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Innhold

Endelig 
Det er det tid for lune høstmiddager, norsk lam i verdensklasse, desserter og 
kaker fylt med selvplukket frukt og bær og innbringende turer på jakt etter 

skogens gull. Det er tid for kraftige gryter med langkokt kjøtt, supper, fårikål 
og reinsdyrkjøtt med smak av vidda.

På matprat.no finner du og dine kunder alt dere trenger for å lykkes med 
verdens beste råvarer. Og som en ekstra gave fra oss, har vi utviklet en digital 

og klikkbar oppdelingsguide for lam. En fasit over alle fasiter som tar deg 
gjennom hele spekteret fra hvor det enkelte stykket sitter på dyret, bruks-

områder, tilberedning, forslag til kjernetemperatur, inspirasjon til oppskrifter. 
Kort og godt: Det du og dine kunder trenger å vite om lammet.

La kundene få fråtse i norske råvarer og la oss hylle årstiden ved å samle 
familie og venner rundt god mat og godt drikke. 

Det er nå naturen er på det mest spandable!
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Fokusperioden for høsten 
går fra uke 37 til 45, og også 
i år vil vi ta utgangspunkt
i hva naturen spanderer. 

Norsk lam i verdensklasse har etter hvert blitt et innarbeidet 
og ubestridt begrep, men vi har mange andre råvarer som 
fortjener samme posisjon. Et godt eksempel er den norske 
biffens suverene kvalitet. I reportasjen på side 28-31 kan du 
lese om ekteparet på Løten som driver oppdrett av Grass-
Fed Angus og Hereford, med smak av det genuint norske. 

Det er sikkert ikke bare vi i MatPrat som merker en økende 
interesse for de enkelte råvarene hos forbrukerne. Stadig 
flere kjøper seg et helt lam og jakter kunnskapslystne på 
informasjon om «hvordan gå fram». Til disse kan dere for-
telle at hjelpen er nær!  

Til årets høstkampanje har vi nemlig utviklet en egen inter-
aktiv oppdelingsguide for lam. Her kan du klikke deg fra helt 
dyr, ned til bilder av de ulike stykningsdelene og videre til 
muskel og tilberedning, fram til ferdige retter. Et praktisk 
verktøy som fungerer likegodt på PC og Mac, som lesebrett 
og mobil. Med særlig dere i handel og bransje i tankene, har 
vi også laget en nedlastbar pdf-variant som kan printes ut 
både i A3 og A4 format. For de som har mulighet, finnes det 
også en høyoppløselig utgave for plakatprint. Heng plansjen 
opp i butikken og gjør det lettere for kunden å vite hvor de 
enkelte stykningsdelene sitter. 

Spre lammesesongen i disken utover høsten. Det er duket 
for både «årets første lam», fårikålens festdag og mange 
lune lammeretter. Mange har ventet lenge, nå. La lamme-
sesongen vare!

Nye oppskrifter med både klassisk og ny vri
Høsten er også toppsesong for reinkjøtt. At reinsdyrene 
lever under de mest ekstreme naturforhold gjør kjøttet 
ekstra smakfullt, unikt og eksklusivt. På nettsidene ligger 
det oppskrifter og inspirasjon til såvel klassiske som mer 
trendy retter med nye smaker.

Etter sommerens lettere måltider er det igjen tid for å 
samle seg rundt den sorte gryte, med langkokt kjøtt og 
kraftige supper. Det er også tid for å fylle butikkhyllene med 
årstidens godsaker som frukt og bær. På matprat.no ligger 
det nye oppskrifter på lekre desserter og kaker som får fram 
den gode følelsen av høst og kortreiste råvarer. 

Og for dem som gjerne vil strekke feriefølelsen litt lenger, 
hjelper det kanskje å teste ut den nye kolleksjonen av pasta-
retter - du finner det på matprat.no  

Mathøst
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Etter 15 års bruk er de gamle oppdelings-
plansjene fra Opplysningskontoret 

blitt erstattet med en helt ny og mer
 brukervennlig oppdelingsguide. 

Vi har valgt å kalle det oppdelingsguide fordi vi mener det 
er mer som en guide for forbrukere og for de som jobber i 
kjøttbransje, handelen og til læring på skole. 

Den nye oppdelingsguiden tar for seg storfe, lam, svin, kalkun 
og kylling, og vi har laget plansjer for hvert dyr som kan 
printes ut i A4, A3 og i større formater for de som har plotter. 
Disse kan man printe ut og bruke som oppslagsguide i butik-
ken, eller i produksjonen. Vi vet at dette også er et ønske fra 
mange forbrukere som ønsker å printe ut selv. 
I den nye oppdelingsguiden har vi tatt med nye skjæremøn-
stre og de nye biffene fra storfe som tilbys i butikk, og som vi 
ofte finner når man søker på nett etter internasjonale opp-
skrifter fra matsider og matkonkurranser over hele verden.

Oppdelingsguiden ligger under MATNYTTIG på matprat.no, 
som er en av de mest besøkte «fanene» vi har.

Vi har tatt med artikler om for eksempel bruk av kniver, opp-
deling på forskjellige måter og oppdeling av vilt.
Vi har også laget to kjøttordbøker, en for skandinaviske språk 
og en norsk, engelsk og amerikansk. Her finner man hva de 
forskjellige stykkene heter i de forskjellige land. Noe som kan 
være til stor hjelp når man søker på utenlandske nettsider, og 
ønsker å prøve oppskriftene her hjemme i Norge. Vi får også 
mange henvendelser fra folk som bor i andre land og gjerne 
vil kjøpe kjøttstykker som de ønsker å bruke til norske retter, 
spesielt under høytider, men ikke har navnet på kjøttstykket 
når de skal kjøpe det hos slakteren eller i butikken. Da vil 
kjøttordboken være til god hjelp.
Visste du at storfe rundstek heter fransyskan på svensk og 
klump på dansk, beef roast of knuckle/rump steak i Stor-
britannia og round steak i USA? Det er slik informasjon man 
finner i kjøttordboka…

  Ny 

oppdelings-
guide 

på matprat.no
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Nå i høst har vi lam som hovedfokus, og vi vil her vise dere mulighetene som ligger i 
den nye oppdelingsguiden.  

I fanen MATNYTTIG på matprat.no finner man oppdelings-
guiden. Det er først mulig å laste ned oppdelingsguider/plan-
sjer på storfe, lam, svin, kalkun og kylling.

Så klikker man på ett av dyrene, og den delen av dyret man 
ønsker å vite mer om, for eksempel lammelår. Her finner man 

informasjon og hvilke deler det kan stykkes opp i. Trykker 
man på lammestek uten ben, så får man info om lammestek, 
alternativ råvare, tilberedningstips, kjernetemperaturer og 
hvor mye man beregner per person. Scroller man videre ned-
over, finner man videoer om tilbereding, aktuelle oppskrifter 
og artikler om lammestek.

Alt du trenger å vite om lam, 
   og kanskje litt til
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Er det én råvare som virkelig skal nytes i høst – så må det være norsk lam! En fan tastisk råvare som gir et utall av smakfulle muligheter.

Norsk lam er en eksklusiv råvare som norske og 
utenlandske kokker bruker med stolthet og re-
spekt som den delikatessen det er. I Norge har 
vi en årlig produksjon av lam som tilsvarer ca. 
5 kg lammekjøtt per person. Til sammenligning 
spiser vi firedobbelt av svinekjøtt og omtrent 
det tredobbelte av kylling. Det er derfor viktig 
å verdsette det lille vi har av norsk lam.
Det unike med det norske lammet er den gode 

kjøttfylden og den milde smaken. Det er også 
passe fettmarmorert. Dette er et resultat av 
kunnskapen til våre dyktige norske sauebønder, 
som vet akkurat når kjøttet er på sitt beste 
– og vår flotte norske natur, som byr på ideelle 
beiteforhold. 
Her har vi samlet noen av våre beste oppskrif-
ter med norsk lam i verdensklasse.

Norsk lam 
    i verdensklas se! 

Klassisk lammestek 
Klassisk lammestek er typisk servering i forbindelse med påske og i lamme-
sesongen om høsten, men gjerne ellers i året også. Bruker du litt tid på 
å skjære ut isbeinet på lammelåret før steking, så får du en lammestek som 
er enklere å skjære i fine skiver.

Lam flatbiff med stekt hjertesa  lat 
Norsk lam er en av verdens beste råvarer. La m flatbiff servert med frisk dressing 
og stekt hjertesalat med chili og hvitløk, det  er skikkelig kosemat på høyt nivå.

Lammeskiver med rotgrønnsaker og urtesmør
skiver av lammelår er saftig og mørt, og enkelt å lykkes med. Sammen med rot-
grønnsaker og urtesmør er dette en lettlaget og smakfull middag.

Lam flatbiff med paprikasaus
To av Norges beste råvarer, lam og mandelpotet, møtes i denne retten. Når de 
også får selskap av en herlig paprikasaus, fennikel og aubergine, er det bare å 
invitere til middag. 

Lammelår i skiver med tomat, kapers og ansjos
Denne retten har sine røtter i Italia, der sma  kskombinasjonen tomat, kapers og ansjos 
er mye brukt. Sammen med olivenolje og sto   re, saftige skiver av lammelår blir resul-
tatet en smaksbombe på hver tallerken.

Høstens lammegryte
Fårikålkjøttet kan gjerne brukes til andre retter enn nasjonalretten. Prøv denne 
gode gryta med tomater og oliven.
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Det er fortsatt vanlig å selge hele lammelår, men som oftest som lokkevare til en pris som in gen tjener penger på. Det 
er selvsagt helt greit å ha noen hele lammelår i disken, til de som ønsker det, men når et he lt lammelår stykkes opp til 
ulike spesialiteter vil dette treffe kresne forbrukere på en helt annen måte, og noen minutt er med kniven gjør at inn-
tjeningen blir en helt annen. 

Fra lammelår til 
lønnsomme spesial iteter

10 minutters arbeid på bakrommet
resulterte i denne kalkylen.
Dette låret hadde en vekt på 2,6 kg før stykking.
Med en pris på kr 89 per kg gir dette en salgspris på kr 231,40. 

Når låret ble delt opp ga stykkene følgende salgspris: 
Flatbiff, 470 g á kr 239 per kg. Kr 122,33 
Mørbrad, 366 g á kr 209 per kg. kr 76,49
Beinfri stek, 932 g á kr 179 per kg. kr 166,83
Skank, 342 g á kr 129 per kg. kr 44,12
Lammedeig, 100 g á kr 99 per kg. Kr 9,90  

Dette ga en total salgspris på kr 409,67. Noe som altså økte brutto-
fortjenesten med hele kr 178,27. 

En slik ekstra inntjening gjøres på under 10 minutter, noe som gjør 
det til godt betalt arbeid, i tillegg til at du får mer fornøyde kunder. 
Så gå for en vinn-vinn situasjon i din butikk også! 

Skjær eventuelt av lokket på flatbiffen hvis du ønsker et helt renskåret stykke.

Skjær av skanken i leddet på den 
nederste delen av låret.

1 2 3

5

6 7

8 9

4

På skanken trimmer du av den 
nederste delen av knokekjøttet, og
skraper beinet rent for kjøtt.

Skjær ut isbeinet. Start med å kutte 
over senen som sitter inne i leddet ved 
det måneformede beinet. Skjær godt 
inntil beinet begge veier.

Skjær ut flatbiffen ved å skjære inntil 
og langs lårbeinet i den naturlige 
hinnen, brett ut til siden og følg hinnen 
med kniven.

Skjær av mørbraden rett på oversiden 
av kuleleddet.

Renskjær mørbraden til et jevnt stykke.  
Den kan rutes i fettet og brukes hel, 
eller renskjæres til biff.

Skjær ut lårbeinet ved å følge beinet 
rundt det hele. Skjær ut hele beinet 
inklusive kneskålen. Renskjær for itler 
og blodig kjøtt før steika surres.

Surr steika. Start med en løkke helt 
ytterst i den tykkeste enden, og
surr den ganske fast. Fest tråden godt 
i andre enden.

13

Tonje Hogsnes hos 
Meny Aksel Borgen 
i Stokke lager lønn-
somme lamme-
spesialiteter.
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Strekk lammesesongen! 

Tradisjonelt så har lamme-
sesongen i butikk vært relativt kort og 

hektisk, men det er godt mulig å strekke 
sesongen i begge ender. 

Fra de sørligste lammedistriktene 
er det tilgang på ferskt lammekjøtt 
allerede i juni, og i senere distrikter 
er det tilgang på ferske lam helt ut 
i november. Det betyr at det er fullt 
mulig å kunne tilby ferske lam i minst 
fem måneder av året. Selvsagt er ikke 
tilgangen like stor i hele perioden, og 
hovedtrykket vil ligge i september og 
oktober når slaktingen går for fullt. 
Mange forbrukere skulle ønske seg at 

norsk lammekjøtt var tilgjengelig ferskt 
i en større del av året, og at det ellers 
i året var tilgjengelig med frossent 
lammekjøtt. En av utfordringene har 
vært at årets ferske lam i stor grad har 
vært en kampanjeaktivitet, og at sats-
ingen på lam i butikk utenom kampanje-
perioden har vært sterkt redusert selv 
om tilgangen på ferske lam har vært 
bra i en mye lengre periode.

Coop OBS Vinterbro 
Ann Kristin Borgås 
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Brokete, lang, litt sen, men veldig bra sesong i år
Lammesesongen i år ligger an til å være litt atypisk fra andre 
år, og grunnen til det er ekstremt mye snø i fjellene på Vest-
landet. Dette har gjort at i enkelte områder har ikke sau og 
lam blitt sluppet på fjellet i det hele tatt, men blitt værende 
på hjemmebeite i nærheten av gården, og derfor blitt slaktet 
litt tidligere enn før. Mye snø på fjellet er ikke udelt negativt, 
fordi ettersom snøen gradvis smelter, blir det tilgang på 
friskt grass langt utover høsten, slik at vekstsesongen blir 
lang. Bra beiteforhold gjelder også for de områdene med 
mindre snø. Der har det vært litt vått og kalt, som har gjort 
at tilgangen på friskt grass har vært stabil gjennom hele 
sommeren. Totalt sett ser det ut til at det blir en bra sesong, 
og når det er en økt sauebesetning på ca 3,5 % i forhold til i 
fjor, så blir det nok lam til alle. Det ser også ut som at seson-
gen i år blir noe forskjøvet fremover i tid, slik at sesongen 
strekker seg ennå litt lenger utover høsten enn tidligere. 

Varier lammedisken og fokuset gjennom hele 
lammesesongen!
Lam er ikke lam! Det viktigste er selvsagt å ha et bra utvalg 
av ferskt lam gjennom hele sesongen, men ved å variere 
fokuset på ulike temaer tilpasset tilgang og sesong, blir det 
lettere å holde trykket oppe gjennom hele perioden. Her 
er et forslag til temaer, som selvsagt kan utvides ytterligere 
med mer lokalt preg:

• Sommerlam på grillen
• Nyhetens interesse med lammedelikatesser
• Sesongstart med årets ferske norske lam
• Lam fra spesielle distrikter
• Fårikålens festdag 24. september
• Høysesong for lam, volum og gode tilbud
• Fylle fryseren med hele og halve lam
• Råvarer til pinnekjøtt, fenalår og lammerull

Meny Alna
Gorm Knut Edner,
 ferskvaresjef
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Sommerlam på grillen
Selv om årets sommer er et avsluttet kapitel, er det lov å 
allerede tenke litt på neste sommer, og mulighetene for 
grill-lam. De siste to årene har det vært et økt fokus på ferske 
lam på grillen, og i distrikter hvor det er mulig å levere ferske 
lam allerede i juni, blir bønder stimulert til å levere ferske 
sommerlam. Lam er en delikatesse på grillen, og sommer-
lammene, som kanskje veier noen kilo mindre, er møre, lyse 
i kjøttet og milde i smaken, er flott sommermat i det litt mer 
eksklusive grillmarkedet. Her kan det være snakk om alt fra 
helgrillet lam til alle varianter av finstykket lam. Lammeribbe 
er en smakfull variasjon til spareribs. Det kan vel ikke finnes 
en bedre måte å avslutte en lang grillsesong på enn å tilby 
ferske grill-lam i juli og august.

Nyhetens interesse med lammedelikatesser
Helt i starten av sesongen, er tilgangen på ferske lam ganske 
lav, men for de mest entusiastiske lamme-elskerne, er det 
en bra service å kunne by på en smakebit av lam fra et av de 

tidlige distriktene. Her er det ikke snakk om volum og lave 
priser, men mer å vise at vi setter pris på de gode råvarene 
som finnes i Norge. At enkelte kjeder starter sesongen med å 
dekke opp med frossent importert lam er egentlig bare trist, 
og bidrar bare med å viske ut de få sesongene vi har igjen i 
Norge.

Lam fra spesielle distrikter
Norge kan tilby lam fra sør til nord, og gledelig nok er det 
økt fokus og tilgang på lam fra ulike distrikter i Norge. Alt 
lam er i utgangspunktet av veldig bra kvalitet, og smaksfor-
skjellene er ikke all verden kanskje, men med en god historie 
og litt entusiasme, kan man helt sikkert kjenne både smaken 
av tang, ramsalt sjø, urter og saftige fjellbeiter. Uansett så 
bidrar dette med mangfold, og å bygge merkevaren «norsk 
lam i verdensklasse».  Det er helt klart god verdiskaping å ha 
lammekjøtt fra et spesielt distrikt ved siden av det ordinære 
lammekjøttet, eller kun å satse på distriktsvis lokalt lam alt et-
ter hvor i landet butikken ligger. Lam på hjemmebane smaker 

kanskje aller best? 
Og Oslofolk hadde sikkert
satt pris på lam fra Nord-
marka…

Fårikålservice til 
fårikålens festdag
Fårikålens festdag er siste 
torsdag i september, og 
faller i år på 24. september. 
For de som ikke vet det, så 
er fårikål igjen kåret til Norges nasjonalrett, og denne dagen 
spiser så å si hele nasjonen fårikål til middag. Det er fårikål på 
spisesteder, og dette er selve festdagen for alle lokale lag av 
fårikålens venner. Selvsagt skal det være fårikålkjøtt tilgjen-
gelig hele sesongen, men akkurat dagene før og etter denne 
datoen er det spesielt viktig å ruste opp butikken til fårikål-
kjøret. Sørg for å ha ulike typer fårikålkjøtt, fra sau, villam, 
ekstra fete lam, litt magrere kjøtt fra bog og lår, og 

kanskje husets egen superblanding?  Husk å bestille nok kål 
og hel pepper. 

Høysesong for lam, volum og gode tilbud
I år er kanskje ikke høysesongen for lam med den aller beste 
tilgangen før i slutten av september, og da er tiden i hvertfall 
inne for å kunne tilby de beste diskene, det beste utvalget og 
kanskje de beste prisene. Her er det lurt å ty til mye ferdig-

Ultra Ski
Jorunn Sjursen, kjøttanvarlig
Morten Brofoss, kokk
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Endelig er den her igjen: 

Fårikålens 
festdag
Det er igjen tid for å ta fram storkjelen, investere i store 
mengder hel pepper og fylle handlekurven med hode-
kål og ferskt fårikålkjøtt. Enklere rett finnes ikke - 
eneste utfordringen er å lage nok! Så til dere i handel 
og bransje: 
Husk å ruste dere til feiringen av Norges nasjonalrett. 
Datoen er 24.9.15.

Folket har talt: Sist år ble fårikål for andre gang kåret til 
landets nasjonalrett. Dundrende 45 prosent satte enhver 
tvil på plass. Det handler om den norske folkesjela, om 
raushet, enkelthet og gode råvarer med kjøtt i verdens-
klasse. Kjøttkaker og andre folkekjære retter har ikke 
sjans: Vi elsker fårikål og prøv ikke å tukle med opp-
skriften. Salt, pepper, fårikålkjøtt, kål og litt vann er det 
som skal til. Resten foregår oppe i kjelen. 
  
Eneste utfordring er at man ofte 
lager for lite - fårikål smaker 
nemlig minst like godt 
dagen derpå.

pakket lam, og utvalget av varianter blir større og større for 
hvert år. Dette blir ofte hektiske dager, og vi skal ikke mange 
år tilbake til at det var lange køer foran den betjente kjøtt-
disken. For de butikkene som ønsker å tilby hele eller halve 
lam, som er stykket opp etter kundens ønske, er det sikkert 
litt lurt å vente litt med det til den verste salgsstormen har 
lagt seg. 

Fylle fryseren med hele og halve lam
En trend som er på vei tilbake er å være litt «hjemmeslak-
ter», og faktisk forsøke seg på å kjøpe hele eller halve igjen. 

Dette var helt vanlig i Norge for noen år siden, og er nå på 
full fart tilbake. Det er nok de færreste foreløpig som ønsker 
å partere et lam selv, men som butikkunde, å kunne komme 
med innspill til hvordan lammet skal deles opp, er helt sikkert 
spennende og aktuelt for mange. Her er det om å gjøre å ha 
oppdelingsplansjer tilgjengelig, og MatPrat har en helt ny 
brukervennlig versjon på nettet.  

Råvarer til pinnekjøtt, fenalår og lammerull
Å lage mat fra bunnen av er også på vei tilbake. Det er selv-
sagt et bra utvalg av pinnekjøtt, fenalår og lammerull av god 

kvalitet, men for mange er det spennende å salte og speke 
selv, og ta opp i igjen tradisjonen med hjemmelaget lamme- 
rull. Alt dette er relativt enkelt å lykkes med, bare råvarene 
er tilgjengelige. For de kundene som ønsker å kjøpe et helt 
lam, kan det være aktuelt å få stykket opp lammet, med 
en hel pinnekjøttside, beinfri side til lammerull, og et helt 
lammelår til fenalår. Sammen med disse juleråvarene og 
oppskrifter på rull og hvordan de kan salte og speke selv, 
gir dette en ekstra service til kunder som er klare for et 
godt gammeldags juleverksted. 

Norges Nasjonalrett har sitt eget politi som reiser rundt 
til hovedstadens spisesteder og kontrollerer at det står 
fårikål på menyen festdagen, - og ikke minst: At den er 
riktig tilberedt!

20

Meny Mosseporten
Veronika Strømnes Spange, 
ferskvaresjef
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Side 22-25, reinsdyrkjøtt:

Ellinor Marita Jåma har som ambisjon at reinkjøtt skal bli en naturlig del 
av folks kosthold, ikke bare som festmat. Oppfordringen til handelen er klar: 

Rydd plass til reinkjøtt i butikken!

Nyt høsten med
Høsten er slaktesesong, så nå har 

du mulighet til å få tak i ferskt 
kjøtt, forteller en oppglødd Jåma. 
- Reinkjøtt er faktisk unikt hele året, og 
er noe av det beste og sunneste kjøttet 
du kan spise. Det inneholder sunt fett, 
og en rekke mineraler som kroppen 
trenger for å fungere. 

Ellinor Marita Jåma er oppvokst i en 
reindriftsfamilie, og ville ikke byttet 
bort livsstilen. Det å vokse opp med 
nærheten til dyrene og naturen, og få 
overlevert kunnskap fra de eldre om alt 
det reindriften innebærer, skulle hun 
ønske alle hadde mulighet til å ta del i. 
- Jeg føler meg privilegert og beriket 
av en kunnskap som bare kan læres 
med å være tilstede. Er du vokst opp 
med reindrift får du en tilknytning til 
det som er så sterk at det er vanskelig 
å beskrive.

Jåma mener generasjonsskifte i rein-
drifta er på godt og vondt. Det positive 
er at en enklere kan utnytte potensia-
let som ligger i reinkjøtt og biproduk-
ter. Med dagens digitalisering kan en 
også markedsføre reindrifta på en helt 
annen måte enn tidligere. Driftsmes-
sig mener hun det er tempoet som har 
endret seg mest. I likhet med resten av 
samfunnet er tempoet høyere. Motori-
serte kjøretøy og ny teknologi styrker 
driften. 

På den andre siden er myndighetenes 
krav og forventninger, både til effek-
tivitet og produksjon, ofte i konflikt 
med de naturgitte forholdene. Naturen 
styrer alt innenfor reindrifta, noe hun 
synes det er en utfordring å få forstå-
else for. Norge er et land som har mu-
lighet til å forsyne befolkningen med 
egenprodusert mat, og Ellinor føler at 
en ikke anerkjenner matprodusenter i

Norge eller ser mulighetene på en god 
nok måte. 

Her må det legges til rette for at norsk 
og samisk mat får den 
plassen den fortjener. 

- Reinkjøtt er det beste og sunneste 
kjøttet du kan få på markedet, derfor 
har jeg som ambisjon at reinkjøtt skal 
bli en naturlig del av folks kosthold, og 
ikke bare som festmat. Alle retter av 
reinkjøtt er godt, synes den engasjerte 
NRL-lederen, egen favoritt er kokt 
reinkjøtt med gode grønnsaker.

- Det er bare å rydde plass og gi 
reinkjøttet den plassen den fortjener 
i dagligvarebutikkene. Bruksområdet 
er stort, og bedre kjøtt finnes ikke! 
Dessuten er det faktisk like sunt som 
fisk, avslutter Ellinor energisk. 

Navn: Ellinor Marita Jåma
Alder: 36
Yrke: Politiker, reineier, leder i 
Norges Reindriftssamers Landsforbund
Bosted: Namsos og Røyrvik

Foto: Inga Frøseth Rossing

ferskt reinkjøtt
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Reinkjøttkampanje 
uke 43 - 45

Fantastisk smak, unik 
historie og ønske om å kose 
oss med det lille ekstra er 
det som gjør at vi handler 
reinkjøtt.

Flatbiff som forrett
Rein har et bredt bruksområde. Som forrett kan reinkjøtt enkelt være en del 
av en spennende høstmeny, samt et naturlig valg i gjestesituasjoner. Med 
flatbiff, filet eller spesialprodukter som forrett klarer forbrukeren seg med 
50 gram reinkjøtt per person, mot rundt 200 gram i en middagsporsjon, og 
fremdeles sitte igjen med en fantastisk smaks- og måltidsopplevelse. 

Knapphetsgode
Vi spiser kun 300-350 gram 
reinkjøtt per person i året. 
Rein er et knapphetsgode, 
og det er ekstra viktig 
med kunnskap om riktig 
tilberedning når en først 
handler råvaren. 

Med 7 nye høstoppskrifter har vi i dag ca. 70 oppskrifter med reinkjøtt 
på matprat.no – i tillegg til alt du trenger å vite om kjøttet.

Suksess med skav
De seneste årene har bruken av oppskrifter med reinkjøtt gått fra 
tradisjon til trend. Reinskav, eller finnbiff, har fått en revitalisering. I dag 
brukes skav til det meste; bruchetta, pizza, lasagne, burger, sandwich - 
og wraps. 

Gjør deg klar til høstkampanjen uke 43-45 
- Flatbiff går som film på Web-TV samt
 i digitale bannerannonser
- Kampanjeside på matprat.no
- Reinkjøtt i sosiale medier    reinkjøtt
- NYTT! Barneretter med reinskav på MatStart: www.matstart.no
 
Sjekk med leverandøren din hva de kan levere av råvarer og produkter 
av reinkjøtt!

#
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Norsk frukt og bær er fantastisk! De lyse nettene, den lange 
modningen og det gode jordsmonnet gir unike forutsetninger 
for alt fra saftige plommer til smakfulle skogsbær, noe som kan 
ende i en av høstens gode desserter. 

Høstens kaker 
   og desserter

En enkel smuldrepai, en saftig sjokoladekake fylt med bær eller marinerte bær med krem. Det 
finnes et utall av muligheter med sesongens frukt og bær. Her finner du gode ideer og oppskrif-
ter til den berømte prikken over i-en eller til bare å nyte uten å være en del av et måltid. 

TIPS: Under høsten vil det være stor skam å ikke bruke de ferske råvarene, når de er på sitt 
beste, men resten av året kan selvsagt hermetiske, syltede og frosne bær og frukt brukes.

Smuldrepai med epler
Smuldrepai med epler er en enkel og elsket klassiker i 
den norske eplehøsten. Server med hjemmelaget vanilje-
saus eller en klatt créme fraîche, og nyt de friske, norske 
eplene i søt innpakning!

Kirsebærclafoutis
Clafoutis er en slags ovnspannekake med bær eller 
frukt, tradisjonelt laget med mørke kirsebær som her, og 
toppet med et fint dryss melis. Server den lun med sel-
skap av lettvispet krem.

Schwartzwalderkake
Scwartzwalderkake eller Black Forest cake er en saftig 
sjokoladekake dynket med kirsebærlikør og fylt med 
kirsebær og krem. Perfekt kombinasjon av søtt og syrlig!

Plommekake
Modne norske plommer har en kort og intens sesong, 
og det er bare å fråtse! Plommene er fantastisk søte og 
saftige, og gir nydelig saftighet i bakverk. Denne kaken 
er nydelig som den er, og enda bedre om du spanderer 
litt vaniljeis ved siden av.

Fløterand
Fløterand er en type fløtepudding der fløten ikke skal 
varmes under tilberedning. Puddingen smaker nydelig, 
med et friskt preg som passer perfekt sammen med 
frukt og bær og selvsagt med kompott.

Nemesis
Nemesis er et uttrykk som beskriver ens verste fiende. 
Hvordan navnet har blitt gitt til en fløyelsmyk og gud-
dommelig god sjokoladekake er uvisst. Men man skal el-
ske sine fiender  – iallefall i små porsjoner. Kaken er uten 
hvetemel, og bakes i vannbad i ovnen.

Bær- og fruktkompott
Kompott er en fin måte å utnytte bær og frukt som er 
godt moden. Hva du bruker er avhengig av hva du har 
tilgang til, og mengden sukker justerer du etter sødmen 
i bærene du bruker. Her er kompotten servert som dess-
ert med råkrem. En nydelig dessert som vekker nostal-
giske minner hos mange.

Akevittmarinerte multer med råkrem
At det enkle ofte kan være det beste, er denne multe-
desserten et godt eksempel på.
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The Nighthawk Diner var en liten sensasjon da den åpnet på hippe Grünerløkka i Oslo 
for noen år siden. En ekte, amerikansk diner der detaljene var nøye ivaretatt. Seter 
og bord fra Missouri, takvifter fra Ohio og de sure agurkene fra Brooklyn. “Hver eneste 
skrue skal være autentisk”, skrev Aftenposten i en smått euforisk anmeldelse ikke 
lenge etter åpningen. Kjøttet var imidlertid fra Halstenshov Gård på Løten. Og siden 
har det stort sett stått kø utenfor etablissementet til alle døgnets tider.

Når storfe beiter som lam blir
           kjøttet i verdensklasse
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Vi kunne ha solgt mange ganger så mye som det vi gjør, 
forteller Guro Sveberg, bonde og veterinær,  som 

sammen med samboer Tor-Arne Sletmoen driver Halstens-
hov Gård. Etter mange års idealistisk arbeid med økologisk 
produksjon, dyrevelferd og Grass-Fed har de stor suksess 
med råvarene de produserer. - Superkokken Tom Victor 
Gausdal etterlyste hvor han kunne få tak i dette kjøttet     
under åpningen av Nighthawk, og vårt svar var at vi leverer 
det markedet ønsker. Prisen på råvarene har gått vesentlig 
opp, og vi konkurrerer ikke med noen på pris. Til neste år 
utvider vi med produksjonen fra én gård til, og etterhvert 
kanskje med flere.

- Totalmarkedet etterspør ulike produkter, og tilbyderne må 
produsere på forskjellige måter, fortsetter Guro. - Hos oss 
går dyra fritt hele året, ute og inne. Dette var opprinnelige 
skogsdyr, og det naturlige fôret er grass, blomster og urter. 
Fôret gir smak, og Norge har store naturgitte ressurser å 
ta av her. Det blir som med lam, hvor de lokale beitemar-
kene gir unike, lokale smaksegenskaper. Her i landet har vi 
uteplass, beitemarker og bestandstørrelser som gir mulig-
het for tilsyn. Bestanden på Halstenshov består nå av 97 kyr 
og vi har tilgang til beite- og utmarksressurser på 500 mål 
her på Hedemarksvidda, hvor vi kan skape vår lokale, norske 
kvalitet under merkevaren Hov Kjøtt.

- Rasene er Angus og Hereford, sorter med mer intramus-
kulært fett, og til neste år vil vi lansere en krysning av disse 
med enda høyere kjøttkvalitet. Når vi utelukkende baserer 
fôringen på Grass-Fed, og ikke kraftfôr, får vi også en annen 
og gunstigere fettsyresammensetning i kjøttet. Denne 
inneholder mye Omega-3, og forskning viser at inneholdet 
faktisk er i nærheten av hva som finnes i fisk. Når vi i tillegg 
har store grassressurser i Norge og utmark med behov for 
å holdes nede, har vi en vinn-vinn-vinn situasjon - både for 
naturen, for dyra selv som kan være ute i skog og mark, og 
for forbrukerne.

Dyra på Halstensgård går til Nortura for slakting, og 
distribueres videre gjennom Strøm-Larsen Engros, hvorav 
ett slakt i uka serveres på Amerika-kloningen Nighthawk, 
men etterspørselen er altså langt større enn det er mulig å 
tilfredsstille. Ett eksempel på hvordan norsk storfekjøtt kan 
utvikles til det ypperste på markedet, samtidig som dyre-
velferd, miljø og sunnhet gjøres bærekraftig. Nok en gang 
– naturen spanderer…
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Tips kundene dine om hvordan de kan imponere med 
hjemmelaget pasta. Det vil bli rosende ord, men be dem om ikke 

å fortelle gjestene hvor enkelt det egentlig er. 

 Hjemme laget pasta 
– enklere en n mange tror!

Mel, egg og litt tid, det er alt som skal til for å lage din egen pasta. En pastamaskin 
er også en fordel, men ikke et «must». 
Italienerne hentet det visst nok fra Asia. Via Roma, Firenze, Verona og Torino delte 
italienerne heldigvis det videre; Pasta! Her har vi samlet noen av våre favorittopp-
skrifter. Buon appetito!

Hjemmelaget pasta

Egg, mel og litt salt er alt hva du behø-
ver for å lage hjemmelaget pasta. Her 
viser vi deg hvordan du ved hjelp av en 
pastamaskin enkelt tryller fram tynne 
pastaplater, som du videre kan lage 
pastaplater, spagetti og tagliatelle av.

SLIK GJØR DU:

1. Sikt melet i en liten haug på arbeids-
bordet og lag en fordypning midt i 
haugen. Ha i salt, hele egg og egge-
plommer. 

2. Bland ingrediensene sammen med 
en gaffel eller med fingertuppene. 
Bland forsiktig inn litt og litt mel til alt 
er blandet.

3. Når nesten alt melet er absorbert, 
kan du samle alt til en deig med 
hendene. Deigen skal knas i minst 
5 minutter. Den kan mange ganger 
kjennes litt hard ut til å begynne med, 
men etter hvert som du knar vil du 
kjenne at den blir smidigere og lettere 
å jobbe med.

4. Pastadeigen er ferdig knadd når den 
er myk, smidig, elastisk, varm og god. 
Hvis den kleber litt til benken, drysser 
du bare på litt mer mel og knar litt til.

5. Pakk pastadeigen godt inn i plastfolie, 
eller legg den i en tett pose. Deigen 
skal hvile i 30 minutter før du kjevler 
den ut eller kjører den gjennom pasta-
maskin.

Trinn for trinn…

Pastadeigen er nå klar, men den tåler 
godt å stå i kjøleskap i noen timer før 
den skal brukes. Husk da å ha den på 
benken i en halv time før du jobber 
med den.

6. Pakk ut pastadeigen og legg den på 
en melet kjøkkenbenk. Form deigen til 
en firkant med ca. samme bredde som 
pastamaskinens inntak. Still maskinen 
på det tykkeste hakket(O) og kjør/sveiv 
deigen gjennom. 

7. Sett pastamaskinen på ett hakk 
tynnere (1) og kjør deigen igjennom. 
Fortsett med ett hakk til (2) og brett 
deigen fra endene inn til midten slik at 
du får en jevn rektangulær pastaplate 
med rette kanter.

8. Kjør pastaen igjennom maskinen 
igjen på det tykkeste (O) og fortsett 
slik på alle trinnene helt til du har 
deigen så tynn som du vil ha den. 
Vanligste trinn for ravioli, spagetti og 
tagliatelle, er trinn 6 på maskinen.

9. Skal du lage ravioli har du nå gjort alt 
helt fram til fylling. Se link til oppskrift 
på ravioli under, for ytterligere fram-
gangsmetode. Skal du lage spagetti 
eller tagliatelle, deler du pastaleiven 
opp i lengder à ca. 30 cm. Deretter 
kjører/sveiver du dem igjennom 
tagliatellehjulet eller spagettihjulet på 
pastamaskinen.

Pastaen er nå klar til koking, men du 
får aller best resultat om du lar den får 
tørke i noen minutter først.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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- Se på denne, den kunne jeg nok tenkt 
meg å kjøpe selv. Jan Strøm-Larsen holder fram 

et stykke ytrefilet av vanlig norsk rødt fe, og 
vi er altså ikke alene om å la oss friste.

ALLE 
ytrefileters 

FAR

Vi er i det aller ”helligste” når det gjelder kjøtt og delikatesse i Oslo-
området. Hos PølseMakerMester Strøm-Larsen på Torshov i Oslo, 
butikken som har trosset alle strukturendringer i dagligvarebransjen 
og har levert varer med service og kvalitet helt siden 1904. I dag 
driver de ikke bare eget utsalg, men også med catering og har en 
betydelig engros-omsetning av kjøttvarer.

- Når det gjelder biffkjøtt går det både i norsk rødt, Hereford og 
litt Limousin, forteller Strøm-Larsen, og vi selger både norsk og 
utenlandsk vare. Jeg  kan vel ikke si at utenlandsk vare er noe bedre 
enn den norske. Det er masse bra, norsk kjøtt på markedet, selv om 
jeg nok kunne tenke meg litt bedre sortering, medgir han. Vi har en 
kundekrets hvor mange er veldig bevisste på hva de skal ha, og som 
har positive oppfatninger om norsk kjøtt. Dette skyldes, ikke minst, 
god, norsk dyrevelferd. Derfor har vi heller ikke så mye spørsmål 
om økologisk kjøtt, men merker at kundene faktisk er mer opptatt 
av Grass-Fed, som lettere kan kjennes på smaken. Folk er villige til 
å betale litt mer for kvalitet, og er opptatt av at det også smaker litt 
mer. Dessuten merker vi etterspørsel etter nye stykningsdeler, som 
jo gjør det lettere å utnytte flere deler av dyret. Skulle jeg ønske 
meg noe, ville det rett og slett vært mere oksekjøtt med mere fett i, 
avslutter han, mens tallet på køordningsskjermen stadig blir høyere.
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Periode Tema Kategori Produkter

uke 46 - 53 Jul  Sammen skaper vi jul    
  Gjest Egg (kaker og dessert), reinsdyrkjøtt, kalkun
    Rask Svinekjøtt (førjulsmat og romjul)
    Tradisjon Ribbe, pinnekjøtt, skinkestek, svinekam, sylte og ruller
   Familien Baking, svinekjøtt (førjuls- og romjulsmat)

I hver av aktivitets-periodene fokuseres det rundt overordnet situasjon, 
som beskriver sesongen og produktene på en tydelig måte.

Aktivitetsåret 2015

Det er fullkomment som et lite kunstverk og skjørt som det 
edleste metall. Bak skallet skjuler det imidlertid et innhold 
fullt av de viktigste næringsstoffer, og bruker du det i matla-
ging, har det egenskaper som den reneste tryllekunstner. Nå 
er det igjen tid for å hylle eggets fortreffeligheter. 

Med egg i kjøleskapet, er man rustet til det meste. Det skal 
ikke mer til enn to egg, litt vann og en klype salt for å mekke 
et varmt og kjapt mellommåltid. Bruker du det i matlaging, 
har det evner både til å heve, tykne og binde, og det skal ikke 
mer til enn et penselstrøk med pisket egg for å kaste glans 
over hele gjærbaksten.

Nå er det igjen tid for å hylle egget med en egen World Egg 
Day. Det skjer med ulike aktiviteter og arrangementer over 
hele verden, fredag den 9. oktober 2015. Bli med og markér 
eggets fortreffeligheter, unn deg et ekstra frokostegg og 
send noen gode tanker til det som på grunn av sine unike 
egenskaper også blir kalt naturens vitaminpille.  

 Egg spises over hele verden, i alle kulturer, i fattige så vel    
 som i rike land. Unn deg et ekstra egg og bli med og markér  
 verdens eggdag,

Verdens eggdag 
- en hyllest til naturens vitaminpille


