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Förord

Hybu Cig Cymru – Meat
Promotion Wales (HCC)
är den branschledda

organisation som ansvarar
för utveckling, främjande
och marknadsföring av
rött kött från Wales.

Branschutveckling

HCC har som mål att förbättra kvaliteten, öka
kostnadseffektiviteten och ge mervärde till rött kött
i hela distributionskedjan i Wales. Detta åstadkoms
genom informationsamt utveckling, främjande
och anpassning av användningen av teknik inom
branschen.

kvalitet hos lamm- och nötkött från Wales under
beteckningen PGI.
Vi hoppas att du finner informationen på de följande
sidorna användbar och informativ, kontakta oss om
du behöver mer information.

Marknadsföring

HCC är aktiva inom många viktiga marknader i Europa
och utvecklar och stärker affärsmöjligheterna för
exportörer av rött kött från Wales.
På hemmaplan arbetar HCC med återförsäljare och
matserveringsoperatörer och genomför regelbundna
marknadsföringsprogram för den skyddade geografiska
beteckningen (PGI) för lamm- och nötkött från Wales.
HCC har sammanställt den här köttmanualen
för våra många intressenter i Wales och i resten
av Storbritannien samt våra kunder i Europa och
andra länder. Syftet med den här manualen är att
tillhandahålla en omfattande guide i typ, stil och
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Lamm- och nötkött från Wales

Jordbruksmark utgör ca 75 procent av den
totala landytan i Wales och 60 procent av den
är vall. Jordbruket i Wales domineras därför av
boskapsproduktion där 82 procent av markerna
utgör betesmark för får och nötdjur.
Wales bönder är kända för att producera fantastisk
kött. Miljön där boskap föds upp spelar en extremt
viktig roll vid produktion av kvalitetskött av lamm
och nöt.
Vår boskap strövar på gröna betesmarker och
backsluttningar där de betar av det frodiga gräset i ett
tempererat klimat. Jorden i de walesiska dalgångarna
är rika på mineraler som är perfekta för att producera
lamm- och nötkött av bästa kvalitet. Boskapen
utvecklas i dessa välbevarade miljöer och producerar
lamm- och nötkött av högsta standard.

“Wales bönder
är kända
för att producera
fantastiskt kött”
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Lamm- och nötkött
från Wales

Walesisk lammproduktion

Nötkött från Wales

Wales har i århundraden varit hem för walesiska får
som frodats på de naturliga betesmarkerna året runt,
i ett av världens mest ofördärvade hörn.

Nötköttsraserna i Wales omfattar raserna Limousin,
Charolais och Hereford. Wales har också sin egen
infödda nötras Welsh Black som är välkänd för sin
kvalitet.

Fårraser i Wales omfattar Welsh Mountain, Welsh
Mule, Welsh Halfbred, Welsh Speckled Face, Beulah
och Lleyn. Dessa raser korsas med ett får av köttras
för bästa lammproduktion.
Lamm från Wales är en känd produkt över hela
världen och har bra färg och söt saftig smak.
Anseendet och de unika kvaliteter som förknippas
med lamm från Wales är ett resultat av traditionella
åkerbruksmetoder med fodret från betesmark
i överflöd. Lamm från Wales tillhandahåller
konsumenterna en naturlig, mångsidig, mör och
saftig produkt med en helt distinkt smak.

FÅR

Totalt antal fåroch lammjordbruk
Totalt får- och lamm (000 djur)
Djurbesättningarnas
medelstorlek (antal djur)
Slakter (000 djur)

BOSKAP

Totalt antal nöt- och
kalvjordbruk

11 104

Totalt antal nötdjur och kalvar
(000 djur)

1 095

Slakter (000 djur)

155

Produktion (000 ton)

44

Slaktkropparnas medelvikt (kg)

327

14 741

9 461

642
3 463

Produktion (000 ton)

62

Slaktkropparnas medelvikt (kg)

19
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Nötkött från Wales härstammar från boskap som
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karaktär härrör från påverkan från de traditionella
nötboskapsraser som dominerar de walesiska hedarna.

26/02/2015 10:07

Y
SK

RAFISK

B

•

G
EO

SGB

ECKNING
ET

D DA D G

Styckningsguide

•

Skyddad geografisk beteckning (SGB)

Slakthus och styckerier

1993 trädde EU:s lagstiftning i kraft som tillhandahåller
ett system som skyddar mat namn med geografiskt
ursprung.

Inspektionen är en utvärdering av spårbarheten och
köttets ursprung från slakteriet/styckeriet för att
avgöra SGB-status för lamm- och nötkött från Wales.

Med det här systemet blir mat och dryck med ett visst
namn registrerat på europeisk nivå och skyddas mot
imitationer i hela EU. Produkten måste produceras,
framställas eller förberedas i det angivna geografiska
området. Nöt- och lammkött från Wales fick SGBstatus i november 2002 respektive juli 2003 och kan
definieras som boskap som är:
• födda och uppfödda i Wales
• fullständigt spårbara
•	slaktade och styckade i ett HCC-godkänt
slakthus / styckeri

Det krävs även bevis för att visa uthållighet och
efterlevnad av myndigheternas krav gällande
matsäkerhet och matkvalitet, enligt följande:
•	faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP)
• kvalitetssystem
•	organisationsstruktur
hantering av ansvar och ledning
• köttets ursprung
• spårbarhet
• märkning

Standarder

Butiker

Som bevarare av beteckningarna SGB Lammkött från
Wales och SGB Nötkött från Wales har HCC utnämnt
ett oberoende certifieringsorgan som övervakar
användningen av dessa beteckningar hos slakthus och
styckerier, vilket även omfattar att följande
standarder ska upprätthållas:
Om bondgårdsinspektioner

•	gården ska ha ett system med möjlighet att spåra
kreatursbesättning
•	förenlighet med myndigheternas regelverk och
bästa praxis
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Kontroll och övervakning genom resten av
distributionskedjan görs av de lokala myndigheterna
för handelsnormer. Detta säkerställer att bara lamm
och nöt som uppfyller specifikationen säljs till
konsumenter som walesiskt.
HCC anser att dessa SGB-beteckningar är av enorm
vikt för Wales bransch med rött kött, eftersom de
identifierar ursprung och unika kvaliteter hos både
nöt- och lammkött från Wales.
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Lammkött
f rån Wales

Slaktkroppsklassificering

Inledning

Köttklassning

De flesta slakthus graderar sina slaktkroppar efter
EUROP:s betalningsklassificering. Klassificeringen
introducerades på 1970-talet. Anledningen var att ett
enhetligt klassificeringssystem ska kunna användas
i hela Europa.
Det betydde också att producenterna kunde belönas
för att leverera lamm med en slaktklassificering
som marknaden krävde. Slaktkroppen bedöms för
sin form och fettansättning; båda bedöms visuellt.
Klassificeringen har även visat sig vara en bra indikator
på avkastningen på kött, som är den totala procenten
försäljningsbart kött från slaktkroppen.

Köttklassningen avgörs genom visuell bedömning
av formen, där man även beaktar slaktkroppens
klossaktiga form samt benens, ländens och bogens
fyllighet. Man gör ingen jämkning för påverkan av fett
på den totala formen.
Det finns fem klasser:
E, U, R, O, P (där E = extremt svällande och
välutvecklad och P = något tunn och insjunken).
Handlare av tacklamm kan be att P-klassen delas in
i en övre (P+) och en lägre (-P) del.
Fettansättning

Fettklasserna bestäms visuellt med en uppskattning
av fettutvecklingen. Det finns fem klasser som
sträcker sig mellan 1 (mycket liten) till 5 (mycket riklig).
Klass 3 och 4 delas in i undergrupperna L (magrare)
och H (fetare). Klassningen beskrivs först, och sedan
fettklassen t.ex. R3L.

KÖTTKLASSNING

E

U

R

O

P

4L

4H

FETTANSÄTTNING

1

P17859_meat_cuts_guide_pagecurl_pdf-Swe.indd 12

2

3L

3H

5

26/02/2015 10:07

Lammkött
f rån Wales
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Kategori

Årslamm är djur som säljs
samma år de föds eller föds i början på oktober året
före. Äldre lamm kallas också ”ungfår” och är lamm
som inte har fått sina skärtänder. Får kallas de djur
som fått en eller flera av sina permanenta skärtänder.

Säsongsvariation hos
fårslakt och
priser i Wales

Säsongsvariation

Fårmarknaden påverkas av säsongstillgång
och efterfrågan. Vid normal säsongsefterfrågan
säljs majoriteten av det walesiska lammköttet under
hösten. Avkastningen ökar när produktionen matchas
efter marknadens efterfrågan genom användning av
lämpliga uppfödnings- och fodertekniker.
Diagrammet mittemot är ett typexempel på
säsongsvariationen för tillgång (slakt) och efterfrågan
(pris) som uppstår på lammköttmarknaden.
Information om de senaste
marknadspriserna och
trenderna finns på HCC:s
webbplats www.hccmpw.org.uk

Slaktutbyte och vikt

Slaktutbytet är den slutgiltiga slaktkroppsvikten
(inklusive muskler, senor, fett och ben) delat med
det levande djurets vikt uttryckt i procent. Dock ska
man veta att detta inte är ett mått på kvaliteten.
Slakthusoperatörer/slaktare hänvisar ofta till
köttavkastning. Det är andelen säljbart kött från en
slaktkropp.

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

Pris

Slakt

Invägningsspecifikationer

Slakthus kan välja mellan två
invägningsspecifikationer som godkänts av branschen
eller så kan de använda en egen specifikation; de två
godkända specifikationerna är:
•	MLC-standardspecifikation
•	specifikation utan svans
MLC-standardspecifikation

Detta kräver borttagning av specifika delar av lammet
före invägning. Delarna som ska tas bort är hud,
huvudet (hela ryggraden ska vara kvar) framfoten vid
knäet och bakfoten vid hasen, buken och inälvorna
(mellangärdet ska vara kvar) fettet på bukhinnan,
lever, mjälte, hjärta och lungor, fettet runt hjärtat,
brässen och de urogenitala organen (dock ej njurarna
och njurfettet).
Specifikation utan svans

Denna specifikation omfattar borttagning av alla delar
i MLC-specifikationen samt borttagning av svansen
vid den femte ryggkotan (likställs med ett bortfall på
0,2 kg per slaktkropp på en slaktkropp som väger 20 kg).
Eventuell annan invägningsspecifikation kallas
”företagsspecifikation” och definitionen för den ges
av slakthuset.
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Ätkvalitet
Varför är ätkvalitet viktigt?
Konsumenternas
köpbeslut baseras generellt på pris, utseende
och ska uppfylla kraven vid en särskild måltid.
Upprepade köp beror på om produkten ger
en tillfredställande ätupplevelse.
Lamm anses generellt ha god ätkvalitet. Den
största kritiken mot lammkött gäller en upplevd
flottighet.
Lammfett är särskilt oomtyckt av en del
eftersom det har en hög smältpunkt och kan ge
klibbig känsla i munnen. Faktorer som påverkar
ätkvaliteten hos lamm kan kategoriseras antingen
som faktorer före eller efter slakt.

Slaktkroppsklassificering

Dock tenderar kött från yngre djur att ha en mindre
intensiv smak än kött från äldre djur, exempelvis lamm
jämfört med får.
Kost

Kosten kan påverka smaken hos lamm där en starkare
smak hos lamm som är gräsuppfödda generellt
föredras av Storbritanniens konsumenter.
Kosten har liten effekt på mörheten men tillskott
av foder med koncentrat kan producera oönskade
fetteffekter.
Fettansättning

Enligt forskning finns det en svag koppling mellan
fett och ätkvalitet hos lamm. Många konsumenter
upplever fortfarande lamm som ett fett kött eftersom
fettnivån har små fördelar i form av saftighet och
mörhet, detta måste balanseras mot kundens
efterfrågan på fettsnålt kött.

Faktorer före slakt som kan påverka
ätkvaliteten
Ras

Ras verkar inte ha någon betydelsefull påverkan
på ätkvaliteten hos lamm.
Kön

De övergripande skillnaderna mellan bagglamm,
tacklamm och hammel (baggar som har kastrerats)
är små.
I de flesta fall är det att rekommendera att bara
använda bagglamm som slaktas vid 5–6 månaders
ålder. Äldre baggar brukar ha en kraftigare smak.
Ålder/säsongsvariation

Den generella regeln är att ju äldre lamm desto
segare kött. Forskning har visat att det finns en
säsongsbetonad sjunkande mörhet där ungfår
generellt producerar segare kött än årslamm.
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Faktorer efter slakt som påverkar
ätkvaliteten

Slaktkroppsklassificering

Blodtillförseln till musklerna upphör

Omvandling av muskler till kött

Efter slakten genomgår musklerna ett antal
förändringar som är viktiga för att avgöra den visuella
upplevelsen och köttkvaliteten.
Hastigheten i vilken en muskel inträder i likstelhet
påverkas av ett antal faktorer:
•	energi lagras i muskeln när djuret lämnar gården
•	förbrukningen av energilagring under transport
och uppstallning
•	stimulering av den metaboliska processen genom
stress före slakt
•	stimulering av muskelaktivitet under slakt
•	i den hastighet som muskeln kyls ner
Dessa förändringar visas i diagrammet på den här sidan.

Glukos fortsätter att
användas som energikälla

Vid avsaknad av syre, förvandlas
glukos till mjölksyra

pH-graden fallet, och når i bästa
fall mellan pH 5,4 till 5,7

När energi förbrukas binds
muskelproteinerna tätt
samman, det kallas likstelhet
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Slaktkroppsklassificering

System för nedkylning

Tillagning

Överdriven sammandragning av musklerna före
likstelheten (”förkortning”) resulterar i att köttet
blir segt. Lammslaktkroppen är särskilt mottaglig för
förkortning, vilket uppstår om nedkylningen sker
för snabbt. Nedkylningsmetoderna ska övervakas
för att förebygga seghet på grund av förkortning
av magrare slaktkroppar, och extremt magra
slaktkroppar ska undvikas.

Styckningsdelar med mycket bindväv drar fördel av
att tillagas med mycket vätska. Vid torra metoder
(grillning, stekning eller rostning) kan överkokning
leda till att köttet torkar ut och blir segt.

Elektrisk stimulering

Elektrisk stimulering använd i vissa styckerier för att
förbättra ätkvaliteten. Elektrisk ström tillsätts till
slaktkroppen efter slakt vilket stimulerar muskeln
att dra ihop sig och därmed använda energi. Detta
snabbar på inträdandet av likstelhet vilket gör att
köttet kyls snabbare.
Hängmörning

Mörheten hos lägg och ländmuskel hos lamm ökas
genom att slaktkroppen hängmöras från höften
istället från hälsenan. Det gör att muskeln sträcks,
vilket gör att den inte kan dra ihop sig före likstelheten.

Köttets smak utvecklas under tillagning som ett
resultat av effekten av att proteinet, fettet och
sockret i musklerna och fettet hettas upp,. Den
kemiska reaktionen som orsakar detta är komplex,
men under tillagning ökar antalet och hastigheten
om tillagningstemperaturen ökar och köttet inre
temperatur ökar.
Den här effekten gör att välstekta stekar och kött har
en mer intensiv smak än de som tillagas på låg
temperatur. Men en för hög temperatur under för lång
tid påverkar dock köttets mörhet. Att bryna köttet på
utsidan snabbt på en hög temperatur är ett sätt att få
intensivare smak och det bibehåller köttets mörhet.

Mognad (åldrande)

Förlängd lagring av lamm ökar mörheten och är
särskilt användbar för att förbättra mörningen hos
kött från äldre djur. Mörhet och mognad uppstår
när enzymer, som finns naturligt i köttet, bryter ner
proteinet. Lammets länder drar fördel av att möras
i större utsträckning än andra delar av slaktkroppen.
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Lammkött mognas antingen
i slaktkroppen eller
i vakuumförpackningar i minst
7 dagar och optimalt ger 10 dagar
förbättrad mörhet.
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Styckdelar till
grossister och
restauranger

Lammkött från Wales styckdelar

Styckdelar till
grossister och
restauranger
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L 10 0

Slaktkroppen från
lamm
Slaktkroppen från ett
lamm består av en hel
kropp förutom alla oätliga
inälvor, huden, huvudet och
fötterna, förutom njurarna.

1.01
Grossister och restauranger

L 101

L 102

Helsida (inre)

Hel sida (yttre)

Sidan består av en halv
slaktkropp exklusive alla
oätliga inälvor hud, huvud
och fötterna, exklusive njuren.

Sidan består av en halv
slaktkropp exklusive alla
oätliga inälvor hud, huvud
och fötterna, inklusive njuren.
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Följande sidor i det här
avsnittet i manualen visar
de olika köttdelarna som
tas från olika delar av
slaktkroppen.
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1.02
Grossister och restauranger

RYGG

L 103

Bakben och bakdel (hel)
Styckas ut från den kvarvarande delen av
slaktkroppen (L100) efter att en del av framdelen
har skurits bort mellan sjätte och sjunde revbenet,
inklusive bringans spets.

E
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L 10 4

Bakdelen (del)

Y
SK
•

P17859_meat_cuts_guide_pagecurl_pdf-Swe.indd 19

RAFISK

B

•

G
EO

ECKNING
ET

D DA D G

Skärs till från den kvarvarande delen av slaktkroppen
(L103) efter att framdelen med bog och bringa har
skurits bort mellan 12:e och 13:e revbenet. Inklusive
lägg och sadel.
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1.03
Grossister och restauranger

L 105

Hel baklägg med stek (lammkyl)

RYGG

Styckas ut från bakdelen (L104) efter att parkotletten
avlägsnats med en rakt snitt precis bredvid höftbenet genom
den 6:e och 7:e ländkotan till en punkt precis bredvid höftbenet
på motsatt sida. Benet är kvar och den är inte putsad.

L 10 6
E

CK

NA

Delvis utskuren lägg med biff
Styckas ut från lammkylen (L105) där ländben
och lägg har avlägsnats.

L 107

Lägg (stek)
Styckas ut från bakläggen och steken (L106)
efter att ländbenet och lårbenet tagits bort.
Binds med jämna mellanrum.

L 10 8

Rostbiff/stek
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Styckas ut från den benfria steken.
Rostbiffen putsas från överflödigt
fett och anslutande brosk.
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1.04
Grossister och restauranger

L 109

Läggen
Styckas ut från slaktkroppen (L100) och
läggen tas bort med ett rakt snitt precis
under fettet från skrotum till basen på
svansen, ca 20 mm under ländbenet.

L 1 10

RYGG

Lägg (utan ländben och lägg)
Styckas ut från hela läggen och steken (L105)
efter att ländbenet, steken och läggen avlägsnats.

L111
KE

Utskuren lägg

C

NA

Styckas ut från läggen (L110) efter att
rostbiffen och läggen avlägsnats.

L112

Lägg (urbenad och bunden)
Styckas ut från läggen (L110) efter att steken och alla ben
avlägsnats. Läggen binds med jämna mellanrum.

L113

Rostbiff (utan kappa)
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Styckas ut från steken (L108), kappan avlägsnas genom
sina naturliga hinnor, de individuella musklerna putsas
från allt sitt ytfett, all hud och bindväv.
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1.05
Grossister och restauranger

L 1 14

Innanlår
Styckas ut från läggen (L110) innanlåret tas bort
från läggen via sina naturliga hinnor. De individuella
musklerna putsas från allt ytfett, all hud och bindväv.

L115

RYGG

Fransyska
Styckas ut från läggen (L110), fransyskan
avlägsnas från läggen längs sina naturliga hinnor.
De individuella musklerna putsas från allt ytfett,
all hud och bindväv.

L116

Hel stek

E

CK

NA

Styckas ut från läggen (L110), och avlägsnas från
läggen via sina naturliga hinnor. De individuella
musklerna putsas från allt ytfett, all hud och
bindväv.

L 1 17

Baklägg (ej utskuren)
Läggen skärs bort från bakbenet (L110) med
ett rakt snitt genom knäleden mellan
skenbenet och vadbenet. Hälsenan och
klubbans sista led avlägsnas.

L 1 18

Baklägg (utskuren)
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Läggen skärs bort från bakbenet
(L110) med ett rakt snitt genom
knäleden mellan skenbenet och
vadbenet. Hälsenan och klubbans
sista led avlägsnas.
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1.06
Grossister och restauranger

L 1 19

Sadel
Styckas ut från länd- och
stekdelen på den odelade
slaktkroppen. (L100).

L 1 20

Sadel
RYGG

Styckas ut från bakläggen (L104) efter
att läggen och sadeln tagits bort.

L 1 21

N

L 1 22

Ryggen, 13 revben

Styckas ut från slaktkroppen (L100) genom
att läggen och steken avlägsnas med ett rakt snitt
mellan sjätte och sjunde ländkotan och på framdelen av
slaktkroppen mellan åttonde och nionde revbenet. Den
återstående delen av bringan avlägsnas och lämnar kvar
revben som är maximalt 25 mm långa från toppen på
ryggmuskelns mitt.

L 1 23

Parkotlett
Styckas ut från sadeln, (L120) sadelns spets putsas
att den inte överstiger 50 mm från toppen på
ryggmuskelns mitt från ryggen. Njurarna och
kanalernas fett avlägsnas.
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Ryggen styckas ut från den delade
slaktkroppen (L100) efter att
oysterbogen och den kvarvarande
delen av bringan avlägsnats. Nacken
avlägsnas vid underkanten på första
revbenet och läggen och steken
avlägsnas genom ett rakt snitt
mellan sjätte och sjunde ländkotan.
Revbenen ska inte överstiga 40 mm
från toppen på ryggmuskelns mitt.

Hel sadel (25 mm)

•

E

K
AC
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1.07
Grossister och restauranger

L 1 24

Kotlettrad
Styckas ut från sadeln (L119) efter att den delats
jämnt mellan ryggkotorna. Revbenen ska inte
överstiga 75 mm från toppen på ryggmuskelns mitt.

L 1 25

Traditionell kotlettrad
RYGG

Styckas ut från sadelkotletten (L124)
efter att steken tagits bort med ett rakt
snitt precis bredvid höftbenet mellan den
sjätte och sjunde ländkotan. Revbenen
ska inte överstiga 75 mm från toppen på
ryggmuskelns mitt.

L 1 26
E

CK

NA

Finaste ryggbiten
Styckas ut från sadelns (L119)
främre del. Ryggbiten består
av sju ben på varje sida.

L 1 27

Sadelkotlett
Styckas ut från ryggraden på sadeln (L123) efter att
den delats jämnt mellan ryggkotorna. Sadelns spets
putsas för att inte överstiga 50 mm från toppen
på ryggmuskelns mitt på ryggen. Njurarna och
kanalernas fett avlägsnas.
L 1 28

Ytterkotletter (dubbla)
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Styckas ut från parkotletten (L123),
kotletterna skärs till mellan brosket
i varje kota.
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1.08
Grossister och restauranger

L129

Ytterkotletter
Styckas ut från saldelkotletterna (L127),
kotletterna skärs till mellan brosket på
varje ländkota.

L130

RYGG

Ytterfilé
Filén sitter på undersidan av ryggen
(L127) och avlägsnas försiktigt för
att undvika att muskeln skadas. Alla
ojämna kanter och eventuellt kött som
sitter löst samt ytfett avlägsnas.

L 1 31

Benfri ytterfilé

E

CK

NA

Styckas ut från sadeln
(L123), endast ryggmuskelns
mitt ska användas. Allt
fett och brosk tas bort och
ytterfilén styckas upp enligt
specifikation.

L 1 32

L 1 33

Rumpstek

Styckas ut från sadelkotletten
(L123) när alla ben och allt fett
har tagits bort. All hud och ytfett
är kvar och ytterfilén styckas upp
enligt specifikation.

Styckas ut från den benfria steken
(L108) överflödigt fett och brosk
putsas bort. Steken skärs emot
fibrernas längdriktning, vilket
säkerställer att varje portion har
jämn tjocklek.
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Ytterfilé med kappa
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1.09
Grossister och restauranger

L134

Sadel, urbenad och rullad
Styckas ut från sadelkotletten (L123)
eller sadelkotletterna (L127) när alla ben,
njurar och allt fett har tagits bort. Den
kvarvarande benlösa sadeln binds med
elastiskt steksnöre med jämna mellanrum.

RYGG

L 1 35

Noisetter
Styckas ut från finaste ryggbiten (L126),
när alla ben, njurbark, njuren och allt fett
har tagits bort. Köttet rullas, binds och
delas i portioner med jämn tjocklek.
E

CK

NA

L136

Fjärilskotlett

L 1 37

Finaste ryggbiten (delad)

Y
SK

G
EO

•

P17859_meat_cuts_guide_pagecurl_pdf-Swe.indd 26

RAFISK

B
ECKNING
ET

D DA D G

Styckas ut från finaste ryggbiten (L126), delas
längs med ryggraden. Såga försiktigt genom
revbenen parallellt med och ca 13 mm från
ryggstycket. Avlägsna ryggstycket, spjällen,
brosket och barken.

•

Styckas ut från sadelkotletten (L127) när alla
ben, njurbark, njuren och allt fett har tagits
bort. Skärs till emot fibrernas längdriktning så
att kotletten får tjockleken hos två kotletter.
Kotletten delas sedan delvis (fjärilsstyckas)
och öppnas vilket ger en dubbelt så stor
snittyta. Fjärilskotletten kan även styckas ut
från ryggbiten. (L126)

26/02/2015 10:09

Lammkött
f rån Wales

1.10
Grossister och restauranger

L 1 38

Rack med sex ben (urbenad)
Styckas ut från finaste ryggbiten (L126) (delad),
revbenen får inte överstiga 105 mm i längd. Fettet
som täcker toppen på benen avlägsnas parallellt med
ryggmuskelns mitt så att 20 mm av revbenen syns,
och barken avlägsnas. De interkostala musklerna
avlägsnas mellan de exponerade revbenen och
ribfingerköttet lämnas kvar.

RYGG

L 1 39

Rack (tre ben)
Styckas ut från racken (L138) och delas
in i två delar med tre ben vardera.

L 140
E

CK

NA

Lammracks utan benbit
(åtta ben utan kappa)
Styckas ut från den finaste ryggbiten (delad), huden och
fettet avlägsnas i sina naturliga hinnor längs baksidan av
ryggmuskelns mitt. De interkostala musklerna
avlägsnas mellan de exponerade revbenen och
ribfingerköttet lämnas kvar fäst i ryggmuskelns mitt.

L 141

Lammracks med benbit
(åtta ben med kappa)
L 142

Lammracks utan benbit
(sex ben utan kappa)
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Styckas ut från den finaste ryggbiten (delad),
fettet avlägsnas i sina naturliga hinnor längs
baksidan av ryggmuskelns mitt. De interkostala
musklerna avlägsnas mellan de exponerade
revbenen och ribfingerköttet lämnas kvar fäst
i ryggmuskelns mitt.

•

Styckas ut från finaste delen av ryggbiten (delad)
fettet som täcker toppen på benen avlägsnas
parallellt med ryggmuskelns mitt så att 20 mm
av revbenen exponeras. Ta bort barken enligt
specifikation. De interkostala musklerna avlägsnas
mellan de exponerade revbenen och ribfingerköttet
lämnas kvar fäst i ryggmuskelns mitt.
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1.11
Grossister och restauranger

L 143

Rack (åtta ben med ryggrad)
Styckas ut från sadelns (L119) främre del
(L119) efter att slaktkroppen avlägsnats
mellan åttonde och nionde revbenet.
Den finaste delen av ryggbiten delas längs
med ländkotorna och brosket avlägsnas.
Revbenen styckas ut parallellt med
ryggstycket och får inte överstiga 75 mm.
RYGG

L 144

Kotletter (utan ben)
Styckas ut från racken (L138), kotletterna
skärs till mellan de individuella revbenen
vilket ger portioner med jämn tjocklek.

L 145

KE

C
NA

Lammkotletter
Styckas ut från den finaste delen av
ryggbiten (L126), kotletterna skärs till
jämnt mellan revbenen. Toppen på
ryggstycket avlägsnas.

L 146

Lammbringa
(inklusive bringans spets)
Styckas ut från slaktkroppen (L100) genom
att de skärs till genom sjätte och sjunde
revbenet.
L 147

Lammbringa
(exklusive bringans spets)
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Styckas ut från slaktkroppen (L100) genom
det sjätte och sjunde revbenet. Bringans
spets avlägsnas.
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1.12
Grossister och restauranger

L 148

Hel bog
Styckas ut från framdelen (L147) efter att
nackbenet och bringans spets avlägsnats.

L 149

RYGG

Bogstek
Styckas ut från framdelen (L147) efter
att nackbenet, entrecôten och bringans
spets tagits bort.

L 1 50

E

CK

NA

Benfri bog
Styckas ut från bogen (L148), alla ben tas bort
och den kvarvarande rullen binds eller läggs i nät.

L 1 51

Bog (oyster)
Bogen styckas ut från framdelen (L147) efter
att nacken och sadeln avlägsnats. Bogen
ska lyftas upp medan kniven leds in mellan
köttet och baksidan av revbenen till basen
på ryggmuskelns mitt på sadeln.

L 1 52

Framlägg med klubba
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Framläggen styckas ut från bogen (L148)
genom ett rakt snitt genom knäleden mellan
skenbenet, vadbenet och överarmsben.
Klubbans led tas bort.
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1.13
Grossister och restauranger

L 1 53

Bringa
Bringan avlägsnas från slaktkroppen
(L100) genom ett rakt snitt genom
längden på slaktkroppen från bröstbenet
till slutet på flanken.

L154

RYGG

Bringa
Benfri bringa som styckas ut från bringan
och flanken (L153). Bröstbenen urbenas
och allt överflödigt fett avlägsnas från
diafragma och slaksidans hinnor avlägsnas.

E

CK

NA

L 1 55

Entrecôte
Styckas ut från bogen (L148),
entrecôten skärs bort med sina
naturliga hinnor.
L156

Bogbladsstek
Styckas ut från den benfria bogen (L150)
innan den binds, den omfattar inte kött
från klubban. Kotletterna som styckas
ut från bogen skärs parallellt med
slaktkroppens baklinje, till bogbladets håla.

L 178

Nacke
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Den delen av nacken
som styckas bort
från slaktkroppen vid
revbenens kant.
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Styckdelar
till butiker
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1.14
Butiker

L 107

Lägg (stek)
Styckas ut från läggen och steken (L106)
efter att ländbenet och lårbenet tagits bort.
Binds med regelbundna mellanrum.

L 10 8

RYGG

Rostbiff/stek
Styckas ut från den benfria steken.
Steken putsas från överflödigt fett
och anslutande brosk.

L111

KE

C
NA

Utskuren lägg
Styckas ut från läggen (L110) efter att
steken och läggen avlägsnats.

L112

Lägg (urbenad och bunden)
Styckas ut från läggen (L110) efter att steken
och alla ben avlägsnats. Läggen binds med
jämna mellanrum.

L113

Rostbiff (utan kappa)

Y
SK
•

P17859_meat_cuts_guide_pagecurl_pdf-Swe.indd 32

RAFISK

B

•

G
EO

ECKNING
ET

D DA D G

Styckas ut från steken (L108), kappan avlägsnas
genom sina naturliga hinnor, de individuella
musklerna putsas från allt sitt ytfett, all hud
och bindväv.
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1.15
Butiker

L 1 14

Innanlår
Styckas ut från läggen (L110) innanlåret tas
bort från läggen via sina naturliga hinnor.
De individuella musklerna putsas från allt
ytfett, all hud och bindväv.

RYGG

L115

Fransyska
Styckas ut från läggen (L110), fransyskan avlägsnas
från läggen längs sina naturliga hinnor. De individuella
musklerna putsas från allt ytfett, all hud och bindväv.

E

L116

CK

NA

Hel stek
Styckas ut från läggen (L110), och avlägsnas från
läggen via sina naturliga hinnor. De individuella
musklerna putsas från allt ytfett, all hud och
bindväv.

L 1 18

Baklägg (utskuren)
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Läggen skärs bort från bakbenet
(L110) med ett rakt snitt genom
knäleden mellan skenbenet och
vadbenet. Hälsenan och klubbans
sista led avlägsnas.
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1.16
Butiker

L 1 28

Ytterkotletter (dubbla)
Styckas ut från parkotletten (L123),
kotletterna skärs till mellan brosket
i varje kota.

RYGG

L129

Ytterkotletter
Skärs till från mitten på kottletraden
(L127), kotletterna skärs till mellan
brosket på varje ländkota.

L130
E

CK

NA

Ytterfilé
Filén sitter på undersidan av ryggen
(L127) och avlägsnas försiktigt för att
undvika att muskeln skadas. Alla ojämna
kanter och eventuellt kött som sitter
löst samt ytfett avlägsnas.

L 1 31

Benfri ytterfilé

Y
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Styckas ut från sadeln (L123), endast
ryggmuskelns mitt ska användas.
Allt fett och brosk tas bort och filén
styckas upp enligt specifikation.
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1.17
Butiker

L 1 32

Ytterfilé med kappa
Ytterfiléer som skärs ut från sadelns
parkotletter (L123), där alla ben och
allt fett har avlägsnats. All hud och
allt fett är kvar och ytterfilén styckas
upp enligt specifikation.

RYGG

L 1 33

Rumpstek
Styckas ut från den benfria steken (L108)
överflödigt fett och brosk putsas bort.
Steken skärs emot fibrernas längdriktning,
vilket säkerställer att varje portion har jämn
tjocklek.

E

CK

NA

L 1 35

Noisetter
Styckas ut från finaste ryggbiten (L126),
när alla ben, njurbark, njuren och allt fett
har tagits bort. Köttet rullas, binds och
delas i portioner med jämn tjocklek.

L136

Fjärilskotlett
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Styckas ut från sadelkotletten (L127) när alla
ben, njurbark, njuren och allt fett har tagits
bort. Skärs till emot fibrernas längdriktning så
att kotletten får tjockleken hos två kotletter.
Kotletten delas sedan delvis (fjärilsstyckas) och
öppnas vilket ger en dubbelt så stor snittyta.
Fjärilskotletten kan även styckas ut från
ryggbiten (L126).
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1.18
Butiker

L 1 38

Rack med sex ben (urbenad)
Styckas ut från finaste ryggbiten (L126) (delad),
revbenen får inte överstiga 105 mm i längd. Fettet
som täcker toppen på benen avlägsnas parallellt med
ryggmuskelns mitt så att 20 mm av revbenen syns,
och barken avlägsnas. De interkostala musklerna
avlägsnas mellan de exponerade revbenen och
ribfingerköttet lämnas kvar.
RYGG

L 1 39

Rack (tre ben)
Styckas ut från racken (L138) och delas
in i två delar med tre ben vardera.

L 140

Lammracks utan benbit
(åtta ben utan kappa)

E

CK

NA

Styckas ut från den finaste ryggbiten (delad), huden och
fettet avlägsnas i sina naturliga hinnor längs baksidan av
ryggmuskelns mitt. De interkostala musklerna avlägsnas
mellan de exponerade revbenen och ribfingerköttet
lämnas kvar fäst i ryggmuskelns mitt.

L 141

Lammracks med benbit
(åtta ben med kappa)
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Styckas ut från finaste delen av ryggbiten (delad)
fettet som täcker toppen på benen avlägsnas
parallellt med ryggmuskelns mitt så att 20 mm av
revbenen exponeras. Ta bort barken enligt
specifikation. De interkostala musklerna avlägsnas
från de exponerade revbenen, medan putsade
ribfingers sitter fästa vid ryggmuskelns mitt.
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1.19
Butiker

L 142

Lammracks utan benbit
(sex ben utan kappa)
Styckas ut från den finaste ryggbiten
(delad), fettet avlägsnas i sina naturliga
hinnor längs baksidan av ryggmuskelns
mitt. De interkostala musklerna avlägsnas
mellan de exponerade revbenen och
ribfingerköttet lämnas kvar fäst
i ryggmuskelns mitt.
RYGG
L 144

Kotletter (utan ben)
Styckas ut från racken (L138),
kotletterna skärs till mellan de
individuella revbenen vilket ger
portioner med jämn tjocklek
E

CK

NA

L 145

Lammkotletter
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Styckas ut från den finaste delen
av ryggbiten (L126), kotletterna skärs
till jämnt mellan revbenen. Toppen
på ryggstycket avlägsnas.
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1.20
Butiker

L 148

Hel bog
Styckas ut från framdelen (L147) efter
att nackbenet och bringans spets
avlägsnats.

L 1 50

RYGG

Benfri bog

E
CK

NA

Styckas ut från bogen (L148), alla ben tas
bort och den kvarvarande rullen binds eller
läggs i nät.

L 1 51

Bog (oyster)
Bogen styckas ut från framdelen (L147) efter
att nacken och sadeln avlägsnats. Bogen
ska lyftas upp medan kniven leds in mellan
köttet och baksidan av revbenen till basen
på ryggmuskelns mitt på sadeln.

L 1 57

Tärnad bog
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Styckas bort från bogen och alla ben, brosk, stora
blodkärl och missfärgat kött tas bort. Ytfett och fett
från hinnorna ska inte överstiga 13 mm i tjocklek
och det visuella fettinnehållet ska inte överstiga 20 %.
Det kvarvarande köttet tärnas för hand eller med
maskin enligt specifikation.
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1.21
Butiker

L 1 58

Nacke, skivad
Den delen av nacken som styckas bort
från slaktkroppen vid revbenens kant.
Nacken skärs till genom ländkotorna vilket
ger portionsbitar i jämn storlek.

L 1 59

RYGG

Bogstek
Styckas ut från bogen (L148) bogsteken
(L149), alla ben avlägsnas förutom skenbenet
och vadbenet. Allt brosk och allt fett
avlägsnas, och allt ytfett putsas till en
maximal tjocklek på 5 mm. Köttet
rullas och binds med jämna mellanrum.

E

K
AC

N

L 1 60

Bringa, urbenad och bunden
Styckas till på samma sätt som bringa och flank
(L150), bringan rullas och binds med jämna
mellanrum med elastiskt steksnöre.
Det rullade köttet skärs av i båda ändar.

L 1 61

L 1 65

Lammfärs
Skärs till från alla kombinationer som ger
en tillfredställande slutprodukt inklusive
nötköttsspill men exklusive kött från huvud,
inälvor, ben, brosk, blodkärl, körtlar och kött
med mörk missfärgning. Fettet hos färsen ska
inte överstiga 10 % när den mäts kemiskt.
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Styckas till på samma sätt som bringa och flank
(L153), bringan rullas hårt längs med sin längd och
bindsmed jämna mellanrum med tunt eller elastiskt
steksnöre, det rullade köttet skärs av i båda ändar.

•

Urbenad tunnbringa
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1.22
Butiker

L 1 62

Lammstek, klubba
Styckas ut från läggen (L111) där ländbenet
och läggen har avlägsnats. Läggen styckas
i två delar, vilket ger klubbor från läggen.

RYGG

L 1 63

Lammstek
Styckas ut från läggen (L111) där ländbenet
och läggen har avlägsnats. Läggen styckas
i två delar, vilket ger stekar från läggen.

E

CK

NA

L164

Honnörsvakt

L166

Skivade lammstekar
med ben

Styckas ut från racken (L138) och
de två racken med sex ben vardera
länkas samman för att bilda en
”honnörsvakt”.

Skärs ut från steken (L110).
Läggsteken skärs ut från
mitten på läggen.

L 1 67

Benfri lammläggsstek
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Styckas ut från den benfria läggen (L112)
steken skärs ut emot fibrernas längdriktning, vilket
säkerställer att varje portion får jämn tjocklek.
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1.23
Butiker

L 1 68

Lammläggsstekar
Styckas ut från innanlåret där allt fett och
bindväv putsas bort. Steken skärs emot fibrernas
längdriktning, vilket säkerställer att varje portion
får jämn tjocklek.

L 1 69

RYGG

Grillspett av lamm
Styckas ut från läggen där överflödigt
fett och bindväv putsas bort. Kuber
i jämn storlek träs på grillspett.

L 170
E

CK

NA

Grytbitar av lamm
Skärs till från lammsteken som
putsas för att producera strimlor
som är av 95 % visuellt magert kött.

L 171

Strimlat lammkött
Skärs till från lammsteken som putsas
för att producera strimlor som är av
95 % visuellt magert kött.

L 172

Lammburgare
Styckas till från en valfri kombination av kött
som har putsats för att ge en tillfredställande
slutprodukt enligt specifikationen, inklusive
lammköttsspill men exklusive innanmat, ben,
brosk, blodkärl och körtlar.
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Den kemiska fetthalten hos slutprodukten får
inte överstiga den fastställda maxhalten och ska
överensstämma med de olika specifikationerna.
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1.24
Butiker

L 1 53

Bringa
Bringan avlägsnas från slaktkroppen (L100)
genom ett rakt snitt genom längden på
slaktkroppen från bröstbenet till slutet
på flanken.

RYGG
L 1 55

Entrecôte
Styckas ut från bogen (L148) bogen
avlägsnas i sina naturliga hinnor.

E

CK

NA

L156

Bogbladsstek
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Styckas ut från den benfria bogen (L150)
innan den binds, den omfattar inte kött
från klubban. Kotletterna som styckas
ut från bogen skärs parallellt med
slaktkroppens baklinje, till bogbladets håla.
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Lammkött från Wales styckdelar
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1.25
Portionsstyckat kött

L 10 8

Rostbiff/stek
Styckas ut från den benfria steken.
Steken putsas från överflödigt fett
och anslutande brosk.

RYGG

L 1 18

Baklägg (utskuren)
Läggen skärs bort från bakbenet
(L110) med ett rakt snitt genom
knäleden mellan skenbenet och
vadbenet. Hälsenan och klubbans
sista led avlägsnas.
E

CK

NA

L 1 28

Ytterkotletter (dubbla)
Styckas ut från parkotletten (L123),
kotletterna skärs till mellan brosket
i varje kota.

L129

Ytterkotletter
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Styckas ut från saldelkotletterna (L127),
kotletterna skärs till mellan brosket på
varje ländkota.
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1.26
Portionsstyckat kött

L 1 33

Rumpstek
Styckas ut från den benfria steken (L108) överflödigt
fett och brosk putsas bort. Steken skärs emot
fibrernas längdriktning, vilket säkerställer att varje
portion har jämn tjocklek.

RYGG

L 1 35

Noisetter
Styckas ut från finaste ryggbiten (L126),
när alla ben, njurbark, njuren och allt fett
har tagits bort. Köttet rullas, binds och
delas i portioner med jämn tjocklek.

E

CK

NA

L 145

Lammkotletter
Styckas ut från den finaste delen av
ryggbiten (L126), kotletterna skärs till
jämnt mellan revbenen. Toppen på
ryggstycket avlägsnas.

L 1 55

Entrecôte

Y
SK
•

P17859_meat_cuts_guide_pagecurl_pdf-Swe.indd 45

RAFISK

B

•

G
EO

ECKNING
ET

D DA D G

Styckas ut från bogen (L148), entrecôten
skärs bort med sina naturliga hinnor.
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1.27
Portionsstyckat kött

L166

Skivade lammstekar med ben
Skärs ut från steken med ben (L110).
Läggsteken skärs ut från mitten på läggen.

RYGG

L 1 67

Benfri lammläggsstek
Styckas ut från den benfria läggen (L112)
steken skärs ut emot fibrernas längdriktning,
vilket säkerställer att varje portion har jämn
tjocklek.

E

CK

NA

L 1 68

Lammläggsstekar
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Styckas ut från innanlåret där allt fett och
bindväv putsas bort. Steken skärs emot
fibrernas längdriktning, vilket säkerställer
att varje portion har jämn tjocklek.
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1.28
Innanmat

L 173

Njure
Hela njuren med sitt omgivande
fett och membran avlägsnas.

L 174

Lever
Hela levern tas bort
från slaktkroppen.

L 175

Lever, skivad
Levern, efter att kanalerna avlägsnats,
delas i skivor av jämn tjocklek.

L 176

Hjärta
När hjärtat tas bort från slaktkroppen
skärs blodkärlen av i nivå med hjärtats
överkant.
L 177

Bräss
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Körtlar från halsen och hjärtat
(thymus och pancreas) putsas och
rengörs så att annan vävnad avlägsnas.
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Slaktkroppsklassificering

Inledning

Köttklassning

Slakthus som slaktar över 75 nötdjur per vecka måste
klassificera slaktkropparna enligt EUROP:s klassificering.
Klassificeringen introducerades på 1970-talet.
Syftet var att ett enhetligt klassificeringssystem ska
kunna användas i hela Europa. Det betydde även att
producenterna kunde belönas för att tillhandahålla
en slaktkroppsklassifikation som marknaden krävde.
Slaktkroppen bedöms för sin form och fettansättning;
båda bedöms visuellt.

Köttklassningen avgörs genom visuell bedömning
av formen, där man även beaktar slaktkroppens
klossaktiga form och bakdelens, ländens och bogens
fyllighet. Man gör ingen jämkning för påverkan av fett
på den totala formen.
Det finns fem klasser:
E, U, R, O, P (där E = extremt svällande och
välutvecklad och P = något tunn och insjunken).
I Storbritannien delas klasserna U, O och P in
i underklasserna + och -.

Klassifikationen har även visat sig vara en mycket
bra indikator på avkastningen på kött, som är
den totala procenten försäljningsbart kött from
slaktkroppen.

Fettansättning

Fettgrupperna bestäms av visuell bedömning på
fettutvecklingen. Det finns fem klasser som sträcker
sig mellan 1 (mycket liten) till 5 (mycket riklig).
I Storbritannien delas klass 4 och 5 in i undergrupper
där L (magrare) och H (fetare). Klassningen beskrivs
först, och sedan fettklassen (t.ex. R4L).

KÖTTKLASSNING

E

U

R

O

P

4H

5L

FETTANSÄTTNING

1
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Slaktkroppsklassificering

Kategori

Slaktutbyte och slaktkroppens vikt

Nötkött från boskap som inte har fått någon
avkomma klassificeras som förstklassigt nötkött. Inom
den här kategorin finns det tre sorters nötdjur, kviga
(hondjur) stut (handjur som har kastrerats) och unga
oxar (handjur som inte har kastrerats). Nötkött från
djur som har fått avkomma kallas utgallrade djur eller
slaktdjur.

Slaktutbytet är den slutgiltiga slaktkroppsviken
(inklusive muskler, senor, fett och ben) delat med det
levande djurets vikt uttryckt i procent. Dock ska man
veta att detta inte är ett mått på kvaliteten.

Säsongsvariation

Slakthusoperatörer/slaktare hänvisar ofta till
köttavkastning. Det är andelen säljbart kött från en
slaktkropp.

Nötköttsmarknaden påverkas av säsongstillgång och
efterfrågan. Detta blir särskilt tydligt när man tittar
på de olika styckningsdelarna dvs. stekar säljer mer
under den kalla vintertiden och grillstyckningsdelar
säljer bättre under de varma sommardelarna.

Information om de senaste
marknadspriserna och
trenderna finns på HCC:s
webbplats www.hccmpw.org.uk

Invägningsspecifikationer

Slakthus kan välja mellan tre
invägningsspecifikationer, de är:

Som en riktlinje minskar medelviken på en slaktkropp
mellan varje specifikation på följande sätt;

•	Standardspecifikation
•	EU:s referensspecifikation
•	Storbritanniens specifikation

•	Standard till EU:s referens –
handjur 1,2 % och hondjur 1,7 %
•	EU:s referens till Storbritanniens specifikation –
alla kategorier 0,8 %

Scrotum-/
juverfett
1,5 %

Fett från
revbenen
0,3 %

Fett från
flanken
0,4 %*

Fett från
bringan
0,2 %*

Fett från
kållappen
0,4 %

Standardspecifikation

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

EU:s referensspecifikation

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

AV

AV**

AV

Som % av slaktkroppens
vikt

Storbritanniens
specifikation

* Avser fettklass 3
**Bringan putsas men ett överdrag av fett lämnas kvar och flanken får inte putsas.
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Ålder/säsongsvariation

Ätkvalitet
Varför är ätkvalitet
viktigt?
Konsumenternas
köpbeslut baseras generellt på pris, utseende
och för att uppfylla kraven hos en särskild
måltid. Upprepade köp beror på om produkten
ger en tillfredställande ätupplevelse.
Konsumentundersökningar om nötköttets
ätkvalitet har visat att de viktigaste attributen
för att val av bra kött är mörhet och smak.
Mörhet är viktigast men när mörheten är
mindre varierad blir smaken viktigare.
Faktorer som påverkar ätkvaliteten hos
nötkött kan kategoriseras antingen som
före- eller efter slakt.

Generellt producerar äldre boskap segare kött.
Många djur med förstklassigt nötkött säljs upp till
30 månaders ålder, för att motverka att djurets ålder
inte gör köttet segt. För en oxe är en bra slaktålder
15–16 månader.
Dock tenderar kött från äldre djur att ha en
intensivare smak än kött från yngre djur, och vissa
marknader föredrar styckdelar från nötdjur som
kommer från äldre boskap (t.ex. Frankrike vill ha
revben från äldre kor).
Kost

Kosten kan påverka smaken hos nötdjur där en
starkare smak hos nöt som är gräsuppfödda generellt
föredras av Storbritanniens konsumenter.
Fettansättning och köttklassning

De senare åren vill konsumenterna minska sitt
fettintag genom magrare nötkött. Men om
nötdjuret har mycket låga nivåer av intramuskulärt
(eller marmorering) fett är ätkvaliteten mindre
tillfredställande.

Faktorer före slakt som
kan påverka ätkvaliteten
Ras

Forskning har visat att rasernas påverkan på
ätkvaliteten är liten. Fastän inte alla raser har
utvärderats helt så finns det skillnader främst
i renrasiga djur.
Kön

Det finns inga skillnader i ätkvalitet mellan stut och
kviga.
Ungt oxkött är oftast segare än kött från stutar och
kvigor vid samma ålder. Kött från unga oxar kräver
också specifik hantering efter slakten för att förbättra
mörheten.
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Faktorer efter slakt som påverkar
ätkvaliteten
Omvandling av muskler till kött

Efter slakten så genomgår musklerna ett antal
förändringar som är viktiga för att avgöra den visuella
upplevelsen och köttkvaliteten.
Hastigheten i vilken en muskel inträder i likstelhet
påverkas av ett antal faktorer:
•	energi lagras i muskeln när djuret lämnar gården
•	förbrukningen av energilagring under transport och
uppstallning
•	stimulering av den metaboliska processen
genom stress före slakt
•	stimulering av muskelaktivitet under slakt
•	i den hastighet som muskeln kyls ner
Dessa förändringar visas i diagrammet på den här
sidan.

Slaktkroppsklassificering

Blodtillförseln till musklerna
upphör

Glukos fortsätter att
användas som energikälla

Vid avsaknad av syre, förvandlas
glukos till mjölksyra

pH-graden fallet, och når i
bästa fall mellan pH 5,4 till 5,7

När energi förbrukas binds
muskelproteinerna tätt
samman, det kallas likstelhet
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Slaktkroppsklassificering

System för nedkylning

Tillagning

Överdriven sammandragning av musklerna före
likstelheten (”förkortning”) resulterar i att köttet blir
segt. En generell regel vid nedkylning är att genom att
undvika en temperatur under 10º C i en muskel inom
10 timmar från slakt gör det att musklerna inte
förkortas av kylan.

Det är viktigt att tillaga kött med en lämplig
metod. Styckningsdelar med mycket bindväv drar
fördel av att tillagas med mycket vätska. Vid torra
metoder (grillning, stekning eller rostning) kan
överkokning leda till att köttet torkar ut och blir segt.

Användning av elektrostimulering (HVES) kan dämpa
detta och ge snabbare nedkylning.
Elektrisk stimulering

Elektrisk stimulering används i vissa styckerier för
att förbättra ätkvaliteten. Elektrisk ström tillsätts
till slaktkroppen efter slakt. Det stimulerar muskeln
att dra ihop sig och därmed förbruka energi. Detta
snabbar på inträdandet av likstelhet vilket gör att
köttet kyls snabbare.
Hängmörning

Mörheten hos lägg och ländmuskel hos nöt ökas
genom att slaktkroppen hängmöras från höften
istället från hälsenan. Det gör att muskeln sträcks,
vilket gör att den inte kan dra ihop sig före
likstelheten.

Köttets smak utvecklas under tillagning som ett
resultat av effekten av att proteinet, fettet och
sockret i musklerna och fettet hettas upp,. Den
kemiska reaktionen som orsakar detta är komplex,
men under tillagning ökar antalet och hastigheten
om tillagningstemperaturen ökar och köttets inre
temperatur ökar.
Den här effekten gör att välstekta stekar och kött
har en mer intensiv smak än de som tillagas på låg
temperatur. Men en för hög temperatur under för lång
tid påverkar dock köttets mörhet. Att bryna köttet på
utsidan snabbt på en hög temperatur är ett sätt att få
intensivare smak och det bibehåller köttets mörhet.

Mognad (åldrande)

Mörhet och mognad uppstår när enzymer, som finns
naturligt i köttet, bryter ner
proteinet. Nöt som ska grillas och rostas drar fördel
från att möras upp till 21 dagar. Detta kan göras
antingen på benet (hängmörning av hela eller en del
av slaktkroppen) eller i påsen, (vakuumförpackat kött
utan ben) eller genom en kombination av båda.
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När köttet endast har mörats på benet (det kallas
ibland torrmörning) sker en viktförlust som orsakas
av att vätskan avdunstar och att färgen förändras
samt att ytan torkar, vilket ger en bättre kvalitet.
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NÖTKÖTT

Styckdelar till
grossister och
restauranger
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2.01
Grossister och restauranger

B 20 0

Slaktkropp av nöt och hel sida
Slaktkroppen från nöt består av en hel kropp
förutom alla oätliga inälvor, huden, huvudet
och fötterna.
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Följande sidor i det här avsnittet i manualen
visar de olika köttdelarna som tas från olika
delar av slaktkroppen.
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B 201

Bakdelens överstycke
Den återstående delen av bakdelen
efter att rostbiffen, flanken och
ryggstycket har styckats bort
med ett rakt snitt från punkten
på rumpbenet (dvs. 5:e revbenet
bakifrån) genom en punkt ca 80 mm
under ländbenet.

B 202

Innanlår

LÄ

GG

Styckas ut från bakdelens överstycke (B201)
efter att steken och alla ben tagits bort.
Innanlåret styckas loss från rostbiffen och
fransyskan genom sina naturliga hinnor.
Innanlåret är muskeln på insidan av låret
brevid ländbenet.

B 203

B 20 4

Innanlår (bit)

Styckas ut från innanlåret (B202) och delas i två eller
tre delar där allt yttre brosk putsas bort. Det externa
fettet ska, oavsett om det är naturligt eller tillsatt,
trimmas till en maximal tjocklek på 8 mm. Köttet ska
antingen bindas eller läggas i nät.

Styckas ut från innanlåret (B202)
enligt ovan till ett cylinderformat
stycke som binds eller läggs i nät.
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Innanlår (bunden)
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Grossister och restauranger

EN

B 205

BAKB

Rostbiff
Skärs till från bakdelens överstycke (B201)
efter att läggen och alla ben har avlägsnats.
Rostbiffen skärs ut från innanlåret och
fransyskan genom sina naturliga hinnor.
Köttet kan rullas.

B 20 6

Rostbiff (bunden)
Styckas ut från rostbiffen (B205) och delas rakt
över två leder. Det externa fettet ska, oavsett
om det är naturligt eller tillsatt, trimmas till en
maximal tjocklek på 8 mm. Köttet ska antingen
bindas eller läggas i nät.
LÄ

GG
B 207

Stora fransyskan
Styckas ut från rostbiffen (B205) men kappan
avlägsnas i sina naturliga hinnor. Köttet kan rullas.

B 20 8

Fransyska
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Skärs till från bakdelens överstycke
(B201) efter att läggen och alla ben
har avlägsnats. Fransyskan (muskel på
utsidan) skärs ut från rostbiffen och
innerlåret genom sina naturliga hinnor.
Den yttre vadmuskeln avlägsnas genom
att den tas bort vid sina naturliga hinnor
mellan filén och muskeln på utsidan.
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B 209

Lilla fransyskan
Styckas ut från fransyskan (B208). Den delade
muskeln avlägsnas från fransyskan genom sina
naturliga hinnor mellan de två musklerna. Den tjocka
silverfärgade vävnaden och allt brosk avlägsnas.
Ytfettet putsas till en maximal tjocklek på 8 mm.

B 210

Fransyska (delad)
Den kvarvarande delen av fransyskan (B208).
Efter att allt brosk och överflödigt fett ha
avlägsnats kan den kvarvarande muskeln delas
i stekar eller biffar.

B 21 1

Fransyska (bunden)

LÄ

GG

Styckas ut från fransyskan (B208) efter att
den tjocka silverfärgade vävnaden avlägsnats.
Fransyskan kan bindas antingen hel eller delas
i två delar. Ytfettet ska, oavsett om det är
naturligt eller tillsatt, putsas till en maximal
tjocklek på 8 mm. Köttet binds eller läggs i nät.

B 21 2

Ytterlår
Ytterlåret styckas loss från fransyskan (B208) genom sina naturliga
hinnor mellan de två musklerna. Allt brosk avlägsnas, och allt ytfett
putsas till en maximal tjocklek på 5 mm.

B 21 3

Baklägg/framlägg av nöt
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Styckas ut från bakläggen efter att benen och löst kött
avlägsnats. Den benlösa framläggen kan också användas
till detta.
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BAKB

B 214

Lägg, skivad
Styckas ut antingen från bakläggen (B213)
eller framläggen efter att benen och löst kött
avlägsnats.

B 21 5

Strimlat nötkött
Styckas ut från lämpliga
muskler för att producera
likriktade 95 % visuellt magra
strimlor.

B 21 6

LÄ

GG

Biff (fransyska)
Styckas ut från fransyskan (B208).
Biffen skärs emot muskelfibrernas
längdriktning, vilket säkerställer att varje
portion har jämn tjocklek. Ytfettet putsas
till en maximal tjocklek på 6 mm.

B 217

Biff av innanlår

Y
SK

•

P17859_meat_cuts_guide_pagecurl_pdf-Swe.indd 60

RAFISK

B

•

G
EO

ECKNING
ET

D DA D G

Styckas ut från innanlåret (B202) och putsas
från allt ytfett. Biffarna skärs emot fibrernas
längdriktning, vilket säkerställer att varje
portion har jämn tjocklek.
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Grossister och restauranger

Ländstycke
Den kvarvarande delen av bakdelen efter att överstycket (B201)
har avlägsnats genom ett snitt från rumpbenet genom en punkt
ca 80 mm under ländbenet och flanken har avlägsnats med ett rakt
snitt parallellt med ryggbenet på utsidan av länden. Levereras utan
njurtalg och njure samt njurarnas kanaler, men filé medföljer.

B 219

Fransyska
Den kvarvarande delen av bakstycket (B218) efter att
biffraden avlägsnats med ett rakt snitt från höftbenet
och mellan 6:e ryggkotan och 1:a sakralkotan.
Levereras utan kanalernas fett men med rostasfilé.

LÄ

B 220

GG

Fransyska (benfri)

B 221

Styckas ut från bakdelen (B219)
efter att rostasfilén, kållappen
och alla ben avlägsnats. Kan skäras
till skivor.

Fransyska (D, benfri)

B 222

Styckas ut från den benfria
fransyskan (B220) där svansen
avlägsnas med ett snitt 40 mm
från ryggmuskelns bakre del och
böjs runt ryggmuskeln för att
forma ett ”D”.

Rumpstek
Rumpstekarna styckas ut
från den benlösa D-formade
bakdelen, fransyskan (B221).

B 223

Biffrad
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Den kvarvarande delen av bakstycket
(B218) efter att fransyskan avlägsnats.
Njurtalg och njure medföljer inte, men
filé medföljer.
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B 224

Biff
Styckas ut från biffraden (B223) genom att en del av
kållappen avlägsnas bort med ett rakt snitt parallellt
med ryggstycket från 25 mm ovanför ryggmuskeln
vid slutet på rostbiffen till en punkt 65 mm ovanför
ryggmuskelns ände.

B 225

Ryggbiff (standard)
Förbereds från biffraden (B223) från vilken filén,
ben och brosk tagits bort. Kållappen avlägsnas med
ett rakt snitt från en punkt 80 mm från den yttre
spetsen på ryggmuskeln vid slutet på rostbiffen till
en punkt som ligger mindre än 105 mm från den
yttre delen på ryggmuskeln där revbenen slutar.

LÄ

GG

B 226

Ryggbiff (utskuren)

B 227

Styckas ut från ryggbiffen (B225) där kållappen
avlägsnas med ett rakt snitt från en punkt 14
mm från den yttre delen på ryggmuskeln vid
rostbiffen till en punkt 38 mm från den yttre
delen på ryggmuskeln vid slutet på revbenen.

Ryggbiff (skivad)
Styckas ut från ryggbiffen (utskuren) (B226)
där brosk och det direkta ytfettet avlägsnas.
Ytfettet putsas till en maximal tjocklek på
8 mm. Eventuellt brosk, senor och interkostala
muskler avlägsnas.
B 228

Ryggbiff (bunden)
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Styckas ut från ryggbiffen (skivad) (B227)
där biffen binds med jämna mellanrum.
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B 22 9

Ryggbiff (skivad)
Styckas ut från ryggbiffen (skivad) (B227) där
kållappen putsas bort inte mer än 25 mm från den
yttersta spetsen på ryggmuskeln. Biffen skärs emot
muskelfibrernas längdriktning, vilket säkerställer att
varje portion har jämn tjocklek.

B 23 0

Ryggbiff
Styckas ut från ryggbiffen (skivad) (B227)
där den djupa höftbörjarmuskeln har avlägsnats.
Biffen skärs emot muskelfibrernas längdriktning,
vilket säkerställer att varje portion har jämn tjocklek.

B 231

T-bensstek (utskuren)

LÄ

GG

Styckas ut från biffraden (bakdelen) (B223)
kållappen avlägsnas med ett rakt snitt från en
punkt 10 mm från den yttersta spetsen från
ryggmuskeln. Filéns diameter är inte mindre än
40 mm när den mäts i filéns mittpunkt, parallellt
med ryggstycket. Alla stekar är jämna i tjocklek
och det externa fettet putsas till maximalt
8 mm.

B 232

Oxfilé (hel)
Filén sitter på undersidan av ryggbiffen och biffraden och
avlägsnas försiktigt så att man inte skadar muskeln. Den ska putsas
så att alla ojämna kanter och eventuellt kött som sitter löst samt
ytfett avlägsnas, men den djupa höftböjarmuskeln sitter kvar.

B 233

Oxfilé (skivad)

Y
SK

•

P17859_meat_cuts_guide_pagecurl_pdf-Swe.indd 63

RAFISK

B

•

G
EO

ECKNING
ET

D DA D G

Styckas ut från oxfilén (B232) och den
djupa höftbörjarmuskeln har avlägsnats.
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B 23 4

Rostasfilé
Rostasfilén är en del av filén som styckats ut
från biffraden (B219). Den ska putsas så att alla
ojämna kanter och brosk avlägsnas, men den djupa
höftböjarmuskeln sitter kvar.

B 235

Filén
Filén är en del av oxfilén som styckats ut från
biffraden (B223). Den ska putsas så att alla ojämna
kanter och eventuellt kött som sitter löst samt ytfett
avlägsnas. Den djupa höftböjarmuskeln sitter kvar.

B 23 6

Filéstek

LÄ

GG

Styckas ut från oxfilén (skivad) (B233)
där svansen och silverfärgade vävnaden
avlägsnats längs med filén. Steken skärs emot
muskelfibrernas längdriktning, vilket säkerställer
att varje portion har jämn tjocklek. Snittytan
på varje stek är inte mindre än 40 mm.

B 237

Högrev

B 238

Högrev (stek)
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Styckas ut från högreven (B237) där kållappen avlägsnas
med ett snitt parallellt med insidan av ryggstycket vid en
punkt som ligger mindre än 40 mm från ryggmuskelns
yttersta del vid länden. Ryggstycket, spjällen och brosket
avlägsnas. Köttet binds med parallella rep mellan revbenen.

•

Den kvarvarande delen av framdelen på
slaktkroppen efter att en del av framdelen
avlägsnats mellan sjätte och sjunde revbenet
och kållappen avlägsnats parallellt med
ryggstycket från en punkt på det tionde
revbenet som inte ligger längre än 115 mm
från ryggmuskelns yttersta punkt.
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B 239

Högrev (benfri, bunden)
Styckas ut från högreven (B237) där alla ben
och allt brosk har avlägsnats. Köttet binds med
jämna mellanrum.

B 240

Entrecôte, hel
Styckas ut från högreven (B237) där alla ben, allt
brosk och muskler, senor samt ytfett och kållappen
har avlägsnats men ryggmuskeln och dess muskler
sitter kvar.

B 241

LÄ

GG

Entrecôte (bunden)
Styckas ut från högreven (B237)
precis som den hela entrecôten
men den binds med jämna
mellanrum längs med köttet.

B 242

Entrecôte, skivad
Styckas ut från hela entrecôten (B240). Biffen skärs emot muskelfibrernas
längdriktning, vilket säkerställer att varje portion har jämn tjocklek.

B 243

Hel bog (benfri)
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Styckas ut från bogen där alla ben har tagit bort
och allt brosk har tagits bort. Högreven avlägsnas
från LMC-steken och bogbladsköttet.
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B 244

Bog (benfri, bunden)
Förbereds från den hela bogen (B243) där alla ben och
allt brosk har tagits bort. Den kvarvarande bogen binds
med jämna intervaller längs med leden.

B 245

Bogstek
Förbereds från hel benfri bog (B243). Steken
skärs emot fibrernas längdriktning, vilket
säkerställer att varje portion har jämn tjocklek.

B 246

Tärnad bog
Förbereds från bogen (benfri) (B243) när allt
ytfett har tagits bort. Köttet tärnas till ca
20 mm stora tärningar till minst 75 % av den
totala vikten, eller enligt specifikationen.

LÄ

GG

B 247

Leg of Mutton Cut (LMC)
LMC-muskeln separeras från bogen
och bogbladet efter att bogbladet
avlägsnats genom ett snitt i de
naturliga hinnorna. Ytfettet putsas
till en maximal tjocklek på 8 mm.

B 248

Bringa (urbenad och bunden)
Bringan tas bort från framdelen från slutet på sternum
(bröstbenet). Gör ett snitt tvärsöver revbenen parallellt med
ryggstycket t.om. det sjätte revbenet, gör sedan ett vertikalt snitt
mellan sjätte och sjunde revbenen, vilket separerar bringan från
framdelen. Ta bort alla ben och inre fettfickor, ytfettet putsas till
en maximal tjocklek på 8 mm. Köttet rullas, binds eller läggs i nät.

B 249
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Förbereds från alla kombinationer som ger en tillfredställande
slutprodukt inklusive nötköttsspill, men exklusive kött från huvud
och inälvor. Alla ben, brosk, blodkärl, brosk och missfärgat kött tas
bort. Fettet hos färsen ska inte överstiga specifikationen när den
mäts kemiskt.
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Nötfärs
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2.12
Butiker

B 20 4

Innanlår (bit)
Styckas ut från innanlåret (B202)
enligt ovan till ett cylinderformat
stycke som binds eller läggs i nät.

B 214

Lägg, skivad
Styckas ut antingen från bakläggen (B213)
eller framläggen efter att benen och löst kött
avlägsnats.

LÄ

GG

B 21 5

Strimlat nötkött
Styckas ut från lämpliga muskler för att
ge likriktade 95 % visuellt magra strimlor.

B 21 6

Biff (fransyska)
B 217

Biff av innanlår

Styckas ut från fransyskan (B208). Biffen skärs emot
muskelfibrernas längdriktning, vilket säkerställer att
varje portion har jämn tjocklek. Ytfettet putsas till
en maximal tjocklek på 6 mm.
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Styckas ut från innanlåret (B202) och putsas
från allt ytfett. Biffarna skärs emot fibrernas
längdriktning, vilket säkerställer att varje
portion har jämn tjocklek.
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B 222

Rumpstek
Rumpstekarna styckas ut från mittdelen
av den benlösa D-formade bakdelen,
fransyskan (B221).

B 22 9

Ryggbiff (skivad)
Styckas ut från ryggbiffen (skivad) (B227) där
kållappen putsas bort inte mer än 25 mm från den
yttersta spetsen på ryggmuskeln. Biffen skärs emot
muskelfibrernas längdriktning, vilket säkerställer att
varje portion har jämn tjocklek.

B 231

T-bensstek (utskuren)

LÄ

GG

Styckas ut från biffraden (bakdelen) (B223)
kållappen avlägsnas med ett rakt snitt från en
punkt 10 mm från den yttersta spetsen från
ryggmuskeln. Filéns diameter är inte mindre
än 40 mm när den mäts i filéns mittpunkt,
parallellt med ryggstycket. Alla stekar är jämna
i tjocklek och det externa fettet putsas till
maximalt 8 mm.

B 23 6

Filéstek
Styckas ut från oxfilén (skivad) (B233) från vilken svansen och den
silverfärgade vävnaden avlägsnats längs med filén. Biffen skärs emot
muskelfibrernas längdriktning, vilket säkerställer att varje portion har
jämn tjocklek. Snittytan på varje biff är inte mindre än 40 mm.

B 253

Biffrad, bunden
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Styckas ut från ryggbiffen
(skivad) (B227) där biffen
binds med jämna mellanrum.

26/02/2015 10:15

Nötkött
f rån Wales

2.14
Butiker

BAKB
E

N

B 238

Högrev (stek)
Styckas ut från högreven (B237) där kållappen
avlägsnas med ett snitt parallellt med insidan av
ryggstycket till en punkt som ligger mindre än 40 mm
från den yttre delen av ryggmuskeln vid länden. Ryggstycket,
spjällen och brosket avlägsnas. Köttet binds med parallella rep
mellan revbenen.

B 239

Högrev (benfri, bunden)
Skärs ut från högreven (B237) där alla ben och
allt brosk har avlägsnats. Köttet binds med jämna
mellanrum.

LÄ

GG

B 240

Entrecôte, hel
Styckas ut från högreven (B237) där alla ben, allt
brosk och muskler, senor samt ytfett och kållappen
har avlägsnats men ryggmuskeln och dess muskler
sitter kvar.

B 242

Entrecôte, skivad
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Styckas ut från hela entrecôten (B240).
Biffen skärs emot muskelfibrernas
längdriktning, vilket säkerställer att
varje portion har jämn tjocklek.
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2.15
Butiker

BAKB
E

N

B 245

Bogstek
Förbereds från hel benfri bog (B243).
Steken skärs emot fibrernas längdriktning,
vilket säkerställer att varje portion har
jämn tjocklek.

B 246

Tärnad bog
Förbereds från bogen (benfri) (B243) när allt
ytfett har tagits bort. Köttet tärnas till ca 20
mm stora tärningar till minst 75 % av den totala
vikten, eller enligt specifikationen.
KEULE
LÄ

GG

B 249

Nötfärs
Förbereds från alla kombinationer som ger en
tillfredställande slutprodukt inklusive nötköttsspill,
men exklusive kött från huvud och inälvor. Alla ben,
brosk, blodkärl och missfärgat kött tas bort. Fettet
hos färsen ska inte överstiga specifikationen när den
mäts kemiskt.

B 255

Nötburgare
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Styckas till från en valfri kombination av kött
som har putsats för att ge en tillfredställande
slutprodukt enligt specifikationen, inklusive
nötköttsspill men exklusive kött från huvudet,
innanmat, ben, brosk, blodkärl och körtlar. Den
kemiska fetthalten hos slutprodukten får inte
överstiga den fastställda maxhalten och ska
överensstämma med de olika specifikationerna.
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2.16
Butiker

BAKB
E

N

B 250

Innanlår, delat
Innanlårets delar styckas bort från
innerlåret (B202) och skärs i skivor för
försäljning i butik.

B 251

Rullen
Rullen styckas bort från fransyskan (B208)
och skärs i skivor för försäljning i butik.

LÄ

GG
B 252

Rostbiff, delad
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Styckas ut från rostbiffen (B205)
och snittas tvärsöver i två delar. Det
externa fettet ska, oavsett om det är
naturligt eller tillsatt, trimmas till en
maximal tjocklek på 8 mm. Köttet
binds eller läggs i nät.
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2.17
Portionsstyckat kött

BAKB
E

N

B 21 6

Biff (fransyska)
Styckas ut från fransyskan (B208). Steken skärs
emot muskelfibrernas längdriktning, vilket
säkerställer att varje portion har jämn tjocklek.
Ytfettet putsas till en maximal tjocklek på 6 mm.

B 217

Biff av innanlår
Styckas ut från innanlåret (B202) och putsas
från allt ytfett. Biffarna skärs emot fibrernas
längdriktning i muskel, vilket säkerställer att
varje portion har jämn tjocklek.

LÄ

GG

B 222

Rumpstek
Rumpstekarna styckas ut från mittdelen av
den benlösa D-formade bakdelen, fransyskan
(B221).

B 22 9

Ryggbiff (skivad)
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Styckas ut från ryggbiffen (skivad) (B227) där
kållappen putsas bort inte mer än 25 mm från den
yttersta spetsen på ryggmuskeln. Biffen skärs emot
muskelfibrernas längdriktning, vilket säkerställer att
varje portion har jämn tjocklek.
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2.18
Portionsstyckat kött
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B 231

T-bensstek (utskuren)
Styckas ut från biffraden (bakdelen) (B223)
kållappen avlägsnas med ett rakt snitt från en
punkt 10 mm från den yttersta spetsen från
ryggmuskeln. Filéns diameter är inte mindre än
40 mm när den mäts i filéns mittpunkt, parallellt
med ryggstycket. Alla stekar är jämna i tjocklek
och det externa fettet putsas till maximalt 8 mm.

B 23 6

Filéstek
Styckas ut från oxfilén (skivad) (B233) där svansen
och den silverfärgade vävnaden avlägsnats längs
med filén. Biffen skärs emot muskelfibrernas
längdriktning, vilket säkerställer att varje portion
har jämn tjocklek. Snittytan på varje biff är inte
mindre än 40 mm.
LÄ

GG
B 242

Entrecôte, skivad
Styckas ut från hela entrecôten (B240).
Steken skärs emot fibrernas längdriktning
i muskel, vilket säkerställer att varje portion
har jämn tjocklek.

B 245

Bogstek
Förbereds från hel benfri bog
(B243). Steken skärs emot fibrernas
längdriktning, vilket säkerställer att
varje portion har jämn tjocklek.

B 255
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Styckas till från en valfri
kombination av kött som
har putsats för att ge en
tillfredställande slutprodukt enligt
specifikationen, inklusive nötköttsspill
men exklusive kött från huvudet, innanmat, ben, brosk, blodkärl
och körtlar. Den kemiska fetthalten hos slutprodukten får inte
överstiga den fastställda maxhalten och ska överensstämma med
de olika specifikationerna.
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2.19
Innanmat

B 25 6

Oxnjure
Hela njurens omgivande fett och membran
tas bort.

B 257

Oxsvans
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Färsk oxsvans ska skäras genom
svanskotans brosk.
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För mer information om hur och var du kan köpa lammkött från Wales kontakta:
Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales
Ty Rheidol, Parc Merlin, Aberystwyth SY23 3FF
United Kingdom
+44 (0) 1970 625 050
info@hccmpw.org.uk

hcctrade.com
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