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Så blir köttet bäst!

Ibland finns det saker som känns angelägnare än att stå vid spisen och laga mat. Då kan 
det passa att bara steka upp ett par skivor kött. Allt som behövs är ett någorlunda mört 
kött och några enkla små knep. Och en bra stekpanna förstås.

Har man lite längre tid på sig är att steka i ugn är en säker metod att lyckas med en läcker kötträtt. En 
ugnsstek blir som bäst om den väger minst ett kilo. Att steka i ugn är inte krångligt som en del tror. Det är 
precis tvärtom. Det enda som krävs är att man har tid att vänta för i ugnen sköter steken sig själv.

Att hålla formen och vikten , är något som många av oss har lite svårt för. Med kokt kött är det lättare. En del 
fett försvinner bort vid kokningen vilket gör köttet till utomordentlig smalmat.

När man lagar grytor kan man få utlopp sina skapartalanger. Kött och vätska plus rotsaker och kryddor blir en 
läcker gryta. Var inte rädd för att lägga till eller dra ifrån i recepten.

Steka i ugn

Steka i ugn är ett bekvämt sätt att tillaga kött. Rätt innertemperaturen på köttet är den enkla 
tumregelen för att få en riktigt saftig och god stek. Med en köttermometer har man full kontroll 
över innertemperaturen.

●     Välj en lagom stor form, är formen för stor torkar köttsaften in och fastnar. 
●     Använd köttermometer, hela röret ska vara inne i den tjockaste delen av köttet. 
●     Skär gärna små "fickor" i köttet och fyll med vitlök, örter eller annan favoritingrediens. 
●     Sätt in köttet i den nedre delen av ugnen på rätt ugnstemperatur. Stek till rätt 

innertemperatur. 
●     Låt köttet vila ca 20 min innan du skär upp det. Annars rinner köttsaften ut. 
●     Välj en rak kniv och skär tvärs över muskeltrådarna. 

Temperaturer och stektider för 1 kg kött

Köttslag Innertemperatur Ugnstemperatur Beräknad stektid för 1 kg
Nötkött    
Rostbiff, fransk 60° 125º 1 1/2 tim
Nötstek 70º 125º ca 2 tim
Nötstek, 
genomstekt

75º 175º ca 2 tim

Griskött    
Kotlettrad 70º 175º 1 1/2 tim
Skinkstek 70º 175º 1 1/2 tim
Karré 80-85º 175º 1 tim 45 min
Kalvkött    
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Kalvstek 70º 175º 75-90 min
Lammkött    
Lammstek 70º 175º ca 1 tim
Lammsadel 70º 175º ca 1 tim

 

 

 

 

 

Steka i skivor

Steka i skivor går snabbt och lätt. Skivat kött smakar bäst när det är nystekt Vänta därför med att steka tills 
allt annat är färdigt. Följer man stektiderna blir så blir köttet saftigt och gott.

●     Ta fram köttet så det hinner bli rumstempererat innan stekningen. 
●     Torka av köttet så ytan är torr. 
●     Salta och peppra strax före stekning 
●     Pannan måste vara varm. Om värmen är för låg - drar porerna inte ihop sig och köttsaften rinner ut. 
●     Väljer du att steka i smör väntar du tills smöret fått en gyllenbrun färg och tystnat. Täck bara 2/3 av 

pannans yta. 
●     Sänk värmen lite efterhand så att inte stekfettet blir för mörkt. 
●     Vänd bara en gång. När ljusröd köttsft tränger igenom den stekta ovansidan är köttet rosa i mitten. 
●     Om du önskar välstekt kött, eller har tjocka skivor, efterstek i ugn då det ger en skonsammare 

tillagning. 

Stektider

Tiderna för nötkött ger rosa i mitten=midium(rosaröd).

En halv minut mer eller mindre ger genomstekt=well done

Respektive rött kött=rare(röd)

Köttslag Stektid ca

Lövbiff, 1/2 cm 1/2 min/sida

Biff, 1 1/2 cm 2 min/sida

Entrecôte, 1 1/2 cm 2-3 min/sida

Oxfilé, Rostas, 2-2 1/2 cm 2-3 min/sida

Karré, 1 1/2 cm 3 min/sida

Kotlett, 1 1/2 cm 3 min/sida

Fläskfilé, 2-2 1/2 cm 2-3 min/sida
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Kalvschnitzel, 1 cm 2 min/sida

Kalvfilé, 2-2 1/2 cm 2-3 min/sida

Lammkotlett, 1 1/2 cm 2-3 min/sida

 

Koka kött

Det är enkelt att koka kött i gryta och allt kött går att koka. När det står i receptet att köttet skall koka en timme

eller två innebär det inte att man måste stå vid spisen hela tiden. Tvärtom är kokning av kött

något för den som inte hinner stå vid spisen. I vår svenska husmanskost finns många goda kokta rätter som 
pepparrotskött, dillkött, rimmad fläsklägg.

Tyvärr är det många som tror att de inte klarar av det. Det är synd, för få saker är enklare att lyckas med man 
behöver inte ens mört kött. Kokningen gör det billigare framdelsköttet mört och fint.

●     Låt vattnet koka upp innan köttet läggs i grytan, då slipper du skumma. 
●     I stället för vatten kan man använda äppeljuice, porter, cocacola, öl, vin eller vad fantasin kan hitta på. 
●     Låt köttet sjuda, inte koka 
●     Använd ett lagom stort kärl, köttet ska ligga lite trångt 
●     Använd köttermometer, hela röret ska vara inne i den tjockaste delen av köttet 
●     Efter kokning, låt köttet dra i buljongen 20 min, då blir det lättare att skära upp 
●     Använd buljongen som grund till en soppa 

Temperatur och koktider för 1 kg kött

Köttslag

Griskött Koktid Innertemperatur

Skinka, färsk ¾- 1 timme 70°

Skinka, rimmad ¾-1 timme 70-75°

Lägg, färsk eller rimmad 1½ timme/lägg Termometer går ej att anv

Nötkött   

Bog/ytterlår 1½ timme Termometer går ej att anv

Fransyska Ca 1 timme 75°
Rostbiff/innerlår Ca 1 timme 70-75°

(källa: Svensk Köttinformation)
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