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MEDIAPLAN
TV

Uke 50 51 52 53

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

Få måltider i året er forbundet med 
så store forventninger som jule-
maten; mye av juleopplevelsene er knyttet 
til bordets gleder. 

Ribbe og pinnekjøtt holder stand som 
de store og viktige juleproduktene, 
og er fortsatt førstevalget til julemid-
dagen. Julaften er ikke dagen for nye og 
moteriktige matretter, heller ikke for 
matsnobberi; vi ønsker å spise slik vi 
alltid har gjort.

Derfor har MatPrat tre fristende og 
matnyttige filmer på TV:

•	 Ribbe, slik velger du riktig ribbe, 
 og slik får du sprø svor
•	 Pinnekjøtt, slik får du et kjempegodt 
 og lettvint festmåltid

Julenettstedet framfor noen – matprat.no 
Dette er nettstedet du anbefaler til kundene dine. Her finner de alt om mat knyttet 
til julen, både de tradisjonelle julerettene og noen litt mer moderne og eksperimen-
telle. Dessuten er matprat.no en kunnskapsbank med både varekunnskap, godt 
forklarte tilberedningstips og nyttige knep for å lykkes.

Tradisjonen tro

•	 Juletapas med lammerull, juleskinke 
 og vossakorv
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Nå er det på tide en gang for alle å plassere skapet på rette sted. Eller 
med andre ord slå fast at beinløse ribber ikke er ribbe, og at svor ikke 
er til besvær. Dette dreier seg om å se verdien av å forvalte våre tradi-
sjoner på riktig måte. 

Bare RIBBE 
              er RIBBE! 

For det kan ikke bero på annet enn uvi-
tenhet, og mangel på respekt og ydmyk-
het for både råvarer og tradisjoner når 
vi er villige til å lempe på kvaliteten på 
ribba - råvaren til årets viktigste måltid.  

Hva er en ribbe?
Det finnes ulike typer ribber i handelen; 
tynnribbe, midtribbe og familieribbe. 
Felles for dem alle er definisjonen på 
ribbe: Ribbe er den beinholdige delen av 
siden på grisen. På en ribbe som skal 
være klar for tilberedning, skal beina 
være saget over og svoren skal være fer-
dig rutet. Den bakerste delen av siden på 
grisen er ikke ribbe. Den heter buklist, 
er uten bein, mykere i konsistensen og 
får ikke så lett sprø svor. Den er derfor 
ikke julaftensmat!

Hvorfor ribbe og pinnekjøtt er 
julaftensmat
80 % sier at de vil beholde den tradisjo-
nelle julaftensmaten. Den sterke posi-
sjonen kjøttet har i jula er en posisjon 
vi har arvet, og ikke ervervet. Dette må 
vi forholde oss ydmyke til. Ribba hadde 
neppe hatt den posisjonen den har i dag 
hvis det ikke hadde vært for at det er 
en viktig tradisjon som går i arv. For å 
forstå viktigheten av ”å ikke tulle med 
julaftens maten” er det vesentlig å forstå 
hvorfor akkurat ribbe og pinnekjøtt ble 
valgt som det gjeveste av det gjeve til 
årets mest høytidsstemte måltid. 

Råvaretilgangen var selvsagt mye mer 
begrenset før, og det ble valgt det beste 

av det som var mest tilgjengelig, nemlig 
gris eller lam. Kjøtt var en ”mangelvare”, 
og derfor en vare med høy status, ikke 
minst ferskt kjøtt. Derfor hadde mange 
sin egen gris som ble slaktet til jul. Det 
beste og feteste stykket på julegrisen var 
nettopp ribba. I distrikter med mer sau 
enn gris var det pinnekjøttet som ble 
det gjeveste. Fordi slaktingen foregikk på 
høsten var det ikke tilgjengelig fersk rå-
vare til jul. Et naturlig valg var da pinne-
kjøtt som var ferdig speket, samtidig fett 
og godt. 

Hadde det ikke vært for at tradisjons-
maten i jula står så sterkt, hadde neppe 
ribbe og pinnekjøtt vært ensbetydende 
med julemat som nå. Menyen på julaften 
hadde sikkert vært mye mer differensi-
ert, hadde det ikke nettopp vært for det 
sterke ønsket om å holde på julemat-
tradisjonene.  

1.  Av siden på grisen er den bakerste 
   delen uten bein lite egnet til ribbe. 

2. Den bakerste delen er buklist, ikke
   ribbe. 

3. Den beinholdige delen av siden deles 
   opp til én stor eller to mindre ribber. 

Ribbe uten bein er ikke verdig 
som julaftensmat, men passer 
utmerket til sylte eller bacon. 



Ribbe på 1,2,3
Jacob’s på Holtet i Oslo 
er vel den eneste 
dagligvarebutikken 
her i landet som kan 
kalles en institusjon. 
For mange et fersk-
varetempel. Her gir 
de deg et lynkurs i 
ribbehåndtering.

Det sier vel litt om det kjøttfaglige 
miljøet hos Jacob’s at vår læremester er 
tjueåringen Aleksander Høe. Til tross for 
sin unge alder har han en imponerende 
merittliste: Bronse i NM for lærlinger, 
sølv og gull i Young Butcher Internatio-
nal Competition, sølv i NM i kjøttfag 
2009. Han er headhuntet til Jacob’s som 
butikkslakter og det nærmeste målet er 
mesterbrev.

Aleksander legger et helt sidestykke på 
arbeidsbenken og skjærer over beina. 
Han ruter svoren og gnir den inn med 
pepper og salt for å sikre at 
svoren blir sprø. Dette blir til 
de tre ribbesortene midtribbe, 
familieribbe og tynnribbe, 
som han gir følgende 
karakteristikk:

76

- Denne er nærmest ubrukelig som 
ribbe, fordi det er en ribbe med svine-
koteletter og svor.  Vanskelig å få 
jevn steking og pene stykker.
I de fleste tilfeller har 
familieribba tatt over 
for midtribba.

- Denne ribba er å anbefale. Den er enklest 
å steke. Dette er siden av midtstykket 
med ribbein. Kotelettkammen er ikke med 
på ribba, den kan gjerne brukes som ytre-
filet. En ting det er viktig å være oppmerk-
som på er at buklista ikke er ribbe, men 
nettopp buklist.

                                                                      
- Denne er populær hos mange fordi den gjerne er på tilbud. Det er et sidestykke 
med kotelettkammen på, men uten kambein. Ulempen er at ytrefileten blir hard og 
tørr under steking. Fordelen er at det med mindre bein og fett blir mere kjøtt.

Midtribba

Tynnribba, eller flatribbe,
som den også kalles

 Familieribba
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- Vi tre faste medarbeiderne her har til sammen 80 års erfaring, sier 
Arne Elstad – og yrkesstolthet deretter.  Det burde være garanti god nok 
for kvaliteten på det vi gjør.

En tidlig oktobermorgen på Smedstuen 
Gård på Minnesund ved Eidsvoll er jule-
forberedelsene i full gang.  Arne titulerer 
seg som plasskommandant og evig lær-
ling på denne utposten av et moderne 
kjøttforedlingsanlegg. Han skal skal innvie 
oss i pinnekjøttets hemmeligheter.

- Prosessen begynner med at vi salter 
sidestykkene på gammeldags måte og 
legger dem i kar med lake. Vi begynte 
med dette kvart over sju i morges, for-
teller Arne. Nå klokka ni er vi ferdig 

med salting av 5,5 tonn med lammesider 
som begynner ferden fram til ferdig 
pinnekjøtt. Fra vi starter produksjonen 
i oktober og til vi avslutter i midten av 
desember, produserer vi i alt 60 tonn 
med pinnekjøtt.

- Neste trinn er at sidestykkene lagres 6 
døgn i saltlaken, i en jevn temperatur på 
+ 2 grader. Deretter bærer det inn i det 
aller helligste – spekehallen. Her henger 
kjøttet i 4 uker under streng bevoktning. 
Temperatur, luftfuktighet og omluft 

 Pinnekjøttets 
                   hemmeligheter 

Arne Elstad 
om kunstens regler

•	 La	pinnekjøttet	ligge	til	utvanning	
 i minst 16 timer, og skift vannet 
 1 gang
•	 Kok	ikke	kjøttet	nødvendigvis	i	
 2,5 time, men til kjøttet slipper 
 beinet
•	 Pinnene	i	gryta	er	for	å	heve	
 kjøttet, ikke for å sette smak på 
 det. Bruk derfor like gjerne 2 dype 
 tallerkener mot hverandre

Jim Stovner starter første steg i prosessen 
fram til ferdig juledelikatesse – salting av 
sidestykkene.
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Den industrielle 
stekepanna
Ordet hjemmelaget har i matverdenen blitt et ut-
vannet begrep. Men å tilstrebe hjemmelaget kvalitet 
i industriproduksjon er fortsatt en god intensjon. 

Smedstuen Gård har landets mest 
moderne produksjonslinje for farse-
produkter, og kan på en god dag lage 
4 tonn karbonadekaker etter god, 
gammel oppskrift.

Det begynner selvfølgelig med farsedeig 
i den ene enden. Deretter stanses dei-
gen til kaker med rett form og størrelse. 
Så kommer selve clouet. Kakene blir 
stekt på plate og deretter ettervarmet. 
Først stekes den ene siden, så vendes de 
og stekes på den andre siden, for så å bli 
ettervarmet. Deretter bærer samlebån-
det godsakene direkte inn i fryserom-
met. Her brukes det flytende nitrogen 

som i utgangspunktet holder minus 196 
grader. Kjøletemperaturen er på ca. 
minus 35 grader i selve rommet. Kakene 
bruker 50 minutter fra de blir stekt til 
de igjen åpenbarer seg på samlebåndet, 
som automatisk pakker dem i riktig for-
pakning, i fra halvkilos til trekilos poser. 

En komplett, sammenhengende, hel-
automatisk steke- og fryselinje som 
produserer 300 kg ferdig vare i timen. 
Samlebåndets far, Henry Ford, ville blitt 
storlig imponert…

holdes under kontinuerlig kontroll, og 
de optimale lagringsforholdene gjør at 
speketiden kan være så vidt kort. Hele 
spekeprosessen må følges nøye, ikke 
minst for å unngå mugg. Det er i denne 
prosessen den riktige og tradisjonelle 
smaken blir utviklet.  Vi blir alarmert 
på mobiltelefonen hvis temperaturen 
skulle stige, og er her 2 turer daglig for 
å inspisere, selv på lørdager og søndager, 
forteller Arne.
- Når speketiden endelig er over blir 
sidestykkene saget ned til ferdige pak-
ningsdeler og emballert. Snittpakningene 
fra Smedstuen ligger på 2,7 kg.

- Men et vellykket pinnekjøttmåltid har 
ikke bare med foredlingsprosessen å 
gjøre. Råvarene må være av absolutt god 
kvalitet.  Vi bruker råstoff med vekt på 
minimum 18 kg og klasse O+, som gir 
en riktig mengde kjøtt og fett. Deretter 
er det jo selvfølgelig spekeprosessen 
som må gjøres omhyggelig for å kunne 
levere det aller beste pinnekjøttet til 
forbrukerne. Da er det bare opp til dem 
å tilberede måltidet etter alle kunstens 
regler, avslutter Arne Elstad entusiastisk.

Smedstuen Gård – fra 
gårdsbruk til moderne 
foredlingsbedrift

Navnet er ingen markedsførings-
jippo. Det begynte på Smedstuen 
Gård på Dal i Eidsvoll i 1972. Da 
startet Henry Haug pølsemakeri 
hjemme på familiegården. Der drives 
det fortsatt med nedskjæring, mens 
produksjonen for øvrig skjer på to 
moderne industrianlegg nær Eidsvoll. 
I dag foredler og produserer Smed-
stuen Gård et stort utvalg kjøttpro-
dukter med ekte håndverkskvalitet. 
Bedriften driver med nedskjæring av 
kjøtt fra både svin, storfe, lam og vilt. 
Foruten å produsere egne spesiali-
teter av pølser, pålegg og spekemat. 
Hovedsakelig leverer Smedstuen til 
butikker i Østlandsområdet, totalt 
for 250 millioner kroner i året.
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La kundene få smake                  DANSK JUL
 Dansk svinekam er en lekkerbisken. Og siden den norske julematen er 
en gjenganger på julebordene er det alltids rom for å prøve noe nytt. 
Erkedanske Jacob viser hvordan det skal gjøres.

Jacob bærer det klingende danske navn 
Poul Jørgen Jacobsen og den nesten 
ærverdige tittel Senior Ferskvaresjef. 
Han har drevet både slaktebutikk og 
restaurant, og etter noen år i Spania er 
det Meny Tveita i Oslo som er arena.

- Dette spiser vi hver søndag i Danmark, 
forteller Jacob. – Men til jul spiser vi 
bare dobbelt så mye av det.

Så setter han i gang i et forrykende 
tempo. Begynner med en midtribbe og 
skjærer av kotelettkammen, med side 
og buklist som resultat. Han trimmer 
ned sidekjøttet som blir til en tynnribbe. 
Dette er utgangspunktet for de forskjel-
lige produktene. 

Av dette skjærer han ut en klassisk, 
dansk ribbeinstek – eller kokeflesk 
som de sier på dansk. Denne snitter 
han og legger inn laurbærblader i.

Det neste stykket krydrer han 
med nellikspiker, som blir til et 
revelsben.

Buklisten blir til rullesteik, fylt med 
syrlige epler og svisker. Bundet 
med hyssing.

Fra filetdelen av kammen lager han 
grytekoteletter, som blir fortreffe-
lige med sjampinjong og fløtesaus.

Det siste produktet i svinekam-
familien er kamstykke uten svor. 
Her sitter beina fortsatt på og gjør 
det hele saftigere under steking. 
Godt krydret med grillmix-kryd-
der, provence-krydder og granulert 
hvitløk blir dette en fristelse som 
kunder knapt kan stå for.
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Mens julematen er 
på vei inn i butik-
kene, sitter dommere 
med til sammen over 
300 års erfaring og 
smaker seg gjennom 
julematen. De skal 
bestemme hva som er 
årets beste julemat i 
2009.

Nærmere 170 kjøttprodukter var 
påmeldt til den prestisjefylte konkur-
ransen Årets julemat, som bedømmer 
og smakstester juleprodukter som er 
i handelen. Arrangementet er i regi av 
Kjøtt-	og	fjørfebransjens	Landsforbund	
(KLF)	og	med	Opplysningskontoret	for	
kjøtt	(OFK)	som	medarrangør.	Konkur-
ransen gikk av stabelen på Etterstad 
videregående skole i Oslo i begynnelsen 
av november, og de matfaglige elevene 
sto for forberedelser, oppvarming og 
servering til dommerne. 

Årets julemat 2009 er en pris det ligger 
prestisje i å vinne. Denne kåringen er 
ikke en tilfeldig kåring av kjendiser og 
synsere, men en seriøs vurdering fra 
bransjens fagfolk hvor hele bredden av 
norske kjøttbedrifter deltar, fra store 
industrikonsern til små slakterbutikker. 

De største klassene i år var julepølse, 
pinnekjøtt og julepålegg. De øvrige klas-
sene var sylte, ferdig stekt/kokt julemat, 
ferdigjulemat	(helt	måltid),	medisterka-
ker og tradisjonsprodukter. Under kon-
kurransen er tre ulike dommerpaneler 
i sving for å uttale seg om smak, kon-
sistens, krydring, røking, utseende, osv. 
Og siden det er kvalitet som er fokus 

for hele konkurransen, er det åpenbart 
at dette er et tiltak som er med på å 
gi forbrukerne enda bedre produkter i 
årets største matsesong.  

Resultatene av kåringen ble offentliggjort 
19. november. 

Tjuvsmaker 
         på årets julemat

Rolf Kristiansen vurderer medister-
kakenes lukt og sammensetning.

Frank J. Johansen bedømmer
spensten i julepølsa.

Jack Nilsen er fornøyd 
med såsissene.

Per A. Sleipnes (til venstre) og 
Bjørn-Erik Sørensen tar pinne-
kjøttet i grundig øyesyn.
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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

Rein Reinsdyrkjøtt

Julemat Svinekjøtt, storfekjøtt, lammekjøtt

Rein Reinsdyrkjøtt

Overgikk seg selv og ble 
Årets Lammebutikk
Meny Grim er en butikk som gjerne satser. 
Til glede for både kunder og egen omset-
ning. Og i år mer en noensinne. Derfor gikk 
de av med seieren og hederstittelen for 
andre år på rad.

Meny-butikken i Kristiansand 
er kjent som en god ferskvare-
butikk. Men et sammensveiset 
vinnerlag viser at det alltid går an 
å bli bedre. I årets lammesesong 
brukte de både kunnskap og 
kreativitet og skapte nærmest et 
helt lite opplevelsesenter for lam. 
Butikken har absolutt alt når det 
gjelder lammekjøtt, men lever al-
likevel etter mottoet ”det vi ikke 
har, det skal vi ordne” og tar ut-
fordringen om den skulle komme. 
De kjører beinhardt på tips, råd 
og oppskrifter til kundene, og 
formidler til og med kundenes 
egne tips til hele kundekretsen.  
Det er fullt trykk hver dag på 
lam og lammespesialiteter både 
i manuell disk og i selvbetjent.
I tillegg har de egen lammedisk.

Fårikålens Festdag ble markert 
med en kjempegryte fårikål i 

butikken, hvor de lot kundene 
smake villig vekk. De som turde 
å stille opp å breke som en sau 
fikk et spann fårikål gratis som 
takk for innsatsen.  Brekekorene 
bragte latteren fram hos kunder 
og ansatte, og skapte naturlig nok 
stor oppmerksomhet for dagen.

Av andre originale tiltak ble det 
holdt auksjon hvor fire lamme-
kroner ble auksjonert bort til 
høystbydende. Selv om trykket 
naturlig nok var best i helgene, 
ble det solgt både skanker og 
culottsteker både på mandager 
og tirsdager. Opplysningskon-
toret for kjøtt gratulerer og 
kommer tilbake til en nærmere 
presentasjon av vinneropplegget 
før neste lammesesong.

Gerd markerer at her skal det selges lam!

2009


