
 Schweinshaxe med sprø svor  - NEFF eller Bosch / Siemens-ovner 

Dette er skikkelig tysk sikringskost  Særlig populært  i Bayern og 
deromkring. 
 I Nord-Tyskland lager man tradisjonelt den kokte retten  Eisbein  av 
det samme stykke kjøtt; knoken fra låret på gris. Serveres gjerne med 
rødkål eller sauerkraut og dumplings  eller poteter.  
                                                 

  
  Ferdig stekt svineknoke, stekt direkte etter 

damping.  
  Se teksten for tips om hvordan få enda flottere 
svor. 

Du kan benytte saltet eller usaltet knoke. Vær obs på at saltet knoke 
lett kan bli for salt når ferdig tilberedt. Usaltet, eller forsiktig saltet 
knoke er derfor å anbefale. 



Tillaging:  

Om tilgang på dampovn / kombidamper: Sett knoken inn på perforert  
rist med en tett bakken under (for å samle opp væske og å forenkle 
renhold.  Damp ved 100 grader i  90 minutter. Ta ut av ovnen og avkjøl 
noe før du snitter svoren  i skiver / sirkler  med ca 1 cm mellomrom. 
Dette er enklest nå mens knoka fortsatt er varm. Vær forsiktig, det er 
kun svoren som skal snittes, ikke inn i kjøttet. En liten skarp kniv eller 
en Stanley-kniv gjør jobben enkelt. Sett deretter  i kjøleskapet til 
neste dag UTEN at den er tildekket. Svoren skal bli ordentlig tørr. 
Om ikke;  posjer (=trekke, IKKE fosskoke)  like lenge i vann- Gjerne 
med litt salt, løk, laurbær og  karve eller andre krydderier i 
kokevannet. Væsken skal dekke knoken helt.  
 

Har du dårlig tid steker du videre med en gang, men om du har 
planlagt godt avkjøler  

  
First you bring a big pot of water to the boil (The Haxe has to be covered with 

water). 
Add some caraway seed to the water (1 teaspoon). 

Take the Schweinshaxe (knuckle of pork) and let it boil in the hot water for  

Har du ikke tid til avkjøling kan selvsagt grisen stekes videre med en 
gang, men da altså med mer stekesvinn og ikke samme flotte svor. 
Uansett -  i  begge tilfeller legges  knoken over i passende bakk, 3-5 cm 
høyde med kjøttsiden ned og litt vann eller annen væske i bunnen.  
Sørg for at det under hele steketiden er litt væske i bakken. Denne gir 
et godt utgangspunkt  for en sjy eller saus, eller som tilsetning i 
sauerkrauten.           Stek i 75 min  ved 200 grader 3D- varmluft / 
Circotherm.                                                   Deretter i 30 min ved 
225 grader Omluftsgrilling / Thermogrill , til du ser at svoren begynner 
å bli oppblåst og sprø være på omluftsgrilling. Det kan være nødvendig 
å snu på kjøttet en gang eller to underveis i stekingen, spesielt i den 
siste halvtimen med den høyere temperaturen,  for å sikre jevn steking 
av svoren. 

Knoken bør deles i to porsjoner ved servering, men til stoore karer kan 
den serveres på tysk manér  i ett helt stykke. 

Dette gjør at restfuktighet som er igjen svoren blir ”fanget” under  
den tørre svor-overflaten. Når vi etterpå steker knoken vil det bli et 
stort vanntrykk under skinnet (omtrent som hvis du hiver en sprayboks 
på et bål), før vannet til slutt sprenger sin vei ut og gir en flott, luftig 
og sprø svor.   
En annen fordel med å avkjøle knoken  etter dampingen, og før videre 
steking, er at resultatet blir mye saftigere enn om du steker videre 
med en gang. 

Jeg testet med 2 stk knoker, hver på 1,6 kg råvekt. Begge ble dampet, 
men den ene ble avkjølt til neste neste dag, den andre ble stekt 
direkte mens fortsatt varm og ”nydampet”. Den som hadde blitt 
avkjølt og deretter stekt ferdig veide til slutt 1,15 kg, den andre 800 
gram.  Det tilsvarer 30 % svinn! Eller sagt på en annen måte; vesentlig 
tørrere og kjøtt. 



Den forkokte/dampede knoken er også velegnet å sluttføre på grill. 
Benytt da indirekte  moderat varme, rundt 200 grader i minst  
halvannen time før den til sist grilles på høyere temp og med noe 
direkte varme mot svoren til denne blir godt stekt og sprø. Du kan også 
i de siste minuttene pensle med grillsaus eller glaze om ønskelig.


