
i n f o r m e r e r

3/08

Lammekjøtt
Kampanjeperiode

uke 10 – 11

Med blikk for norsk lam
E U R O P E  2 0 0 8



2 3

KAMPANJE KAMPANJE

Hva er forskjellen mellom godt og veldig godt? Hvorfor forsyner 
du deg to ganger når du egentlig er mett etter den første? 
Hvorfor tar du enda litt til? 

Ikke et vondt ord om den klassiske 
lammesteken, men med den franske 
metoden får den det lille ekstra.

Norsk lam med provencalske kryd-
dersmaker, der alle godsakene får 
godgjøre seg i langpanna, gir et 
ekstra løft. Alt-i-ett er en enkel og 
genial tilberedningsmåte når det skal 
serveres mat til mange. Og passe 
avslappende på late påskedager.

Filmer på matprat.no
Det kan være fint å henvise kundene 
til filmene på nettet: Under matprat-
tv ligger filmer og tips, og her er hele 
seks filmer som omhandler lamme-
kjøtt.

- Lammebiff med risotto
- Langtidsstekte, krydrede lamme-
   skanker
- Klassisk lammestek
- Ett lammelår, fire retter
- Slik skjærer du ut isbeinet
- Spansk grytestek
- Kinesisk lam- og nudelsuppe

Lammestek er påskehelten
I løpet av påsken skal folk kose seg 
med mat i mange dager, og husk at 
forbrukere som kjøper lammekjøtt 
er matglade mennesker som gjerne 
vil ha variasjoner i de hyggelige 
måltidene. Koteletter, mindre steker, 
fileter, lammebiffer og lammeskanker 
gir garantert salgssuksess. 
Sørg for å ha nok kjøtt, lamme-
kjøtt har aldri vært mer etter-
traktet!

Påskens beste 
           matopplevelse – Provencalsk lammestek

Mediaplan
Uke 10 11
TV2 • •
TV3 • •
TVNorge • •
Discovery • •
MTV • •
Voice • •
Nat. geograhic • •

          Det som jeg med stolthet 
vil servere i min egen restaurant 
er det norske lammet. Jeg har 
også tro på at norsk lam har en 
stor framtid som en 
eksportvare

,,
,,

Eivind Hellstrøm,
President i Bocuse d’Or Europa.
5. plass i Bocuse d’Or 1989
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Mens prognosene for 
produksjon av norsk lam-
mekjøtt er litt dystre, ser 
både lammeprodusenter 
og kjøttbransjen på dette 
som en stor mulighet. 
Håpet er at norsk lam 
i EM i kokkekunst vil 
inspirere og stimulere til 
økt satsing og foredling 

av dette fantastiske produktet.

Lam er ingen tilbudsvare
Det er ikke bare kokker som elsker 
norsk lam, 3 av 4 nordmenn er enige 
i utsagnet om at norsk lammekjøtt er 
i verdensklasse når det gjelder god 
smak! Lammekjøtt står sterkt som 
norsk tradisjonsmat og som sesong-
vare. Lammekjøtt er også et typisk 
valg når man skal lage en ekstra god 
gjestemiddag. Paradokset nå er at 
etterspørselen er større enn tilbudet, 
og at kjøtt, og ikke minst lam, i stor 
grad blir solgt på tilbud midt i 
sesongen. Nå står påsken for tur, og 
et sentralt produkt er nettopp lamme-
stek. Lammekjøttet har økende 

status som eksklusiv mat. Hvorfor 
skal vi da selge store kvanta ”i bulk 
på tilbud”?

En fantastisk råvare
Norske sauebønder har vært igjen-
nom en voldsom omstilling for i enda 
større grad å produsere best mulig 
kvalitet. Andelen ”stjernelam” har 
økt fra ca. 20 % til nesten 70 % 
på få år. Det som nå er viktig er at 

denne kvaliteten i enda større 
grad kommer forbrukerne til gode. 
Bonden har i stor grad gjort sitt, og 
nå må resten av verdikjeden følge 
opp. Med for lite lam må foredlings-
graden økes. Lammelår er et råstoff, 
og selvfølgelig godt egnet til en stor 
og saftig lammestek, men det beste 
hadde vært å foredle den litt mer. Et 
minimum må være å ta ut isbeinet, 
som gjør lammelåret så kronglete 
å skjære i pene skiver. Lammestek, 
ikke lammelår!

Flatbiff av lam
Alle lår har en flatbiff. Og flatbiffen 
på lammelåret er en delikatesse. 
Kokker omtaler den ofte som lamme-
plomme. En lammeflatbiff veier litt 
under 0,5 kg, og kan stekes hel, eller 
brukes til lammebiff. Mange synes til 
og med at flatbiff er bedre enn ytre-
filet. Den er mør, saftig og smakfull. 
Rett og slett en liten delikatesse for 
2 – 3 personer. Den er lett å skjære 
ut, og resten av lammelåret blir til en 
passe stor stek.

Velger norsk lam
Når EM i kokkekunst går av stabelen i Stavanger 1.– 2. juli, er det med norsk 
lam som hovedråvare. Det er første gang et norsk kjøttprodukt er valgt i en slik 
konkurranse. Dette viser hvilket potensiale lammekjøttet vårt har. 

           På vegne av hele Bocuse 
          d’Or Europa, Kokke-Norge 
og alle som er glad i norsk lam! 
Gratulerer med utvelgelsen av 
norsk lam i konkurransen. Dette 
er et fantastisk produkt som
dere må være stolte av

,,
,,

Sven Erik Renaa,
4. plass i Bocuse d’Or 2007. 
Manager på det Norske Kokke-
landslaget:
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Slik skaper du både 
  gastronomiske og 
økonomiske delikatesser

Lammelår har et stort potensiale som råstoff. Det er enkelt og 
rasjonelt å selge det helt, men det er råflott å nærmest gi bort 
råvaren når det er sug i markedet etter lammedelikatesser. 
Her er en liten skole i utnyttelsen av lammelår, som gir både 
bedre bruttofortjeneste og fornøyde lammeelskere.

Lammelår er et supert utgangspunkt 
for flere delikatesser. Sats på små, 
gryteklare stykker fremfor et helt 
lår! Bedre bruttofortjeneste blir det 
også. 

Sag av hasen på lammelåret. Kjøttet 
trekker seg tilbake under steking til 
et delikat ”håndtak”.

1 Skjær ut isbeinet. Det er litt kronglete å 
få ut på grunn av kuleleddet. Når beinet 
er ute er dette en super helstek.2

Vi anbefaler å ta ut flatbiffen. Skjær 
langs lårbeinet og følg de naturlige 
hinnene. Skjær ut flatbiffen.

3
Skjær ut lammeskanken. Dette er et 
supert og trendy produkt. Skjær inn 
ved leddet og rett over. 

4
Skjær ut lårbeinet. Resten brukes 
til surret stek eller til grytebiter uten 
bein.

5

Et lammelår har blitt til tre delika-
tesser: Lammeskank, flatbiff og 
surret steik. 6

           Det er viktig at vi holder 
fast på de norske sauetradi-
sjonene. Vi har en fantastisk 
natur, som setter en unik 
karakter på lammekjøttet. 
Stå på alle mann!

,,
,,

Tom Victor Gausdal,
2. plass i Bocuse d’Or 2005
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MENINGER

Lørdag 10. mai er årets første grilldag Lørdag 7. juni er NM i grilling* *
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Aktivitetsplan 1. halvår 2008 – fordelt på kjøttslag

Sunn
MatPrat Renskåret svinekjøtt, biff

Rask
MatPrat Svinekjøtt, storfekjøtt
 
Påske Lammekjøtt

Grillmat Svinekjøtt, storfekjøtt, lammekjøtt

Tema     Produkter

* *

Torsdag 25. september er Fårikålens Festdag*

 27 28 29  30 31 32 33 34 35 36  37 38 39 40 41 42  43 44 45 46 47 48 49 50   51 52

Aktivitetsplan 2. halvår 2008 – fordelt på kjøttslag
Tema     Produkter
Sunn
MatPrat Renskåret svinekjøtt, biff

Rask
MatPrat Svinekjøtt, storfekjøtt
 
Lam Høstens ferske lammekjøtt

Julemat Svinekjøtt, storfekjøtt, lammekjøtt

 Reinsdyrkjøtt

Nyttig Kjøkkenhygiene

*

Opplysningskontoret for kjøtt 
var nå i februar på lamme-
kongressen ”Lam 2008” i 
Bergen. Hensikten var å 
fortelle om EM for kokker, 
Bocuse d’Or Europa, som 
nå har valgt norsk lam som 
hovedråvare. Samtidig øns-
ket vi å bidra til økt stolthet 
og entusiasme rundt lamme-
produksjonen i Norge. 
Det ble blant annet vist en 
film hvor landbruksministeren 
og 10 kokker, som er eller 
har vært delaktige i Bocuse 
d’Or, uttalte seg. Her i bladet 
finner du litt av hva de sa. 
En uforbeholden hyllest til de 
norske råvareprodusentene.

  Hyllet 
av norske kokker


