Rullet tyndsteg
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B 238

Højrebssteg (trimmet)
Udskæres af højrebet (B237), hvor slaget fjernes
med et lige snit parallelt med kambenets inderside
ved et punkt ikke mere end 40 mm fra rygmusklens
ydre spids ved mørbradsenden. Kambenet, fjerbenet
og nakkeledbåndet fjernes. Stegen snøres parallelt
mellem ribbenene.

B 239

Højreb (udbenet og rullet)
Udskæres af tykkammen (B237), hvorfra
ben, bovbensbrusk og ledbånd fjernes.
Den tilbageværende steg snøres med
regelmæssige mellemrum.

SK

AN

K

B 240

Udbenet højreb
Udskæres af højrebet (B237), hvorfra alle
ben, bovbensbrusk og dertil hørende muskler,
nakkeledbånd, udvendigt fedtlag og slaget fjernes,
således at kun hovedrygmusklen og dertil hørende
muskler er tilbage.

B 242

Ribeye-steaks
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Udskæres af det udbenede højreb
(B240). Steaksene skæres på tværs
af musklens fibre for at sikre, at alle
portioner er af samme tykkelse.
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B 245

Tykkamssteak
Udskæres af hel tykkam uden ben (B243).
Steaksene skæres på tværs af kødets fibre for at
sikre, at alle portioner er af samme tykkelse.

B 246

Tykkam i tern
Udskæres af den udbenede tykkam (B243),
hvorfra alt overfladefedt fjernes. Kødet skæres
i tern på ca. 20 mm for mindst 75 % af den
samlede vægt, eller som angivet.
KEULE
SK

AN

K

B 249

Hakkekød
Udskæres af en hvilken som helst kombination
af kød, der giver et tilfredsstillende slutprodukt,
herunder kødrester, men ikke kød fra hovedet eller
indmad. Ben, brusk, blodkar, rygsener og eventuelt
misfarvet kød fjernes. Fedtindholdet må ikke
overstige kundens specifikationer, når det måles
kemisk.

B 255

Burgere
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Udskæres af en hvilken som helst kombination af
kød, der er trimmet, så det giver et tilfredsstillende
slutprodukt i henhold til specifikationerne,
herunder kødrester, men ikke kød fra hovedet,
indmad, brusk, blodkar og kirtler. Det kemiske
fedtindhold i slutproduktet må ikke overstige den
lovlige grænse, og det skal overholde individuelle
kundespecifikationer.
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B 250

Steg af inderlår
Udskæres af inderlår (B202) til stege
af passende størrelse til detailhandel.

B 251

Yderlår
Udskåret af yderlår (B208)
til stege af passende størrelse
til detailhandel.
SK
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B 252

Tyksteg
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Udskæres af tyksteg (B205) tværs over
til to stege. Det udvendige fedt, hvad
enten det er naturligt forekommende
eller tilsat, trimmes til en maksimal
tykkelse på 8 mm. Stegene snøres eller
lægges i net.
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Udskæringer af
walisisk oksekød

Udskæringer til
portionskontrol

OKSEKØD

Udskæringer til
portionskontrol
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B 21 6

Steak til langtidsstegning
(yderlår)
Udskæres af yderlåret (B208). Steaksene skæres
på tværs af musklens fibre for at sikre, at alle
portioner er af samme tykkelse. Udvendigt fedt
trimmes til en maksimal tykkelse på 6 mm.

B 217

Steak af inderlår
Udskæres af inderlåret (B202) og trimmes for
alt udvendigt fedt. Steaksene skæres på tværs
af musklens fibre for at sikre, at alle portioner
er af samme tykkelse.

SK

AN

K

B 222

Tykstegssteaks
Tykstege udskåret fra midten
af udbenet 'D'-tyksteg (B221).

B 22 9

Tyndstegssteaks (specialtrimmede)
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Udskæres af striploin (specialtrimmet) (B227),
hvorfra slaget trimmes til ikke mere end 25 mm fra
rygmusklens ydre spids. Steaksene skæres på tværs
af musklens fibre for at sikre, at alle portioner er af
samme tykkelse.
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B 231

T-bonesteaks (kort skåret)
Udskæres af tyndstegen (tykstegsenden) (B223).
Slaget fjernes med et lige snit fra et punkt 10 mm
fra rygmusklens ydre spids. Filetens diameter må
ikke være under 40 mm målt gennem midten af
fileten parallelt med kambenet. Steaksene skal
være lige tykke, og udvendigt fedt trimmes til en
maksimal tykkelse på 8 mm.

B 23 6

Filetsteaks

SK

Udskæres af den lange filet (specialtrimmet)
(B233), hvorfra halen og sølvhinden fjernes i hele
filetens længde. Steaksene skæres på tværs af
musklens fibre for at sikre, at alle portioner er af
samme tykkelse. Overfladen på de enkelte steaks
må ikke være under 40 mm.
AN

K

B 242

Ribeye-steaks
Udskæres af det udbenede højreb (B240).
Steaksene skæres på tværs af musklens fibre
for at sikre, at alle portioner er af samme
tykkelse.

B 245

Tykkamssteak
Udskæres af hel tykkam uden ben
(B243). Steaksene skæres på tværs
af kødets fibre for at sikre, at alle
portioner er af samme tykkelse.

B 255

Burgere
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Udskæres af en hvilken som
helst kombination af kød,
der er trimmet, så det giver
et tilfredsstillende slutprodukt
i
henhold til specifikationerne, herunder
kødrester, men ikke kød fra hovedet, indmad, brusk, blodkar
og kirtler. Det kemiske fedtindhold i slutproduktet må ikke
overstige den lovlige grænse, og det skal overholde individuelle
kundespecifikationer.
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Indmad

OKSEKØD

Indmad
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Indmad

B 25 6

Oksenyre
En hel nyre, hvorfra omgivende fedt og
membraner fjernes.

B 257

Oksehale
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Frisk oksehale skal skæres gennem
hvirvelbrusken.
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Yderligere oplysninger om, hvordan og hvor man kan købe walisisk lamme- og oksekød, fås ved henvendelse til:
Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales
Ty Rheidol, Parc Merlin, Aberystwyth SY23 3FF
Storbritannien
+44 (0) 1970 625 050
info@hccmpw.org.uk

hcctrade.com
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