
Kødudbytte ved tilberedning af kyllinger 
ved forskellige tilberedningsmetoder 

Af Finn Gaarden Jensen 

Efter anmodning fra Statens Levnedsmiddelinstitut 
og De danske Husmoderforeninger indledte hus
holdningsrådet en undersøgelse af kØdudbyttet ved 
tilberedning af fjerkræ af forskellig størrelse efter 
forskellige tilberedningsmetoder. 

Inden undersøgelsen blev det under forhandlin
ger med Slagteri- og Konserveslaboratoriet klar
gjort, at man der lå inde med et betydeligt mate
riale vedrørende tilberedning af ænder og gæs, 
hvorfor husholdningsrådet har koncentreret sig om 
tilberedning af kyllinger. På husholdningsrådets 
foranledning igangsattes imidlertid på Slagteri- og 
Konserveslaboratoriet nogle forsøg med tilbered
ning af ænder. Resultaterne heraf er publiceret 
i Tekniske Meddelelser nr. 2, 1979. 

Fra levnedsmiddelinstituttets side skriver sig in
teressen for at få undersøgt kødudbytte fra insti
tuttets arbejde med at fastsætte portionsstørrelser 
og foretage kostberegninger for storhusholdninger. 
Desuden var det nærliggende at få belyst, hvor 
store kyllinger skal være for, at forbrugerne kan få 
mest muligt tilberedt kØd pr. krone. I landbruget 
arbejdes selvsagt ud fra økonomiske betragtninger, 
men disse omfatter kun stadierne frem til gryde
klar stand. TilberedningsforsØg med udbyttebe
stemmelse er derfor en naturlig overbygning på 
foreliggende materiale fra Statens Husdyrbrugsfor
søg, afd. for forsøg med fjerkræ. Imidlertid kan 
der være flere forhold, som bestemmer størrelsen 
af kyllinger i butikkerne, herunder vane, prisvur
dering på stykbasis i stedet for på vægtbasis etc., 
således at det ikke behøver være de mest rationelle 
størrelser, der udbydes. Endelig er det ikke uvæ
sentligt, hvilke smagsforskelle der måtte være mel
lem store og små kyllinger. 

For at få belyst ovennævnte forhold gennem
førtes 

I) Et hovedforsøg med forskellige tilberedninger 
af store og små hane- og hønekyllinger. 

II) En orienterende prisundersøgelse i detailhan
delen - sammenkoblet med kØdudbyttebe
stemmelser som i hovedforsøget og 

III) Et beregningsarbejde og vurderingsarbejde i 
samarbejde med Statens Husdyrbrugsforsøg, 
afd. for forsøg med fjerkræ. 

I. HOVEDFORSØG 

Forsøgsmaterialet 
For at få et så ensartet og homogent forsøgsma
teriale som muligt, leveredes forsøgsmaterialet af 
Forsøgsfjerkræslagteriet i Hillerød. 

Alle de i undersøgelsen indgåede kyllinger stam
mede fra samme udrugning og med ens opfodring. 
Kyllingerne var en krydsning mellem »HVID 
CORNISH« og »HVID PLYMOUTH ROCK«. 

Husholdningsrådet udtog kyllingerne af 2 gan
ge, hver gang 50 hønekyllinger og 50 hanekyllin
ger. Kyllingerne, der var rensede, blev udtaget di
rekte fra spinchiller og umiddelbart herefter pak
ket i plastposer (kyllingerne var ikke afdryppede). 
Efter ankomst til husholdningsrådet blev kyllinger
ne vejet i plastpose, hvorefter de blev nedfrosset 
ved 720° C, indtil tilberedning skulle finde sted. 

Ved første udtagning var kyllingerne · 8 uger 
gamle (hold 1) og ved anden udtagning 11 uger 
(hold 2). Kønsbestemmelsen af kyllingerne blev 
foretaget af en af husholdningsrådets medarbej
dere efter en kort instruktion fra slagteriet. 

Hold 1 bestod af 50 hønekyllinger i vægtinter
vallet 740-1.159 g samt 50 hanekyllinger i vægt
intervallet 907-1.363 g. Tilsvarende bestod hold 2 
af 50 hønekyllinger i intervallet 1.144-1.900 g samt 
50 hanekyllinger i intervallet 1.286-2.071 g (utrim
met, grydeklare 7 indmad). 

Tilberedningsmetoder i almindelighed 
I forbindelse med undersøgelsen var det af inter
esse at få en fornemmelse af, hvilke der er de al
mindeligste tilberedningsmetoder i praksis, hvor 
hyppigt kyllinger parteres før tilberedning etc. 
Endvidere var det også af interesse at få at vide, 
om mængden af spiselig del af købte kyllinger i 
forhold til knoglemængden på den tilberedte kyl
ling opleves som rimelig, samt hvilke dele af kyl
lingen, der, foruden skroget, normalt kasseres. 

Til belysning heraf omdeltes et spørgeskema til 
ansatte i husholdningsrådet. 

Der var 42 af 51 adspurgte, som spiste kyllinger. 
Af disse tilberedte 64 % almindeligvis ved gryde
stegning, 29 % ved grillning, 26 % ved kogning, 
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38 % ved ovnstegning, 33 % i ildfast fad med låg 
og 24 % i stegepose. I 83 % af tilfældene tilbered
tes kyllingerne hele. 

Med hensyn til den relative kØdmængde fandt 
79 % den tilstrækkelig, mens 14 % fandt mæng
den for lille. 7 % svarede ikke. 

Hvad angik kasserede dele, udover skroget, sva
rede 5 %, at de intet kasserede. 43 % kasserede 
halsen, og 88 % kasserede gumpen. 26 % kasserede 
derudover andre dele. 

Forsøgsplanen 
På basis af de afgivne svar vedrørende tilbered
ningsmetoder blev det vedtaget at gennemføre 
samtlige - i alt 6 - idet der tilberedtes både små 
(hold 1) og store (hold 2) kyllinger efter de 
nævnte metoder og med lige mange hønekyllinger 
og hanekyllinger i hvert forsøgsled. Inden for 
hvert forsøgsled valgtes kyllingerne så ensartede 
som muligt med hensyn til vægt. 

For 4 metoders vedkommende - grydestegning, 
grillstegning, kogning og stegning i ovn - tilbe
redtes pr. metode 

(2 størrelser X 2 køn X 3 gentagelser = 12 kyl
linger) X 2 = 24 kyllinger, 

og for 2 metoders vedkommende - stegning i 
ildfast fad med låg samt i stegepose pr. metode 

2 størrelser X 2 køn X 2 gentagelser 1= 8 kyllin
ger. 

På alle de tilberedte kyllinger bestemtes tilbered
ningssvind og kødudbytte. 

Analytisk bestemtes fedt og tørstof i kødet fra 
de tilberedte kyllinger. Fra grydestegningerne og 
grillstegningerne analyseredes 

(2 størrelser X 2 køn X 2 gentagelser 
linger) X 2 = 16 kyllinger, 

og fra kogning og ovnstegning 

8 kyl-

2 størrelser X 2 køn X 3 gentagelser = 12 kyl
linger. 

Fra stegning i ildfast fad med låg samt i stege
pose analyseredes 

2 størrelser X 2 køn X 2 gentagelser = 8 kyl
linger. 

I rå tilstand (fælles sammenligningsprøve) be
stemtes ligeledes fedt og tørstof i kødet, hvilket 
skete på 

2 størrelser X 2 køn X 3 gentagelser = 12 kyl
linger. 

Mængden af anvendelig del (kØd og skind) fra 
disse kyllinger bestemtes også. 

Der blev foretaget organoleptisk bedømmelse 
ved 4 dommere af grydestegte og grillstegte kyllin
ger. For hver tilberedningsmetode bedømtes 

2 størrelser X 2 køn X 2 gentagelser = 8 kyllin
ger. 

METODIK 

Før tilberedningen blev kyllingerne optøet i køle
rum i 24 timer (ca. 4° C) efterfulgt af 1 time ved 
stuetemperatur ( ca. 21 ° C). De optøede kyllinger 
blev efterset - befriet for evt. lunger, blod og 
indvendigt fedt - og aftørret. Optøningsdryp er 
ikke bestemt, da kyllingerne var blevet pakket 
meget våde og uden for den normale emballerings
funktion. 

På kyllingerne blev lår og gump »bundet op« 
med bomuldsgarn, og vinger og halsskind fæstnet 
med kØdnåle. 

Grydeklar vægt noteredes, og inden tilberedning 
måltes begyndelsestemperaturen i brystkødet. Den 
var i alle tilfælde 1-3° C. 

Tilberedningsmetoder 
Ved en kombination af litteraturstudier og for
forsøg fandtes, at kyllingerne var tilpas tilberedt 
ved stegning, når temperaturen i den tykkeste del 
af brystkødet var 93° C og ved kogning, når tem
peraturen var 85°. 

Samtlige temperaturmålinger blev foretaget med 
termoføler. 

Grydestegning 
Til stegningen anvendtes 50 g margarine og 1 % 
dl kogende vand pr. 1.000 g kylling. 

Inden vandtilsætning blev kyllingerne jævnt bru
net i 6 min. i alt i margarinen. Herefter stegtes 
de den første halvdel af beregnet stegetid incl. 
bruning med brystet nedad. Derefter blev kyllin
gerne vendt og en termoføler sat i den tykkeste del 
af brystet, og temperaturforløbet fulgt til stegnin
gens afslutning ved 93° C. Stegetidens første halv
del blev beregnet ud fra en skønnet total stegetid 
på 5 min. pr. 100 g »grydeklar« kylling. 

Stegningen blev foretaget over gas i al-gryder 
- 3 l (d ·= 24 cm) til små kyllinger (hold 1) og 5 l 
(d ·= 28 cm) til store kyllinger (hold 2). 

Grillstegnnig 
Grillstegningen blev foretaget i LK SAFIR 1100 
elkomfur, indstillet på 250° C. Grilludstyret var 
VOSS med elmotor med roterende spyd (1 omdr. 
pr. 30 sek.). 

Grillrammen var anbragt på nederste rille i ov
nen med en spydafstand på ca. 10 cm fra ovnens 
bund. 
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Kogning 
Kyllingerne kogtes med brystet opad. De blev sat 
over i koldt vand (ca. 18° C), l1/2 l ·pr. 1.000 g 
kylling, og kogningen blev foretaget over gas i al
gryder som beskrevet under grydestegning. 

Ovnstegning 
Kyllingen blev i kold LK-ovn anbragt med brystet 
nedad på rist i underste rille med bradepande 
(Irmas engangs) under, indeholdende Y2 l koldt vand 
(ca. 18° C). Ovnens termostat blev sat på 160° C. 

Fra temperaturen i ovnen havde nået 160° C, 
skønnedes stegetiden til 6 min. pr. 100 g »gryde
klar« kylling. Når halvdelen af den beregnede tid 
var gået, blev kyllingen vendt. Ved en brystkød
temperatur på 80° C, begyndtes efterbruning af 
kyllingen - væsken blev hældt fra, ovnens ventil 
åbnet og termostaten stillet på 250° C. 

Stegning i ildfast fad med låg 
Kyllingerne blev anbragt med brystet opad i Jena 
fad med låg - længde, bredde og hØjde henholds
vis 26 cm, 17,3 cm og 11,2 cm - og sat i forvar
met LK-ovn ved 250° C. 

Stegning i pose 
Kyllingerne blev med brystet opad i Irma stege
pose af polyesterfilm - 25 X 38 cm - sat i forvar
met LK-ovn ved 200° C. 

Til beredningssvind 
Efter hver enkelt tilberedning bestemtes svindet ud 
fra »grydeklar« vægt ved vejning efter afdrypning 
og henstand i 5 min. 

Tilberedningstider og energiforbmg 
Ved hver tilberedning måltes tiden, og tilbered
ningstid pr. 100 g grydeklar kylling blev beregnet. 

Endvidere måltes energiforbruget (forbruget af 
gas eller el) under tilberedningen. 

Kødudbytte 
KØdudbyttet (spiselig del) bestemtes efter hver en
kelt tilberedning. Skrog, gump, vingespidser og 
halsskind blev vejet før kassation til bestemmelse 
af, hvor stor en procentdel disse dele udgjorde af 
den grydeklare kylling. 

Kødafpilningen blev foretaget som i en almin
delig spisesituation »hvor man ikke gnaver bene
ne«. KØdudbyttet bestemtes i procent af grydeklar 
kylling. 

Organoleptisk bedømmelse 
På brystkØd og kilebenskød uden skind bedømtes 
smag, saftighed og trevlethed. Der anvendtes 10-0 
skalaer, hvor 10 '= særdeles god smag, meget saf
tig og ikke trevlet. 0 = meget dårlig smag, ekstra 
tør og ekstra meget trevlet. 

4 af husholdningsrådets særligt trænede dommere 
deltog i bedømmelserne. 

Fedt og tørstof 
Fedt- og tørstofindholdet bestemtes i kyllingernes 
spiselige del. Inden analyserne blev kødet hakket 
2 gange med en STULTZ automatic kødhakker 
med hulskive 4Y2 mm efterfulgt af grundig blan
ding med en gaffel. Fedtindholdet bestemtes efter 
Gerbermetoden og tørstofindholdet ved tørring til 
konstant vægt ved 100° C, efter at prøven var rørt 
ud med sand. 

RESULTATER 

Tabel 1 giver en oversigt over vægten af kyllin
gerne i grydeklar tilstand. (Lunger, blod og ind
vendigt fedt, der fjernedes, udgjorde omkring 2-
3 % af vægten). Som det fremgår af oversigten, er 
der nogen variation i materialet, selv om det til
stræbtes at tilberede så vidt muligt lige tunge kyl
linger inden for hver metode. 

Tabel 1. Vægt af grydeklare kyllinger - variation og gennemsnit i gram 

Gryde Grill Kogning Ovn Fad Pose 

var. I gns. var. gns. var. I gns. var. gns. var. gns. var. gns. 

Hold 1 
Høner 834- 962 913 859- 977 915 862- 946 906 910-1074 997 828- 871 850 894-- 924 909 
Haner 1033--1150 1100 1053--1174 1100 1084-1138 1110 994-1210 1111 944- 974 959 1036-1071 1054 

Hold 2 
Høner 1205--1433 1312 1226-1397 1311 1231-1362 1309 1304-1460 1369 1102- 1215 1158 1223--1274 1248 
Haner 1533--1690 1608 1588-1676 1627 1508-1645 1579 1379-1651 1494 1336-1510 1423 1404-1588 1496 

n 24 24 24 24 8 8 
!. 1233 1238 1226 1243 1098 1177 
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Tabel 2. Tilberedningssvind, 0/o 

Gryde I Grill I Kogn. I Ovn Fad Pose 
I 

Hold 1 
Høner 22,7 25,8 17,2 26,4 26,6 19,6 
Haner 21 ,1 27,9 16,0 28,3 23,0 20,8 

Hold 2 
Høner 22,2 29,5 17,4 28,2 23,2 20,6 
Haner 22,3 28,4 17,1 26,9 24,6 21,0 

x 22,0 27,9 16,9 27,4 24,4 20,5 

r;x I 0,53 

Tabel 3. Kødudbytte, 0/o 

1 
Gryde I Grill I Kogn. I Ovn I Fad I Pose 

Hold 1 
Høner 50,8 50,1 55,7 49,4 48,8 54,1 
Haner 51,5 47,6 55,3 47,2 50,4 52,8 

Hold 2 
Høner 52,6 48,2 55,8 48,7 51,2 53,4 
Haner 52,3 48,0 54,6 47,8 50,0 51,6 

lt 51,8 48,5 55,3 48,3 50,1 53,0 

I S:x I 0,40 

Tabel 4. Tilberedningstid, min. pr. 100 g grydeklar kylling 

1 
Gryde I Grill I Kogn. I Ovn I Fad I Pose 

Hold 1 
Høner 6,7 5,5 
Haner 5,4 5,6 

Hold 2 
Høner 4,7 5,0 
Haner 4,5 5,0 

lt 5,3 5,3 

~lt I 

Tilberedningssvind (tabel 2) 
Der fandtes ingen sikre forskelle i tilberednings
svindet mellem køn eller størrelse af kyllingerne. 
Derimod fandtes sikker forskel i svindet mellem 
de forskellige tilberedningsmetoder. Ved kogning 
var svindet mindst - 16,9 % i gennemsnit - og ved 
ovn- og grillstegning størst - henholdsvis 27,4 % 
og 27,9 % i gennemsnit. 

Kødodbytte (tabel 3) 
Hvad angåF kØdudbyttet fandtes ingen forskel 
mellem størrelserne, men der var tendens til, at 
kødudbyttet fra hønerne i gennemsnit var lidt 
større end udbyttet fra hanerne. 

Me1lem tilberedningsmetoderne fandtes sikker 

3,9 10,0 5,6 6,2 
4,0 9,8 5,2 5,6 

4,0 7,8 4,4 5,4 
3,7 7,6 4,3 5,0 

3,9 8,8 4,9 5,6 

0,20 

forskel, idet udbyttet fra kyllinger tilberedt ved 
kogning var det største - 55,3 % i gennemsnit. 
Det må i øvrigt her tages i betragtning, at slut
temperaturen er lavere end ved de andre tilbered
ningsmetoder. Grill- og ovnstegte kyllinger gav i 
gennemsnit henholdsvis 48,5 % og 48,3 % tilberedt 
kød exe!. vingespidser, gump og halsskind, der 
udgjorde 5-6 % af den grydeklare vægt. 

Tilberedningstider (tabel 4) 
Selv inden for samme tilberedningsmetode fandtes 
ret så individuelle forskelle i tilberedningstiden pr. 
100 g kylling. Den statistiske behandling af resul
taterne viste ingen sikker forskel i tilberedningstid 
mellem køn, men derimod mellem størrelser, idet 
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Tabel 5. Forbrug af gas og el pr. 100 g grydeklar kylling 

Gryde, Grill , 
m' gas kWh 

Hold 1 
Høner 0,016 0,313 
Haner 0,010 0,303 

Hold 2 
Høner 0,013 0,277 
Haner 0,011 0,277 

:x 0,013 0,293 

de store kyllinger (hold 2) havde kortere tilbered
ningstid pr. 100 g end de små (hold 1). 

Mellem tilberedningsmetoder fandtes sikker for
skel. Kogning gav med sikkerhed den korteste tid 
pr. 100 g (lavere sluttemperatur) og ovnstegning 
den længste. Der var ikke sikker forskel i tid ved 
stegning ! henholdsvis fad, under grill, i gryde og i 
pose. 

Energiforbrug (tabel 5) 
I tabellen er angivet forbruget af gas (m3) og el 
(kWh), som medgår ved tilberedning af 100 g kyl
ling. 

El- og gasforbrugene er energimæssigt ikke di
rekte sammenlignelige, idet varmetabene fra de 
forskellige former for tilberedningsudstyr varierer. 
Men det fremgår dog tydeligt, at grillning kræver 
mest energi - omregnet ca. 5 gange så meget som 
stegning eller kogning i gryde. Tilberedning i ovn 
ligger her imellem, idet dog stegning i pose er 
energibesparende, fordi der ikke skal fordampes 
væske. 

Til orientering skal da tilføjes, at rent energi
mæssigt kan der ved forbrænding af bygas regnes 
med en øvre brændværdi på 16,66 MJ/mS, samt at 
1 kWh svarer til 3,6 MJ. Endvidere kan det ud fra 

Tabel 6. Organoleptisk bedømmelse 

Gryde 

Kogn., Ovn, Fad, Pose, 
m' gas kWh kWh kWh 

0,016 0,140 0,107 0,073 
0,016 0,137 0,100 0,063 

0,016 0,113 0,083 0,063 
0,017 0,110 0,080 0,060 

0,016 0,127 0,093 0,063 

de gældende gas- og elpriser nævnes, at såfremt 
energien stammer fra bygas, koster 1 MJ ca. 6 
Øre og fra el ca. 8 øre. 

Organoleptisk bedømmelse (tabel 6) 

Hvad angår smag, fandtes ingen sikre forskelle, 
hverken mellem størrelser, køn eller tilberednings
metoder (gryde- og grillstegning). Der fandtes der
imod forskel mellem stykkerne, idet kilebenskødet 
var lidt mere velsmagende end brystkødet. 

Med hensyn til saftighed, fandtes heller ingen 
forskel mellem størrelser, køn eller tilberednings
metoder. Der fandtes sikker forskel mellem styk
kerne. Brystkødet bedømtes lidt tØrt og kile
benskødet godt saftigt. 

Bedømmelsen af trevlethed viste, at brystkødet 
med sikkerhed var mere trevlet end kilebenskødet. 
Der fandtes ingen forskel mellem køn eller tilbe
redningsmetoder, men der var en tendens til, at de 
store kyllinger (hold 2) var lidt mindre trevlede 
i kødet end de små (hold 1). 

Fedt- og tørstofindhold (tabel 7-9) 
I tabel 7 er angivet kødmængder, fedtindhold samt 
tørstofindhold i de rå kyllinger. Der er forskel i 

Grill 

smag I saftighed I trevlethed smag I saftig hed I trevlethed 

bryst I lår I bryst I lår I bryst I lår bryst I lår I bryst I lår I bryst I lår 

Hold 1 
Høner 7,8 8,5 6,2 8,5 5,5 8,4 8,0 8,5 6,6 8,4 5,8 8,0 
Haner 8,4 8,4 6,4 8,8 5,6 8,6 8,1 8,9 6,4 8,8 5,6 8,5 

Hold 2 
Høner 8,2 8,5 6,8 8,9 6,1 9,2 8,1 8,6 6,9 8,5 6,1 8,5 
Haner 8,0 8,6 6,4 8,1 6,2 8,5 8,2 8,8 6,5 8,5 6,6 8,5 

x 8,1 8,5 6,4 8,6 5,9 8,7 8,1 8,7 6,6 8,5 6,0 8,4 

sit 0,57 0,63 0,71 0,57 0,63 0,71 
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kØdmængden, idet dette udgør godt 70 % på de 
store kyllinger (hold 2) og godt 64 % på de små 
(hold 1). Mellem køn er der ingen forskel. 

I de rå kyllinger er fedtindholdet i gennemsnit 
11,8 % og tørstofindholdet 30,7 % uden sikre 
størrelses- og kønsforskelle. 

Tabel 7. Rå kyllinger 

I tabel 8 er angivet fedtindholdet i de tilberedte 
kyllinger ved de forskellige tilberedningsmetoder. 
Taget totalt er der her sikker forskel mellem køn
nene, idet de tilberedte høner generelt er lidt fede
re end hanerne. Mellem tilberedningsmetoder er 
ligeledes fundet sikker forskel , således at kyllinger 
stegt i pose med sikkerhed er federe end kyllinger 
tilberedt ved de øvrige metoder. 

I 

I 

Hold 1 
Høner 
Haner 

Hold 2 
Høner 
Haner 

it 

sit 

I 
Kødudbytte, Fedt, 

'lo % 

64,6 11 ,6 
64,6 10,6 

74,6 13,4 
70.5 11,7 

68,6 11,8 

0,84 0,68 

I 
Tørstof, 

'lo 

30,4 
29.7 

31 .7 
30.9 

30,7 

0,56 

Hvad angår tørstofindholdet fandtes også her 
forskel mellem kønnene, men ikke mellem stør
relser. Mellem tilberedningsmetoder fandtes igen 
forskel, idet kyllingerne tilberedt ved grydesteg
ning og ved kogning havde lavere tørstofindhold 
end kyllingerne tilberedt ved de øvrige metoder. 

Tabel 8. Fedtindhold, % i tilberedte kyllinger 

1 
Gryde I Grill I Kogn. I Ovn I Fad I Pose 

Hold 1 
Høner 12,4 11 ,7 11.3 12,7 13,2 14,5 
Haner 12,0 10,9 10,8 12,8 12,0 11,0 

Hold 2 
Høner 11,8 11 ,7 13,7 12,5 12,3 13,5 
Haner 11 ,3 9,8 11 ,5 9,8 9,6 12,4 

:X 11,9 11,0 11,8 12,0 11,8 12,9 

I sit 0,31 

Tabel 9. Tørstofindhold, % i tilberedte kyllinger 

Gryde Grill j Kogn. I Ovn I Fad I Pose 

Hold 1 
Høner 36,6 38,6 34,9 40,0 39,7 

' 
39,5 

Haner 36,4 38,9 34,8 39,9 38,8 37,8 

Hold 2 
Høner 36,6 38 ,8 36,8 39,8 38,5 39,2 
Haner S6 ,1 38,1 35,0 38,0 37,5 38,2 

it 36,4 38,6 35,3 39,4 38,6 38,6 

~it I 0,21 

Tabel 10. Fedtenergiindhold i rå og tilberedte kyllinger 

Fedtenergiindhold, ' lo 

Rå I Gryde I Grill I Kogn. I Ovn I Fad I Pose 

Hold 1 
Høner 58 54 49 52 51 53 57 
Haner 56 53 47 50 52 50 48 

Hold 2 
Høner 62 52 49 57 51 51 54 
Haner 58 51 44 52 44 44 52 

X 58 52 47 53 50 50 53 
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Tabel 11. Indkøbte kylling~r. Tilberedningssvind, %. Kødudbytte, %. Priser m.m. 

Vægt kl . Svind, 0/, Kødudbytte, 'la Pris pr. 
Pris pr. kg Producentens 

Aut. nr. spis. kød, udgift pr. kyl-
g gns. af 3 gns. af 3 

733 800 18,9 54,1 
744 800 24,9 48,6 
703 900 23 ,4 53,6 
724 950 24,7 50,0 
711 950 19,7 53,3 
733 1100 23,8 52,5 
701 1100 22,6 53,1 
n3 1200 25,6 51,2 
702 1200 23,3 52,1 
724 1200 22,1 52,6 
733 1300 25 ,3 51 ,6 
701 1300 23,1 50,8 
722 1350 23,7 49,7 
711 1600 21,2 53,8 
731 1800 26,4 50,5 

1 3 X15 23 ,2 51,8 

S,: 1,56 1,13 

I tabel 9 a er angivet gennemsnitsværdieme af 
fedtenergiindholdet i de rå og tilberedte. 

I de tilberedte kyllinger er fedtenergiindholdet 
af størrelsesordenen 50 %, dog skiller kyllingerne 
tilberedt ved grillstegning sig ud med et fedtenergi
indhold på under 50 % (gennemsnit 47 % ). 

II. KYLLINGER FRA DETAILHANDE
LEN, PRIS OG KØDUDBYTTE 

I fortsættelse af undersøgelsen af kØdudbyttet ved 
tilberedning af kyllinger ved forskellige tilbered
ningsmetoder undersøgtes kØdudbyttet ved tilbe
redning af kyllinger indkøbt i detailhandelen. 

Kyllingerne, der var af forskellig oprindelse 
(forskellige autorisationsnumre) eller i forskellige 
vægtklasser, blev alle indkøbt i forretninger i dyb
frossen tilstand i foråret 1978. Der indkøbtes 3 
eksemplarer af hver slags. 

Kyllingerne blev tilberedt ved grydestegning, og 
der bestemtes stegesvind og kØdudbytte på alle 
3 kyllinger. En af disse kyllinger bedømtes organ
oleptisk - smag, saftighed og trevlethecl. De andre 
to kyllinger blev analyseret for fedt- og tørstof
indhold. Der brugtes samme metodik som i ho
vedforsøget. 

kylling , kr. 
kr. 

13,95 32,23 
15,15 38,97 
13,95 28,92 
13,60 28,63 
10,95 21 ,63 
13,80 23,90 
12,95 22,17 
12,95 21,08 
15,95 25,51 
15,65 24,79 
13,90 20,72 
13,95 21 ,12 
15,65 23,33 
19,95 23,18 
23,95 26,35 

25,50 

RESULTATER 

Materialet 

ling, kr. 

} 7,02 

7,62 

i 7,92 

8,68 

} 9,27 

} 9,85 

10,14 
12,65 
14,41 

De indkøbte kyllinger fordeler sig på 9 vægtklas
ser fra 10 slagterier (tabel 11), og vægtklasserne 
varierer fra 800 g til 1.800 g. 

Stegesvind, kødudbytte, priser (tabel 11) 
Stegesvindet varierede fra 18,9 % til 26,4 % med et 
gennemsnit på 23,2 % beregnet ud fra grydeklar 
vægt + indmad. Dette stemmer stort set overens 
med hovedforsøgets resultater. Der fandtes sikker 
forskel i stegesvindet, men kun siledes, at kyllin
gerne med autorisationsnummeret 733 i vægtklas
sen 800 g gav mindre svind end kyllingerne med 
autorisationsnummeret 731 i vægtklassen 1.800 g. 
Der var ellers ikke tendens til, at kyllinger i højere 
vægtklasser gav større stegesvind. 

Kødudbyttet - spiselig del - beregnet ud fra 
kyllingerne i grydeklar stand varierede fra 54,1 % 
til 48,6 %, og disse angivne procenter er netop 
forskellige fra hinanden på statistisk grundlag. Hel
ler ikke her fandtes tendenser til, at tungere kyllin
ger gav større kødudbytte. 

Det skal her bemærkes, at de frosne kyllinger 
med enkelte undtagelser indeholdt indmadspose, 
som vægtmæssigt varierede fra 4,5 % til 15,4 %. 
Denne indmadspose er ikke includeret i kødudbyt
tet. 

Kødudbyttet beregnet ud fra kyllingerne i gryde-
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Tabel 12. Indkøbte kyllinger. Organoleptisk bedømmelse 

Vægt kl. Smag 
Aut. nr. 

g 
Bryst I Lår 

733 800 8,0 8,0 
744 800 8,0 8,0 
703 900 8,2 8,0 
724 950 7,2 7,8 
711 950 8,5 9,0 
733 1100 8,0 8,8 
701 1100 7,2 8,2 
n3 1200 8,5 9,0 
702 1200 7,5 7,8 
724 1200 8,0 8,2 
733 1300 8,2 8,8 
701 1300 8,0 8,2 
722 1350 8,0 8,2 
711 1600 8,0 8,8 
731 1800 7,5 8,2 

l 7,9 8,3 

Sl 0,16 

klar stand stemmer overens med tidligere fundne 
resultater. 

I tabel 11 er angivet priserne for de indkøbte 
kyllinger i frossen stand. 

Prisen pr. kg spiseligt kød varierer fra kr. 38,97 
til kr. 20,72, og i meget store træk ser det ud, som 
om kødet fra kyllingerne i de laveste vægtklasser 
er det dyreste. 

Tabel 13. Indkøbte kyllinger. Fedt og tørstof i til
beredte kyllinger 

Aut. nr. / Væ~tkl. 

733 800 
744 800 
703 900 
724 950 
711 950 
733 1100 
701 1100 
773 1200 
702 1200 
724 1200 
733 1300 
701 1300 
722 1350 
711 1600 
731 1800 

x 

Fedt 
0/o 

13,2 
9,8 

10,4 
10,4 
11,8 
10,2 
12,2 
10,8 
11,8 
11 ,4 
13,4 
12,4 
11,6 
11 ,5 
10,5 

11 ,4 

Tørstof .,. 
38,0 
35,2 
35,0 
36,0 
36,3 
35,4 
36,9 
36,4 
35,8 
36,2 
37,8 
37,1 
36,8 
35,8 
37,2 

36,4 

Fedtenergi 
0/o 

54 
46 
49 
48 
52 
48 
53 
49 
53 
51 
55 
53 
51 
52 
47 

51 

Saftig hed Trevlethed 

Bryst I Lår Bryst I Lår 

6,5 8,0 7,5 9,0 
6,0 7,2 6,0 7,8 
7,0 7,8 6,8 8,2 
5,2 7,5 4,5 8,2 
7,0 8,5 7,0 9,0 
6,0 8,0 5,2 8,5 
5,0 7,2 4,2 8,0 
7,2 8,5 7,0 9,0 
6,0 8,0 5,5 8,2 
5,5 7,5 5,0 8,5 
7,0 8,5 6,5 8,5 
6,0 8,0 5,2 8,5 
5,5 7,5 6,8 8,2 
6,5 8,2 6,2 8,2 
6,0 8,0 6,5 8,2 

6,2 7,9 6,0 8,3 

0,26 0,34 

Organoleptiske egenskaber (tabel 12) 
Der fandtes sikker forskel både i smag, saftighed 
og trevlethed mellem de indkøbte kyllinger, men 
store gruppeoverlapninger inden for hvert krite
rium gør en opdeling på statistisk grundlag van
skelig. Der var ikke noget, der tydede på generelle 
organoleptiske forskelle mellem vægtklasser, men 
der var korrelation mellem bedømmelseskriterier
ne, således at de bedst smagende kyllinger også var 
blandt de saftigste og mindst trevlede. Som tid
ligere bedømtes kilebenskødet som bedre end 
brystkødet. ' 

Fedt, tørstof (tabel 13) 
Det gennemsnitlige fedtindhold i de stegte kyllin
ger varierede fra 9,8 % til 13,4 %. 

Tørstofindholdet var af størrelsen 36 % og fedt
energiindholdet omkring 50 % . Alle størrelser stem
mer overens med hovedforsøget. 

Det skal ganske kort nævnes, at en orienterende 
grydestegning af friske ikke frosne kyllinger gav 
resultater helt på linie med grydestegning af oven
nævnte frosne kyllinger. 

m. ØKONOMISKE BEREGNINGER 
I tabel 11 er angivet den udgift, som er forbundet 
med at frembringe kyllinger i de forskellige vægt
klasser. 

Resultaterne er beregnet ud fra værdier over 
kyllingers slagtevægt og foderforbrug. Prisen pr. 
kg foder angives for tiden at være kr. 1,51, og be· 
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Tabel 14. Sammensætning af tilberedt kylling ved forskellige tilberedningsmetoder 

Grydeklar vægt, g 

Tilberedning Gryde Grill 

Vægt af tilberedt kylling , g 920 850 
spiseligt kød, g 611 572 
Heraf: fedt, g 73 63 

protein, g 150 158 
vand, g 388 351 

gyndelsesudgiften til en nyudruget kylling at være 
kr. 1,33. 

Som ventet stiger udgiften pr. kylling med sti
gende vægt. En kylling i vægtklassen 1.800 g ko
ster ca. 2V2 gange så meget som en kylling i vægt
klassen 800 g. 

De angivne værdier, der kun repræsenterer ud
giften til ' foder pr. daggammel kylling og slagteri
omkostninger, skal tages med lidt forbehold, da 
udgiften til husleje, varme + el, strøelse og ar
bejdsløn i forbindelse med opdrættet ikke er med
regnet. Alligevel giver de - sammenholdt med de
tailpriserne - et godt skøn over avancerne inden 
for fjerkræsektoren . I udgifterne er også medregnet 
slagteomkostninger, som beløber sig til 2,25 kr. pr. 
kylling, et beløb som dækker de omkostninger, der 
lØber på fra afhentning af kyllingerne til de ligger 
dybfrosne i fryserummet. 

1180 g 

Kogt Ovn Fad Pose 

980 856 891 937 
652 569 591 625 
77 68 70 81 

153 156 158 161 
422 345 363 383 

Med hensyn til foderudnyttelsen, herunder ener
gi- og proteinudnyttelsen, har undersøgelser vist, at 
jo større kyllingerne er i opskåret tilstand, jo min
dre har energi- og proteinudnyttelsen været. Fx 
er tallene 15,3 % og 21,7 % for en kylling på 
1.050 g, mens de tilsvarende tal for en kylling på 
1.310 ger 13,4 % og 19,1 % . 

Tages slagteriomkostningerne med i den økono
miske beregning, er det mest fordelagtigt at slagte 
kyllinger i de højere vægtklasser, hvilket vil sige, 
når de er 48-50 dage gamle. 

Dette forhold ændres ikke, selv om tilberednin
gen i den enkelte husholdning tages med i betragt
ning. Smagsforskellene er negligible, og de procen
tiske forskelle der er i svind som funktion af til
beredningsmetode skyldes, som beregningen i tabel 
14 viser, fortrinsvis forskelle i vandindhold. 

Resume: Kødudbytte ved tilberedning af kyllinger 

Statens Husholdningsråd har undersøgt kØdudbyt
tet ved tilberedning af kyllinger efter forskellige 
tilberedningsmetoder. 

Undersøgelsen har omfattet tilberedning af både 
hønekyllinger og hanekyllinger i 2 forskellige vægt
klasser. Kyllingerne er tilberedt ved grydestegning, 
grillstegning, kogning, stegning i ovn, stegning i 
ildfast fad med låg samt stegning i pose. 

For hver metode bestemtes tilberedningssvind, 
tilberedningstid, medgået energiforbrug samt kød
udbytte (spiselig del). Desuden blev de gryde- og 
grillstegte kyllinger bedømt organoleptisk. 

Derudover bestemtes fedt- og tørstofindhold i 
både de rå og tilberedte kyllinger. 

Der fandtes forskelle i tilberedningssvindet mel
lem de forskellige metoder, ligesom der også fand
tes forskelle i kødudbytte. Ved kogning svandt 
kyllingerne mindst. Der fandtes også forskel i til
beredningstiden mellem metoderne. Kogning tog 
kortest tid pr. 100 g og ovnstegning længst tid. 

Organoleptisk kunne der ikke påvises sikre for
skelle i velsmag mellem grillstegte og grydestegte 
kyllinger, men der er væsentlige forskelle mellem 

forskellige dele af kyllingen såvel i smag som kon
sistens. 

Hvad angår fedt- og tørstofindhold, var høne
kyllingerne lidt mere fedtrige og tØrstofholdige 
end hanekyllingerne. I øvrigt var kyllingerne stegt 
i pose mere fedtholdige end kyllingerne tilberedt 
ved de øvrige metoder. · 

Desuden undersøgtes kØdudbyttet ved tilbered
ning af kyllinger indkøbt i frossen stand i detail
handelen. Tilberedningen skete ved grydestegning, 
og der bestemtes svind samt kØdudbytte. 

Endvidere bedømtes kyllingerne organoleptisk, 
og i kødet bestemtes fedt- og tørstof. 

Kyllingerne, der var i forskellige vægtklasser i 
intervallet 800-1.800 g, svandt under tilberedningen 
gennemsnitlig 23,2 %. KØdudbyttet beregnet ud fra 
kyllingerne i grydeklar stand var i gennemsnit 
51,8%. 

De organoleptiske bedømmelser viste som ven
tet, at kilebenskødet smagte bedre, var mere saf
tigt og mindre trevlet end brystkødet. Indholdet af 
fedt og tørstof var i gennemsnit henholdsvis 11,4 % 
og 36,4 % . 
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Forsøgsresultaterne blev sammenholdt med det 
materiale, som Statens Husdyrbrugsforsøg, afd. for 
forsøg med fjerkræ, udarbejder som grundlag for 
en Økonomisk optimalisering af fjerkræavlen. Det 
måtte konkluderes, at det med de rådende foder-

priser og andre udgifter, og sammenholdt med den 
mængde kød og protein, som forbrugerne kan få 
i tilberedt stand for deres penge, for tiden bedst be
taler sig at slagte kyllinger i de højere vægtklasser, 
dvs. ca. en uge ældre end tilfældet er nu. 

Summary: Meat yield by preparation of chickens 

The Danish Government Home Economics Coun
cil has investigated the meat yield by different 
methods of preparation of chickens. 

The examinations include preparation of hen 
chickens as well as of roosters of two different 
weight categories. The chickens were subjected to 
roasting in pot, on grill, in oven, in oven-proof 
covered dish, in roasting bag, and to boiling. 

For each method were determined loss of weight 
during preparation, time of preparation, applied 
energy consumption, and resultant meat yield 
(edible parts). The pot- and grill-roasted chickens 
were furthermore evaluated organoleptically. 

Moreover the contents of fat and dry matter of 
raw as well as cooked chickens were determined. 

The loss of weight as well as the meat yield 
varied with the different methods of preparation, 
with lowest loss accomplished by boiling. Also the 
time of preparation varied with the different me
thods used, with boiling registering the shortest 
and roasting in oven the longest period. 

No certain difference in the taste of grill- and 
pot-roasted chickens was ascertained, whereas dif
ferent parts of the chicken varied noticeably in 
taste and consistency. 

As regards contents of fat and dry matter the 
hen chickens contained slightly more fat and dry 
matter than the roosters, and bag-roasted chickens 
proved to contain more fat than chickens prepared 
by other methods. 

Also the meat yield as well as the loss of 
weight by preparation in pot of chickens purchased 
in frozen state from retail outlets were determined. 

The chickens were further evaluated organolep
tically, and the contents of fat and dry matter in 
the meat registered. 

The weight of chickens originally varying in 
categories from 800 to 1800 grammes was on the 
average during the preparation reduced by 23,2 
percent. The meat yield calculated on basis of 
chickens ready for cooking came to 51,8 percent. 

The organoleptical evaluations proved as anti
cipated that the drumstick meat was superior in 
taste and more juicy and Jess fibrous than the 
breast meat. The average contents of fat and dry 
matter constituted 11,4 and 36,4 percent respec
tively. 

The results of the examinations have been re
lated to the material prepared by the Poultry De
partment of the National Institute of Animal 
Science aiming at optimum economic yield of 
poultry keeping. 

The conclusion must be that considering the pre
valent feed prices and other costs, and in view of 
the amount of prepared meat and protein obtained 
moneywise by the consumers, it would be a more 
profitable solution to slaughter chickens of higher 
weight categories i.e. one week alder than is the 
practice at present. 


