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MatPrat avslører:

   Hvorfor er 
          norsk lam 
i verdenstoppen?

Nå er lammesesongen her! Sesongen 
som kokker og matelskere gleder seg til 
hvert år. I årets lammekampanje er det 
to store begivenheter: For det første 
feirer vi at det er 40 år siden Fårikål ble 
kåret til Norges nasjonalrett. For det 
andre avslører vi hemmeligheter om 
hvorfor norsk lam er i verdensklasse.  I 
løpet av lammesesongen skal vi legge til 
rette for at nordmenn skal kunne dele, 
og bli hyllet for sine personlige måter å 
tilberede, smaksette og servere lam på. 
Det skal vi gjøre gjennom å samle de 
små hemmelighetene som kan gjøre de 
største forskjellene. Vi skal få folk til å 
snakke om lammekjøtt.

MatPrat deler sine 
hemmeligheter
Vi skal skape forventninger og inspirere 
til å bli enda flinkere til å lage klassikere, 
eller prøve noe helt nytt. Og senke ter-
skelen for å lage lammeretter gjennom 
de små, morsomme, smarte og enkle 
snarveiene. Hver dag i lammesesongen 
avslører MatPrat en hemmelighet som 
handler om tilberedning eller servering 
av lam eller ingrediensene rundt. Hem-
melighetene kan være alt fra hvordan 
få lammeribba sprø, saftig og mør, til en 
enkel måte å skrelle hvitløk på. 

Avsløres på Facebook og nett-
steder med mat
Avsløring av hemmelighetene fra Mat-
Prat og andres hemmeligheter skjer 
inne på MatPrat sine Facebooksider, og 
blir derfra spredt ut på mange store 
nettsider som er gode på mat, blant an-
net vg.no sitt digitale bilag på mat, som 
denne gangen kun handler om lam, og 
matnettstedet aperetif.no. 
- vg.no
- vg.no digitalt bilag
- vg.no/mat&drikke
- tv2.no
- dagbladet.no
- klikk.no/mat 
- aperetif.no

Filmer og annonser med 
hemmeligheter
Hemmelighetene avsløres i form av en 
liten filmsnutt, eller bilde og tekst. 
Gjennom Facebook kan brukerne 
sende inn tekst, bilder og video av sine 
egne hemmeligheter, som igjen linkes 

til andres hemmeligheter, som allerede 
ligger ute på nettet. De beste hemme-
lighetene blir premiert og brukt til nye 
videosnutter som blir vist på de samme 
nettstedene.  

Matbloggerne engasjerer seg 
i lam
Inne på matbloggportalen blogg.matprat.
no/ vil engasjementet være stort under 
lammesesongen. Matbloggerne har 
kurset seg opp på lam, og skal bidra med 
å spre entusiasme rundt høstens ferske 
lam. 

Rydd klar kjøledisken for 
lammedelikatesser!
Hvert år er det store forventninger til 
Årets ferske lam, og nordmenn vet å 
sette pris på flere gode lammemåltider 

utover høsten. Del gjerne høsten opp i 
litt ulike lammeaktiviteter.
- I starten, uke 36-38, da tilgangen 
 enda er litt lav og interessen for å  
 teste årets lam er stor, er det lurt  
 med litt delikatesseorientert prøve-
 smaking.
- I uke 39 er det Fårikål som gjelder.  
 Husk Fårikålens festdag torsdag 27.  
 september. 

- Når sesongen er i full gang, uke 39 –  
 41, er tilgangen på kjøtt bra, og da  
 er det naturlig å gå litt bredere ut  
 med volum, sortiment og kanskje  
 noen gode tilbud.  
- På slutten av sesongen kan det foku-
 seres på hele og halve lam. Mange  
 ønsker fortsatt å ha litt lam hjemme 
 i fryseren. 

Fårikål - 40 år som Norges 
nasjonalrett
Det var i 1972 at Nitimen i NRK kåret 
Fårikål til Norges nasjonalrett. I hard 
konkurranse med kjøttkaker, lapskaus og 
kokt torsk ble Fårikål kåret til Norges 
nasjonalrett. Fårikål står sterkere i 
Norge enn noen gang - og fra å være 
stort sett søndagsmat har Fårikål nådd 
folks hjerter også som artig selskapsmat.

27. september feires Fårikålens festdag 
i Norge, og av erfaring er det behov for 
store mengder fårikålkjøtt, kål og hel 
pepper opp i mot denne dagen. Så vær 
føre var, og sørg for rikelig med råvarer 
til nasjonalrettens jubileumsdag!

MatPrat avslører de beste tipsene og triksene 
for å lykkes med lammekjøtt. Det skal for-
brukerne få vite. Det skal du få vite. Og det 
kan du igjen avsløre overfor dine kunder.

MEDIEPLAN
Uke 38 39 40 41

vg.no digitalt bilag • • • •
vg.no • • • •
vg.no/mat&drikke • • • •
tv2.no • • • •
dagbladet.no • • • •
klikk.no/mat • • • •
aperitif.no • • • •
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Norsk lam er helt klart en av verdens beste råvarer. I Norge bor vi nesten 
midt i matfatet til denne fantastiske råvaren, og skjønner kanskje  ikke 
hvor privilegerte vi er. 

Norsk lam er en delikatesse som nor-
ske og utenlandske kokker bruker med 
stolthet og respekt. I Norge har vi bare 
en produksjon på ca. 5 kg lammekjøtt 
per person, derfor er det viktig å verd-
sette ”det lille vi har” av norsk lam.  

Hemmelighet 1:
    Norsk lam er krydret av 
 naturen 
 Det er jo ikke rart at norsk lam er i 
 verdensklasse når man ser hvor de  
 lever og hva de spiser. Sauen er svært
 selektiv i kosten, og liker seg best der
 beitet er aller best og mest nærings
 rikt. På fjellet møter man ofte på 
 sauene som beiter helt i kanten av 
 der snøen smelter. Det første som 
 gror opp etter at snøen har smeltet
 er svært næringsrikt og smakfullt for
 sauen. På denne måten har sauer 
 som går fritt på høyfjellet tilgang til 
 friskt vårbeite langt utover sommeren.  

Hemmelighet 2:
    Variasjon i kosten 
 Som oss tobente har også sauene 
 behov for variasjon i kosten, så de er 
 stadig på vandring opp og ned i 
 terrenget, for å høste litt ulike typer
 vekster. Sau som beiter langs kysten 
 ser man ofte helt nede i fjærestein-
 ene den ene dagen, og langt oppe i lia
 neste dag. Den varierte og nærings- 
 rike kosten, sammen med sauens  
 gode kondisjon, gjør at norsk lamme-
 kjøtt har en ekstra lang og intensiv 
 vekstsesong. Lam nedover i Europa 
 har en kortere vekstsesong, og blir 
 derfor slaktet tidligere for at de skal 
 ha lammepreg på kjøttet.

Hemmelighet 3:
    Mør og mild smak
 Norsk lam beholder lammepreget til
 langt ut på høsten, selv om de veier 
 godt over 20 kg. Det som er unikt 
 med det norske lammet er den gode 
 kjøttfylden, det lyse kjøttet og den
 milde smaken. Norsk lam er også 
 passe fettmarmorert, og norske saue-
 bønder vet akkurat når kjøttet er på
 sitt beste og skal leveres på slakteriet. 

Hemmelighet 4:
    Ulik sesong i sør og nord
 Produksjonen av lam blir i stor grad
 styrt etter når det er gode beite-
 forhold, og med en kort og intensiv 
 beitesesong blir det bare ett lamme-
 kull i året. Slaktesesongen varierer 
 fra distrikt til distrikt, derfor har vi 
 rik tilgang på ferskt lammekjøtt fra 
 august til helt ut i november, men 
 hovedsesongen er i september/
 oktober.

verdens best e råvarer
Hemmelighetene om en av 



6 7

10 hemmelighet er om tilbereding 
av lammekjøtt

Det er mange muligheter med årets ferske lam, og lammekjøtt er så 
mye mer enn Fårikål og lammesteik. Et helt lam består av en rekke ulike 

stykker, som hver for seg bør behandles på riktig måte for å få et vel-
lykket resultat, men også for å utnytte potensialet i lammekjøttet best 

mulig. Vi i MatPrat kommer her med noen av våre “hemmeligheter”, 
som du kan dele med kundene dine, ellers så har du 

sikkert noen egne hemmeligheter, triks eller tips som 
du kan imponere kundene dine med.

Magnus Tvedt-Øresland, 
Matrådgiver, avslører:

Lamme-entrecôte, saftig og med mye smak
Entrecôte er egentlig et begrep som blir benyttet 
på samme stykket på storfe. På lam er dette også 
ett flott stykke kjøtt, som egner seg godt både til 
helsteking og biffer. Entrecôte er en del av ryggen, 
på forparten av lammet. Stykket er forlengelsen av 
lammecarré og går fram til 3. nakkevirvel. Det har 
som oftest litt mer isprengt fett i kjøttet enn carré 
og koteletter, og er derfor et smakfullt og saftig 
stykke.

1. Sag og skjær brystet fra entrecôten ved å sage 
 over ribbenene inntil entrecôten. 
2. Skjær langs ribbeinet og ryggbeinet, slik at entre-
 côten blir et beinfritt stykke. 
3. Skjær av den tykke senen. 

Ferdig, benfri
entrecôte

1

2

3
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Cecilie Maske, Matrådgiver, 
avslører:

Slik stikker du rosmarin og hvitløk 
i lammesteika
Lammesteik med hvitløk og rosmarin 
er for mange fast følge for å sette den 
rette smaken. I tillegg så blir steika veldig 
dekorativ når hvitløk og rosmarindusker 
stikkes inn i den. Det kan være litt vrient 
å få hvitløken og rosmarinen inn, uten at 
stilken knekker og hvitløksbåten spret-
ter alle veier. 

Ragnhild Kolvereid, 
Matrådgiver, avslører:

Slik skjærer du av lammeskanken
Lammeskank er en delikatesse, og veldig 

lett å skjære ut. Dessuten er det mye 
enklere å skjære ut lårbenet når lam-
meskanken er skåret over først. Lam-
meskank er nok til èn person, så det 
kan være et godt tips å kjøpe flere hele 
lammelår når du først er i gang. 

1. Du finner leddet der du skal skjære  
 inn en fingerbredde ovenfor en tyde-
 lig kul foran på skanken.  
2. Skjær inn i leddet ved å vrikke og 
 bende litt på skanken samtidig.  
3. Når du har kommet gjennom leddet, 
 skjærer du rett over gjennom kjøttet, 
 så det blir rikelig med kjøtt på skan-
 ken. 
4. For å gjøre skanken ekstra delikat, 
 skjærer du bort noen cm av det 
 ytterste kjøttet på skanken.  

Margot Loe, Matrådgiver, avslører:

Hvordan lammelåret blir lettere å skjære opp! 
Et lammelår selges ofte helt til lammesteik, men med et ganske enkelt 
grep, blir lammesteika mye lettere å skjære opp når den er stekt! Isbei-
net, eller nøkkelbeinet, som mange kaller det, sitter i den tykkeste delen 
av steika. Dette beinet sitter på tvers av skjæreretningen, og gjør steika 
ekstra kronglete å skjære opp. Har du en sag tilgjengelig blir steika mer 
dekorativ hvis du sager over den aller ytterste delen av leggbeinet også. 

1. Stikk kniven inn ved det halvmåne-formede beinet, skjær inn til beinet, 
 litt av gangen, til du kommer inn til leddet.    
 Bend beinet bakover, og stikk og vri kniven inn i kuleleddet, så du 
 skjærer over senen som sitter der. 
2. Fortsett å bende beinet bakover, samtidig som du skjærer langs beinet 
 begge veier, helt til det er skåret løs. (Ved å stikke et slipestål eller 
 baksiden på ett røreredskap i hullet gjennom beinet, blir det lettere å 
 bende det bakover).

1. Skrell hvitløk, og del båtene  
 i spisse kløfter.  
2. Legg lammelåret med kule-
 leddet ned. Bruk en spiss 
 kniv og stikk hull i steika, 
 men behold knivspissen  
 inne i kjøttet. 
3. Bend litt på kniven, og stikk 
 rosmarinkvast og hvitløk  
 langs knivbladet og ned i  
 hullet. 

1
2

4

1

2

3

1 2

3
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Bjørn Tore Teigen, Matrådgiver 
og kjøttfagansvarlig, avslører:

Surre steika fra tykkeste enden
Lammesteik er supert helstekt med 
bein, men den kan bli enda mer spen-
nende hvis den fylles med noe godt. Når 
beina er skåret ut av steika, er den klar 
til å fylles og surres med bomullstråd. 
Men, kunsten er å få steika jevnt tykk 
hele veien, så den blir like mye stekt i 
begge ender.

1.  “Prøverull” steika, så du finner ut 
 hvilken vei som gir det peneste og 
 jevneste resultatet. 
2. Fyll steika med ønsket fyll, for eksem-
 pel persille og hvitløk. 
3. Rull steika sammen, og start surringen
 fra den tykkeste enden ved å lage en 
 løkke, og stramme til.  
4. Surr med jevne og faste surringer. 
 Når du starter i den tykkeste enden, 
 presses en del av kjøttet over i den
 litt tynnere enden, på den måten får 
 steika en jevnere tykkelse over det 
 hele.  

Alexander Nilsen, 
Matrådgiver, avslører:

Lammemørbrad til to
Når isbeinet, flatbiffen og lammeskan-
ken er skåret ut, er det lett å skjære ut 
mørbraden også. Men aller først er det 
lurt å skjære ut lårbeinet. Mørbrad er 
et mørt og finfibret stykke kjøtt som er 
ypperlig til to fine biffer. Ved å ta ut mør-
braden og flatbiffen, og skjære av lamme- 
skanken, får du mer ut av lammelåret. 
Resten brukes til ei lita, surret steik. 

      Trine Thorkildsen, Mat- og ernæringsrådgiver, avslører:

Lam flatbiff til wok
Et helt lammelår kan brukes på mange måter, og på innsiden av lammelåret 
sitter flatbiffen. Det er ikke så lett å få pene kjøttstrimler av lammekjøtt, 
da kjøttstykkene er ganske små. Derimot egner flatbiff av lam seg meget 
godt til strimlet kjøtt. Den er mør, mager og har en mild lammesmak. Når 
isbeinet og skanken er skåret ut, er det lett å skjære ut flatbiffen som neste 
stepp. 

1. Skjær inn og langs med lårbeinet på den siden som flatbiffen sitter. Pass  
 på at knivbladet blir ført helt inntil beinet, og bend flatbiffen bakover 
 samtidig som du skjærer. 
2. Følg de naturlige hinnene, og skjær ut flatbiffen.
3. Renskjær flatbiffen for fett og hinner
4. Del flatbiffen først i skiver, og deretter i strimler. 

1. Skjær ut lårbeinet på lammelåret.  
 Skjær langs, rundt og inntil beinet.  
 Begynn foran ved kulebeinet og jobb  
 deg bakover. 
2. Del mørbraden rett over, så det blir  
 ett passe stykke til to biffer. 
3. Renskjær stykket litt for fett og hin-
 ner, fettlaget kan eventuelt sitte på.  
 Del mørbraden i to, eller steik den 
 hel og skjær i skiver etterpå. 

4

4

1

2

3

1 2 3

1

2

3
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Oda Christensen, 
Matrådgiver, avslører:

Enkelt å renskjære lammefilet
Noen ganger vil vi ha lammekjøttet helt 
renskåret for fett og hinner, og da er det 
lurt å lære seg teknikken med å skjære 
bort en sene eller hinne. På hele lamme-
ryggen sitter det et fettlag som er lett å 
fjerne. Den samme metoden kan brukes 
på andre stykningsdeler også. 

1. Del ytrefileten i to på midten ved å  
 skjære rett ned mot fettlaget, men
 ikke skjær igjennom fettlaget.   
2. Legg deretter fileten med fettsiden 
 ned på en skjærefjel, og hold i den 
 ene halvdelen med den ene hånden 
 samtidig som kniven vinkles litt på 
 skrå ned mot fettlaget. 
3. Fortsett å skjær/dra til hele stykket
 er skåret løs. Tilslutt pyntes stykket 
 ved å skjære bort resterende sener
 og fett. 

Liv Leira,
Matrådgiver, avslører:

Lammeribbe, sprø, mør og saftig
Det er ikke så lett å finne en bra anven-
delse av lammeribba, og det kreves litt 
kunnskap for å få et vellykket resultat. 
Den kan selvsagt brukes til fårikål, men 
egner seg vel så godt til ribbe. Det er 
bryst og ribbe som er best egnet, men 
slagsiden uten bein bakerst på siden, kan 
tilberedes på samme måte.  

1. Sag over ribbena på to steder, så 
 ribba blir lettere å skjære opp 
 etterpå. 
2. Rut skinnet på ribba med en skarp 
 kniv, gni den inn med krydder og salt. 
 Legg ribba i en form, og dekk til med 
 aluminiumsfolie. Damp ribba på 175
 grader i ca. 45 minutter. 
3. Fjern aluminiumsfolien og stek ribba
 videre ca. 15 minutter på 225 grader. 
 Bruk grillelementet på slutten for å få
 den sprø og god. 

om de er små. Det er den litt kraftige 
fåresmaken de reagerer på, og husk at 
barn har ekstra velutviklede smaksløker, 
så det er lurt å venne dem til smaken 
litt etter litt. 

1. Det er det møre og magre kjøttet 
 som har den mildeste smaken, for 
 eksempel lammefilet, og lam flat-
 biff. Den karakteristiske lammesma-
 ken utvikler seg ved lenger tilbered-
 ningstid, så små stykker med kort til-
 beredningstid gir mildest resultat. 
2. Lag retter barna i utgangspunktet 
 liker fra før. Prøv Tex-Mex med strim-
 let lammekjøtt, wokretter, små biffer 
 eller spyd med lammekjøtt. 
3. Og, har de lært i barnehagen at “lam
 er æsj”, så la være i starten å for-
 telle barna at det er lam de får ser-
 vert. Dessuten er det vanskelig å 
 lære barna å like lam hvis ikke begge
 foreldrene liker det. 

Anette Fjelleng Hansen, 
Matrådgiver, avslører:

Hvordan få barn til å like lam?
Det er ingen grunn til at barn ikke skal 
like lam, det er som oftest ingen pro-
blem med å lære dem smaken selv

13

3

1

2

3

1 2
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Slik gjør du:
Gå inn på matprat.no/bransje.
Under kampanjemenyen velger du Sameksponering.
Der kan du velge og vrake i ferdig oppskrifts- og plakatmateriell som kan printes ut på din skriver.

Del hemmelighetene med kundene dine! 
Lammesesongen er en av årets matbegiven-
heter. Og folk skal meske seg med retter som 
ikke er hverdagskost. Derfor setter de pris på 
at du deler våre “hemmelige” råd og tips med 
dem, slik at matopplevelsen blir så bra som 
overhode mulig.

Plakaten og oppskriftsarkene plasserer du gjerne sammen, der det er hensiktsmessig i avdelingen.
Det er tilsammen 10 hemmeligheter som blir avslørt på hvert sitt ark, og én plakat som inviterer til å ta del i dem.

Lamme-entrecôte, saftig og med mye smak
Entrecôte er egentlig et begrep som blir benyttet på samme stykket på storfe. 

På lam er dette også ett flott stykke kjøtt, som egner seg godt både til helsteking 

og biffer. Entrecôte er en del av ryggen, på forparten av lammet. Stykket er for-

lengelsen av lammecarré og går fram til 3. nakkevirvel. Det har som oftest litt 

mer isprengt fett i kjøttet enn carré og koteletter, og er derfor et smakfullt og 

saftig stykke.

1. Sag og skjær brystet fra entrecôten ved å sage over ribbenene inntil 

 entrecôten. 2. Skjær langs ribbeinet og ryggbeinet, slik at entrecôten blir et beinfritt stykke. 

3. Skjær av den tykke senen. 

3

Ferdig, benfrientrecôte
1

2

Hvordan lammelåret blir lettere å skjære opp!
Et lammelår selges ofte helt til lammesteik, men med et ganske enkelt grep, blir 

lammesteika mye lettere å skjære opp når den er stekt! Isbeinet, eller nøkkel-

beinet, som mange kaller det, sitter i den tykkeste delen av steika. Dette beinet 

sitter på tvers av skjæreretningen, og gjør steika ekstra kronglete å skjære opp. 

Har du en sag tilgjengelig blir steika mer dekorativ hvis du sager over den aller 

ytterste delen av leggbeinet også. 
1. Stikk kniven inn ved det halvmåne-formede beinet, skjær inn til beinet, litt av 

 gangen, til du kommer inn til leddet.    
 Bend beinet bakover, og stikk og vri kniven inn i kuleleddet, så du skjærer 

 over senen som sitter der. 2. Fortsett å bende beinet bakover, samtidig som du skjærer langs beinet begge 

 veier, helt til det er skåret løs. (Ved å stikke et slipestål eller baksiden på ett 

 røreredskap i hullet gjennom beinet, blir det lettere å bende det bakover).1

2

Slik stikker du rosmarin og hvitløk i lammesteika

Lammesteik med hvitløk og rosmarin er for mange fast følge for å sette den rette 

smaken. I tillegg så blir steika veldig dekorativ når hvitløk og rosmarindusker stikkes 

inn i den. Det kan være litt vrient å få hvitløken og rosmarinen inn, uten at stilken 

knekker og hvitløksbåten spretter alle veier. 1. Skrell hvitløk, og del båtene i spisse kløfter.  
2. Legg lammelåret med kuleleddet ned. Bruk en spiss kniv og stikk hull i steika, 

 men behold knivspissen inne i kjøttet. 
3. Bend litt på kniven, og stikk rosmarinkvast og hvitløk langs knivbladet og ned 

 i hullet. 

1

2

3

Slik skjærer du av lammeskankenLammeskank er en delikatesse, og veldig lett å skjære ut. Dessuten er det mye 

enklere å skjære ut lårbenet når lammeskanken er skåret over først. Lammeskank 

er nok til èn person, så det kan være et godt tips å kjøpe flere hele lammelår når 

du først er i gang. 

1. Du finner leddet der du skal skjære inn en fingerbredde ovenfor en tydelig kul   

 foran på skanken.  2. Skjær inn i leddet ved å vrikke og bende litt på skanken samtidig.  

3. Når du har kommet gjennom leddet, skjærer du rett over gjennom kjøttet, 

 så det blir rikelig med kjøtt på skanken. 
4. For å gjøre skanken ekstra delikat, skjærer du bort noen cm av det 

 ytterste kjøttet på skanken.

4

1

2

3

Lam flatbiff til wok
Et helt lammelår kan brukes på mange måter, og på innsiden av lammelåret sitter 

flatbiffen. Det er ikke så lett å få pene kjøttstrimler av lammekjøtt, da kjøtt-

stykkene er ganske små. Derimot egner flatbiff av lam seg meget godt til strimlet 

kjøtt. Den er mør, mager og har en mild lammesmak. Når isbeinet og skanken er 

skåret ut, er det lett å skjære ut flatbiffen som neste stepp. 1. Skjær inn og langs med lårbeinet på den siden som flatbiffen sitter. Pass på at 

 knivbladet blir ført helt inntil beinet, og bend flatbiffen bakover samtidig som 

 du skjærer. 2. Følg de naturlige hinnene, og skjær ut flatbiffen.
3. Renskjær flatbiffen for fett og hinner
4. Del flatbiffen først i skiver, og deretter i strimler. 

4

1

2

3

Lammemørbrad til to
Når isbeinet, flatbiffen og lammeskanken er skåret ut, er det lett å skjære ut mør-

braden også. Men aller først er det lurt å skjære ut lårbeinet. Mørbrad er et mørt 

og finfibret stykke kjøtt som er ypperlig til to fine biffer. Ved å ta ut mørbraden og 

flatbiffen, og skjære av lammeskanken, får du mer ut av lammelåret. Resten brukes 

til ei lita, surret steik. 
1. Skjær ut lårbeinet på lammelåret. Skjær langs, rundt og inntil beinet.    

 Begynn foran ved kulebeinet og jobb deg bakover. 
2. Del mørbraden rett over, så det blir ett passe stykke til to biffer. 

3. Renskjær stykket litt for fett og hinner, fettlaget kan eventuelt sitte på.    

 Del mørbraden i to, eller steik den hel og skjær i skiver etterpå.

1

2

3

Surre steika fra tykkeste endenLammesteik er supert helstekt med bein, men den kan bli enda mer spennende 

hvis den fylles med noe godt. Når beina er skåret ut av steika, er den klar til å 

fylles og surres med bomullstråd. Men, kunsten er å få steika jevnt tykk hele veien, 

så den blir like mye stekt i begge ender.1.		“Prøverull”	steika,	så	du	finner	ut	hvilken	vei	som	gir	det	peneste	og	

 jevneste resultatet. 2. Fyll steika med ønsket fyll, for eksempel persille og hvitløk. 

3. Rull steika sammen, og start surringen fra den tykkeste enden ved å lage en 

 løkke, og stramme til.  4. Surr med jevne og faste surringer. Når du starter i den tykkeste enden, 

 presses en del av kjøttet over i den litt tynnere enden, på den måten får 

 steika en jevnere tykkelse over det hele. 
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Enkelt å renskjære lammefiletNoen ganger vil vi ha lammekjøttet helt renskåret for fett og hinner, og da er det lurt 

å lære seg teknikken med å skjære bort en sene eller hinne. På hele lammeryggen 

sitter det et fettlag som er lett å fjerne. Den samme metoden kan brukes på andre 

stykningsdeler også. 
1.	Del	ytrefileten	i	to	på	midten	ved	å	skjære	rett	ned	mot	fettlaget,	men	ikke	skjær	

 igjennom fettlaget.   2.	Legg	deretter	fileten	med	fettsiden	ned	på	en	skjærefjel,	og	hold	i	den	ene	halvdelen		

 med den ene hånden samtidig som kniven vinkles litt på skrå ned mot fettlaget. 

3. Fortsett å skjær/dra til hele stykketer skåret løs. Tilslutt pyntes stykket ved å skjære 

 bort resterende sener og fett. 

1
2

3

Lammeribbe, sprø, mør og saftigDet er ikke så lett å finne en bra anvendelse av lammeribba, og det kreves litt 

kunnskap for å få et vellykket resultat. Den kan selvsagt brukes til fårikål, men 

egner seg vel så godt til ribbe. Det er bryst og ribbe som er best egnet, men slag-

siden uten bein bakerst på siden, kan tilberedes på samme måte.  
1. Sag over ribbena på to steder, så ribba blir lettere å skjære opp etterpå. 

2. Rut skinnet på ribba med en skarp kniv, gni den inn med krydder og salt. 

 Legg ribba i en form, og dekk til med aluminiumsfolie. Damp ribba på 175

 grader i ca. 45 minutter. 3. Fjern aluminiumsfolien og stek ribba videre ca. 15 minutter på 225 grader. 

 Bruk grillelementet på slutten for å få den sprø og god. 

3
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Hvordan få barn til å like lam?Det er ingen grunn til at barn ikke skal like lam, det er som oftest ingen problem 

med å lære dem smaken selv om de er små. Det er den litt kraftige fåresmaken 

de reagerer på, og husk at barn har ekstra velutviklede smaksløker, så det er lurt 

å venne dem til smaken litt etter litt. 
1. Det er det møre og magre kjøttet som har den mildeste smaken, for eksempel 

	 lammefilet,	og	lam	flatbiff.	Den	karakteristiske	lammesmaken	utvikler	seg	ved	

 lenger tilberedningstid, så små stykker med kort tilberedningstid gir mildest 

 resultat. 
2. Lag retter barna i utgangspunktet liker fra før. Prøv Tex-Mex med strimlet 

 lammekjøtt, wokretter, små biffer eller spyd med lammekjøtt. 

3. Og, har de lært i barnehagen at “lam er æsj”, så la være i starten å for-

 telle barna at det er lam de får servert. Dessuten er det vanskelig å 

 lære barna å like lam hvis ikke begge foreldrene liker det. 
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  Fårikål 
– 40 år som Norges nasjonalrett 
I 1972 ble Fårikålen kåret til Norges nasjonalrett. Kåringen var det 
Ni-timens lyttere som sto for, og sannelig har kåringen fått store ring-
virkninger, mange aktiviteter og tonnevis av fortært Fårikål.

Fårikålens Venner
Fårikålens Venner fødtes inn i karrige 
kår, rent matmessig. 70-tallet var tiden 
da utenlandske retter inntok landet vårt, 
italiensk og fransk mat ble stor stas, 
mens norsk bondekost ikke var noe 
særlig å være stolt av.  Fårikålen lå så 
tynt an at tidlig på 90-tallet måtte noen 
ta affære. Daværende Opplysningskon-
toret for kjøtt tok ansvar og dannet 
foreningen Fårikålens Venner i 1993.
Foreningen er en grasrotbevegelse som 
har vokst seg stor og sterk gjennom 20 
år. Mediehjelp og sprøe påfunn var nød-
vendig for å oppnå interesse, stolthet og 
popularitet for nasjonalretten.
 
Egen festdag fra 1996
Det er både rett og rimelig at nasjonal-
retten har sin egen festdag. Siste tors-
dagen i september er utpekt som dagen 
da fårikållukten skal ligge som en eim 
over hele landet. Oppslutningen nær-
mer seg en slags 17.mai-feiring, og det 
er ingen grenser for hvor og hvordan 
dagen feires. Barnehager, skoler, kantiner, 
institusjoner, eldresenter, kafeer, oljerig-
ger, turistbåter og spisesteder har etter 
hvert en tradisjon for å lage nasjonalret-
ten til forventningsfulle og sultne gjester. 
Mange tettsteder og byer markerer 
festdagen med Fårikål til folket på torg 

og i forsamlingshus, mens andre legger 
opp til store festivaler over flere dager.

Fra Tokyo til New York
Historien viser at Fårikål serveres blant 
nordmenn over hele kloden.  Det er 
kanskje slik at nordmenn i utlendighet 
blir særdeles opptatt av det norske. Vi 
vet at norske ambassader, sjømanns-
kirker, norske klubber og foreninger i 
store byer verden over feirer Fårikålen i 
ærbødighet. Sjømannskirken i New York 
og den norske ambassaden i Washington 
og Tokyo er gode utenlandsrepresentan-
ter for nasjonalretten.

Fårikålpolitiet
Ingen annen matrett har et eget politi 
med bil og politisjef. Politibilen kom på 
veien i 2001, og er ivrig i tjenesten i hele 
lammesesongen. Ingen av de som lager 
og serverer Fårikål på festdagen skal føle 
seg for trygge, plutselig høres bæ-bu-
sirenen utenfor kjøkkenet ditt, og en 
uniformert politimann dukker opp for 
å kikke i fårikålgryta. Fårikålpolitiet har 
gjennom årene hatt hastige utrykninger, 
og mange spisesteder har fått utstedt 
Får-enklet Fåre-legg. Kødder du litt med 
den opprinnelige oppskriften, blir dette 
slått ned på med hard hånd. På grunn av 
begrensede ressurser kjører bilen mest 

og oftest på det sentrale Østlandet, men 
distriktene må ikke av den grunn føle 
seg trygge. Fårikålpolitiet har vært både 
i Gudbrandsdalen, Valdres og i Trønde-
lag, kanskje blir det Vestlandet denne 
høsten?

Fra bondekost til festmat
Den tid er for lengst forbi da Fårikål 
bare var søndagsmiddag med melk, til 
nød hjemmebrygget øl, som drikke til. 
Nå er Fårikål det mest selvfølgelige valg 
til høstens vennelag der man mesker seg 
med ekte, rikelig og rotnorsk mat, og 
hvor stemningen blir høy og bukselin-
ningen trang. Et befriende måltid blant 
gode venner – her er det ikke tingen 
å imponere verken med råvarer eller 
finurlige danderinger. 

Sekretariatet for Fårikålens Venner har 
for lengst mistet oversikten over antall 
medlemmer i foreningen, men vet fra 
undersøkelser at antall fårikålelskere 
stiger jevnt og trutt. Nasjonalretten får 
stadig nye tilhengere i Oslo og i alders-
gruppen 20-39 år.  Vi vet også at folk 
nå spiser Fårikål flere ganger i løpet av 
høsten enn hva de gjorde før. Fårikålfes-
tivaler og regionale arrangementer har 
bidratt til stadig større interesse og nye 
tilhengere. 

Dessuten er Fårikålen blitt skolekjøkken-
retten som skal representere norsk 
tradisjonsmat, og dermed blir den også 
overført til nye generasjoner. 

Hvorfor er Fårikålen blitt så 
populær?
Dette skyldes sikkert flere forhold; en 
viktig årsak er nok den enkle tilbered-
ningen og den uformelle serveringen, og 
at alle lykkes med resultatet.
- Fårikål består kun av to ingredienser, 
 utenom salt, pepper og vann
- Fårikål lager seg selv, og vertskapet 
 slipper all form for prestasjonsangst
- Fårikål er både gjestemat, kosemat,  
 tradisjonsmat, søndagsmiddag og
 vennemat
- Fårikål kan med fordel lages dagen i 
 forveien
- Fårikål krever minimalt med tilbehør, 
 og gir minimalt med oppvask
- Fårikål er en uformell, ekte og natur- 
 lig servering, og er derfor det perfekte 
 valg når du inviterer alle dine beste  
 venner 

Vær beredt
Over 70 % av befolkningen spiser Fårikål 
hver høst.  Derfor er det viktig at 
butikkene har rikelig med råvarer hele 
høsten igjennom. Det har dessverre 
hendt at butikker har vært utsolgt for 
enten kjøtt, kål eller pepper, en kjede-
lig opplevelse både for kundene og for 
butikken.
Det ligger også i år an til stor oppslut-
ning både om Fårikålen og festdagen, for 
mange spisesteder, skoler og bedrifter 
har allerede bestilt materiell til feiringen.
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Ønsker du å selge mer lammekjøtt? Ønsker du en ny giv i ferskvare- 
avdelingen? Da skal du være med å konkurrere om hederstittelen Årets 
Lammebutikk.

Lammebutikk 2012

Konkurransen er først og fremst en 
øvelse i å bli en bedre butikk. Man 
samles om noen gitte kriterier. Ut i fra 
dette må butikken selv lage en plan og 
gjennomføre denne. Opplysningskon-
toret for egg og kjøtt har gjennomført 
kvalitetsforbedringskonkurranser i en 
årrekke nå. Butikkene som deltar erfarer 
at dette først og fremst er en konkur-
ranse hvor man konkurrerer med seg 
selv. Medarbeiderne går sammen om 
felles mål. Resultatet blir en mer motive-
rende arbeidssituasjon, en bedre kjøttav-
deling og gjerne høyere omsetning. Den 
butikken som bedømmes som den som 
har innfridd kriteriene aller best, blir 
kåret til Årets Lammebutikk 2012. Da 
vanker heder, ære, omtale - og en sosial 
og faglig belønning i tillegg.

Konkurransekriteriene
Konkurransen er åpen for alle butikker 
som selger norske kjøttvarer. Uansett 
kjedetilknytning, butikkprofil, størrelse, 

eller om butikken har manuell eller selv-
betjent avdeling – eller begge deler. Kon-
kurransen går ut på å kåre den butikken 
som best oppfyller følgende kriterier:

• Hvordan butikken formidler tips og 
 matideer til kundene

• Hvordan butikken formidler kjøtt-
 kunnskap om stykningsdeler og 
 tilberedningsmåter til kundene

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

• Hvordan butikken ellers aktiviserer  
 varegruppen og eksponerer den i 
 butikken

• Hvordan butikken informerer og   
 motiverer egne medarbeidere

Slik går du fram
Du må selv sende inn et konkurransebi-
drag til OEK for å være med i kåringen. 
Der begrunner dere hvorfor nettopp 
deres butikk bør kåres til Årets Lamme-
butikk 2012 og viser og dokumenterer 
med bilder hva dere har gjort. Formen 
på konkurransebidraget velger dere selv. 

Leveringsfrist 1. november.

Vinnerbutikken får en hedersbevisning 
som kan stilles ut godt synlig i butikken. 
Medarbeiderne i avdelingen får en 
uforglemmelig middagsopplevelse til 
kr. 15.000,-

Søknader kan sendes per mail til:  
bjorn-tore.teigen@matprat.no
eller i posten til: 
Opplysningskontoret for egg og kjøtt, 
Postboks 395 Økern, 0513 Oslo.

Å være god på lam 
profilerer ikke bare
ferskvareavdelingen, 
men hele butikken

”
”

2012

Gjør din butikk enda bedre! Vær med på konkurransen 

Årets



Utgiver 
Opplysningskontoret for egg og kjøtt
Lørenveien 40,
Postboks 395 Økern, 0513 Oslo
Telefon 23 18 30 00
Telefaks 73 56 48 01
www.matprat.no
e-mail: post@matprat.no

Redaksjon 
Åse Kringlebotn, ase.kringlebotn@matprat.no
Marit Løvbrøtte, marit.lovbrotte@matprat.no
Even Nordahl, even.nordahl@matprat.no
Bjørn Tore Teigen, bjorn-tore.teigen@matprat.no

Foto
Bård Gudim, Anne Lise Norheim, Gazoline, 
Johnny Syversen, Magnus Nordahl, 
Opplysningskontoret for egg og kjøtt,
Fridgeir Walderhaug.

Redaksjonell produksjon
Gazoline AS
Telefon 21 51 21 00
E-post: post@gazoline.no
www.gazoline.no

27. september er Fårikålens Festdag 12. oktober er Verdens eggdag

  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
2.7.
8.7.  

9.7.
15.7.  

16.7.
22.7.  

23.7.
29.7.  

30.7.
5.8.  

6.8.
12.8.  

13.8.
19.8.  

20.8.
26.8.  

27.8.
2.9.  

3.9.
9.9.  

10.9.
16.9.  

17.9.
23.9.  

24.9.
30.9.  

1.10.
7.10.  

8.10.
14.10.  

15.10.
21.10.  

22.10.
28.10.  

29.10.
4.11.  

5.11.
11.11.  

12.11.
18.11.  

19.11.
25.11.  

26.11.
2.12.  

3.12.
9.12.  

10.12.
16.12.  

17.12.
23.12.  

24.12.
30.12.  

Fra
Til 

Aktivitetsplan 2. halvår 2012

Tema            Produkter

Rask Egg (omelett) 
  

Reinsdyrkjøtt Finnbiff, stek, filet,
 biff 
  
Lam Årets ferske lam 
  

Reinsdyrkjøtt Finnbiff, stek, filet,
 biff 
  
Rask Nakkekoteletter Pølser
 Kyllinglår Magre kjøttdeiger

Tradisjon Skinkestek
 Koke og grytekjøtt storfe
 Koke og grytekjøtt lam

Jul Rask Julepølse, medisterkaker, juleskinke m.m.
 Sylter og ruller

Jul Tradisjon Juleskinke Ribbe
 Lettsaltet lammelår Pinnekjøtt
 Skinkestek Egg til kaker og desserter

Jul Gjest Kalkun

Reinsdyrkjøtt Finnbiff, stek, filet,
 biff

Grill Sunn Alle produkter som over
Grill Rask
Grill Gjester

Sunn Svin ytrefilet Biffkjøtt
 Strimlet svinekjøtt Kyllingfilet 
  

Det er alltid knyttet stor spenning, 
og en viss utålmodighet, til starten 
på lammesesongen. Alle har lyst 
til å komme i gang slik at vi får en 
lang og god høst, hvor vi får tid til 
å nyte den helnorske lammedeli-
katessen. 

- I år er det mye snø i høyfjellet 
og lammene følger dermed snø-
kanten og får ferskt beitegras hele 
veien. Det betyr også lam med 
god kjøttfylde og gode vekter.

- Lavlandet på Østlandet har hatt 
mye regn, noe vi vet gir dårlig 
tilvekst hos dyra. Det kan derfor 
være at disse trenger litt etterfôr-
ing før de sendes til slakting.

Godt fjellbeite 
lover fine lam


