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SLAGTERFAGETS
FÆLLESUDVALG

DISCIPLIN 1
TEORI - SKRIFTLIG
Betingelser:

Eleven får udleveret en kuvert med 11 spørgsmål, der skal
besvares på 30 minutter.
Der afgives karakter efter antal rigtige besvarelser inden for den
afsatte tid.
Der bedømmes efter 7 trins-skalaen.
Lommeregner må medbringes.
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SLAGTERFAGETS
FÆLLESUDVALG

DISCIPLIN 2
TEORI - MUNDTLIG
Betingelser:

Eleven trækker en kuvert med spørgsmål, der skal besvares på
15 minutter.
Der er x antal kuverter med 11 spørgsmål i hver kuvert.
Der afgives karakter efter antal rigtige besvarelser inden for den
afsatte tid.
Der bedømmes efter 7 trins-skalaen.
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SLAGTERFAGETS
FÆLLESUDVALG

DISCIPLIN 3
FEDTENDER
Betingelser:

Råvarernes beskaffenhed skal opfylde kravene, så eleven kan
opfylde betingelserne i deloperationerne.
Der skal leveres fedtender fra slagteriet, så eleverne kan
producere mindst 15 prima fedtender.

Deloperationer:

3.1 Afrivning:
Fedtenden afrives på 130 cm., tolerance + 10 cm. Slå knude på
krustarm ved tynd gødning. Krustarmen må ikke beskadiges
under afrivningen.
3.2 Udskylning:
Fedtenden skal gennemskylles, så slimsiden er ren.
Sekundafedtender frasorteres.
3.3 Pudsning:
Hinden skal være løsnet med kniv ned til 60 cm. fra kronen. Sener
og fedt fjernes fra nakenden med små bevægelser.
Der efterlades 1 cm. sværflade på kronen, tolerance + 1 cm.
Der må ikke forekomme tynde steder eller løse hinder.
Snavset fedtende renses med kniv - 10/+ avner pr. fedtende
udløser 1 fejl - mere end 50 % 4-10 avner udløser 1 fejl.
Fedtender med hul eller tynd sted 0-50 cm. fra kronen frasorteres,
dog accepteres et lille hul indenfor 1 cm. fra kronen.
Der er afsat 10 min. til pudsning af 15 fedtender.
3.4 Optælling/snitning:
Der optælles 60 stk. fedtender pr. elev.
Fedtenderne snittes på 55 cm, der må max. snittes 5 stk. pr.
gang.
Korte fedtender under 45 cm. tages fra.
Korte nakender under 40 cm. destrueres.
Der er afsat 7 min. til optælling og snitning af 60 stk. fedtender.
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SLAGTERFAGETS
FÆLLESUDVALG

DISCIPLIN 3
FEDTENDER (fortsat)
Betingelser:

Fedtender opvarmes og affedtes (klargøres af serviceoperatør).
Råvarernes beskaffenhed skal opfylde kravene, så eleven kan
opfylde betingelserne i deloperationerne.

Deloperationer:

3.5 Vending:
Prima fedtender vendes og der frasorteres ITA fedtender, som er
fedtender med beskadigelser.
•
•
•

Afskrab af slimhinde fra 3-50 cm. fra krone med afskrab
over 2 cm2.
Dybe beskadigelser på slimsiden 1-50 cm. fra krone.
Dybe beskadigelser på langs fra 50-55 cm. fra krone.

Dybe beskadigelser på tværs samt hul eller vindue fra 50-55 cm.
nede på fedtenden fratages som prima.
Der er afsat 7 min. til vending og sortering af 30 stk. fedtender.
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DISCIPLIN 4
KRUSTARME / BUNDENDER
Betingelser:

Råvarernes beskaffenhed skal opfylde kravene, så eleven kan
opfylde betingelserne i deloperationerne.
Krustarme / bundender må ikke beskadiges ved udtagning i
slagteriet.

A. KRUSTARME:
Deloperationer:

4.1 A Forskilning:
Rundskil tarm, så dybt som muligt.
4.2 A Frigøre fedt:
Fedt og sener frigøres med korte tag op til 120 cm. fra runding.
Renstryg, udmål og overskær tarm ved 120 cm. fra runding.
Krav til længde er 2,25 meter i færdig saltet tilstand.
4.3 A Opskilning:
Opskil tarm til fuld længde med korte tag.
4.4 A Tarm på rør:
Tarm føres på rør med små bevægelser.
Udskyl tarm for gødning.
4.5 A Udskylning:
Tarm føres af rør og udskylles styk for styk.
Tarm lægges i bakke med bred ende over stang.

B. BUNDENDER:
Deloperationer:

4.1 B Aftagning:
Bundende afrives ca. 15 cm. fra tappen.
4.2 B Udskylning:
Udskyl bundende for gødning uden at beskadige slimsiden.
4.3 B Pudsning:
Renpuds bundende for fedt- og kirtelrester - afskær tap max. 1 cm.
4.4 B Vending:
Vend bundende med slimside udad, renskyl slimside, udstryg tap.
Bundende skal være ren på fedt- og slimside.
Der er afsat 25 min. til 8 sæt krustarme incl. bundender.

Dato: 15. Marts 2012

Erst. dato: 21. Juli 2006

TARMRENSER

SVENDEPRØVEVEJLEDNING

Side :

5

SLAGTERFAGETS
FÆLLESUDVALG

DISCIPLIN 5
PRODUKTIONSREGNSKAB
Betingelser:

Eleven trækker en kuvert med formulering til en af følgende
opgaver A - B eller C.
Opgaven skal udføres på 45 minutter.

Opgave A:

5.1 A Fedtender:
Sortering af 50 stk. fedtender (prima, ITA, sekunda og korte).
Optælling af antal pr. kategori.
Udarbejde økonomiberegning i henhold til kalkulation.
Udarbejde økonomiberegning i henhold til given procentfordeling.
Beregne produktionstid i henhold til given salgsordre.

Opgave B:

5.1 B Smaltarme:
Sortering af 25 sæt smaltarme (prima-meter og affald).
Opmåling af prima-meter og affald.
Udregne affaldsprocent.
Udarbejde økonomiberegning i henhold til kalkulation.
Udarbejde økonomiberegning i henhold til given procentfordeling.
Beregne produktionstid i henhold til given salgsordre.

Opgave C:

5.1 C Lagerstyring:
Foretage beregning af udleveret opgave om lagerstyring.
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DISCIPLIN 6
KVALITETSKONTROL
Betingelser:

Eleven trækker en kuvert med formulering til en af følgende
opgaver A - B eller C.
Opgaven skal udføres på 45 minutter.

Opgave A:

6.1 A Smaltarme:
Kontrol af 25 sæt smaltarme.
Registrering af følgende:
• Antal stk
• Meter total
• Vurdering af trævler (længde)
• Huller total
• Meter sekunda
• Meter affald
• Meter snavset
Udføre registreringer på PCér (kvalitetsskema).

Opgave B:

6.1 B Fedtender:
Kontrol af 50 stk. fedtender (prima).
Registrering af følgende:
• Antal stk.
• Kulør
• Længdeudmåling
• Beskadigelser slimside (ITA / luft mellem hinder)
• Beskadigelser fedtside (sekunda, hinder, kirtler, fede)
• Renhed
• Vurdering af pudsning, saltning og pakning.
Udføre registreringer på PCér (kvalitetsskema).

Opgave C:

6.1 C Krustarme:
Kontrol af 3 net krustarme 230:
Registrering af følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Antal stk. pr. net (stk. under 1 meter)
Antal meter pr. net
Kulør
Kalibertest af den smalle ende -/48 mm
Kalibertest af den brede ende 65/+ mm
Antal huller / vinduer
Antal meter fliset
Vurdering af renhed, affedtning, saltning, dræning, pakning.

Udføre registreringer på PCér (kvalitetsskema).

