


Pulled
• Dette er en ganske ny klasse  - var første gang med i 

2014.  Klassemessig passer den etter arrangørenes 
mening inn i kategorien Ferdig stekt/kokt. 

• Men deltakelsen er dessverre ganske lav i år. 2 
produkter fra 2 bedrifter deltok. 0 får gull, 1 får sølv og 0 
får bronse.

• Om vinneren sier dommerne at produktet er et veldig bra 
produkt som kanskje er litt mye pepret, men har fine 
stykker det er lett å rive fra hverandre.

Den beste i klassen Pulled er Pulled Pork fra Nordfjord 
Kjøtt AS



Ribbe
• 10 produkter deltok. 1 får gull, 0 får sølv og 3 får bronse.
• Konkurransen om å produsere den beste ferdigstekte 

juleribba skal ikke være enkel.
• De er alle flotte ribber med god svor som vil være sikre valg 

for en stresset julekokk. 
• I 2011 og 2013 var det Brødrene Ringstad som ble mester i 

kategorien, – hvordan går det med dem i år?
• Beklager Ringstad, i kampens hete er det Pers Kjøkken AS, 

Kuraas AS, Fatland Sandefjord og Ole Ringdal AS som 
kjemper i finalebedømmingen.

• Om vinneren sier dommerne at ribba har smaken av jul, har et 
meget bra utseende og kjøttet er saftig!

Vinneren:  Årets Ribbe 2015 er Stekeklar ribbe fra Pers 
Kjøkken AS



Juleskinke
• 17 produkter deltok. 2 får gull, 1 får sølv og 3 får bronse.
• I denne kategorien var det mange høydepunkt. Og bra er det, for det 

er mange skinker og svinesteker som gjerne vil bli julemat i Norge. 
• I 2013 var det Juleskinke fra Nordfjord Kjøtt som tok seieren.
• Kampen i år stod mellom Unil og Smedstuen Gård AS. 
• Om vinneren har dommerne sagt følgende: Flott smak av røyk og 

kjøtt, skinka har en god konsistens og er passe saftig.

Vinneren og årets juleskinke 2015 er: Røkt og saltet juleskinke fra 
Smedstuen Gård AS 



Stek
• 14 produkter deltok. 2 får gull, 0 får sølv og 5 får bronse.
• Klassen dekker både vilt, storfe og lam.  I medaljekampen i år er det 

mest lam og en oksestek.
• Vinneren fra 2013 var badsturøkt Lammelår fra Smedstuen Gård AS

og den er fortsatt på medaljelisten
• Men de to bedriftene som konkurrerer om topplasseringen i år er 

Pers Kjøkken AS og Unil.  
• Om vinneren sier dommerne at produktet har en tydelig og balansert 

kryddersmak, er saftig og mør! Et fristende produkt rett og slett!
Vinneren:  Årets Stek 2015 er Lammestek sous-vide fra 
Pers Kjøkken AS



Norgesmester Ferdig stekt/ kokt
• 44 produkter deltok. 5 får gull, 2 får sølv og 11 får bronse.
• Tidligere har vi kåret disse, som er beskrevet slik av dommerne:

– Røkt og saltet juleskinke fra Smedstuen Gård AS, beskrevet som ei skinke med flott smak av 
røyk og kjøtt, skinka har en god konsistens og er passe saftig.

– Pulled Pork fra Nordfjord Kjøtt AS, et veldig bra produkt som kanskje er litt mye pepret, men 
har fine stykker det er lett å rive fra hverandre.

– Lammestek sous-vide fra Pers Kjøkken AS, produktet har en tydelig og balansert 
kryddersmak, er saftig og mør! Et fristende produkt rett og slett!

– Stekeklar ribbe fra Pers Kjøkken AS, ribba har smaken av jul, har et meget bra utseende og 
kjøttet er saftig!

• Disse var det umulig å rangere uten finaledømming. 
• 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 fortreffelig 
av denne skinka fra Dal. 

Vinneren – Norgesmester i Ferdig stekt/kokt 2015 er 
[innlagt pause for spenningens skyld]

Røkt og saltet juleskinke fra Smedstuen Gård AS





Urøkt pinnekjøtt
• 31 produkter deltok og 1 får gullmedalje, 4 får sølv og 4 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. 

• Regjerende mester fra 2013 er Urøkt pinnekjøtt fra Gunnar 
Ruud Catering.

• Men nå – Årets Urøkte pinnekjøtt
• Her er dommernes vurdering: Et pinnekjøtt med meget god 

smak, mørt og godt! Hel side er tilskåret slik det skal, pusset fint, 
nakke og marg er fjernet. Når pinnene er delt slik de skal blir det 
gull!

Vinneren:  Årets Urøkte Pinnekjøtt 2015 er Urøkt Pinnekjøtt fra 
Nordfjord Kjøtt AS



Pinnekjøtt spesial
• 15 produkter deltok. 1 får gull og 3 får sølv.
• Klassen inneholder pinnekjøtt som selges ferdig utvannet –

gryteklart, eller ferdig kokt – som kun trenger oppvarming, eller 
pinnebog av lam, samt pinnekjøtt av andre dyreslag . 

• De gryteklare eller ferdig kokte produktene gir forbrukeren eller 
hotellkjøkkenet et produkt som bare trenger damping, eller 
oppvarming og hele tilberedningen går dermed betydelig raskere. 
I 2013 var det Pinnebog fra Jens Eide som vant, de er ikke i toppen 
denne gang.
Men også i år er det en pinnebog som gjør det best

• Dommerne sier dette er et supert produkt! Nydelig smak og 
konsistens.

Vinneren:  Årets Pinnekjøtt Spesial 2015 er Folkets Hardangerlam
Pinnebog fra Unil



Røkt pinnekjøtt
• 19 produkter deltok og det ble 5 gullmedaljer, 1 får 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, men med 5 gull er det flere som viser 
de kan nettopp det

• Røkt Pinnekjøtt fra Nordfjord Kjøtt seiret for to år siden, klarer det i år også? I så fall, 
er de leveringsklare for hele landet?

• Blant gullmedaljevinnerne finner vi H Mydland, Vossakjøt, Nordfjord Kjøtt, Fjellgarden 
Hovden og Johs. Jacobsen. Dette er både store og små produsenter. 

• Etter en finalebedømminger endte vi på et skikkelig godt gull-produkt.
• Dommerne sier dette er Norsk Mattradisjon på sitt beste. Perfekt på alle 

bedømmingspunkter. Det har nydelig lukt og smak, er mørt og saftig, og ikke minst 
perfekt tilskåret.

• Vinneren:  Årets Røkte Pinnekjøtt 2015 er Røkt Pinnekjøtt fra Nordfjord Kjøtt AS



Norgesmester pinnekjøtt 
I alt 65 forskjellige typer pinnekjøtt i årets konkurranse, det er ny rekord i NM - 10 flere enn i 
2013 - og sier noe om mangfoldet. Blant disse 65 ble 21 premiert: 7 stod til gull, 8 til sølv og 6 
til bronsemedaljer. 

Det er allerede kåret klassevinnere:

Årets Urøkte Pinnekjøtt – der Nordfjord Kjøtt AS gikk til topps
Årets Røkte Pinnekjøtt – enda ett topp produkt fra Nordfjord Kjøtt AS
Årets Pinnekjøtt spesial – med navnet «Folkets Hardangerlam Pinnebog» fra Unil

Nå skal den gjeveste prisen innen pinnekjøtt deles ut, nemlig Norgesmesteren. For å kåre 
denne ble dommerne servert de fem beste pinnekjøttene i konkurransen, og eliminerte seg 
frem til topp tre og til slutt Norgesmester. Dommerne var samstemte, det hersket ingen tvil! 

Som sagt tidligere i dag er dette et produkt det ikke var noe å trekke på. 

Vinneren – Norgesmester i Pinnekjøtt 2015 er 
[innlagt pause for spenningens skyld]

Røkt Pinnekjøtt fra Nordfjord kjøtt





Syltelabb
• 2 produkter deltok og 1 av disse får sølv.
• Regjerende mester fra 2013, som i 2011 er 

Syltelabber fra Nortura. Greier de å ta trippel?
• Om den beste syltelabben mener dommerne at 

den har god smak og er et fint tradisjonsprodukt.

Den beste Syltelabben i 2015 er fra Nortura



Lutefiskbacon
• 10 produkter deltok og 2 får gull og 1 får sølv.
• I 2013 fikk Bacon i terninga fra Ole Ringdal AS 

gull. Går det mot gull i år også til Hellesylt?  
• Foruten Ole Ringdal, kjemper også Nordfjord Kjøtt 

AS og Kuraas om tittelen.
• Dommerne sier dette er et svært bra 

Lutefiskbacon, ja til og med over forventet i 
kvalitet. Mørt, perfekt saltinnhold og det er brukt 
svært gode råvarer. 

• Vinneren:  Årets Lutefiskbacon 2015 er fra 
Nordfjord Kjøtt AS



Julepølse spesial
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, julepølsene som var med i finalebedømmingen og 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 kåringen

• 18 produkter deltok og 3 får gull, 3 får sølv og 4 får bronse.
• Dette er en klasse om omfatter mange spesialiteter og produktene er svært ulike, f.eks. 

finner vi bæde rå julepølser, Julebratwürst, Juleknakk, Morrpølse, Innmatpølse og Dansk 
grov julepølse i denne klassen.

• Dansk Grov Julepølse fra Leiv Vidar Slakterforretning AS er avtroppende mester fra 2013. 
• Topplasseringen i år står mellom 3 bedrifter: Brandbu pølsemakeris Julepølse, Annis 

Pølsemakeris innmatpølse og Inderøy slakteris Juleknakk.
• Dommerne sier vinneren har en flott pølse med en fin konsistens.

Vinneren:  Årets Julepølse spesial 2015 er Slakterens Julepølse fra Brandbu 
pølsemakeri



Røkt julepølse
• 17 produkter deltok og 4 får gull, 2 får sølv og 1 får bronse.
• Regjerende mester er Julemør fra Nordfjord Kjøtt. De må i år gi fra 

seg tittelen. 
De er flinke til å lage Røkte julepølser på Vestlandet, men en skal 
ikke kimse av østlandsbedriftene heller. 

• I toppen av medaljelisten har vi 4 klare gullmedaljevinnere. Det er 
Sundepølsa fra Rosendal gardsmat, Vossakorv fra Finsbråten, 
Henriettes Vossakorv fra Fatland og Dampemør fra Johs. Jacobsen.

• Dommerne sier at vinneren er den perfekte Vossakorv! Så nå står 
kampen om pølsene fra Finsbråten og Fatland! Vossakorven har en 
flott smak med kryddersnert, god røyk- og kjøttsmak. 

Vinneren:  Årets Røkte julepølse 2015 er Vossakorv fra Finsbråten.



Urøkt julepølse
• Den største gruppen julepølser er de urøkte og 26 

produkter deltok. 2 får gull og 2 får bronse. Vi snakker 
om Sosisser, Juleknakk, Medisterpølser, ordinære 
Julepølser og Grove julepølser. 

• Regjerende mester fra 2013 er Julepølse fra Toten Kjøtt. 
Den må i år tre ned fra tronen. Årets gullprodukter i år er 
Julepølsene fra Jens Eide og Pers Kjøkken.

• Dommerne mener vinneren er verdig sin tittel hvor det er 
lite å trekke, med et flott utseende, en lukt og smak som 
er fortreffelig!

Vinneren:  Årets Urøkte julepølse 2015 er Julepølse fra 
Jens Eide.





Hverdagspålegg
• 17 produkter deltok. 0 får gull, 3 får sølv, og 2 får 

bronse.  
• De påmeldte produktene er skinker i kokte og røkte 

varianter, servelat og ulike fjørfeprodukter. Dette er 
økonomiprodukter, der prisen er et viktig kriterium. 

• I 2013 vant Folkets Kokt Skinke fra Unil AS. Denne 
kokte skinka var i finalen i år igjen, sammen med 
Folkets Hamburgerrygg og Gilde kalverullade. 

• Dommerne sier vinneren er et pent produkt med god 
lukt og smak , men savner litt kjøtt og kryddersmak.

Det beste Hverdagspålegg 2015 er Gilde Kalverullade
fra Nortura



Storpakning pålegg
• 17 produkter deltok. 2 får gull og 1 får bronse.
• Regjerende mester fra 2013 er Pastrami fra Grilstad

Storkjøkken.
• I finalebedømmingen var det faktisk en intern kamp om 

tittelen: to produkter fra samme leverandør ble bedømt 
på nytt.

• Om vinnerproduktet sier dommerne at dette er et flott 
produkt med god smak, og er så saftig som et slikt 
produkt kan bli. 

Vinneren:  Årets Storpakning pålegg 2015 er Kokt 
tunge i form fra Pers Kjøkken AS



Rull
• 27 produkter deltok, som i 2013. 5 får gull, 4 får sølv og 0 får 

bronse.
• I år har vi sett Ribberull, Lammerull, Okserull, Tungerull og 

nykommeren Hjorterull.  Her er det noe for enhver smak.
• Regjerende mester fra 2013 er Ribberull fra Mydland AS. 
• I år var det ikke mindre enn 5 gullprodukter som kjempet om å 

bli årets rull. Kampen sto mellom Røroskjøtt, Skjåkmat, 
Nordfjord Kjøtt, Nortura og Høvikveien Kjøtt og Kolonial. 
Disse måtte bedømmes om igjen for å kunne kåre en vinner.

• Om vinneren sier dommerne at dette er et flott produkt! Saftig 
og mør rull med god smak!

• Vinneren av Årets Rull 2015 er Thulefjord lammerull i bit 
fra Nortura





Skolemester

• 3 skoler deltok. 0 får gull, 1 får sølv og 1 får bronse.

• 2 skoler har laget så bra produkter at de faktisk er blant den øvre 
tredjedelen på resultatlista.  Det applauderes!

• Dommerne sier den beste skolemedisterkaken er en flott 
medisterkake, men den er for salt og har for mye pepper. Den 
mangler «julesmaken». Konsistensen er saftig. 

Årets Skolemedisterkake 2015 er:  Åssiden 
videregående skole





Sylte
• 28 produkter deltok. 2 får gull, 6 får sølv og 2 får bronse.
• Svært mange produkter har blitt bedømt og det er spennende å se 

variasjon og mangfoldet i kategorien. Produsentene er store og små, 
og de er fra hele landet. 

• I 2013 seiret julesylte fra Leiv Vidar Slakterforretning.
• Øverst i medaljekampen i år finner vi produsenter fra to byer som 

har kjempet om fortsatt plass i Tippeligaen i år. En fra Nord- Norge 
og en fra Sør-Norge. Tromsø mot Sandefjord.   

• Vinnerproduktet er beskrevet som ei flott sylte med smak, lukt og 
konsistens som en forventer å finne på et av julens meste 
tradisjonelle pålegg.

• Vinneren rykker ned fra Tippeligaen, men stiller fortsatt i 
elitedivisjonen for sylter!

Vinneren: Årets Sylte 2015 er Luxus julesylte fra Pers Kjøkken AS



Delikatessepålegg Svin
• 39 produkter deltok. 6 får gull, 6 får sølv og 4 får bronse.
• I denne store kategorien med delikatessepålegg av svin, der 

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

• I 2013 var det Skinkestek fra Unil AS som trakk det lengste 
strået. 

• Det er to produsenter som står for de fire beste produktene –
Kuraas AS og Unil! 

• Det måtte omdømming til for å kåre en vinner.
• Om vinneren sier dommerne at dette er et fantastisk produkt 

som har en balansert smak av pesto, er flott å se på og er 
mørt og saftig.
Vinneren: Årets Delikatessepålegg svin 2015 er Pestofilet 
skåret fra Kuraas AS



Postei /paté
• 18 produkter deltok. 2 får gull og 3 får bronse.
• Posteier og patéer er alt fra tradisjonell postei fra svin til de 

forseggjorte patéene som like gjerne er basert på vilt. 
• I år opplevde vi bl.a. patéer med fantastisk utseende som dessverre 

ikke holdt samme kvalitet på smak. Mens helt ordinære posteier og 
juleposteier smakte fortreffelig.

• I 2013 var det Andepate fra Gårdsand dro avgårde med seieren. 
• De fem medaljeproduktene er fra 5 forskjellige bedrifter – både store 

og små. Den hardeste kampen sto mellom tradisjonsbedriftene Pers 
Kjøkken og Jens Eide.

• Vinnerproduktet beskrives som en flott leverpostei med god 
smørbarhet og en fin leversmak. 

Vinneren av Årets Postei/ paté 2015 er Ovnsbakt postei fra Pers 
Kjøkken AS



Delikatessepålegg Spesial 
• 11 produkter deltok. 2 får sølv og 1 får bronse.
• Regjerende mester fra 2013 er Badsturøkt lammelår 

fra Kuraas AS.
• I år deltok pålegg i denne basert på storfe, lam og 

rein. Medaljene er utdelt til 2 lammeprodukter og ett 
storfeprodukt. 2 kommer fra nord ett fra øst i landet. 

• Kampen om det beste produktet sto tilslutt mellom et 
storfeprodukt og et lammeprodukt. 

• Om vinnerproduktet sier dommerne: godt 
tradisjonspålegg, god smak, behagelig konsistens 

• Beste Delikatessepålegg spesial 2015 er 
Tungerull fra Finsbråten



Norgesmester Pålegg
• Pålegg er den største klassen i NM. Her er det flest undergrupper – hele 8, og desidert flest produkter, 

hele159 produkter deltok. 17 av dem får gull, 21 får sølv og 13 får bronse.

• Tidligere har vi kåret 7 Årets produkter innenfor pålegg:
– Årets rull: Lammerull fra Thulefjord, Nortura 
– Årets Storpakning pålegg: Kokt tunge i form fra Pers Kjøkken AS 
– Årets Hverdagspålegg: Gilde Kalverullade fra Nortura 
– Årets Delikatessepålegg spesial: Tungerull fra Finsbråten
– Årets Delikatessepålegg svin: Pestofilet skåret fra Kuraas AS
– Årets Postei/ paté: Ovnsbakt postei fra Pers Kjøkken AS
– Årets Sylte: Luxus julesylte fra Pers Kjøkken AS

• Regjerende Norgesmester, Julesylte fra Leiv Vidar Slakteforretning, er altså ikke med i finalerunden. 
• Det var klart for den største finalebedømmingen i år. Dommerne syntes flere av produktene var verdige tittelen og 

flere runder med avstemming måtte til. 
• Vinneren fremstår som et flott produkt med smak, lukt og konsistens som en forventer å finne på et av julens mest 

tradisjonelle pålegg. Vi snakker om et veldig godt håndverk, men det kan man vel egentlig forvente av en bedrift 
med håndverkstradisjoner tilbake til 1961. Byens fotball-lag rykket ned fra eliten forrige helg. Et plaster på såret for 
byen må bli at Norgesmester i pålegg 2015 er: 

Vinneren – Norgesmester i pålegg 2015 er [innlagt pause for spenningens skyld]

Luxus julesylte fra Pers Kjøkken AS





Karbonade
• 6 produkter deltok. 0 får gull, 1 får sølv og 1 får bronse.
• Produktene er av storfe og elg. Elgkarbonader fra UNIL

er regjerende tittel-holder fra 2013.

• Dommerne sier dette var flotte karbonader, bar preg av å 
være hjemmelagde med rustikk preg.

Den beste karbonade 2015 : Håndstekte karbonader fra 
Eide Handel



Panerte (nuggets/snitzel)
• 4 produkter deltok. 0 får gull, 1 får sølv og 2 får bronse.
• Produktene som har blitt sendt inn består av kylling, kalkun 

eller svinekjøtt. Variantene er steaklets, nuggets og snitzler. 
• Bedømmingen viser at er skjedd forbedringer siden 2013, 

men det er fortsatt mye å gå på for å oppnå gull.  Når får vi en 
premium wienersnitzel til bedømming? 

• I 2013 ble Stabburet Kalkunsteaklet m/ost 140g fra Stabburet 
Storhusholdning vinneren av denne klassen.

• Om det beste Panerte produktet sier dommerne at dette er en 
nuggets som har en god og mild smak, fin størrelse og fin 
fordeling av kavring.

Det beste Panerte produktet 2015: Kyllingnuggets fra Unil



Kjøtt-/medisterkake
• 50 produkter deltok. 1 får gull, 6 får sølv og 5 får bronse.
• Produktene består av kjøtt- og medisterkaker som er tradisjonelle, 

finhakkede eller grove. Medisterkakene var i flertall. Som medalje-
mengden vitner om er det mange produkter som får gode resultater. 

• I 2013 ble Medisterkaker fra Jens Eide Årets medisterkake. I år var 
det i 3 bedrifter som kjempet om tittelen – Høvikveien Kjøtt og 
Kolonial, Gunnar Ruud Catering og Annis Pølsemakeri! 

• Medisterkaken som får tittelen året medisterkake er beskrevet som 
et superbra produkt, med den typiske medistersmaken, dette er en 
grov og saftig kake!

Årets kjøtt-/medisterkake 2015:  Grov medisterkake fra Gunnar 
Ruud Catering AS



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.

60 produkter deltok i gruppene Karbonade, kjøtt-/medisterkake, panerte. 1 får gull, 8 får sølv og 8 får 
bronse.
• Om den beste Karbonaden, håndstekte karbonader fra Eide Handel, sa dommerne at de var 

flotte, bar preg av å være hjemmelagde med rustikk preg.
• Om den beste Medister-/ kjøttkake, fra Gunnar Ruud Catering, sa dommerne at det er et superbra 

produkt, med den typiske medistersmaken, er en grov og saftig kake!
• Om det beste Panerte produktet, Folkets Kyllingnuggets fra Unil, sier dommerne at dette er en 

nuggets som har en god og mild smak, fin størrelse og fin fordeling av kavring.
• I finalebedømmingen sa dommerne at produktet fremsto har utmerkede råvarer, svært god smak 

med passe salt, den er saftig og  passe grov.
Vinneren – Norgesmester i kaker 2015 er 
[innlagt pause for spenningens skyld]
Gunnar Ruud Catering AS
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