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Ellers er det viktig at disken alltid er 
velfylt, og at de ulike kundegruppe-
ne finner nettopp det de er ute etter. 

- Lammesteik, uten hase og isbein
- Lammelår
- Surret lammesteik, stor og liten
- Lammebog i skiver
- Beinfri, surret lammebog
- Lammeskank
- Enkle og doble lammekoteletter
- Ytrefilet
- Lammekjøtt i biter og strimler 
- Kvernet fårekjøtt/lammedeig

Materiell
Ferdige plakater finner du som PDF-
filer på matprat.no/bransje.  Disse 
kan du printe ut på din egen printer 
og i den størrelse du vil ha. Passer 
i standardiserte plakatholdere, og 
kan plasseres overalt der samhørige 
varer finnes. Trenger du oppskrift 
til rettene i tillegg, finnes disse på 
matprat.no

Lammeplakater (guider), opp-
delingsplansjer og pilplakater 
(slik lager du fårikål) kan du 
bestille hos OFK.

Oppskriftshefter
Vi har fortsatt noen oppskriftshefter 
igjen på lammekjøtt, og disse kan du 
bestille hos OFK.

matprat.no i ny drakt
Nytt, lekkert, appellerende og over-
siktlig design! Nå er alle oppskriftene 
gruppert etter fem hovedområder 
innen MatPrat: sunn, rask, kos, 
gjester og tradisjon. Disse dek-
ker behov og ulike situasjoner hos 
forbruker, og gjør det lettere å søke. 
Logisk, naturlig og brukervennlig.  
MatPrat-TV: Her vil forbruker få både 
inspirasjon, kunnskap og matnyt-
tige tips til sin egen matlaging. Noen 
filmer er en videreføring og utdyping 
av TV-filmene, mens andre er selv-
stendige snutter som gir inspirasjon 
og nyttige råd til deg på ditt kjøkken.

Årets ferske lammekjøtt  – etterlengtet 
                                         av matelskere

Et bredt sortiment er viktig å ha i 
kjøledisken fordi kundene er for-
skjellige, de har forskjellige 
behov, og spisesituasjonene 
varierer etter ukedag og hvem du 
spiser sammen med.
Dette har vi tatt hensyn til, og 
laget MatPrat-filmer med lamme-
kjøtt til flere anledninger:

Lammesteik er et naturlig førstevalg 
når du inviterer gjester og venner 
om høsten. Dette er festmat som er 
enkel å lage, og som lett imponerer 
de du inviterer. Den klassiske steika 
krever ingen kokkekunnskaper, bare 
et steketermometer og en oppskrift 
fra matprat.no

Lam Tikka er perfekt til fredags-
kosen, med familie eller venner.  
Rask rett med smak av India. Du 
lager den på mindre enn halvtimen.

Får og kål, de norske råvarene når 
de er på sitt beste, har blitt vår 
nasjonalrett. Og det som før var 
hverdagsmat på bondebygda har 
blitt utrolig populært i sosiale lag i 
urbane strøk: ujålet, ekte og lett-
laget.

Norsk lam er et begrep i matverdenen. Stadig flere vet å sette pris på 
denne varen, enten det er i form av tradisjonsmat og klassiske norske 
retter, eller det er mer eksperimentelle smaker fra andre land. Mange 
ønsker etter hvert å eksperimentere med nye, spennende retter, men 
det er fortsatt lammesteik og fårikål som er mest populært.

Uker:	 38	 39	40	41	42
Lammesteik
og	Lam	Tikka
TV2   •   •   •
TV3   •   •   • 
TVNorge   •   •   •
Viasat   •   •   •
Discovery   •   •   •
Voice TV   •   •   •
MTV Nordic  •   •   •
Internett  •  •  •  •  •

Fårikål
TV2   •  
TV3   • 
TVNorge   •
Viasat   •

Mediaplan



Fårikål-aktiviteter i eller utenfor 
butikken
Festdagen kan enkelt og lett marke-
res. Plakater, sameksponering, opp-
skrifter og smaksprøver: Garantert 
mersalg! Fortell kundene dine hvor 
enkelt det er å lage retten hjemme, 
og hvis de slett ikke vil det, er det 
lurt å gå på farikal.no så kanskje 
finner de et spisested i nærheten 
som serverer nasjonalretten.

Nyttige punkter som kan være verdt 
å huske:
• Sørg for å ha rikelig fårikålkjøtt i  
 hele lammesesongen. Det er fort- 
 satt noen som foretrekker saue- 
 kjøtt til fårikålen, mens andre vil  
 ha magrere stykningsdeler som for  
 eksempel bog eller lår i skiver. 
•  Rikelig med kål og hel pepper  
 – det har hendt at butikker har  
 vært utsolgt for kål i fårikål-
 sesongen.  Pepperholder og 
 fårikål-oppskrift hører også til
• Fårikåloppskriften, både til fire  
 og mange, bør trykkes opp og 
 legges både ved kjøttdisken og i  
 kålbingen – du finner den på 
 matprat.no
• Pilplakater som viser hvordan  
 retten lages er både informative  
 og stemingsskapende. Disse   
 bestiller du hos Opplysnings-
 kontoret for kjøtt.
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Fårikål 
Den matretten som:

- har sin egen nasjonaldag
- får mest oppmerksomhet i media  
 hvert år
- stadig får nye tilhengere
- har sin egen blogg på nettet:   
 bloggulf.no
- har eget politi og politibil som 
 passer på at ingen kødder med  
 denne tradisjonsretten
- har to verdensrekorder med to 
 dagers mellomrom
- inneholder kun to ingredienser 
 ( foruten vann, salt og pepper)
- har de mest rotnorske ingre-
 diensene
- ikke krever bordskikk og ”riktig  
 antrekk” 
- er best oppvarmet dagen etter
- alle lengter etter når hustrig høst- 
 vær inntar landet
- har festivaler flere steder i landet
- gjør vertsskapet fri for presta-
 sjonsangst
- vi godtar har kjøtt med både fett 
 og bein
- er det perfekte valg når du skal ha  
 mange gjester til uformell fest
- er både gjestemat, kosemat, tra- 
 disjonsmat, søndagsmiddag og  
 mat for dine beste venner
- lager seg selv
- krever minimalt med tilbehør – bare  
 gode poteter og flatbrød
- smaker like godt med surmelk som  
 med akevitt

Fårikålens Festdag 
torsdag 27.september

Som rett og rimelig er, har nasjo-
nalretten sin egen festdag.  Denne 
feires på forskjellig vis over det gan-
ske land. Mange tettsteder og byer 
markerer dagen med fårikål til folket, 
mens mange skoler lager og serve-
rer til medelever og gjester. Kantiner, 

institusjoner, kafeer og spisesteder
har etter hvert tradisjon for å lage 
nasjonalretten til forventningsfulle og 
sultne gjester.
I Oslo feires dagen med Fårikålfesti-
val på Rådhusplassen. Skoler, eldre-
sentere, Fårikålens Venner og byens 
borgere inviteres til folkefest 

Kokker fremmer fårikålen
OFK samarbeider med Norges 
Kokkemesteres Landsforening for 
å rekruttere nye fårikålvenner. På 
mange av landets skoler vil elever og 
kokker samarbeide for at flest mulig 
skal få servert nasjonalretten på fest-
dagen. Dessuten er alle landets kok-

kelaug oppfordret til å skape blest 
rundt fårikålen ved arrangement og 
servering på sentrale arenaer. 
Alle typer spisesteder som har fårikål 
på menyen, kan registrere seg på 
nettet for å trekke spisegjester til sitt 
sted: farikal.no/registrer

bloggulf.no
Ulf bruker valgkampmetoder for å 
påvirke folk til å velge fårikål den 
27.september.  Ulf er brennende 
engasjert i fårikål og ønsker å 
fremme nasjonalrettens omdømme 
og popularitet. Han har sin egen 
blogg, og vil sørge for aktualiteter 
og rekruttering i fårikålsesongen.

- nasjonalrett og helt spesiell

Visste du at:

• 71 % av befolkningen spiser fårikål hver høst
• Husholdninger i Nord-Norge, på  Vestlandet og i Midt-Norge 
 kjøper mest lammekjøtt
• Over 60 % av husholdningene kjøper lammekjøtt minimum en 
 gang i løpet av året
• Lammekjøtt appellerer til godt voksne, men aldersgruppen 
 30-39 år øker
• Lammestek øker stadig i popularitet
• De som kjøper lammekjøtt, kjøper mer enn tidligere
• Personer uten hjemmeboende barn kjøper mest lammekjøtt (40+)

Bloggulf er i gang. 
Han treffes på bloggulf.no
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Butikken ser ut som om den har lig-
get der i generasjoner. Akkurat som 
de gode, gamle kjøttforretningene, 
før de avgikk ved døden etter å ha 
prøvd å konkurrere på supermarke-
denes premisser. Men faktum er at 
mann- og konebutikken til ekteparet 
Oddbjørn og Laila Hole startet opp 
på begynnelsen av nitti-tallet, og kun 
har holdt til i disse lokalene i ti år.

- Her oppe er folk i ekstase når lam-
mekjøttet kommer, forteller Laila. Før 
kjøpte folk hele slakt, saltet og tørket 
og sto i. Nå er 98 % av det vi selger 
gryte- og panneferdig mat. Vi kjøper 
inn helt slakt, og våre ni ansatte i 
butikk og på bakrom skjærer ned, 
pusser og stel-
ler, lager fenalår, 
syr ferdige fåre-
ruller og tilbere-
der eksklusive 
stykningsdeler. 
Her er folk ute 
etter noe godt, 
ikke det som er 
billigst mulig. 
Bestselgeren 
er faktisk lammefilet. Så det er det 
dyreste på lammet vi selger mest 
av. Men nå er det nok ikke slik at vi 
har en spesielt eksklusiv kundekrets, 
neida, her er det Hvermansen som 
kommer og handler. For å skape 
best mulig lønnsomhet, nyttiggjør vi 
oss av absolutt hele lammet. Bogen 
går til fårikål, og ellers prøver vi å 
være kreative og lage forskjellige 
spesialiteter, gjerne marinerte. Men 
tror du det er fritt fram for å ta seg 
betalt, må du tro om igjen.  Vi må 
ofte forklare at et lam ikke er et lam, 
og at det er stor forskjell på hvor 
mye mat en kan få ut av et lam-
melår. Vi må skape forståelse for å 
kunne ta oss betalt for foredlingen. 

Dialog med kundene er en selv-
følgelig og hyggelig del av jobben, 
og det er artig å fortelle hvordan vi 
lager forskjellige ting. Mange av våre 
kunder er flinke og bevisste på hva 
de vil ha, og skjønner hvorfor de må 
betale mer enn hos billigkjedene. 
Dette er viktig, for vi er helt avhengig 
av at kundene aksepterer forholdet 
mellom pris og kvalitet. Siden vi skal 
overleve bare ved å selge kjøtt, må 
vi vite at det kunden kjøpte i går var 
godt. Så for oss finnes det ingen 
snarveier utenom service og kvalitet. 
Derfor har vi en standardreplikk til 
kundene våre, nemlig at ”ergrelsen 
over en dårlig kvalitet varer lenger 
enn gleden over en lav pris”. Jeg 

skjønner at 
mange butik-
ker må tenke 
penger på 
bekostning av 
fagstoltheten, 
fortsetter Laila 
engasjert. 
-  Dette tror 
jeg likevel er 
en kortsiktig 

strategi. Norske ferskvareavdelinger 
har mange dyktige folk som kan mye 
om kjøtt. For dem alle er det viktig å 
være stolt av faget sitt. Tar du med 
deg den holdningen i det daglige, 
har du en vinnerstrategi i bakhodet. 

Utover en kompromissløs vilje til å 
yte service og kvalitet legger ekte-
paret Hole, med medarbeidere, 
atskillige ressurser i å lage mye 
forskjellig som kan friste i diskene. 
Av aktiviteter ellers følger de opp 
kampanjene fra OFK i butikken, og 
får dermed ekstra drahjelp til egne 
tiltak som annonsering i lokalavis og 
lokal-TV. Men hva med tilbud? – Vi 
har ikke tilbud her, vet du...

Det	påstås	at	Ålesund	er	Norges	kjøtthovedstad.	
I	så	fall	har	vi	kommet	til	det	aller	helligste:	
Hole	Kjøtt.

”Ergrelsen	over	en	
dårlig	kvalitet	
varer	lenger	
enn	gleden

over	en	lav	pris”

– Det dyreste på lammet selger vi mest av

Laila Hole kan friste kundene med 
Norges beste lammelår.
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Ble norgesmestere 

     med lammelår på grillen
Medaljer og diplomer har en fram-
tredende plass hos Hole Kjøtt. Midt i 
det gjeveste utstillingsvinduet troner 
den enorme vandrepokalen som 
symboliserer at kollegene i butikken, 
Laila Hole og Katrine Lorgen, ble 
norgesmestere i grilling 2007. The 
Grillmore Girls, som var lagets navn, 
tok seieren hjem til Ålesund med sitt 
velpreparerte lammelår, som kun-
dene nå kan glede seg over å kunne 
kjøpe i butikken. En sikker bestsel-
ger, skulle vi tro.

-Brosjyren med invitasjon til NM i 
grilling dumpet ned i posten. Og 
premien, en tur til VM i grilling i 
Memphis, var en fristelse vi ikke 
kunne motstå, forteller de. – Tenk 

deg avisoverskriftene: ”Grillet seg 
til Memphis”. Det var ikke langt fra 
drøm til handling. – Vi ville gjøre 
noe som ikke andre gjorde. Tenkte 
gjennom hva vi skulle lage, og kom 
på litt hver. Så tok vi en grillsøndag 
hjemme og inviterte de ansatte til 
prøvesmaking. Sammen smakte vi 
oss gjennom litt av hvert, diskuterte 
og evaluerte. Deretter var det klart 
for en ny grilldag med nye justerin-
ger til vi endelig var fornøyde. Klar 
for dyst kjørte vi til Oslo med killer-
instinkt. Nå blir det ”Memphis in 
May 2007”.

Dette er vinnerformularet:
-Lammelåret ble beinet ut til knoken 
og flatbiffen tatt ut. Vi fylte låret med 
chorizo-skinke, som vi hadde speket 
og laget selv, i tillegg til soltørkete 
tomater. Så surret vi det igjen og 
smurte det inn med hvitløk og 
rosmarin, før vi penslet med en god 
olje. (Her presiserer norgesmesterne 
at den ikke kostet kr. 29,80, og at 
kvalitetsolje er viktig). Låret ble grillet 
rundt på lav temperatur til det fikk en 
fin, gylden farge. Da steketermome-
teret viste 75 grader var det akkurat 
gjennomstekt. Deretter fulgte hvile, 
før kjøttet ble skåret opp og servert, 
overstrødd med Maldon-salt. Velbe-
komme!

Et problem er imidlertid fokus på pris 
framfor kvalitet og smaksopplevel-
ser. Dette fremmer ikke statusen til 
det ferske lammet på en rettferdig 
måte. Men det er positive ting på 
gang. Motvekten til ”lam på tilbud” 
er alle spesialproduktene av lam 
som stadig dukker opp. Kanskje 
vil vi om noen år oppleve det nor-
ske landskapet som vindistriktene i 
Frankrike og Italia, oppdelt nettopp 
i lammedistrikter! Hvert distrikt med 
sin egen opprinnelse og opplevelse i 

smak, historie og kultur. Foreløpig er 
det Gildes Gourmetlam fra Hallings-
karvet og Henriettes lam fra Opp-
dalsfjellene som dominerer. Disse 
har  også valgt å foredle produktene 
videre til ferdige, krydrede og gryte-
klare varer. 

Det er stadig flere mindre aktører 
som markedsfører lam lokalt eller i 
spesielle forretninger. Lofotlam har 
vært på markedet noen år, i Tromsø 
får man kjøpt Alpelam fra Lyngen, i 

Finnmark Varangerlam og i Rogaland 
Kvitsøylam. For norsk lam gene-
relt er dette en bra utvikling. Ulike 
varianter av nisjelam er helt klart 
med på å heve statusen, og vil øke 
matopplevelsen og verdien av norsk 
lammekjøtt. Størst verdiøkning på 
produktene får de som både har lam 
fra et spesielt distrikt, og har videre-
foredlet lammet til små og eksklusive 
lammedelikatesser.

Situasjonen i år, og muligens flere år framover, er at det ikke er nok 
norske lam til å dekke etterspørselen på hjemmemarkedet. 
Men aktivitetene i lammesesongen er fortsatt viktige for å omsette 
lammet ferskt om høsten.

  Nisjelam 
gir lammekjøttet høyere status
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Ingressen er Steve Westerbys svar 
på spørsmål nr.19 på Gilde kjøtt-
skole i februar 1990. Knappe to år 
etter at australieren med gresk opp-
hav etter en belivet aften på byen i 
Danmark havnet om bord på dan-
skebåten, og ble så forelsket i land 
og folk at han ble værende i Norge. 
Etter diverse jobber på kaféer og 
restauranter gikk han tilfeldigvis forbi 
Gilde, banket på døra og fikk jobb 
på dagen. Her ble han kjøttskjærer 

og etter hvert ansvarlig for kurs og 
opplæring på Gilde Kjøttskole.

For Steve har lam alltid vært en del 
av livet. Oppvokst i et land hvor 
man spiste lam fem ganger i uka, og 
med sitt greske opphav, som igjen 
hadde sin spesielle kulturbakgrunn 
når det gjaldt lam. Hos Gilde er han 
nå fagsjef og jobber blant annet 
med eksport av norsk lam til uten-
landske kunder. Disse er i stor grad 

restauranter du finner med stjerner i 
Michelin-guiden. Her er begeistrin-
gen stor for norske fjell og fjorder, 
naturens renhet og urtene på beite-
markene. I tillegg er Steve en solid 
aktør på Kjøttbransjens Elitelag, med 
en helt spesiell pasjon for lam.

-I mitt miljø er det alltid diskusjon 
om lammekvalitet, sier Steve, og om 
hva slags lam som er best. Etter mitt 
skjønn er alt norsk lam av høy kvali-

 Leker 
med lammekjøtt

Steves lamme-
moussaka 

Moussaka er en gresk rett, og mer 
gresk enn dette kan det ikke bli.

Bruk lammekjøttdeig i stedet for den 
ordinære kjøttdeigen. Bytt ut potete-
ne med aubergine. Lag moussakaen 
lagvis på denne måten:

Først aubergine,
så et lag med kjøtt-/tomatsaus,
så hvit saus,
så aubergine,
så kjøtt-/tomatsaus
så hvit saus.

Ha i oregano, nellik og litt kanel, salt 
og pepper. Og selvfølgelig hvitløk. 
Husk å steke auberginen på forhånd. 
Deretter står det hele i ovnen på høy 
varme en halv times tid. Tilbehør: 
gresk salat og øl.

Gresk preg på norsk lam

En enkel, men nydelig rett.

Ha fårikålkjøtt i et ildfast fat. Supplèr 
med skrelt løk, litt gulrot, salt, pepper, 
oregano, litt vann og sitronsaft. Legg 
gjerne folie over og stek på 120 – 150 
grader i et par timer. 
Tilbehør: kokte eller ovnsstekte 
poteter.

tet. I Norge har det ikke noe å si hvor 
lammet kommer fra - i motsetning til 
for eksempel på New Zealand 
- hvor kvaliteten er som et lottospill. 
Selv foretrekker jeg nok det norske 
høyfjellslammet, medgir han, med 
den helt spesielle sødmen i smaken. 
Da jeg kom til Norge ble jeg veldig 
skuffet over hva jeg fant i butikkene. 

Men jeg falt for fårikålen, og nå har 
utvalget blitt atskillig bedre. Jeg 
gleder meg hvert år over lammese-
songen. Da kjøper jeg et helt lam, 
skjærer det ned, fryser det og tilbe-
reder snaddermat med lam utover 
vinteren. Jeg skulle gjerne sett at 
folk leker litt med lammekjøttet, sier 
han, og kommer umiddelbart med 
noen lekne eksempler.

-Lam er kanskje den kjøttvaren med 
størst variasjonsmuligheter når det 
gjelder ingredienser og krydder. Du 
kan eksperimentere med nær sagt 
hva som helst. Bruk gjerne kryd-
dermikser fra Jamaica eller Kina. 
Mango og pepper er digg til lam. Det 
samme er banan, ananas og chili. 
Lammesteika kan gnis inn med ka-
kaopulver, chili og brunt sukker. Prøv 
lammeskav med litt sukker og soya, 
og fres det som wok, mulighetene er 
uendelige...

Steves råd til butikkene er å formidle 
begeistringen for denne fantastiske 
råvaren. – Det finnes ikke noe land 
eller kultur som ikke spiser lam, og 
derfor har vi et vell av muligheter 
for å hente inspirasjon fra andre 
matkulturer. For å skaffe informa-
sjon trenger du ikke å gå lenger enn 
til OFKs minikokebøker og matprat.
no. Her finnes mengder med råd og 
tips. Prøv å lage koblinger mellom 
tilbehør og råvare, oppfordrer Steve. 
- Med lammekjøtt kan butikken lage 
en rekke fristende ferdigprodukter 
for grill eller stekeovn. Da blir det 
gjerne avskjær. Dette er ypperlig 
som for eksempel kjøtt til moussaka 
eller kinamat. Lammekjøtt er det let-
teste råstoffet å jobbe med, avslutter 
Steve Westerby, og det betyr igjen 
at det kanskje er råvaren med det 
største omsetnings- og lønnsom-
hetspotensialet.

”Det	friske	fjellgresset	og	de	velsmakende	
urtene	som	norsk	lam	spiser,	gir	
kjøttet	en	herlig	aroma.	Kjøttet	er	

fintrevlet,	mørt	og	saftig,	og	har	en	
mild,	men	utpreget	smak”.	Med	andre	ord,	

essensen	av	norsk	lammekjøtt	i	et	nøtteskall.

– ”Alt” kan brukes til lam, sier 
Steve Westerby. – Mer kreativt 
kjøtt finnes ikke.

KAMPANJE KAMPANJE
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for det er helt avgjørende å få tak i 
de riktige folka. Med basis i sunne 
verdier og folkeskikk fostrer bedrif-
ten sine egne medarbeidere. En som 
har trått sine barnesko i butikken er 
Kim Bygland. Han er pølsemaker 
hos Jens Eide og med på Kjøttbran-
sjens Elitelag. – Lenge før industrien 
lanserte lammespesialiteter begynte 
vi å utvikle lammekjøttet, sier han. 
– Rødvinsmarinert lammelår var noe 
av det første vi begynte med. I dag 
er vår lammekølle viden kjent på 
Sørlandet. Vi tar ut lårbeinet og fyl-
ler med hvitløk, rosmarin og timian. 
Lammelår er egentlig en råvare med 
bein som ikke burde vært solgt til 
forbrukere. Vi beiner ut og tilfører 
smak, og kan selge det for nærmere 
200 kroner per kilo. 
Foredlingen krever en innsats hele 

tiden, men de gode tilbakemeldin-
gene fra kundene gir lønn for strevet, 
ikke minst fordi de vet å verdsette 
prisen i forhold til den kvalitet de får. 

Til forskjell fra andre selger vi lam 
hele året, og i sesongen fokuserer vi 
veldig på grillmat. Kundene begyn-
ner å grille før snøen har gått. Da går 
det i svin, storfe og ikke minst, lam. 
Vi sparer på råvarer gjennom året for 
å ha til sommeren, både lår, sadel 
og ferdige fileter. Marinerte produk-
ter har vi også hele året, og i grill-
sesongen er dette det selvfølgelige 
valg. Parolen er å tenke langsiktig, 
inneha kunnskap, prøve nye ting, 
yte service og gi kundene merverdi 
i form av foredlede produkter, av-
slutter tospannet i unison enighet. 
Derfor har kundene aldri sviktet.

Slakter’n fra Lillesand har inntatt 
posisjonen som hele Sørlandets 
slakter, og nyter autoritet deretter. 
Det sies at når ny trasé for E-18 skal 
velges, blir slakter’n spurt til råds. 
Men veien til anseelsestoppen har 
vært lang, og gått gjennom gene-
rasjoner. – Da far startet butikken, 
full av pågangsmot, i 1946, tok vi 
hånd om hele verdikjeden fra bås til 
bord – slakting, skjæring og butikk. 
Det samme gjør vi den dag i dag, 
kan Jens Eide jr. fortelle. Han driver 
butikken og kjøttforedlingsbedriften 
sammen med broren Hans, og etter 
hvert både sønner og døtre. 

– Langsiktighet har preget alt vi har 
gjort. Da supermarkedene begynte 
med plastpakket kjøtt som lokkeva-
re, tok vi et strategisk valg. Vi valgte 

å droppe volumprodukter i billigseg-
mentet og bestemte oss for aldri 
å produsere en vare vi ikke kunne 
være bekjent av. Det har vi holdt oss 
til siden, og med årene forsterket og 
tydeliggjort vår profil. I 1982 fikk vi 
ideen til en ny skinketype. Vi prøvde 
og feilet i fjorten år, helt til 1996. Da 
ble Eide-skinka endelig kåret til den 
eneste beinfrie skinke som tok gull i 
NM og senere titulert Norges beste 
på Gladmat 2005. Vi slipper den 
ikke ut på markedet før den er ett 
år, og har en beskjeden produksjon 
på 1000 skinker på gang hele tiden. 
Sånn holder vi på...

Ved siden av produktutvikling er 
sørlandsslakter’n sterkt engasjert 
i lærlinger og rekruttering. Han er 
bekymret over søkningen til faget, 

Sterk i troen 
  på kvalitet

I	nasjonale	og	inter-
nasjonale	mesterskap	
har	Jens	Eide	Kjøtt-
forretning	i	Lillesand	
sanket	langt	over	100	
medaljer	for	sine	skin-
ker	og	pølser.	I	tillegg	
innehar	butikkens	med-
arbeidere	tredobbelt	
norgesmesterskap	i	
kjøttfag	og	norges-
mesterskap	for	lær-
linger.	Butikken	er	to	
ganger	kåret	til	Årets	
Kjøttbedrift,	i	tillegg	til	
utmerkelsen	Årets	
Lillesandbedrift.	Om	
dette	ikke	skulle	være	
nok,	ble	sørlands-
bedriften	Årets	Demon-
strasjonsbedrift	2004-
2006.

Kim Bygland (til venstre) og Jens Eide 
tilhører to forskjellige generasjoner. 
I spørsmålet  om kvalitet finnes det 
ingen generasjonskløft.
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Konkurransen er åpen for alle bu-
tikker som selger norske kjøttvarer. 
Uansett kjedetilknytning, butikkpro-
fil, størrelse, eller om butikken har 
manuell eller selvbetjent avdeling. 
Konkurransen går ut på å kåre 
den butikken som best oppfyller 
følgende kriterier:

• Hvordan butikken formidler tips  
 og matidéer til kundene

• Hvordan butikken formidler kjøtt- 
 kunnskaper om stykningsdeler og  
 tilberedningsmåter til kundene

• Hvordan butikken følger opp   
   OFKs kampanjer med egne 
 initiativ og aktiviteter

• Hvordan butikken ellers aktivi-
 serer varegruppen og eksponerer  
 den i butikken

Dere må selv sende inn en søknad 
til Opplysningskontoret for kjøtt om 
å være med i kåringen. Der begrun-
ner dere hvorfor nettopp deres 
butikk bør kåres til Årets Lamme-
butikk 2007 og viser med bilder 
hva dere har gjort. Formen på søk-
naden velger dere selv.

Send søknaden senest fredag 
12. oktober.

Vinnerbutikken får en hedersbevis-
ning som kan stilles ut godt synlig i 
butikken. Og medarbeiderne i kjøtt-
avdelingen får et kokkekurs med en 
profilert mesterkokk etterfulgt av en 
gourmetmiddag.

Søknader kan sendes per mail til:  
margot-s.loe@ofk.no
eller i posten til 
Opplysningskontoret for kjøtt, 
Postboks 395 Økern, 0513 Oslo

Tar du utfordringen?
Lammesesongen står for døra og vi utfordrer dere igjen til å delta i den 
prestisjefylte konkurransen om å bli Årets Lammebutikk. 

Lillesand er ikke store stedet, og en skulle tro alt for 
lite for at en nisjebutikk som Jens Eide skulle være liv 
laga. Men det viser seg at bare kvaliteten er den rette 
er kundene villige til å dra langt. Innenfor en halvtimes 
kjøring fra Lillesand bor det faktisk 200.000 men-
nesker, og i et slikt perspektiv er det et marked med 
volum, også for kvalitet. 

Jette og Olav Robsahm er trofaste kunder. De er bo-
satt i Bærum men har hytte i Lillesand-traktene. - Når 
vi får gjester på besøk vanker det gjerne spørsmål om 
vi har vært hos Jens Eide i det siste, forteller Jette. 
– Og det har vi som regel vært. Her finner vi et tyve-
tallspølsesorter i disken, og vi vil påstå at Jens Eide 
har Norges beste pølser. Det er vel slik at flere og flere 
har vært i utlandet og fått smaken på ting. Da stiller 
man også høyere krav til hva man kan få i butikkene 
hjemme. - Vi velger heller kanskje å spise litt mindre, 
og med kvalitet, slår en meget fornøyd Olav fast, klar 
for dagens middag med gode venner: kjekjøtt.

– Folk kjører langt for 
å komme hit

Norges beste pølser?
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En god, gammeldags landhandel 
med mer enn 10.000 varelinjer, uten 
annen kjedetilknytning enn et inn-
kjøpssamarbeid med Norges-grup-
pen. Den ligger i et veikryss på Kval-
øya, halvannen mil fra Tromsø. Men 
kundene kommer fra hele Troms for 
å fylle spiskammers og fryser. – Her 
oppe ser det ut som om folk har flere 
frysere, sier kjøpmann i tredjegene-
rasjon, Bård Pettersen, om kundere-
sponsen i lammesesongen.

Butikken selger rundt 80 tonn 
lamme- og fårekjøtt i høstsesongen, 
hvorav 30 tonn under eget varemer-
ke: ”Alpelam”. Lammekjøttet kom-
mer fra Målselv og Nordreisa, mens 
Alpelammet kommer fra Lyngen. Der 
spiser dyra nyspiret gress og gode 
urter inntil de er klare for Nord-Nor-

ges mest rikholdige ferskvaredisk. 
Alpelammet selges eksklusivt hos 
Eide, for 10 kroner mer per kilo enn 
det ordinære lammet. Likevel er det 
dette som blir først utsolgt.

Layouten i ferskvareavdelingen 
er utradisjonell, og ferskvaresjef 
Øystein Moe regjerer fra en egen 
ferskvare-øy, strategisk plassert i 
butikklandskapet. Butikken får inn 
hele dyr og skjærer ned selv. – Her 
kan kundene følge med på hvordan 
vi jobber, sier Øystein. – Vi kapper 
lam som kundene ønsker, i tillegg til 
å lage egne spesialiteter. 
Og vi nevner i fleng: 
lammelår, grytekjøtt, kvernet kjøtt, 
lammeskank, ytrefilet, indrefilet, 
hvitløksmarinert lam, lammecarré, 
lammespyd, lammekølle og lamme-

ribbe...
For ikke å forglemme lammekanon. 
Her beines lammesadelen ut, fylles 
og krydres, deretter rulles filetene 
inn. Resultatet blir en imponerende 
rett som den enkleste amatør kan 
imponere sine gjester med. En virke-
lig eksotisk spesialitet er lammehjer-
ter. Disse saltes, kokes og røykes 
som smalahovud...

Eide Handel markedsfører seg som 
om de skulle vært en hel kjede. Et 
eget 32-siders matblad, ”Trend & 
tradisjon” distribueres i et antall av 
21.000 eksemplarer til alle husstan-
der i Tromsø-området fire ganger
årlig. Den egne web-siden, eide-
handel.no, er forbilledlig.

Suksess med velfylte disker, mange spesialprodukter 
                                          og solid markedsføring

Årets Lammebutikk 2006 ble Eide Handel 
utenfor Tromsø. Det er en butikk ulik de 
aller fleste her i landet.

Kundene kommer til en butikk hvor 
de opplever at det skjer noe. Fåri-
kålens Festdag blir tradisjonelt feiret 
i butikken med et stort fårikålslag, 
hvor kundene kan spise så mye 
de vil for 50 kroner. Det arrangeres 
spesialweekender som går på lam. 
Og et eget demo-hjørne møter deg 
når du kommer inn i ferskvareav-
delingen. En storskjerm er sentralt 
plassert, og her går det kontinuerlig 
i MatPrat. Dessuten står en egen 
kunde-pc til disposisjon slik at kun-
dene kan orientere seg i oppskrifter 
og ulike mat-temaer. 
– Vi prøver rett og slett å lage en 
butikk hvor kundene er med på å 
bestemme hvordan de vil ha det, 
avslutter den meget entusiastiske 
kjøpmannen fra nord.

Nord-norsk spesialitet:
Lammehjerter!

Nord-norsk spesialitet:
Lammekanoner!
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Det er en kvalitet som  vil bli hus-
ket av så vel cheffer som ganer. 
Han spår køer foran kjøttdiskene 
av kvalitetsbevisste kunder som vil 
forsyne seg flere ganger. Hans tips 
til ferskvareavdelingene: Ha kølapp-
systemet i orden!

Sven Erik svarer lynraskt på vår vel-
overveide quiz. 

Nevn de tre viktigste grunnene til 
at norske lam er i verdensklasse!
- Dietten, klima og kvalitet på slak-
ting, kort transport etc.

Er det forskjell på lammekjøtt et-
ter hvor i landet det kommer fra?
- Lam er best der det er frodigst og 
minst karrig miljø; Oppdal, Hallingdal 
og kysten vår her ved sør-vestlandet.
Også på disse områdene har vær-
gudene i år gitt dyrene særlig saftige 
beiteforhold.
 
Er det noen sjanse for å få til bran-
ding av norske lam på eksport-
markedene på linje med Løitens 
Linie og norsk laks?
- Ikke helt på samme måte, men jeg 
tror og mener at vi både har nok 

Tid for norsk lammenamnam!
plass og tradisjon til å satse på lam 
av ypperste kvalitet, med et godt 
kjent merkenavn på lik linje med for 
eksempel ”lam fra Pyreneene”, som 
er en velklingende betegnelse for 
toppkokker verden rundt.

Havner de beste lammene stort 
sett i restauranter, eller kan Ola og 
Kari lett få tak i godsakene landet 
rundt?
- Det finnes ekstremt bra lam å få tak 
i for både Ola  og Kari, så lenge de 
går til de butikkene som satser på 
kvalitet.

Er det helligbrøde å fryse et ferskt 
lam?
- Ja, da kan du kjøpe fryst i utgangs-
punktet.

Hva er kjøttdiskens beste salgsar-
gument når mor og far står over-
for valget mellom norsk lam og et 
eller flere alternativer?
- Kvalitet, opprinnelse og ferskhet. 
Det er lett å argumentere for norsk 
lam. Ofte er det noen i køen bak som 
kommer for tredje gang. Han eller 
hun  vil gjerne hjelpe ekspeditøren…
  

Din beste lammerett - til hverdag 
og fest?
- Hverdag: Lam i kål. Fest: Grillet di-
elam, med så mye fett på som mulig, 
med ditto brissel, spinat sautert med 
hvitløk og god lammesjy. Fett på 
lammet er ekstremt viktig for saftig-
het, og er det viktigste. Det må være 
der!! Potetpuré ved siden av, så er 
det himmel!

WOW! Der fikk vi den ekspert-
uttalelsen vi trengte. Fram med 
grillen, det er høst!

Sven Erik Renaa er blant Norges mest meritterte kokker. Medlem av Bocuse 
D’Or, og med CV som får tennene til å løpe i vann: Han har gledet ganer på 
blant annet Britannia, 2. Etage Continental, Park av. Café New York, Han-
sken, ORO og nå altså ved Gastronomisk Institutt i Stavanger. Han kan alt 
om gode matråstoffer, ikke minst lam. Norske lam.  

Så kom det noe godt ut av 
nedbørsrekordene. Sjelden 
har dyrene hatt saftigere 
beiteforhold. Gourmetkokk 
Sven Erik Renaa ved Gastro-
nomisk Institutt i Stavanger 
er lammefan og ikke i tvil om 
kvaliteten på årets lam. 

Norsk lam er en 

av hovedingrediensene 

i uttakskonkurransen 

for Bocus D’or 

2009. 
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– Vi bestemte oss rett og slett for at 
dette skulle vi vinne, sier Guro. Vi 
kjørte linjen helt ut, forberedte oss 
godt og involverte hele butikken, 
og spesielt de ferskvareansvarlige. 
Medarbeiderne ble kurset, vi utviklet 
våre egne spesialprodukter og laget 
en egen grilldisk med et fast grill-

sortiment med fristelser som også 
var egnet for panne, noe som skulle 
vise seg smart slik sommerværet 
utviklet seg. Dette eksponerte vi 
kundene for hver eneste dag, ledsa-
get med råd og tips. Vi toppet med 
grilldemonstrasjoner utendørs hver 
fredag og ukentlige grillkonkurranser 

for kundene. Tilbakemeldingene lot 
ikke vente på seg, og kundene syn-
tes vi hadde den fineste og flotteste 
avdelingen i byen, kan den fremad-
stormende ferskvaresjefen fortelle. 
Så bra var det at det altså holdt til 
Årets Grillbutikk 2007.

Guro	Bondestad	begynte	som	ferskvaresjef	hos	Meny	Grim	
i	Kristiansand	i	mars.	I	sommer	førte	hun	butikken	til	seier	
i	OFKs	konkurranse	Årets	Grillbutikk.	

     Meny Grim ble 
   Årets Grillbutikk


