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 Norsk lam
 – en råvare i 
     verdensklasse!
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Geir Skeie, europamester med norsk lam!
Jubelen sto i taket i Stavanger da seieren var et faktum. At en nordmann 
vinner det prestisjefylte Europamesterskapet for kokker er stort.

KAMPANJE KAMPANJE

Norsk vinner, med norsk lam på 
hjemmebane, burde oppleves av 
alle som jobber med kjøtt i Norge. 
Vi vet fra før at norsk lam er i 
verdenstoppen, men når man får 
høre så mye skryt fra all ver-
dens kokker, stimulerer det til å 
utnytte potensialet i lam enda 
bedre. Geir vant med ”Lam 
Fitjar”. Med inspirasjon fra 
hjemstedet sitt tryllet han fram 
en hovedrett med sadel og lår, 
med estragon og rotfrukter, 
lammerull med aprikos, lamme-
pølse med glassert brissel og 
lammenyre og løk.

Ærverdig i Sandefjord
Etter noen ukers velfortjent fe-
rie for europamester Geir, treffer 
vi ham på jobben i Sandefjord. 
Og arbeidsstedet er absolutt 
en europamester verdig. Han er 
kjøkkensjef på Midtåsen, i tid-
ligere tider skipsreder Anders 
Jahres ærverdige bolig. 

Det skal mye trening til for å 
hevde seg i et EM for kok-
ker, og mye av treningen har 
foregått i en av Anders Jahres 
garasjer. Limousinene er byttet 
ut med et komplett kjøkken á 
la det han brukte under kon-
kurransen. Under treningene i 
vinter har han trent mye med 
frossent lam, men mot slutten 
av treningsperioden var han så hel-
dig å få teste litt av det tidligste, fer-
ske lammet fra Rogaland. Råvarene 
han skulle bruke var sadel, lammelår, 
brissel og nyrer. Dette er råvarer han 
elsker å bruke og liker godt selv – 
bortsett fra nyrer som han synes blir 
i særeste laget. 

Lammetradisjoner fra Fitjar  
Geir er godt vant med lammekjøtt 
hjemmefra. Der ble det kjøpt inn hele 
lam, og pappa Skeie laget fenalår, 
pinnekjøtt og rull selv. Og på Fitjar 

er pinnekjøttet røkt. Det er viktig! 
I tillegg har han søskenbarn med 
gård og villsau på Fitjar. Der er han 
med og svir smalahove på bål. Hans 
favoritt-lammeretter er tradisjonsret-
tene fårikål og frikassé. Men skal 
han flotte seg litt ekstra blir det lam-
mefilet med fettlokket på. 

Norsk lam på menyen
For Geir Skeie er det helt naturlig å 
ha norsk lam på menyen, i sesong 
vel å merke. Lam er en favoritt, men 
andre gode, norske kjøttråvarer som 

kalv, vilt og and liker han også 
å jobbe med. Han mener at 
norsk lam absolutt har et mye 
større potensiale enn hvordan 
det blir brukt i dag. Første 
bud er å ha nok lam, og så er 
det flere deler på lammet som 
kan brukes på en bedre måte 
enn det gjøres i dag. Han 
nevner skank, lammebiff fra 
låret og det marmorerte kjøttet 
framme på ryggen. For ikke 
å glemme: Lammeribbe, ikke 
bare brukt som pinnekjøtt. 
Han minner oss også om at vi 
ikke er alene i verden om å ha 
bra lam, det er flere nasjoner 
som også har ”lam i verdens-
toppen”, så det er bare å 
skjerpe seg!

Ser fram mot VM i Lyon 
Nå ser Geir Skeie fram til den 
store finalen Bocuse d`Or i 
Lyon i slutten av januar neste 
år. Der skal han blant annet 
konkurrere med kjøtt fra stor-
ferasen Angus, norsk torsk, 
kamskjell og rå reker. Han 
har ikke kommet så langt i 
treningen ennå, og menyen er 
nesten ikke påtenkt. Mye av 

utstyret som han brukte i Stavanger 
skal brukes om igjen, og trenings-
kjøkkenet i garasjen står klart.  

Men først av alt er det nå lamme-
sesong, og da blir det selvfølgelig 
norsk lam på menyen i Sandefjord.
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Kongelig fårikål              på europatoppen
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Selv om svensker har et høyere 
forbruk av snus enn lam er Jonas 
familiær med lammekjøtt, og syntes 
det var fint å konkurrere med norsk 
lam i Bocuse d`Or. 

- Det er mye kjøtt som smaker gan-
ske likt, men lam har en spesiell og 
fin egensmak, påpeker han. Han 
skryter av lammet de fikk i konkur-
ransen, og synes at det norske 
lammekjøttet virkelig er bra. For ikke 
å forglemme det fantastiske viltkjøt-
tet vi har. - Norsk lam og vilt har et 
enormt potensiale, uttaler han. 

Som de fleste kokker på dette nivået 
satset han selvfølgelig på å vinne i 
Stavanger. Han har jobbet spesielt 

med å få fram et personlig preg på 
maten, og har trent masse på at tek-
nikken skal sitte. Med lam som en av 
hovedråvarene ble det ikke fårikål, 
men han har faktisk eksperimentert 
med ”fårikålsmaken” på sin rett 
Fårikål Royale, smaksatt med kålrot 
og muskat. Det holdt til en 3. plass 
i Europamesterskapet, og det er vår 
svorske venn fornøyd med. 
Nå skal han trene fram mot VM i 
Lyon i januar. Det blir mye organise-
ring fremover for å få alt på plass. 
Og basen, den har han flyttet fra 
Oslo til Stockholm. Alt blir lettere når 
man er nærmere sponsorer og sam-
arbeidspartnere. Skal man hevde 
seg i verdenstoppen i kokkekunst 
må det satses.
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Jonas Lundgren er 
helt klart svensk, 
men har bodd i Oslo 
i mange år og jobbet 
blant annet på 
Le Canard, og de 
seneste fire årene 
på Bagatelle. 



Vi sender tre inspirerende 
og fristende filmer med 
lammekjøtt på TV:

• Lammefilet med sopp og ristede 
småpoteter: enkel gjestemat med 
førsteklasses norske råvarer, festma-
ten som alle kan lage. Regjerende 
verdensmester i kokkekunst sier 
også sin mening om norsk lamme-
kjøtt i denne filmen.
• Lammesteik: klassisk gjenganger 
og et trygt valg. Å steke lammestek 
krever ingen kokkekunnskaper, bare 
et steketermometer og en oppskrift 
fra matprat.no

• Fårikål: Maten som lager seg selv 
og krever minimalt med tilbehør. Det 
perfekte valg når du skal ha mange 
og gode venner på besøk.

Overflod i diskene
Det blir særlig viktig å ha overflod 
av disse produktene i diskene:

- Lammefilet
- Lammesteik, uten hase og isbein
- Surret lammesteik, stor og liten
- Lammelår
- Fårikålkjøtt 

Materiell må til
• Ferdige plakater som PDF-filer 
finner du på matprat.no/bransje. 
Disse kan du printe ut på egen 
printer i den størrelsen du ønsker. 
De passer i standard størrelse 
plakatholdere og kan plasseres 
overalt hvor samhørige varer finnes. 
Trenger du oppskrift til rettene i til-
legg, finnes disse på matprat.no

• Lammeplakater (guider), opp-
hengsplansjer og pilplakater (slik 
lager du fårikål) 

• Oppskriftshefter: Vi har fortsatt 
noen oppskriftshefter igjen på lam-
mekjøtt

Plakater og hefter bestiller du hos 
OFK.

Bruk matprat.no!
Du kan trygt henvise kundene til vårt 
nettsted:
• Mer enn 200 oppskrifter på retter 
med lammekjøtt, både tradisjonelle, 
moderne, norske, internasjonale,   
regionale, eksotiske
• web-filmer om lam: slik fjerner 
du isbeinet i lammelåret, tips til fire 
retter av ett lår, slik steker du en lam-
mestek, for å nevne noen
• nyttig kunnskap om lammekjøtt
• test dine kunnskaper, uhøytidlig 
kurs i lammekjøtt og tilberedning

Bilder i fleng
På matbilder.no finnes bildearkiv 
med over 3000 bilder du kan bruke 
til egenannonsering og i kunde-
aviser, i hovedsak bilder av matretter 
og råvarer.
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LAMMESAUTÉ MED KANTARELLER
Du trenger:800g benfri lammestekKantareller, sjalottløk1 pose Provence lammesausMatfløte

Oppskriftene 
finner du på 
matprat.no

Lamme-middag

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

Nå begynner forventningenes tid

Mediaplan
Uke 38 39 41 
TV2 • • • 
TV3 • • • 
TVNorge • • • 
TV2 Zebra • • • 
Viasat • • •

Uke 38: Lammefilet og Lammesteik
Uke 39: Fårikål
Uke 41: Lammefilet og Lammesteik

Uke 38 39 40 41 
Startsiden • • • • 
Dagbladet • • • • 
TV2.no • • • • 
Side2.no • • • • 

Internett

Det er alltid stas med 
årets ferske lam, og ek-
stra stas er det denne 
høsten etter at norsk lam 
var en av hovedråvarene 
i EM i kokkekunst. Stjer-
nekokker med kresne 
ganer har sagt mye pent 
om lammet vårt, og dette 
forplikter alle ledd til å for-
valte denne unike råvaren 
for det den er verdt.

Vår alles Charlotte intervjuer 
den regjerende verdens- 
mester Fabrice om norsk 
lam i den nye filmen med 
lammefilét.
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”Alle” har et forhold til denne litt 
underlige maten, som utmerket godt 
har overlevd diverse mattrender 
fra både fjern og nær. Fårikålen har 
sine trofaste tilhengere i alle alders-
grupper, og yngre forbrukere som 
studenter, skoleungdom og unge 
voksne syns fårikål er en kul greie.

Fårikålens Festdag 
25.september
En ypperlig anledning til samarbeid 
mellom ulike aktører: butikk, kjøtt-
leverandør, kokker, skoler og andre 
fårikålentusiaster. Festdagen kan 
lett og enkelt markeres i eller utenfor 
butikken.  Plakater, samekspone-
ring, oppskrifter og smaksprøver gir 
garantert mersalg. 

Nyttig huskeliste:
• Sørg for å ha rikelig fårikålkjøtt av
 god kvalitet i hele lammesesongen.
 Kundene er forskjellige, noen
 foretrekker sauekjøtt i fårikålgryta,
 mens andre vil ha magrere styk-
 ningsdeler som bog eller lår i skiver.
• Rikelig med kålhoder og hel pepper.
• Fårikåloppskrift, både til fire   
 personer og til mange. Oppskriften  
 bør trykkes opp og legges både  
 ved kjøttdisken og kålbingen. Du  
 finner den på matprat.no
• Pilplakater som viser hvordan ret- 
 ten lages. Disse er informative for  
 kundene og stemningsskapende i  
 butikken. Du bestiller dem hos  
 Opplysningskontoret for kjøtt.
• matprat.no/farikal  er nettstedet  
 du henviser kundene til, og stedet  
 du går for å printe ut materiell. Her  
 ligger også en oversikt over spise- 
 steder over hele landet som ser-
 verer nasjonalretten.

Kokker, skoler og inter-
nasjonale møtepunkter 
OFK samarbeider tett med kokke-
laugene som vil bidra til fårikålakti-
viteter på skolene rundt om i landet, 
og samtidig fremme Fårikålens Fest-
dag nasjonalt og internasjonalt. Det 
er viktig å rekruttere nye fårikålven-
ner, derfor samarbeider kokker og 
skoleelever for at flest mulig skal få 
servert nasjonalretten på festdagen.
Dessuten er alle kokkelaugene med 
på å skape blest rundt fårikålen 
med arrangementer og servering 
på sentrale steder. Mange byer og 
tettsteder vil markere dagen med 
fårikål til folket, kantiner, institusjo-
ner, kafeer og spisesteder har etter 
hvert tradisjon for å lage nasjonalret-
ten til forventningsfulle gjester. Alle 
typer spisesteder som har fårikål på 
menyen kan registrere seg på nettet 
for å trekke spisegjester til sitt sted: 
farikal.no/registrer

I år blir også møteplasser i utlandet, 
som for eksempel ambassader, sjø-
mannskirker oppfordret til å servere 
fårikål.

Fakta om Fårikål 
- 71% av befolkningen spiser fårikål  
 hver høst
- har sin egen festdag, siste torsdag  
 i september
- innehar verdensrekord fra 2004  
 med ”Verdens største fårikålgryte”
- er Norges nasjonalrett
- har sin egen venneforening: 
 Fårikålens Venner
- har festivaler flere steder i landet
- er både gjestemat, festmat, venne-
 lagsmat, tradisjonsmat og søndags-  
 middag

Like sikkert som årets ferske
lammekjøtt er folkekravet om 
høstens fårikålmiddager. Visst er det tradisjonsmat 
som kan dateres tilbake til 1800-tallet, men like
fullt er dette den mest populære og mest omtalte 
matrett i høsthalvåret.

   Fårikål – folkets 
            favorittmat og Norges nasjonalrett

Fakta om Fårikålens Venner
• har egen nettside: farikal.no
• stiftet 1993 av oppriktige fårikålelskere
• er Norges største, ekte grasrotbevegelse
• har eget politi og politibil som patruljerer Oslo og 
 omegn i fårikålsesongen og bøtelegger spisesteder
 som ikke oppfyller kravene til nasjonalretten
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Konkurransen er åpen for alle bu-
tikker som selger norske kjøttvarer. 
Uansett kjedetilknytning, butikkpro-
fil, størrelse, eller om butikken har 
manuell eller selvbetjent 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

• Hvordan butikken ellers aktivi-
 serer varegruppen og eksponerer  
 den i butikken

Dere må selv sende inn en søknad 
til Opplysningskontoret for kjøtt om 
å være med i kåringen. Der begrun-
ner dere hvorfor nettopp deres 
butikk bør kåres til Årets Lamme-
butikk 2008 og viser med bilder 
hva dere har gjort. Formen på søk-
naden velger dere selv.

Send søknaden senest fredag 
10. oktober.

Vinnerbutikken får en hedersbevis-
ning som kan stilles ut godt synlig i 
butikken. Og medarbeiderne i kjøtt-
avdelingen får et kokkekurs med en 
profilert mesterkokk etterfulgt av en 
gourmetmiddag.

Søknader kan sendes per mail til:  
margot-s.loe@ofk.no
eller i posten til 
Opplysningskontoret for kjøtt, 
Postboks 395 Økern, 0513 Oslo

Meny-butikkene har tidligere hevdet seg godt i konkurransen, men i 
fjor satte den lille kjøttbutikken, Hole Kjøtt i Ålesund, kjedebutikkene på 
plass. ICA-butikkene har signalisert satsing. Bli med i den prestisjefylte 
konkurransen!

2008

Hvem blir årets lammebutikk!



12 13

KAMPANJE KAMPANJE

Klar for ”Lammetouren”!
Hvis alle ”kontorister” i dagligvarebransjen hadde vært som Bent Karlsrud, 
hadde kjøttomsetningen her til lands gått gode tider i møte. Hans forhold 
til norsk lam er nemlig fylt av lidenskap.

Så er han da også opprinnelig pøl-
semakermester, og kjærligheten til 
faget har ikke sluknet, selv om han 
i dag er administrator og ferskvare-
ansvarlig for ICAs supermarkeder. 
– Lammesesongen har et potensiale 
som er ekstremt, åpner han. – Løs-
ningen er mer bredde og dybde i 
sortimentet, fortsetter han.

- Vi burde alle bidra til å gjøre lam-
mesesongen til den festsesongen 
den burde være. Norsk lammekjøtt 
er unikt i verdenssammenheng, ikke 
noe mindre enn en vanvittig råvare, 
som vi nordmenn burde holde helt 
for oss selv. Når det er sagt, har vi 
noen utfordringer med norsk lam 
også, utfordringer som både saue-
bøndene og en del lavprisaktører 
burde ta inn over seg.

- Den ene er at sesongen begyn-
ner for sent. Vi har et stadig press 
fra kundene om lammekjøtt, og må 
skuffe dem i ukesvis. Sesongen 
burde absolutt starte et par uker 
tidligere. Den andre er at lavpris-
butikkene setter oss i klemma ved 
å falby lammekjøttet når etterspør-
selen er størst og varetilgangen 
knapp. Selv prøver vi å ikke bruke 
pris som konkurransemiddel, men 
blir delvis tvunget til dette av kam-
panjemessige hensyn, sier Bent, 
med tungt hjerte.

- For å utnytte potensialet i marke-
det må vi formidle kunnskap til våre 
kunder, fortsetter han. Derfor gjen-
nomfører ICA i år ”Lammetouren”. 
Dette er en landsomfattende turné 
som strekker seg over 14 dager. Da 
turnerer våre egne spesialister alle 
butikkene, 80-90 stykker. Det som 
da står på programmet er kursing 
i sortiment, skjæring, eksponering, 
oppskrifter og steketips. Vi prøver 
å spre ikke bare kunnskap, men 
også motivasjon og matglede. Det 
er viktig at butikkene liker å arbeide 
med varene, det gir resultater på 
bunnlinja.

- Vår kunnskap må tilflyte kundene, 
sier han, og de elsker å få noe i hen-
dene. Derfor er det viktig med trykt 
materiell, og ikke bare Internett. Våre 
butikker står for kundeopplæring ved 
hjelp av materiell fra Opplysnings-
kontoret for kjøtt. Det kan være så 
enkelt som å printe ut oppskrifter fra 
matprat.no. Det trenger ikke være så 
forseggjort. Enkelt, butikkprodusert 
materiell profilerer butikken og gir et 
hjemmelaget inntrykk som mange 
kunder synes både er interessant og 
troverdig. En enkel liten idé her er 
oppskriftstips på pakningene.

- Hvis jeg kan sparke en utfordring 
videre, må det bli til leverandørene, 
fortsetter en engasjert ferskvare-
ansvarlig. - Vi opplever at kjøttleve-
randørene leverer den fysiske varen. 
Ikke noe mer. Nå bruker vi andre 
”leverandører” som for eksempel 
kokker til våre internkurser. Et større 
engasjement fra leverandørhold 
hadde vært på sin plass. Leverandø-
rene leverer stort sett hele lam, som 
vi skjærer selv, og noen styknings-
deler. Vi kunne for eksempel gjerne 
tenkt oss at leverandørene også 
hadde levert kjøttet ferdig utbeinet, 
flatbiffen for seg og knoker for seg, 
uten å pakke. Men dette forutset-
ter selvfølgelig at det ikke gir alt for 
store utslag på prisene. Utenom 
sesongen selger vi gjerne en del 
ferdig leverandørpakket, som for 
eksempel fra Henriette.

- Ellers er vi glade for at sesongen 
tross alt er konsentrert. Det gir et 
ekstra fokus som er viktig. 
For det tar jo helt av, hvert 
eneste år, innrømmer 
Bent Karlsrud så gjerne.
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  - Fortell 
kundene hvor 
  fantastisk 
produktet er!

Omar Viset presenterer seg som brakkvanns-møring og er oppvokst 
med beitende sauer og geiter. Dessuten har han en yrkesbakgrunn 
som er mer variert enn de flestes, både som kokk på hotell og 
restaurant, TV-kokk og kokebokforfatter, blant mye mer. Nå er han 
fagsjef Ferskvare i Kjøpmannshuset, for EUROSPAR og SPAR, men 
betegnelsen matfaglig inspirator er nok mer dekkende.

 Omar er en kar du ikke trenger å spørre om noe 
som helst i matverdenen, det er bare å gi ham et 
stikkord, så kåserer han gladelig om temaet. Fort 
skjønner vi at noe er i ferd med å skje med fersk-
varekonseptet for kjedene som ikke først og fremst 
forbindes med ferskvarer. – Alle våre butikker skal 
ha et varm-matspunkt, en varmedisk for å kunne 
servere varme retter. Og alle skal ha ferskt kjøtt, 
enten eget- eller industripakket, for kundene vil ha 
ferskpakket vare, ikke bare frosset, sier Omar. 
– Dessuten lanserer vi nå et nytt konsept i våre 
butikker med egne disker for diverse lokale pro-
dusenter. ”Godt Lokalt” vil favne alt mulig godt, 
som bær, spekepølser, saft, pålegg, middagsmat... 
For Joker-butikkene blir navnet ”Taste of Norway” 
arena for lokale produsenter i 40 butikker landet 
over. Lam skal vi også ha, masse lam, utbasunerer 
ferskvarehøvdingen engasjert. 

- Norsk lam er et unikt produkt fordi norske saue-
bønder er seg bevisst de rette beiteområdene som 
er en forutsetning for å framheve kvaliteten. Derfor 
er også det norske lammet mer nyansert med 
hensyn til typer kjøtt og med forskjellige smakse-
genskaper, mener han.

- I våre butikker vil vi ha et definert konsept når det 
gjelder produkter, marinader, osv. En meny som 
setter butikkene i stand til å lage lammeproduk-
ter som kundene opplever som spennende. Våre 
driftsledere ferskvare ivaretar den faglige siden, og 
står for opplæring og oppfølging. De jobber tett 
med leverandørene vedrørende kurs og opplæring. 
Vi bestreber oss på å bruke alle deler av lammet, 
og foredle det i butikken. Vår erfaring er at kundene 
opplever det som spennende å bruke noen minut-
ter ekstra i butikklokalet for å se at butikkpersonalet 
gjør noe med produktene. Ut fra vårt konsept må 
vi ha kampanjevarer som fårikålkjøtt og lammebog, 
men priser stykningsdelene annerledes. 

Mitt råd er å være kreativ med lammekjøttet, men 
allikevel tradisjonell. Vi ser at folks matvaner er i 
endring. Det som før var rene fattigmanns-maten, 
som for eksempel skanken, har blitt høystatus-
produkter som nytes sammen med god burgunder. 

Høstens budskap til en samlet bransje må bli å 
fortelle kundene hvor fantastisk produktet norsk 
lammekjøtt egentlig er, fastslår Omar Viset.
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Til daglig er nok virkeligheten lite 
glamorøs, men med hardt arbeid 
omsetter de fire, fem medarbeiderne 
i familiebedriften Ryen Kjøtt i Oslo 
for 24 millioner kroner og leverer 
kjøttvarer til 60-70 kunder i Oslo-
området. Hovedsaklig hoteller og 
restauranter som aspirer til stjerner 
både her og der. – Jeg vil vite hva 
kundene skal bruke varene til, sier 
Johnny. – Da kan jeg komme med 
konkrete forslag og finne det helt 
riktige kjøttet.  

Arbeidsdagen begynner grytidlig om 
morgenen på slakteriet, hvor Johnny 
selv plukker ut kjøttet for å sikre 
kundene den aller beste kvaliteten. 
– Jeg vet hva alle kundene vil ha, 
sier han. - Vårt pre er kjennskap til 
kunden og kunnskap om råvaren. 
Vi håndplukker akkurat det kjøt-
tet som er optimalt med hensyn til 
marmorering og fett. Når det gjelder 
lam er det viktigste at de er runde og 
fine, og har godt med kjøtt. Og selv 
om pris alltid er viktig, er det kvali-
teten som er i høysetet. Ferske lam 
skaffer vi en åtte - ti av hver uke hele 

året gjennom. Men for meg begyn-
ner lammesesongen to måneder 
før den egentlige sesongstarten, 
forteller Johnny.  - Da begynner 
restaurantene å mase. Det går mye 
i sadel og lår, og vi selger også mye 
lammepølse. Restaurantene bruker 
lammesadelen til carré, og vi merker 
etter hvert stor etterspørsel etter 
lammeknoke. Flere og flere beiner 
ut og stykker opp som grillbiff. Noe 
av det fine med lam er at det er null 
svinn. Til og med beinet omsettes, 
det går som kraftbein.

- For butikkene er vel problemet at 
når varen er best er prisen lavest, 
påpeker ”hoffleverandøren”. Derfor 
vil jeg råde butikkene til å lage noe 
som kan gjøre at de kan få bedre 
betalt for varene. Med andre ord, 
utnytte dyret litt annerledes, som for 
eksempel å lage boller og grillspyd. 

På de neste siden kan du se hvilke 
produkter Johnny Krosby tryllet fram 
av et lam.

Som sønn av en internasjonal tryllekunstner og 
magiker har Johnny Krosby det i genene, et nær-
mest magisk grep om kniven. På rekordtid for-
vandles en lammeskrott til en samling attraktive 
stykningsdeler.

- Tryll fram høyere priser!
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Ett lam 
 – 14 
produkter!

  1: Koteletter, enkle
  2: Carré
  3: Lammebog
  4: Lammeskank, ferdig trimmet
  5: Flatbiff
  6: Steik, surret
  7: Sadel, uten indrefilet
  8: Istedenfor fårikålkjøtt til kr. 39,90: Lamme-entrecôte til fire
      ganger prisen
  9: Lammeribbe
10: Lammedeig
11: Bog, utbeinet (fylles med masse godt, urter, hvitløk, etc.)
12: Lammelår
13: Kraftbein
14: Fårikålkjøtt

Ryen Kjøtts motto er ”service og leverings-
dyktighet”. Det restaurantene etterspør er 
gjerne skank, carré, ytrefilet med fettkap-
pen på, utbeinet lammebog og lammepølser. 
Her viser Johnny Krosby hvordan du kan 
stykke ett lam i 14 forskjellige produkter.
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Torsdag 25. september er Fårikålens Festdag*
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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

Kjøkken-
hygiene

*

Det var ikke bare grille-
ne som var hete under 
Norgesmesterskapet i 
grilling på Aker Brygge 
i Oslo i juni. Temperatu-
ren var høy da somme-
ren var på det varmes-
te i hovedstaden, og 
høy innsats, hektiske 
tidsfrister, knivskarp 
konkurranse og et 
stort publikum gjorde 
dette til en glødende 
folkefest. 

- Dette er uten tvil sommerens store 
høydepunkt! Over et halvt tonn kjøtt 
ble krydret, banket og grillet av 30 
entusiastiske lag, mellom 60 og 
70 griller har vært tent i nærmere 
ti timer og de deiligste tallerkener 
med grillmat har blitt servert både 
dommere og publikum, sier en stolt 
arrangør, Bjørn Tore Teigen i Opplys-
ningskontoret for kjøtt.
 

Norges aller beste grillere kommer 
fra Stavanger og lyder navnet “The 
perfect swine bbq team”. Simon 
Dreyer, Søren Davidsen, Lars 
Davidsen og Lars Johan Sedberg 
fikk edelt metall både for sin grill-
tallerken, grillsaus og helgrillet 
entrecôte, og scoret dermed høyest 
totalt.

Stavanger-gutta mener man må ha 
tålmodighet ved grillen. - All mat 
som er grillet i mindre enn ti timer er 
fastfood, spøkte de nygrillede vin-
nerne. Nå er det bare for mestrene 
å finne fram koffertene, for første-
premien er nemlig en tur til grill-VM i 
Memphis, USA.

 Hett 
grill-NM


