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Norsk lammekjøtt er fort-
satt blant det beste i ver-
den, og matglade nord-
menn gleder seg like mye 
til det ferske lammekjøttet 
hver høst.

Mulighetene er utrolig mange både når 
det gjelder produkter og retter.  For å 
nå yngre forbrukere er det viktig med 
produkter som er gryteklare og opp-
skrifter som er enkle og raske. Ganske 
mange opplever lammekjøtt som litt 
vanskelig og tidkrevende å lage, og for-
binder det helst med fest og høytid. Det 
er derfor viktig også å fremheve enkle 
produkter som gir grunnlag for raske ret-
ter med moderne preg.

3

Utgiver Opplysningskontorer for kjøtt(OFK)
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For å nå nye og yngre forbrukere er det 
utrolig viktig  med få ingredienser i opp-
skriftene, gryteklare råvarer og forholds-
vis enkel tilberedning.

For å dekke flere forbrukerønsker har OFK 
laget fire MatPrat-filmer:

Tips 8    
Slik lager du fårikål – enkel og perfekt 
vennemiddag

Tips 35  
Årets ferske lam – norsk lammekjøtt i 
verdensklasse
Tips 36  
Provencalsk lammestek – norsk lam på 
fransk vis
Tips 37 
Lam Tikka – rask og god mat til fre-
dagskosen

  Årets ferske lam 
                 – høstens høydepunkt

Mediaplan TV

uke 38 39 40 41 42

Fårikål

TV2 • •   

TV3 • •  
TVNorge • • 

Discovery • •
Lammestek, Lam Tikka, Årets ferske lam

TV2   • •   •  
TV3   • •   •
TVNorge   • •   • 
Discovery   • •   •
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Undertittelen ”fredag, lørdag, søndag” 
gjenspeiler at nettopp helgedagene er 
anledninger for variasjon av lammeretter. 
De enkle rettene med spennende smaker 
er et naturlig valg i  uformelle settinger 
med venner og familie hvor god mat 
uten altfor mye innsats er viktig.
Heftet er på 23 sider og dekker både 
norsk tradisjonsmat og lammeretter in-
spirert av det moderne og internasjonale 
kjøkken. Både inspirasjon og informasjon 
har fått plass i heftet, som blant annet 
inneholder:

- tipsoppskriftene fra tv
- slik steiker du lammesteik
- slik steiker du lammekjøtt i biter
- hele fem forskjellige oppskrifter på 
  lammesteik
- saftige matbilder og forklarende trinn
  for trinn bilder
- matnyttige, lure tips og oppskrifter på
  tilbehør
- utbeining av lammelår
- slik bruker du de ulike stykningsdelene

Du bestiller heftet hos din kjøtt-
leverandør

Pilplakater og lammeplakater 
(guider) bestiller du hos OFK

Mediaplan Internett

uke 38 39 40 41 42

Fårikål

startsiden • •   

nettavisen • •  
tv2 • •
artoftaste • •
aperitif • • 

Lammestek, Lam Tikka, Årets ferske lam

startsiden   • •   •  
nettavisen   • •   •
tv2   • •   • 
artoftaste   • •   •
aperitif   • •   •

Ferdige plakater
Disse tipsplakatene fi nner du som PDF-
fi ler på bransjesidene på matprat.no. Her 
kan du gå inn og printe ut plakatene på 
din egen printer, i den størrelse du vil ha 
dem. De passer da i ulike standardiserte 
plakatholdere, og kan plasseres overalt 
hvor samhørige varer fi nnes. Plakaten 
viser hva man stort sett trenger til hver 
rett, og rettene er såvidt enkle at man 
knapt trenger oppskrift for å lage dem. 
Oppskriftene fi nnes forøvrig både i mini-
kokeboka og på matprat.no.

Kampanjehefte med tips og oppskrifterter

LAMMEPANNE MED AÏOLI

Du trenger:
300g lammekjøtt av lår eller bog1 stor løk, 1 paprika, hvitløk, persille1 pose majones
Sitronsaft

Oppskriftene
finner du på 
matprat.no

Lamme-middag

LAMMESAUTÉ MED KANTARELLER

Du trenger:800g benfri lammestek
Kantareller, sjalottløk
1 pose Provence lammesausMatfløte

Oppskriftene
finner du på 
matprat.no

Lamme-middag

LAM I DILL
Du trenger:500g lammeskav (lammekjøtt i tynne skiver)Sjampignon, dill

1 boks crème fraîche
Melk

Oppskriftene
finner du på 
matprat.no

Lamme-middag

LAM TIKKA

Du trenger:
400g renskåret lammekjøtt fra lår1 grønn paprika 
1 liten løk 
1/2 glass tikka masala (ca. 2 dl) 3 - 4 ss yoghurt naturell 

Oppskriftene
finner du på 
matprat.no

Lamme-middag



Samarbeid med landets kokker
På Fårikålens Festdag vil store fårikålgry-
ter syde og putre over det ganske land.  
OFK har fått hjelp fra Norges Kokkemes-
teres Landsforening. Alle kokkelaugene 
er oppfordret til aktiviteter på sentrale 
arenaer for å skape blest om nasjonalret-
ten. Laugene skal også samarbeide med 
skolene for å rekruttere nye og yngre 
fårikålspisere  

De fi re utvalgte
I Bergen, Bodø, Oslo og på Hauga-
landet er  publikum ekstra heldige. 
Her vil representanter fra kokkelaug og 
skoler gjøre en ekstra innsats i fårikålens 
tjeneste. Kjøpesenter, torg og skoler 
vil lukte fårikål, og rause smaksprøver 
skal deles ut med rund hånd. De aller 
heldigste blant publikummerne får lage 
nasjonalretten sammen med kokkene.

Fårikål på Internett
På farikal.no kan både du og kundene 
hente fl ust med materiell for å feire 
Fårikålens Festdag.  Dessuten alt om 
Fårikålens Venner, fårikålens historie,  
fårikålfester, oppskrifter, sanger m.m.
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Fårikål er fortsatt Norges 
ubestridte nasjonalrett, og 
festdagen skal feires over 
hele landet i år som tidli-
gere. Denne forunderlige 
maten inntok vårt fedre-
land sist på 1800-tallet, 
og har siden den gang gitt 
mye matglede, tradisjonelle 
søndagsmiddager og hyg-
gelige vennelag. Fårikålen 
spises mer eller mindre over 
hele landet, og kanskje litt 
uventet: Akershus fylke er 
på topp i fårikålspising - 
Finnmark på bunnen!

I butikken kan og bør dagen mar-
keres med plakater, samekspone-
ringer, oppskrifter og smaksprøver 
– det gir garantert mersalg!

• Pilplakatene fra Opplysningskontoret er  
 både instruktive og miljøskapende,  
 disse bestiller du hos OFK
• Fårikåloppskriften bør trykkes opp og  
 legges både ved kjøttdisken og i kål-
 bingen – du fi nner den på matprat.no
• Sørg for å ha rikelig, dvs. nok fårikål- 
 kjøtt i hele lammesesongen. Husk at  
 noen foretrekker sauekjøtt, mens andre  
 vil ha magrere stykningsdeler som for  
 eksempel bog i skiver
• Rikelig med kål og hel pepper er også  
 viktig, pepperholderen bør også ligge  
 der…

Fårikålens fortreffeligheter som du 
bør presentere for kundene 
• Søndagsmiddagen som lager seg selv  
 mens du gjør helt andre ting
• Enkel og ekte mat til gode venner  
 - gir høy stemning og stort velbehag 
• Den desidert enkleste retten å lage; 
 kun 2 ingredienser pluss vann, salt og  
 pepper
• Minimalt med forberedelser, bare å  
 skjære kålhoder i skalker
• Minimalt med oppvask
• Kan med fordel lages dagen før
• Trenger verken mange gryter eller 
 kokkekurs for et vellykket måltid
• Kan serveres rett fra gryta – og tilbe-
 høret er kun drikke og fl atbrød

Torsdag 28. september:

  Fårikålens Festdag

De som er bosatt i Oslo og omegn kan feire Festdagen med folkefest ved Oslo Rådhus.
Festen varer fra kl. 12.00-24.00 og passer folk i alle aldre. Mat, drikke, underholdning og 
stor stemning!

Fårikålfestival i Oslo 
28. september



kampanje kampanje

8 9

Høstens matfest begynner 
i disken din. Nå må du ha 
rikelig med varer, og gjerne 
i tillegg selge mat- og mid-
dagsideer. 

Her har du vårt forslag til de virkelig 
velassorterte lammediskene. Diskplanene 
representerer en sortimentsoversikt, og 
ikke minst forslag til fast vareplassering.  

Tips:
Ta gjerne en grovsortering av lammene/
stykningsdelene!
• Store lam har mer kjøtt på beina, og  
 er derfor godt egnet til beinfrie styk-
   ker som surret lammesteik, fi leter, bein-
   fritt grytekjøtt m.m. 
•  Små lam er best egnet til hele steiker  
 med bein, koteletter, lammelår i skiver,  
 m.m.
• Tenk også på at det er lettere å oppnå  
 en bra kilopris på kjøttpakker med min- 
 dre enhetsvekt, da blir ikke sluttprisen  
 på pakka så ”avskrekkende.”
• Grønt er den riktige fargen på skålene  
 til lam.
• Skriv gjerne inn en kort tekst på pris- 
 etiketten om hva produktet er egnet  
 til. Bog i skiver: 
 Fårikål, frikassé, sodd. Kok opp kjøtt  
 og grønnsaker i lettsaltet vann. La det  
 trekke i ca. 1 time til kjøttet er mørt.
 Forslag til tekster fi nner du her: 
 http://www.matprat.no/Business2.
 aspx?artid=8087&mnu1=5009&mnu2 
 =5050

Lammelår:
  1. Lammelår
  2. Lammelår i skiver (ca 2 cm) 
  3. Lammelår i skiver, marinert
  4. 1/1 lammestek u/hase og isbein 
  5. Surret lammesteik, stor 
  6. Surret lammesteik, liten 
  7. Lammeskank
  8. Strimlet lammekjøtt

Av fl atbiff, mørbrad eller
hele låret uten skank:
  9. Lam, biff
10. Lammespyd 
11. Lam gryte/fonduekjøtt
12. Beinfri, surret lammebog 
      u/knoke

Lammebog:
13. Lammebog i skiver   
14. Salt lammebog i skiver
 

Lammerygg og lammeside:
  1. Lammesadel
  2. Doble koteletter
  3. Enkle koteletter
  4. Marinerte koteletter, enkle 
  5. Carré
  6. Ytrefi let
  7. Lammekrone
  8. Lammeribbe
  9. Lammespareribs, marinert 
      (evt. forkokes)
10. Lam, rulleskinn og bog 
      (til lammerull)
11. Indrefi let
  
Grytekjøtt og lammedeig:
12. Grytekjøtt med bein
13. Cevapichi
14. Lammebøff
15. Kvernet lammekjøtt   

Sau:
16. Grytekjøtt med bein   
17. Surret fåresteik
18. Kvernet fårekjøtt
19.Ytrefi let får

Lag en fl ott lammedisk!
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Lammedisk 2

Lammedisk 1

Lammedisk 2:Lammedisk 1:

Riv ut og heng opp!     Riv ut og heng opp!
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1. 
Lammesteik uten isbein og hase 
Dette er den klassiske lammesteika med 
bein. Isbein og det ytterste på skanken 
(hasen) må fjernes. Skjær også vekk store 
fettansamlinger. Her kan med fordel de 
litt mindre lammelårene brukes som 
råstoff. 

Lammelårets mange muligheter

Her har vi laget en liten 
råvareguide om lam-
melårets mange muligheter, 
og en liten veiledning om 
fårikålkjøtt og kvalitet.

 
På MatPrat på TV i høst er det tre pro-
dukter det blir satt ekstra fokus på; 

• lammesteik 
• lammelår i skiver 
• fårikålkjøtt  

Helt lammelår  
- fem gode alternativer:
Lammelår er et flott råstoff til en rekke 
ulike lammesteik-produkter. Det har vært  
vanlig å selge hele lammelår til steik, 
men det finnes flere og mer hensikts-
messige måter å selge lammelåret på 
som både er bedre for kundene og gir 
bedre inntjening. Det kan være lurt å 
gjøre en grovsortering av lammelårene, 
små lår på 2,5 – 3 kg kan selges som 
hele steiker, men større lammelår på 
3,5 – 4 kg egner seg best  å foredle til 
ulike steik-produkter.
Husk at det er lettere å få en høyere kilo-
pris for produkter som ikke er så veldig 

store. Kundene ser ofte på enhetsprisen i 
stedet for kiloprisen.

2. Surret lammesteik og skank   
Noen foretrekker beinfri lammesteik, og 
stadig flere oppdager at lammeskank er 
en delikatesse. Sag av det ytterste beinet 
på skanken (hasen), og skjær/sag 
skanken tvers over. Passe størrelse på 
en lammeskank er ca 0,5 kg. Skjær ut 
beinet av lammesteika og surr den med 
nett eller hyssing. Steika kan selvfølgelig 
fylles med noe godt før den surres, f.eks 
persille, løk og hvitløk.

3.
Mørbrad, steik-skive og steik 
Tre flotte produkter av ett lammelår! 
Bruk store lår. Skjær eller sag lammelåret 
i to på midten, den bakerste delen blir 
til en liten steik med bein på 0,8 - 1 kg. 
Den fremste delen sages i to rett bak 
isbeinet. Den blir til en tykk steikskive på 
ca 1 kg. Mørbraden skjæres fritt for bein 
og brukes til f.eks grytebiter, strimler el-
ler små lammespyd. Mørbrad med bein 
kan alternativt brukes til fårikålkjøtt.

3. 
Trim vekk fett

1. Skjær ut isbein 

2. 
Sag av hasen

1. Sag av hasen

2. Sag/skjær av 
    skanken

3. Skjær ut isbeinet 
    og lårbeinet av 
    steika

4. Surret steik 
    og skank

2. Sag av mørbrad

1. Sag/skjær låret i to

3. Bein ut mørbrad

4. Steik, steik-skive
og mørbradbiter



kampanje kampanje

12

Fårikål, Norges Nasjonal-
rett, er en kjekk rett å ha 
for alle vi som har med lam 
og sau å gjøre. Hvilken 
annen rett kan selge store 
mengder forpartkjøtt med 
både fett og bein? 

Trenden er helt klar, forbruker vil ha ma-
gert kjøtt uten fett og bein, men fårikål 
er unntaket, her er det ”et must” med 
kjøtt  både med litt fett og bein. Men for 
all del, alt med måte. Det er ikke slik at jo 
mer fett og bein dessto bedre…

5.
Flatbiff og surret lammesteik 
Flatbiff av lam er et fl ott stykke kjøtt på  
ca 0,5 kg, egnet til helsteiking, biffer 
eller strimlet kjøtt. Av resten blir det en 
fl ott lammesteik. Skjær ut lårbeinet, men 
behold gjerne knoken med beinet i. Da 
blir det en fi n surret steik med ”hånd-
tak”. Kan eventuelt fylles.

4. 
Mørbrad, lårskiver og skank 
Lammelår i skiver er et anvendelig 
produkt. Midterste delen av lammelåret  
er best egnet til skiver. Skjæres ca 2 cm 
tykke fra isbeinet og ned til der skanken 
begynner. Skanken selges som lammes-
kank og mørbraden brukes til grytebiter, 
strimler, spidd eller fårikålkjøtt.

4. Skiver, skank og mørbradbiter

Steik og fl atbiff

1. Skjær ut isbein 
    og fl atbiff 

2. Skjær ut lårbein

1.  Skjær/sag av skanken
     og låret i 2 cm skiver 
     fram til mørbraden

2.  Bein ut mørbrad

3. Renskjær mør-
    braden og skjær 
    den i biter

3. Surr steik

Fårikål gjør salgsjobben

Til fårikålkjøtt er det vanlig med blanding 
av følgende stykningsdeler:

• Lammebog: Skjæres i skiver, de   
   største deles i to. Det ytterste på 
   leggen kastes.
• Nakke: Skjæres i skiver, og deles i to. 
   Den ytterste biten/leddet kastes.
• Bryst/side: Skjæres i kvadratiske 
   stykker. Er det mye fett må dette 
   skjæres bort. Også bra til fårikål.
• Skank: Bra til fårikål, men ofte bedre 
   betalt som lammeskanker.
• Mørbrad med bein: Passer også bra 
   til fårikål, men er enda bedre til bein-
   fritt lammekjøtt, grytebiter, strimler 
   eller lammespyd.

Her er Gilde/Norsk Kjøtt sin spesifi ka-
sjon på Fårikålkjøtt, og signaliserer at 
det bør være en ”viss foredlingsgrad” 
på fårikålkjøtt også. 

”Nakken, bogene og brystet skal være 
saget i stykker på 7 x 7 cm. Blodige 
deler, større fettansamlinger, kjertler, 
ytterste del av knokene og fremste 
virvel av nakken skal være fjernet.” 

Sau!
Mange foretrekker fårikålkjøtt med mye 
smak, og mener at sau er det beste og 
mest riktige råstoffet til fårikål. Husk 
bare å merke pakkene med at det er 
kjøtt av sau! 

Bog, bryst, 
nakke

Mørbrad 
og skank
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Fårikålkjøttet spesifi sert
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      Et løft for butikken, et løft for salget.
Skjerp butikken for ”Årets Lammebutikk!”

Hvis du vil engasjere per-
sonalet, gi kundene noen 
nye lammeopplevelser og 
heve butikkens lammeprofi l 
skal du ta i mot denne 
invitasjonen om å delta i 
Årets Lammebutikk 2006.

Butikker som har deltatt tidligere gir ut-
trykk for at det har gitt mange positive 
effekter. Samarbeidet i avdelingen og 
med leverandørene har blitt bedre, kurs 
og sosialt samvær har styrket lagånden, 
fordeling av arbeids- og ansvarsoppgaver 
har styrket medarbeiderne. Alt i alt har 
det å delta i vår lille konkurranse skapt 
positivt engasjement.

Nå står lammesesongen for døra og vi 
utfordrer dere igjen til å delta.
Konkurransen er åpen for alle butikker 
som selger norske kjøttvarer. Uansett 
kjedetilknytning, butikkprofi l, størrelse, 
eller om butikken har manuell eller selv-
betjent 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

Dere må selv sende inn en søknad til 
Opplysningskontoret for kjøtt om å 
bli kåret. Der begrunner dere hvorfor 
nettopp deres butikk bør kåres til Årets 
Lammebutikk 2006 og viser med bilder 
hva dere har gjort. Formen på søknaden 
velger dere selv.
 

Send søknaden senest innen 
fredag 13.  oktober. 

Vinnerbutikken får en hedersbevisning 
som kan stilles ut godt synlig i butikken. 
Medarbeiderne i kjøttavdelingen får et 
lite kokkekurs med en profi lert mester-
kokk med etterfølgende gourmetmid-
dag. 

I 2004 ble Meny Søndersrød på Helgeroa 
kåret til Årets Lammebutikk. I 2005 
stakk en Meny-butikk i samme distrikt av 
med seieren, Meny Indre Havn i Sande-
fjord. 
Finnes det butikker som kan utfor-
dre Meny-kjeden om å bli best på 
lam?

2006
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Svinekjøtt

Lammekjøtt

Julemat

Storfekjøtt

Reinsdyrkjøtt

Kjøkkenhygiene

Aktivitetsplan 2. halvår 2006

Kjøttdeig

Rein Rein

Kjøttdeig

Julemat

* Lammekjøtt

Renskåret svinekjøtt

  Torsdag 28. september er Fårikålens Festdag*

Hans Thorn Wittussen hos Norsk Kjøtt 
Totalmarked oppfordrer butikkene til 
virkelig å gjøre klart for salgsfest i år.

Etter en frodig og fi n august 
måned står nå 100.000 
fl otte lam klare til å bli slak-
tet ukentlig i noen hektiske 
uker framover.  

- Kjøttfylden har de seneste årene hevet 
seg fl ere klasser og årets produksjon er 
magrere og mer kjøttfyldig enn noensin-
ne kan markedssjef Hans Thorn Wittus-
sen hos Norsk Kjøtt Totalmarked fortelle. 
- Tilførselen av lam forventes også å 
bli meget bra, så butikkene kan bare 
forberede seg på at høstens høydepunkt 
i matveien også skal bli en salgsfest, sier 
han. – Produksjonen er vel allikevel litt 
mindre i år enn i fjor, noe som har gitt en 
liten prisstigning. Imidlertid er ”Stjerne-
lam”-ordningen en effektiv stimulans for 
produsentene til å levere dyra til slakting 

tidligere, slik at lammene ikke blir for 
store og er på markedet når etter-
spørselen er som høyest i midten av 
september. Lagrene av frossent lam er 
nå tomme, så det er bare ferskvare å få. 
Og av den totale årsproduksjonen på 
1,1 millioner dyr skal 70-80% slaktes nå. 
For slakteriene er dette derfor en spen-
nende utfordring med hensyn til å få lo-
gistikken til å fungere. Og i år er det satt 
betydelige ressurser inn for å fokusere 
på hygiene, avslutter en forventningsfull 
markedssjef. 

    Tidlig start 
på lammehøsten 


