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SIGER DU GRIS?
Der var engang for flere tusinde år siden, hvor vi sagde vildsvin, 
fordi det var de grise, der levede i Danmark. 

Vildsvin fik betydning i Danmark fra omtrent 4.000 år f.kr., indtil 
de sidste vildsvin blev skudt i begyndelsen af 1800-tallet. Da alle 
tamme grise stammer fra vildsvinet, var det logisk at sige svin i 
gamle dage, men siden er der sket en kolossal udvikling.

Flæsk var den måde, vi oprindelig beskrev kød fra svin. Flæsk 
stammer fra det tyske ord ”Fleisch,” men fra midten af 90’erne 
bliver grisen slankere. Den taber 1/3 af sit flæsk, og derfor bliver 
det mindre præcist at sige flæsk. 

Landbrug & Fødevarer har siden 2012 analyseret og undersøgt 
retorikken rundt om grisen og forbruget af kødet. I Danmark har vi 
en svineproduktion, men det er med rette svært at forstå logikken 
i, at vi siger pattegrise om smågrise og ikke grise om de ældre grise. 
Vi har stadig en svineproduktion i Danmark, men ligeså snart vi 
taler om kødet og udskæringerne, er det i dag mere logisk at sige 
gris. Derfor kan du være ganske rolig; du er stadig svineproducent.

Det betyder heller ikke, at vi ikke skal kalde retterne, hvad de 
hedder. Da Danmarks Nationalret blev kåret i 2014, faldt valget 
overlegent på stegt flæsk – det skal det naturligvis fortsat hedde.

I dag serverer Google omtrent 490 mio. resultater, hvis man søger 
på ’gris’, og ca. 4,9 mio., hvis man søger på ’svin’.

Man kan også søge på grisens snude. Den har altid heddet trynen, 
men det er mennesker, der tryner andre, hvis de stikker snuden 
frem – måske får de én på trynen for det. Det er ikke for at stikke 
næsen frem eller tryne nogen, men er det i dag ikke mere logisk 
og tidssvarende at sige gris? Det synes vi. 

Det er derfor, vi siger gris. Hvad siger du?
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DE UNGE 
SIGER GRIS
Over halvdelen af danskerne mellem 18-44 år googler i dag generelle 
vendinger om gris.* Det kan være spørgsmål som ’hvad spiser grise?’ 
eller ’Hvor gammel kan en gris blive?’ Det kan være fraser som ’gris’, 
’grisefest’ eller ’grislinger’.

Danskerne søger også på generelle vendinger om svin, men det er 
fortrinsvis den ældre generation. Kun hver fjerde af de 18-44-årige 
søger på fraser som ’svinemørbrad’, ’svinekæber’ eller ’svinemørbrad 
i ovn’.

Det betyder selvsagt ikke, at vi også taler sådan, men ligesom vi har 
lært at sætte handling bag ord, er det nærliggende at sætte tale bag 
søgeord: Google er præget af spørgsmål og søgefraser, som stammer 
fra daglig tale, og mange unge mener, at ’svin’ er at tale ned til dyrene.

Sproget ændrer sig, tilpasser sig og fornyer sig med nye generatio-
ner. Engang sagde vi svinekam med svær, i dag siger vi flæskesteg. 
Engang sagde vi svinekam uden svær, i dag siger vi filet. Flæsk har 
det heddet siden oldtiden, og det hedder det stadig, ligesom vi 
stadig spiser sylte, medisterpølse, stegt flæsk, frikadeller, leverpostej, 
spareribs og bacon. 

Spørgsmålet er, om det ikke er på tide at tale de unge efter munden?

GASTRONOMIEN 
SIGER GRIS
Gris har spillet en fremtrædende rolle på talrige restauranter i årtier 
og fik et boost, da Claus Meyer og René Redzepi grundlagde ma-
nifestet for Ny Nordisk Mad i 2004. Ordet ’gris’ har været brugt på 
restauranterne i lige så mange år; også gourmetrestauranterne.

Derfor var det oplagt, at topkokke som Jakob Mielcke fra Mielcke og 
Hurtigkarl, Francis Cardenau fra Le Sommelier og Nicolai Nørregaard 
fra Kadeau i 2016 gik ind i et samarbejde med Danish Crowns 
Guldrummet, en slagterafdeling, der leverer kødudskæringer til en 
række af de bedste restauranter i Danmark.

Derfor bliver konkurrencen ’Årets ret med Gris’ afholdt, hvor køkken-
chef Brian Mark og hans hold fra Søllerød Kro i 2016 løb med sejren 
for deres ret med stegt snitte fra slagtegris med artiskok, tørret hjerte 
og sauce på karamelliserede nøgleben og haler.

Fra restauranterne Frederikshøj og Restaurant Koch i Aarhus over 
Falsled Kro på Sydfyn til Slotskøkkenet på Dragsholm slot på Nord-
sjælland. De kalder det gris, og det gør de kommende kokkestjerner 
også, de studerende på landets fødevareuddannelser. Her lærer de 
om grisen, om grisekød, om kødets indhold af vigtige proteiner, og 
om at skabe en oplevelse ved at spise kød fra gris. 

De skriver og siger alle gris.

DIT SUPERMARKED 
SIGER GRIS
I Rema1000 står der gris på pakkerne. Det gør der også i Netto. 
Og i Coops butikker er man i gang med at skrive gris på pakkerne 
i stedet for svin. 

Supermarkederne har gris i køledisken, uanset om den er konven-
tionel, økologisk, fra Friland, fra Antonius, en Bornholmergris eller 
måske en Grambogård-gris for blot at nævne nogle. 

Danske forbrugere fik i 1957 serveret kogebogsserien ’Gris på Gaf-
len’ med gode retter med gris. Senere kom ’Det Danske Køkken 
1989 – med krølle på halen’. I 2000 lancerede Danske Slagterier 
15 Favoritter-serien og i 2015 kom der nye opskrifter på gris fra 
Landbrug & Fødevarers kampagne ’Den magiske Gris.’ Igen hed 
det gris, og det gør det også på køkkenbordet.

For selv den bedste udskæring kommer ikke til sin ret uden god til-
beredning. Det er derfor magre udskæringer hedder minutstrim-
ler eller minutkoteletter og ikke fadkoteletter, for man behøver 
ikke tilberede dem i fade. Det er derfor, vi siger nakkesteg i stedet 
for nakkekam, deri ligger nemlig en anbefaling om at tilberede 
kødet som en steg. 

Det handler om at få den fulde kvalitetsoplevelse fra grisen, der 
altid har været og stadig er en vigtig del af en god, varieret kost 
med vigtige proteiner. Det handler om, at gris er velegnet til 
traditionelle og nye retter.

*Kilde: 
Søgeordsanalyse, Gris versus Svin, foretaget af seo.dk for Landbrug & Fødevarer, marts 2017.
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Vildsvinet dukker op i Danmark. Det er 
vildsvin, der siden er blevet tæmmet 
og bliver til tamsvin, som indgår i den 
danske svineproduktion

Danmark får sin 
første pølsevogn

Tulip lancerer gourmetgrisen 
Antonius. Danske grise med retnings- 
linjer for avl, foder og sundhed som 
kan købes i Føtex og Bilka

15 Favoritter-serien med 15stærke, 15 
hurtige, 15 slanke og flere andre 15-titler 
bliver lanceret af Danske Slagterier som 
en del af grisekødskampagnen ’Hvad 
skal du ha’ til middag?’

’Det Danske Køkken 1989 – med krølle 
på halen’ bliver udgivet af Danske Slagterier 
som en kalender med sæsonrigtige opskrif-
ter for hver måned

Stegt flæsk bliver valgt som Danmarks 
Nationalret, da lidt over 60.000 danskere 
stemmer i en større konkurrence fra Føde-
vareministeriet. Vinderretten fik næsten 
28.000 stemmer

Konceptet Frilandsgris lanceres med 
fokus på dyre-velfærd og naturlig 
adfærd.I 1999 bliver konceptet en del 
af Danish Crown

Kampagnen ’Den magiske Gris’ 
bliver lanceret af 
Landbrug & Fødevarer

Danmarks første andelsslagteri 
åbner, og Danmark begynder at 
eksportere bacon

Opskriftserien ’Gris på gaflen’ bliver 
udgivet af Eksport Svineslagteriernes 
Salgsforening og giver inspiration til 
den travle husmoder. Det kickstarter, 
at adskillige opskrifter med gris bliver 
sendt på gaden i løbet af 1960erne og 
1970erne. De bliver med mellemrum 
samlet i bogform som eksempelvis 
’Bord dæk dig – med gris på gaflen’ 
fra 1970

FDB introducerer 
gourmetgrisen

Ny Nordisk Mad bliver et 
manifest ved Claus Meyer og René 
Redzepi med grisen i fokus 
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Kilder:  Landbrug & Fødevarer, Grisen – En køkkenhistorie (Else-Marie Boyhus), 
Samvirke, Dansk Landbrugsmuseum, Nationalmuseet, Danish Crown


