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   Påske 
       – det er lam, 
                        det!
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Fyll diskene – 
lamme-elskerne kommer! 
For aldri har lammekjøtt vært mer ettertraktet

Hva er bedre 
enn lukten fra 
en krydret lamme-
stek?  Hva er bedre 
enn smaken av spen-
stige lammeskanker 
krydret med korian-
der og rosmarin?  Og 
hva er mer sosialt enn 
en putrende lamme-
gryte rett på bordet 
etter den lange, gode 
turen i friluft?

Gode retter av lam kan i hvert fall 
tilfredsstille alle sultne ganer, uansett 
tid, sted, smak, mange eller få personer, 
uformelt vennelag, eller gjester til bords. 
Forbrukere som kjøper lammekjøtt er 
matglade mennesker som gjerne vil ha 
variasjon i de hyggelige måltidene. 

Lammestek på påskeaften har etter 
hvert blitt en fin tradisjon også i Norge. 
Den provencalske utgaven er i en litt 
dristigere drakt enn vi kanskje er vant 
til, men likevel full av den tradisjonelle 
smaken alle forbinder med påskeferie. 
Den franske tilberedningsmetoden med 
poteter og tomater lagt under steken 
gjør at alle godsakene får godgjøre seg 
i langpanna. Sammen med krydderblan-
dingen som bres over steken gir dette 
et ekstra løft. Genialt og enkelt. Bedre 
kan det ikke bli!

Gjeste MatPrat på TV
Uke 13 og 14 kjører vi den fristende 
MatPrat-filmen på TV hvor vi på en 
lettfattelig måte forteller hvordan denne 
retten lages.

matprat.no
Her ligger mer enn 200 oppskrifter på 
lammekjøtt. Det burde være et godt 
utgangspunkt for å finne en favoritt til 
påskemenyen.

MEDIAPLAN
TV

Uke 13 14 

TV2	 •	 •	
TV3	 •	 •	
TVNorge	 •	 •	
Viasat	 •	 •	
Discovery	 •	 •	
Voice	TV	 •	 •	
FEM	 •	 •	
Zebra	 •	 •	
 



PÅSKELAM 
er sesongmat, tradisjonsmat, 

gjestemat og søndagsmat 

Lam er et utpreget sesongprodukt med 
den tydeligste toppen i september og 
oktober. Omtrent halvparten av kjøttet 
omsettes i løpet av disse to månedene. 
Den andre tydelige sesongen er påsken, 
men da i hovedsak for lammestek, som 
etter hvert har blitt en tradisjon. 

Med lam på menyen er du 
den perfekte vert
Det er en stor tilfredsstillelse å servere 
gjester god mat, basert på gode råvarer 
og tilberedt med omhu og omtanke. 
Med en flott lammestek på bordet er 
det lett å lage en hyggelig stemning. Du 
viser at du bryr deg om dine gjester ved 
å servere tradisjonsrike retter som er 
laget fra bunnen av med tid og omtanke. 
Lammestek er lett å få til, og du kan føle 
deg trygg på at det du serverer er noe 
gjestene vil like.  

Norsk lammekjøtt 
i verdensklasse
Det som gjør det norske lammet spesi-
elt er den intensive vekstsesongen, lyset 
og tilgangen på variert, næringstett føde. 
Norske lam går heller ikke i noen inn-
hegning. Derfor kan de selv variere hva 
og hvor de spiser. Dette gjør at lamme-
ne vokser fort og oppnår en relativt høy 
slaktevekt, god kjøttfylde og passe med 
fett. Det som er spesielt er at norske 
lam opprettholder lys kjøttfarge og den 
milde, men karakteristiske smaken, selv 
om de får en slaktevekt på godt over 20 
kg.  Dette gjør at det norske lammet er 
unikt i verden. 

Påskeaften er påskehare, 
påskeegg og påskelam
Den store påskelam-dagen er vel påske-
aften, men 1. påskedag er også helt klart 
en stor lammedag. Lammestek har en 
solid posisjon som søndagsmiddag med 
familien, og når søndagen kommer i 
påska blir det ekstra god grunn for å 
servere lammestek. 

Mest frossent, noe tint og 
litt ferskt
Ca 80 % av lammene blir slaktet om 
høsten, men alt blir ikke solgt som 
ferskt. For å ha lam til påske og grill-
sesongen, blir en del lam frosset inn. 
Derfor blir mesteparten av lamme-
stekene solgt som fryst vare. Men det er 
også ganske vanlig at lammelår blir tint, 
videreforedlet og solgt som beinfrie 

steker. Det blir også slaktet et lite kvan-
tum med ferske lam til påske. Dette er 
høstens lam som har overvintret og blitt 
slaktet før påske. 

Påskelam er kommet 
for å bli. 
Tradisjonsmat er et sterkt forbrukerbe-
hov som bare ser ut til å øke. I mange 
år har vi vært opptatt av å smake og 
oppdage mat fra hele verden, men 
hele tiden har vi også vært opptatt av 
tradisjonsmat. Tradisjonsmaten har i stor 
grad vært populær hos de mer voksne 
målgruppene, men trenden viser helt 
klart at yngre mennesker har en økt 
interesse for vår egen matkultur. Derfor 
kommer den tradisjonelle lammesteken 
til å opprettholde sin sterke posisjon i 
påska i framtiden også. 
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Lammekjøtt som påskemat har fått en solid posisjon i Norge. 
Å be gjester eller familie på en saftig lammestek er et av påskens 

høydepunkter for mange. 

Tradisjonsrike, norske lammeretter passer veldig bra når jeg vil servere 
gjester noe ekstra godt:  

Hva mener folket?

Viser prosentfordeling på en skala fra 1-10, hvor 1 er helt uenig og 10 er helt enig. Kilde: Resultatmåling for OFK 2006 og 2007.

38 % 30 % 17 % 6 % 7 %

32 % 30 % 19 % 9 % 8 %
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10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

10 og 9 8 og 7 6 og 5 4 og 3 2 og 1 Vet ikke

Norsk lammekjøtt er i verdensklasse når det gjelder god smak.
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Frossent eller ferskt
Frossent lammelår
1. Hel stek uten mørbrad og 
 ytterste skank 

Lammelår og hel lammestek er ikke det 
samme! Lammestek med ben blir mer 
håndterlig, penere, og lettere å skjære 
opp hvis mørbraden med isbenet skjæ-
res av. Hvis den ytterste delen på kno-
ken sages av, får steken et fint ”håndtak” 
når den er stekt.
 
2. Delt i to 

En hel lammestek er nok til 6 – 8 men-
nesker, er man bare 4 personer, er en 
halv lammestek tingen!
    
3. Skiver, skank og mørbrad 

Lammelår er mørt og magert kjøtt som 
er egnet til mer enn stek. Den midterste 
delen av lammelåret gir flotte lamme-
skiver. Lammeskanken egner, og betaler 
seg best som hel lammeskank, og mør-
braden blir de luxe-grytekjøtt.  
   

Hovedsesongen for ferske lam er om høsten, men det er også en liten tilgang 
på ferske lam i begynnelsen av året og fram til påske. Så lenge det er tilgang på 
ferske lam er det å foretrekke, men frosne lam har også sine fordeler. 

Frossent lammekjøtt 
har flere fordeler
•	 De	er	frosset	ned	når	de	er	på	sitt	
 beste i forhold til smak og kjøttstruk-
 tur. ”Villsmaken” er intakt
•	 Det	er	sikker	og	god	tilgang	på	råstoff
•	 Det	er	enkelt	og	rasjonelt	å	sage	opp	
 frossen vare til ferdige produkter som
 steker, koteletter, lammelår i skiver og 
 grytekjøtt
•	 Kjøttet	kan	selges	i	form	av	frossen	
 vare eller som opptint vare i kjøledisk.

Det er også noen ulemper 
med frossent lammekjøtt
•	 Det	er	begrensninger	for	hvordan	
 man kan utnytte råstoff så lenge det 
 er i frossen tilstand 
•	 Frossent	lam	som	blir	tint	vil	ha	et	
 større svinn, og det kan bli en del 
 kjøttsaft som samler seg i pakningene
•	 Frossen	vare	i	seg	selv	er	til	en	viss	
 grad av en forringet kvalitet og verdi.

Slik får du mer 
ut av lammelåret
Her er tre forslag til anvendelse av et 
helt frossent lammelår, og forslag til 
bruk av fersk/tint lammelår. Metoden og 
mulighetene er litt forskjellige, avhengig 
av om råstoffet er frossent eller ferskt/
tint. Helt lammelår må sees på som en 
råvare som det med enkle grep er lett å 
bearbeide til lekre stykningsdeler. Vi skil-
ler mellom frossen og fersk/tint råvare.

1
Sag	av	hasen	på	lammelåret.	Kjøttet	
trekker seg tilbake under steking til et 
delikat ”håndtak”.

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

Fersk/tint lammelår

3
Vi anbefaler å ta ut flatbiffen. Skjær langs 
lårbeinet og følg de naturlige hinnene. 
Skjær ut flatbiffen.

4
Skjær ut lammeskanken. Dette er et 
supert og trendy produkt. Skjær inn ved 
leddet og rett over.

Skjær ut lårbeinet. Resten brukes til sur-
ret stek eller til grytebiter uten bein.

5

Et lammelår har blitt til tre delikatesser: 
Lammeskank, flatbiff og surret steik. 



Lam, 
hver eneste dag hele året
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Det er fire sesonger for lammekjøtt i 
Norge: høst, jul, påske og grill. Men det 
er ingen grunn til at det ikke skal være 
tilgang på lam året rundt. Lam er helt klart en av våre viktigste sesongvarer, og er 

på sitt aller beste som ferskt lam om høsten. Ca 80 % av 
lammene slaktes om høsten, og av det omsettes 60-70 % 
i løpet av noen travle høstmåneder. Det vil si at ca 50 % 
av lammekjøttet omsettes utenom sesong. 

En veldig liten andel av det lammekjøttet som blir omsatt 
utenom høstsesongen blir ikke solgt som ferskvare, men 
som frosne eller tinte produkter. Det er store muligheter 
for økt verdiskapning på lam, og det er mye å ta tak i:
 
•	 I	stedet	for	å	fryse	inn	hele	lam	eller	store	styknings-
 deler om høsten kan mye av kjøttet finstykkes til høy-
 foredlede produkter klare for salg. Det må være mye 
 mer hensiktmessig å ha et ferdigvarelager enn et 
 råvarelager.
•	 Dette	ferdigvarelageret	kan	brukes	til	påske,	grill,	jul	og
 som et fast frossent sortiment i utvalgte dagligvare-
 butikker og til storkjøkken. 
•	 Det	blir	slaktet	noe	lam	i	begynnelsen	av	året	og	tidlig	
 på sommeren. Disse lammene bør selges som fersk  
 delikatesse til påske og i grillsesongen.
•	 Å	starte	lammesesongen	med	frosne	lam	fra	året	før,	
 forstyrrer omsetningen av ferske lam. Dette må unngås, 
 og målet må være at vi er utsolgt for norsk lam når 
 man går inn i høstsesongen for ferske lam. 

Høykvalitets – helårs – edelvare av lam
Med nye spisevaner inspirert fra hele verden er det 
naturlig å kunne kose seg med lam utenom sesong. 
Det kan være flere måter å løse dette på:

•	 Videreutvikle	teknologien	og	muligheten	for	langtids-
 lagring av ferske lam. Dette er en velkjent teknologi
 som i  dag blant annet benyttes av Hallings karvet lam. 
•	 Utvikle	en	serie	med	tinte	og	videreforedlede	produk-
 ter av lam som selges på lik linje med ferske produkter 
 av storfe og svin.
•	 Utvikle	en	serie	med	høyforedlede	produkter	av	
 frosset lam. Lammene skjæres ned, foredles og pakkes 
 når kjøttet er på sitt beste i høstsesongen.   
 Slike produkter blir i dag importert fra blant annet 
 New Zealand.  
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Import av 
høykvalitets 
lammecarré
For de som har kjøpt, tilberedt eller 
smakt importert lammecarré fra New 
Zealand, må vel de fleste være enige i at 
dette er et ”uforskammet bra produkt”. 
Det er delikat, mørt og har en jevn 
størrelse, og er ofte tilgjengelig hele 
året. Mange vil nok påstå at norsk lam 
er bedre på smak, men med hvitløk og 
urtekrydder er det ikke lett å smake 
forskjell. Det er nok mange som spør 
seg hvorfor vi ikke får til dette med det 
norske lammet? Her er det helt klart 
potensiale for å foredle ”norsk lam i 
verdensklasse” til norsk lam som ver-
dens beste! Bare vi vil.  

Nå er han mannen som skal represente-
re Norge i Bocuse d´Or. Først i europa-
mesterskapet i Sveits i 2010, og deretter 
i VM i Frankrike 2011. For at han blir 
blant de 12 beste i EM, som skal til for å 
kvalifisere seg videre, tar vi for gitt. Han 
er derfor mannen som skal ta opp arven 
etter de fire norske kokkene som har 
gått til topps i Bocuse d´Or, ingen 

ringere enn Bent Stiansen, Terje Ness, 
Charles Tjessem og nå sist, Geir Skeie.

Noen vil si at det blir som å hoppe et-
ter både Bjørn Wirkola, Toralf Engan og 
kanskje flere til. Men Gunnar Hvarnes 
er ingen novise i kokkekunstens verden. 
Han er  Olympisk mester med kokke-
landslaget som vant OL i Erfurt høsten 
2008. Han har flere ganger deltatt i kon-

kurransen	Årets	Kokk,	og	blitt	norges-
mester i kokkekunst to ganger. Til daglig 
er	han	matfaglig	konsulent	på	Kulinarisk	
Institutt i Stavanger, men kommer fra 
Larvik. Han har vært kjøkkensjef på 
Annen Etage på Continental, soussjef 
ved Bon Lloc i Stockholm, og  dessuten 
har gjestene på Bølgen & Moi også 
kunnet nyte av hans kokekunster.

Et Google-søk på navnet gir 4.270 treff. Søker du på Geir Skeie får du 
42.400 treff. Enkelt resonnert er Gunnar Hvarnes 10 ganger mindre 

kjent enn Geir Skeie. Det kan fort forandre seg.

Merk deg navnet 
Gunnar Hvarnes
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Aktivitetsplan 1. halvår 2009 – fordelt på kjøttslag

Sunn
MatPrat Renskåret svinekjøtt, biffkjøtt

Rask
MatPrat Svinekjøtt, storfekjøtt
 
Påske Lammekjøtt

Grillmat Svinekjøtt, storfekjøtt, lammekjøtt

Tema     Produkter

  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 2009 – fordelt på kjøttslag
Tema     Produkter
Sunn
MatPrat Renskåret svinekjøtt, biffkjøtt

Rask
MatPrat Svinekjøtt, storfekjøtt
 
Lam Høstens ferske lammekjøtt

Julemat Svinekjøtt, storfekjøtt, lammekjøtt

)  Lørdag 9. mai er årets første grilldag

)  Torsdag 24. september er Fårikålens Festdag

*
*

*

*

- Dette er det beste kjøttet jeg har smakt, utbasunerte jury-
ens	leder,	Bent	Stiansen,	om	Gunnars	bidrag	til	Årets	Kokk	
2009. – Gunnar viser imponerende håndverk og har fantas-
tisk smak. Han er en dyktig tekniker med et stort engasje-
ment og interesse for faget. Han har bevist gjennom kokke-
landslaget at han er blant de beste og kan konkurranser. Han 
er en svært god kandidat til Bocuse d´Or og kan fylle skoene 
til Geir, fastslo Stiansen. Dette i en konkurranse der kandi-
datene overgikk hverandre i fantastiske prestasjoner, og der 

alle kunne ha representert Norge i 
Bocuse d´Or.

For Gunnar har målet hele tiden vært å 
komme til Bocuse. Nå har han klart det. 
Og fra nå av gjelder det å perfeksjonere 
seg for å kjempe med de beste både i 
Europa og i verden. – Det viktigste er 
at maten skal smake godt, men rettene 
skal også friste øyet, mener Gunnar 

beskjedent, som nå har fått uttelling for timevis med trening 
sammen med commis Stian Iversen. Og det er nettopp bein-
hard jobbing som venter teamet de nærmeste to årene. For 
å kunne hevde seg i den internasjonale toppen av verdens 
matkunstnere er det trening og atter trening som skal til, 
minst på lik linje med toppidrettsfolk i våre mer aksepterte 
nasjonalsporter. Men med Norges posisjon i den interna-
sjonale  kokkeverdenen og interessen og engasjement fra 
publikum, media og unge, lovende utøvere, er det spørsmål 
om kokkekunst ikke snart kan regnes som en av landets 
nasjonalsporter. Med all respekt for Bjørn Wirkola.


