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Sauen er svært selektiv i kosten, og liker 
seg best der beitet er aller best og mest 
næringsrikt. På fjellet møter man ofte 
på sauer som beiter helt i kanten av 
der snøen smelter. Det første som gror 
opp etter at snøen har smeltet er svært 
næringsrikt og smakfullt. På denne måten 
har sauer som går fritt på høyfjellet 
tilgang til friskt vårbeite langt utover 
sommeren.

Som de tobeinte har også sauen behov 
for variasjon i kosten, så de er stadig 
på vandring opp og ned i terrenget i 
sin søken etter ulike vekster. Sau som 
beiter langs kysten ser man ofte helt 
nede i fjæresteinene den ene dagen, og 
langt oppe i lia neste dag. Den varierte 
og næringsrike kosten, sammen med god 
kondisjon, gjør at norsk lammekjøtt har 
en ekstra lang og intensiv vekstsesong.  
Lam nedover i Europa har en kortere 
vekstsesong, og blir slaktet tidligere 
for at de skal ha lammepreg på kjøttet. 
Norsk lam beholder lammepreget til 
langt ut på høsten, selv om de veier godt 
over 20 kg.  

Det som er unikt med det norske lam-
met er den gode kjøttfylden, det lyse 

kjøttet og den milde smaken. Norsk lam 
er også passe fettmarmorert. Norske 
sauebønder vet akkurat når kjøttet er 
på sitt beste og skal leveres på slakteriet. 
Slaktesesongen varierer fra distrikt til 
distrikt, derfor har vi rik tilgang på 
ferskt lammekjøtt fra august til helt ut i 
november. Hovedsesongen er i septem-
ber og oktober.  

Norsk lam er helt klart en av verdens 
beste råvarer. I Norge bor vi nesten 
midt i matfatet til denne delikatessen, og 
skjønner nesten ikke hvor privilegerte 
vi er. Norsk lam er en delikatesse som 
norske og utenlandske kokker bruker 
med stolthet og respekt. Her til lands 
har vi en produksjon av lam som til-
svarer ca. 6 kg lammekjøtt per person 
i året. Vi spiser det firedobbelte med 
svinekjøtt og omtrent det tredobbelte 
med kylling.  

Derfor er det viktig å verdsette ”det lille 
vi har” av norsk lam på en riktig måte. Et 
mål må helt klart være at mest mulig av 
det vi produserer skal omsettes i spise-
situasjoner med helg- og gjestemat. 

Det er ikke rart at norsk lam er i verdenstoppen, 
når man ser hvor de lever og hva de spiser.  

Norsk lam Norsk lam 



For alle gleder seg til Årets ferske lam-
mekjøtt. Forventningene til de gode 
middagene er store, og fordi lammekjøt-
tet spenner over et stort spekter, både 
når det gjelder situasjoner, produkter og 
oppskrifter, er det all grunn til å tro at 
lammekjøttet vil nytes i mange anled-
ninger. Høsten er tiden for å samles til 
hyggelige matopplevelser, og da er årets 
lam et naturlig førstevalg. Ikke minst bør 
vi la oss inspirere til et utvidet repertoar 
ved å eksperimentere litt med opp-
skrifter fra andre land.

OFK viser tre fristende filmer på TV:

•	 Lammefilet med sopp og 
 ristede småpoteter: 
 Enkel gjestemat med førsteklasses 
 norske råvarer – festmaten alle kan 
 lage. Tidligere verdensmester i kokke-
 kunst sier også sin mening om norsk
 lammekjøtt i denne filmen
•	 Lammestek: 
 Klassisk gjenganger og et trygt valg. 
 Å steke lammestek krever ingen 
 kokkekunnskaper, bare et steke-
 termometer og en oppskrift fra 
 matprat.no

•	 Ny film: Fårikål!
 Maten som lager seg selv og som 
 krever minimalt med tilbehør. Det  
 perfekte valg når du skal ha mange
 og gode venner på besøk. Filmen viser
 begeistrede unge fårikålentusiaster 
 som setter stor pris på Norges 
 nasjonalrett.  

Du må sørge for en velfylt disk 
med lammeprodukter
Det blir særlig viktig å ha overflod av 
disse produktene:

- Lammestek med bein, uten mørbrad 
 og hase
- Lammefilet, ytre
- Fårikålkjøtt

Men også: 
- Surret lammestek, liten og stor
- Indrefilet, hel
- Mørbradbiff
- Lammeskanker
- Lammekoteletter

matprat.no kan du trygt anbefale
Det ligger fortsatt øverst på listen over 
foretrukne og brukte nettsider på mat:

•	 Nesten	300	oppskrifter	på	lammekjøtt:	
 tradisjonelle, moderne, norske, inter-
 nasjonale, regionale, eksotiske…
•	 Nyttig	kunnskap	om	lammekjøtt	
 (under knappen Nyttig om kjøtt)
•	 Webfilmer	om	lam:	slik	steker	du	
 lammestek, tips til fire retter av ett lår, 
 slik beiner du ut et lammelår, for å 
 nevne noen av temaene

matprat.no/bransje - ferdige 
plakater som pdf
Gå inn på matprat.no/bransje. Bruker-
navn er ”bransje” og passord er kj0tt 
(tallet 0 erstatter bokstaven ø). Du 
finner plakatene under kampanjeinfor-
masjonen.

Trenger du bilder?
matbilder.no er bildearkivet du trenger 
til egenannonsering og kundeaviser.  
Arkivet	har	ca.	3.000	bilder,	i	hovedsak	
av matretter og råvarer, men etter hvert 
også en del miljøbilder.

Mer materiell
- Oppskriftshefter på lammekjøtt og 
bordstativ: Vi har fortsatt noen hefter 
igjen på lager; også brosjyrestativer til 
diskplassering.

- Plakater (Lammeguide), oppdelings-
plansjer og pilplakater (slik lager du 
fårikål)

Plakater, hefter og stativer bestiller  
du hos OFK.
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MEDIAPLAN
TV

Uke 38 39 40  41
TV2	 •	 •	 •	 •	
TV3	 •	 •	 •	 •	
TVNorge	 •	 •	 •	 •	
TV2	Zebra	 •	 •	 •	 •
Discovery	 •	 •	 •	 •	
FEM	 •	 •	 •	 •
Nat.	Geographic	 •	 •	 •	 •
Voice	TV	 •	 •	 •	 •
Viasat	4	 •	 •	 •	 •

Uke	38:	Lammestek	og	Lammefilet
Uke	39:	Fårikål
 
Internett (kun fårikål)
startsiden.no	 •	 •	 •	 •
dagblaldet.no	 •	 •	 •	 •
tv2.no	 •	 •	 •	 •
dinmat.no	 •	 •	 •	 •
nrk.no	 •	 •	 •	 •
aftenposten.no	 •	 •	 •	 •	

Det sier sitt. Og er en gedigen kvalitetserklæring til det 
norske lammet. Fagfolk rangerer altså nesten enstemmig 
lammet som en av de aller beste norske råvarene. Denne 
kvalitetserklæringen må vi formidle til det norske folk. 
Og her har hele bransjen et ansvar å ivareta. Men en glede 
å formidle. 

Blant alle norske råvarer velger 94% 
                                    av landets kokker lam                                                             
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Det er på tide å produktutvikle lammelår som blir 
solgt i butikk. Hele lammelår er en enkel måte å selge 
et stort kvantum med lite bearbeiding. Men sett fra 
forbrukers ståsted, og ut fra hvilken profil vi ønsker 
på norsk lam, er det god grunn til å gjøre noe med 
lammelåret. 

Et helt lammelår er stort og uhåndterlig, 
og nesten umulig å skjære i pene skiver 
når det er stekt. Opplysningskontoret 
for kjøtt ser på lammelår som et lite 
egnet produkt, men som et meget bra 
råstoff til lammestek med bein og andre 
foredlede produkter. Dette får for øvrig 
flere konsekvenser som medfører litt 
mer jobb, men mye bedre produkter. I 
og med at halve indrefileten sitter igjen 
på låret, og burde vært tatt ut hel, slik 
som på grisen, får dette også konse-
kvenser for pinnekjøttet.
 
Vi går fra to store lammeprodukter: 
lammelår og pinnekjøtt, til fortsatt to 
store lammeprodukter: lammestek og 
pinnekjøtt, pluss to delikatesser ”med på 
kjøpet”, hel indrefilet og mørbradbiff.
 
På låret sitter isbeinet og omtrent halv-
parten av indrefileten. Denne indre
fileten bør absolutt tas ut hel. Under 

isbeinet sitter mørbraden, som også er 
godt egnet til lammebiff.

At indrefileten tas ut hel vil gi minimale 
negative konsekvenser for pinnekjøttet. 
Derimot vil indrefileten kunne selges 
hel, og i økt kvantum.
  
•	 Indrefileten	skjæres	ut	hel	før	lårene	
 skjæres/sages av
•	 Isbein	og	halebein	skjæres	av	låret
•	 Mørbraden	skjæres	av	rett	foran	kule
 leddet.
•	 Det	ytterste	beinet	på	hasen/leggen	
 sages av (når steka stekes trekker 
 knokekjøttet seg opp på låret så steka
 får det dekorative og praktiske ”hånd
 taket”)

Mulighetene stopper ikke her. Ytterligere 
verdiskaping er å dele steka i tre deler: 
flatbiff, surret stek og lammeskank.

   Fra 
lammelår til 
lammestek

Nå skal det settes 
en ny standard!

Vigleik Haugen er spesialrådgiver kjøtt-
skjæring hos Animalia. Han har gode 
råd å fare med i skjæringspunktet mellom 
stykning og økonomi.
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Fra helt lammelår
til flere 
lammedelikatesser

1. Her er lammet kløyvd på langs. I dag 
blir lammelåret saget med halve indre-
fileten og mørbraden sittende på. 

2. Før lammelåret sages av bør indrefile-
ten skjæres ut hel. 

3.	Indrefileten	blir	dobbelt	så	stor,	og	
nok til en person. Nå kan lammelåret 
deles fra ryggen/kammen.

4. Neste skritt er å skjære av isbeinet 
slik at steika blir lettere å skjære opp. 

5. Mørbraden som sitter foran på låret 
skjæres av.  

6. Den ytterste delen av leggbeinet 
(hasen) sages av.  

7. Framtidens lammesteik med bein.  

8.	Et	lammelår	blir	til	steik,	mørbrad	og	
hel indrefilet. 

9. Lammesteika kan også deles videre til 
surret beinfri stek, flatbiff og lammeskank. 

Nye produkter 
•		 Lammesteik	med	bein
•	 Hel	indrefilet
•	 Mørbradbiff
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Mer penger 
i kassa, og 
flere fornøyde 
kunder på kjøpet

Helt lammelår er et produkt som 
handelen ofte har aktivitet på, og er 
derfor ofte et prispresset produkt. Et 
helt	lammelår	veier	ca.	3-4	kg,	så	selv	
om kiloprisen er lav blir stykkprisen til 
forbruker relativt høy. Ved å fjerne isbein 
og ytterste del av knokebeinet (hase), 
og ta ut hel indrefilet og mørbrad øker 
verdien på et gjennomsnittelig lammelår 
med	hele	28	%.	

Vi har tatt utgangspunkt i en engrospris 
på	helt	lammelår	på	85	kr.	Vi	har	gjort	
beregningen ut fra at det oppnås en en-
grospris på indrefilet på 190 kr, mørbrad 
140 kr og lammesteik med bein uten 
mørbrad, isbein og hase på 105 kr. 
En hel indrefilet veier ca 150 gram, og 

gjør at den blir stor nok til én person. 
Mørbraden	veier	ca	300	gram	og	er	
nok til to personer. Totalt gir dette en 
verdiskaping for lammelåret på 
28	%,	som	tilsvarer	86	kr.	Med	én	million	
lam og to lammelår på hvert dyr, vil det 
bli 172 millioner kroner i verdiskaping 
totalt. I beregningen har vi ikke tatt med 
merarbeidet ved å skjære styknings-
delene ut. 

Uansett – det ligger et interessant 
økonomisk potensial i å videreforedle 
lammelåret. Samtidig vil det heve bruks-
verdien på produktet og gi veldig mange 
fornøyde forbrukere. Gode penger og 
fornøyde forbrukere må være bra i disse 
”ulvetider”!

Velfortjent heder
Lammeprisen ble utdelt for første gang på OFKs Topp- 
møte Lam i juni. Prisen deles ut til en person, bedrift 
eller instans som i hele, eller deler av verdikjeden, 
har bidratt til å styrke stillingen til norsk lammekjøtt. 
Juryen består av OFK og Norsk Sau og Geit.

Prisen gikk til Torleif Bjella, fabrikksjef på Nortura Gol 
og driftsansvarlig for spesialiteter i Nortura. Han har 
vært med å lansere produktserier som Hallingskarvet, 
Gourmetlam, Gourmetkalv, Kjøttfe og Økologisk kjøtt 
fra Nortura. Bjella fikk prisen med følgende begrun-
nelse:

- Stort fokus på lam og lammeprodukter
- Er ansvarlig for et anlegg som klarer både volum i 
  sesong og gourmetprodukterutenom sesong 
- Et anlegg som dessuten stiller seg til disposisjon 
  for produktutvikling

Torleif Bjella er en entusiastisk, positiv og utrolig 
dyktig hedersmann. Og med dette er lista lagt høyt 
for framtidige kandidater.
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Mens norsk lam roses opp i skyene som et produkt 
i verdenstoppen, selges det meste på tilbud til kr. 
69,90. Det er all grunn til å spørre om vi skal selge 
billige volumvarer eller dyre merkevarer.

Kan premiumprodukter 
selges på billigsalg ?

Totalt selges det kanskje mellom 500 og 
1500 tonn fra februar til juni hvert år. 
Kommunikasjonskanalen mot forbruker 
er stort sett kjedenes kundeaviser og 
budskapet er pris. Varene er hovedsak-
lig fryste lår med knoke, mørbrad og 
halebein. Premiumråvaren er lokke-
vare og ”trafikkbygger” for butikkene.       
Kjedene selger med tap, men det billige 
kjøttet holder volumet oppe. Dette er 
nok et viktig og nødvendig salg, men er 
det da mulig å snu seg rundt når høsten 
kommer og ”premiumisere” lammet? 
Svaret er i utgangspunktet, ja takk, begge 
deler. Kanskje best illustrert ved eksem-
pelet om at Coca Cola på glassflaske for 
de fleste er ”the real thing”, selv om den 
samme varen kan kjøpes på 1,5 liters 
plastflaske til 12,90.

Derfor må vi ha tillit til at forbrukerne 
kan ha to ting i hodet samtidig, og tro på 
at merkevaren Norsk Lam står så sterkt 
at den tåler noen runder på tilbud.
Men intensjonen må være å skape en 
større verdi på eksisterende volum 
gjennom produkt- og konseptutvikling 

i og utenfor sesong. Her er for eksem-
pel segmentering en del av løsningen: 1 
pakke fårikålkjøtt og 1 pakke lammelår i 
skiver til yngre forbrukere. Samtidig som 
aktiv merkevarebygging skaper en tydelig 
posisjon og rolle i folks liv. All merkeva-
reteori og praksis underbygger dette, 
så også undersøkelsen Mat og Måltider 
2008,	hvor	87%	av	forbrukerne	sier	at	
de er villige til å betale mer for merker 
som betyr noe for dem.

Nisjevaren pinnekjøtt viser at det går 
an å forene dette. For få år siden var de 
fleste kundeaviser dominert av pin-
nekjøtt til 99,90. De senere årene har 
mange kjeder annonsert pinnekjøtt med 
høy premiumfaktor, i tillegg til volumva-
ren på pris.

Noen tiltak det burde være lett å enes 
om er at lammelår uten mørbrad/hale-
bein må være standard. At høstsesongen 
med fordel burde kunne forlenges, og 
ikke minst: At ”norsk lam i verdenstop-
pen” må selges med stor grad av entusi-
asme og lidenskap i alle ledd.

Jon Tomassen er marketingsjef i Nortura. Han var en 
selvfølgelig foredragsholder på OFKs Toppmøte om lam 
tidligere i år. Der framla han synspunkter på om det er 
forenlig å selge volum og bygge status samtidig. Dette 
er essensen i hva han sa.
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Fårikålfest 
over hele kongeriket
Vår nasjonalrett fårikål er populær som aldri før. Dette er høstens mest omtalte 
matrett, og fårikålentusiaster finnes i alle aldre overalt i Norge og langt utover 
landets grenser. Fårikålens popularitet skyldes sikkert flere forhold; én viktig år-
sak er nok den enkle tilberedningen og uformelle måten å innta tradisjonsmat på.

Hvilke andre retter kan 
varte opp med 21 gode 
argumenter?

1. Kåret til Norges nasjonalrett
2.  Har sin egen ”nasjonaldag”: siste 
 torsdag i september
3.		 Har	eget	politi	og	politibil	som	
 passer på at ingen tuller med opp
 skriften og tilberedningen
4.  Matretten som får størst media-
 omtale hver høst
5.  Innehar 2 verdensrekorder med 
 2 dagers mellomrom
6.  Har festivaler flere steder i landet
7.  Inneholder kun 2 ingredienser  

 utenom vann, salt og pepper
8.		 Inneholder	de	mest	rotnorske	
 ingrediensene
9.  Krever ikke bordskikk og riktig  
 antrekk
10. Er best oppvarmet dagen derpå
11.  Gjør vertsskapet fri for prestasjons
 angst
12.  Vi godtar at retten er laget av kjøtt
 med både fett og bein
13.		Er	det	perfekte	valg	når	du	skal	ha
 mange gjester til uformell fest
14.  Den lager seg selv 
15.  Krever minimalt med tilbehør, bare 
 gode poteter og flatbrød
16.  Gir minimalt med oppvask
17.  Alle kan lage den med garantert 
 vellykket resultat
18.		Vidt	forskjellige	drikker	passer	til:	øl,		
 akevitt, vin, surmelk og campagne….
19.  Er både gjestemat, kosemat, tradi
 sjonsmat, søndagsmiddag og mat for 
 dine beste venner
20.  Tradisjonsrett som stadig vinner nye
 tilhengere
21.	 Over	70	%	av	befolkningen	spiser	
 fårikål hver høst

Med gode grunner er det 
duket for å selge fårikålkjøtt 
i bøtter og spann 

Du må derfor sørge for:

Rikelig fårikålkjøtt i hele høstseson-
gen. Husk at det fortsatt er noen som 
foretrekker sauekjøtt til fårikålen, mens 
andre vil ha magrere stykningsdeler som 
for eksempel bog eller lår i skiver.
Rikelig med kål 
og hel pepper. 
Det har hendt mer 
enn én gang at butikker 
har vært utsolgt for 
enten kjøtt, kål eller 
pepper. Kjedelig opp-
levelse både for 
kundene og deg. 
Pepperholder og 
fårikåloppskrift 
fra matprat.no 
hører med og 
må også være
lett å finne i 
butikken.

Fårikåloppskriften, både til fire og 
mange, bør trykkes og legges både ved 
kjøttdisken og kålbingen. Du finner den 
på matprat.no eller farikal.no
Pilplakater som viser hvordan retten 
lages er både informative for kunden og 
stemningsskapende for butikken.  Disse 
bestiller du hos Opplysningskontoret for 
kjøtt.

Fårikålens Festdag
torsdag 24.september

Festdagen kan enkelt og lettvint mar-
keres i eller utenfor butikken med 
plakater, sameksponering, oppskrifter og 
smaksprøver. Garantert mersalg! Fortell 
kundene dine hvor enkelt det er å lage 
fårikål hjemme, og tips om at det er lurt 
å gå inn på farikal.no. Kanskje finner de 
da et spisested i nærheten som serverer 
nasjonalretten også.

Festdagen feires på forskjellig vis over 
det ganske land. Mange tettsteder og 
byer markerer dagen med fårikål til 
folket, mens mange skoler lager og 
serverer fårikål til medelever og gjester. 
Kantiner, institusjoner, kafeer og spise-
steder har etter hvert tradisjon for å 
lage nasjonalretten til forventningsfulle 
og sultne gjester. Også nordmenn i 
utlendighet setter stor pris å samles til 
fårikål; i fjor ble det servert både i andre 
europeiske land, i Asia og i Afrika.

farikal.no
Gamle og nye fårikålelskere må kjenne 
til dette nettstedet.  Her finner de 
absolutt alt de trenger for en garantert 
vellykket fårikålfest: invitasjon, oppskrift, 
sanger, limerick, spill m.m. Her ligger 
også oversikt over fårikålspisesteder 
som har registrert seg på nettstedet. 

Flere fårikålvenner
OFK samarbeider med Norges Kokke-
mesteres Landsforening for å rekruttere 
nye fårikålvenner. På mange av landets 
skoler vil kokker, elever fra videregående 
          skole og grunnskole samarbeide 
          om  fårikålservering til medelever
          og inviterte gjester på Festdagen.  
          Dessuten er alle landets kokke-
          laug oppfordret til å skape blest 
          og mediaomtale rundt fårikålen. 
          Dette kan gjøres ved forskjellige
          arrangementer og servering på 
        sentrale arenaer eller spisesteder.
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     Se på 
restaurantbransjen!

Det er noe stort på gang i Norden. For noen tiår siden ble Scandinavian Design 
et internasjonalt begrep. Nå er Det nye nordiske kjøkken i ferd med å bli et be-
grep i internasjonal restaurantbransje.

Norsk sjømat har banet vei rundt i verden. Og norske kokker 
har etter hvert gjort det svært godt i internasjonal sam-
menheng, ikke minst i kokkekunstens verdensmesterskap, 
Bocuse d´Or. Flere nordiske restauranter kan smykke seg med 
Michelin-stjerner, og den danske restauranten Nomi rangeres 
nå på pallen over verdens beste restauranter. 

Mye av grunnlaget for denne nye trenden er råvarer. Kokke-
undersøkelsen viser at kvalitet er viktigst ved valg av råvarer, 
deretter anerkjent leverandør eller norsk opprinnelse. I 2004 
valgte	70%	av	norske	kokker	norsk	lam	hvis	de	fritt	kunne	
velge	blant	norske	råvarer.	Nå	er	det	94%	som	tar	det	samme	
valget. Trenden er derfor klar, og nå topprangeres altså norsk 
lam omtrent på høyde med norsk fisk og skalldyr. Kokkene vet 
å bruke kvalitetsråvarene for alt hva det er verdt. Det er dette 
norske dagligvarebutikker også bør gjøre.

Det som kjennetegner Det nye nordiske kjøkken er renhet, 
friskhet, enkelhet og etikk. De samme verdier vi kan tillegge 
det norske lammet, og verdier som er i ferd med å være sty-
rende for en hel matverden.

Vi kan derfor trygt konkludere med at vi har et av verdens 
beste kjøttråstoffer. Butikkenes utfordring er å presentere og 
formidle dette videre til forbrukerne.
Da er det først og fremst gjennom et utvidet sortiment veien 
går. Butikkenes ferskvaredisker må eksponere at lam er langt 
mer enn lår og fårikål. Og når det gjelder markedsføring må 
hele verdikjeden samarbeide og dele formidlingsjobben seg i 
mellom, slik at et entydig kvalitetsbudskap går ut til forbru-
kerne. Med et større sortiment tvinger også kunnskapsformid-
ling til forbrukerne seg fram. Derfor må butikkene ikke bare 
eksponere sortimentet, men også så langt evner og kreativitet 
rekker, formidle de beste nordiske tilberedningsmetoder 
og kulinariske tradisjoner. Og husk, potensialet er enormt. 
Ikke minst hvis vi kan stole på Ferran Adria på verdens beste 
restaurant, El Bulli i Spania: ”The next big kitchen comes from 
the North”.

Eivind Hålien er direktør i Fagforum 
for mat og drikke. Han er internas-
jonalt hotellfagutdannet og har også 
fagbrev som kokk. Han har en lang 
merittliste innen restaurantbransjen 
og er av Nordisk Ministerråd opp-
nevnt som ambassadør for deres 
satsing ”Ny nordisk mat”. Hålien 
var foredragsholder for OFKs Topp-
møte om lam i Oslo i juni. Dette er 
essensen av hva han sa.
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    Årets 
Lammebutikk!
Vårt norske lam er i ferd med å bli et matikon her på berget. Å være god 
på lam profilerer ikke bare ferskvareavdelingen, men hele butikken. 

Opplysningskontoret for kjøtt har gjen-
nom flere år arrangert en konkurranse 
om hvilken butikk som er best på 
lammekjøtt. Det har etter hvert utviklet 
seg til en prestisjefylt konkurranse hvor 
alt fra små spesialbutikker til store 
kjedebutikker har hevdet seg. 
Nå inviterer vi din butikk til å vise hva 
den står for.

Konkurransen er åpen for alle butikker 
som selger norske kjøttvarer. Uansett 
kjedetilknytning, butikkprofil, 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-
 kunnskap om stykningsdeler og 
 tilberedningsmåter til kundene

•	Hvordan	butikken	følger	opp	OFKs	
 kampanjer med egne initiativ og 
 aktiviteter

•	Hvordan	butikken	ellers	aktiviserer	
 varegruppen og eksponerer den i 
 butikken

Dere må selv sende inn en søknad til 
Opplysningskontoret for kjøtt om å 
være med i kåringen. Der begrunner 
dere hvorfor nettopp deres butikk bør 

kåres til Årets Lammebutikk 2009 og 
viser og dokumenterer med bilder hva 
dere har gjort. Formen på søknaden 
velger dere selv. 

Send søknaden senest fredag 
16. oktober.

Vinnerbutikken får en hedersbevisning 
som kan stilles ut godt synlig i butikken. 
Og medarbeiderne i kjøttavdelingen får 
et kokkekurs med en profilert mester-
kokk 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.

2009

Konkurranse:

Vi kårer nok en gang 
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)  Torsdag 24. september er Fårikålens Festdag* ) Lørdag 22. august er det NM i grilling*
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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

*
*

NM-grillere  
   skal ut 
i Europa

For femte gang gikk Norgesmesterskapet i grilling av stabelen 
lørdag 22. august. Denne gangen i Birkelunden i Oslo. Grill-NM er 
for alle, og er ingen lukket bransjekonkurranse. Men det var tydelig 
at konkurranseinstinktet nå har blitt mer og mer framtredende 
blant de svært målbevisste lagene fra hele landet. Prestasjonene var 
på et profesjonelt nivå, færre improviserte og flere hadde tydeligvis 
både trent godt og planlagt for konkurransen. Vinnerlaget reiser til 
Europamesterskapet i grilling i Ungarn. Og motivasjonen er helt 
klart å plassere Norge på kartet som grillnasjon. En mer utførlig 
omtale følger i neste MatPrat Informerer.


