
Hvilken biff skal man velge: 
Indrefilet, mørbrad, ytrefilet, entrecôte og flatbiff er alle møre 
kjøttstykker. 

 
Indrefileten er i utgangspunktet så mør at selv den mest kresne 

lar seg imponere. Indrefileten deles ofte opp til biffer og selges 
under benevnelsen; Filet mignon, Tournedos, Chateau briand og 
Biffstykket. 

 
Mørbraden er også magert, mørt og finfibret.  

 
Ytrefilet er finmarmorert, velsmakende og mørt. Egner seg til 

helsteking og er et selvfølgelig valg når en skal ha biff til mange. 
Ytrefileten er lang og gir mange like store biffer. 

 
Entrecôte er stykket øverst på kammen. Kjøttet er mørt med fin 

fettfordeling, saftig og velsmakende. 
 
Flatbiff har en noe grovere struktur og blir som oftest brukt til 

stek, roastbiff og finere gryteretter. 
 
Biffkjøtt blir i dag mørnet i hele stykker under vakuum. 
Ferdigmørnet kjøtt blir skåret i skiver og pakket i forbrukerpakninger, 
av industrien eller i butikken, og merket med "Siste forbruksdag" 
som en ferskvare. Bruk biffkjøtt så nært opp til "Siste forbruksdag" 
som mulig. 

Hovedretter 



Hovedretter 
Steking av biff 

Ta kjøttet ut av kjøleskapet i god tid før du 
skal steke det. La det ligge ca, 30 min slik 
at det får romtemperatur.  
Ha på krydder like før steking 
 
 
 
 
Bruk sterk varme til å begynne med. 
Ha smør/margarin i pannen. Når du ser at 
smøret er nøttebrunt , da er pannen varm 
nok. 
Ikke legg for mye kjøtt i pannen, da 
avkjøles den. 
 
 
 
 
Skru ned varmen litt, slik at biffene ikke 
blir brent. 
Når kjøttsaft begynner å piple ut på 
biffen, da snur du den. 
 
 
 
 
Når du ser at kjøttsaft begynne å piple på 
toppen av biffene, da er biffen medium 
stekt. 
Hvis du vil ha den mer stekt, tar du 
stekepannen av platen å lar biffen 
ettersteke  i noen minutter til. 
 
La biffen hvile 4 – 5 min før du serverer 
 



Sørg for at du har fine kjøttstykker, og fjern eventuelle hinner og 
sener. Det er viktig å la kjøttstykkene ligge i romtemperatur før 
steking.  
 
Ha smør i ei god stekepanne, og la panna bli litt mer enn middels 
god og varm, men ikke så varm at smøret blir brent.  
 
Krydre biffene med salt og pepper rett før de legges i panna. Stek 
pent og rolig til kjøttet har fått en pen brunfarge, og snu. Kjøttet må 
ikke bli brent.  
 
Når begge sidene har fått en pen brunfarge, skal du ta kjøttet ut av 
panna, og la det hvile i 2-3 minutter.  
 
Sett stekeovnen på 225 grader, og stek biffene videre i stekeovnen til 
kjøttet begynner å svulme opp etter rundt 6-8 minutter.  
 
 Ta ut biffene, og la dem hvile minst 10 minutter. En fin regel er å la 
kjøttet hvile like lenge som det stekes. Stykkene kan fint varmes 2-3 
minutter rett før servering. 

Steking av biff i stekeovnen 



Å steke biff til mange: 
Velg biffer på 150 – 200 g med lik tykkelse. 
Brun biffene i stekepanne på begge sider på 
god varme. 

La dem hvile i ca 2 min. 

 

 

Legg biffene i langpanne, og brun neste 
porsjon i panna. Dette kan du gjøre i god tid 
før gjestene kommer 

 

 

 

 

 

Sett biffene i varm stekeovn, 225 0C og stek 
dem til kjøttet begynner å svulme opp, ca 6 – 
8 minutter 

 

 

 

 

 

  

Ta biffene ut og la dem hvile i  ca 10  
minutter.  

Nå skal biffene være medium stekt.. 



Biff m/sopp og fløtesaus 

4 porsjoner  

4 biffer av indre, ytre, 
mørbrad eller entrecote 
1 ts salt 
1 ts pepper 
 
Smør til steking 
 
 
 
 
Sopp og fløtesaus 
250gr. Chanpignon 
2 ss meierismør 
½ ts salt 
½ ts pepper 
2 dl kraft eller buljong 
2 dl  matfløte 
1 ta soyasaus 
2 ss finhakket  gressløk 
 
 
 

 

Ta ut biffene av kjøleren ca 30 min før du skal 
steke dem, slik at de får romtemperatur.          
Krydre dem rett før steking . 
Se steking av biff! 
 
 
 
 
 
 
 
Rens champignon og del den i skiver. Brun smør i 
en panne og fres champignonen  til den har fått 
en fin gyllen farge.. 
Dryss over salt og pepper. Hell over kraft og fløte 
og la den småkoke ca. 10 min, til den tykner litt. 
Smak til med soyasaus og dryss over gressløk til 
slutt 



Innbakt oksefilet 

6 porsjoner 

1 kg ytrefilet 
1 ts salt 
½ ts pepper 
2 ss smør til bruning 
 
Fyll: 
1 ss smør 
1 middels løk 
300 gr ferske champignon 
½ hvitløk 
1 ss tomatpurre 
3 ss seterrømme 
¼ ts pepper 
½ ts salt 
2 eggeplommer 
 
Til innbaking 
3 -4 flak dypfryst butterdeig 
Eggehvite til pensling 
 
 

Renskjær kjøttet . Gni kjøttet inn med salt og 
pepper og brun det raskt, rundt det hele. 
Avkjøles. 
 
 
Hakk løk og champignon og knus hvitløken. 
Fres løken i smør til den er blitt myk, men uten at 
den tar farge. Tilsett soppen og la det koke til all 
væsken er fordampet.  Tilsett øvrige ingredienser, 
unntatt eggeplommene. Rør om og kok masen til 
den er kokt inn. Ta gryten av varmen og rør inn 
eggeplommene. Avkjøl. 
 
Tin butterdeigen etter anvisning på pakken. 
Flakene  legges på hverandre og kjevles ut til et 
rektangel så stort at du kan pakke inn fileten. 
Smør ¼ av fyllet i en stripe midt på deigflaket og 
legg på fileten. Dekk til fileten med resten av 
fyllet. 
Kantene på deigen pensles med vispet eggehvite. 
Brett deigen godt rundt fileten. Legg hele pakken 
med skjøten ned på et stekebrett med bakepapir. 
Hele overflaten pensles med eggehvite, så kan du 
gjerne dekorere overflaten. 
Stekes i ovn på 225o C i ca 20 – 25 min. 
La fileten hvile  ca 15 min før du skjærer den opp. 
Serveres med fløtegratinerte poteter, brokkoli, 
asparges, gulrøtter og rødvinsaus. 
 
 
 
 



Urtefylt lammestek 

4 – 6 porsjoner 

1 lammestek u/ben (ca 1,5 kg) 
1 ½ ts salt 
½ ts pepper 
 
Fyll: 
2  dl friske urter 
(timian, estragon, og rosmarin) 
2 fedd hvitløk presset 
 
 
 

Finhakk urtene og fordel dem i  midt i 
steken , der benet satt.                       
Press hvitløken og strø den over.               
Surr steken med bomullsgarn, slik at 
den beholder fasongen. 
Legg steken i ildfast form og bruk 
steketermometer , som du stikker inn 
i dem mest kjøttfulle delen. (tykkeste 
delen) 
Stek den på 1750C til 
kjernetemperaturen er ca. 70 grader 
ca 1 ¼ time. Da er kjøttet rosa. Hvis du 
vil ha det gjennomstekt  steker du den 
til  760 C  
Ta ut steken og la den hvile i 15 – 20 
min. før den skjæres i. 
 
 

Du kan også steke denne steken 
på langtidssteking, da vil du en 
mørere og saftigere stek. 
Bruk steketermometer. 
Kjernetemp  70OC – rosa. 
Kjernetemp 760C  - gjennomstekt. 

Temperatur på ovnen bør da være 
fra 890C  til 1250C.  

  



Farsert lammeside 

4- 6 porsjoner 

150 gr kjøttdeig 
1 dl finhakket persille 
1 knust laurbærblad 
½ ts mynte 
½ ts salvie 
½ ts timian 
1 – 2 hvitløksfedd 
1 kg lammeside,  utbenet 
½ ts salt 
½ ts pepper 
 

Rør kjøttdeig, finhakket persille, laurbærblad, 
mynte, salvie, timian og presset hvitløk sammen. 
Legg lammesiden med ”svorsiden” ned. Strø over 
salt og pepper. Smør kjøttdeigen utover i et jevnt 
lag.  
Rull sammen og surr den med bomullstråd. 
Stek den på 1750C i 50 -  60 min.  
La den hvile i 15 min. før du skjærer den opp.  
Skjæres i tynne skiver før servering. 
 



 
4 porsjoner 

4 lammeknoker 
1 gulrot 
1 løk 
¼ sellerirot 
½ purreløk  
2 ss olje 
1 ss smør 
salt og pepper 
3 båter hvitløk, skrelles 
1 ss tomatpuré 
½ l lammekraft 
1 ss revet appelsinskall 
¼ ts timian 
1 laurbærblad 
1 ts maisennamel 

Ovnstekte lammeknoker med rotgrønnsaker og 
mandelpotetstappe 

Rotgrønnsaker: 
1 gulrot 
¼ kålrot 
¼ sellerirot 
1 persillerot 
2 ss finhakket persille 
salt og pepper 
1 ss smør 

Mandelpotetstappe: 
½ kg mandelpotet 
2 ss smør 
½ dl melk 
salt og pepper 
1 hvitløksfedd 
1 ss friske timianblader 

Knoker og grønnsaker (gulrot, løk, sellerirot 
og purreløk skylles og skrelles) brunes og 
krydres med salt og pepper. Legg alt i en 
ildfast form sammen med de andre 
ingrediensene. Sett i ovn ved 225 grader i     
1 ½ -2 timer. Dekk med folie etter en time. 
Ta ut av ovnen og løft knokene over på et 
serveringsfat. Hold dem varme. Skrap ut 
innholdet fra pannen og sil kraften fra. Hvis 
den er helt innkokt, tilsettes litt vann. Jevn 
den med maisenna rørt ut i vann. Gi sausen 
et oppkok og smak til med salt og pepper, og 
en klatt med smør for å runde av smaken. 

Rotgrønnsakene kuttes i terninger, kokes i 
fire-fem minutter og stekes lett i smør. De 
skal ikke være helt gjennomkokt men gi litt 
tyggemotstand. Krydre med salt og pepper. 
Tilsett frisk persille. 

Mandelpotetene skrelles og kokes i usaltet 
vann. Mos potetene. Rør inn smør, fløte og 
smak til med salt og pepper.                       
Knus hvitløksfedd sammen med 
timianblader og bland i. 



Indrefilet av svin 

4 porsjoner 

800 gr svinefilet (Ytre, eller 
indrefilet) 
½ ts pepper 
8 skiver spekeskinke 
2 ss olje 
 
 
Ratatouille 
2 løk 
2 paprika 
1 squash 
2 fedd hvitløk 
2 ss olje 
4 tomater 
1 ss finhakket timian, 
rosmarin, oregano, persille. 
½ ts salt 
½ ts pepper 
 
 
 

Gni fileten inn med salt og pepper. Legg 
spekeskinken over fileten og surr med hyssing. 
Pensles med olje.  Bruk steketermometer i den 
tykkeste delen av fileten. Steke i stekeovn  på 
1750C til steketermometeret viser ca 66 -  680C. 
La fileten hvile ca 10 – 15 min før servering 
 
 
Rens og del løken i båter, og skjær paprika og 
squash i like store biter. Fin hakk hvitløken. 
Ha litt olje i en kasserolle og tilsett hvitløken. La 
den surre litt, før du tilsetter grønnsakene, 
tomater og urter.. Rør forsiktig mens retten 
småkoker  i 10 – 15 min. Smak til med salt og 
pepper.. 
 
 
 
 
 



Røkt svinekam 

6 porsjoner 

1 kg røkt svinekam 
100 sukker 
40 gr margarin 
40 gr hvetemel 
 
 

Hell kokende vann over svinekammen til den er 
dekket. Sett et steketermometer i den tykkeste 
delen. La den  trekke til den har en 
kjernetemperatur på ca. 65 0C 
Forvarm stekeovnen til 250 0C. Ta opp kammen 
og legg den på et stekebrett. Dryss sukker på 
kammen og sett den i ovnen  og la den steke til 
sukkeret er omdannet til karamell. Ta ut 
kammen og la den hvile i 10 – 15 min før  den 
skjæres i skiver.  
Smelt margarin og rør inn melet. Spe med 
kokekraft og stekesjyen og smak til med salt og 
pepper. La sausen småkoke i 10 min.  
Serveres med surkål, epler, svisker og gulrøtter 
 
 
 
 
 


