
Udarbejdelse af tilberedningsmetoder for andrikker og ænder 

ved slagtealdrene 71 
/ 2, 81 

/ 2 og 131 
/ 2 uge 

Af Kirsten Christensen og Jytte Kjærgaard, Slagteri- og Konserveslaboratoriet 

Der er i 1. kvartal af 1977 foretaget forsøg med 
stegning af ænder af samme oprindelse ved slag
tealdrene 7Yz og 13Yz uge samt med 8Yz uge æn
der af anden oprindelse. 

Formålet var at udarbejde tilberedningsmetoder, 
· der begrænser svindet ved tilberedning, og som 
kan anvendes til ænder af forskellig alder. 

Der er udarbejdet tre stegemetoder: stegning i 
pose, korttidsstegning samt langtidsstegning. 

Forsøgsmaterialet omfattede i alt 40 dyr, som 
fordeltes efter køn og alder på de tre stegemeto
der. 

Resultaterne viste, at 8Yz uge gamle andrikker 
var tungere end ænder af samme alder. Hannerne 
havde en smule større optøningssvind end hun
nerne. 

Ved korttidsstegning var svindet signifikant 
mindst for 81h uges ænder. Ænder af denne alder 
havde i Øvrigt efter stegning i stegepose det høje
ste fedtindhold, og det kunne derfor se ud til, 
at 8Yz uges ænder holder bedre på fedtet. For
skellene i stegesvind mellem aldre - inden for 
hver af de to andre undersøgte stegemetoder - var 
dQg ikke sikre, selv om tendensen var den samme. 

For forsøget som helhed er der ikke signifikante 
forskelle i svind. 

Da der ikke i nogen henseender er påvist sikre 
forskelle mellem 7Y2- og 131h uges ænder, er det 
sandsynligt, at de afvigelser, som 81h uges ænder
ne viste, alene skyldes forskelle i avlsmaterialet. 
Alt taget i betragtning er de tre beskrevne stege
metoder lige velegnede. 

Helhedsindtrykket af ænder stegt i pose og ved 
korttidsstegning er meget fint, idet ænderne er ens
artede brune. Ænder stegt i pose har dog et kogt 
udseende på ryggen. Egensmag og saftighed i 
bryst- og lårkØd er meget tilfredsstillende i ænder 
stegt ved korttids- og langtidsstegning, hvorimod 
der ved stegning i pose måske ikke opnås så kraf
tig en egensmag. 

INDLEDNING 

Statens Husholdningsråd henvendte sig i februar 
1976 til Fjerkræeksport-Udvalget med anmodning 
om at overveje mulighederne for en deklarations
ordning for ænder, idet husholdningsrådet modtog 
en række forbrugerklager over ænder med meget 
lidt kØd på og et stort svind ved tilberedningen. 

Statens Husholdningsråd foreslog en deklaration 
af ænders alder på baggrund af forskelle i forhol-

det mellem fedt og protein afhængig af, om det er 
7Yz uge eller 13Yz uge gamle ænder. En deklara
tion med oplysning om alder og en næringsdekla
ration med fordelingen af de energigivende stof
fer ville derfor være en relevant oplysning for for
brugeren, og det ville forklare den høje kilopris 
på 131h uges ænderne, idet svømmefugle efter 
fjerskiftet ved 81h uges alderen bliver fyldigere 
i kødet, men til gengæld har mindre tilvækst pr. 
kg foder end de unge ænder. 

Efter drøftelse med Fjerkræeksport-Udvalget 
blev det besluttet, at Landøkonomisk Forsøgslabo
ratorium, afdelingen for Fjerkræforsøg, skulle 
iværksætte forsøg vedrørende undersøgelse af til
vækst og foderforbrug hos andrikker og ænder i 
perioden 0-13 uger. Endvidere skulle undersøgel
sen belyse forhold vedrørende slagte- og parte
ringsudbyttet såvel som kØdfylde og den kemiske 
sammensætning hos andrikker og ænder ved slag
tealdrene 51h, 71h, 81h og 131h uger. 

Den organoleptiske bedømmelse af andrikker og 
ænder ved slagtealdrene 71h og 131h uge blev 
foretaget af Slagteri- og Konserveslaboratoriets 
smagerhold. Resultaterne af disse undersøgelser er 
offentliggjort i Meddelelse fra Statens Husdyr
brugsforsøg, nr. 168, 1977 af Folmer HØj med 
følgende resultater: 

De helt unge ænder fra 51h-7 uger giver et util
fredsstillende slagteprodukt, mens en forøgelse af 
slagtealderen fra 71h-131h uge giver en betydelig 
stigning i opskæringsprocent og parteringsudbytte 
i form af brystkØd, Mens lårkødets mørhed er 
bedst efter 13Yz uge, er brystkødets saftighed 
bedst på de 7Yz uge gamle dyr, hvor det især var 
andrikkerne, som bedømtes bedst med signifikant 
høje helhedsindtryk, smag og mørhed af lårkød. 

Den forbedrede kØdfylde til trods er der fra 8. 
til 13. uge en stigning i fedtindhold og et fald i 
proteinindhold, men en del af fedtet aflejres i 
bughulen (og fjernes dermed ved istandgørelsen). 

Nærværende rapport indeholder resultater fra 
den del af undersøgelsen, der omfatter udarbej
delse af tilberedningsmetoder for andrikker og æn
der ved slagtealdrene 7Yz, 8Yz og 13Yz uge tillige 
med fedt- og proteinanalyser af andrikker og æn
der efter tilberedning. 

FREMGANGSMÅDE 

Formålet med forsøget er at udarbejde en let og 
anvendelig tilberedningsmetode, der kan benyttes 
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for ænder af forskellige aldre og vægte (1800-3000 
g), der samtidig ikke giver for stort stegesvind. 
Der er til forsøget anvendt 71h og 131/2 uge an
drikker og ænder fra samme avlsmateriale og 81h 
uge andrikker og ænder fra et andet avlsmateriale. 
Ænderne er slagtet, nummereret og vejet på for
søgsfjerkræslagteriet i Hillerød. Efter pakning er 
ænderne frosset på slagteriet og et par dage senere 
overflyttet til laboratoriets frostlager, -;-18° C. 
Stegning af ænderne er påbegyndt · efter 3 måne
ders lagring. 

Optøning 

Optøning er foretaget i emballagen ved +4° C i 
24 timer + 2 timer i kØkkentemperatur. Der var 
ikke indmadsposer i ænderne. Før og efter optø
ning er ænderne vejet til beregning af optØnings
svind. Der er anvendt 15 g salt pr. and fordelt 
indvendig og udvendig. Som fyld er anvendt 185 
g rå æblestykker og 45 g svesker pr. and. Anden 
er lukket ' med kødnåle ved hals og bug. Vingerne 
er vredet om på ryggen. Alle stegninger er fore
taget i laboratoriets elektriske ovne type BBC 
1650 Lux K, 68 liter. Ved de fleste stegninger er 
der målt centrumstemperaturer i brystkødet med 
termofølere. 

Tilberedningsmetode I, i stegepose 

Ovnen indstilles på 200° C over/undervarme. Når 
ovnen er varm, anbringes anden i stegepose med 
brystet opad på risten. Bradepanden anbringes un
der risten på nederste rille i ovnen. Ved en cen
trumstemperatur i brystkødet på 80° C tages anden 
ud af ovnen, posen klippes op og fedt og sky hæl
des fra. Bryst- og lårkØd frigøres fra posen. Ov
nen indstilles på 250° C overvarme og anden bru
nes til centrumstemperatur i brystkødet på 95° C 
er opnået eller til skindet er sprødt. 

Tilberedningsmetode II, korttidsstegning 

Ovnen indstilles på 250° C over/ undervarme. Når 
ovnen er varm, anbringes anden med brystet op-

Tabel I. Stegepose 

Alder 

Antal 

Vægt, g 
Optø. svind 01, 
Stegesvind ' lo 
Total svind 'lo 
Tid min . pr. 100 g 
Total tid, min. 

71/, uge 

4 

gns. min. max. 

2017 
1,8 

47,4 
48,4 
5,4 

1787 - 2156 
1,0 - 2,5 

43,7 - 49,6 
44,5 - 50,7 
5,2 - 5,7 
93 - 115 

ad på risten over bradepanden, der sættes på ne
derste rille i ovnen. Efter 1h times bruning skrues 
ovnen ned til 200° C resten af stegetiden indtil en 
centrumstemperatur i brystkØd på 95° C er opnået 
eller til skindet er sprødt. Fedt og sky hældes fra 
2-3 gange under stegningen. 

Tilberedningsmetode m, langtidsstegning 

Ovnen indstilles på 160° C over/undervarme. An
den anbringes på risten med brystet opad og 1 liter 
vand i bradepanden, der er anbragt på nederste 
rille i ovnen. Ved en centrumstemperatur i bryst
kØdet på 80° C hældes sky og fedt fra og ovnen 
indstilles på 250° C overvarme. Anden steger vi
dere til en centrumstemperatur i brystkØd på 95° C 
eller skindet er sprødt. 

Efter samtlige stegninger henstår anden ca. 10 
minutter, hvorefter æbler og svesker fjernes og 
der beregnes stegesvind i relation til optøet vægt. 
Optønings- og totalsvind er beregnet i relation til 
frosset vægt. 

Umiddelbart efter stegningen er ænderne smags
bedømt af laboratoriets eksperthold på 3 personer. 
Stegetid og -temperatur blev tilpasset efter bedøm
melse af mØrhed og saftighed i en række forforsøg. 

Ved en vurdering af resultaterne fra disse for
forsøg er der udarbejdet tre stegemetoder til ænder 
i aldrene 71/2, 81/2 og 131h uge med vægtinterval
lerne 1800-3000 g. 

Der er foretaget en ekspertbedømmelse med 
deltagelse fra Forsøgsfjerkræslagteriet og Statens 
Husholdningsråd af ovennævnte tre stegemetoder 
for 81h og 131h uge andrikker og ænder med vægt
intervallerne 2150-2800 g. Resultaterne af disse 
stegninger viste sig at være tilfredsstillende bortset 
fra, at en af smagerne fandt manglende saftighed 
i brystkødet hos ænder ved korttidsstegning tillige 
med sejhed i lårkødet - specielt ved 131h uge 
ænder. 

De tre stegemetoder er endvidere afprøvet i 
private husholdninger af laboratoriets personale (6 
personer) og gav et tilfredsstillende resultat. Lige
ledes er 8- og 13-uges ænder fra detailhande-

811, uge 13'/, uge 

3 5 

gns. min. max. gns. min. max. 

2226 1947 - 2370 2657 2528 - 2786 
1,0 0,6 - 1,5 1,9 1,7 - 2,4 

44,3 42,7 - 45,6 49,8 43 ,5 - 54,2 
44,9 43,0 - 46,4 50,8 44,4 - 55,1 
5,3 5,0 - 5,9 5,4 5,0 - 6,5 

115 - 120 130 - 165 



14 TEKNISKE MEDDELELSER 

for ænder af forskellige aldre og vægte (1800-3000 
g), der samtidig ikke giver for stort stegesvind. 
Der er til forsøget anvendt 71h og 131h uge an
drikker og ænder fra samme avlsmateriale og 8th 
uge andrikker og ænder fra et andet avlsmateriale. 
Ænderne er slagtet, nummereret og vejet på for
søgsfjerkræslagteriet i Hillerød. Efter pakning er 
ænderne frosset på slagteriet og et par dage senere 
overflyttet til laboratoriets frostlager, +18° C. 
Stegning af ænderne er påbegyndt · efter 3 måne
ders lagring. 

Optøning 

Optøning er foretaget i emballagen ved +4° C i 
24 timer + 2 timer i kØkkentemperatur. Der var 
ikke indmadsposer i ænderne. Før og efter optø
ning er ænderne vejet til beregning af optønings
svind. Der er anvendt 15 g salt pr. and fordelt 
indvendig og udvendig. Som fyld er anvendt 185 
g rå æblestykker og 45 g svesker pr. and. Anden 
er lukket med kØdnåle ved hals og bug. Vingerne 
er vredet om på ryggen. Alle stegninger er fore
taget i laboratoriets elektriske ovne type BBC 
1650 Lux K, 68 liter. Ved de fleste stegninger er 
der målt centrumstemperaturer i brystkødet med 
termofølere. 

Tilberedningsmetode I, i stegepose 

Ovnen indstilles på 200° C over/undervarme. Når 
ovnen er varm, anbringes anden i stegepose med 
brystet opad på risten. Bradepanden anbringes un
der risten på nederste rille i ovnen. Ved en cen
trumstemperatur i brystkØdet på 80° C tages anden 
ud af ovnen, posen klippes op og fedt og sky hæl
des fra. Bryst- og lårkØd frigøres fra posen. Ov
nen indstilles på 250° C overvarme og anden bru
nes til centrumstemperatur i brystkødet på 95° C 
er opnået eller til skindet er sprødt. 

Tilberedningsmetode II, korttidsstegning 

Ovnen indstilles på 250° C over/undervarme. Når 
ovnen er varm, anbringes anden med brystet op-

Tabel I. Stegepose 

Alder 

Antal 

Vægt, g 
Optø. svind 'lo 
Stegesvind 01, 
Total svind ' lo 
Tid min. pr. 100 g 
Total tid, min . 

71/, uge 

4 

gns. min. max. 

2017 
1,8 

47,4 
48,4 
5,4 

1787 - 2156 
1,0 - 2,5 

43,7 - 49,6 
44,5 - 50,7 
5,2 - 5,7 
93 - 115 

ad på risten over bradepanden, der sættes på ne
derste rille i ovnen. Efter 1h times bruning skrues 
ovnen ned til 200° C resten af stegetiden indtil en 
centrumstemperatur i brystkØd på 95° C er opnået 
eller til skindet er sprødt. Fedt og sky hældes fra 
2-3 gange under stegningen. 

Tilberedningsmetode m, langtidsstegning 

Ovnen indstilles på 160° C over/undervarme. An
den anbringes på risten med brystet opad og 1 liter 
vand i bradepanden, der er anbragt på nederste 
rille i ovnen. Ved en centrumstemperatur i bryst
kødet på 80° C hældes sky og fedt fra og ovnen 
indstilles på 250° C overvarme. Anden steger vi
dere til en centrumstemperatur i brystkØd på 95° C 
eller skindet er sprødt. 

Efter samtlige stegninger henstår anden ca. 10 
minutter, hvorefter æbler og svesker fjernes og 
der beregnes stegesvind i relation til optøet vægt. 
Optønings- og totalsvind er beregnet i relation til 
frosset vægt. 

Umiddelbart efter stegningen er ænderne smags
bedømt af laboratoriets eksperthold på 3 personer. 
Stegetid og -temperatur blev tilpasset efter bedøm
melse af mØrhed og saftighed i en række forforsøg. 

Ved en vurdering af resultaterne fra disse for
forsøg er der udarbejdet tre stegemetoder til ænder 
i aldrene 7Y2, 81h og 13Y2 uge med vægtinterval
lerne 1800-3000 g. 

Der er foretaget en ekspertbedømmelse med 
deltagelse fra Forsøgsfjerkræslagteriet og Statens 
Husholdningsråd af ovennævnte tre stegemetoder 
for 81h og 131h uge andrikker og ænder med vægt
intervallerne 2150-2800 g. Resultaterne af disse 
stegninger viste sig at være tilfredsstillende bortset 
fra, at en af smagerne fandt manglende saftighed 
i brystkødet hos ænder ved korttidsstegning tillige 
med sejhed i lårkØdet - specielt ved 131h uge 
ænder. 

De tre stegemetoder er endvidere afprøvet i 
private husholdninger af laboratoriets personale (6 
personer) og gav et tilfredsstillende resultat. Lige
ledes er 8- og 13-uges ænder fra detailhande-

811, uge 13'1, uge 

3 5 

gns. min. max. gns. min. max. 

2226 1947 - 2370 2657 2528 - 2786 
1,0 0,6 - 1,5 1,9 1,7 - 2,4 

44,3 42,7 - 45,6 49,B 43,5 - 54,2 
44,9 43,0 - 46,4 50,8 44,4 - 55,1 
5,3 5,0 - 5,9 5,4 5,0 - 6,5 

115 - 120 130 - 165 
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Tabel li. Korttidestegning 

Alder 71/2 uge 

Antal 4 

gns. I min. max. 

Vægt, g 1991 1929 - 2132 
Optø.-svind 0/, 2,2 1,7 - 2,8 
Stegesvind 'lo 48,0 46,3 - 50,7 
Total svind 'lo 49,2 47,4 - 51,8 
Tid min. pr. 100 g 5,9 4,9 - 6,4 
Total tid, min. 95 - 135 

len stegt i pose og ved korttidsstegning for at kon
trollere, om forsøgsmaterialet skulle være mere 
modent end ænder fra normal produktion, og der
med kræve kortere tilberedningstid og følgelig give 
mindre svind. Svindene, der fremgår af tabel V, 
er imidlertid af samme størrelse som i hovedfor
søget. 

RESULTATER 

Resultaterne af optønings-, stege- og totalsvind 
ved de tre stegemetoder er opført i henholdsvis 
tabel I, II og III. 

Ved beregning af resultaterne for stegesvind 
fandtes et signifikant lavere svind for 81h uges æn
der ved korttidsstegning, mens der ingen forskel 
er mellem 71h og 131h uges ænder ved nogen af 
metoderne. 

Betragtes totalsvindet, er der en kraftig tendens 
til at korttidsstegning generelt giver mindst svind, 
men da de 81h uges ænder er af anden oprindelse 
end de 71h- og 131h-uges ænder og optØningssvin
det er afhængig af vandoptagelsen under kølingen 
efter slagtning, er det mest relevant alene at se på 
stegesvindet. 

Der er ingen sikre kønsforskelle, hvorfor disse 
er udeladt i tabellerne. 

Der er foretaget en måling af kilowattforbruget 

Tabel Ill. Langtidsstegning 

Alder 

Antal 

Vægt, g 
Optø. svind'/, 
Stegesvind 0/, 

Total svind 0/, 

Tid min. pr. 100 g 
Total tid, min. 

71/, uge 

6 

gns. I min. max. 

1958 
2,3 

48,6 
49,7 
10,S 

1742 - 2155 
1,4 - 4,1 

46,4 - 51 ,7 
47,1 - 52,8 
9,7 - 11,4 
190 - 240 

81/, uge 

6 

gns. I min. max. 

2247 1986 - 2544 
1,0 0,7 - 1,5 

43,0 39,4 - 45,5 
43,5 40,1 - 46,3 

5,1 4,0 - 6,6 
96 - 140 

13'/, uge 

3 

gns. I min. max. 

2658 2616 - 2703 
1,9 1,1 - 3,2 

48,5 47,2 - 50,4 
49,5 47,8 - 52,0 
5,5 5,2 - 5,8 

140 - 155 

ved de tre stegemetoder. Resultaterne ses af ne
denstående skema: 

I 
and I total stege- , kWh 

nettovægt, g tid i min. forbrug 

stegning I pose 
korttidsstegning 
langtidsstegning 

2592 
2655 
2547 

130 
155 
224 

3,16 
3,63 
4,02 

Resultaterne af kemisk analyse for protein og fedt 
i tilberedte andrikker og ænder fremgår af tabel 
IV. Stegning er foretaget i stegepose. Efter steg
ning er alt spiseligt kØd og skind pillet fra benene 
med undtagelse af gumpen, det yderste af hals
skindet og den yderste vingespids. Procent spiselig 
tilberedt del af grydeklar vægt var omkring 25, 
som det fremgår af tabellen. Det gennemsnitlige 
fedtindhold i 8Yz uges ænder var signifikant hØjere 
end i 7Yz og 13Yz uges. Der var ingen sikre for
skelle i proteinindholdet. 

DISKUSSION 

Resultaterne af stegeforsøgene giver anledning til 
følgende bemærkninger for så vidt angår stege
metodernes velegnethed. 

Det er, som tidligere nævnt i rapporten, forsøgt 
at udarbejde en stegemetode, der giver en velsma-

81
/, uge 13'/, uge 

4 5 

gns. I min. max. gns. I min. max. 

2377 2335 - 2406 2678 2518 - 2824 
1,2 0,8 - 1,7 2,1 1,7 - 2.4 

46,5 40,7 - 50,1 51,2 45,1 - 54,5 
47,2 41,5 - 50,5 52,2 46,4 - 55,6 
10,0 8,0 - 11 ,6 8,3 7,3 - 8,9 

190 - 270 190 - 265 
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Tabel IV. Protein• og fedllndhold I splsellg del efter stegning I stegepose 

Alder 71/, uge 

Antal 6 

gns. min. max. 

"lo protein 25,1 24,4 26.0 
0/o fedt 22,1 20,6 24,2 
kJ/100 g 1251 
Spiselig del, 0/o 24,9 20,5 31,3 

gende og velstegt and med brunt og sprødt skind 
og som ikke svinder for meget under stegningen. 
De tre beskrevne stegemetoder giver alle et til
fredsstillende resultat. 

Stegning i pose og korttidsstegning giver dog de 
mest ensartede resultater, hvorimod langtidsstegte 
ænder er uensartet brune og helhedsindtrykket der
for ikke så fint, som ved de to andre metoder. 
Egensmag og saftighed i bryst- og lårkØd er til
fredsstillende hos ænder stegt ved korttids- og 
langtidsstegning, hvorimod man ved stegning i 
pose måske ikke opnår så kraftig en egensmag. 
Smagsforskellene i de færdigstegte ænder er ube
tydelige, det må derfor blive et temperaments
spØrgsmål, hvorvidt man vil foretrække den ene 
metode frem for den anden. 

Det skal bemærkes, at det ikke er ufarligt at 
stege en stor and i stegepose på grund af den 
megen sky og fedt, der skal hældes fra inden bru
ningen. Endvidere er poserne ikke tilstrækkelig 

81/, uge 131/, uge 

4 6 

gns. min. max. gns. min. max. 

24,1 22,9 26,0 25,7 23,8 26,5 
25,1 24,4 26,0 20,7 18,1 23,4 
1347 1309 
26,2 20,8 26,6 25.2 22,3 27,7 

store til de største ænder, og nogle fabrikater poser 
må ikke komme over 200° C. 

Vedrørende totalsvind i relation til aldre skyldes 
denne muligvis forskelle i avlsmaterialet mellem 
på den ene side 8Y.2 uge og 7Y2 og 131h på den 
anden side. Men for at kunne konkludere, om 
disse forhold skyldes avlsmaterialet, burde under
søgelsen have omfattet ænder fra samme avlsma
teriale. 

Med hensyn til protein og fedtindhold i tilbe
redte ænder viser tabel IV, at 81h uge ænder og 
andrikker indeholder 3-4% mere fedt end 7% og 
131h uge, til trods for, at der ved analyse af 
fedtindhold i rå ænder, Landøkonomisk Forsøgs
laboratorium, er fundet, at 81h uge indeholder fra 
1-4% mindre fedt end 7Y.2 og 13Y2 uge. Da det 
samtidig også har vist sig, at 8Y2 uges ænder har 
et mindre stegesvind, ser det ud som om disse æn
der har en bedre evne til at holde på fedtet under 
stegningen. 

Tabel V. Resultater af stegning af ænder fra detallledet. Stegning I stegepose 

Alder, 
Frosset 

Indmad Optøet Stegt Optønings· Stege- Total-
Nr. væg_t g, 

uger 
netto 

g vægt g vægt g svind 0/o svind'% svind "lo 

10 13 2322 247 2002 1095 4 45 46 
15 8 2875 276 2188 1117 16 49 57 

Korttidsstegning 

12 13 3130 300 2729 1320 4 52 53 
17 8 2687 392 1926 927 16 52 60 

8 og 13 uger ænder er fra to forskellige slagterier. 
Optøning foretaget ved 15° I 18 timer. 

Eftertryk tilladt med kildeangivelse, men i henhold til § 2, i lov nr. 178 af 20. april 1960 om Statens Husholdningsråd 
må resultaterne af rådets undc:nøgebea- og forsøasarbejde kun anvendes i reklameøjemed, nlr rldet skriftligt har givet tilla
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