
 

 1 

18 Marinering af kød 
 
Her kan du læse om 

 

• Marineringens virkning 

• Neutralmarineret kød 

• Tilberedning af neutralmarineret kød 

 

Senest opdateret 2 august 2007. 
 
Marinering (og tørring og saltning) af kød er oprindeligt konserveringsmetoder, der har været benyttet 
langt tilbage i historien, længe før moderne kuldekonservering var mulig. Marineringens konserverende 
effekt bestod i at sænke kødets pH ved hjælp af syre: vin, eddike eller frugtsyrer og dermed hæmme 
fordærvelsesbakteriernes vækst.  
 
Marinering virker ved, at det lave pH nedbryder bindevævet, - en proces, der medfører at kødet opleves 
mere mørt. Derfor har marinering typisk været anvendt til bindevævsrigt kød, såsom bov, bryst og nakke. 
For at marineringen kan virke efter hensigten skal kødets pH sænkes forholdsvis meget - mere, end man 
i dag forbinder med velsmagende marineret kød. Eksempler på traditionelt marineret kød er Sønderjysk 
Surrib og tilsvarende tyske og østeuropæiske retter.  
 
Marinering tager 1-4 dage afhængig af kødstykkets størrelse. Det er vanskeligt at afklare, om den 
opnåede mørhed skyldes marineringens effekt alene eller også den modning, der finder sted samtidig 
med, at kødet marinerer.  
 
I moderne tid anvendes marinering kun som smagskorrigens. Man skelner mellem dybdemarinering og 
overflademarinering. En dybdemarinering er typisk en marinade, der består af syre som ovenfor, iblandet 
urter og krydderier, evt. øl. Lægges kødet i en syremarinade, trænger marinaden kun et par cm ind i 
kødet.  
 
En overflademarinering anvendes typisk på kød til grill. Den indeholder som regel olie, smagsstoffer og 
krydderier. En olieholdig marinade trænger ikke ind i kødet men lægger sig udenpå. Det skyldes, at vand 
(kødsaft) og olien ikke kan blandes.  
 
Neutralmarineret kød 
Neutralmarinering er en metode, hvor kødet dybdemarineres, dvs. hvor marinaden sprøjtes ind i kødet 
og fordeler sig i hele kødstykket efter samme princip som ved industriel saltningsteknik(multistiksaltning). 
Herefter tumbles det (æltes i et kar) evt. under vakuum. Den lette saltning og mekaniske bearbejdning 
medvirker til at gøre kødet mere mørt, og vakuumet til at fordele marinaden godt.  
 
En neutralmarinade indeholder typisk vand, salt (mindre end 0,5%), modificeret majsstivelse, sukker, 
kartoffelmel, en antioxidant (fx natriumascorbat), der forhindrer harskning. Der kan også tilsættes syrer, 
der hæmmer bakterievækst og forbedrer mørheden. Eddikesyre, mælkesyre eller citronsyre eller deres 
salte (acetat, laktat, citrat) kan alle anvendes til kød. Neutralmarineret kød har som regel fået en tilvækst 
af lage på 5-10%. Marinaden kan også tilsættes forskellige smagsgivere og krydderier, som evt. giver 
marinaden navn. 
 
Tilberedning af neutralmarineret kød 
På grund af mulitstiksaltningen er kødet gennemhullet af nåle og kan ikke mere betegnes som et helt 
stykke kød i lovmæssig henseende. Dybdemarineret kød skal derfor tilberedes til 75°C eller til en 
tilsvarende varmebehandlingsgrad (kombination af tid-temperatur). Det er netop ikke kun temperaturen, 
der dræber bakterierne, også tiden spiller en rolle. Slagteriernes Forskningsinstitut har lavet beregninger, 
der viser, at er multistiksaltede bøffer, stegt til 70°C i centrum, er sikre at spise.  
 
Med den lette saltning er denne marineringsmetode samtidig en form for gourmetsaltning (se afsnit 14: 
Tilberedning af kød). Kødets saltsmag ”løftes” en smule, uden at det virker salt. Samtidig medfører 
marinaden, saltningen og tumblingen, at kødet bliver mere robust over for tilberedning. Det tåler bedre 
en kraftig varmebehandling, nedkøling og genopvarmning og bevarer saftigheden og mørheden godt. 
Industrielt marineret kød svinder mindre end tilsvarende fersk kød.  
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Mange kødstykker egner sig godt til marinering. Bl.a. svinekam, der kan være vanskelig at tilberede til et 
godt resultat i en storkøkkenproduktion.  

 


