
RESULTATLISTE
NORGESMESTERE:

Pinnekjøtt: 
Røkt pinnekjøtt 
Nordfjord Kjøtt AS

Kake: 
Medisterkake
Jens Eide AS

Ferdig stekt/ kokt:
Lammelår badsturøkt
Smedstuen Gård AS
  
Pålegg: 
Julesylte 
Leiv Vidar Slakterforretning AS  



Spør oss gjerne om produktutvikling

Det sier salgssjef Jon Norbø og fagsjef Lotte 
Conradsen i TINE. Sammen med 11 andre 
personer utgjør de TINE Ingrediens, 
avdelingen som leverer i bulk til industrien 
enten det er snakk om en tankbil med 
melk eller paller med ost.

For TINE har kjøttbedriftene lenge vært 
sentrale, og framover blir de minst like 
viktige. Utviklingen går fra bruk av melk og 
over til mer ost og andre smakstilsetninger. 
Grillpølser er ett av produktene hvor det 
brukes mye ost.

- Når det skal tilsettes ost i en pølse, er 
det viktig at smak og konsistens blir best 
mulig for kunden. Bruker man Jarlsberg 
i en ostepølse, smelter osten og blir 
flytende når pølsen varmes opp. Noen 
kunder liker det, men det kan være litt 
upraktisk hvis du spiser mens du kjører bil 
og osten renner. TINE har derfor utviklet 
Taffel Spesial som er en smelteost basert 
på TINEs oster. Den smelter vesentlig 
mindre under oppvarming, og beholder 
konsistensen. En egenskap som gjør den 
godt egnet i pølser, sier Lotte Conradsen.

Begge understreker at de gjerne vil ha 
enda tettere kontakt med kjøttbedriftene. 
Det får de blant annet gjennom å delta 
som sponsorer i Kjøttbransjens NM.
- Vi deltar fordi kjøttbransjen er viktig 
for oss, det er et flott sted for å møte 
bransjefolk og en fin sosial setting å være 
med i.  Vi opplever NM som et profes-
jonelt arrangement, og ser at bedriftene 
bruker resultatene fra NM aktivt både for 
å videreutvikle produktene og i markeds-
føringen, sier Jon Nordbø.

Samarbeidspartner

– Skal bedriften din utvikle nye kjøttprodukter, må du gjerne spørre oss om å bli med i prosessen.  
Vi kan være med på ideutvikling, se på trender eller drøfte ulike nye resepter.

TINE INGREDIENS

Vi blander oss i det meste ®

Stek
 
 

Gull: 
Lammelår badsturøkt kokt, Smedstuen Gård AS 
(Årets stek og Norgesmester Ferdig stekt/ kokt)   
 

Hjorteskank, marinert og stimet, Dalpro Gårdsmat AS
Røkt svinebogstek, H. Mydland AS
Kalvestek stekt m/sjy Coop, Fatland Sandefjord  
Reinsdyrstek, Per’s Kjøkken AS
 

Sølv: 
Kyllingconfit, Gårdsand AS
Lammestek, Per’s Kjøkken AS 
 

Bronse: 
Reinsdyrstek stekt med sjy, Grilstad Storkjøkken

Ferdig julemat (komplett måltid)
 

Bronse: 
Kokt pinnekjøtt, Per’s Kjøkken AS  
(Årets ferdig julemat/ komplett måltid)

 

Ribbe 
 

Gull: 
Ferdigstekt Ribbe, Brødr Ringstad AS  
(Årets ribbe)
 

Sølv: 
Ribbe stekt, A. Strøm-Larsen AS  
 

Bronse: 
Stekt ribbe, Per’s Kjøkken

Juleskinke 
 

Gull: 
Juleskinke 200 gr., Nordfjord Kjøtt AS  
(Årets juleskinke)  
 

Juleskinke pyntet Premium, Grilstad Storkjøkken
Juleskinke røkt, Kuraas AS
Juleskinke kokt, Kuraas AS
 

Sølv:   
Kokt juleskinke u/svor Coop, Fatland Sandefjord
 

Bronse:
Ovnsbakt Juleskinke, Brandbu Pølsemakeri AS
 

TINE Fløtepulver kan tilsettes i farsen og gir produkter  
en saftig konsistens og en god rund smak. Julepølsene  
blir ekstra gode med fløte!

Ostepølse er et kjent begrep, og bare 
fantasien setter grenser.

Årets medaljevinnere
Pinnekjøtt røkt 
 
 

Gull: 
Pinnekjøtt røkt hel, Nordfjord Kjøtt AS 
(Årets røkte pinnekjøtt og Norgesmester Pinnekjøtt) 
 

Sølv: 
Pinnekjøtt, røkt, H. Mydland AS
Pinnekjøtt, røkt, Ingebrigtsen Kjøtt AS
Pinnekjøtt, røkt, Johs Jacobsen Kjøtt AS
 

Bronse:
Pinnekjøtt Røkt, Smedstuen Gård AS 
Eldhus Pinnekjøtt røkt, kappet, Nortura SA
 

Urøkt pinnekjøtt 
 
 

Gull: 
Urøkt pinnekjøtt , Gunnar Ruud Catering AS 
(Årets urøkte pinnekjøtt)
 

Gilde Pinnekjøtt fra Vestlandet, Nortura SA 
Pinnekjøtt, Bønes Gårdsmat AS 
Pinnekjøtt, PER’S KJØKKEN AS
 

Sølv:
Pinnekjøtt, urøkt,  Johs Jacobsen Kjøtt AS  
Pinnekjøtt urøkt,  A. Strøm-Larsen AS
Pinnekjøtt, H. Mydland AS 
Urøkt pinnekjøtt, Ingebrigtsen Kjøtt AS
 

Bronse: 
Stranda Delvis oppdelt Pinnekjøtt, Grilstad AS  
Tind pinnekjøtt, Tind Spekevarer AS
Gilde Pinnekjøtt lam, kappet, Nortura SA 
Pinnekjøtt, Jens Eide AS
Stranda Oppdelt Pinnekjøtt, Grilstad AS
 

Ferdig utvannet pinnekjøtt
 
 

Bronse:  
Pinnekjøtt utvannet, A. Strøm-Larsen AS 
(Årets ferdig utvannet pinnekjøtt)
 

Pinnebog/annet 
 
 

Gull:
Pinnebog, Jens Eide AS  
(Årets pinnebog/annet)
 

Kjøttkake/medisterkake
 
 

Gull:
Medisterkaker, Jens Eide AS
(Årets kjøttkake/medisterkake og Norgesmester i Kake) 
 

Medisterkaker, Inderøy Slakteri AS
Kjøttkake , Brandbu Pølsemakeri AS 
Medisterkake grov, Ingebrigtsen Kjøtt AS    
 

Sølv:  
Medisterkake ,Toten Kjøtt AS  
Medisterkaker, Brødr Ringstad AS 
Våre beste medisterkaker, Gilde, Nortura SA   
 

Bronse:   
Medisterkaker, Brandbu Pølsemakeri AS 
Kjøttkaker, Mogard Gardsmat 
Kjøttkaker Coop, Fatland Ølen
Medisterkake, H. Mydland AS       
Grovhakket Medisterkake, Finsbråten AS 
Finhakket Medisterkake, Finsbråten AS    
 

Karbonade 
 
 

Gull:
Elgkarbonader, Unil AS
(Årets karbonade) 
 

Bronse: 
Reinsdyrkabonader, Unil AS
Stabburet Mors Hakkebøff 100g, Stabburet Storhusholdning 
 

Panerte (nuggets/snitzel)
 
 

Bronse:  
Stabburet Kalkunsteaklet m/ost 140g, Stabburet Storhusholdning
(Årets Panerte (nuggets/snitzel) 
 

Stabburet Steaklet m/ost 80g, Stabburet Storhusholdning
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Cockpit Kommunikasjon AS. Innstikket er distribuert i Kjøttbransjen nummer ni 2013 og går også ut som innstikk i avisen Dagligvarehandelen.  
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Spør oss gjerne om produktutvikling

Det sier salgssjef Jon Norbø og fagsjef Lotte 
Conradsen i TINE. Sammen med 11 andre 
personer utgjør de TINE Ingrediens, 
avdelingen som leverer i bulk til industrien 
enten det er snakk om en tankbil med 
melk eller paller med ost.

For TINE har kjøttbedriftene lenge vært 
sentrale, og framover blir de minst like 
viktige. Utviklingen går fra bruk av melk og 
over til mer ost og andre smakstilsetninger. 
Grillpølser er ett av produktene hvor det 
brukes mye ost.

- Når det skal tilsettes ost i en pølse, er 
det viktig at smak og konsistens blir best 
mulig for kunden. Bruker man Jarlsberg 
i en ostepølse, smelter osten og blir 
flytende når pølsen varmes opp. Noen 
kunder liker det, men det kan være litt 
upraktisk hvis du spiser mens du kjører bil 
og osten renner. TINE har derfor utviklet 
Taffel Spesial som er en smelteost basert 
på TINEs oster. Den smelter vesentlig 
mindre under oppvarming, og beholder 
konsistensen. En egenskap som gjør den 
godt egnet i pølser, sier Lotte Conradsen.

Begge understreker at de gjerne vil ha 
enda tettere kontakt med kjøttbedriftene. 
Det får de blant annet gjennom å delta 
som sponsorer i Kjøttbransjens NM.
- Vi deltar fordi kjøttbransjen er viktig 
for oss, det er et flott sted for å møte 
bransjefolk og en fin sosial setting å være 
med i.  Vi opplever NM som et profes-
jonelt arrangement, og ser at bedriftene 
bruker resultatene fra NM aktivt både for 
å videreutvikle produktene og i markeds-
føringen, sier Jon Nordbø.

Samarbeidspartner

– Skal bedriften din utvikle nye kjøttprodukter, må du gjerne spørre oss om å bli med i prosessen.  
Vi kan være med på ideutvikling, se på trender eller drøfte ulike nye resepter.

TINE INGREDIENS

Vi blander oss i det meste ®

Stek
 
 

Gull: 
Lammelår badsturøkt kokt, Smedstuen Gård AS 
(Årets stek og Norgesmester Ferdig stekt/ kokt)   
 

Hjorteskank, marinert og stimet, Dalpro Gårdsmat AS
Røkt svinebogstek, H. Mydland AS
Kalvestek stekt m/sjy Coop, Fatland Sandefjord  
Reinsdyrstek, Per’s Kjøkken AS
 

Sølv: 
Kyllingconfit, Gårdsand AS
Lammestek, Per’s Kjøkken AS 
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Reinsdyrstek stekt med sjy, Grilstad Storkjøkken

Ferdig julemat (komplett måltid)
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Kokt pinnekjøtt, Per’s Kjøkken AS  
(Årets ferdig julemat/ komplett måltid)

 

Ribbe 
 

Gull: 
Ferdigstekt Ribbe, Brødr Ringstad AS  
(Årets ribbe)
 

Sølv: 
Ribbe stekt, A. Strøm-Larsen AS  
 

Bronse: 
Stekt ribbe, Per’s Kjøkken
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Gull: 
Juleskinke 200 gr., Nordfjord Kjøtt AS  
(Årets juleskinke)  
 

Juleskinke pyntet Premium, Grilstad Storkjøkken
Juleskinke røkt, Kuraas AS
Juleskinke kokt, Kuraas AS
 

Sølv:   
Kokt juleskinke u/svor Coop, Fatland Sandefjord
 

Bronse:
Ovnsbakt Juleskinke, Brandbu Pølsemakeri AS
 

TINE Fløtepulver kan tilsettes i farsen og gir produkter  
en saftig konsistens og en god rund smak. Julepølsene  
blir ekstra gode med fløte!

Ostepølse er et kjent begrep, og bare 
fantasien setter grenser.



Matmerk – merker til å stole på

Kjøttbransjen er den største brukeren av 
merkeordningene og en bransje som er helt 
sentral i norsk matproduksjon. Når de beste 
i bransjen møtes for å konkurrere, ja så lig-

ger det mye prestisje bak produktene. Målet 
er jo at forbrukeren skal trykke disse norske 
kvalitetsproduktene til sitt hjerte gjennom 
gane og mage, understreker hun.

Nettopp for å synliggjøre og verdsette kjøtt-
bransjens produsenter og produkter har vi 
opprettet en Matmerkpris som skal deles ut 
for første gang under årets NM.  Prisen skal 
gå til et produkt produsert i tråd med 
Matmerks visjon om å fremme norske 
råvarer. Hensikten med prisen er å fremme 
norskprodusert kjøtt. NM i Kjøttprodukter 
er dermed en viktig arena for dialog og 
inspirasjon, og kan vi få flere forbrukere til å 
verdsette den norske maten og velge norsk 
mat i butikkhyllene har vi gjort en god jobb. 
Jeg håper Matmerkprisen kan være med på 
det, sier Sundqvist.

- Jeg har stor tro, håp og kjærlighet for 
norsk kvalitetsmat. Matmerk arbeider hver 
dag med å friste og bevisstgjøre norske 
forbrukere om hvilke matskatter vi har i 
Norge. Det er all grunn til å være stolte av 
den maten vi produserer i Norge, der klima, 
miljø og jordsmonn i sum gir maten et unikt 
særpreg, avslutter hun.

Samarbeidspartner

Postei/ pate
 

Gull:
Andepate, Gårdsand AS
(Årets postei/paté) 
 

Sølv: 
Gilde fersk leverpostei m/portvin og fiken, Nortura SA  
 

Bronse: 
Bjerke Grov Leverpostei, Bjerke Spekemat og Delikatessse AS 
Grilstad Grov Leverpostei, Grilstad AS

Delikatessepålegg fugl 
 

Gull:
Varmrøkt Kyllingbryst (Årets delikatessepålegg fugl)
Greveskogen videregående skole
 

Bronse: 
Kalkunbryst med pepper, Grilstad Storkjøkken
Kalkunpastrami, H. Mydland AS 
Kalkunbryst naturell Coop, Fatland Sandefjord
Lovise kyllingpålegg med tomat og pistasjnøtter, Gårdsand AS

Delikatessepålegg svin
 

Gull:
Skinkestek, Unil AS
(Årets delikatessepålegg svin)
 

Marinert svineflatbiff,  Per’s Kjøkken AS
Marinert svinenakke skåret,  Kuraas AS
Juleskinke, Per’s Kjøkken AS
Skinkestek stekt skåret, Kuraas AS
 

Sølv:
Grillmarinert svinenakke, Ingebrigtsen Kjøtt AS
 

Bronse:
Gilde Skinkestek m/julens krydder, Nortura SA
Juleskinke i bit, Solberg Pettersen AS
Premium skinke skåret, Kuraas AS

Delikatessepålegg spesial
 

Gull:
Badsturøkt lammelår skåret, Kuraas AS
(Årets delikatessepålegg spesial)
 

Pepperroastbiff,  Grilstad Storkjøkken
 

Bronse:
Plommepastrami, Ingebrigtsen Kjøtt AS 
Lamlår Badsturøkt, Grilstad Storkjøkken

www.kjottprodukter.no

For å synliggjøre kjøttbransjens produkter har vi  opp-
rettet en Matmerkpris. Den blir utdelt første gang under 
årets NM i Kjøttprodukter, sier direktør Nina Sundqvist.

– Matmerk er stolte over å være en samarbeidspartner for NM i Kjøtt- 
produkter.  Våre tre merkeordninger har mange kjøttprodukter og vi 
har mange merkebrukere fra kjøttbransjen. Det er en bransje både jeg 
og Matmerk kjenner godt, sier Matmerks direktør Nina Sundqvist.

Årets medaljevinnere

NM bidrar til å løfte bransjen

- For ABC er det helt naturlig å være 
sponsor for NM. Dette er en viktig del 
av bransjen og dessuten et veldig hyggelig 
bransjetreff, sier han.
Markedssjef Birger Fagernes legger til 
at NM også bidrar til å heve blikket slik 
at fokus ikke bare blir på billigst mulige 
produkter, men at god kvalitet kommer 
mer naturlig i sentrum.

De viser fram prøvekjøkkenet der de 
innbyr kjøttbedriftene til produktutvikling. 
Stadig har de kunder innom som ønsker å 
utvikle nye produkter, og framover håper 
de prøvekjøkkenet skal bli brukt enda mer.
- For oss er det viktig å ligge i forkant av 
utviklingen. Vi har for eksempel gjennom 
noen år jobbet med tiltak for å redusere 
salt i kjøttvarene. Dette blir bare viktigere 
og viktigere for bransjen.

ABC har bygd seg opp til 
å bli en svært viktig aktør 
i bransjen. Organisasjonen 
med 32 ansatte har høy 
kompetanse og lang farts-
tid. –Folk trives så godt i 
selskapet at de ikke slutter, 
smiler Olafsen. Dermed 
kjenner medarbeiderne 
bransjen godt. Kjøttbransjen 
er viktigste område for ABC 
og står for 75 prosent av 
årsomsetningen på omkring 
225 millioner kroner. 
- Å være en del av et stort internasjonalt 
konsern med 20 søsterselskaper over  
hele verden gir oss mange fordeler.  Vi  
får tidlig vite om nyheter i bransjen,  
og har et stort kontaktnett over  
hele verden, sier Olafsen.

Samarbeidspartner

– NM i Kjøttprodukter er et godt tiltak for kjøttbransjen.  
En sunn konkurranse bidrar til å heve produktene, sier 
administrerende direktør Arne Olafsen i Arne B.  
Corneliussen AS (ABC).

- Vi er godt forberedt til å ta imot flere ordrer, sier Arne 
Olafsen (th) og Birger Fagernes når de viser fram alle 

varene som er på vei ut til matvareindustrien.  
(Foto: Håvard Andestad Langmoen)

Sylte
 
 

Gull:
Julesylte, Leiv Vidar Slakterforretning AS 
(Årets sylte og Norgesmester pålegg)
 

Julesylte, Jens Eide AS
Lefsesylte, Finsbråten AS
 

Sølv:
Bestemor-sylte Brødrene Diskerud Eftf AS
Skjåksylte, Skjåkmat v/ Skjåk Turistheim Skeid kro AS
Julesylte, Finsbråten AS 
Julesylte, Kuraas AS
 

Bronse: 
Julesylte oppskåret, Nordfjord Kjøtt AS
Sylterull, Premium Jæren Smak, Grilstad Storkjøkken
Kvaløysylte skåret, Solberg Pettersen AS
 

Storpakning pålegg
 

Bronse: 
Pastrami, Grilstad Storkjøkken 
(Årets storpakning pålegg) 
 

Rull
 

Gull:
Ribberull (Årets rull)  
H. Mydland AS 
 

Ribberull, Finsbråten AS
Tungerull, Finsbråten AS
Lammerull, Anni’s Pølsemakeri AS
 

Sølv: 
Tungerull, Nordfjord Kjøtt AS   
Fleskerull , Leiv Vidar Slakterforretning AS  
Lammerull , Leiv Vidar Slakterforretning AS   
Ribberull, Inderøy Slakteri AS  
 

Bronse: 
Lammerull håndsydd, Brødr Ringstad AS

Hverdagspålegg
 

Bronse:  
Kokt Skinke, Unil AS
(Årets hverdagspålegg)
 

Hamburgerrygg, Unil AS

www.kjottprodukter.no
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Matmerk – merker til å stole på

Kjøttbransjen er den største brukeren av 
merkeordningene og en bransje som er helt 
sentral i norsk matproduksjon. Når de beste 
i bransjen møtes for å konkurrere, ja så lig-

ger det mye prestisje bak produktene. Målet 
er jo at forbrukeren skal trykke disse norske 
kvalitetsproduktene til sitt hjerte gjennom 
gane og mage, understreker hun.

Nettopp for å synliggjøre og verdsette kjøtt-
bransjens produsenter og produkter har vi 
opprettet en Matmerkpris som skal deles ut 
for første gang under årets NM.  Prisen skal 
gå til et produkt produsert i tråd med 
Matmerks visjon om å fremme norske 
råvarer. Hensikten med prisen er å fremme 
norskprodusert kjøtt. NM i Kjøttprodukter 
er dermed en viktig arena for dialog og 
inspirasjon, og kan vi få flere forbrukere til å 
verdsette den norske maten og velge norsk 
mat i butikkhyllene har vi gjort en god jobb. 
Jeg håper Matmerkprisen kan være med på 
det, sier Sundqvist.

- Jeg har stor tro, håp og kjærlighet for 
norsk kvalitetsmat. Matmerk arbeider hver 
dag med å friste og bevisstgjøre norske 
forbrukere om hvilke matskatter vi har i 
Norge. Det er all grunn til å være stolte av 
den maten vi produserer i Norge, der klima, 
miljø og jordsmonn i sum gir maten et unikt 
særpreg, avslutter hun.

Samarbeidspartner

Postei/ pate
 

Gull:
Andepate, Gårdsand AS
(Årets postei/paté) 
 

Sølv: 
Gilde fersk leverpostei m/portvin og fiken, Nortura SA  
 

Bronse: 
Bjerke Grov Leverpostei, Bjerke Spekemat og Delikatessse AS 
Grilstad Grov Leverpostei, Grilstad AS

Delikatessepålegg fugl 
 

Gull:
Varmrøkt Kyllingbryst (Årets delikatessepålegg fugl)
Greveskogen videregående skole
 

Bronse: 
Kalkunbryst med pepper, Grilstad Storkjøkken
Kalkunpastrami, H. Mydland AS 
Kalkunbryst naturell Coop, Fatland Sandefjord
Lovise kyllingpålegg med tomat og pistasjnøtter, Gårdsand AS

Delikatessepålegg svin
 

Gull:
Skinkestek, Unil AS
(Årets delikatessepålegg svin)
 

Marinert svineflatbiff,  Per’s Kjøkken AS
Marinert svinenakke skåret,  Kuraas AS
Juleskinke, Per’s Kjøkken AS
Skinkestek stekt skåret, Kuraas AS
 

Sølv:
Grillmarinert svinenakke, Ingebrigtsen Kjøtt AS
 

Bronse:
Gilde Skinkestek m/julens krydder, Nortura SA
Juleskinke i bit, Solberg Pettersen AS
Premium skinke skåret, Kuraas AS

Delikatessepålegg spesial
 

Gull:
Badsturøkt lammelår skåret, Kuraas AS
(Årets delikatessepålegg spesial)
 

Pepperroastbiff,  Grilstad Storkjøkken
 

Bronse:
Plommepastrami, Ingebrigtsen Kjøtt AS 
Lamlår Badsturøkt, Grilstad Storkjøkken
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For å synliggjøre kjøttbransjens produkter har vi  opp-
rettet en Matmerkpris. Den blir utdelt første gang under 
årets NM i Kjøttprodukter, sier direktør Nina Sundqvist.

– Matmerk er stolte over å være en samarbeidspartner for NM i Kjøtt- 
produkter.  Våre tre merkeordninger har mange kjøttprodukter og vi 
har mange merkebrukere fra kjøttbransjen. Det er en bransje både jeg 
og Matmerk kjenner godt, sier Matmerks direktør Nina Sundqvist.



Vi samarbeider med de beste

Det sier administrerende direktør Stein 
Hendnes og marketing manager Gry Førre.
Marel legger vekt på at for dem er bransje-
kunnskap helt avgjørende. 
- Derfor søker vi alltid å ansette folk som 
kan kjøttbransjen og produksjon, og vi legger 
vekt på å videreutdanne folkene våre. På den 
måten får våre medarbeidere bedre faglig 

dialog med kundene. Det er også viktig for 
oss å ha tilstedeværelse i områder der våre 
kunder er lokalisert, slik kan vi raskt rykke 
ut når det oppstår et problem.

Marel Norge AS ble stiftet i 2007 og er en 
fusjon mellom Scanvægt og Marel Islands 
agent i Norge. De er store innen kjøtt, 

kylling, fisk og foredling. For norsk kjøtt-
industri er koblingen til fisk interessant. 
Norske kjøttbedrifter kan adoptere tekniske 
løsninger som er prøvd ut i den eksport-
rettede fiskeindustrien, og hos Marel ser de 
store muligheter til å overføre teknologiske 
løsninger fra den ene bransjen til den andre.
Rasjonalisering og automatisering blir stadig 
viktigere i kjøttbransjen. Takket være roboter 
kan vi nå rasjonalisere vekk de tyngste og 
mest ensformige jobbene.  

Marels råd er: La oss gjennomgå produk-
sjonen for å se helheten, og analysere 
hvordan du kan gjøre den litt bedre. Kanskje 
du gjennom denne prosessen kan få ta ut 
en prosent ekstra utbytte av råvaren. Det 
merkes fort på bunnlinja.

Samarbeidspartner

– Kom til oss når du ønsker å bli litt bedre. Vår jobb er å gjøre våre 
kunder litt mer lønnsomme. Vi er på jakt etter bedrifter som ønsker 
å gjøre det enda litt bedre, og som kan tenke seg å være pilotbedrift 
for morgendagens teknologi.

Julepølse spesial
 

Gull:
Dansk Grov Julepølse, Leiv Vidar Slakterforretning AS
(Årets julepølse spesial)
 

Andepølse, Gårdsand AS
 

Sølv:
Innmatpølse, Anni’s Pølsemakeri AS 
Stabburet Bratwurst 111g, Stabburet Storhusholdning
Grov Morrpølse,  Anni’s Pølsemakeri AS
 

Bronse:
Julebratwurst, H. Mydland AS 

Lutefisk-bacon
 

Gull:
Bacon i terninga, Ole Ringdal AS
(Årets lutefiskbacon)
 

Sølv:
Gilde Lutefiskbacon, ternet, Nortura SA
 

Bronse:
Lutefiskbacon, Nordfjord Kjøtt AS

Julefavoritt
 

Gilde Lutefiskbacon, ternet, Nortura SA

 
 

Nyskapning 
Kyllingconfit, Gårdsand AS

 
 

Matmerk 
Andepølse, Gårdsand AS
 

Årets hederspriser
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Årets medaljevinnere
Syltelabb 
 

Gull:
Gilde syltelabber, Nortura SA
(Årets syltelabb)

Røkt julepølse
 

Gull:
Julemør, Nordfjord Kjøtt AS 
(Årets røkte julepølse)
 

Grov julepølse, Skjåkmat v/ Skjåk Turistheim Skeid kro AS
Bøneskorv, Bønes Gårdsmat AS 
 

Sølv: 
Smedstuen Pinnekjøttpølse, Smedstuen Gård AS
Dampemør, Johs Jacobsen Kjøtt AS
Vossakorv, Gunnar Ruud Catering AS
Vossakorv, Finsbråten AS
 

Bronse: 
Sundepølsa, Rosendal Gardsmat 

Urøkt julepølse  
 

Gull:
Julepølse, Toten Kjøtt AS 
(Årets urøkte julepølse) 
 

Juleknakk, Inderøy Slakteri AS
Sossiser, Nordfjord Kjøtt AS 
Gilde Kjøttrik julepølse, Nortura SA
Urøkt julepølse, Østli Pølsemakeri AS
 

Sølv:
Grov julepølse, Finsbråten AS
Medisterpølse, Brødrene Diskerud Eftf AS
Grov Julepølse, Inderøy Slakteri AS
Julepølse grov, Premium Jæren Smak, Grilstad Storkjøkken
Juleknack, Unil AS
Sosisser Coop, Fatland Sandefjord
 

Bronse:
Julepølse grov, Unil AS
Julepølse u/skinn Coop, Fatland Sandefjord
Fersk Julepølse, Inderøy Slakteri AS

Bransjen må markedsføre seg for butikkene

- Kjøttbedriftene må bli flinkere til å 
markedsføre seg overfor butikkene. Husk at 
det er mange ansatte i dagligvarehandelen, 
og disse tar avgjørelser som får store kon-
sekvenser for både kjøttbedriftene og andre 
leverandører, sier Molthe.

Det er 20 år siden han og kollega Arne 
Giverholt startet bladet i sterk konkurranse 
med Handelsbladet FK.  
- Vi har alltid følt oss som utfordrere selv 
om vi vel har vært markedsledere i 15 år, 
sier Molthe.

- Det er nye produkter som driver denne 
bransjen framover. Derfor skriver vi mye om 
produkter og lanseringer, og det er også en 
viktig årsak for å være med på NM i Kjøtt-
produkter julemat. Kjøpmennene er 
 
 
 

alltid opptatt av nyheter, og dermed må vi 
være det også.

Han nevner at kjøttvarer er så viktig at de har 
startet sitt eget «NM i grilling» eller Daglig-
varehandelens Grillkonkurranse, som er det 
formelle navnet. Dette arrangeres sammen 
med Haugen-Gruppen og Weber.
- Vi ønsker å være med på å løfte bransjen. 
Derfor støtter vi NM i Kjøttprodukter julemat 
og derfor har vi vår egen grillkonkurranse.

Dagligvarehandelen er en frittstående uke-
avis for dagligvarebransjen. Den distribueres 
til alle landets dagligvareforretninger og 
kjedekontorer, samt kiosker og bensinstas-
joner med dagligvarer i sortimentet. Daglig-
varehandelen leses ukentlig av 79 prosent 
av lederne i dagligvare detalj og 68 prosent 
i Kiosk, bensin og service. Gjennomsnittlig 
opplag i 2012 var på 17910. Bladet har 12 
ansatte og utgis av Trade Press AS.

Mediepartner

- Vår visjon er å være best på nyheter, trender og analyser 
av dagligvarebransjen, sier Reidar Molthe, her med vårens 
grillbilag. – Vi er meget stolte av våre sterke lesertall, legger 
han til. (Foto: Håvard A. Langmoen)

www.kjottprodukter.no

– Jeg vil råde kjøttbedriftene til å være mer aktive overfor handelen, 
sier daglig leder Reidar Molthe i fagbladet Dagligvarehandelen.



NAVN 
annonse inn her

Vi samarbeider med de beste

Det sier administrerende direktør Stein 
Hendnes og marketing manager Gry Førre.
Marel legger vekt på at for dem er bransje-
kunnskap helt avgjørende. 
- Derfor søker vi alltid å ansette folk som 
kan kjøttbransjen og produksjon, og vi legger 
vekt på å videreutdanne folkene våre. På den 
måten får våre medarbeidere bedre faglig 

dialog med kundene. Det er også viktig for 
oss å ha tilstedeværelse i områder der våre 
kunder er lokalisert, slik kan vi raskt rykke 
ut når det oppstår et problem.

Marel Norge AS ble stiftet i 2007 og er en 
fusjon mellom Scanvægt og Marel Islands 
agent i Norge. De er store innen kjøtt, 

kylling, fisk og foredling. For norsk kjøtt-
industri er koblingen til fisk interessant. 
Norske kjøttbedrifter kan adoptere tekniske 
løsninger som er prøvd ut i den eksport-
rettede fiskeindustrien, og hos Marel ser de 
store muligheter til å overføre teknologiske 
løsninger fra den ene bransjen til den andre.
Rasjonalisering og automatisering blir stadig 
viktigere i kjøttbransjen. Takket være roboter 
kan vi nå rasjonalisere vekk de tyngste og 
mest ensformige jobbene.  

Marels råd er: La oss gjennomgå produk-
sjonen for å se helheten, og analysere 
hvordan du kan gjøre den litt bedre. Kanskje 
du gjennom denne prosessen kan få ta ut 
en prosent ekstra utbytte av råvaren. Det 
merkes fort på bunnlinja.

Samarbeidspartner

– Kom til oss når du ønsker å bli litt bedre. Vår jobb er å gjøre våre 
kunder litt mer lønnsomme. Vi er på jakt etter bedrifter som ønsker 
å gjøre det enda litt bedre, og som kan tenke seg å være pilotbedrift 
for morgendagens teknologi.

Julepølse spesial
 

Gull:
Dansk Grov Julepølse, Leiv Vidar Slakterforretning AS
(Årets julepølse spesial)
 

Andepølse, Gårdsand AS
 

Sølv:
Innmatpølse, Anni’s Pølsemakeri AS 
Stabburet Bratwurst 111g, Stabburet Storhusholdning
Grov Morrpølse,  Anni’s Pølsemakeri AS
 

Bronse:
Julebratwurst, H. Mydland AS 

Lutefisk-bacon
 

Gull:
Bacon i terninga, Ole Ringdal AS
(Årets lutefiskbacon)
 

Sølv:
Gilde Lutefiskbacon, ternet, Nortura SA
 

Bronse:
Lutefiskbacon, Nordfjord Kjøtt AS

Julefavoritt
 

Gilde Lutefiskbacon, ternet, Nortura SA

 
 

Nyskapning 
Kyllingconfit, Gårdsand AS

 
 

Matmerk 
Andepølse, Gårdsand AS
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I 1983 inviterte kjøttbransjen for første gang til fagkonkurranse. 
Bransjen har omfavnet muligheten til å vise stolthet, kvalitet og 
bredde. Opplysningskontor, leverandører og øvrig fagmiljø bidrar 
sterkt i gjennom-føringen og sikrer troverdighet og høyt nivå. I 
1994 ble det for første gang kåret en Norgesmester. 

For bedriftene er NM en effektiv arena for testing av egne 
produkter. Tilbakemeldingene på smak og konsistens fra fagdom-
merne gir en viktig pekepinn på hvordan produktene kan perfek-
sjoneres. Titler og edelt metall i NM er viktig for de ansatte som 
hver dag jobber med å få frem de beste produktene. Forbruk-
erne, innkjøpere og media legger merke til hvilke produkter og 
bedrifter som gjør det bra.  NM i kjøttprodukter er åpen for alle 
bedrifter, og arrangeres av Kjøtt- og fjørfebransjens Servicekontor.  

Se komplett resultatliste og les mer om  
arrangementet på kjottprodukter.no
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