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I takt 
  med naturen

Butikkene bugner av norske råvarer 
og vi er spesielt stolte av det norske 
lammet. 

Norsk lam er i verdensklasse når det 
gjelder smak og kvalitet. Lammet slip-
pes ut om våren og spiser det naturen 
gir, enten den lever i innland, på fjellet 
eller ved sjøen. Det er dette som gjør 
det norske lammekjøttet så fantastisk.

Mat skaper gode opplevelser enten det 
er hverdag eller helg, om du er hjemme 
eller på hytta, alene eller sammen med 
familie og venner. Setter du pris på det 
naturen har å gi, går du en smaksrik tid 
i møte. På matprat.no finner du og dine 
kunder alt som trengs for å lykkes med 
verdens beste råvarer.

Etter en fantastisk sommer er det igjen 
tid for høst, en årstid hvor vi tar i bruk 
det beste fra norsk natur. Vi er klare 
for lam, vilt, sopp og andre fantastiske 
råvarer fra den norske bonden.

Ute er det friskt og fargerikt og mange 
av oss ser fram til fjellturer, sopp- og 
bærsanking - og ikke minst innekos - 
med stearinlys, fyr på peisen og varme 
høstretter på tradisjonelt eller nytt 
vis. Råvarene som er tilgjengelige på 
denne årstiden inspirerer til å lage mat 
fra bunnen av.

Det er tid for gryter, supper, fårikål, 
lammestek, og retter hvor du kan ta 
i bruk soppen du har plukket selv.         

God gammeldags 
service og kvalitet 
verdsettes som 
aldri før. Side 16-18.

Kundene liker å lære og få nye impulser.
Side 19.

I takt med naturen.
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Naturen spanderer de 
mest fantastiske råvarene.
Side 4-5.

Her begynner historien om lam 
i verdensklassse. Side 6-7.

Hele levetiden er en 
foredlingsprosess.
Side 8-11.

Annonserte i går, tom i dag.
Side 15.

Har du tenkt på at reinsdyrkjøtt 
kan brukes på nye måter?
Side 20-23.



4 5

   Naturen sp anderer 
de mest fant astiske råvarene

Høsten på MatPrat starter i uke 38, og i hele 9 uker har vi fokus 
Gjester, Tradisjon og Kos. Kampanjen handler om hva «naturen 

spanderer», de fantastiske råvarene vi har om høsten. Og i år har vi et 
spesielt fokus på det norske lammet.

Vi setter opp en helt ny type kampanjeside hvor konseptet blir «En 
nettside til å spise opp». På denne siden bygger vi et kunstverk av 
tilbehøret som er i sesong om høsten. Kål, potet, rotgrønnsaker, sopp, 
løk og andre gode norske høstråvarer. Ideen går ut på at man fysisk 
kan reise å spise opp nettsiden og at dette tas ut via den digitale 
nettsiden. Tilbehøret knyttes deretter direkte opp mot hvordan du 
kan bruke råvarene sammen med lammet og lage deilige høstretter.

I tillegg til matprat.no vil kampanjen få en betydelig plass i sosiale 
medier og vi har også en web-kampanje som vil gå i deler av perioden.
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Her beg ynner historien 
     om la m i verdensklasse

           et var egentlig Gordon Ramsay som 
        startet det hele. Den britiske sjefskokken 
med drøssevis av Michelin-stjerner og stjerne-
status fra TV-skjermen på begge sider av dam-
men. Han skulle delta på Matfestivalen 2010, 

og forlangte britiske lam som råvare.
 

- Vi kunne ikke være bekjente av å måtte importere britiske 
lam til Norge, og mente vi kunne levere det samme, med lo-
kale lam som hadde beitet i fjæra. Da skapte vi Jæren Smak. 
Anders Hellegaard, markedssjef hos Prima Gruppen AS på 
Nærbø utenfor Stavanger forteller mens han tar oss med på 
en reise til utgangspunktet for den gode smak. Vinden river i 
bilen og regnet pisker mot frontruta, men utenfor åpenbarer 
Norges Provence seg. Havet bølger mot fjæra, gresset er 
irrgrønt og landskapet er brutt opp av eldgamle steingjerder. 
Vi er på Jæren, der sesongen for norske lam alltid starter.

- Skulle vi skape en merkevare av vårt lokale kjøtt måtte vi 
begynne med bøndene. Vi matte få med oss dem som delte 
vår lidenskap for kvalitet, og som var bønder 100%, 24 timer 
i døgnet. For å kunne sette en ny kvalitetsstandard måtte vi 
ha med oss produsentene som kunne foredle kjøttkvaliteten 
gjennom vekst og foring, og som var villige til å levere innen-
for gitte kriterier. Til gjengjeld ville vi forplikte oss til å 
avta råvarene og gi dem en bedre pris enn markedet ellers
I dag har vi et nettverk av motiverte kjøttprodusenter 
som leverandører, og Jæren Smak-kjøttet har fått en varm        

mottakelse hos en rekke kvalitetsrestauranter som har satt 
kjøttet på menyen, og hos kvalitetsbevisste forbrukere. Og 
Norgesgruppen har valgt Jæren Smak-kjøtt til sin serie av 
førsteklasses varer under merket Jacobs Utvalgte, distribuert 
gjennom Ultra og Meny.

Harald Hellestø er en av produsentene som leverer lam-
mekjøtt til Jæren Smak. Han har vært med omtrent siden 
starten og har bare opplevd det positivt å være blant kvali-
tetsleverandørene. – Her beiter dyra helt nede i fjæra hvor 

det er frodig og fint, og havsaltet sprer seg til fôret. Mye av 
hemmeligheten bak kvaliteten dreier seg nettopp om fôring, 
og jeg følger opp dette hele tiden. Som takk får jeg gleden 
av å levere et topp produkt og bedre betalt. 
Han har 150 mål beitemark og driver bare med sau, 80 
voksne og 150 lam nå før sesongstart. Harald og de andre 
produsentene er en del av en helhetlig tankegang der det 
inngår strenge, selvpålagte produsentkrav innenfor produk-
sjonsforhold, fôrkvalitet, dyrevelferd og sporbarhet. Noe 
hele det velstelte gårdsbruket bærer synlige preg av.

D

Anders Hellegaard hos Prima Gruppen 
har utsagnet “Lidenskap – hakket bedre 
enn politikk” som sitt profilbilde på 
Faceboook. Han lever som han lærer. Jærbonden Harald Hellestø er 100% dedikert 

til å få fram det beste lammekjøttet. 



Hele levetiden er en 
foredlingsprosess

- Den store utfordringen er prispresset i bransjen, forteller 
Anders videre.  Derfor prøver vi å levere mer enn ren “ved-
hogst”, sånn som lår, bog, fårikålkjøtt… Vi satser på hele lam 
av premium kvalitet og prioriterer kjøttfylde og smak. For å 
kunne tilfredsstille forbrukernes krav til en merkevare er 
det viktig å levere ensartet kvalitet hver eneste gang, uan-
sett fra hvilken leverandør kjøttet kommer. For å få til dette 

samarbeider vi også med fôrprodusenter, vi eksperimen-
terer på en forsøksgård og formidler kunnskapen videre til 
produsentene, som sørger for jevn fôring gjennom døgnet 
i den delen av året hvor dyra ikke går ute. Foruten å holde 
kvalitetsnormen oppe er intensjonen å gjøre ferske lam til 
et helårsprodukt.

98
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i sommer, og Nils Arne vil sette dem på en diett med mjøl- og 
silofôr for å få fram den rette  kjøttmengden. – Når veksten 
ikke er optimal tar jeg de inn for å justere litt fôrmessig, og 
samtidig ser jeg litt på hvordan de oppfører seg, forteller 
han. – Jeg kan ikke bare tenke på årets slakt, men må også 
ivareta kommende generasjoner med hensyn til avl. Jeg vur-
derer dyras kjøttsammensetning, prioriterer de med runde 
former over baken, rett rygg og runde fine lår. De av dyra 
som viser seg å være en dårlig mor, går ut. Kun de beste dyra 

går videre i avl, og de eldste sauene jeg har er fra 2005. Til-
sammen har jeg 150 dyr på vinterfôr. Rasen er Texel, krysset 
inn med Suffolk og Norsk Hvit. På veien fra fødsel til slakt føl-
ger jeg dyra grundig, jeg veier, føler og synser. På den måten 
utvikler jeg det beste slaktekjøttet og de beste avlsemnene. 
Jæren Smak har satt “benchmark” når det gjelder kvalitet, 
og vi som produsenter må levere en ensartet standard for å 
leve opp til merkevarekriteriene. I tillegg forventer bevisste 
forbrukere å ha innsikt i historien bak kjøttet, om hva dyra har 
spist, om hvordan de har levd…

- Før hadde bonden et forhold til slakteriet, skyter Anders 
Hellegaard inn, nå må de ha et forhold både til butikk og 
kunde i tillegg. Jæren Smak er et opprinnelses- og kvalitets-
merke også for storfe og svinekjøtt, så det er viktig at vi opp-
rettholder de overhengende kriteriene i alt vi gjør. Dette er 
det dyreste lammet som selges hos Meny, det ligger en stor 
innsats bak og produsentene får bra betalt. Med dette har vi 
innført restaurantkvalitet i butikkene, avslutter markedssjefen 
med velfortjent stolthet.

Men Jæren er ikke bare flatt sletteland og kyststripe. Den 
østre delen av Jæren er et heiområde, som et lite Skottland i 
miniatyr. En kystlynghei hvor det er like værhardt som på Har-
dangervidda. Dette er Høg-Jæren. Her har Nils Arne Fosse 
sin egen hei, tilsammen 2.300 mål med fjellbeite, og her tar 
han fram det aller ypperste av norsk lam. For ikke å snakke 
om storfekjøttet, fra en besetning av Angus og Limousine. 
På grunn av værforholdene har han tatt inn sauene for slutt-
fôring før slakt. Det varme været har gjort at de har vokst lite 

• Jæren Smak lam er lam mellom 18-23 kg, 
 2+,3- og 3 i fett og klasse R og bedre

• Dette er et lam som går som fersk vare rett 
 til butikk

• Sesongen på Jæren Smak lam starter
 uke 27 og strekker seg helt til uke 42

Runde former over baken, rett rygg og 
runde, fine lår skal det være, ifølge 
Nils Arne Fosses sakkyndige vurdering.

“Når veksten ikke er optimal, 
            tar jeg de inn 
       for å justere litt fôrmessig”
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- Så snart ferien er ferdig og grillsesongen er 
på hell, er det bånn gass med

 lammekjøtt til ut i september, oktober, forteller
 ferskvaresjef Brynhild Ree Jensen 

hos Helgø Meny Mariero. 

- Det er de 
dyreste 

variantene 
det selges 

mest av



Ulrik Andresen, NK hos Rema 1000 
på Storhaug slår ut med armene. – I 
går fikk vi ny forsyning av Kloster-
lam, og nå er vi allerede i ferd med å 
bli tomme igjen.

 – Dette er som å være barn på julaften. Admir bærer 
med seg det han kan, nå bærer det rett hjem til gril-
len med lammeribba. – Dette er skamgodt, og det 
eneste jeg trenger å gjøre er å salte den... En annen 
kunde som netopp handlet med seg et par pakker 
kommer tilbake. – Jeg tar med meg en til, jeg...
- Det lokale lammet er fantastisk, sier Ulrik. 
Vi annonserte det i går, og i dag er vi tomme. Vi 
kunne tatt inn to ganger så mye. Det var nettopp 
en kunde her som kjøpte for 1.400 kroner. Særlig 
er indre-fileten populær, ellers går det mye surret 
lammestek og lammeribbe. Vi annonserer i media, 
reultatet er at vi knapt kan skaffe nok.
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– Sesongen begynner faktisk ennå tidligere, med dielam 
allerede før sommeren. At vi kan holde et så høyt trykk over 
så lang tid er takket være at vi har mye mer enn bare fårikål-
kjøtt å by på. Butikken baserer seg på lokale leverandører, 
og selger lammekjøtt både merket Jæren Smak og Kvitsøy 
Lam. – Her har vi merket klare endringer hos forbrukerne, 
for-    teller Brynhild videre. – For 10 år siden var det knapt 
noen som kjøpte de dyrere stykningsdelene I forhold til 
nå. Kundene vil ha fileter og bearbeidete  spesialiteter, og 
betaler gjerne ekstra for lokal mat. En vanlig bog koster 
89 kroner kiloen, Jærens Smak 139 og Kvitsøy 149 kroner. 
Det er de dyreste variantene det selges mest av. Alle leser 
på nettet, finner oppskrifter og etterspør deretter råvarene.

Brynhild er medlem i Meny-Lauget, et eksklusivt utvalg av 
Meny-ansatte med spesiell lidenskap og kompetanse innen

 

mat og matlaging. De representerer alle regioner av landet. 
Medlemmene er tett på kundene hver eneste dag, og bruker 
erfaringen til å teste og utvikle produkter. Det som kommer 
gjennom nåløyet hos Meny-Lauget må oppfylle en rekke 
strenge krav som går på smak, konsistens, utseende, lukt, 
kvalitet og historie. Disse varene får stempelet Meny Anbefa-
ler, og er blant det ypperste som er å få kjøpt av mat i Norge.
- Vår erfaring er at bearbeiding lønner seg. Og til helgene 
gjør vi gjerne i stand et sortiment av kvalitetslam, hvor vi kry-
drer og marinerer og for eksempel tilbyr frikassé, gryteretter, 
lammesadel, stek, carré, skank og selvfølgelig fårikål. Ellers 
går det mest i lår og bog. Mitt råd er at for butikkene er lam 
rett og slett god butikk. Men kundene vil gjerne ha det spesi-
elle. Ta inn lammekjøttet, bearbeid det og selg!

Annonserte i går, 
tom i dag

Ulrik Andresen hos Rema 1000 
Storhaug fastslår at disken 
ble tømt på noen få timer etter 
annonsering.

Admir bidro til å tømme disken.

”Å selge mer enn bare 
    fårikålkjøtt betyr at vi får 
en mye lengre sesong”
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God, gammelda gs  
  service og kval itet 
verdsettes som 
                      aldri førPå Christoffer Berves unge skuldre hviler 
en tung arv. Han skal forvalte håndverks-
tradisjonene hos A. Idsøe Kjøtt og Pølse-
forretning i Stavanger, opparbeidet gjennom 
186 år med produksjon og butikk. 
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Ferskvaresjef Joachim Fosse Johannessen hos Coop Mega, 
Madla Handelslag har solgt lam i hele sommer. – Når den 
lokale lammesesongen begynner, lager vi egne disker med 
det beste av lam og tilbehør. Det kan være surret steik, fylt 
steik, krydret steik og lår. Fårikålens festdag markerer vi 
skikkelig med demonstrajoner for kundene. Vi selger mest 
av kjøttet vi har pakket selv, og merker at det er særlig inter-
esse for det lokale kjøttet. Men også at gourmet-lam fra 
Gilde og Hallingskarvet tar seg opp. Vi har god tilgang fra 
lokale leverandører, men kan til tider knapt skaffe nok, 

forteller han. – Selv er jeg ordentlig glad i lam, og spiser for 
eksempel lammelår mange ganger i året. Og da er det hyg-
gelig å konstatere at det norske lammet er best. Jeg prøver å 
tilberede nye, spennende varianter og blande dette med det 
tradisjonelle. I tillegg fanger jeg opp ideer fra de lokale leve-
randørene. Da er det ekstra hyggelig å se at særlig mange 
eldre mennesker liker å lære og få nye impulser. For eksem-
pel har salget av lam til grill gått veldig bra, som en forsmak 
på en topp lammesesong.

- Kundene liker 
      å lære og 
få nye impulser

Tradisjoner som eksponeres tydelig både i butikkens ekste-
riør og interiør. Her er den umiddelbare opplevelsen av at 
tiden har stått stille. Men butikken er så absolutt i pakt med 
tiden når det gjelder å tilfredsstille kvalitetsbevisste kunders 
krav. – Istedet for å selge låret til 79 kroner kiloen stykker vi 
det opp. Vi lager baroner og beiner ut fileter, og viser i 
det hele tatt fram alt man kan få til med et lam. Bog selger 
vi mest til kumle, fårikål og kokekjøtt. Når det gjelder lår 
skjærer vi eventuelt av mørbrad og skank, og så blir det et 
greit lammelår, sier Christoffer. – Naturlig nok er fredag og 
lørdag de store dagene, men vi merker at helgehandelen ofte 
begynner på torsdag. Omsetningsmessig går en stor andel til 
restaurantmarkedet, men vi har et høyt volum også av pølser, 
bacon, hamburgere og pålegg som vi lager selv, og som trek-
ker opp bunnlinja. Alt til glede for tradisjonsrike kunder  som 
i større og større grad vet å verdsette service og kvalitet, 
avslutter han.

Igår og idag – Hos Stavangers 
eldste firma er tradisjonene til 
å ta og føle på.

Joachim Fosse Johannessen hos
Coop Mega på Madla har verdens 
beste råvarer rett utenfor stuedøra.



Høsten er toppsesong for reinsdyrkjøtt! 
At reinsdyrene lever under de mest ekstreme 
naturforhold gjør kjøttet ekstra smakfullt, unikt 
og eksklusivt. 

Om høsten står de gode og tradisjonelle mål-
tidene sterkt, samtidig er det en utvikling blant 
unge som er klare for å eksperimentere med 
nye smaker og retter.
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Har du tenkt på at rein sdyrkjøtt 
 kan brukes på nye måter?

Kampanje uke 36 - 38 og 43  - 45

Reinsdyrburger Lasagne med rein Wraps med reinsdyrskav  Eltefri pizza med reinsdyrskav
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Aktiviter
Internett og TV er de viktigste kanalene 
i høstkampanjen. Fristende banner-
annonser hos nettbaserte matsider 
og aviser vil føre brukerne rett inn til 
matprat.no sitt reinunivers. Heltene i 
høstkampanjen er wraps med reinsdyrs-
kav og tyttebærrømme, reinsdyrburger 
med kantareller og multedressing, og 
reinsdyrbiff med kremet soppstuing. 
På TV vil filmen om gutta som spiser 
reinsdyrbiff på hyttetur vises.

Produkter

Skav, biff, stek og filet er aktuelle 
produkter du bør sørge for å ha tilgjen-
gelig. I tillegg finnes en rekke spesial-
produkter, så sjekk hos din leverandør 
hva som kan skaffes. En stor del av 
reinsdyrkjøttet er benfritt, mørt og 
magert, som gjør at det blir forholdsvis 
drøyt i bruk. Det vanligste er å beregne 
150 - 200 gram per person. Bruker du 
derimot kjøttet som tapas, i forretter 
eller småretter, kan du beregne mellom 
50 – 100 gram per person.

Bilder og oppskrifter
Klikk deg inn på matprat.no for 58 
gode oppskrifter med reinsdyrkjøtt. På 
matbilder.no kan du laste ned bilder av 
reinsdyrretter, trinnbilder av utvalgte 
retter og følgende råvarebilder:

• Indrefilet
• Ytrefilet
• Skav 
• Lårstek med bein
• Benfri, surret lårstek
• Flatbiff
• Biff av flatbiff
• Røkt hjerte

Benfri surret lårstek Flatbiff

Ytrefilet

Skav



Koke- og grytekjøtt, 
      slowfood med mye smak
Det er mye kjærlighet og 
omtanke i en gryte med 
kokekjøtt. For det trengs 
både tid, kunnskap og 
tålmodighet for å få til et 
godt resultat. Men gjøres 
det riktig, blir man 
belønnet med mørt og 
smakfullt kjøtt som kan 
brukes på mange måter. 

Alt storfekjøtt kan brukes både til 
koking og i gryteretter, men i utgangs-
punktet er begrepet koke- og gryte-
kjøtt brukt på det mindre møre kjøttet 
på et dyr. Nordmenn har blitt flinke til 
å bruke mørt kjøtt som biffer og fileter, 
men bruk av koke- og grytekjøtt har 
mer eller mindre gått i glemmeboka. 
Kjøtt som tidligere ble brukt som koke- 
og grytekjøtt blir i dag i stor grad brukt 
til kjøttdeig. Det er ikke snakk om at 
dette er dårlig kjøtt, det trenger bare 
lenger tilberedningstid for å bli mørt. 

Stykker som bog, høyrygg, bryst, bi-
bringe og bankekjøtt har vært litt borte 
fra kjøttdiskene de siste årene, men 
interessen rundt bruken av dette kjøttet 
er økende, og derfor er kjøttet på vei 
tilbake til kjøttdisken.  

På storfekjøtt er det koke- 
og grytekjøtt både på 
forparten og bakparten 
av dyret. Generelt er 
kjøtt fra lår og rygg 
relativt mørt, mens resten 
av dyret er mindre mørt, og 
derfor best egnet som nettopp koke- 
og grytekjøtt. 

Bog Høyrygg Bryst

24 25
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Slik koker du kjøtt:  
1. Beregn ca. 1 1/2 l vann og 2 ts salt per  
 kilo kjøtt. Kok opp vannet og tilsett  
 salt. Legg i kjøttet og kok opp på  
 nytt.  

2. Fjern skummet slik at kraften blir klar.  
 (Skum = stivnede proteinrester) 

3. Tilsett hel pepper, løk, gulrot og en  
 suppekvast. Senk varmen slik at 
 kjøttet ikke koker, men trekker ved 
 ca. 90° C. La kjøttet trekke til det er 
 mørt og slipper beina, ca. 2 timer. 

4. Ta kjøttet opp med en hullsleiv når 
 det er ferdigkokt. Sil kraften og bruk  
 den til suppe, saus eller som basis til 
 en gryterett. 
  
NB! Det går ikke fortere om du 
«boblekoker». Da blir kjøttet tørt, 
hardt og seigt. 

Gryteretter kan lages av kjøtt både 
med og uten bein. Rettene lages van-
ligvis av kjøtt som trenger litt koketid 
etter bruning.

1. Gryteretter kan lages av alle kjøtt-
 slag. 
2. Skjær beinfritt kjøtt i terninger 
 (ca. 3 x 3 cm).
3. Stek kjøttet i små porsjoner for å få 
 fin stekeskorpe.
4. Ha kjøttet over i vann med salt, kraft, 
 buljong eller saus. La det trekke 
 på ca. 900 C for å bli mørt. 
 Tiden avhenger av hvor mørt kjøttet 
 er i utgangspunktet og størrelsen på
 terningene.
5. Tilsett grønnsaker mot slutten av
 trekketiden.
6. Jevn eventuelt retten med hvetemel
 eller maisenna.

Langtidssteking
Kjøtt med mye bindevev egner seg ikke 
til kjapp tilberedning. Likevel kan kjøtt 
med mye bindevev bli utrolig godt og 
mørt hvis det bare stekes lenge nok. 
For å bryte ned bindevevet må nemlig 
kjernetemperaturen i kjøttet holdes 
på 55 - 600 C i minst 8 timer. I og 
med at det tar en stund å få kjernetem-
peraturen opp i 550 C, vil et kjøttstykke 
på 2-3 kg trenge 12-14 timer for å bli 
ferdig. Det er viktig at ikke kjernetem-
peraturen i kjøttet overstiger 700 C, da 
det ellers blir hardt og tørt. Derfor er 
det viktig å bruke steketermometer i 
kjøttet, for å ha kontroll over tempera-
turen. Det er viktig å kjenne stekeovnen
godt, og følge med på kjernetempe-
raturen litt underveis. Hvis det etter 

flere timer går veldig tregt med å få 
temperaturen opp i 550 C, heves ovns-
temperaturen litt, og hvis kjernetempe-
raturen stiger opp imot 650 C, må ovns- 
temperaturen senkes for at kjøttet ikke 
skal få for høy temperatur, og bli hardt 
og tørt. 

Et stort stykke høyrygg på 3 - 4 kg er 
ypperlig til langtidssteking, Den lang-
somme stekeprosessen gjør ikke bare 
at kjøttet blir mørt og saftig, men også 
at den naturlige kjøttsmaken utvikler 
seg, så salt og krydder nesten blir 
overflødig. 

Slik lager du gryteretterBog
Bogen er med andre ord dyrets forbein. 
Bogen består av relativt magert kjøtt, 
og har en del bein. Storfebog i skiver 
passer godt til retter som skal ha god 
kraft, for eksempel ferskt kjøtt og suppe. 
Den vanligste salgsformen er bog med 
bein, skåret i ca. 4 cm tykke skiver. Bog 
uten bein, som er godt mørnet, egner 
seg til bogstek. 
Bogplommen er det møreste stykket 
på bogen og  passer godt til steik og 
finere grytekjøtt. Nederst på bogen 
sitter forknoken, den trenger ekstra 
lang koketid for å bli mør.   

Høyrygg
Dette flotte stykket sitter mellom 
nakken og entrecôten. Det er et stort 
stykke som har forholdsvis marmorert 
kjøtt. Kjøttet består av grove muskler 
og er derfor best egnet til koking. Det 
innerste stykket som sitter inn mot 
ryggbeinet kalles høyryggsteika, og 
når den blir godt mørnet kan den 
brukes til oksesteik. Det vanligste er å 
selge høyrygg med bein skåret i ca. 4 cm 
tykke skiver. Disse passer godt til kokte 
retter, supper, gryteretter og lapskaus.  

Bryst 
Brystet sitter på siden av dyret, og er 
den nederste delen av den beinholdige 
delen. Stykket består av ribbein og et 
relativt tykt lag med kjøtt. Kjøttet har 
en del sener og isprengt fett. Egner 
seg godt til gryteretter og supper som 
trenger lang koketid. Kjøttet egner 
seg også lettsaltet og kan serveres 
som sprengt oksebryst. Det vanligste 
er å sage kjøttet opp i brede «remser» 
på tvers av beina, men den tykkeste 
brystmuskelen kan også tilberedes som 
et helt beinfritt stykke. 

Bibringe
Dette stykket sitter mellom brystet og 
ryggen på dyret, og kan sees på som 
ribba på storfe. Den har mye av de 
samme egenskapene som bryst, men 
består av et litt tynnere lag med kjøtt. 
Bryst og bibringe brukes på omtrent 
samme måte, til de samme rettene. 

Bankekjøtt
Dette er et stort og flott stykke kjøtt, 
men fordi det har relativt mye bindevev, 
er det ikke mørt nok til steik og biffer. 
Ordet bankekjøtt kommer av, at skal 
det brukes til biff, må det bankes ut til 
tynne biffer, og deretter kokes mørt. 
Bankekjøtt er magert, og egner seg 
godt til kokte retter eller gryteretter.  

Culotte
Culotte er skåret av den tynneste 
enden av bankekjøttet, og blir som oft-
est solgt med fettlokket på. I Danmark 
har dette stykket blitt brukt mye som 
en liten steik, mens i Norge har den 
stort sett blitt brukt til karbonadedeig. 
Den har som bankekjøttet relativt mye 
bindevev og egner seg best til kokte 
retter eller gryteretter, men er den 
godt mørnet kan den brukes som en 
liten steik også. (Storfekjøtt er felles-
betegnelse på okse og ku, og kukjøtt 
kjennetegnes med litt gulskjær i fettet.)

Koking av kjøtt
Koking av kjøtt er en god, gammel 
tradisjon som kommer tilbake med nye 
matrender. Supper og gryter som er 
basert på kokt kjøtt gir kraftfull smak 
og kan varieres på langt flere måter 
enn den kjente og velsmakende suppa. 
Koketiden varierer med størrelse og 
mørhet på kjøttet. Kjøttet er ferdig- 
kokt, når det løsner fra beinet.

Bibringe

Bankekjøtt Culotte Rundsteik

Even Nordahl, markedssjef
bransjeutvikling hos MatPrat
gir deg her en hel, liten ABC
om gryte- og kokekjøtt.
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Aktivitetsåret 2014
Periode Tema Kategori Produkter

uke 34 - 37 Skolestart    
MatPrat   Familiens Magrere kjøttdeiger, kyllingfilet, egg (omelett), 
Informerer 4   kyllinglår, renskåret svinekjøtt, kjøttpålegg 
uke 38 - 46 Høst    
MatPrat  Gjest Norsk fersk lam, reinsdyrkjøtt
Informerer 5    Kos Egg (kaker og desserter), norsk storfekjøtt 
    Tradisjon Koke- og grytekjøtt (gryter og supper)
uke 47 - 52 Jul    
MatPrat  Rask Svin (førjulsmat) 
Informerer 6  Gjest Kalkun, kaker & desserter, reinsdyrkjøtt
    Tradisjon Julebakst, ribbe, pinnekjøtt, sylter og ruller, steiker
   Familiens Egg (baking)

Mandag den 25. august ble 
matstart.no lansert – nettstedet for 
barn som vil lage mat. 

Allerede i løpet av den første uken 
var antallet unike brukere ca.14% i 
forhold til det antallet som hadde 
besøkt matprat.no, for å antyde noe om 
proporsjonene. De første dagene var 
det nesten 100% nye brukere, men når 
uken var gått var andelen returnerende 
brukere oppe i 23%. Og her er det 
viktig å huske at det dreier seg om en 
målgruppe hvor markedsføringen må 
skje via foreldrene, så dette er utrolig 
bra og lover godt for fortsettelsen. 
 

TOPP OPPSKRIFTER
1. Tacosticks
2. Pitapizza
3. Omelett
4. Ostesmørbrød
5. Smoothie
6. Kyllingdigg
7. Havrepannekaker
8. Vennemuffins
9. Verdens beste vafler
10.Tomatsuppe med egg
 

Suksess for Familien også
Vår nye kategori «Familien» har i løpet 
av kun en uke klart å bli vår 
tredje største kategori. 
Slik blir besøkene fordelt 
på kategorier:
 
Gjester 16,5%
Rask 8,5%
Familien 8,4%
Kos 8,2%
Tradisjon 7%
Sunn 6,2 %
 

Dette er Familiens Topp-10-
oppskrifter:
1. Blomkålsuppe
2. Lasagne
3. Favorittgrateng
4. Pannekaker
5. Vårruller
6. Barnas favorittgryte
7. Kyllingfilet i form
8. Ost-skinkehorn
9. Pastasalat med karrikylling
10. Tacomuffins

Knallstart for MatStart


