ØKOLOGI

Inspiration til
flere økologiske
udskæringer
i køledisken

INSPIRATION TIL FLERE ØKOLOGISKE UDSKÆRINGER I KØLEDISKEN

Introduktion
Målet med denne folder er, at hjælpe dig med at sælge
mere økologisk kød til forbrugeren.
Økologiske varer har aldrig fyldt så meget på danskernes tallerkner som nu. Og i takt med at interessen for økologiske fødevarer stiger, er danskerne også begyndt at få smag for økologisk kød.
Derfor kan der være god økonomi i at kunne vejlede forbrugeren til at købe økologiske kødudskæringer.
Det økologiske marked er et marked i udvikling. I 2016 udgjorde markedsandelen for økologiske
fødevarer i detailhandlen 9,6 %. Omregnet i kroner og ører betyder det, at der blev solgt for 8
mia. kr. økologi i de danske supermarkeder. Og meget tyder på at salget af økologiske fødevarer
fortsætter sin markante fremgang.
Derfor har vi lavet en folder, der klæder dig på til at vejlede forbrugerne. I folderen gennemgår vi
den økologiske slagteproces, de mulige udskæringer, aktuelle forbrugertrends og vi giver dig en
række opskrifter – alt s ammen for at give dig viden og inspiration til at øge dit salg af økologiske
kødprodukter.

Danskernes kødforbrug

76 % af det kød der lander i
indkøbskurven, skal bruges til hverdagsmad. Og selvom kødforbruget
globalt set er faldende, viser undersøgelser, at danskerne i gennemsnit
lagde 1,5 typer kød i indkøbskurven
sidste gang, de købte kød til aftensmad.
Klide: TNS Gallup for Landbrug & Fødevarer, 2016.

Verdens højeste økologiske
markedsandel

Danskerne er et af de folkefærd i
Europa, der bruger flest penge på
økologiske varer, og det økologiske
forbrug stiger år for år. Den økologiske
markedsandel er steget fra 3,2 % i 2005
til 9,6 % i 2016. Dermed er D
 anmark
det land i verden, hvor den økologiske
andel af det samlede fødevaresalg i
dagligvarehandlen er størst.
Klide: TNS Gallup for Landbrug & Fødevarer, 2016.
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Forbruger- og
fødevaretrends
Hvad efterspørger forbrugerne nu
og i fremtiden?
	Gennemsigtighed
I dag bombarderes forbrugerne med ofte modstridende informationer om ernæring og
fødevarer. Det betyder, at forbrugerne i stigende grad stiller krav til fødevarekvaliteten. De
efterspørger gennemsigtighed – altså fuld indsigt i, hvad der er i maden, og hvordan den er produceret. Derfor bliver fortællingen om fødevarens rejse fra jord til bord mere og mere vigtig.

Flexitaren i front
Det er en global trend, at forbrugerne nedsætter deres kødforbrug. Flere og flere forbrugere
har dage, hvor de begrænser eller helt fravælger kød i aftensmaden. 51 % siger, at de har én
eller flere dage på en typisk uge, hvor aftensmåltidet ikke indeholder kød, og 17 % af forbrugerne siger, at de spiser mindre kød i forhold til for et år siden. For en stor del af forbrugerne er
det for at leve sundere, men også dyrevelfærd, klima og økonomi spiller ind.

Den gode samvittighed
Respekt og omtanke for mennesker, dyr og natur fylder mere og mere – og det vil i stigende
grad være bærende faktorer for fremtidens forbrugere. Tendensen er, at man gennem sit forbrug og sine handlinger som forbruger vil være med til at gøre en forskel. Forbrugerne vil have
et ansvarligt forbrug – og de efterspørger, at producenter og detailhandel viser samme
stillingtagen og ansvarlighed.

	Bæredygtighed
I forlængelse af trenden om ansvarligt forbrug er der kommet mere fokus på bæredygtighed –
også når det gælder fødevarer. Der skal være balance i regnskabet både for mennesker, miljø,
natur, dyr og klima. Derfor efterspørger forbrugerne, at detailhandlen tager ansvar og har fokus
på bæredygtighed, fx gennem minimering af spild, minimal miljøbelastning og bedre
dyrevelfærd.

37%

En undersøgelse viser, at 37 % af danskerne
køber økologiske varer for at bidrage til øget
dyrevelfærd.
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, 2017.

34%

34 % af danskerne svarer i en undersøgelse,
at de køber økologisk for at skåne miljø og
drikkevand.
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, 2017.

	Alt med måde
Måske som en modpol til tælletyranniet er der de senere år kommet mere fokus på nydelse og
livskvalitet. Forbrugerne handler i højere grad efter princippet ”lidt, men godt”. Det betyder, at
de køber produkter som smør, godt kød og fuldfede oste, men i mindre mængder. Forbrugerne
har i højere grad fokus på nydelse, balance og livskvalitet, hvor maden bidrager ved at give
smagsoplevelser og samvær.

Kilde: Fødevaretrends 2016, Landbrug & Fødevarer.

3

INSPIRATION TIL FLERE ØKOLOGISKE UDSKÆRINGER I KØLEDISKEN

Forskellen på
økologisk og
konventionelt opdræt
Hvad er forskellen på økologiske og
konventionelle svin og køer?
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Den økologiske
slagteproces
Dyrene ankommer til slagteriet
samme dag, de slagtes.

Transport
til slagteriet
(max 8 timer)

Pakning og
mærkning

Opskæring

Slagtning

Udbening og
tilskæring

Hele processen foregår isoleret fra den øvrige slagtning, typisk først på dagen.

Særlige krav til den økologiske slagteproces

Der er opstillet en række særlige krav til transport og slagtning af danske økologiske dyr.
Kravene betyder blandt andet, at dyrene ankommer samme dag, som de slagtes, og at den
samlede transporttid ikke må overskride otte timer.

5

INSPIRATION TIL FLERE ØKOLOGISKE UDSKÆRINGER I KØLEDISKEN

Opskæring
på slagteriet
Hvad kan slagteriet levere?
Kam

Nakke

Gris

Indmad
Hoved

Bulkopskæring: Halv gris, 3-delt gris og
4-delt gris eller collie med større udskæringer.

Bov

Mørbrad
Bryst

Skinke

Skank

Skank

Detailpakket: Collie med mindre udskæringer.

Hale

Mørbrad
Bagfjerding

Tykkam

Filet

Tyndsteg

Hoved

Indmad
Bov

Bryst

Okse

Skank

Skank

Spidsbryst

Bulk opskæring: Pistol, ryg og vinge eller collie med større udskæringer.
Detailpakket: Collie med mindre udskæringer.

Få hjælp og vejledning af den lokale fødevaremyndighed

De lokale fødevaremyndigheder kan give dig retningslinjer og vejledning til håndtering af
økologiske udskæringer i slagterafdelingen. Husk, at jeres økologigodkendelse skal fornys
hvert år. Du kan finde din regionale kontrolenhed på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
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De økologiske
udskæringer
I det økologiske køkken er det sund fornuft at bruge hele
dyret. Og der kan være god økonomi i at inspirere dine
kunder til at bruge de mere utraditionelle udskæringer.
En af udfordringerne er, at mange forbrugere ikke kender forskel på kvaliteten og mulighederne
i de forskellige udskæringer fra dyret. Og det kan være svært for forbrugerne at navigere i det
store udvalg af produkter. Derfor kan det være værdifuldt for dine kunder – og dermed for din
forretning – at du giver dem viden og inspiration til, hvordan de kan få succes med de mere utraditionelle udskæringer.
Derfor har vi udviklet en række opskrifter, hvor de utraditionelle udskæringer bliver til dejlig
hverdagsmad. Du er velkommen til at give opskrifterne videre til forbrugerne i din butik, så de kan
blive inspireret til at bruge økologiske udskæringer i køkkenet.

Økologisk kød kan have en mere
intens smag. Især hvis køerne bliver
slagtet direkte fra græs er smagen navnlig i fedtet - anderledes.
Dyr, der kommer fra økologiske
landbrug, vokser langsommere end
konventionelt opdrættede dyr. Det
kan betyde, at kødet modner langsommere, derfor skal der være særlig fokus
på modning af økologisk kød.
Kilde: Aarhus Universitet m.fl. “Smag på
Landskabet” 2014.

Kød fra dyr, der har gået på græs,
indeholder flere sunde fedtsyrer.
Det er belyst i en række studier, at kød
fra græsfodrede dyr indeholder flere
omega-3 fedtsyrer. Dyr, der har gået på
græs, vil være mindre fede end dyr, der
ikke har været på græs.
Kilde: Aarhus Universitet m.fl. “Smag på
Landskabet” 2014.
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Opskriften er til 8 personer

Gravad okseinderlår
Tid:
Ca. 15 minutters arbejdstid over 2 dage

Det skal du bruge:
600 g okseinderlår
1 tsk. stødt spidskommen
2 tsk. rosenpeber
1 spsk. grøn anis
2 spsk. korianderfrø
1 tsk. stødt sort peber
1 spsk. enebær
100 g sukker
75 g brun farin
150 g salt

Sådan gør du:
Bland alle krydderierne og tilsæt sukker, farin og salt.
Del kødet i to eller tre stykker på langs. Vend kødstykkerne i krydderiblandingen. Læg kødstykkerne i en frysepose, hæld resten af krydderierne i posen og bland godt.
Luk godt for posen og læg den i køleskab i minimum 12 timer.
Skær gravad inderlår i så tynde skiver som muligt. Server som carpaccio med et stænk olivenolie,
høvlet parmesan og rucola, eller server i en salat på frokostbordet.

15 minutter

Køleskabet

Hale
Hoved

Tykkam

Filet

Tyndsteg
Mørbrad

Indmad

Bagfjerding

Bov

Bryst

Skank

Skank

Spidsbryst
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Opskriften er til 4 personer

Salat med yderlår fra gris
og pak choy
Tid:
Ca. 1 times arbejdstid over 2 dage.

Det skal du bruge:
400 g yderlår fra gris
20 g salt
1 tsk. sukker
½ tsk. fennikelfrø
½ glaskål
10 g rød quinoa
4 forårsløg
20 g sukker
1 spsk. sojasauce
1 spsk. riseddike eller æbleeddike
1 spsk. fiskesauce
300 g pak choy
Eventuelt flæskesvær eller hjemmelavede kartoffelchips

Sådan gør du:
1. dag:
Rist fennikelfrø på en pande til det dufter. Gnid yderlår med stødt salt, sukker og fennikelfrø. Det
kan eventuelt gøres dagen inden, så kødet marinerer inden stegning. Steg kødet i ovnen ved 80
grader i 2 timer til en centrumtemperatur på 62 grader og gem det på køl.
Når kødet skal serveres: grill eller steg kødet hårdt, så det får stegeskorpe og skær kødet i skiver.
1 time

2. dag:
Skær glaskål i tynde skiver på et mandolinjern og læg skiverne i isvand til servering. Rist quinoa på
en tør pande til det dufter af popcorn.

80 C

Grill eller steg forårsløgene ved hård varme, så de tager farve. Smelt sukkeret til en lys karamel og
kog panden af med soya, eddike og fiskesauce. Lad det simre til boblerne er ensartede.
Vask pak choy og vend i saucen sammen med forårsløg og kød. Saml salaten.
Salaten er velegnet enten som forret eller som del af en buffet.

Kam

NakkeIndmad
Hoved

Indmad

Bov
Bov
Skank
Skank

Hoved

Kam
Mørbrad
Mørbrad
Bryst
Bryst

Skinke
Skinke
Skank
Skank

Nakke
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Opskriften er til 4 personer

Skank fra gris med mos og
grillede grøntsager
Tid:
Ca. 1 ¼ time arbejdstid over 3 ¼ time.

Det skal du bruge:
Skank
1 skank (ca. 1,2 kg)
2,5 dl pilsnerøl
1 dl æblemost med god syre
Evt. eddikepulver

Mos
500 g kartofler
200 g majroer
1,2 dl letmælk
1½ spsk. koldpresset rapsolie
Salt og peber

Grillede grøntsager
2 løg (200 g)
2 gulerødder (150 g)
120 g rabarber
1 fennikel (160 g)
2 spsk. sukker
5 spsk. æblecidereddike
2 stilke timian
1 spsk. olie

Sådan gør du:
Skanken gnides med salt og peber og steges i ovnen ved 150 grader i et ildfast fad med høj kant.
Hæld øl over efter 1 time og dryp derefter løbende med most. Supplér med vand hvis der mangler
væske.
Tag skanken ud efter i alt 3 timer, pil skindet af og knæk det i store stykker.
Hvis skindet stadig er blødt, så bag det videre i ovnen til det bliver sprødt ved 240 grader. Hak det
sprøde skind og krydr med salt og eddikepulver.
Pluk kødet fra benet i store stykker og drys skindet over ved servering.
Skær kartofler og majroer i kvarte, og kog i 20 minutter i rigeligt vand til de er møre. Hæld vandet
fra og lad dem dampe af. Tilsæt mælk, rapsolie, salt og peber, og mos kartofler og majroer med et
piskeris.

1 1/4 time

150 C

Bag de hele løg med skræl i 10 minutter ved 150 grader. Halver løgene på langs og steg dem på en
tør pande til de branker. Pil skallerne fra hinanden.
Steg de hele gulerødder med skræl på en pande i lidt olie til de er gyldne og næsten møre.
Skær rabarberne i skiver på ½ cm, og kom dem på panden. Strø med sukker, lad det karamellisere
og hæld derefter eddike på. Lad det simre i ca. 5 minutter ved svag varme, indtil gulerødderne og
rabarberne er møre. Smag til med salt og peber.
Skær fennikel meget tyndt på et madolinjern. Vend løgskallerne og fennikel
sammen med de grillede grøntsager.

Kam
Mørbrad

Indmad
Hoved

Bov

Bryst

Skinke

Skank

Nakke

Skank

Tips:
I stedet for majroer kan du bruge jordskokker. I stedet for
rabarber kan du bruge syrlige æbler som belle de boscop.

11

INSPIRATION TIL FLERE ØKOLOGISKE UDSKÆRINGER I KØLEDISKEN

Opskriften er til 4 personer

Bryst fra gris i blade med surkål
og grøn ærtemos
Tid:
Ca. 1 times arbejdstid over 3 ½ time.

Det skal du bruge:
Bryst fra gris
1 kg bryst af kogestykke uden svær
(rist det separat og server som snack)
1 spsk. salt
2 dl æblemost
Lage
1 dl limesaft
40 g palmesukker
1 chili (efter smag)
2 spsk. soya
1 spsk. fiskesauce

Sådan gør du:

Surkål
½ spidskål (350 g)
1 pære
½ tsk. salt
½ tsk. sukker
1 spsk. æbleeddike
1 tsk. fennikelfrø, ristet og stødt på en morter
Ærtemos
200 g bælgede ærter (frosne kan bruges)
2 spsk. koldpresset rapsolie
1 dl drænet yoghurt 10 % eller skyr
½ bundt mynte
Skal af 1 citron
40 g salte mandler
½ icebergsalat

Gnid grisen i salt og sæt i ovnen ved 160
grader i 1 time i fad med æblemost. Skru ned
til
130 grader og steg videre i 2 timer.
Snit spidskål og pæren i tynde skiver, brug gerne et mandolinjern. Strø med salt, sukker, eddike og
fennikelfrø. Ælt kålen let og sæt på køl en times tid.
Hvis du bruger friske ærter, så sæt en gryde med saltet vand over. Læg de bælgede ærter i en sigte
og dyp ned i det kogende vand i ca. 30 sekunder. Kom ærterne i en foodprocessor sammen med
olie, yoghurt, mynte, citronskal, mandler og kør det i et øjeblik. Smag til med salt og peber.

1 time

160 C, skru
derefter ned til
130 C

Kom limesaft, palmesukker, hakket chili og fiskesauce i en gryde, og lad det koge til boblerne
begynder at hænge sammen. Skær kødet i større stykker eller strimler og hæld lagen over.
Pluk icebergsalat i så store blade som muligt. Lad gæsterne spise af salatbladene eller anret det
hele i et sprødt salatblad som en taco.
Tips
Denne ret kan fungere som forret til 12 personer.

I stedet for icebergsalat kan anden sprød salat bruges.
Fladbrød fungerer også godt til retten.

NakkeIndmad
Hoved
Hoved

Indmad

Bov
Bov
Skank
Skank

Du kan bruge nakkefilet i stedet for bryst af gris for et mere
magert resultat. Det tager dog lidt længere tid, da du skal
stege nakken i minimum 3 timer ved 130 grader.

Kam

Nakke

Kam
Mørbrad
Mørbrad
Bryst
Bryst

Skinke
Skinke
Skank
Skank

Brug også gerne syltede løg til retten.
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Opskriften er til 4 personer

Efterårsgryde med nakkefilet
og rug
Tid:
Ca. 1 ¼ time arbejdstid over 3 ¼ time.

Det skal du bruge:
1.
700 g nakkefilet fra gris i tern
2 tsk. olie
2 tsk salt og lidt peber
400 g knoldselleri
4 bananskalotteløg (150 g)
80 g flækket rug
1 l bouillon

3.
1 kg kartofler
4.
1 stort spidskål
20 g smør
2 fed hvidløg
½ citron

2.
Syltede løg
1 rødløg (140 g)
1 æble (140 g)
1 dl kirsebæreddike eller anden frugteddike
40 g sukker

Sådan gør du:
Skær kødet i tern og dup det tørt. Krydr med salt og peber. Brun kødet i olie i en tykbundet gryde.
Det er vigtigt, at gryden er godt varm, så kødet bliver stegt og tager farve i stedet for at koge.
Skræl selleri og skær i tern. Pil skalotteløgene og skær dem i kvarte. Kom selleritern og skalotteløg
i gryden til kødet. Tilsæt flækket rug og bouillon, så det dækker. Bring i kog, og lad det simre under
låg i 40 minutter til rugen er mør.
1 time og
15 minutter

Pil rødløg og skær det i tynde både. Skær æblerne i kvarte, befri for kernehus og skær i tynde
skiver.

Gryde og pande

Kog eddike og sukker sammen og kom løg og æbler i den kogende lage. Lad det trække på køl ind
til servering.
Kog kartoflerne.
Skær spidskål i kvarte og grill eller steg det hårdt på en tør pande. Kom til sidst en klat smør på
panden og vrid citron over, mens smørret bruser af. Hak hvidløg fint og vend med kålen.

Kam

Nakke
NakkeIndmad
Hoved

Indmad

Bov
Bov
Skank
Skank

Hoved

Kam
Mørbrad
Mørbrad
Bryst
Bryst

Skinke
Skinke
Skank
Skank

Sæt gryden på bordet og server retten med kål og syltede løg.
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