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15 Svind under tilberedning og frem til servering 
 
Her kan du læse om  

 

• Variationer i svind 

• Tilberedningssvind 

• Ovntemperaturens betydning 

• Skal stegen hvile?  

• Hvile- og nedkølingssvind 

• Varmholdningssvind  

• Skæresvind 

• Genopvarm til samme temperatur som ved tilberedningen 

• Køle- og genopvarmningssvind 

• Skæresvind 

• Svind ved tilberedning af frossen kød 

• Beregning af svind 
 
Senest opdateret 31. juli 2006. 
 

 
Kød svinder i vægt gennem alle processer - fra dyret slagtes, til kødet ligger på tallerkenen. Allerede på 
slagteriet svinder kødet under nedkølingen, og efter at det er anbragt i emballagen, kan der forekomme 
dryptab (tab af kødsaft). I dette afsnit belyses det, hvor stort svindet typisk er ved forskellige processer i 
køkkenet. Sidst i afsnittet er vist, hvordan det samlede svind beregnes ud fra svindtal fra forskellige 
delprocesser.  
 
De eksempler på svindprocenter, som er angivet i det følgende, er målt i forbindelse med forsøg 
gennemført i projekt FOKUS.  
 
Variationer i svind 
Svindets størrelse varierer som følge af forskellige forhold: 
 

• Forskellige kødudskæringer svinder ikke lige meget, selv om de er tilberedt ens.  
 

• Selv på ens kødudskæringer (fra forskellige dyr) kan der være store forskelle i svind. Det kan 
skyldes en biologisk variation fra det ene dyr til det andet. Forhold omkring slagtning, der 
påvirker pH i kødet, kan også give variationer i svind.  
 
Det er ikke usædvanligt, at ens udskæringer men fra forskellige dyr kan svinde henholdsvis 25% 
og 35% - selv ved den samme tilberedning.  

 
Kødets centrumtemperatur er den faktor, der har størst betydning for, hvor meget det svinder ved 
tilberedning.  
 
Derfor er det en god idé at måle svindet ved tilberedning en gang imellem. Svindmålinger giver et godt 
overblik over,  
 

• hvor meget forskellige udskæringer svinder i forhold til hinanden 

• hvor stort svindet er ved de centrumtemperturer, køkkenet typisk anvender ved stegning.  
 

Ved at måle svindet sætter køkkenet samtidig fokus på økonomien ved forskellige tilberedningsmetoder 
og centrumtemperaturer. Det anbefales at måle på ca. 10 stege for at få et godt gennemsnitstal.  
 
I det følgende er angivet, hvilken centrumtemperatur udskæringerne er tilberedt til. 
 
På grund af ovennævnte kan svindtal fra én type udskæring ikke umiddelbart overføres til andre typer af 
udskæringer, eller til tilsvarende udskæringer tilberedt på en anden måde. For eksempel kan varmhold-
ningssvindet for en svinekam uden svær tilberedt til 70

o
C i centrum ikke nødvendigvis overføres til en 
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oksetykkam tilberedt til 100
o
C i centrum. De følgende eksempler kan dog give et indtryk af niveauet for 

svindet ved de forskellige processer. 
 
Tilberedningssvind 
Når kød varmebehandles, svinder det fra ca. 10 og op til 50%, alt efter hvilken kødtype og tilberednings-
metode, der benyttes. Det mest almindelige er dog et svind på omkring 30 - 40% (se tabellen nedenfor 
og afsnit 22).  
 
Den største del af svindet er kødsaft. Afhængig af kødets fedtindhold og tilberedningsmetode vil der 
også smelte noget fedt fra. For eksempel kan svindet ved tilberedning af en flæskesteg (svinekam med 
svær uden ben) være 30%, hvoraf fedtet udgør cirka en tredjedel, dvs. 10% af svindet er fedt og 20% er 
vand.  
 
Af nogle brochurer til ovne fremgår det, at svindet bliver mindre, og at kødet bliver mere saftigt og mørt, 
hvis man bruger damptilsætning under stegningen. De forsøg, som forskningsinstitutioner har gen-
nemført for at afprøve det, har imidlertid ikke kunnet vise nogen positiv effekt på svind og mørhed ved 
damptilsætning. Tværtimod kan mørheden blive mindre, fordi varmebehandlingen sker hurtigere, fordi 
damp leder varmen bedre end tør luft

51,62
.  

 
 

Eksempler på varmebehandlingssvind
1 

 

Udskæring Ca. centrum-
temperatur 

Ca. 
Svind 

Nakke uden svær og ben og halsbenskød  80oC 35% 

Sprængt svinekam  85oC 30% 

Oksetykkam i net uden ben og hals  95oC 40% 

Roastbeef af okseinderlår  60oC 15% 

Nakkekoteletter  80oC 40% 

Bov uden ben, svær, snitte og skankekød i 
tern, 2,0 x 2,0 x 2,0 cm 

100oC 40% 

Oksetykkam i tern 2,0 x 2,0 x 2,0 cm 100oC 45% 

 
 
Ovntemperaturens betydning 
Forsøg udført under projekt FOKUS har vist, at svindet i stege af magert kød til en vis grad følger 
centrumtemperaturen. Som en tommelfingerregel kan man sige, at kødet svinder 1% for hver grad, 
centrumtemperaturen stiger, når den er over 60°C. Tallene i tabellen herunder er fra stegning af 
svinefilet. 
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Steger man ved en høj ovntemperatur, vil temperaturen i kødet stige mest i de ydre kødlag, der er 
nærmest ovnvarmen, og mindst i centrum. Stegning ved høj varme giver derfor en uens temperatur ind 
igennem stegen, og svindet vil svare til et gennemsnit af de temperaturer, stegen har opnået under 
varmebehandlingen. Vælger man at stege ved lav temperatur, vil varmen fra ovnen ikke i samme grad 
påvirke kødets temperatur, og temperaturen igennem stegen vil bliver mere ensartet. Det gennemsnitlige 
svind vil svare til gennemsnitstemperaturen i stegen.  
 
 
 

 
Stegning af svinekam uden svær 

 ved 160°C 
 

 
 

  
Stegning af svinekam uden svær 

ved 80°C 
 

 

 
 
Skal stegen hvile?  
Det har altid været god køkkenskik at lade stegen hvile, før den skæres ud. Hermed skulle saften samle 
sig, så mindre saft løb fra ved udskæringen. Samtidig fordeler varmen sig ind gennem stegen, så 
centrumtemperaturen stiger nogle grader – fra ca. 5°C ved 160 - 180°C op til ca. 10°C ved bruning af 
flæskesteg ved 225°C.  
 
Med hensyn til svindet har forsøg imidlertid vist, at kødet svandt lidt mindre ved udskæring lige efter, at 
stegen kom ud af ovnen end efter 20 minutterts hviletid. Svindet ved udskæring før hviletid viser sig som 
saft på skærebrættet, hvorimod svindet efter hviletid for en stor del skyldes fordampning fra overfladen.  
 
I storkøkkener har ovenstående ikke den store betydning, for der vil som regel være en vis hviletid 
forbundet med udportionering eller nedkøling.  
 
Hvile- og nedkølingssvind 
Målinger på nakker uden svær og ben, tilberedt ved en ovntemperatur på 160

o
C til en 

centrumtemperatur i kødet på 80
o
C, har vist, at kødet fortsat taber væske den første time efter at det er 

taget ud af ovnen. Svindet var på ca. 2% de første 20 min. efter tilberedning (ved køkkentemperatur).  
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I de efterfølgende 40 min. (ved køkkentemperatur) tabte kødet yderligere ca. 1 - 2% væske. Dermed var 
svindet efter 1 time ved stuetemperatur på 3 - 4%. 
 
Der er også målt svind på stege af oksetykkam uden ben og hals og på oksebovklump.  
Begge blev tilberedt som ”gammeldags oksestege” til en centrumtemperatur på ca. 95

o
C. Bagefter blev 

stegene kølet ned i en blæstkøler i beholdere/kantiner med låg.  
 
Stegene svandt ca. 4%, fra varmebehandlingen var afsluttet, til stegene var nedkølet. Stegene, der blev 
nedkølet i kantiner uden låg, svandt ca. 5%. Det har således ikke den store betydning for størrelsen af 
svindet at køle uden låg, men kødet kan komme til at se mere tørt og kedeligt ud, hvis det nedkøles 
utildækket. Nedkølingssvindet var omtrent det samme som det svind, der blev målt på nakker uden svær 
og ben efter en times henstand ved køkkentemperatur. 
 
Varmholdningssvind  
Varmholdning i ½ time (ved 65

o
C) af nakker uden svær og ben, skåret i skiver, har ved forsøg vist sig at 

give et svind på ca. 4% i forhold til skivernes vægt lige efter varmebehandling. Det giver tilsyneladende 
ingen forskel i svindet, om man i stedet varmholder hele stegen.  
 
Tre timers varmholdning af nakkekoteletter, der var stegt til en centrumtemperatur på 80

o
C, gav et svind 

på ca. 10% i forhold til vægten lige efter varmebehandlingen. Svindet ved varmebehandling var ca. 40%. 
Det totale svind i forhold til kødets rå vægt var dermed ca. 45% (se eventuelt afsnittet om beregning af 
svind). 
 
Køle- og genopvarmningssvind 
Nakkekoteletter svandt ca. 10% fra endt varmebehandling til genopvarmning efter et døgns kølelagring. 
Svindet ved varmebehandling var på knap 40% (som eksemplet ovenfor var koteletterne stegt til en ca. 
80

o
C i centrum). Det totale svind i forhold til kødets rå vægt var dermed ca. 45% (se eventuelt afsnittet 

om beregning af svind). 
 
Genopvarm til samme temperatur som ved tilberedningen 
Hvis man har gjort sig umage med at tilberede kødet til en lav centrumtemperatur for at opnå saftigt kød 
og mindske svindet, bør denne temperatur ikke overskrides, når kødet genopvarmes. Sker det, vil kødet 
svinde endnu mere. Hvis kødet genopvarmes i portionsbakker til en højere centrumtemperatur end ved 
tilberedningen, kan kødet komme til at ligge i en lille sø af kødsaft

63
.  

 
Skæresvind 
Hvor stort et skæresvind der bliver, afhænger af stegens form, om det udskæres koldt eller varmt, på 
maskine eller i hånden - og endelig af centrumtemperaturen.  
 
Kød, der er stegt til en høj temperatur, smuldrer lettere end kød, der er stegt til for eksempel 65 – 75°C, 
hvor kødskiven stadig hænger fint sammen Det har også stor betydning for skæresvindet, hvor godt man 
kan udnytte endestykkerne.  
 
Ved udskæring af Fokus kode SF 1.2. Nakke uden svær, ben og halsbenskød og den lidt bredere Nakke 
uden svær og ben blev der ved forsøg målt skæresvind på knap 10%. Dette svind skyldtes stort set kun 
fraskæring af endestykker.  
 
Svind ved tilberedning af frossen kød 
Kød, der har været frosset, vil tabe noget væske under optøning. Det har tilsyneladende ingen betydning 
i det samlede regnskab for svind, fordi dryptabet under optøning svarer til en del af den kødsaft, som 
ellers tabes under varmebehandlingen

1,64
.  

 
Drejer det sig om kød til gryderetter, vil den afdryppede kødsaft og dermed nogle næringsstoffer dog 
forsvinde, hvis saften ikke tilsættes retten. Det frosne kød kan eventuelt kommes i kogende vand, 
bouillon eller sovs uden forudgående optøning.  
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Eksempler på svindprocenter ved forskellige processer i køkkenet 
 

Proces Kødudskæring Ca. 
temp.a) 

Ca. 
svind 

Svind de første 20 minutter efter 
varmebehandlingen  

Nakke uden svær og ben 80oC 2% 

Varmholdningssvind,  
½ times varmholdning 
 

Nakke uden svær, ben og 
halsbenskød 

80oC 4% 

Varmholdningssvind, 
3 timers varmholdning 

Nakkekoteletter 80oC 10% 

Nedkølingssvind med låg på 
kantinerne 

Oksetykkam uden ben og hals og 
Oksebovklump 

95oC 4% 

Køle- og genopvarmningssvind 
(fra endt varmebehandling til 
efter genopvarmning) 

Nakkekoteletter 80oC 10% 

Skæresvind 
(stort set kun fraskæring af 
ender) 

Nakke uden svær og ben 
 

80oC 10% 

 
  a) Ca. centrumtemperatur efter varmebehandling 
 
 
Beregning af svind 
Tilberedningssvindet i % beregnes som vist i rammen. På lignende måde beregnes andre 
svindprocenter, for eksempel kølesvind (vægten før køling minus vægten efter køling divideret med 
vægten før køling).  
 
 
 

Tilberedningssvind: 
 
(Vægten af den rå steg ÷ vægten af den tilberedte steg) x 100% 
   Vægten af den rå steg 
 
 
Regneeksempel: 
 
En steg på 1000 g vejer 500 g efter varmebehandling.  
Svindet er:  (1000 g ÷ 500 g) x 100 = 50% 
                      1000 g 

 

 
Køkkenet kan eventuelt måle det samlede svind for hele tilberedningsprocessen ved at veje det rå kød 
og den serveringsklare mængde.  
 
Bemærk: Hvis køkkenet har tal for svind på forskellige delprocesser og gerne vil beregne det samlede 
svind, kan alle tallene for svind ikke uden videre lægges sammen. 
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Eksempel på hvorfor svindtal ikke bare kan lægges sammen 
 
Hvis der er et svind på 50% ved tilberedningen og et svind på 50% ved udskæring til skiver, bliver 
det samlede svind naturligvis ikke 100% - det bliver 75% 

Eksempel:  

100 kg kød svinder 50%  ⇒  50 kg kød tilbage 

50% svind ved udskæring  ⇒  25 kg kød tilbage til servering 
Dvs. 75 kg af den indkøbte mængde på 100 kg er svind, svarende til 75% 

 
 
Nedenfor er vist et eksempel på, hvordan svind beregnes på baggrund af en række svindtal ved 
forskellige delprocesser. 
 

Regneeksempel:  
Beregning af totalsvind fra indkøbt til serveringsklar kødmængde 

 

Delprocesser Startvægt 
i g for del-
processen 

Svind i g 
for del-
processen 

Svind i % for delprocessen 

Dryptab 1000 g 50 g 5% 

Varmebehand-
lingssvind 

950 g 380 g 40% 

Kølesvind 570 g 30 g 5% 

Skæresvind 540 g 55 g 10% 

Totalsvind for 
de angivne 
delprocesser 

 515 100 - ((100-5) x (100-40) x (100-5) x (100-10) x 100) = 51% 
        100        100            100          100 

   

 
 
Som det fremgår af eksemplet har det betydning, at svindet bliver beregnet rigtigt, når man skal anslå, 
hvor meget kød der skal indkøbes. Hvis man havde lagt alle svindprocenterne sammen uden at korrigere 
for det forrige svind, var det totale svind blevet 60% i stedet for 51%! 
 
 


