Vi producerer kød
i pagt med naturen

Skallebølle Slagtehus
Vissenbjerg

SKALLEBØLLE KØDKVÆG

Kødpakke I:

Kødpakker

1 stk. inderlår (ca. 3 kg)
1 stk. cuvette (ca. 2 kg)
T-bone steaks (ca. 2 kg)
1 stk. mørbradhoved (ca. 500 g)
1 stk. tykkam (ca. 1,5 kg)
Spareribs (evt.)
1 stk. bov u/ben (ca. 3 kg)
Ossobuco i skiver (ca. 1,5 kg)
10-12 kg hakket oksekød (max. 5% fedt)

Du har mulighed for at købe kødpakke 1, 2, 3 eller 4 af
KØDKVÆG (ca. 25-28 kg) af høj kvalitet, svarende til
1/8 dyr.
Kreaturet slagtes, og kødkroppen hænger til modning
16 dage på vores slagtehus i Skallebølle, hvorefter kødet
grovparteres, pakkes med etikette og er klar til afhentning.

Kødpakke 2:
1 stk. inderlår (ca. 3 kg)
1 stk. klump (ca. 3 kg)
1 stk. culotte (ca. 2 kg)
1 stk. tykstegsfilet (ca. 1,25 kg)
1 stk. entrecôte-steg/koteletter (ca. 3,5 kg)
1 stk. tykkam (ca. 1,5 kg)
1 stk. bov u/ben (ca. 3 kg)
Ossobuco i skiver (ca. 1,5 kg)
10-12 kg hakket oksekød (max. 5% fedt)

SKALLEBØLLE SLA
Slagter mange forskellige slags dyr
80 pct. af slagtningerne i Skallebølle Slagtehus er producentslagtninger fra både professionelle landmænd, hobbyavlere
og gårdbutikker med eget opdræt. Gårdbutikkerne får deres
dyr tilbage fra slagtehuset i færdigpakkede udskæringer lige
til køledisken. Slagtehuset slagter mange forskellige typer dyr.
Det vil sige grise, køer, heste, lam og kronhjorte.

Kødpakke 3:

Kødproduktion på naturlig vis

1 stk. inderlår (ca. 3 kg)
1 stk. lårtunge uden fedt (ca. 1,5 kg)
1 stk. tykstegsfilet (ca. 1,25 kg)
T-bone steaks (ca. 2 kg)
1 stk. højrebssteg/koteletter (ca. 3,5 kg)
1 stk. tykkam (1,5 kg)
Spareribs (evt.)
1 stk. bov u/ben (ca. 3 kg)
10-12 kg hakket oksekød (max. 5% fedt)

Ruth og Egon Karlsen driver slagtehus og gårdbutik i
Skallebølle vest for Odense. Størstedelen af det kødkvæg,
som parret forarbejder og sælger i butikken, har de selv
opdrættet på gården Skjoldmose ved siden af slagtehuset.
Kødet sælges under varemærket Skallebølle Kødkvæg.

Kødpakke 4:
1 stk. klump (ca. 3 kg)
1 stk. lårtunge uden fedt (ca. 1,5 kg)
1 stk. tykstegsfilet (ca. 1,5 kg)
T-bone steaks (ca. 2 kg)
1 stk. højrebssteg/koteletter (ca. 3,5 kg)
1 stk. tykkam (ca. 1,5 kg)
Spareribs (evt.)
1 stk. bov u/ben (ca. 3 kg)
10-12 kg hakket oksekød (max. 5% fedt)

Kreaturerne har levet et liv i pagt med naturen.
Sommerhalvåret græsser dyrene på gårdens enge og
spiser sig mætte i kløvergræs. Om vinteren, når livet
udendørs bliver for koldt for dyrene, bor de i stalde,
hvor de kan lune sig i store mængder halm og strøelse.
Foderet i den kolde tid er hjemmedyrket korn og halm
suppleret med vakuumpakket græs og mineraler.
Det naturlige opdræt af kødkvæg uden brug af vækstfremmer og andre kunstige tilsætningsstoffer giver de
færdige udskæringer fra Skallebølle Kødkvæg en særlig
velsmag. Opvæksten i naturlige rammer giver en høj
kødprocent. Det betyder, at kødet er magert, men med en
tilpas fedtmarmorering, der sikrer en karakterfuld smag.

Dyrevelfærd prioriteres
meget højt
Skallebølle slagtehus
kort og godt
Ruth og Egon Karlsen har drevet Skallebølle Slagtehus
siden 1986. Foruden parret selv er der tre svende og tre
lærlinge ansat. Der bliver årligt slagtet ca. 1000 kreaturer,
1800-2000 grise, 350 lam, 100 kronhjorte og 20-25 heste
i Skallebølle.

Ruth og Egon prioriterer dyrevelfærd meget højt.
Ikke bare når dyrene vokser op, men også op til og
under slagtningen. Naboskabet mellem gård og slagtehus
betyder, at kreaturerne undgår lange transporter inden
de skal slagtes i venlige omgivelser i et roligt tempo uden
stress og jag.

Kokken giver gode råd
i gårdbutikken
Det store udvalg af fersk kød, pålæg og pølser i Ruth og
Egons gårdbutik er hjemmelavet af udsøgte råvarer.

I 2013 blev slagtehuset kåret som gazellevirksomhed af
dagbladet Børsen for sin store vækst og fremgang.

AGTEHUS

Det sætter kunderne pris på og kører gerne langt fra
både Odense, Tommerup og Vissenbjerg for at handle i
butikken i de landlige omgivelser.
Kunderne får ikke bare kød og pålæg af høj kvalitet
med hjem, men også gode råd om hvordan en udskæring
skal tilberedes for at give det bedste og mest velsmagende
resultat. Det sørger Lars Peter for. Han er uddannet både
kok og slagter.

Grill og grillgrise
Hele grillgrise er populære og efterspurgte af kunderne
i slagtehuset, der også kan levere en grill, når helstegt
pattegris er på festmenuen.

Få det bedste
ud af svinekødet

Vi spiser næsten alt
på grisen
Grisekød er populært i moderne retter
som fx skinkemignon, svinekæbe i øl,
rullesteg med blommefyld, pulled pork
og braiserede bovsteaks. Grisekød
bruges i høj grad til andet end klassikere
som frikadeller, flæskesteg med brun
sovs eller hamburgerryg med grønærter.
Stor set alt kød på en gris kan bruges.
Vi spiser både sprød flæskesvær og dens
velsmagende kæbekød i modsætning
til, hvad vi bruger fra fx oksen.
Intet behøver at gå til spilde, men kan
forvandles til de lækreste delikatesser
til glæde for vores smagsløg.
I Danmark, som i resten af Europa, foretrækker mange forbrugere i dag mere
magert grisekød end tidligere. Det er da
også lykkedes gennem mange års avlsarbejde at udvikle en lang, slank dansk
gris.
Det gik i starten ud over fedtmarmoreringen, men ved at krydse forskellige
griseracer, Yorkshire, Duroc, Hampshire
og dansk landrace har danske svineavlere avlet grise, der både er magre i kødet
og har en god fedtmarmorering.

En række udskæringer på grisen er faktisk så magre, at de kan sammenlignes
med kødet fra en kylling. Det gælder
blandt andet skinke, mørbrad og svinekam.

Få det bedste ud af
svinekød
Illustrationen viser udskæringerne på
en gris og de forskellige kødstykker, som
den enkelte udskæring omfatter.

Nænsom nedkøling
giver bedre smag
I de små slagtehuse bliver grise nænsomt luftkølet. Det tager 24 timer efter
slagtningen at køle dyret ned til 5-7
grader. Den skånsomme behandling, der
står i modsætning til lynnedkøling i frysetunneller på store slagterier, bevirker,
at kødet får en pænere farve, en bedre
smag og længere holdbarhed.

Det gode kød fra
slagtehuset
Det har betydning for både smag og
kødkvalitet, hvor et dyr bliver slagtet.
De små slagtehuse og mindre slagterier
er fordelt over hele landet og slagter
typisk dyr fra lokalområdet. Det giver
korte transporttider, når dyrene sendes
til slagtning.

Kvalitet tager tid
Det betyder også meget for smag og
kvalitet, at de mindre slagterier og slagtehuse giver kødet den tid, det skal have.
Hvad enten det er grise, kreaturer eller
lam, får dyrene lov til at krogmodne for
at sikre kødet mest mulig saft, kraft og
mørhed.
Eksempelvis bliver grise skånsomt og
gradvist nedkølet i slagtehusene.
Den behandling tager et døgn og sikrer,
at kødets smag og struktur ikke taber i
kvalitet.

Udskæring af gris
Hoved

Forende

Midterstykke

Skinke

Skank
Ben

Forende

Midterstykke

Nakke

Svinekam

Skinke
Inderlår

Svinebryst stegestykke

Inderlår
Nakkekam

Nakkefilet

Nakkekotelet

Bov

Svinekam

Svinekam
uden svær

Filet Royal

Svine- Medaljon Sauté-skive Hamburgerryg
kotelet

Svinebryst kogestykke

Stegestykke

Helt revelsben

Revelsben Stegestykke
i skiver

Bacon

Rullesteg

Hoved

Skinkesteg

Ribsteak

Ribbenssteg

Kogestykke
i skiver

Rullesteg

Bacon

Ben og skank

Skinke Bites Flanksteak

Lårtunge

Rullepølse

Slag

Røget skinke

Indmad

Skinkeculotte

Klump

Klump
Kogestykke

Bovsteak

Yderlår

Svinebryst slag

Bovblad

Bov

Skinkeschnitzel

Skinkemignon

Mørbrad

Nøgleben
Hjerte

Kæbeklump

Hakket kød

3-6% fedt

Mørbrad Royal

Ben

Lever

Lever i stykker

Ribben

Nyre

Tunge

8-12% fedt

Tern og strimler

Wokstrimler

16-18% fedt

Skank

Svinenet

Svinemørbrad

Tern

Strimler af bov
Tern og strimler
skæres af skinke,
bov og nakke.
Wokstrimler skæres af inderlår.

Få det bedste
ud af oksekødet

Okse er kød i mange
varianter
Oksekød er nærende og har masser af
smag. Det er den kødtype, der kan indgå
i flest varianter af retter, hvad enten den
står på hakkebøf eller højreb. Kødets
mørhed og kvalitet hænger nøje sammen med dyrets alder, køn og race, ligesom det spiller en afgørende rolle, hvad
det har spist under opvæksten, og hvor
længe det har hængt til modning.
Det møreste oksekød kommer fra kvier
og har en lys farve. En stor del af det
oksekød, vi spiser, kommer fra unge
tyre. Det er lyst og fedtmarmoret, mens
kød fra unge køer, der har fået en enkelt
kalv, er mørkere og har en kraftigere
smag. Kød fra ældre køer og tyre er mørkerødt og egner sig især til hakket kød
og pølser.

Det meste af det oksekød, vi spiser herhjemme kommer fra blandingsracer, som
både er sat i verden for at give mælk og
levere kød. Men nogle kvægracer, og
krydsninger af disse, avles udelukkende
på grund af kødet. Det kødkvæg, der
betragtes som det bedste af slagsen, har
navne som Aberdeen Angus, Charolais,
Limousine og Hereford.
I de mindre slagtehuse bliver oksekød
krogmodnet. I modsætning til industriel
modning i vacuumposer får kødet lov
til at modne naturligt og langsomt i tør
luft i et kølerum i 14 dage eller længere.
Når kødet krogmodner, fordamper en
del af dets naturlige væskeindhold og
kødfibrene får en særlig mørhed og stor
intensitet i smagen.

Illustrationen viser udskæringerne
på en okse med de forskellige kødstykker, som den enkelte udskæring
omfatter

Udskæring af okse
Hals

Tykkam

Hale

Tyndsteg

Højreb

Tyksteg

Mørbrad

Spidsbryst

Tværreb

Bov

Lår

Slag

Skank
Bryst

Hals

Hakket kød

Bryst

Højreb

Tyksteg

Kød i tern/strimler

Spidsbryst

Marmoreret oksefilet

Spidsbryst

Ribeye

Tykkam

Oksefilet uden fedt

Tyksteg med fedt

Culotte

Cuvette

Entrecöte

Bøf

Carpaccio

Mørbrad

Tyndsteg

Tykstegsfilet

Tyk og tynd side

Roastbeef

Bøf

Medaljon

Mørbrad (overside)
Grydesteg

Carpaccio

Tykkam uden ben
Tyndstegsfilet

Bov

Bovklump
med ben

Lår

Mørbrad (underside)

Tyndsteg

Chateaubriand

Bovklump

Yderlår

Klump

Muskel

Lårtunge

Inderlår med kappe

Inderlår uden kappe

Tværreb
Bøf

Tournedos

Mørbradbøf

T-Bone

Tværreb

Slag

Bryst

Skank

Hale
Steak

Oksebryst

Tyndbryst

Slag

Flanksteak

Osso Buco

Oksehale

Tynde skiver

Roastbeef

Få det bedste
ud af lammekødet

Lammekød har en mild og blød smag.
Det er gennemgående så mørt, at stort
set alle kødstykker kan steges i en ovn.
Vi spiser lam, der typisk er mellem 6-12
måneder og vejer 15-20 kilo. Kødet er
dybt rosa og har en fedtmarmorering,
som fremhæver den delikate lammesmag.

Når et lam er over et år gammelt eller
har læmmet, kalder vi det et får i Danmark. Hvis et får skal blive mørt, bør det
braiseres eller bruges til ragout. Fårekød
har en kraftigere smag og grovere struktur end lammekød. Får er perfekt til spegepølser og forskellige former for saltet,
tørret og røget pålæg.

Lam kan tilberedes på mange måder.
Hvis man vælger et helt stykke, for
eksempel lammeryg eller kølle, kan det
anbefales at braisere eller ovnstege kødet, mens lammeschnitzler er velegnede
til sautering eller pandestegning. Lammekød i terninger egner sig til braisering
eller til at simre i gryderetter. Lammekød i forskellige varianter er også velegnet til grillen.

Når lammet er slagtet i slagtehuset, nedkøles det langsomt og skånsomt i 2-3
dage inden opskæringen.
Der findes ca. 30 fåreracer som holdes
på forskellige måder i Danmark. En af de
mest kendte er marsklammet, der er lidt
mere salt i smagen and andre racer på
grund af dets opvækst i marskegne nær
Vesterhavet.

Illustrationen viser udskæringerne på
et lam og de forskellige kødstykker i
den hver enkelt udskæring.

Udskæring af lam
Hals og
halskam

Ryg

Bov

Bryst

Nyrestykke, ryg
og sadel
Slag

Kølle

Skank

Hals og halskam

Bov

Ryg

Lammehals

Lammebov

Lammeryg

Lammehals, filet

Lammekød i tern

Lammechups
Lammebov, udbenet

Hakket lammekød

Nyrestykke, ryg
og sadel

Lammekotelet

Lammecarret

Kølle

Lammekølle

Bryst

Lammebryst

Lammebryst, udbenet

Lammerullepølse

Skank

Lammeculotte

Lammemørbrad

Lammekølle, udbenet

Lammekølleschnitzler

Lammefilet

Lammeyderlår, klump

Lammeinderlår, klump

Lammeskank

Få det bedste
ud af kalvekødet

Kalvekød er delikat
og fedtfattigt kød
Kalvekød er ensbetydende med mørt
og fedtfattigt kød med en fin, lyserød
kødstruktur. I Danmark er kalve mellem
8-12 måneder - typisk 10 måneder - når
de bliver slagtet.
Dansk kalvekød er efterspurgt langt
uden for landets grænser på grund af
dets høje kvalitet. Fx har mesterkokke
anvendt kødet i flere gastronomiske
konkurrencer rundt om i Europa.
Man kan ikke bare betragte kalvekød
som en yngre udgave af oksekød. Det
er to forskellige produkter med hver
deres kvaliteter. Kalvekødet har en fin
struktur og en delikat mild smag, mens
oksekød er mere intenst i smagen.

Illustrationen viser udskæringerne på
en kalv og de kødstykker, den enkelte
udskæring rummer.

Udskæring af kalv
Hals

Tykkam

Hale

Tyndsteg

Kam

Tyksteg

Mørbrad

Spidsbryst

Tværreb

Bov

Lår

Slag

Skank
Bryst

Hals

Hakket kød

Bryst

Kam

Tyksteg

Kød i tern/strimler

Spidsbryst

Marmoreret kalvefilet

Spidsbryst

Ribeye

Tykkam

Kalvefilet uden fedt

Tyksteg med fedt

Culotte

Cuvette

Entrecöte

Bøf

Carpaccio

Mørbrad

Tyndsteg

Tykstegsfilet

Tyk og tynd side

Bøf

Roastbeef

Medaljon

Mørbrad (overside)
Grydesteg

Carpaccio

Tykkam uden ben
Tyndstegsfilet

Bov

Bovklump
med ben

Lår

Mørbrad (underside)

Tyndsteg

Bovklump

Chateaubriand

Yderlår

Klump

Muskel

Lårtunge

Tværreb
Bøf

Tournedos

Mørbradbøf

T-Bone

Tværreb

Bryst

Slag

Skank

Inderlår med kappe Inderlår uden kappe

Hale
Steak

Kalvebryst

Tyndbryst

Slag

Flanksteak

Osso Buco

Oksehale

Tynde skiver

Roastbeef

www.skallebølleslagter.dk
- en hjemmeside med kød på

Dansk
Håndværks
Slagter

Skallebølle Slagtehus
Odensevej 153 · 5492 Vissenbjerg

Tlf. 65 96 80 37
skb-slagtehus@hotmail.com · www.skallebølleslagter.dk
Åbningstider: Torsdag kl. 9.00-17.30 – Fredag kl. 9.00-18.00

