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Forord
„Jeg er hverken kok eller forfatter“, sagde én af bidragyderne til denne bog. Ikke desto
mindre har vi kastet os ud i dette kogebogsprojekt. Limousineproducenter har stor erfaring i tilberedning af netop limousinekød. Det siger sig selv. Ønsket med at bringe denne
kogebog til verden, er, at give svar på mange af de spørgsmål, som nydere af limousinekød
stiller. Hvor lang tid og hvordan tilbereder man kødet. Så nu bringer vi det „fra hestens
egen mund“.

®

Under indsamlingen af opskrifterne, har det været en oplevelse, at mærke den entusiasme,
limousineproducenterne udviser, når der tales om det dejlige kød. Som det siges i en af
opskrifterne, så er limousineproducenter forkælede, at de kan spise limousinekød hver
dag, hvis de vil.
Limousineproducenter er vant til, at hele dyret skal bruges. Derfor har det da også været
et mål, at der skulle være opskrifter fra de fleste dele af dyret.
Hver opskrift er ledsaget af et par ord om forfatteren til opskriften. Det håber vi giver læseren et strejf af historien bag kødet og livet i en limousinebesætning.
Ud over de lækre opskrifter, har vi ønsket, at gøre bogen til en opslagsbog, hvor man kan
finde udskæringstavler og generelle stegetider – og finde ud af, hvordan man får fat i det
lækre kød. Det vil gøre, at bogen vil være til nytte i lang tid frem. En artikel om limousinekødets kvalitet og generel tilberedning, giver en god baggrund for dem, som skal tilberede
kødet. Historien om limousinen, som det hele drejer sig om, skal også være der. Limousinen
har været i Frankrig i 20.000 år, og kom til Danmark i 70’erne. Nu er det den mest udbredte
kødkvægsrace i Danmark – ikke uden grund.
Vi vil gerne takke for alle de indsendte opskrifter og artikler, og desuden tak til Hanne
Castenschiold, Landbrug & Fødevarer, som har været så venlig at gennemlæse opskrifterne
og givet gode råd.
God fornøjelse med bogen og de mange opskrifter!
Dorthe Jensen og Jane Kofod
Dansk Limousine Forening
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Limousineracens oprindelse
og udbredelse
Der stilles i dag større og større krav til vore fødevarer. Den moderne familie forventer at vore fødevarer er lette og tilmed
hurtige at tilberede. At spise er i dag ikke bare at indtage føde, men snarere en forventning om en oplevelse, hvor fødevarer
af høj kvalitet med en høj sporbarhed er en selvfølge.
Limousine kød er et godt eksempel på en råvare, der formår at tilpasse sig de krav der i dag stilles fra samfundet, såsom dyreetik i højsædet, gode fødevarer har en god historie osv.
Historien om limousine-racen går mange tusinde år tilbage. Hulemalerier af kvæg, der i høj grad minder om nutidens
limousine, er blevet fundet i den franske Lascaux-hule og menes at være helt op til 20.000 år gamle.
Det gylden-brune limousine-kvæg stammer fra den centrale del af Sydfrankrig i regionen Limousin. Terrænet er i dette område
både barskt og kuperet med stenet jord og et hårdt klima, hvilket har været med til at give limousine-racen de egenskaber vi
kender i dag. Limousinerne udmærker sig i dag ved at have særdeles gode egenskaber for at producere en meget høj kødkvalitet. Racen er kendt for at have let ved at kælve, limousinekalven er født lille men altid livskraftig. Derudover ses der altid
stærke bånd mellem moderen og kalven, hvilket giver kalven optimale betingelser for at vokse sig stor og stærk.
Selv om limousine-racen stammer fra det sydlige Frankrig, er racen i dag veletableret over hele verden – i stort set alle lande
i Europa. I både Nord- og Sydamerika, enkelte lande i Afrika, i Australien og Rusland findes der limousiner.
Racens udbredelse skyldes flere ting. Racens evne til at producere kød af høj kvalitet på ekstensive arealer har stor betydning.
En anden vigtig ting er kødet, som gennem årene har fået sin berømmelse verden over. På de årlige landbrugsudstillinger i
Paris afholdes der forskellige gastronomiske konkurrencer, hvor limousine kødet altid er med helt fremme og har her vundet
adskillige priser, faktisk flere end nogen anden kvægrace.
I Danmark har limousinekødet gennem de sidste 20-25 år vundet indpas, så forbrugeren i dag ved hvad limousine kød er.
Kødet har alle de egenskaber, der skal til for at give smagsoplevelser ud over det sædvanlige.
Med denne opskriftssamling ønsker Dansk Limousine Forening at give forbrugerne muligheden for at tilberede kødet på den
optimale måde. Give ideer til andre måder at tilberede kødet på eller bare inspirere til nye opskrifter.
God appetit…
Jacob Ravn
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Kød, kvalitet og forventninger
Jeg er uddannet slagter dengang der blev slagtet, skåret op, lavet pølser og meget mere i enhver slagterforretning på landet.
Det var sjovt, spændende og hårdt, men det gav gode helheder, samtidig med at jeg lærte, hvorfor husmødrene kom og bad om
en oksesteg med mug på. Så var der bevis for den var velhængt. Senere læste jeg til levnedsmiddeltekniker og hele mit liv på
arbejdsmarked, har jeg været inde for levnedsmiddelbranchen. I dag er jeg chef for 4 kantiner og indkøber af levnedsmidler til
en skole, som uddanner bredt inden for branchen.
Derfor blev jeg glad, da jeg blev opfordret til at skrive et indlæg til Dansk Limousine Forenings nye kogebog. En bog med mange
gode opskrifter indsendt af medlemmer, som har haft en god oplevelse med limousine kød. Det er lige det, jeg brænder for, god
kvalitet og gode oplevelser, det er i høj grad forbundet med hinanden. Definitionen på kvalitet handler om at få indfriet sine
forventninger til det, du nu engang køber. Får du indfriet dine forventninger, er det god kvalitet for dig.
Kød er delt op i tre kategorier. Op til 12 måneder er det kalvekød, fra 12 til 18 måneder er det ungdyr kød og efter 18 måneder
er det oksekød. Det kan svinge, men overordnet er det sådan. Størstedelen af det kød, vi slagter herhjemme, er udtjente malkekøer og dermed oksekød. Det er det kød, der er tilgængelig for forbrugerne og kan være af meget svingende kvalitet. Engang
imellem er jeg bange for forbrugerne stille og roligt hen af vejen, har fortrængt deres mening om, hvad et godt stykke kød er.
Det må ikke koste noget, og det skal række langt, og der bliver gået på kompromis med kvaliteten. Meget af det oksekød, der
bliver slagtet i dag, bliver behandlet hårdt. Det modner ikke i hele kroppe, men bliver skåret op efter udligning og vacummeres
i poser, hvorefter det modnes under transport. Det gøres, fordi plads i kølerum er lig med penge. Når det pakkes ud, smager
det ofte af plastic, der er meget spild i form af saft og kvaliteten er ringe.
En familie i fyrrene og halvtresserne brugte typisk 30 procent af husstandsindkomsten til fødevarer, i dag er vi nede på under
10 procent. Vi vil gerne det hele, uanset kvalitet. Af samme årsag er der et stort marked for billigt kød, som jeg vurderer er
mere eller mindre uspiseligt. „Vi fik bøf, men vi drøftede aldrig kvaliteten af bøffen“.
En krop der hænger og modner i hel tilstand i et godt kølerum med en god bakterieflora, vil altid være det optimale. Den vil
udvikle smag, blive moden og stykkerne vil få den rigtige facon under udskæring og dermed optimal udnyttelse med meget
lidt svind. Det er den bedste metode at behandle kød på, for at opnå optimal kvalitet.
I Danmark er der 8-10 forskellige kødkvægsracer og alle har de deres fordele og ulemper. Noget er magert, noget er fedt, noget
er meget marmoreret, sådan kunne jeg blive ved. Jeg er selv limousineavler, fordi jeg ser flest af de fordele, som jeg ønsker, er
i limousiner.
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Limousiner har de bedste slagteprocenter, det giver en høj udnyttelsesgrad og næsten ingen spild under udskæring. Limousinekød, et er tilmed magert og det er fint i den fedtforskrækkede verden, vi lever i. Vi spiser meget gemt fedt i alle mulige forarbejdede produkter, men det synlige fedt holder vi os fra!
Det kød, der er mest populært, er der meget af i limousiner. I forhold til mange andre kødkvægsracer er limousinekød meget
fint i sin struktur, har korte fibre, hvilket giver meget lidt svind under tilberedning og giver en god mundfornemmelse, når det
spises. Korte fibre giver hurtigere gennemstegning, derfor bør det steges forsigtigt og med rettidig omhu. Lang tilberednings
tid og lav tilberednings temperatur er altid at foretrække. Tit og ofte fremgår det ud fra en opskrift, hvordan man anbefaler
kødet bør tilberedes. Opskrifter er standard, derfor skal man have overnævnte med i sine overvejelser, når man vælger sin ret.
Når det sælges i halve eller kvarte, vil der være god økonomi i det, for både køber og sælger.
Limousinekød i detailhandlen er tilgængelig for den almindelige forbruger, men kun i få områder i landet og det er ekstremt
dyrt i de butikker, hvor det forhandles.
Meget kød sælges direkte fra producent enten i kvarte eller halve kroppe, eller via gårdbutik.
Det er meget populært for dem, der har fået øjnene op for det. Det er lidt ligesom førhen, da der var salg ved stalddøren. Derfor er det populært at Dansk Limousine Forening udgiver en kogebog, som er med til at højne udnyttelsen af det gode kød.
Sluttelig vil jeg anbefale alle prøve at langtidsstege hele stykker kød fra limousine. Det er ved 100 grader i 5-6 timer. Når først
man har smagt kød som er langtidsstegt, ved man hvad god kvalitet er.
Husk at investere i et stegetermometer. Et elektronisk, som er det bedste, koster ca. 120 kr., men så er du også sikker på dit
kød er mørt hver gang.
God appetit.
Søren Petersen
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Sådan skæres kalvekødet
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Sådan skæres oksekødet
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Braiserede kalvekæber
Ingredienser (Antal personer 6):
6 kalvekæber
1-2 gulerødder
2 løg
1 porretop
En suppevisk af f.eks. timian, rosmarin og laurbærblade
2 flasker god rødvin
5 dl kalve-/oksefond
50-75 g smør i tern

Opskriften er fra
Pernille og Rene Lærke,
Hvidkildegaard Limousine,
Kettinge på Lolland.

Kalvekæber:
Start med at ordne alle suppeurterne, hak dem groft og sæt dem til side. Brun kalvekæberne godt af i en stor
støbejernsgryde så de får en flot stegeskorpe på alle sider – brun dem gerne af flere gange.

Pernille og Rene har haft ejendommen siden 2002 og har bygget stald
á to omgange, så de nu har i alt 85
køer med tilhørende opdræt.

Tag kalvekæberne op af gryden og brun suppeurterne af. Kom kalvekæberne tilbage i gryden og tilsæt rødvin og
fond. Kog det op, skum af og lad det simre under låg i 4-5 timer.

De sidste 8 år har de prøvet kræfter med gårdbutik og er nu ved at
lægge om til økologi og producerer
al foderet selv.

Man kan evt. brune og tilsætte et kraftben eller to for at gi’ lidt ekstra saft og kraft til saucen.
Når det hele har stået og hygget sig i 4-5 timer, tages kalvekæberne forsigtigt op og sættes til siden. Væden
sigtes og koges ind til den har en passende smag. Smag den herefter til med salt, peber og evt. ribsgele. Hvis det
er nødvendigt, jævnes saucen med lidt maizena.

Hvidkildegaard Limousine arbejder på at afsætte al kødet direkte til
slutbrugeren i form af private eller
restauranter.

Varm kalvekæberne op i saucen inden servering. Lige inden servering tages gryden af varmen, smørret tilsættes
i tern og „svinges“ forsigtigt rundt i gryden til det er smeltet.

Pernille og Rene’s allerbedste opskrift er braiserede kalvekæber.
Langt de fleste slagtere inddrager
dem, så man skal huske at bede om
at få dem med. Kødet er utrolig
smagfuldt og mørt.

Jeg plejer at servere det med en god rodfugtmos (kartofler og rodfrugter).
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Braiseret kalveskank
med æbler og svampe
Ingredienser (Antal personer 6):
1 hel kalveskank 2000 g (Limousine)
75 g zittauerløg i grove stykker
10 persillekviste
3 hvidløgsfed
6 g groft salt
5 g friskkværnet peber
2½ dl æblemost
2½ dl koncentreret kalve fond
10 g smør
250 g rensede champignon i kvarte
250 g æbler i både
1 dl piskefløde 38%
1 dl grofthakket bredbladet persille

Rodfrugtmos:
1 kg skrællede bagekartofler i grove stykker
550 g skrællede knoldselleri i grove stykker
400 g skrællede persillerod i grove stykker
400 g skrællede gulerod i grove stykker
1 dl mælk
9 g salt
Friskkværnet peber

Opskriften er fra
Søren Petersen,
Skibeholt Limousine, Lolland.
Søren vælger kød fra forfjerdingen,
da han mener forkødet fra oksen
ikke får den opmærksomhed, det
fortjener. Forkødet er fantastisk
kød, det kan grilles, steges i gryde
eller ovn og der er enorme muligheder i at vælge tilbehør. Forkødet
fra limousiner er magert, fra
ungdyrene kolesterol fattigt og
det smager himmelsk, samtidig
med, at det er en stor oplevelse
at tilberede. Der er mange gode
traditionsrige retter af forkødet, og
Søren mener, at vi må være bedre
til at udnytte det. Søren vil gerne
slå et slag for det gode kød også
overfor unge mennesker, som han
mener lever i en lidt fedtforskrækket verden.

Tip: Har man ikke hel kalveskank, er bryst eller
tværreb også meget fin i denne ret.

Tilberedning:
Skær 3–4 snit i kanten af hver kalveskank. Brun skankerne i ovnen i ca. 5 min. ved 250 grader i et dybt ovnfast
fad. Tilsæt løg, hvidløg. persillekviste, salt, peber, æblemost og kalvefond og kom stanniol eller låg på fadet.
Braiser skankene ved 150 grader i ca. 4 timer eller til de er helt møre. Lad skankene køle lidt af og skær det reelle
kød i grove stykker. Sigt fonden og skum fedtet af (afhængig af temperament til fedt).
Smelt smør i en pande og steg champignon i ca. 5 min. til de er gyldne. Tilsæt æbler og steg yderligere 2 min.
Kom kød, fond, piskefløde, æbler, champignon i en gryde og varm det godt igennem. Vend persillen i lige inden
servering.
Rodfrugtmos:
Kog bagekartoflerne, selleri, persillerødder og gulerødder i en gryde til de er helt møre - ca. 30 min. Hæld vandet
fra og lad dem dampe af. Mos rodfrugterne og tilsæt mælk, salt, peber og smag til.
Til retten serveres en kold italiensk hvidvin, helst fra Toscana, da de har tradition for at spise kalvekød og laver
fantastiske hvidvine lige efter min smag.

Denne opskrift giver æblerne en
dejlig syrlighed og smag til skanken, som også unge mennesker vil
elske, hvis de fik præsenteret det.

Velbekomme.
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Braiseret kalvespidsbryst
med havtornkompot, vild peberrodssauce
Ingredienser (Antal personer 4):
Spidsbryst
1 kg spidsbryst
2 stk. alm. løg
2 stk. gulerødder
4 fed hvidløg
Vand
Lidt olie

Opskriften er fra

Tænd din ovn på 175 grader. Sæt en gryde over på højt blus, hæld en lille smule olie i bunden af gryden. Tag spidsbrystet og brun det godt af på alle sider, læg det i et fad med høj kant, krydr det med salt og peber.

Hedens Limousine i Vendsyssel er
nok én af de nordligste limousinebesætninger i Danmark. 6 km fra
Vesterhavet - og det blæser altid.

Inga Simonsen og
Ole Winther Jensen,
Hedens Limousine, Sindal.

Løgene deles i 8 stykker, gulerødderne skrælles og deles i 4. Det hele kommes rundt om kødet sammen med
hvidløgene. Tilsæt vand så det dækker 2/3 op ad kanten.

I besætningen er der 4 køer,
6 kalve og en tyr. Ole har valgt
limousine pga. den gode tilvækst,
racen har.

Sæt fadet i ovnen i 1 time, herefter er det klart til at blive serveret i skiver. Væsken, der er tilbage i fadet, sigtes
og bruges til saucen.

Inga går op i, at man skal bruge
det, man har, og i området er der
masser af havtorne buske. Derfor
har hun udviklet denne spændende opskrift på kalvspidsbryst hvor
vi bla. udnytter de fine bær, som
også kaldes Nordens Appelsin.

Kartofler:
1 kg små kartofler
150 g smør
Et lille bundt timian
Vand
De små kartofler vaskes. Skær top og bund af kartoflerne, så de kan stå. Sæt dem op i bunden af en gryde og kom
vand i, så det kun lige dækker kartoflerne. Tilsæt smørret og timian og krydr det med salt og peber.
Sæt gryden over på højeste blus – det er vigtigt, at vandet spilkoger, så det fordamper, så kartoflerne bliver
møre, uden at de koger til mos. Når al vandet er kogt væk, vil kartoflerne begynde at stege i smørret. Sæt da blusset på lavt, så de ikke brænder på. Når de har en pæn gylden farve, er kartoflerne færdige og klar til servering.

Fortsættes næste opslag
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Vild peberrodssauce:
30-50 g høvlet vild peberrod
Fonden fra kødet
2 dl fløde
Maizena
Fonden koges op, tilsættes fløden og lidt af peberroden. Smag saucen til med mere peberrod, alt efter hvor stærk,
den ønskes. Krydres med salt og peber. Til sidst jævnes saucen til passende konsistens.
Havtornkompot:
350 g havtorn
200 g sukker
Saften fra 1 appelsin
½ stang vanilje
Kom bærrene i en gryde sammen med saften, sukkeret og vaniljen. Lad det koge op og småsimre til det får en
fast konsistens. Lad det køle lidt af inden serveringen.
Hjertesalat:
4 stk. hjertesalat
Lidt sukker
Lidt æbleeddike
Pluk salaten fra hinanden, skyld den og ryst den godt af for vand. Kom den i en skål og tilsæt eddike, sukker og
salt. Vend det rundt i skålen og det er klar til servering
Vild peberrod kan erstattes af frisk peberrod, som kan købes i næsten alle dagligvarebutikker. Havtorn plukkes
i september og fryses ned inden brug for at får sukkerstofferne frem og give den gode smag. De kan også købes
i specialforretninger.
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Rødvinsmarineret
bryst/tværreb
Ingredienser (Antal personer 6):
1,5 kg bryst/tværreb
Marinade
½ fl. Rødvin
1 løg
1 gulerod
2 laurbærblade
2 fed hvidløg
Salt og peber
Smør til bruning

Opskriften er fra
Sven-Erik Olsen,
Aamarken Limousine,
Lille Skensved.
Gården ligger ikke så langt fra
Københavns centrum, omkring
30 km fra Rådhuspladsen. Her har
Sven-Erik knap 60 limousiner
gående på markerne. Sven-Erik
har helt klart valgt limousine pga.
dets gode kødkvalitet. Gennem
årene har denne besætning været
genstand for mange besøg, ikke
mindt pga. af den bekvemme
beliggenhed for Københavnerne.

Oksekødet anbringes i en plastikpose. Rødvinen blandes med løg, gulerodsskiver, laurbærblade, peber samt pillet
gennemskåret hvidløg. Det vendes godt over kødet og trækker i et døgn - gerne halvandet.
Kødet tages op af marinaden og aftørres. Derefter brunes det på alle sider i en tykbundet gryde. Salt og peber
tilsættes. Marinaden sies og koges ind til det halve. Det hældes over kødet i gryden, låg lægges på, og det
snurrer for svag varme ca. 2½ time.
Skyen jævnes med maizena og serveres sammen med kogte kartofler og letkogt blomkål og bønner.

På billedet bliver én af hans tyre
tegnet op med kødudskæringer
til et arrangement i Øksnehallen i
København.
Sven-Erik har valgt denne opskrift, fordi marinaden gør, at et
billigere kødstykke bliver løftet
op i en højere klasse.
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Grillet bov i Cola marinade
Ingredienser (Antal personer 8-10):
Følgende ting puttes i en plastpose på mindst 11 liter
1 dl brun farin
2 ½ dl ketchup
½ dl cola,
2-3 spsk. olie
Salt og peber

Opskriften er fra
Sven-Erik Olsen,
Aamarken Limousine,
Lille Skensved.

En optøet bovsteg på ca. 2-2,5 kg aftørres og lægges i marinaden, helst om morgenen, gerne dagen før.
Posen vendes 2-3 gange i løbet af dagen i køleskabet. Steges i ca. 75 min. i en god varm kuglegrill!

Denne marinade giver stegen
en helt fantastisk smag og farve.
Mængderne til marinaden er cirkaangivelser.

Servereres med årstidens grøntsager og bagekartofler med persillesmør.

Når Sven-Erik laver den, tager han
gerne ingredienserne på slump.
Det kommer sig ikke så nøje.
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Limousine bovsteak
på grill
Ingredienser (Antal personer 4):
1 limousine bovsteak på 2 cm tykkelse, skåret af tyndboven. Bed slagteren om det.
1 kg nye kartofler
Salat:
1 moden avocado
1 bdt. asparges
½ løg
1 lille salathoved
1 håndfuld nødder
1 håndfuld oliven
Lidt citronsaft og god olivenolie
Salt og peber

Opskriften er fra
Jane og Ebbe Kofod,
Baunebo Limousine, Grevinge.
Jane og Ebbe har en lille limousine
besætning i et bakket, stenet landskab i Odsherred. Jorden er ikke så
egnet til at dyrke, så derfor er det
naturlige valg at have kødkvæg,
synes de. Arbejdet med limousinerne er blevet den store interesse
for dem begge efterhånden og
de prøver på at producere nogle
gode avlsdyr og udstiller også på
dyrskue.

Smørsauce:
75 g smør
Krydderurter, f.eks persille, estragon, timian.
Et lille drys salt
Skær hakker rundt i kanten inden steaken grilles. Den krydres godt med salt og peber og steges på en meget
varm grill. Vend den når saften pibler op af kødet. Når saften ses på den anden side, tages steaken af – det tager
ca. 5 minutter på hver side. Steaken serveres på et spækbræt.

Limousine er vældig egnet til at
spise som rødt kød, selvom det
kommer fra forenden. Kødet kan
man ikke blive træt af, og de foretrækker det enkelt tilberedt. Denne
ret er den, som der bliver spist allermest af i familien om sommeren
ved vest gavlen omkring grillen.

Salat:
Asparges vendes i olie og krydres med salt, hvorefter de får et par minutter på grillen. Salaten skylles og rives i
mindre stykker, herpå lægges avocado i tern, hakkede nødder og asparges, skåret i stykker på et par cm. Krydr
salaten med salt og peber, dryp med lidt citronsaft og olivenolie, og drys oliven over.

Prøv det!

Smørsauce:
Smørret smeltes nænsomt i en lille gryde. Krydderurter hakkes let og lægges i sammen med et drys salt.
Kødet skæres i tynde strimler og serveres i solnedgangen, sammen med kogte nye kartofler, smørsaucen, salaten
og et godt glas rødvin.
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Gullasch suppe
Ingredienser (Antal personer 6):
500 g gullaschtern af limousinekød (vi bruger ofte vores osso buco og skærer kødet fri)
25 g olie
2-3 løg alt efter hvor store de er.
3 røde peberfrugter
4 gulerødder (kan undlades)
15 dl oksebouillon
2 spsk. paprika
70 g tomatpure
Salt og peber
600 g kartofler
100 g hvidløgsflødeost fx Castello

Opskriften er fra
Kirsten Hjort Madsen,
Granly Limousine, Vojens.
Hos Granly Limousine laver vi
andet end godt kød, vi dyrker også
kartofler, som vi leverer til kartoffelmelsfabrikken i Toftlund. Det
at tage kartofler op kræver ofte, at
både vi og vore hjælpere er med
ude i marken hele dagen, og det
kan til tider være en kold fornøjelse, derfor slutter vi altid dagen
af med gullashsuppe.

Kødet svitses, tilsæt løg og svits dem med.
Tilsæt peberfrugt i tern, gulerødder i skiver samt de øvrige ingredienser, undtagen kartofler og flødeost. Bring
suppen i kog og skum den. Kog suppen ved svag varme i mindst i en time, men gerne mere.
Tilsæt kartofler i tern og flødeost og lad suppen koge videre til kartoflerne er møre og smag suppen til.
Jeg plejer at jævne suppen lidt med maizena oprørt i vand, så suppen bliver lidt tyk i det.
Serveres med creme fraiche og flutes til.

Suppen laver jeg gerne om morgenen, inden vi går i marken, så den
kan stå og simre og trække masser
af smag i løbet af dagen. Når vi så
kommer kolde ind om aftenen, så
er suppen klar til at servere i løbet
af kort tid – til stor fornøjelse for
både os selv og vores hjælpere.

Suppen smager rigtig godt og bliver kun endnu bedre af at stå en dag eller to.
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Pulled Beef til 8 mand
Ingredienser (Antal personer 8):
2 kg limousinekød – pga. den lange stegetid, kan alle typer kødstykker bruges.
Hjemmelavet coleslaw
½ hvidkålshoved
4-6 gulerødder
150 g mayonnaise
250 g creme fraiche naturel
Smag til med salt, peber, citron og sukker
Barbecuesauce:
2 dl Beauvais ketchup
200 g brun farin
4 tsk. paprika
2 fed hvidløg
Salt + peber

Opskriften er fra
Anette Aalykke Jensen,
som er vokset op på
Grønbjerg Limousine,
Sdr. Bork i Vestjylland.

Jeg putter også gerne lidt chili barbecue krydderi i. Put i hvad du godt kan lide.
Put kødet i et lukket fad fra morgenen af, jeg satte den i ovnen ved 100 grader kl. halv 8 om morgenen, så var
det klart mellem 18 og 19.

Anette har taget denne version
af burger til sig. Det bliver super
mørt og, som der står – alle
stykker kød kan anvendes.

Alt efter smag kan man krydre kødet inden man putter det i ovnen, man kan også nyde det naturel. Der kommer
rigeligt af andre smage.
Snit kål i meget tynde strimler, riv gulerødderne groft. Bland dressingen. Vend grøntsagerne i dressingen og lad
den gerne trække.
Bag nogle lækre burgerboller
Snit noget sprød salat, agurk, alt efter hvad man har lyst til.
Servering:
Træk kødet fra hinanden med to gafler og server i hjemmebagte burgerboller med barbecuesauce, coleslaw og
frisk salat. En iskold øl vil passe fint til!
Bon appetit!
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Ovnret med rodfrugter
fra Halvæble Limousine
Til hverdag og fest – altid bedst.
Ingredienser (Antal personer 2):
4 mellemstore kartofler
2 gulerødder
1 rødbede
1 rødløg
1 pastinak eller persillerod
Evt. champions
Ca. 300 g limousinekød, bov eller tykkam
½ dl olivenolie
½ tsk. timian
½ tsk. oregano
½ tsk. basilikum

Opskriften er fra

Åben en plasticpose på 8 l. – skræl alle grønsagerne og skær dem i tynde både, kom dem ned i posen.

Denne ret er en af Ingers favoritter.
Den er særdeles velsmagende med
krydderurterne, og så er det en
god måde at udnytte kødstykkerne
fra forenden af dyret. Husk blot,
at limousinekød ikke må stege for
længe, derfor skal rodfrugter og
kartofler skæres tyndt ud, for at
stegetiden passer sammen med
kødet.

Inger og Niels Ejlekær Nielsen,
Halvæble Limousine,
Refsvindinge.
Inger og Niels har haft limousine
siden 1990. Dyrene går utroligt
smukt i det kuperede landskab,
skabt af istidens gletchere. Halvæble Limousine tæller ca. 23 moderdyr med opdræt og besætningen
er aktiv deltager i avlsarbejdet for
limousineracen.

Skær kødet i strimler på størrelse med en tommelfinger, kom det op i posen. Kom de tørrede krydderier i –
herefter olivenolie. Luk nu posen – behold lidt luft i. Vend og drej posen, så olien bliver blandet med grønsager
og krydderier.
Tænd for ovnen: varmluftsovn 180 grader – almindelig ovn 200 grader.
Kom nu posens indhold op i bradepanden og ind i den varme ovn. Stegetid ca. 40 min. Når halvdelen af stegetiden
er gået, vendes rodfrugterne med en paletkniv.

Velbekomme!

Velbekomme!
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Danmarks bedste livret
Limousinehakkebøffer i sovs
Ingredienser (Antal personer 4):
500 g limousinekød hakket – formes til bøffer
3 store løg
Dansk rapsolie
½ kg kartofler
10 små gulerødder
Groftkværnet peber
Kryddersalt purløg/hvidløgssalt samt løvstikkesalt
Grøntsagsbouillon
1 ½ kop letmælk
4 store teske maizena
Kulør

Opskriften er fra
Louise Dolmer,
Birkedommergård i Voldby
ved Grenå.
Der har ikke altid været kødkvæg
på gården, men da det blev besluttet, at der skulle anskaffes køer,
blev det limousine. Limousine er
smukke, rare dyr – og så leverer de
rigtigt godt og smagfuldt kød!

Sæt kartofler og gulerødder til at koge tilsat løvstikkesalt. Snit løgene i ringe, de steges bløde i rapsolie på en
pande, tilsættes lidt kryddersalt. Når løgene er klar, hældes de op i en lille skål. Bøfferne steges nu på samme
pande, også i rapsolien, ca. 1 minut for hver mm de er tykke. Vend når halvdelen af tiden er gået. Der drysses
peber og kryddersalt på begge sider. Bøfferne lægges i et ildfast fad, når de er knapt stegt færdige.

Efter at de havde fået limousiner
på gården åbnede Louise gårdbutik og går nu meget aktivt ind
i arbejdet med at danne lokale
fødevarenetværk.

Sovs:
Panden koges af med ½ liter af kartoffelvandet, og der tilsættes grøntsagsbouillon og vandet koges op – der
røres en kop mælk på med maizena. Sovsen jævnes og der tilsættes kulør.

Hun deltog således i TV2’s konkurrence om Danmarks bedste
livret, hvor hun kom i finalen med
sine limousine hakkebøffer.

Nu skal løgene fordeles over bøfferne og sovsen hældes over til sidst. Herefter stilles de i ovnen ved 100 grader,
indtil de serveres indenfor ½ time.

Denne ret er familiens favorit.
Fuldstændig traditionel – og måske
derfor et hit.
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Madtærte med oksekød
og peberfrugter
Ingredienser (Antal personer 6):
1 løg
1,5 tsk. basilikum
1,5 tsk. merian
2 tsk. maizena
½ gul peber
500 g oksekød
125 g revet ost 30+
1 tsk. peber
2 dl bouillon(okse)
3 æg
2 spsk. solsikkeolie
½ peberfrugt (rød-grøn)
1 peberfrugt (grøn)
2,5 dl creme fine

Opskriften er fra
Margit og Frede Mortensen,
Stenhøjgård Limousine,
Brande.
Margit og Frede har en flok limousiner på ca. 25 dyr, som går på
den gode midtjyske jord, dér hvor
der mest er sand. Frede synes, at
når han bor på landet, er det passende – og dejligt – at have dyr, så
han nyder at have dem at se på, og
snakke lidt med. Hvorfor var det
så lige limousiner, der skulle gå på
Stenhøjgård? – jo, det er selvfølgelig pga. det gode kød!

Der skal bruges en tærtebund. Dejen kan enten købes eller laves selv. Tærtebunden forbages ved 180 grader
i 10-15 min. Dejen skal være gylden. Det kan godt være, at dejen hæver, men den skal nok falde sammen, når
fyldet kommer på.

Opskrift på madtærten kom fra
Margit og Frede, fordi børnebørnene er vilde med den. Margit
oplever, at børn er kræsne og spiser
mest burgere og lasagne, når det
gælder oksekød. Så hun er glad
for, at hun har fundet en variant,
der falder i børnebørnenes smag!
Derfor skulle den med i denne
kogebog.

Det hakkede oksekød svitses i lidt olie, indtil det har skiftet farve og krydres med salt og peber. De hakkede løg
og peberfrugter svitses med, og merian og basilikum tilsættes. Bouillon tilsættes og det hele småkoger i 10 min.
Æg, creme fine og maizena piskes sammen. Fyldet fyldes i tærtefadet og fordeles jævnt. Efterfølgende hældes
de sammenpiskede æg og creme fine henover. Den revne ost fordeles jævnt. Fadet kommes i ovnen og bages i
ca. 25 min. ved 180 grader.
Tilbehør: salat og feta ost eller pasta.
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Bakkens Limousinebøf
Ingredienser (Antal personer 6):
750 g hakket limousine
3 æg
150 g røget bacon i små tern
125 g mild eller mellemlagret ost i små tern
75 g rasp
1 fed hvidløg (kan udelades)
½ tsk salt
¼ tsk peber

Sommersalat:
150 g jordbær
½ cantaloupemelon
150 g små hele cherrytomater
150 g grønne vindruer
150 g grønne asparges
En håndfuld tranebær
Feldsalat
Rucola

Opskriften er fra
Bodil og Jens Falkenberg,
Bakkens Limousine, Hald.

Dressing:
Olie, citronsaft, friskkværnet peber og lidt salt.

Bakkens Limousine blev grundlagt i 1990 med to køer og to kvier.
I dag er der 12 moderdyr samt
opdræt.

Rør farsen let med salt og peber.
Ost og bacon skæres i små terninger.

I mange år har dyrskuer været omdrejningspunktet, og derved blev
vennekredsen udvidet gevaldigt
med andre limousinefolk.
I 2012 fik Bodil og Jens en tyr
udtaget til sædtapning, Bakkens
Polled Gigolo.

Æggene, finthakket hvidløg, rasp, salt og peber samt ostetern og bacontern kommes ned i farsen og det hele
røres sammen til en fast masse.
Form farsen til én stor bred Limousinebøf. Klappes godt. Steges i olie-margarine på en mellem varm pande i 1
minut for hver mm den er tyk. Vend når halvdelen af tiden er gået.
Den store Limousinebøf vendes let ved at liste den over på en middagstallerken.
Læg en anden middagstallerken ovenpå og tip bøffen rundt.

Naturen hos Bakkens Limousine
er meget præget af istiden. Ejendommen ligger således på en skråning med udsigt til Himmerland
og Salling med Limfjorden midt i
billedet.

Limousinebøffen glides nu let over på panden igen og steger færdig.
Til salaten blandes jordbær, vindruer og cherrytomater med melon og asparges, skåret i grove stykker. Herefter
lægges det hele på salaterne og dryppes med en dressing af olie og citronsaft, smagt til med sat og peber.

Et malerisk billede af en skøn natur, som også limousinerne nyder
godt af.

Bakkens Limousinebøf serveres med en bordelaisesauce, gorgonzolasauce eller en bearnaisesauce samt ovnstegte kartofler og salaten.
Velbekomme!
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Krydrede limousine
karbonader
Ingredienser (Antal personer 4):
600 g hakket limousineoksekød
3 kogte kartofler
2 æg
4 spsk. hakket løg
2 spsk. kapers
3 spsk. vand
2 tsk. salt
½ tsk. peber
½ tsk. allehånde
100 g bacon
4-8 skiver ost

Opskriften er fra
Anette Egsgaard
og Kaj Kviesgaard,
Kviesgaard Limousine, Spjald.
Anette og Kaj har haft limousine
siden 2005. Før det, havde de blandet kvæg og krydsninger. Efter at
have forsøgt sig med limousine,
erfarede parret, at der var både
mere og bedre kød på dyrene. Nu
har de en ren limousinebesætning
på omkring 25 dyr. Dyrene går
i det smukke terræn, omgivet af
gran- og løvskov, hvorigennem der
risler en lille kilde. Det smukkeste
sted i landet, bedyrer Kaj.

Sauce:
1½ dl fløde
1 spsk. sojasauce
½ tsk. salvie
2 spsk. tomatpuré
2 tomater til pynt
Kartoflerne moses og blandes med det hakkede kød og samles til en fars med de øvrige ingredienser, på nær
bacon og ost.

Denne ret er en lidt anderledes
ret med hakket kød – og så er den
nem at lave, den passer sig selv i
ovnen.

Farsen formes til 8-10 karbonader, der lægges i et ovnfast fad. Baconskiverne lægges på karbonaderne, og der
lægges en skive ost på hver. Retten sættes i en 250 grader varm ovn i 15-20 min.

Velbekomme!

Fløde, sojasauce, salvie og tomatpuré røres sammen og hældes over karbonaderne, når der er ca. 5 min. tilbage
af stegetiden.
Tomaterne skæres i skiver og lægges på de færdigstegte karbonader.
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Limousine roastbeef
á la Carpaccio
Ingredienser (Antal personer 8):
Retten kan laves til forret, eller som en lækker sommerfrokost eller -hovedret
Dette skal bruges:
Et stykke roastbeef af limousine inderlår på ca. 1 kg
God olivenolie
Salvie (gerne friskt, ellers tørret)
Rosmarin (gerne friskt, ellers tørret)
Rucolasalat
Frisk, høvlet parmesan

Lene og Ulriks datter, Maja, viser stolt
sin kvie frem på dyrskue.
Opskriften er fra
Lene og Ulrik Black Sinkjær,
Kodal Limousine, Spjald.
Lene er vokset op med limousiner
og derfor var det en selvfølge, at
det var denne race der skulle forsættes med, den dag Lene og Ulrik
købte ejendom. Jorderne, som
limousinerne går på er engjord
og mosejord, som egner sig godt
til afgræsning. I det hele taget er
limousiner livet for familien, som
holder meget af, at tage til dyrskuer og udstille dyrene. Dyrskuerne
er familiens ferie.

Tilberedning:
Den hele roastbeef steges på en pande i rigeligt olivenolie sammen med salvie og rosmarin.
Kødet skal kun lige stege så længe, at det er brunet på alle sider.
Serveres med det samme, hvis kødet ønskes lunt. Ellers kan kødet sagtens gemmes i køleskabet, til det skal
bruges.
Anretning:
Kødet skæres i papirtynde skiver og anrettes på et fad eller tallerken ovenpå rucolasalaten.
Herefter hældes olivenolien med krydderierne fra stegningen over kødet.

Denne opskrift fik Lene hos en
italiensk limousineavler i sommeren 2011, hvor Limousine Foreningen var på tur til Italien. Den
lækre mad blev fuldendt af at sidde
i solen, med udsigt over bjerge og
limousinekvæg i dalen.

Til sidst kommes der høvlet parmesan over retten.
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Oksemørbrad i køletaske
Ingredienser (Antal personer 4):
600 g limousine oksemørbrad
½ dl flydende margarine
Hvidløgspeber – groft salt
Mørbraden brunes af på panden i lidt af den flydende margarine. Tages af og køles en lille smule.

Opskriften er fra

Pensles med flydende margarine, der er blandet med krydderierne. Sættes i ovnen ved 200 grader og steges til
en kernetemperatur på 48-52 grader.

Inga Simonsen og
Ole Winther Jensen,
Hedens Limousine, Sindal.
Denne opskrift er Inga og Ole
glade for, når de venter gæster.

Tages ud og pakkes ind i stanniol og et håndklæde og lægges i køletasken i ca. 4 timer.
Kartofler:
Ca 600 g nemme kartofler
1 bk cherrytomater, hele
1 bdt. forårsløg skåret i stykker
1 pk bacon i tern
1 håndfuld cashew og pinjekerner
Ost til gratinering

Kødet skal ligge og lune 4 timer i
køletasken, så der er tid til andre
ting end at stå i køkkenet hele
dagen.
Kartoffelretten gør også, at de kan
koncentrere sig om gæsterne, når
de kommer.

Kartofterne koges i 5 minutter og kommes herefter i et ildfast fad. Sammen med hele tomater, bacon og
forårsløg.

Velbekomme!

Nødderne blandes og kommes over. Det hele drysses med ost.
Steges i ovnen i 20 min. ved 200 grader.
Grøn salat:
Feta anrettes på et fad. Lidt rucola lægges på. Bland agurk, skåret i tern, et par håndfulde ærter, friske grønne
asparges, skåret i 5 cm stykker.
Bland en dressing af 3 spsk. olivenolie, 1 spsk. citronsaft, salt og peber og kom det over salaten.
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Langtidsstegt culottesteg
På denne måde får man stensikkert et meget mørt og saftigt stykke kød til sine gæster!
Ingredienser (Antal personer 6):
1 culottesteg på ca. 1,5 kg
1.5 kg kartofler
1 kg blandede rodfrugter, f.eks. persillerod, selleri, rødbede, gulerødder
400 g grønne bønner
150 g bacon
Bernaisesauce
En culottesteg, som enten er vakuumpakket eller pakket ind i en god husholdningsfilm, steges i ovnen med
indpakningen på ved 52 grader i 20 timer. Pakkes derefter ud, krydres og brunes på en pande ved stærk varme.
Hviler så i 20 min.
Serveres med noget lækkert tilbehør efter eget valg. Her er det med hasselbagt kartoffel, råstegte rodfrugter,
bønner i baconsvøb og bearnaisesauce.
Opskriften er fra

Bundter med 4 bønner vikles ind i bacon, og steges i ovn ca. 20 min. ved 170 grader, de hasselbagte kartofler skal
have ca. 50 min. ved 170 grader. Man tager en skrællet kartoffel og ridser halvt igennem, læg derefter en tynd
skive smør over og drys med lidt rasp og salt og peber.

Dorthe og Keld Jensen,
Grønbjerg Limousine,
Sdr. Bork i Vestjylland.

Man tager de rodfrugter, man kan lide. Skrælles og skæres i stænger eller tern som så vendes i en marinade af
olie og det krydderi, som man bedst kan li’. Kommes i en bradepande og steges ved 170 grader ca. 20 min. Rør
rundt i dem et par gange.

Dorthe og Keld har deres store
limousine besætning med op mod
400 dyr i en moderne stald, hvor
dyrevelfærd er sat i højsædet. Om
sommeren græsser køerne i de
store strandenge, Værneengene,
som er et kæmpe fuglereservat ved
Ringkøbing Fjord. Ved siden af
kødproduktionen, driver Dorthe
og Keld også avlsarbejde, og udstiller ivrigt på dyrskuer i Jylland.
Kødet afsættes gennem Limousine
Unik.
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Limousinesteg
i ingefær/chili marinade
Ingredienser (Antal personer 6):
1 culotte eller anden steg ca. 1 ½ kg
2 fed hvidløg
2 chili
10 g ingefær

1-2 citroner saft og skal
Olivenolie
Salt og peber

Opskriften er fra

Culotten eller anden steg marineres i hvidløg, chili, frisk ingefær (pas på med ikke at bruge for meget ingefær,
da det er meget gennemtrængende) saft og citronskal fra 1-2 citroner, olivenolie, salt og peber i mindst 1 time,
helst fra dagen før. Culotten tages op af marinaden og marinaden gemmes. Culotten steges på kuglegrill til
temperaturen er ca. 52 grader, herefter hviler den i ca. 15 min. inden udskæring. Her er det OK, at den hviler, fordi
centrumtemperaturen er så lav.
Sovs:
2 kartofler
Marinaden fra kødet

Kirsten og Lise Levinsen,
Kjeldgaard Limousine,
Mariager.
Kirsten har levet sammen med
limousinerne siden 1973, hvor
hendes far anskaffede sig de første
dyr fra Frankrig. I dag har Kirsten
og Lise en lille avlsbesætning i det
kuperede terræn ved Mariager.
Foldene er anlagt, så man gennem
køkkenvinduet kan se dyrene gå
og græsse under den høje himmel.
Det er til daglig nydelse og fornøjelse.

Ca. 2 dl vand
2 dl fløde + evt. lidt mælk

Kartoflerne skrælles og skæres i små stykker. De svitses i marinaden og vand tilsættes. Koges møre ca. 10 min.
Kartofler mm. blendes og fortyndes med mælk/fløde, og der bruges kulør for at få farve. Smages til med salt
og peber.
Lav enten pommes frites (købe) til eller kartofler, skrællet og skåret i tern ca. 1 cm, vendes med olie i en pose
og drysses med salt. Ca. 40 min i varmluftsovn 180 grader.
Salat:
3 rødbeder
3 æbler
50 g valnødder/ hasselnødder

Limousinefolk er ifølge Kirsten
totalt forkælet mht. til kød. Der
spises næsten kun limousinekød,
fordi man har det selv – og det er
ekstraordinært godt kød! Simpel
tilberedning med salt og peber bliver dog for uinteressant i længden,
derfor har Kirsten udviklet denne
specielle marinade med ingefær og
chili. Pas nu på ikke at putte for
meget ingefær i. God appetit!

Olie
Æblecider
Salt og Peber

Rødbeder og æbler skrælles og skæres i små tern 2-3 mm. Hak valnødder og evt. hasselnødder (gerne ristede i
ovn eller på pande inden de hakkes) og drys over. Dressing blandes af 3 dele olie og 1 del æblecider, salt og peber.
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Limousinesteaksalat med
tomater og croutoner
Ingredienser (Antal personer 4):
4 limousinebøffer af f.eks. inderlår
2 hjertesalat
500 g cocktailtomater
1 løg
100 g fetaost

Dressing:
1 spsk. vineddike
3 spsk. olivenolie
1 spsk. sød sennep
2 tsk. flydende honning
1 bundt purløg
Salt og peber

Opskriften er fra
Lisbet og Aksel Frimann Larsen,
Vesterborg på Lolland.

Croutoner:
300 g hvedebrød uden kerner og skorpe
½ dl olivenolie
Flagesalt

Lisbet og Aksel driver ca. 125
hektar med sukkerroer og korn på
den fede, flade jord på Lolland.
I visse perioder er det kun sukkerroerne, det handler om, men der
bliver dog også tid til limousinerne.
Der bliver sørget godt for de 40
moderdyr med opdræt, der er i
besætningen.

Flute:
Tænd ovnen på 200 grader. Skær brødet i små tern og vend med olie. Fordel brødet på en bageplade med bagepapir
og drys med flagesaltet. Rist det gyldent i ovnen i ca. 10 minutter.
Steg bøfferne på en grillpande i ca. 3 minutter på hver side. Afkøl kødet før det skæres i skiver.

At dyrene har det godt kombineret med nogle gode gener, gør at
kødproduktionen er i top. De dyr,
Aksel ikke sælger til avl, slagtes og
afsættes til slagteri eller direkte til
private forbrugere.

Skyl salaten og slyng den tør. Salaten snittes, tomaterne halveres og løget hakkes fint. Vend salat med tomater
og løg, og smuldr herefter fetaosten over. Skær kødet i skiver og anret det på salaten.
Rør eddike med olie, sennep, honning og klippet purløg. Dryp dressingen over salaten og drys med croutonerne
lige inden serveringen.

Denne nemme og lækre opskrift
kan bruges både til middagsret,
til frokostret eller buffet. – Og så
smager den bare rigtig godt!

Serveres med et godt flute og en kold øl.
Velbekomme!
TIP: læg cocktailtomaterne på en flad tallerken med en anden flad tallerken omvendt ovenpå. Før en lang kniv
ind i mellem tallerkenerne og skær lynhurtigt alle tomaterne over på midten på én gang.
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Limousine leverpostej
Ingredienser:
500 g hakket limousinelever
50 g hakket løg
1 dl olie
100 g mel
2 tsk salt
Peber
½ l skummetmælk
Til jul kan man skifte skummetmælken ud med fløde

Opskriften er fra
Inga Simonsen og
Ole Winther Jensen,
Hedens Limousine, Sindal.

Det hele røres sammen. Massen er meget tynd, men bliver rigtig fin.
Står man med hel lever, kan en foodprocessor bruges: Først hakkes løg i foodprocessoren, så lever, så køres
olie, mel og mælk i massen.
Og til sidst krydres med salt og peber. Nemt og hurtigt!
Bages ved 175 grader ¾ time.

®

LIMOUSINEN - FRA HOVED TIL HALE

61

62

LIMOUSINEN - FRA HOVED TIL HALE

®

KLASSIKEREN

Limousinehjerte i flødesovs
Som vor mor lavede den:
Ingredienser (Antal personer 4):
1 oksehjerte
1 bundt frisk persille
Salt, peber
½ l piskefløde
Rens hjertet godt indeni, fyld det herefter med den friske persille, brun det i en gryde og drys med salt og peber,
tilsæt derefter fløden, lad det simre i 2 timer.
Skær derefter hjertet i skiver og jævn sovsen.
Serveres med kogte kartofler og hjemmelavet agurkesalat.

Opskriften er fra

Mums!

Dorthe og Keld Jensen,
Grønbjerg Limousine,
Sdr. Bork i Vestjylland.
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Oksehalesuppe
Ingredienser (Antal personer 4):
1 limousine oksehale
Suppeurter
Salt/peber
1 bladselleri
1 rød peber
1 bundt forårsløg
1 fed hvidløg
1 dl piskefløde
3 spsk. fin portvin
Halen skæres i passende stykker, ridses i kanten og lægges i gryde og tilsættes vand til det dækker.
Bringes i kog og skummes.
Herefter tilsættes suppeurter, salt og peber og det hele koges i ca. 4 timer.
Tag halestykkerne op og si suppen.

Opskriften er fra

Suppen hældes i en gryde og bringes i kog, hvori man så koger de snittede bladselleri, rød peber, forårsløg og
hvidløg i 5 min.

Dorthe og Keld Jensen,
Grønbjerg Limousine,
Sdr. Bork i Vestjylland.

Tilsæt nu fløden.

Opskriften her er et lidt anderledes
bud på en nem og velsmagende
oksehalesuppe.

Lige inden servering tilsættes portvinen.
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Stegning i ovn – mørt og ikke tørt, STOP i tide
Det er vigtigt, at magert kød ikke steges for længe. Centrumtemperaturen er afgørende for kødets mørhed,
saftighed, smag og farve og for tilberedningssvindet. Magert kød er mest saftigt, når centrumtemperaturen er
58-65ºC. Bakterier som fx salmonella vil kunne findes på kødets overflade, mens der i kernen på hele kødstykker praktisk taget er sterile bakteriologiske forhold. Der er derfor ingen grund til at fraråde rosastegte stege og
hele kødstykker. Hakket kød skal altid gennemsteges.
Anbefalet centrumtemperatur:
Oksemørbrad
58-60ºC
Oksefilet
58-60ºC
Roastbeef
58-60ºC
Kalvefilet
60-62ºC
Hakket kød, rullesteg o.l. 70ºC
Oksetykkam
80ºC
Traditionel stegning – ovntemperatur 150ºC og derover (varmluftsovn 20º lavere end almindelig ovn):
Sæt gerne kødet i kold ovn, det bliver bedre, når det varmes langsomt op. Sæt et stegetermometer i stegen, så
spidsen af spydet sidder i centrum af stegen: Magert kød, oksefilet og -culotte steges ved 150-160ºC. Centrumtemperaturen i kødet kan stige op til 5 grader efter, at kødet er kommet ud af ovnen. Jo højere ovntemperatur, jo
mere vil centrumtemperaturen stige.
Lavtemperaturstegning – ovntemperatur 100ºC eller derunder:
Ovntemperaturen skal minimum sættes 20ºC højere end den ønskede centrumtemperatur i den færdige steg.
Kødet bliver mere mørt og saftigt, når det steges ved lav temperatur. Temperaturen ind igennem stegen bliver
mere ensartet. Centrumtemperaturen i kødet vil normalt ikke stige, efter at kødet er taget ud af ovnen.
Hviletid:
En steg behøver ikke hvile, når den er taget ud af ovnen. Den bliver ikke bedre af det. Hvis man lader den hvile,
skal den ikke pakkes ind, så vil den nemlig „stege videre“.
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Stegning på pande – mørt og ikke tørt, STOP i tide
•
•
•
•
•
•
•

Dup kødet tørt med køkkenrulle.
Krydr med salt* og peber.
Varm panden op, brug gerne fedtstof**, det skal sige lyde.
Kom ikke for meget kød på ad gangen.
Brun kødet på begge sider ved god varme, steg færdigt ved middel varme.
Brug minutur og skær en flig af kødet for at se, om det er færdigt.
Tag kødet af panden, når det er færdigt, og kasser fedtstoffet.

*

Jo tidligere saltet kommes på, jo større virkning vil det have. Salt trækker ikke væske ud af kødet – det
giver mere mørt og saftigt kød og mindre stegesvind.
** Helt kød (bøffer, koteletter, schnitzler) optager ikke fedtstof under stegning. Stegning i fedtstof giver et
pænere resultat og stegningen bliver mere ensartet. Bruning har stor betydning for smag, farve og duft,
men bruning kan ikke lukke porerne på kødet. Stegning med fedtkant giver ikke mere smag end stegning
uden fedtkant.
Stegetid og temperatur:

Wokstrimler af oksekød

Bruning i minutter
(på hver side ved høj varme)
hurtigt

Bøffer af mørbrad eller filet (2 cm)

1

Medaljoner af tyksteg eller mørbrad
(3 cm)

1

Schnitzler af kalvekød (1 cm)

1

Kalvekoteletter (2 cm)

1

Tournedos af mørbrad (3 - 4 cm)
(Oksekød)

1

Kødtype

Hakkebøffer (1½ cm)
(2 cm)

Stegning i minutter
(på hver side ved god varme)

Samlet stegetid i minutter
1 - 1½
4-5
6-7
8-9
6-8
8 - 10
12 - 14
4
6
6-8
8 - 10
6-8
8 - 10
12 - 14
14 - 15
18 - 20

Rød: 1 - 1½
Rosa: 2 - 2½
Gennemstegt: 3 - 3½
Rød: 2 - 3
Rosa: 3 - 4
Gennemstegt: 5 - 6
Rosa: 1
Gennemstegt: 2
Rosa: 2 - 3
Gennemstegt: 3 - 4
Rød: 2 - 3
Rosa: 3 - 4
Gennemstegt: 5 - 6
7-8
9 - 10

www.voresmad.dk
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Forhandlere af limousine kalvekød
Friland Limousine forhandles i alle Irmas butikker. Du kan finde oversigt over butikkerne på Irmas hjemmeside, irma.dk.
Derudover har følgende butikker og slagterforretninger kød fra Friland Limousine:
SuperBest Rønde
Hovedgaden 49B
8410 Rønde

Slagter Mortensen
Vestergade 17
7620 Lemvig

Farre A/S
Stilbjergvej 4 A, Elkjær
7190 Billund

Nørregades Slagterforretning
Nørregade 28
8700 Horsens

Slagter Munch ApS
Sct. Laurentii Vej 1, Østerby
9990 Skagen

Gårdbutikken
Søby Overgaard
8300 Odder

Mesterslagteren
Skagensvej 28
9982 Ålbæk
Tlf.: 98 48 86 80

Aabenraa Slagteren
Søndergade 3
6200 Åbenrå

SuperBest Skagen
Skagavej 104
9990 Skagen
Tlf.: 98 44 18 40

Spørg slagteren hvis du ikke finder de ønskede
udskæringer i din butik. (kilde: Friland.dk)
Desuden afsætter en række limousineavlere kødet
direkte fra gården.
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