
Lab/forsøksplan - biff 
Gruppe 1, EiT - MiA, Vår 2009 

 
UTSTYR:  

• 2-3stk. temperaturmålere/ sensorer, helst med 
automatisk datalogging, må tåle høy varme 

• Stekepanne 
• Stekeplate, eventuelt gassbrenner (optimalt dersom 

med temperaturmåler/oppgitte temperaturer) 
• Nøyaktig vektmåler 
• Kar til vannbad 
• Kjøtt - biff!!! 
• Eventuelt poser til vakuumpakking av kjøttet 
• Papir/pc for å notere dataloggingen 
• Lengdemåler for tykkelse av biffen  

 
MÅL: 
Vi vil i forsøkene se på hvordan temperaturprofilen i biffen endrer seg over tid med 
forskjellige behandlingsprosesser. Vi vil i tillegg se på væsketapet i prosessen. Med dette 
ønsker vi å sammenligne og se på holdbarheten av vår matematiske modell for steking av 
kjøtt i forhold til observerte data. 
 
UTFØRELSE: 
Vi vil se på 3 forskjellige behandlingsprosesser ved steking av biff. Disse deles etter 
 

I. Steking rett fra romtemperatur 
II. Steking med biff rett fra forvarming i vannbad 
III. Som II, men med hvileperiode mellom vannbad og steking 

 

Under alle de 3 prosessene vil vi måle temperaturen i 
biffen kontinuerlig med logging av data ved f.eks. 
hvert 10. sekund (om dette ikke gjøres automatisk). 
Temperaturmålingen vil være med sensorer som vi 
setter inn i biffen ved forskjellige tykkelser, f.eks. 
for et 3cm tykt kjøttstykke ved tykkelse 1cm og 
2cm. Målingene foregår under hele prosessen, fra 
kjøttet tas ut av pakken til ferdigstekt biff, gjerne 
også med etterhviling etter steking.  
 

I tillegg til temperatur ønsker vi å se på hvor mye kjøttsaft som går tapt under prosessen. I 
mangel av bedre og mer avanserte metoder gjør vi dette så enkelt som mulig ved å se på 
forskjellen i biffens vekt før og etter behandling.  
 
(Kjemistudinen jeg har tatt kontakt med fikk meg til å innse at vi kanskje ikke trenger 

labtilgang, bare temperatursensorer og eventuelt en vekt. Dette burde hun klare å skaffe. I så 

fall kan vi ta det hjemme på kjøkkenet hos noen. Legg forresten merke til den herlige 

painttegningen ☺ ) 

 

 

 



MÅLEFEIL/PROBLEMER: 
Før behandling 

• Hvor lenge før vi begynner må kjøttet tas ut av kjøleskapet for å oppnå romtemperatur. 
• Hva slags bifftype skal vi kjøpe inn, og kan vi anta at modellen og koeffisientene er 

like for andre typer? 
 

Ved vannbad: 
• Hva slags starttemperatur bør vi ha på vannet? (Finn grei verdi av litteratur…) 
• Hvordan måler vi temperaturen i biffen uten å ødelegge vakuumpakkingen? 
• Bør vi prøve å holde konstant varme på vannet eller ha en starttemperatur og så la 

systemet stå over en bestemt tidsperiode? 
 

Ved steking: 
• Hvordan plasserer vi sensorene i kjøttet? 
• Kommer sensorene til å takle den høye temperaturen? 
• Hvordan vite overflatetemperaturen i stekepanna? 
• Hvordan endrer lufttemperaturen seg på oversiden av biffen, kan den antas stasjonær, 

hvordan måler/finner vi den? 
• Ved steking vil biffen sannsynligvis krympe, hvordan endrer dette på tykkelsen hvor 

vi har sensorene? 
• Ved steking vil det i tillegg til væsketap forbrennes noe av næringsstoffet i kjøttet, kan 

vi se bort ifra dette ved vektmåling før og etter behandling? 
• Hvor lenge bør vi steke biffen på hver side – hvilken kjernetemperatur er ønskelig, og 

hvor mange ganger bør vi snu den? 
 
(Dersom vi har en god matematisk modell oppe og går før forsøket begynner kan denne 

besvare mange av disse spørsmålene.) 

 
 
 
 


