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nye begivenheter

Nå er 
norske spekeskinker

på høyden

Nå er 
norske spekeskinker

på høyden

Da går Årets grillmesterskap av stabelen
igjen. Vi skal kåre Grillmester og Norges-
mester i grilling. Det kommer til å bli litt
av en dyst, med knivskarp konkurranse
og mye moro. Disiplinene er Spareribs,
Svinenakke,  Lammelår, Grilltallerken,
hvor hovedingrediensen består av okse
ytrefilet, og Beste hjemmelagde grill-
saus/marinade. 

Er du ikke påmeldt, gjør det nå. Hvert
lag består av tre personer. Og du treng-
er ikke være proff for å delta, det holder
med en god porsjon matglede. 
Kontakt Opplysningskontoret for kjøtt
og få tilsendt påmeldingsskjema og
informasjonsbrosjyre som presenterer
konkurransen og reglene. Vi møtes til
årets heteste kappestrid!

Det nærmer seg
Lørdag 17. juni på Kontraskjæret i Oslo

Italiensk smakspanel tester:

Kjøttdeig
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kampanjekampanje

Sommerens drømmemat på TV og Internett!

Spekematverden på matprat.no
Spekematfilmene avsluttes med ”flere
tips på matprat.no”. Og vi lover at her
skal det ose av sommer og bugne av
spekemat. En hel spekematverden med
oppskrifter, tips og tilbehør... 
For å øke trafikken ytterligere sendes det
ut nyhetsbrev til våre 50.000  abonnenter.

Mediaplan
uke 20 21

TV2 � �

TV3 � �

TVNorge � �

Discovery � �

Nytt tipshefte 
Alt du trenger og litt til om spekemat:

- Her finner du de to TV-heltene fra 
MatPrat-filmene, fenalår og spekemat

- Litt om spekemat, mengdeberegning, 
og spekematfat

- Det tradisjonelle tilbehøret du 
forventer å finne

- Tilbehør inspirert fra sydligere strøk
- Tapas
- Piknik
- Og enda mer tilbehør...

Brosjyren bestiller du 
av din kjøttleverandør.

Spekemat og grillmat er 
sommermaten alle drøm-
mer om hele vinteren.
Enkle måltider med speke-
mat er perfekt sommermat,
og dessuten den perfekte
appetittvekker og en
avveksling til grillmat.
Spekemat er både norsk
tradisjonsmat og sydlandsk
inspirasjon på en gang. 
Du velger selv hva du skal
ha av tilbehør. Norsk 
spekemat smaker godt
med både rømme og 
sommerkål – eller en gresk
salat! 

Her har vi tatt fram to store sommer-
helter som vi gir ekstra oppmerksomhet.
Fenalår og Spekeskinke er heltene i hver
sin nye MatPrat-film på TV.

Tips 22 Fenalår
Med fenalår i kjøleskapet er det enkelt å
lage god og rask sommermat.Filmen
lærer oss hvordan fenalår oppbevares,
hvordan det skjæres opp, og noen enkle
tips om hva det brukes til. For eksempel
gresk salat. 

Tips 23 
Spekeskinke med sommerkål
Spekeskinke er skikkelig sommermat.
Det er passe salt, passe enkelt og passer
til nesten alt!
I filmen viser vi spekeskinke i skiver og
sommerkål surret i rømme. Rask som-
mermat på late sommerdager.

Spekemat og grillmat er 
sommermaten alle drøm-
mer om hele vinteren.
Enkle måltider med speke-
mat er perfekt sommermat,
og dessuten den perfekte
appetittvekker og en
avveksling til grillmat.
Spekemat er både norsk
tradisjonsmat og sydlandsk
inspirasjon på en gang. 
Du velger selv hva du skal
ha av tilbehør. Norsk 
spekemat smaker godt
med både rømme og 
sommerkål – eller en gresk
salat!

Her har vi tatt fram to store sommer-
helter som vi gir ekstra oppmerksomhet.
Fenalår og Spekeskinke er heltene i hver
sin nye MatPrat-film på TV.

Tips 22 Fenalår
Med fenalår i kjøleskapet er det enkelt å
lage god og rask sommermat.Filmen
lærer oss hvordan fenalår oppbevares,
hvordan det skjæres opp, og noen enkle
tips om hva det brukes til. For eksempel
gresk salat. 

Tips 23 
Spekeskinke med sommerkål
Spekeskinke er skikkelig sommermat.
Det er passe salt, passe enkelt og passer
til nesten alt!
I filmen viser vi spekeskinke i skiver og
sommerkål surret i rømme. Rask som-
mermat på late sommerdager.
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Kundetips om spekeskinke.
• Spekeskinke er god norsk tradisjons-

mat og finnes i mange varianter

• Spekeskinke har god holdbarhet og er
ypperlig turmat

• Om sommeren bør man alltid ha noen
pakker spekemat i kjøleskapet

• Spekemat passer som pålegg, i 
baguetter, salat, som middag og 
turmat

• På grillen gjør spekeskinke god mat 
enda bedre. Surr spekeskinke rundt 
asparges, svinefilet eller fiskefilet

• Spekeskinke må skjæres i tynne skiver, 
derfor er ferdig oppskåret en stor 
fordel

• Spekeskinke med nypoteter og 
sommerkål kokt med rømme er 
skikkelig sommermat!

• Norsk spekemat kan selvfølgelig også 
serveres med sydlandsk tilbehør som 
tomat- og mozarellasalat.

Kundetips om Fenalår
• Med et helt fenalår har du god, 

norsk tradisjonsmat gjennom hele 
sommeren

• For mindre husholdninger er ferdig 
oppskåret fenalår enkelt og greit

• Helt fenalår oppbevares på et mørkt 
og kjølig sted, kjøleskap, luftig bod 
eller loft.

• Ikke pakk det i plast, men pakk det 
inn i en skinkepose eller papir

• Det enkleste er å skjære med skarp 
kniv rett inn mot beinet fra begge 
sider. Da får du pene skiver, og du 
utnytter hele låret

• Klassisk tilbehør er eggerøre, potet-
salat, flatbrød og rømme

• Sydlandsk tilbehør kan være Gresk 
salat og Tzaziki

Lett å 
aktivisere

Spekemat er sommermat
uten matlaging, raskt, godt
og enkelt. Det er et typisk
impulsprodukt som appelle-
rer i forhold til vær og som-
merlige aktiviteter. Det er
også en enkel vare å aktivi-
sere i butikken, og egner
seg helt spesielt godt til
sameksponering, fordi det
lett lar seg kombinere med
ingredienser og tilbehør. 

Tipsplakater med noen tastetrykk
På matprat.no/bransje kan du laste ned
og printe ut ferdige plakater egnet for
sameksponering. Her finner du tips-
plakater med fem enkle retter:

- Asparges i spekeskinke
- Cæsarsalat med spekemat
- Nord og Sør
- Omelett med spekepølse
- Salami og potetform

Du tar dem fram på følgende måte:

1) Gå inn på matprat.no/bransje.
Brukernavn er ”bransje” og passord er
”kj0tt” (Tallet 0 erstatter bokstaven ø).

2) Klikk videre på det produktet du
ønsker å lage materiell på under
”Kampanjer”. Deretter klikker du på
”Plakater – skriv ut”.

3) Så velger du utskriftsformat, A5, A4
eller A3 og du får plakatene ut på din
printer.

4) Da er det bare å montere plakaten på
egnet sted. De passer inn i alle standard
plakatholdere eller opphengssystemer.

Sjokkselger med 
sameksponeringsvarene
Med en liten kjøledisk eksponerer du
spekemat, rømme, rømmegrøt, egg,
tsaziki, salat, melon, jordbær m.m.  
Ved siden av kan du stable naturlig tilbe-
hør som flatbrød, baguetter, oliven,
papptallerkner, plastglass og engangs-
bestikk. Dette er en enkel måte å invi-
tere kundene på en liten picknic, eller et
enkelt og rask spekematmåltid.

Råd og tips til kundenes spekematlag
Når du skal gi kundene dine litt råd og veiledning, kan denne tabellen være god å ha:

Hvor mye spekemat trengs?
Beregn ca. 150 g spekemat per person

10 porsjoner 40 porsjoner

Spekeskinke uten bein 750 g 3 kg

Fenalår uten bein 250 g 1 kg

Salami 250 g 1 kg

Morrpølse 250 g 1 kg
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- Flere av disse speke-
skinkene kunne vært til
salgs i en hvilken som helst
italiensk dagligvarebutikk,
fastslår den italienske 
restaurantmannen Bruno
Bardelotto. Kjøkkensjef Elio
Luongo nikker bekreftende.

Det har skjedd noe med norsk spekemat
de seneste årene. Spekeskinke er ikke
lenger spekeskinke. Det er eksperimen-
tert med speke- og røykeprosesser, sal-
ting, og hva grisen fôres med. Gode,
gamle produkter eksisterer fremdeles,

men nye er tatt fram. For å få en objek-
tiv vurdering på hvor norsk spekeskinke
står, ba vi to italienske kokker prøvesma-
ke og si sin ærlige mening.

Bruno Bardelotto inntok Norge i sin Fiat
500 i 1972. Siden har han vært her, hele
tiden i restaurantbransjen. I dag eier han
de tre Santinos-restaurantene i Oslo,
som har hatt suksess med god italiensk
mat til priser du ikke trenger representa-
sjonskonto for å nyte. Når det gjelder
spekeskinke, eller røkt skinke, som man
sier i Italia, er Bruno kresen, oppvokst
med den norditalienske Sandaniele-
skinken. I restaurantene går det bare i
Parma-skinke. Kjøkkensjefen, Elio
Luongo, er også en skinkekjenner, men
fra Salerno utenfor Napoli, hvor de fore-
trekker skinkene mindre røkt. 

Vi presenterte det italienske smakspane-
let for ni norske varianter av spekeskinke
– og en italiensk. Alle innkjøpt i en og
samme dagligvarebutikk, og med en
prisvariasjon fra 250 til 800 kroner per
kilo.

Stranda-skinke:
- Denne er speket lenge og har kraftig
saltsmak. Den orker du nok ikke for mye
av, konkluderer Bruno, som anbefaler
den med flatbrød og rømme til.

Santa Kristina:
- Denne var god, istemmer dommer-
panelet spontant. Her kjenner vi igjen
de italienske trekkene, litt røkt og speket
i 12-14 måneder.

Parma Gran Riserva:
- En italiensk skinke midt på treet blant
Parma-skinkene, fastslår italienerne. Her
finnes det skinker som både er eldre og
yngre. Denne er speket i 18 måneder og
karakteriseres som en god hverdagsskin-
ke etter italienske forhold.

Langtidsmodnet Stranda-skinke:
En faktor som påvirker spekeskinkene, er
hvilket fôr grisene er alet opp på. Det
har man tatt konsekvensen av her.
Denne skinka er laget av saktevoksende
stor gris fôret på myse fra Jarlsberg-ost.
Smakspanelet syntes den var litt i 
tørreste laget og ikke kunne matche 
den italienske.

Finsbråten Parmaskinke:
Denne skinken ble umiddelbart gjen-

kjent av våre dommere. Den fine itali-
enske røksmaken avslørte den som et
ekte Parma-produkt, dessuten er skinken
veldig marmorert.

Grilstad Rokatshi:
Skinken har ikke italiensk opphav, men
er en ungarsk variant. Det er en mari-
nert spekeskinke som faktisk smaker litt
vilt og søtlig. - Denne anbefaler jeg ikke
til den klassiske italienske forretten skin-
ke og melon, sier Bruno. Søt skinke og
søt melon går ikke sammen. Men der-
imot med nykokt asparges, smatter han
henført – volentieri! Her har marinering-
en fjernet spekesmaken, slik at den
knapt kan kalles spekeskinke, dette er
snarere marinert skinke.

Gilde Birkebeinerskinke:
- Denne begynte jeg å bruke på en av
mine restauranter i 1994, utbryter
Bruno, fordi den var så lik de italienske.
Birkebeinerskinke, som det går 164 g
råvare til for å få fram 100 g ferdig 
produkt, rangeres høyt av smakspanelet.
Fin spekesmak og passe salt og røkt.

Grilstad spekeskinke:
- Dette er en fin hverdagsskinke, godt
egnet for eksempel til pålegg. Den er
mindre speket og du kjenner røksma-
ken, er karakteristikken.

Finsbråten Gourmet spekeskinke:
- Denne er ganske lik Birkebeinerskinka,
men med litt mer duft. Den er litt
yngre, mer rå på smaken. Vi italienere
liker denne fordi det er lite spekesmak,
den er mild og myk, med litt kjøttsmak.
Flott med tynne skiver av Parmesanost
skåret med ostehøvel, samtykker våre
dommere.

Slakter´n spekeskinke
- Dette er et rimelig hverdagsprodukt
med mye røksmak. Det kjennes på sma-
ken, kort og godt.

- Det er bare å konstatere at det har
skjedd noe med norsk spekeskinke, fast-
slår Bruno. Derfor var dette interessant
for meg også. Her har jeg smakt varian-
ter jeg ikke visste eksisterte. Det er litt
med spekeskinke som med vin, det er

utrolig mange lokale smaker. Og for-
skjellig spekeskinke passer til ulik mat og
ulike anledninger. Ikke minst er det også
store prisforskjeller og valgmuligheter.
Du trenger for eksempel ikke en super-
skinke til pasta eller pizza. Fortsatt bærer
nok norsk spekeskinke litt preg av solid
saltsmak, men tendensen er tydelig mot
litt mindre salting og litt mer lagring og
røking. 

Ut fra vår italienske matkultur skal en
god spekeskinke være myk, og ikke for
salt. Det skal være en fin balanse 
mellom speking og røking, hvor ingen
av delene skal fremheve seg. Og så mer-
ker vi forskjell på skinkene etter hva gri-
sene har spist, da. Så i Parma er grisefôr
en godt bevart hemmelighet, smiler
mesterkokken Bruno lurt.

Nå er norske spekeskinker på høydenNå er norske spekeskinker på høyden

Bruno Bardelotto (til venstre) og 
Elio Luongo fra Santino’s, er enige om 
at flere av de norske spekeskinkene nå 
er konkurransedyktige med italienske.


