
 
Godbidder lavet af Kalv - Okse - eller Vildtlever 

 
Det skal du bruge: Frisk lever, Vand, Salt, Blomster til fruen i huset… 

 
 

Frisk lever skyldes i vand og 
skæres i store stykker. 
 

 

 

Vurder mængden af lever. 
 
Der skal bruges dobbelt 
mængde vand i forhold til 
mængden af lever. 
 
Tilsæt salt. Ca. ½ tsk. Pr. liter 
vand 

 

 

Bring vandet i kog. 
 
Når vandet koger, puttes 
leveren i. 
 
Koges i ca. 20 – 25 min. 
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Skær de kogte leverstykker i 
ca. 1 cm tykke skiver 

 

 

Hvis du ønsker at lave 
”bidestykker” skæres 
enderne af og lægges væk. 

 

 

Skær skiverne i ca. 1 cm 
brede stykker. 
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Fjern endestykkerne og 
skær dem, sammen med de 
øvrige endestykker fra før, i 
små tern. Ca. 1 x 1 x 1 cm. 
 
  

 

 

Nu har du både ”Bidestave” 
og ”Godbidder” 

 

 

Fordel det på bradepander 
med bagepapir. 
 

Drys med lidt salt. Det 
hjælper med at trække den 
sidste væde ud af bidderne. 
 

Sættes i en forvarmet ovn 
ved 250 °C 
Vend rundt i dem hver 4 – 5 
min. 
”Godbidderne” skal have ca. 
12 – 16 min. 
”Bidestavene” skal have ca. 
20 – 24 min. 
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Det færdige resultat. 
 
Bidderne må ikke være 
”hårde” –men skal være lidt 
bløde inden i. 
 
Passende mængde pakkes i 
poser og fryses ned. 
Nu kan du tage bidderne op 
½ - 1 time før de skal 
bruges. 

 

Vores egen lille uvidenskabelige test... Pølse testen… 
Birgitte har pølsen i hendes Venstre hånd… Hundene har talt… Velbekom. 
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