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Kokt skinka
Beteckningen Jambon cuit eller Jambon 
blanc är helt enkelt kokt, lättsaltad skinka. 

Den råa skinkan sprutas med en svag 
saltlake, fylls i fiber/textiltarm för att få 
önskad rund form och kokas sedan enligt 
olika metoder. 

Inom den högsta kvaliteten Jambon Cuit 
Supérieur kan man välja skinka som ko-
kats till exempel i ånga, i buljong, brässe-
rats, kokt inlindad i tunt tyg eller griljerats 
med mera. Man kan också välja skinka 
med svål och en liten fettkant eller utan 
både svål och fettkant.

De olika skinkorna är många till antalet i de franska köttdiskarna. Ja, nästan en hel vetenskap och något 
för en verklig  finsmakare. Men vi hjälper dig att reda ut begreppen  och få lite ordning på det hela.

Bäst i test. Skinka med lägre salthalt. 
Mitt val, Le jambon Supérieure, - 25%  de sel 

av märket Fleury Michon eller Herta.

Det är helt förvirrande med alla 
dessa varianter av kokt skinka som 
liknar varandra och som hänger i 

rader i butikernas kyldiskar. Jag räkna-
de till ett fyrtiotal och då är varken rökt 
eller torkad skinka med. Efter att ha läst 
informationsmaterial från Centre d’infor-
mation sur les charcuteries om de olika 
sorterna har en del klarnat. De kokta skin-
korna indelas nämligen i tre kvaliteter:

Le jambon cuit supérieur, cuit choix och 
cuit standard. Det är bara supérieur man 
behöver känna till. Drygt 80 procent av 
alla kokta franska skinkor som säljs i bu-
tikerna tillhör klassen supérieur. Enligt 
bestämmelserna får denna kvalitet inte 
innehålla varken fosfater eller gelébildan-
de ämnen och max 1 procent socker. Cuit 
choix (cirka 14 procent av produktionen) 
får inte heller innehålla gelébildande äm-
nen men kan innehålla fosfater. I den läg-
sta kvaliteten cuit standard får både fosfa-
ter och gelébildande ämnen ingå. 

Vad är skillnaden mellan en skin-
ka, ”jambon”, som är ”à l’étouf-
fée” och en annan som är ”cuit 
à l’os”? Du är inte ensam om att 
känna dig förvirrad bland be-
greppen i kyl- och charkdisken.  
Rivieranytt hjälper dig att reda 
ut begreppen. Även du kan bli en 
expert på fransk skinka.

Skinka godare än fransyska
Här är några av kokmetoderna: 
À l’étouffée innebär att skinkan är kokt i 
ånga i kokskåp. Det ger en fin och mjäll 
skinka som är kokt under kontrollerade 
former.

Le Torchon är en skinka kokt i bul-
jong. Torchon betyder handduk men 
till fabrikstillverkad skinka är den ersatt 
med en grov textiltarm som ger en rund 
form. 

À la Torchon är den metod man an-
vänder om man själv vill koka sin rim-
made (lättsaltade) skinka. Den rullas då 
in i tunt tyg (silduk), knyts om med snö-
re i båda ändarna och kokas i buljong. 

Le Braisé (au four) innebär att skin-
kan är tillagad i ugnen.     

À la broche är kokt och grillad skinka. 
Le cuit à l’os. Skinkan är kokt med 

ben och sedan urbenad.   
Jambon de Paris var förr skinka kokt 

i en rektangulär form i en smakrik bul-
jong och  kunde vara av både kvalité 
supérieure och choix. Le Bon Paris har 
nu blivit ett kvalitetsmärke för supérie-
ur skinkor och anger att skinkan tilla-
gas med exakthet till en hög kvalité.  

Jambon d’York är kokt och lättrökt 
skinka. Den påminner i smaken om en 
skånsk julskinka.  

Label rouge garanterar en högsta 
kvalitet beträffande uppfödning och 
smak. Uppfödningen av grisar är ga-
ranterad och tillverkningen av skinkor-
na sker av speciellt utvald råvara och 
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står under kontroll av franska Jord-
bruksdepartementet. Smaken kontroll-
eras av en utomstående organisation.

Skinka med låg fetthalt
Andra varianter är Le Tradition (med 
fettrand och svål), Le Fines Herbes, 
Le Jambon Bio, Le Jambon avec trois 
poivres, förpackningar med små runda 
skivor och stora skivor från en hel skin-
ka med svål och fettrand. Kokt skinka 
säljs också som en viktväktarprodukt 
med en fetthalt av 2,8 procent, allt-
så obetydligt mindre än de 3 procent 
som de andra skinkorna under märket 
Supérieure innehåller. À la broche de-
klarerar bara 2,5 procent fett. Viktväk-
tarskinkan är också dyrare och här får 
man inte låta sig luras.

Det är ingen större skillnad i varken 
konsistens eller smak mellan de olika 
skinkorna. À la étouffée har mer ur-
sprunglig skinksmak än till exempel Le 
Torchon som smakar mer av buljong.  

Tjocka eller tunna skivor
Det finns förpackningar med 2, 4 eller 
6 skivor skinka. Tjockleken på skivor-
na är generellt 2-3 millimeter. Det är 
en utmärkt skivtjocklek till alla slags 
maträtter som skinka med endiver, 
omeletter, croque-monsieur och ägg 
bénédictine. Det finns också skinkor 
som är skurna  fin där skivorna är tun-
nare. Båda skivtjocklekarna passar 
till smörgåspålägg. Kokt skinka är en 
känslig produkt och ska helst förvaras 
i 0 – plus 4 grader. Både märkena Her-
ta (Nestlé) och Fleury Michon har kokt 
skinka L’Étouffée och Le Torchon med 
25 procent lägre salthalt. Den lägre 
salthalten, 1,4 procent, gör att skinkans 
naturliga smak kommer bättre fram.

Lång fransk tradition
Ungefär en fjärdedel av Frankrikes 
charkuteriproduktion är kokt skinka. 
Kokt skinka har också lång tradition i 
Frankrike. Under medeltiden blev kokt 
skinka vanlig i hela Europa.  

Tradition att äta kokt skinka till jul 
kom inte till Sverige förrän under 
1800-talet.  Skinkorna brukade näm-
ligen i bondesamhället sparas till som-
maren, saltade och torkade. Till julaf-
tons dopp i gryta kokades griskött ofta 
tillsammans med bitar av nötkött eller 
annat kött. 

Högt näringsinnehåll
Kokt skinka utan fettrand och svål är 
mager mat med högt näringsinnehåll. 
Proteininnehållet är högt 21 procent 
med lite fett (3 procent), högt B-vi-
tamininnehåll. Saltinnehållet brukar 
vara 1,8 – 2,0 procent vilket är lägre än 
i svenska skinkor.

UPHOLSTERY HOUSE
Interior Decoration & Upholstery

by Marianne Reimer 
Tel. 06 63 25 94 28 - www.upholsteryhouse.com

Charlotte Rittstam 
Svensk Osteopat Bsc(hons)

Massage therapist  
Gör även hembesök

Tel +33 (0)6 23 18 09 90  
www.riviera-osteo.fr

www.nagyconcept.se

Nagy concept erbjuder dig: 
massage, yoga, pilates, personlig 
träning samt hårvård.
Kurser, träning & behandlingar 
hos er på plats!

Istvan 06 69 67 50 02
Eva 06 69 68 10 62

CABINET LATY FÖRSÄKRINGAR
Förmånliga priser för Rivieraklubbens medlemmar:

Bil-, hem-, sjuk och företagsförsäkringar samt juridisk hjälp.

Kontakta Nana Kippola
Tel: 04 93 65 85 85, E-post: antibes@gan.fr
Antibes Forum, 2567 Ch de St Claude, 06600 ANTIBES

Fransk försäkring på engelska!

Carole van der Knaap
AXA Assurances

Tel. 06 73 04 60 57, 04 93 92 16 32
www.steenandersen.net - info@steenandersen.net

SERVICE, VAROR & TJÄNSTER

Välkomna 
till Niklas och Martine!
www.hotel-lemediterranee.com  
Tél. 04 94 00 52 70

- Svenskägt hotell 
invid strand och 
marina i Hyères 
- Promenader /

cykelturer längs 
halvön Giens

- Dagsseglingar 
till Porquerolles 






















 
 
 
 
 




Känner du någon som är intresserad 
av Rivieraklubben eller kanske vill bli medlem?

Mejla namn och adress till 
rivieranytt@rivieraklubben.com 

Vi skickar en Rivieranytt. 

Enkelt och populärt!


