


Ud fra Gitte og Erik Skovsgaards klare overbevisning ”man kan smage på kødet, hvordan dyrene har haft 
det under opvæksten”, blev der opstillet en række målbevidste krav til det kødkvæg, der skulle være ”Kilde-
gaardens” varemærke. Historien om dette danske kvalitetskødkvæg fra ”Kildegaarden” tog sin begyndelse 
tilbage i 1990.

Krav baseret på en kærlighed til såvel dyrene, som den danske natur blev udmøntet til det anerkendte 
kvalitetsvaremærke, vi kender i dag. Der laves løbende, grundig kontrol - ingen kæde er jo stærkere end 
det svageste led! 

KRAV TIL KILDEGAARDEN ER BL.A.
•	 Kødkvæget	 transporteres	 nænsomt	 til	 slagteriet	 i	 luftaffjedrede	 lastvogne	 både	 fra	Kilde	gaarden	 og	

Kildegaarden’s andre leverandører.
•	 Inspektion	af	kødkvæget	inden	og	efter	slagtningen.
•	 Følge	kødet	fra	slagtning	til	butik	samt	opmærkning	efter	hver	enkelt	butiks	ønsker	og	krav.

KRAV TIL FORHANDLERNE ER BL.A.
•	 Faglig	kompetence	og	renlighed
•	 Omsætningshastighed
•	 Kvalitetsindstilling

Læs meget mere om os på www.kildegaarden.com

FLERE GODE OPSKRIFTER
På www.kildegaarden.com finder du 
man ge opskrifter med kødkvægs kød. 
Du fin der også alle vore tidligere udgi-
vede kogebøger med mad til alle års-
tider - lige til at downloade og bruge 
både til hverdag og til fest...

KØDKVÆG FRA KILDEGAARDEN

KILDEGAARDENS KONKURRENCE
Kildegaarden	udskrev	i	2011	en	konkurrence,	hvor	
danskerne havde mulighed for at indsende deres 
favoritret med kødkvæg. Blandt de mange spæn-
dende opskrifter, som vi modtog, har vi udtrukket 
5 vinderopskrifter.

Vinderneopskrifterne blev præmieret med et gave-
kort på 5.000 kr. til Kødkvæg fra Kildegaarden samt 
æren af at få sin opskrift udgivet i denne kogebog.

Vinderopskrifterne er udvalgt og forædlet i sam-
arbejde med professionelle madkunstnere.

Du kan se de øvrige deltagende opskrifter på www.
kildegaarden.com

Rigtig god fornøjelse med opskrifterne
Gitte og Erik Skovsgaard, Kildegaarden - Nov. 2012
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CHILLI CON CARNE I ”STEGESO”

TILBEREDNING: 
Bønnerne	sættes	i	vand	dagen	før.	Fyld	stegesoen	med	vand	så	den	kan	stå	og	trække.	Vandet	hældes	fra	
bønnerne	og	koges	i	frisk	vand	efter	anvisning	på	pakken	-	ca.	45	min.	Brun	stegen	godt	på	alle	sider,	i	fedt-
stoffet,	i	en	stor	gryde.	Hæld	vandet	ud	af	stegesoen	og	kom	den	brunede	steg	deri.	I	fedstoffet	der	er	tilbage	
i	gryden	steges	nu	finthakket	løg	og	hvidløg.	Når	det	begynder	at	tage	farve,	steges	peberfrugt	og	frisk	chili	
i	tern	med.	Tilsæt	chipotle	chili,	kanel,	spidskommen	og	paprika	og	steg	det	med.	Kom	herefter	tomater,	øl	
og	vand	i	gryden	og	kog	det	hele	godt	op,	til	øllet	er	bruset	af.	Tilsæt	chokolade	-	når	det	er	smeltet,	smages	
til	med	salt,	peber	og	tørret	chili.	Hæld	vandet	fra	de	kogte	bønner	og	vend	dem	i	saucen.	Tilsæt	frisk	timian.	
Hæld	det	hele	over	stegen,	sæt	låget	på	og	sæt	stegesoen	i	ovnen.	Det	skal	have	4	timer	ved	160	grader.		
Tag låget af og løft forsigtigt stegen over i et fad med to grydeskeer. Hæld sovsen i en gryde og kog det op 
-	den	kan	eventuelt	jævnes.	Smag	til	med	mere	chili,	salt	eller	peber.	Træk	kødet	fra	hinanden	i	trevler	med	
to gafler. Kom det op i sovsen og lad det koge lidt med. Serveres i dybe tallerkener.

TILBEHØR:	Godt	brød	og	Creme	Fraiche.	Evt.	ris.

TIP:	Bønnerne	kan	erstattes	af	2	dåser	bønner	i	saltlage	(drænes).	Hvis	man	ikke	kan	skaffe	chipotle	på	
dåse,	kan	lidt	røget	paprika	eller	chili	bruges	i	stedet.	Man	kan	bruge	en	gryde,	der	kan	gå	i	ovnen	eller	et	
fad i stedet for stegesoen. Det vigtigste er, at der er låg på. 

ALTERNATIVE UDSKÆRINGER: Kødkvægsbov eller tykkam - med eller uden ben.

INGREDIENSER - 6 PERSONER
1 kg tyksteg - Kødkvæg fra Kildegaarden 
Olie	eller	smør	til	bruning
300 g udblødte kidneybeans eller hvide bønner
2 løg, hakket
5 fed hvidløg, finthakket 
2 gule eller røde peberfrugter i tern
1-3	friske	chili,	afhængig	af	styrken
1	chipolte	-	chili	på	dåse,	røget
1/2 tsk spidskommen
1 knsp kanel
3 tsk paprika
2 tsk salt
5-6	blommetomater	i	tern
2 dl Rød Tuborg, eller 1 Ale
3 dl vand
20	g	mørk	chokolade
Friskkværnet	peber,
Tørret	chilipulver
Friske	timianblade
Eventuelt jævning

KILDEGAARDENS PRODUKTER
Kildegaardens kød forhandles både i  
landsdækkende supermarkedkæder, 
samt hos nogle slagtermestre og slag-
termesterkæder - få oplyst nærmeste 
forhandler på info@kildegaarden.com

Vinder: Helle Engdal Højer, Højbjerg
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INDISK RISRET

TILBEREDNING: 
Varm olie op i en gryde, svits hakket kødkvæg, løg og hvidløg til det er gyldent. Kom de øvrige ingredienser 
i gryden og lad det småsimre i 25 min. til kartoflerne er møre. Smag til med salt.

TILBEHØR:
Jasmin-	eller	Basmatiris	og	Creme	Fraiche.	Pynt	med	frisk	koriander.

ALTERNATIV:
Prøv	at	lave	en	Raita	(indisk	tzatziki)	til	retten.	
Raita består af Yoghurt (drænet) med små tern af, agurk, løg, knust hvidløg, mynte, frisk koriander, grøn 
chili,	salt	og	peber.	
Drys	med	Garam	Masala.	Ingredienserne	blandes	og	knuses	i	blender.
Hertil lune Naanbrød.

INGREDIENSER - 4 PERSONER
2 spsk vindruekerneolie
500 g hakket kødkvæg
4	løg,	hakket
4	fed	hvidløg,	knust
1 dåse hakkede tomater
Saften	af	1	citron
2	tsk	chilipulver
1 tsk gurkemeje
2 tsk sennepsfrø
8 stk kartofler i tern
Salt og peber

GARAM MASALA
2 spsk spidskommen, hele frø
1 spsk hele sorte perberkorn
1 spsk kanel, stødt
1 spsk koriander, hele frø
8 stk kardemomme, kapsler
5-10 nelliker
2-3 laurbærblade

VÆRD AT VIDE...
Kildegaardens hakkede kød kommer 
fra ungt kvæg, der max. er 30 mdr. 
gamle. Det hakkede kød fra de unge 
dyr, har meget mere smag og holder 
på kødsaften - så undgår du, at kødet 
svinder under tilberedningen.

Vinder: Gitte Bach Nielsen, Aalborg
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TYNDSTEGSBØFFER MED SERRANO OG GORGONZOLA

TILBEREDNING: 
Salt kartofler. Kom kartofler i en gryde med vand og bring dem i kog. Kom salt ved, skru ned og lad kartof-
lerne småkoge i 15 min.  Hæld vandet fra - behold 1 dl vand i gryden med kartoflerne, lad det koge ind. Ryst 
gryden, så saltet fæstner sig til kartoflerne.

SVAMPE SAUCE:
Smelt	smør	i	en	gryde,	sauter	svampe	til	de	er	gyldne.	Tilsæt	fløde,	mælk	og	bouillon	og	bring	saucen	i	kog.	
Smag	saucen	til	med	Balsamico,	salt	og	peber.	Jævn	saucen	med	Maizena	udrørt	i	koldt	vand.

TYNDSTEGSBØFFER:
Kom	en	skive	Serranoskinke	på	hver	bøf	og	hold	det	fast	med	en	kødnål	eller	tandstik	uden	smag.	Olien	var-
mes	op	på	en	pande	og	bøfferne	steges	1½	min.	på	hver	side,	til	de	er	let	gyldne.	Kom	Gorgonzola-stykker	
på siden med Serranoskinke og lad det smelte svagt. Krydr med salt og kværnet peber. Server bøfferne med 
svampesauce	og	saltkogte	kartofler.

ALTERNATIV TILBEHØR:
Prøv	at	kom	salvieblade	på	bøffen	under	skinken.	Server	gerne	med	en	stor	skål	af	blandede,	sprøde	salater	
med	olivenolie	og	mørk	Balsamico	Eddike.

INGREDIENSER - 6 PERSONER
6	bøffer	af	kødkvægstyndstegsfilet,	10-15mm	tykke
100	g	gorgonzola	i	tynde	skiver
6	skiver	serranoskinke
1 spsk olivenolie
Kværnet, sort peber

SALTE KARTOFLER:
1200 g små, nemme kartofler
3 spsk groft salt og 1 liter vand

SVAMPE SAUCE
50 g smør
400	g	champignon	/	andre	svampe,	i	små	stykker
2 dl fløde
4	dl	letmælk
10 g grøntsagsbouillon
1	spsk	mørk	Balsamico	Eddike
Salt og frisk kværnet peber
Kulør
Maizena	til	jævning

TIPS OG TRICKS
Brug mørt kødkvæg af god kvalitet, 
og husk at kortere stegetid og mere 
hviletid (efterstegning) giver et bedre 
resultat - det bevarer saften i kødet og 
giver en bedre smagsoplevelse. 
Efterstegning minimum = stegetid!

Vinder: Martin Kristensen, Brønderslev
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GRØNTSAGSPAKKER MED KØDKVÆG

TILBEREDNING: 
Kødkvægsstrimlerne brunes af. De brunede kødkvægsstrimler vendes med hvidløg og sesamolie / jordnød-
deolie	og	chilisauce.	Fordel	kødkvæg	og	grøntsager	ud	på	4	stykker	folie	i	30	x	28	cm.	Pakkerne	lukkes	som	
en	båd,	må	ikke	lukkes	helt	i.	Bland	soyasauce	og	juice	sammen	og	fordel	det	over	kød-	og	grøntblandingen.	
Drys med friskkværnet peber.

Stil	bådene	i	et	ovnfast	fad	og	varm	pakkerne	op	ved	200	grader	i	ca.	20	-	25	min.

TILBEHØR:
Kartofler eller pasta.

ALTERNATIV: 
Prøv	også	at	vende	kødet	med	snittet	forårsløg,	sukkerærter,	bønnespirer,	løse	majs	og	vend	det	sammen	
med	soja,	chilisauce,	oystersauce	og	fishsauce.	Server	kogte	Jasmin-	eller	Basmatiris	til	og	drys	med	frisk	
koriander.

INGREDIENSER - 4 PERSONER
3 spsk jordnøddeolie eller sesamolie
1	spsk	chilisauce
2 fed hvidløg, knust 
400	g	kødkvæg	i	strimler
1 løg, hakket 
1 rød peberfrugt i strimler
150 g grønne, frosne bønner 
1	dl	soyasauce	
1	dl	appelsinjuice

DANSK KØDKVÆG
Kødkvæget, der sælges gennem Kil-
degaarden er primært fra racerne Li-
mousine og Blonde d’Aquitaine samt 
krydsninger hvor de indgår. 
Racerne giver en rigtig god kødkvalitet 
med en høj kødprocent og kødfylde.

Vinder: Anne Damsgaard, Tjele
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GRILLET, MARINERET KØDKVÆGSMØRBRAD

TILBEREDNING: 
Bland ingredienserne sammen til marinaden. Tag lidt marinade fra til at pensle stegen med under grillning. 
Kom en afpudset, hel kødkvægsmørbrad i en pose med marinaden og stil det i køleskabet - gerne dagen 
før. Husk at vend mørbraden i marinaden, mens den står i køleskabet. Webergrillen forberedes med kul i 
hver side, ikke i midten. Tør marinaden af mørbraden og brun den direkte over kullene i 5 - 10 min. til den 
er brun. Derefter steges den ved indirekte varme i 15 - 20 min. afhængig af størrelsen på mørbraden. Det 
er	en	fordel	at	sætte	en	foliebakke	under	stegen.	Pensel	mørbraden	med	den	ekstra	marinade	hver	5.	min.	
Check	gerne	med	et	stegetermometer.	Temperaturen	skal	være	50-54	grader	målt	på	det	tykkeste	sted	på	
mørbraden. Lad altid kødet hvile i minimum lige så lang tid, som det har stegt.

TILBEHØR: Saltbagte, nye kartofler og grillede grøntsager.

TIP: For	at	åbne	smagstofferne	i	peber,	kan	man	tage	hel,	sort	peber	og	riste	på	en	pande	i	et	par	minut-
ter ved høj varme. Derefter knuses de i en morter og kan anvendes til marinaden og bruges til al anden 
madlavning.

ALTERNATIV: Hvis der er rester tilbage af denne dejlige mørbrad, kan det serveres kold med denne kartof-
felsalat og hindbærvinaigrette. Server en dejlig sommerkartoffelsalat af nye kogte kartofler, grønne aspar-
ges, løvstikke, rødløg, friske spinatblade og friske ærter. Lav en hindbær vinaigrette af hindbæreddike, 
olivenolie, friske eller frosne hindbær, skalotteløg, flydende honning, timian og lidt sød sennep.

INGREDIENSER - 6-8 PERSONER
1 stk kødkvægsmørbrad

MARINADE
4	-	5	spsk	knust,	sort	peber
3	spsk	Teriyakisauce
4	spsk	Muscovadosukker	(brun	farin	kan	bruges)
3	spsk	sød	chili
2	spsk	Maldon	seasalt
1,5 dl koldpresset rapsolie (eller olivenolie)

GRILL-SÆSONEN STÅR ALTID FOR DØREN!
På www.kildegaarden.com kan du down-
loade vores opskriftsbog med grill-opskrif-
ter... Du skulle også prøve Kil  de  gaar dens 
kvalitetspølser på grillen - de findes i man-
ge smagsvarianter og er lavet af det bedste 
kødkvæg. 

Vinder: Robert Klujeff, Viby J
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KILDEGAARDENS PØLSESORTIMENT

KILDEGAARDENS GRILLER (RINGRIDDER), 80 G 
Eneste ferske pølse i Kildegaardens grill-sortiment. Lavet efter 
sønderjysk	tradition.	Ringridderpølse.	Mild	og	meget	saftig.	
Velegnet som grill- og pandepølse.

KILDEGAARDENS GOURMETGRILLER, 80 G
Groft hakket, saftig griller med stor smag. Lavet efter en kålpølse-
opskrift fra Sønderjylland. 
Velegnet som grill-, koge- og pandepølse.

KILDEGAARDENS JALAPENOSGRILLER, 80 G
Stærk pølse med en kraftig eftersmag af Jalapenos. 
Velegnet som grill- og pandepølse.

KILDEGAARDENS BBQ-GRILLER, 80 G
Mild	og	god	smag	af	BBQ	tilsat	en	smule	ramsløg.	
Velegnet som grill- og pandepølse.

KILDEGAARDENS HVIDLØGSGRILLER, 80 G
Saftig, kødfyldt pølse med en mild smag af hvidløg. 
Velegnet som grill- og pandepølse.

GAMLE SØNDERJYSKE TRADITIONER
Pølsesortimentet	fra	Kildegaarden	fremstilles	på	det	
sønderjyske pølsemageri – Slagter Chr. Vollstedt. 
Slagtermester	Jakob	VolIstedt	(billedet	nederst	t.h.)	
er femte generation i pølsemageriets historie, der 
går helt tilbage til slutningen af 1850’erne.

Det traditionsbundne håndværk danner grundlaget 
for produktionen i det nye moderne pølsemageri på 
Naffet 22 i Haderslev. Her har forretningen ligget 
siden	1896	og	gennem	alle	årene	været	i	familiens	
eje. Så de gamle traditioner og produktionsmetoder 
er gået videre gennem generationer.

Kvalitetskødet fra Kildegaardens kødkvæg bruges 
som	 hovedingrediens	 i	 pølserne.	 Familien	 Skovs-
gaard, Kildegaarden har i samarbejde med Slagter 
Vollstedt udviklet og forfinet de krydderiblandinger 
og smagsvarianter, der findes i varesortimentet. 
Pølserne	i	sortimentet	er	magre	og	har	rigtig	meget	
kødfylde og god smag.

KILDEGAARDENS WHISKY/TOMATGRILLER, 80 G
Lavet	efter	en	opskrift	fra	Fanø.	Kødfyldt	pølse.	Mild	smag	af	whi-
sky og tomat. Velegnet som grill- og pandepølse.

KILDEGAARDENS FRANSKE FRISTELSER, 80 G
Fransk	provencekrydderi	kendetegner	denne	pølse.	En	helt	fanta-
stisk	pølse.	Prøv	den	selv.	Velegnet	som	grill-,	pande-,		koge-	og	
brunchpølse.

KILDEGAARDENS OSTEGRILLER, 80 G 
En pølse der skal være rigtig varm for at få mest muligt ud af mo-
zarella	osten.	Hvis	man	er	til	ost	er	dette	pølsen	alle	vil	kunne	lide.

KILDEGAARDENS INDISK GRILLER, 80 G
Er du til den stærke smag er du hjulpet på vej her. Stærk pølse med 
indhold	af	karry	og	chilly.

KILDEGAARDENS DANABLU GRILLER
Nyeste skud på stammen af pølser fra Kildegaarden. Vi har her 
brugt den Danablu ost fra Bornholm, som flere gange er kåret som 
Verdens	bedste.	En	60%	Danablu	 fra	det	 lille	ostemejeri	St.	Cle-
mens. Helt unik smag hvis du er til Danablu.

V INTERSORT IMENT
KILDEGAARDENS GOURMETPØLSE, 65 G
Smagsmæssigt en kraftig pølse. Stor røgsmag. Velegnet som 
koge-,	brunch-	og	grillpølse.

KILDEGAARDENS COCKTAIL/BRUNCH PØLSE, 20 G
Fantastisk	 lille	 pølse	med	 stor	 smag.	Velegnet	 till	 sammenkogte	
retter	og	til	morgenens	brunch.

KILDEGAARDENS KÅLPØLSE, 80 G.  
Velegnet til hele spektret. Kogte kartofler, supper, gule ærter samt 
kålretter.Fantastisk	saftig	pølse.

KILDEGAARDENS HOT DOG PØLSER, 60 G
Smagsvar.	 Almindelig/jalapenos/Ost.	 Pølse	 med	 et	 rigtig	 sprødt	
knæk. Let spiselig og anderledes Hot Dog pølse.

GRILLSORT IMENT
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KILDEGAARDEN	·	VISBORGVEJ	46	·	9560	HADSUND	·	TELEFON	98	57	44	01	eller	40	57	44	01

WWW.KILDEGAARDEN.COM

www.mit-bureau.dk


