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Det professionelle køkken 

Et eksempel: Svinekød i karry, 9 MJ beregnes til 75 portio-
ner.

Rettens navn: Svinekød i karry

Ønsket portionsstørrelse: 2 dl (200 g)

Ingredienser Opskrift
Ingrediensmængde

1 portion 75 portioner

Svinekød 400 g 133,33 g 9.999,75 g

Olie 14 g 4,67 g 350,25 g

Karry 5 g 1,67 g 125,25 g

Hvedemel 10 g 3,33 g 249,75 g

Løg 70 g 23,33 g 1.749,75 g

Æble 100 g 33,33 g 2.499,75 g

Bruttovægt 599 g 199,66 g 14,975 kg

Antal portioner af 
opskriftsmængden

599 g / 200 g = 2,995 ≈ 3,0 portioner 

Svinekød i karry, 9 MJ, 75 personer.

Herefter beregnes ingrediensmængden for en portion ved at 
tage opskriftsmængde / antal portioner af opskriftsmængden. 
For svinekød 400 g/ 3,00 = 133,33 g (afrundes til 133,3 g) til 
1 portion.

Kontroller beregningen ved at afslutte med at lægge alle 
ingredienserne for 1 portion sammen - det skal helst give por-
tionsstørrelsens mængde - ellers har du regnet forkert, eller 
afrundet forkert.

Så beregnes mængden for det ønskede antal portioner ved 
at gange ingrediensmængden for 1 portion med det ønskede 
antal portioner, her i eksemplet 75. I regneeksemplet her ar-
bejdes med tilberedt mængder uden svind.

Bruttomængden anvendes til at kontrollere din beregning. 
Den ønskede portionsstørrelse × antal portioner bør give 
bruttovægten i alt - i det viste eksempel 200 g × 75 = 15.000 
g = 15 kg. 

Løs opgave 3
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Beregning/kalkulation

Drybtab er den væske, der ligger på i bunden af kantinen, 
når fødevaren er tøet op.

Mælkeprodukter og mel er ikke medtaget, da der ikke er no-
get, som skal renses af før brug. 

Når råvarerne bestilles, skal der tages hensyn til svindet, for 
ikke at få for lille en mængde i forhold til det ønskede. 

Svind under tilberedning
Når det drejer sig om svind, der har betydning for hele ret-
ten, fx kogesvind på en sammenkogt ret, regnes dette samlet 
på én gang for hele retten. Dette beregnes således:

Eksempel: Til en portion frikadeller ønskes 32 kg færdige 
frikadeller. Der regnes med en svindprocent under stegning 
på 20 %. Beregn, hvor mange kg fars der skal være inden 
stegning: 32 kg : (1,00 ÷ 0,2 = 0,8) = 40 kg.

Dryptab fra frosne 
kyllingelår kasseres.

Spinat svinder meget 
under tilberedning.

Fødevarer/ svindtype Svind 

Udskæringssvind 10-15 % 

Opøsningssvind 10-15 %

Koge/stegesvind

Magert kød (0-8 % fedt) 15-20 %

Middelfedt kød (8-15 %) 20-30 %

Fedt kød (15-40%) 30-40 %

Fedt, bacon/flæsk (40-50 %) 40-50 %

Kødfars, kogesvind 10-15 %

Kødfars, stegesvind 20-25 %

Fisk, kogesvind 10-15 %

Fisk, stegesvind 20-25 %

Løs opgave 5gram nettovægt af fødevaren : (1,00 ÷ svindprocent i decimaltal) = bruttomængden
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Det professionelle køkken 

Der indkøbes frosne svinenakker uden ben. 
Svindprocenterne er afhængige af produktionsgang og -form i 
det enkelte køkken, og kan derfor ikke bruges som standard.

Svind
Svind

procent
Udregning Resultat

Udportioneringssvind 10 % 78,0 kg / 0,9 (100-10) 86,7 kg

Svind til endeskiver 
og udskæring

10 % 86,7 kg / 0,9 (100-10) 96,3 kg

Stegesvind 16 % 96,3 kg / 0,84 (100-16) 114,6 kg

Optøningssvind 9 % 114,6 kg / 0,91 (100-9) 125,9 kg

Indkøb af frosne svinenakker.

Ved beregning af flere slags svind må hver andel regnes for 
sig for at få det korrekte antal kg nakke.  Læg mærke til, at 
i forhold til tilberedningen af stegene beregnes der modsat. 
Dvs. udgangspunktet er 78 kg stegt nakke. 

Hertil beregnes de forskellige former for svind hver for 
sig, således at der sluttes af med optøningssvindet på 9 %. I 
alt skal der indkøbes 125,9 - oprundet til 126 kg frossen svi-
nenakke for at få 78 kg stegt nakke. 

Hvis du lægger de forskellige svindprocenter sammen til en 
samlet svindprocent (45 %) og ganger det med de 78 kg, får 
du et andet resultat, som er forkert. Her vil du komme til at 
mangle stegt nakke til de sidste portioner.

Et eksempel på beregning af opøsningssvind på 10 %. I be-
regningen beregnes først opskriftens bruttovægt for 4 por-
tioner. Herefter skal der tages højde for opøsningssvind på 
10 %, inden du begynder at beregne antallet af den ønskede 
portionsstørrelse, der er i den oprindelige opskrift. 
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Beregning/kalkulation

Rettens navn: Svinekød i karry

Ønsket portionsstørrelse: 2 dl ( 200 g )

Ingredienser
Opskrift, 

4 personer

Ingrediensmængde

1 portion 75 portioner

Svinekød 400 g 148,2 g 11.115 g

Olie 14 g 5,2 g 390 g

Karry 5 g 1,9 g 142,5 g

Hvedemel 10 g 3,7 g 277,5 g

Løg 70 g 25,9 g 1.942,5 g

Æble 100 g 37,0 g 2.775 g

Bruttovægt 599 g 221,9 g 16.642,5 g

Antal portioner af 
opskriftsmængden

599 g / 200 g = 2,995 ≈ 3,0  portioner 

Korrektion for svind: 
599 g - 10 % =

539,1 g/ 200 g pr. portion = 2,7 portioner

Svinekød i karry med svindberegning.

Rettens bruttovægt 664 g - 10 % opøsningssvind = g tilberedt 
ret.

Opøsningssvind: 664 g / (100 - 10) = 597 g tilberedt ret.

Herefter beregnes antal portioner af opskriftsmængden: til-
beredt mængde / portionsstørrelse = rettens antal portioner 
- i dette tilfælde 597/200= 2,98 portioner. 

Som det ses af beregningseksemplet, var det oprindelige an-
tal portioner i opskriften beregnet til 3,00 i første omgang, 
men her var opøsningssvindet ikke beregnet med, og man 
kunne have risikeret at mangle mad til de sidste portioner.

Nu kan 1 portion beregnes, hvor der er taget højde for 
opøsningssvindet. Her kan kontrolleres ved at beregne brut-
tomængden pr. portion - det skal helst give omkring 220 g 
(portionsstørrelsen på 200 g + 10 %) - små afvigelser, som i 
eksemplet her skyldes afrunding som følge af skæve tal. 
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Det professionelle køkken 

Den samlede mængde for 75 portioner kan også bruges til at 
kontrollere beregningen: 
75 × 221,9 = 16.642,5 g, hvilket også fås ved at lægge kolon-
nen sammen lodret.

Herefter kan indkøbsmængden beregnes, og der tages højde 
for svind på enkelte ingredienser. I eksemplet regnes med 
rensesvind for løg og æbler; stegesvind for skinkekød 15 %.

Rettens navn: Svinekød i karry

Ønsket portionsstørrelse: 2 dl ( 200 g )

Ingredienser
Opskrift, 

4 personer

Ingrediensmængde
Svind

Indkøbs-
mængde,  

75 portioner1 portion 75 portioner

Svinekød 400 g 148,2 g 11.115 g 15 % 12.782,25 g

Olie 14 g 5,2 g 390 g 390 g

Karry 5 g 1,9 g 142,5 g 142,5 g

Hvedemel 10 g 3,7 g 277,5 g 277,5 g

Løg 70 g 25,9 g 1.942,5 g 10 % 2.136,75 g

Æble 100 g 37,0 g 2.775 g 10 % 3.052,50 g

Bruttovægt 599 g 221,9 g 16.642,5 g

Antal portioner af 
opskriftsmængden

599 g / 200 g = 2,995 ≈ 3,0  portioner

Korrektion for svind: 599 g - 
10 % =

539,1 g/ 200 g pr. portion = 2,7 portioner

Svinekød i karry med beregnet indkøbsmængde.

Kostpris

Nu kan man jo ikke altid lave, hvad man har lyst til i et køk-
ken. Køkkenerne har et budget for de samlede omkostninger 
for maden over en bestemt periode, fx et kvartal eller et år. 
Når menuplanen sammensættes, er der mange forhold, der 
skal tages hensyn til, fx årstid, fødevarernes sæson, målgrup-
pens ernæringsmæssige behov, rettens kulinariske kvalitet, 
produktionsflow i køkkenet, variation og økologi. Nogle ret-
ter er på menuplanen på grund af traditioner og kultur - det 

Løs opgave 6
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