


Årets arrangement 

• Det skal kåres 4 NM titler / julestjerner 
(Pinnekjøtt, kaker, pålegg og ferdig stekt) 

• Produktene er delt inn i 24 klasser der det 
kåres årets-vinnere  

• På tvers av klassene deles det ut tre 
spesialpriser. Nyskapning, julespesial og 
Matmerk-prisen. 
 



Klasseoppsett NM 2013 

• Pinnekjøtt (4): røkt pinnekjøtt, urøkte pinnekjøtt, ferdig 
utvannet pinnekjøtt, pinnebog/annet 

• Pålegg (8): sylte, rull, postei/pate, delikatesse-pålegg svin, fugl 
og spesial, hverdagspålegg, storpakning pålegg 

• Ferdig stekt/kokt (4): ferdig julemat/komplett måltid, 
juleskinke, ribbe, stek (okse/lam/vilt) 

• Kake (3): karbonade, kjøttkake/medisterkake, panerte 
(Nuggets/snitzel) 

• Ikke NM-tittel (5): røkt julepølse, julepølsespesial, urøkt 
julepølse, syltelabb, lutefiskbacon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Panerte (nuggets/snitzel) 
• 8 produkter deltok. 0 får gull, 0 får sølv og 2 får bronse. 
• Produktene består av kylling, kalkun og svinekjøtt. Variantene er steaklets, nuggets 

og snitzler. Bedømmingen viser at det er en del igjen å gå på i utvikling av mange 
av produktene. Det er to produkter som får medalje, mens noen flere nesten er 
oppe på det nivået.   

• I 2012 ble Crunchy chicken fra Ådne Espeland Årets produkt – de er ikke med i år.  
• Medaljeproduktene kommer fra Stabburet Storhusholdning, Det er Stabburet 

Steaklet med ost og Stabburet Kalkunsteaklet m/ost.  
• Om vinneren sier dommerne at det er lagt ned godt håndarbeid i finishen av 

produktet. Det drar ned litt at dommerne kjenner et snev av fosfat, og at osten er 
litt for dominerende. På tross av dette. Steakleten er bra tilpasset panering, og 
dommerne synes det er spennende med en hel osteskive på innsiden. 
 

Årets Panerte 2013:  
Stabburet Kalkunsteaklet m/ost 140g, Stabburet Storhusholdning 
 

 

 



Karbonade 

• 21 produkter deltok. 1 får gull. 0 får sølv og 2 får bronse. 
• Produktene er av storfe, elg og reinsdyr. De har navn fra Folket, 

Far og Mor.  Medaljevinnerne er Stabburets Mors Hakkebøff og 2 
produkter fra UNIL: Reinsdyrkarbonade og Elgkarbonade.  
Hakkebøffen fra Stabburet er regjerende tittel-holder fra 2012 

• Dommerne sier dette var en god reise av vilt. Karbonaden ser 
bra ut, råvarene er et bra utvalg og viltet er absolutt på plass. 
Smaken er flott balansert, med noe sterk ettersmak av pepper. 

 
Årets karbonade 2013 : Elgkarbonader fra UNIL 
 

 



Kjøtt-/medisterkake 
• 43 produkter deltok. 4 får gull, 3 får sølv og 6 får bronse. 
• Produktene består av kjøtt- og medisterkake som er tradisjonelle, finhakkede eller 

grove. Medisterkakene var i flertall. Som medalje-mengden vitner om er det 
mange produkter som får gode resultater. Vi synes å registrere at det kvaliteten 
gjennomgående er forbedret.  

• I 2012 ble kjøttkaker fra Skjåkmat/Skjåk Turistheim Årets produkt og Norgesmester.  
• I år er 3 medisterkaker og en kjøttkake får gull. 2 gullmedister var så likt bedømt at 

de måtte omdømmes; de kom fra Inderøy Slakteri og Jens Eide.  
• Dommerne sier den er en supergod medisterkake. Den ser innbydende ut og har 

veldig god smak og lukt. Om den andre påpeker dommerne godt håndarbeid, en 
kake som smaker godt, og som er saftig med god aroma og konsistens. Begge 
benytter gode råvarer og har fin form og fasong. 
 

Årets kjøtt-/medisterkake 2013:  Medisterkaker fra Jens Eide 
 

 



Norgesmester i kaker 
«Vi skal nå kåre Norgesmester i Kake. En folkefavoritt. Det er ferdig varmebehandlete produkter som varmer opp eller 
stekes. Karbonader i alle former, som ferdigstekte kjøttkaker, medisterkaker, kjøttboller og panerte produkter som 
nuggets og snitzel.  
 
72 produkter deltok i gruppene Karbonade, kjøtt-/medisterkake, panerte. 5 får gull, 3 får sølv og 10 får bronse. 
 
• Om Årets karbonade, Elgkarbonaden fra UNIL, sa dommerne at dette var en god reise av vilt. Karbonaden ser bra 

ut, råvarene er et bra utvalg og viltet er absolutt på plass. Smaken er flott balansert, med noe sterk ettersmak av 
pepper. 

• Om Årets Medister-/ kjøttkake, Medisterkake fra Jens Eide, sa dommerne at det er supergod medisterkake. Den 
ser innbydende ut og har veldig god smak og lukt. Produsenten har benyttet gode råvarer og har fin form og 
fasong. 

• Om Årets panerte, Stabburet Kalkunsteaklet med ost, sier dommerne at det er lagt ned godt håndarbeid i finishen 
av produktet. Det drar ned litt at dommerne kjenner et snev av fosfat, og at osten er litt for dominerende. På tross 
av dette. Steakleten er bra tilpasset panering, og dommerne synes det er spennende med en hel osteskive på 
innsiden. 

 

Vinneren – Norgesmester i kjøtt-/medisterkake 2013 er  
[innlagt pause for spenningens skyld] 
Medisterkake fra Jens Eide AS! 





Ferdig julemat / komplett måltid 
• 4 produkter deltok. 0 får gull, 0 får sølv og 1 får bronse. 
• I denne kategorien var det to ferdig kokt pinnekjøtt, Det var en lapskaus 

med tørkakjøtt og en komplett julemiddag med ribbe, surkål, poteter, 
saus, tyttebærsyltetøy, svisker, pynt og mere til.   

• Et produkt peker seg ut, det er et ferdig kokt pinnekjøtt.  
• Om produktet sier dommerne at det ser bra ut. Det er litt negativt at 

produktet har fragmenter av spisse bein som lett kan bli spist. Det er 
uansett et innbydende produkt med moden god smak. Passe salt og 
lammekjøttet var svært mørt.  
 

Vinneren:  Årets Ferdig julemat / komplett måltid er 
Kokt pinnekjøtt fra PER'S KJØKKEN AS  

 

 



Juleskinke 
• 9 produkter deltok. 4 får gull, 1 får sølv og 1 får bronse. 
• I denne kategorien var det svært mange høydepunkt. Og bra er det, for jeg har hørt det er 

mange skinker som gjerne vil bli julemat i Norge i stedet for å bli eksportert.  
• I 2011 var det Juleskinken fra Ingebrigtsen kjøtt som tok seieren. 
• I år måtte kravene til medalje heves. En ovnsbakt juleskinke fra Brandbu må ta til takke med 

bronse og Coop kokt juleskinke får en sterk sølvmedalje. 4 produkter oppnådde full pott – 
Grilstad Storkjøkken med juleskinke pyntet Premium, Juleskinke 200 g fra Nordfjord og 2 
juleskinker (røkt og kokt) fra Kuraas.   

• Omdømming måtte til – der var dommerne enige om hvem som stod frem som vinner 
• Om vinneren har ikke dommerne noe å trekke. De mener dette er et veldig godt produkt med 

bra råvarer, god faglig utførelse. Rett og slett en flott skinke med fyldig god smak. 
 
Vinneren og årets juleskinke 2013 er:  Juleskinke fra Nordfjord Kjøtt 

 



Ribbe 
• 11 produkter deltok. 1 får gull, 1 får sølv og 1 får bronse. 
• I konkurransen om å produsere den beste ferdigstekte juleribben deltok 

også to ganske nye produkt – Ribbeconfit. Utrolig spennende produkter, 
men produsentene har litt igjen på bakrommet før de går helt til topps i 
denne kategorien.  

• Medaljeproduktene kommer fra produsentene Strøm-Larsen, Brødrene 
Ringstad og Per’s kjøkken. De er alle flotte ribber med god svor som vil 
være sikre valg for en stresset julekokk.  Brødrene Ringstad er regjerende 
mester i kategorien, fra 2011 – hvordan går det med dem i år? 

• Om vinneren sier dommerne at ribben har bra bruk av råvarer. Den ser 
flott ut, og lukter og smaker bra. Det er bare positive ting å si om dette 
produktet. 

 
Vinneren:  Årets Ribbe 2013  kommer fra Brødr Ringstad AS 



Stek 
• 20 produkter deltok. 5 får gull, 2 får sølv og 1 får bronse. 
• Fra å være en kategori med få påmeldte produkter,  - i 2012 bare 7, er deltakelsen nå 3 doblet. Vi 

konstaterer også at kvaliteten på produktene har økt betraktelig tydelig. I 2011 fikk det beste produktet 
sølv, i 2012 ett gull til regjerende Norgesmester - Lammesteken fra Grilstad .  

• 2 produkter var bare en hårsbredd unna edelt metall. Bedriftene som når opp i  medaljekampen er 
Dalspro gårsdmat, Mydland, Fatland Sandefjord, Per’s kjøkken, Smedstuen Gård, Gårdsand og Grilstad 
Storkjøkken.  Råvarene kommer fra hjort, svin, kalv, rein, kylling og lam.   

• De fem produkter fremstår som fantastiske, de er tett bedømt og måtte til omdømming: 
- kalvestek stekt med sky 
- Reinsdyrstek 
- Røkt svinebogstek, 
- Lammelår badsturøkt, kokt 
- Hjorteskank 

• Om vinneren sier dommerne at produktet er fint tilskjært og trimmet. Det er flott håndverk med riktig 
størrelse. Produktet er jevnt saltet, har god smak, kanskje litt sterk røyk. Uansett smaker det fortreffelig av 
dette låret. 

 

Vinneren:  Årets Stek 2013 er badsturøkt Lammelår fra Smedstuen Gård AS 
 
 



  Norgesmester Ferdig stekt / kokt 

• 44 produkter deltok. 10 får gull, 4 får sølv og 4 får bronse. 
• Tidligere har vi kåret Årets ferdig stekte Ribbe fra Brødrene 

Ringstad, Årets Juleskinke fra Nordfjord kjøtt og årets stek – 
Badsturøkt lammelår fra Smedstuen. Disse var det umulig å 
rangere uten omdømming.  

• Når det kom til stykket og produktene presentert dommerne  
var de ikke i tvil om hvem som skulle gå av med NM-tittelen. 
Som nevnt tidligere, det smaker det fortreffelig av dette låret 
fra Dal.  
 

• Vinneren:  Norgesmester Ferdig stekt / kokt 2013 er 
Badsturøkt lammelår fra Smedstuen 

 





Storpakning pålegg 

• 8 produkter deltok. 1 får bronse. 
• Regjerende mester fra 2012 er dansk ribberull fra Grilstad 

storkjøkken (Spis Grilstad het bedriten da). 
• I år er ett produkt medaljekandidat. Det er en pastrami. 
• Foruten noen sener og skimmer mener dommerne dette 

produktet har god lukt og balansert smak. Ytre finnish og snitt 
er ok, og dette er et bra produkt med god smak, farge og 
form. 

 

Vinneren:  Årets Storpakning pålegg 2013 er  
Pastrami fra Grilstad Storkjøkken  
 

 



Hverdagspålegg 
• 7 produkter deltok. 0 får gull, 0 får sølv, men 2 får bronse.   
• Av produktene er det skinker i kokt og røkt varianter, servelat og en 

hamburgerrygg. Dette er økonomprodukter, der et viktig kriterium er prisen når 
varene skal selges.   
Vi registrerer at dommerne har gjort mer trekk i poeng enn de andre 
påleggsgruppene, selv om de tar med seg dette aspektet i vurderingen når de 
bedømmer. Vi tror derfor det er mulig å strekke seg litt for mange. 

• I 2012 vant Gilde Nistedigg denne kåringen.  
• I år står to produkter står frem foran de andre i bedømmingen. Det er en kokt 

skinke og en hamburgerrygg. Begge er fra samme leverandør – det er ikke Nortura, 
men en annen stor aktør.  

• På utseende og snitt drar dommerne frem uttrykket brudeslør. De ser også litt hull 
og årer. Likevel har hverdagspålegget en mild og god saltsmak og ok lukt. Det drar 
ned at HVP og fosfat er litt for dominant, noe som gir en noe tørr ettersmak. Dette 
er uansett et fint hverdagsprodukt. 

 
Vinneren:  Årets Hverdagspålegg 2013 er Kokt Skinke fra Unil AS  

 



Rull 
• 27 produkter deltok. 4 får gull, 4 får sølv og 1 får bronse. 
• Ribberull, Lammerull, Okserull, Fleskerull, Tungerull, Baconrull.  Er det 

noen som ikke får vann i munnen? 
• Det skal også sies at nivået på produktene er enda bedre enn tidligere år. 

Regjerende mester Lammerull fra Ingebrigtsen kjøtt altså til de grader 
utfordret. 

• Det måtte omdømming til mellom 4 produkter som skilte seg ut. 
Produktene kommer fra Mydland, Anni’s pølsemakeri og Finsbråten.   

• De er representert ved Ribberull, Lammerull og Finsbråten med både 
Ribberull og Tungerull.   

• Om vinneren sier dommerne at dette er et nydelig produkt. Det smaker jul 
og benytter knallbra råvarer. Håndarbeidet er perfekt, det er mørt, saftig, 
krydderet er godt fordelt og henger godt sammen. Ribberullen har svært 
god smak, men mangler kanskje et snev salt og krydder. Uansett. 

• Vinneren:  Årets Rull 2013 er Ribberull fra Mydland as 
 
 



Delikatessepålegg Spesial  
• 9 produkter deltok og 2 får gull, 2 får bronse. 
• Regjerende mester fra 2012 er Varmrøkt villsaulår fra DalPro 

Gårdsmat AS 
• I år snakker vi om pålegg av ypperste klasse, basert på storfe eller 

lam. Begge dyreslag får like mange medaljer; 1 av hver valør.  
• Det måtte omdømming til for å skille en Pepperroastbiff fra Gristad 

Storkjøkken fra Badsturøkt lammelår fra Kuraas. 
• Om vinneren sier dommerne at det er godt håndverk, men at det er 

noe vedheng pga. sløv kniv. Uansett. Pålegget ser bra ut, og har en 
jevn og fin farge. Når den i tillegg er godt balansert i smak, tydelig 
badsturøkt og mørt blir dette et topp produkt.  
 

Vinneren:  Årets Delikatessepålegg spesial 2013 er 
Badsturøkt lammelår fra Kuraas As 



Delikatessepålegg fjørfe  
• 9 produkter deltok og 1 får gull, 4 får bronse. 
• And, kylling og kalkun er artene som bidrar med produkter. I topp er det  

er det kylling og kalkun i kamp. Her har vi store og små produsenter – 
Fatland Sandefjord, Mydland, Grilstad Storkjøkken, Gårdsand og 
Greveskogen videregående skole.   

• Om vinneren sier dommerne at pålegget er et gjennomført godt produkt. 
Råvaren er super, det er velsmakende og røyksmaken er meget bra.  
NM-arrangørene har tro på denne bedriften - selv om det er stor fare for 
at mange av dem som står bak produktet vil slutte i bedriften i nær 
fremtid. Tønsbergs befolkning bør kjenne sin besøkstid, for dette pålegget 
kommer det til å bli rift om.  
 

Vinneren:  Årets delikatessepålegg fjørfe 2013 er 
Varmrøkt Kyllingbryst fra Greveskogen videregående skole  

 
 



Delikatessepålegg Svin 
• 36 produkter deltok. 5 får gull, 1 sølv og  3 får bronse. 
• I denne store kategorien med delikatessepålegg av svin, der altså 

sylte ikke er med, er det tett mellom høydepunktene i 
bedømmingen. 

• Produsentene som har topproduktene er Per’s kjøkken, Unil, 
Kuraas, Ingebrigtsen kjøtt, Nortura, og Solberg Pettersen 

• To av gull-produktene lå litt høyere enn de andre tre og ble kalt inn 
til omdømming. Det var marinert svineflatbiff og en skinkestek. 

• Om vinneren sier dommerne at snittet er pent og de ser en naturlig 
variasjon i råstoff.  Skinkesteken lukter og smaker godt. Den er saftig 
og har en fin tekstur og konsistens. 
 

Vinneren: Årets Delikatessepålegg svin 2013 er Skinkestek fra Unil AS 
  

 



Postei /paté 
• 20 produkter deltok. 1 får gull, 1 sølv og  2 får bronse. 
• Bedømmelsen viste at det er stor sprik i kvaliteten på posteier og 

patéer i forhold til i de andre påleggskategoriene. I 2012 vant 
Hvitløspatéen fra Finsbråten.  

• Medaljevinnerne i år peker seg tydelig ut, og kommer fra 
produsentene Grilstad, Bjerke spekemat og delikatesse, Nortura og 
Gårdsand. 

• Vinnerproduktet har dommerne sansen for dette produktet. De 
mener pateen er veldig velsmakende og at den har en flott fylde. 
Som de skriver; Den satt - vi er overbevist! 
 

Vinneren:  Årets Postei / paté 2013 er Andepate fra Gårdsand  
 
 

 



Sylte 
• 33 produkter deltok. 3 får gull, 4 sølv og  3 får bronse. 
• Svært mange produkter har blitt bedømt og det er spennende å se 

variasjon og mangfoldet i kategorien. Produsentene er store og små. De er 
fra hele landet. Likevel er det bedrifter fra Sør- og Østlandet som er i 
flertall. Tittel holder er Per’s kjøkken med sin Luksus sylte fra 2011. 

• Øverst i medaljekampen i år er Leiv Vidar slakterforretning, Jens Eide, 
Finsbråten, Brødrene Diskerud, Sjåkmat, og Kuraas. 

• Omdømming av 3 produkter, alle med samme poengsum, var nødvendig. 
• På vinnerproduktet har ikke dommerne noe å trekke. Smaken er god og 

saftig med fin krydderbalanse. Sylten er meget pent presset med fine lag 
som gir et tiltalende inntrykk. Råvaren er god og balansert og vi snakker 
om veldig godt håndverk. 
 

Vinneren: Årets Sylte 2013 er Julesylte fra Leiv Vidar 
Slakterforretning 

 



Norgesmester Pålegg 
• Pålegg er den største klassen i NM. Det er flest undergrupper – hele 8, og flest produkter.  149 produkter 

deltok. 16 får gull, 10 sølv og  18 får bronse. 
 

Tidligere har vi kåret følgende Årets produkter innenfor pålegg: 
Andepaté fra Gårdsand, Julesylte fra Leiv Vidar Slakterforretning, Pastrami fra Grilstad Storkjøkken, Ribberull 
fra Mydland, Kokt skinke fra Unil, Skinkestek fra Unil, Badsturøkt lammelår fra Kuraas, Varmrøkt kyllingbryst fra 
Greveskogen videregående. 
 
• Regjerende Norgesmester Pragerskinke fra Per’s kjøkken er altså ikke med i finalerunden.  
• I finalen var det nødvendig mer flere omdømming. Dommerne synes flere av produktene var verdige 

tittelen og flere runder med avstemming ble holdt. Et produkt måtte ha flertall, dvs 5 eller flere stemmer – 
for det var 9 dommere med på finalebedømmingen.  Produktet med færrest stemmer ble tatt ut i hver 
runde. Til slutt sto man igjen med to produkter og man kunne kåre en mester. 

Vinneren fremstår som perfekt. Vi snakker om et veldig godt håndverk, men det kan man vel egentlig forvente 
av en bedrift med håndverkstradisjoner tilbake til 1950. Byens fotball-lag rykket ned fra eliten forrige helg. Et 
plaster på såret for byen må bli at Norgesmester i pålegg 2013 er:  

Julesylte fra Leiv Vidar Slakterforretning 
 
 
  

 





Urøkt pinnekjøtt 
• 30 produkter deltok og 4 gullmedalje, 4 sølv og 5 får bronse. 
• Mange har levert fantastisk urøkt pinnekjøtt til bedømming. Medaljegrensen ble i år satt 

strengt. I toppen av resultatlisten er det en tydelig tredeling i poeng, bronse, sølv og 
gullproduktene. Gullproduktene måtte til omdømming. 

• Regjerende mester fra 2011 Grilstad Storkjøkken (da Spis Grilstad) er ikke med blant de 4.  
Det er imidlertid Pinnekjøtt fra Per’s kjøkken, Bønes gårdsmat, Gunnar Ruud Catering og 
Norturas Gilde pinnekjøtt fra Vestlandet. 

• Det er et par produkter som peker seg ut tidlig i omdømmingen. 
• Før vi slipper resultatet – så vil vi informere om at dommerne for VG har rangert nr 1, 2 og 3 

blant de beste urøkte og røkte pinnekjøttene. Nr 1 på VGs kåring  er selvsagt Norgesmesteren 
som kåres senere i kveld. Årets røkte og Årets Urøkte pinnekjøtt er med der. Ja, også er det et 
til da – det er mere spenning i vente. 

• Men nå – Årets Urøkte pinnekjøtt 
• Her er det kun lovord fra dommerne. Pinnekjøttet har en fantastisk god og mild smak av lam. 

Råvaren er super, Det ser bra ut og kjøttet er mørt. Sitat: - Dette er en vinner! 
 

Vinneren:  Årets Urøkte Pinnekjøtt 2013 er  
Urøkt pinnekjøtt fra Gunnar Ruud Catering  



Røkt pinnekjøtt 
• 15 produkter deltok og det ble 1 gullmedalje, 3 sølv og 2 får bronse. 
• Pinnekjøttet er bedømt som hel side, som salgsvare (det kan være hel 

side, hele pinner eller kappede pinner) og ferdig tilberedt.   
Røkt pinnekjøtt har et prosesstrinn mer enn urøkt – røykingen. Det gjør at 
det er litt vanskeligere å oppnå full score hos dommerne.  

• Blant medaljevinnerne finner vi regjerende mester fra Smedstuen. 
Medalje går det også til Mydland, Johs Jacobsen kjøtt, Nordfjord kjøtt, 
Ingebrigtsen kjøtt og Nortura.  

• Et produkt peker seg ut – et skikkelig godt gull-produkt. 
• Dommerne sier dette er svært godt håndverk. Råvaren er flott og 

pinnekjøttet smaker svært godt. Når fargen er fin, pinnekjøttet er riktig 
skåret og røyken er tydelig og korrekt har vi et topp produkt uten trekk.  
 

• Vinneren:  Årets Røkte Pinnekjøtt 2013 er  
røkt Pinnekjøtt fra Nordfjord Kjøtt 
 



Ferdig utvannet pinnekjøtt 
• 6 produkter deltok og ett får bronse. 
• Dette er pinnekjøtt som selges ferdig utvannet – gryteklart.  Her får forbrukeren 

eller hotellkjøkkenet et produkt som bare trenger damping, hele tilberedningen 
går dermed raskere. Ved siden av det ferdig dampete pinnekjøttet er det 
utvannete pinnekjøttet bedømt som salgsvare og som hel tørket side.  

• Dommerne mener at de fleste av de bedømte produktene har en del å gå på. For 
to år siden fikk to gryteklare pinnekjøtt gull. I år er det dessverre ingen som er så 
bra. Om det skyldes en generell kvalitetsbedring av pinnekjøttet eller noe annet,  
er et spørsmål vi ikke kan besvare. Det vi kan si er at det er ett ferdig utvannet 
pinnekjøtt som står frem og fortjener medalje og tittelen Årets. 

• Dommerne sier dette er mørt kjøtt på pinne. Det som drar ned er at kjøttet er noe 
tørt og koteletten er litt hard. Når det er sagt, er pinnekjøttet god utpreget salt og 
har god spekesmak. Pinnekjøttet har godt utviklet modningsaroma og kjøttet er 
passe oksidert. Pinnene er hele, har fin rødfarge, rett og slett et pent utseende.  
 

Vinneren:  Årets Ferdig utvannet pinnekjøtt 2013 er  
ferdig utvannet Pinnekjøtt fra Strøm-Larsen as 



Pinnebog / annet 
• 4 produkter deltok og ett tok gull 
• Gruppen var åpen for pinnebog og pinnekjøtt av andre dyreslag enn 

lam/sau. Kun pinnebog deltok. Dette ser ut til å være et voksende 
produkt – det har fått mer aksept i markedet – mange forbrukere 
liker at det er mer kjøtt på benet og en mildere smak.  

• Dommerne mener produktet kunne vært noe mer finpusset. 
Uansett. Råvaren er bra, produktet er gjennomsaltet og har et fint 
og jevnt snitt. Bogen har mild og god smak, er passe salt, er mør og 
saftig med god konsistens. Dette er et produkt som fremstår 
spesielt gjennomarbeidet og godt – et skikkelig gull-produkt. 
 

• Vinneren av Årets «Pinnebog/annet» 2013 er  
Pinnebog fra Jens Eide 
  
 



Norgesmester pinnekjøtt  
I alt 55 produkter deltok i årets konkurranse. 6 har fått gull, 7 har fått sølv og  8 
bronsemedaljer er delt ut i denne NM-klassen. Nå skal den gjeveste prisen innen 
pinnekjøtt deles ut, nemlig Norgesmesteren.  
 
For å repetere nevner jeg vinnerne fra tidligere i dag – det er disse som kjemper om 
tittelen:  
• Ferdig utvannet pinnekjøtt fra Strøm-Larsen i Oslo 
• Røkt pinnekjøtt fra Nordfjord kjøtt 
• Pinnebog fra Jens Eide i Lillesand  
• Urøkt pinnekjøtt fra Gunnar Ruud Carteing i Oslo  

 
I finalen var det nødvendig med omdømming. Men nå var dommerne ikke i tvil. Som 
sagt tidligere i dag er dette et topp produkt uten trekk. NRK kan melde produsenten 
det er snakk om i 2012 hadde et rekord-år. Det har aldri før gått så bra for bedriften. Vi 
vil tro salget av pinnekjøtt i 2013 også vil slå alle rekorder.  
 
• Vinneren er Røkt Pinnekjøtt fra Nordfjord kjøtt 

 
 





Syltelabb 
• 3 produkter deltok og 1 får gull, ingen får sølv eller bronse. 
• Regjerende mester fra 2011 i Tradisjonsprodukter er 

Syltelabber fra Nortura. I år har vi splittet opp denne 
gruppen, syltelabber for seg, lutefiskbacon for seg, mens 
smalahove og blodpudding ikke er med dete året. 

• Om vinneren mener dommerne labben er godt rengjort og 
finner ikke blod eller bust i produktet. Utseende, ytre 
finnish og snitt er bra, og syltelabben har mild og god 
saltsmak, og er saftig og mør. 
 

Vinneren:  Årets Syltelabb 2013 er  
Gilde syltelabber fra Nortura SA  
 

 



Lutefiskbacon 
• 10 produkter deltok og 1 får gull, 1 sølv og 1 bronse. 
• I 2011 fikk Lutefiskbaconet til Bønes gårdsmat gullmedalje.   
• I år er det 3 medaljeprodukter, fra Nordfjord kjøtt, Ole 

Ringdal og Nortura. Produktene er klare medaljevinnere av 
hver sin valør.  

• Dommerne sier vinneren var et veldig godt bacon som vil 
være supert til lutefisken. Råvaren er bra. Kommer tydelig 
fra en side. Terningene har riktig størrelse. Produktet har 
svært god smak og en fin konsistens.  

• Vinneren:  Årets Lutefiskbacon 2013 er 
Bacon i terninga fra Ole Ringdal AS 
  
 



Urøkt julepølse 
Før vinneren i pølsekategoriene kåres vil vi opplyse om at det i konkurransen ikke kåres noen «Norgesmester i 
julepølse». Det er fordi Norgesmester i pølser skal kåres til våren, da skal wiener, grill, middagspølser og ikke 
minst snadderpølsene konkurrere.  
 
Likevel, de tre julepølsene som er nå blir «Årets produkter» er rangert i rekkefølge av dommerne, og om ikke 
desken ødelegger, så er de på trykk i VG i morgen. Så tilbake til vår kåringen.  
 
• Den største gruppen julepølser er de urøkte og 38 produkter deltok. 5 får gull, 6 sølv og  3 får bronse. Vi 

snakker om Sossisser, Juleknakk, Medisterpølser, ordinære Julepølser og Grove julepølser.   
• Regjerende mester fra 2011 er Urøkte Julepølser fra Grilstad Storhusholdning. Den må i år tre ned fra 

tronen. Årets gullproduktene er Juleknakk fra Inderøy slakteri, Sossisser fra Nordfjord Kjøtt, Gilde Kjøttrik 
julepølse fra Nortura, Julepølse fra Toten kjøtt og Urøkt julepølse fra Østli pølsemakeri. 

• Også i denne gruppen var det nødvendig med omdømming. Faktisk flere runder, med utsjalting produkt 
for produkt til vi hadde en vinner. 

• Dommerne mener vinneren er en veldig pen og god pølse. Den har et pent snitt. Pølsen ser bra ut og har 
saftig smak og god lukt av krydder.  

 

Vinneren:  Årets Urøkte julepølse 2013 er julepølse fra Toten Kjøtt AS 

 
  



Røkt julepølse 
• 18 produkter deltok og 3 får gull, 4 sølv og  1 får bronse. 
• Regjerende mester er Ringdalsmør fra Ole Ringdal. De må i år gi fra seg 

tittelen. Uansett. Man er god på Røkte julepølser på Vestlandet. Og blant 
østlandsbedriftene som er med i medaljekampen er de fleste bidragene 
Vossakorv. Her er da altså snakk om et vestlandsmesterskap med mange 
eksil-vestlendinger og noen slengere.  

• I toppen av medaljelisten har vi 3 klare gullmedaljevinnere. Det er 
Bøneskorv fra Bønes Gårdsmat, Julemør fra Nordfjord kjøtt og Grov 
julepølse fra Skjåkmat / Skjåk Turistheim.  

• Omdømming av de 3 produktene  var nødvendig. 
• Dommerne sier vinneren er en veldig pen og god pølse. Pølsen har noen 

hull men er ellers kjempefin. Den har et pent snitt ser bra ut med saftig 
smak med innslag av løk og generelt god lukt av krydder. 
Sammensetningen av krydderne gjør dette til en knall-pølse.  

 
Vinneren:  Årets Røkte julepølse 2013 er Julemør fra Nordfjord Kjøtt 

 



Julepølse spesial 
• 17 produkter deltok og 2 får gull, 3 sølv og  1 får bronse. 
• Produktene er svært ulike, det er flere Julebratwürst, Morrpølse, 

Innmatpølse, Dansk grov julepølse og Andepølse. 
• Medaljekampen står mellom bedriftene: Mydland, Stabburet 

storhushusholdning, Anni’s pølsemakeri, Leiv Vidar slakterforretning 
og Gårdsand.  

• Omdømming av de 2 gullproduktene var nødvendig. 
• Dommerne sier vinneren stråler av godt håndverk. En pølse med 

god løksmak, fin kryddersammensetning, saftig og med god 
konsistens. 
 

Vinneren:  Årets Julepølse spesial 2013 er  
Dansk Grov Julepølse fra Leiv Vidar Slakterforretning AS 





Nyskapning 
Fra invitasjonen har jeg lyst til å lese opp noe av det som står om Nyskapning 
 
Vi har fokus på produktutvikling og vil premiere et nyskapt produkt (lansert etter 1. oktober 2012). Dette 
må være en ny type produkt eller et kjent produkt i ny vri. Kjøtt må inngå i produktet. Det er viktig at det 
i påmeldingen beskrives hva som er nyskapningen, og ideen bak produktet. Selv om 
bedømmingsresultatene viser at det er litt igjen til toppen, kan dette oppveies av god ide, design, 
salgsvennlighet og god «storytelling». Andre forhold som appell, salgsvennlighet, emballasje og marked 
vurderes og vektlegges. 

 
• Det var 20 påmeldte produkter til spesialprisen. Juryen måtte i stor grad selv vurdere hva som var 

nytt og ideen. Noen produkter hadde vi sett og bedømt før – de ble lagt til side. Det var helt klart 
spennende nyskapninger for oss i nye produkter som Hjorteskank og Ribbeconfit. Ribbeconfiten var 
lenge med i vurderingen. Så var vi spent på Julebratwurst og Ribberull med trøffel og oliven, de 
måtte legges bort.  

• Produktene som var med til slutt var gjennomførte - ideen bak produktet var god.  
• Vi snakker om en videreutvikling fra Gårdsand – Lovises kylling og deres Kyllingconfit samt Gilde 

fersk leverpostei med portvin og fiken.  
• Begge må vi vel kategorisere som en ny vri på et kjent produkt. Men de er gjennomførte, de har 

god appell til juryen, er salgsvennlige og markedet tror vi finnes for dem slik produktet fremstår. I 
tillegg har begge produktene fått en god bedømming i ordinær konkurranse. 

 

Vinneren er Kyllingconfit fra Gårdsand 



Julefavoritt 
• 93 produkter påmeldt til spesialprisen og  juryen så for seg en svært omfattende oppgave. Vi tok derfor for oss 

kriteriene for konkurransen. «For å delta kreves at produktet i design, innpakking, smak, «storytelling» og andre 
elementer fremstår som spesielt «julete». Det vektlegges at produktet fremstår som attraktivt og at produktet er 
gjennomarbeidet og lever opp til forventningen i bruk og smak. Anvendelsesområdet må være høytidsmåltidene 
(julefrokost /-lunsj /-middag eller julebord).» 

• Første kriterium vi så etter var at produktet skulle være spesielt «julete». Det var i våre hoder en enkel vurdering, 
for selv om pinnekjøtt er julemat, må design og innpakking gjøre produktet mer julete for å passere. 

• Resultatet av silingen var at vi i satt igjen med en del enkeltprodukter og 3 produsenter med til dels gjennomførte 
juleproduktserier. Det var gøy å se at noen hadde turt å satse så sterkt på julen, vi likte det, og vil nevne 
Finsbråten, Nortura og Fatland Sandefjord med COOPs produktserie. 

• Vi likte spesielt godt designen til COOP på pålegget. Det er rustikt med gråpapir og en tydelig juleetikett, skiller seg 
ut i hengedisken. Finsbråten ser ut å ha kombinert produktutvikling og innpakking/design. Lefseseribben ser 
meget spennende ut. Nortura har en gjennomført serie med stor produktbredde. Designet gir et tydelig signal om 
høy kvalitet samtidig som det er masse jul. 

• Vi skulle finne ett produkt – ikke en serie. Men et innspill til arrangørene kan være å ta med juleproduktserie om 
to år, på samme måte som man i 2012 hadde pris til grillproduktserie.  

• Flere produkter var i sluttvurderingen, valget falt på et lutefiskbacon, - ikke det som nettopp ble delt ut som Årets 
lutefiskbacon, men et av de andre medaljeproduktene som fremstår som julete og vil passe på julebordet likeså 
godt som det kan sprite opp smaken på en travel førjulsmiddag.  
 

Vinneren er Gilde Lutefiskbacon 
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