


FAKTA OM  
RÅVILDTKØD / 
MODNING:
Ligesom oksekød skal rå-
vildkød også modnes, så-
fremt man vil have mørt 
kød.

Umiddelbart efter man har 
skudt et rådyr, sker der en 
muskelsammentrækning 
i dyret (også kaldet døds-
stivhed). Når kødet herefter 
gradvist modnes sker der 
en enzymatisk proteinned-
brydning i musklerne (læs; 
forrådnelsesproces), hvor 
muskelsammentræknin-
gen nedbrydes, og jo mere 
den nedbrydes, des mere 
mørt bliver kødet.

Jo ældre dyret er des vigti-
gere er det at kødet mod-
nes.

Da de fleste bukke som 
skydes i Danmark er ét 
eller to-års bukke (unge 
dyr), er det formentlig her 
at misforståelsen om at 
råvildtkød ikke behøver at 
modnes er opstået, da dis-
se dyr alene grundet deres 

unge alder, som hovedre-
gel vil bevare mørheden i 
kødet, efter en korrekt til-
beredning. 

Det er luftfugtigheden som 
er den afgørende faktor for, 
hvor lang tid kødet skal 
modnes, hvilket kan om-
regnes til grad/dage (1 dag 
= ét døgn).

I Danmark er det korrek-
te grad/dage-tal 18, hvil-
ket omtales som 18 grad/
dage. Er vejrtemperaturen 
9 grader skal dyret hænge 
og modnes i 2 dage, osv.

Dyret skal brækkes så hur-
tigt som muligt efter der er 
skudt.
Du skal så vidt muligt und-
gå at skylle dyret efter det 
er brækket, da netop vand 
er gunstige betingelser for 
spredning af bakterier.

Jo før du trækker skindet af 
dyret, des nemmere er det 
at flå af.K
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Samlingssystemet af køle- og fryse-
rums komponenterne sker gennem 
krogsystem ”han og hun system” og 
line-up der garanterer det perfekte 
stramning og justering. En speciel 
tætning i polyethylen bruges til at 
sikre mellem paneler og elementer.

Vores monoblok 
enheder, er alle 
med høj ydeevne 
og lavt støjni-
veau.

YDRE MÅL 
L: 215 x D: 215 x H: 235 cm
INDRE MÅL
L: 203 x D: 203 x H: 223 cm 
RUM M³ 
9,2 M3 
UNIT M³
10,4 M3
STANDARD DØR
B: 90 x H: 190 cm 

KR. 26.760,-

YDRE MÅL
L: 215 x D: 215 x H: 275 cm
INDRE MÅL
L: 203 x D: 203 x H: 263 cm
RUM M³ 
10,8 M3
UNIT M³ 
10,8 M3
STANDARD DØR
B: 90 x H: 190 cm  

KR. 27.740,-

PRIS EKSEMPEL PÅ 60 MMVILDT 
KØLERUM
 • Kølerum med isoleret gulv
 • Leveres usamlet
 • Overflader i galvaniseret stål,   
lakeret med polyesterlak
 • Indvendigt gulv i rustfri stål
 • Dør højrehængslet
 • Dør med afrundede hjørner samt  
anti-skrid håndtag og ekstra stor 
døråbning
 • Højtydende-Monoblock-kølesystem,  
for intensiv brug Prisen er inkl. fragt, eksl moms, 

og uden montage af rum.

Alle vores standardpaneler
er galvaniseret og malet med 
en ridssikret maling.

TILVALG:
Der er mulighed for at få 
leveret rum med passage 
til kødkrogs skinne.
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Raavildt.dk 
v/Kim Lindgren 
Telefon: (+45) 3121 1521
E-mail: raavildt@gmail.com 
Web: raavildt.dk

Hængslet dør
 til køl eller frys.

Skydedør til 
køl eller frys.

RING OG FÅ ET GODT TILBUD

Fordele ved vores  køle- og fryserum er modularitet og flek-
sibilitet. 200 mm moduler i bredde, dybde og højde gøre det 
muligt at realisere utallige løsninger af køle- og fryserum. Ved 
brugen af   lodret og vandret skummede kanter, som samles i 
hjørner, har vi  en fleksibilitet der tillader at installere køle- og 
fryserum i enhver strukturel.
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