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Styckningsschema
  1. Helt lamm

Grovstyckat
  2. Framdel

  3. Sadel med tunnbringa

  4. Stekar med lägg

Detaljstyckat
  5. Rygg

  6. Korthuggen sadel

  7. Fransyska och lår

  8. Bog med bröst

  9. Tunnbringa

10. Lårstek

Att stycka sitt lamm

När man då har slaktat sitt lamm så är det dags att stycka det. Det finns många 
sätt att göra detta på har jag kunnat konstatera genom åren. Jag påstår inte att vårt 
sätt är rätt, men jag tycker att det fungerar bra när köttet sedan ska handskas med 
i köket och när det ska ner i frysen.

Självklart kan man välja att skivstycka sitt lamm. Då skivar man större delen av lammet i tjocka skivor (ca 2 cm). Skivorna är ut-
märkta att grilla, går självklart bra att steka, men kan också kokas.

Framdelen avstyckas mellan sjunde och åttonde revbenet. Skär med kniven mellan 
revbenen upp till ryggbenet på varje halva. Såga av ryggraden.

Sadeln motsvarar mellandelen på större djur.

Bakdelen avstyckas genom att först skära med kniven längs lårsidan så att slaksi-
dorna (buken) lossar. Såga därefter av ryggraden vinkelrätt mot kroppen.

Framdelen
1. Såga av halsbiten parallellt med revbenen.

2. Såga av revbenen från insidan parallellt med ryggen. Börja mellan bogbladspetsen 
och bogledskulan. Det blir då en ryggbit samt två bogar med lägg. Alla framdelsbitar 
är bra kok- och grytkött.

Bog med lägg
1. Lossa läggen från bogen vid bog-

bladsspetsen. Böj läggen nedåt. Följ 
hinnan och bakre lårmuskeln tills läg-
gen är fri.
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Benfri lammstek
1. Om steken skall stekas hel bör bäckenben och svansben skäras ur. Det underlättar uppskärningen av den färdiga steken.

2. För ännu lättare uppskärning kan lårsteken benas ur ytterligare. Gör ett snitt från knäleden parallellt med lårbenet ner till  
 lårkulan. Frilägg lårbenet. Skär ner bakom knäledsknappen och lyft ur lårbenet.

3. Vik in den tunna förbiten och vik snittytorna mot varandra. Bind lammsteken med krympt bomullssnöre.

Marie Augustsson - de Wit 

Uppgifter hämtade ur ”Stycka kött” utgiven av ICA-förlaget 1987.  

Sadel och tunnbringa
Sadeln kan styckas på två sätt, korthuggen och långhuggen. På 
ryggradens insida sitter de två filéerna som kan skäras ut innan 
sadeln styckas.

Korthuggen sadel och två tunnbringor får man genom att såga 
av revbenen ett par cm från ryggmuskeln, parallellt med rygg-
raden. Av sadeln sågas lammkotletter, s k parkotletter. Tunn-
bringa med ben kan också skäras till grytbitar. Tunnbringan kan 
spritas ur, och därefter rullas till lammrulle.

Långhuggen sadel har urspritade slak-
sidor kvar, som rullas in mot ryggraden. 
En sådan sadel måste bindas. Till vänster 
långhuggen uppbunden sadel. Till höger 
korthuggen sadel.

Lårdel 
Av lårdelen blir två stekar (lammstek – kyl). Såga lårdelen från 
svansbenet genom bäckenbensfogen och dela lårdelarna. För att 
få två mindre stekar delas låret från svansbenet upp mot lårkulan. 
En kortare med framför allt vackrare stek blir det om hasen dvs 
övre läggbenet sågas av precis efter lårmuskeln. Hälsenan skärs 
av något längre fram. Större stekar kan eventuellt delas i förbit 
och lårstek.
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