
Rundstek passer best til retter som skal koke lenge. Kan også brukes som 
stek, hvis du langtidssteker det.

Rundstek

Renskjær rundsteken, ta 
bort de kraftigste hinnene.

Snu rundsteken og skjær 
ned til du finner hinnen.
Skrap  etter hinnen som vist 
på bilde.



Rundstek

Skrap etter hinnen helt ut. 
Nå har du fått  to jevne 
steker.

Ta bort hinnen av steken og 
renskjær den for overflødig 
fett.



Rundstek

Så skal vi surre steken. Bruk bomullstråd.
Start med å legge tråden under steken ført.

Så tar du tråden mot deg og legger den over steken. Stram 
forsiktig.

Fortsett med å legg tråden over steken igjen. Trykk tråden med 
tommelen ned mot fjøla. Med den andre hånden fører du tråden 
etter fjøla og under steken igjen.



Rundstek

Så slipper du 
tommelen og drar 
til  forsiktig.

Pass på å stram 
tråden, før du fører 
den over steken.



Rundstek

Slik forsetter du  til du 
kommer til enden av 
steken.



Rundstek

Så skal vi feste 
tråden.

Lag en løkke 
som vist på 
bilde.
Surr rundt      
4 – 5 ganger



Rundstek

Legg løkka 
rundt steken.
(der du 
avsluttet siste 
surring)

Trekk i tråden 
forsiktig til du 
har låst den..



Rundstek

Da har du fått to flotte steker, som er klar til steking. Husk å kryddere dem to 
dager før steking. 
Steketiden er avhengig av tykkelsen på steken, men beregn ca. 2 1/2 time. 
Når termometeret viser 65 °C er steken rosa inni. Ved 70 °C er snittflaten grå. 
La steken hvile ca. 15 minutter før du skjærer den i skiver.
Langtidssteking:
Betegnelsen langtidssteking brukes om kjøtt som stekes i over 8 timer med 
ovnstemperaturer på 65-70 °C. Et kjøttstykke på 2-3 kg trenge 12-14 timer for 
å bli ferdig. Det er viktig at ikke kjernetemperaturen i kjøttet overstiger 70 °C, 
da vil det bli hardt og tørt. Derfor er det viktig å bruke steketermometer for å 
ha kontroll over temperaturen i kjøttet. Det er viktig å kjenne stekeovnen 
godt, og følge med kjernetemperaturen i kjøttet underveis. Hvis det etter 
flere timer går veldig tregt å få temperaturen opp i 55 °C heves 
ovnstemperaturen litt, og motsatt hvis kjernetemperaturen stiger opp imot 
65 °C må ovnstemperaturen senkes for at kjøttet ikke skal få for høy 
temperatur, og bli hardt og tørt

Rød: 55 – 60
Rosa 60 – 65
Gjennomstekt/grå: 70


