RESULTATLISTE
NORGESMESTERE
Grill
Ytrefilet rødvinsmarinert
Fatland Ølen AS
Spekekjøtt
Umberto spekeskinke
H.Mydland AS
Pølse
Bratwurst urøkt
Fatland Sandefjord AS
Spekepølse
Gilde Favoritt Salami
Nortura SA
Bacon
Bacon uten svor skåret
Kuraas AS
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Årets medaljevinnere
Bacon i skiver

Bacon spesial

Gull
Bacon uten svor skåret, Kuraas AS
(Årets Bacon i skiver og Norgesmester i bacon)
Bacon i skiver 130 g, Fatland Ølen AS
Grilstad Bacon i tynne skiver, Grilstad AS
Gilde Frokostbacon, Nortura SA

Gull
Varmrøkt Bacon, H. Mydland AS (Årets Bacon spesial)
Tørrsaltet bacon, modnet, Aron Mat AS
Pancetta PastaPasta, Håland Kjøtt AS
Gilde Stjernebacon terninger, Nortura SA

Sølv
Tørrsaltet bacon, skåret, Aron Mat AS
Tørrsaltet bacon, Høvikveien Kjøtt og Kolonial AS
Tørrsalta Bacon, Håland Kjøtt AS
Bacon skåret, Slakter Eftedal AS
Bacon skivet, Smedstuen Gård AS
Jacobs Utvalgte bacon, Unil AS
Bronse
S.L tørrsaltet bacon, A. Strøm-Larsen AS
Bacon i skiver uten svor 400 g, Nordfjord Kjøtt AS
Gilde Stjernebacon, Nortura SA
Eldhusbacon,Vossakjøt AS

Bronse - Filetbacon tørrsaltet, Grilstad Storkjøkken

Spareribs
Gull
Spareribs med bbq saus, Kløverkjøtt AS (Årets spareribs)
Spareribs av lam med urter og hvitløk, Unil AS
Sølv - Spareribs marinert kokt, Grilstad Storkjøkken
Bronse
Spareribs med hoisin saus, Kløverkjøtt AS
Spareribs marinert, Kuraas AS

Samarbeidspartner

Vil være med å bygge kvalitet i bransjen
- Høy kvalitet blir stadig viktigere i kjøttbransjen. NM setter
søkelyset på kvaliteten, og det ønsker vi å være med på, sier daglig
leder Stig Pedersen, Multivac AS.
-De som vinner i NM er veldig stolte av
det, og vi ser at vinnerne stiller ut sine
medaljer lett synlig i bedriften. Dette
er viktig for deltakerne. Mye spennende
skjer innen den norske kjøttbransjen,
og det ønsker vi som leverandører til
bransjen å være med på.
Multivac AS leverer til både kjøttbransjen og fiskeindustrien. -Kjøttbransjen
er en viktig del av vår omsetning. Vi ser
at bedriftene er villige til å investere
framtidsrettet i kvalitetsprodukter. For
kjøttbedriftene blir det stadig viktigere
å vise kunden tydelig hva som ligger i
pakken. Derfor blir pakking og emballasje viktigere.
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Multivac AS har lange tradisjoner som
leverandør til hele matindustrien. For
drøyt 50 år siden startet det med
vakuum kammermaskiner. Nå har selskapet har som ambisjon å være totalleverandør av alt utstyr til pakkeriet i både
kjøttbransjen og fiskeindustrien. Det
norske selskapet er en del av et globalt
konsern med 4500 ansatte. Det norske
kontoret ligger i Sandefjord og har 25
ansatte.
- Kjøttbedriftene er kravstore og
utfordrende å jobbe for, og vi er et selskap
som tåler å bli stilt krav til, sier han.
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Marinert/krydret svinekjøtt

Marinert/krydret fugl

Gull
Gilde Urtemarinert svinefilet, Nortura SA
(Årets marinert/krydret svinekjøtt )
Ovnsbakt svinenakke, Gunnar Ruud Catering AS
Marinert flintsteik Nordfjord Kjøtt AS
Meny IPA marinert nakkefilet, Norfersk AS
Gilde Glazed Pork Belly - Sousvide grill, Nortura SA
Gilde Nakkekotelett Chili krydret, Nortura SA
Røkte koteletter uten ben, Smedstuen Gård AS

Gull
Stange Buffalo wings,
Stange Gårdsprodukter AS
(Årets marinert/krydret fugl)
COOP Soltørket tomat Kyllingfilet, Den Stolte Hane Jæren AS
Stange Kylling lårfilet med dill, Stange Gårdsprodukter AS
Sølv
COOP Buffalowings Oliven Italia, Den Stolte Hane Jæren AS
SG Kylling vingeklubber Brasiliansk BBQ, Den Stolte Hane Jæren AS
Stange bbq bryst, Stange Gårdsprodukter AS
Kylling lårklubber “YtterøyCut” lemon, Ytterøykylling AS

Sølv
Krydret nakkekotelett, Nordfjord Kjøtt AS
Folkets svin indrefilet urtemarinert, Norfersk AS
Bronse
Grillkotelett chili/rødvin marinert, KURAAS AS
Spar svin ytrefilet urtemarinert, Norfersk AS

Bronse
Spicy kyllingklubber og vinger, Stange Gårdsprodukter AS
Stange Kyllingbryst Farmers BBQ, Stange Gårdsprodukter AS
Stange Kyllinglår FARMERS BBQ, Stange Gårdsprodukter AS

Marinert/krydret lam

Marinert/krydret storfekjøtt

Gull
Lam ytrefilet rosmarinmarinert, Fatland Ølen AS
(Årets marinert/krydret lam)
Lammekoteletter middelhavsmarinerte, Fatland Ølen AS
Rødvinsmarinert lammemørbrad, Høvikveien Kjøtt og Kolonial AS
Marinert lammelår, Nordfjord Kjøtt AS

Gull
Ytrefilet rødvinsmarinert, Fatland Ølen AS
(Årets marinert/krydret storfekjøtt/ Norgesmester i Grill)
Meny Amber Ale marinert mørbrad, Norfersk AS
Gilde Entrecote Ghost. Chili Klaus, Nortura SA

Sølv - Marinerte lammekoteletter, Nordfjord Kjøtt AS

Bronse - Ribey peppermarinert, Fatland Ølen AS

Sølv - Brisket marinert Sousvide, Grilstad Storkjøkken

Bronse - Meny fårefilet marinert, Norfersk AS

Samarbeidspartner

Kan vi hjelpe deg og din bedrift?
- 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.
Det sier salgssjef Jon Norbø og fagsjef
Lotte Conradsen i TINE. Sammen med 8
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 opp
varming, og beholder konsistensen. En

egenskap som gjør den godt egnet i
pølser, sier Lotte Conradsen.
- Vi deltar som sponsor 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 profesjonelt arrangement,
og ser at bedriftene bruker resultatene
fra NM aktivt både for å videreutvikling
produktene og i markedsføringen, sier
Jon Nordbø.

TINE INGREDIENS

Vi blander oss i det meste ®

Ostepølse er et kjent begrep, og bare fantasien setter grenser. TINE Fløtepulver kan tilsettes i farsen og gir produkter en saftig konsistens og en god rund smak.
Begge foto: Mari Svenningsen

www.kjottprodukter.no

innstikk kjottbransjen 2016 - onsdag.indd 3

27.04.2016 11.39.56

Årets medaljevinnere
Burger

Snadderpølse m/ost

Gull
Gilde Hamburger Homestyle - Høyrygg 160 g, Nortura SA
(Årets burger)
Tina hamburger, Norfersk AS
Limosinburger, Fatland Ølen AS

Gull
Ostechiligrill, Åkeberg Skoglunn Pølsemakeri AS
(Årets Snadderpølse m/ost)

Sølv
Chilliburger, Fatland Ølen AS
Hamburger Original, Grilstad AS
Baconburger, Grilstad AS
Thick and Juicy Burger, Nordfjord Kjøtt AS
Bronse
Angus Burger, Brandbu Pølsemakeri AS
Hamburger havsalt og pepper, Fatland Ølen AS
Cheeseburger, Fatland Ølen AS
Burger med chili og jalapeno, Nordfjord Kjøtt AS
Favoritt burger med bacon, Nordfjord Kjøtt AS
King Size Burger, Nordfjord Kjøtt AS

Burger spesial
Gull
Coop sliders kylling og ost, Den Stolte Hane Jæren AS
(Årets burger spesial)
Høgfjellsburger, Smedstuen Gård AS

Sølv
Osteknäcker, Finsbråten AS
Hvitløkspølse/ cheddar, jalapeno, Ingebrigtsen Kjøtt AS
Ostepølse, Jens Eide AS
Ostechilipølse, KURAAS AS

Snadderpølse, hot
Gull
Debreziner, A. Strøm-Larsen AS
(Årets Snadderpølse, hot)
Jacobs Utvalgte currywurst, Unil AS
Bronse
Salsicha picante chili, Fatland Sandefjord AS
Chilipølse, Jens Eide AS

Grillpølse
Sølv - Grillpølse 80 %, Unil AS (Årets grillpølse)

Sølv - Kyllingburger timian og hvitløk,Ytterøykylling AS
Samarbeidspartner

NM hever produktkvaliteten
- Produsentene har selvsagt fokus på produktkvalitet hele året, men man skjerper seg ekstra til
konkurranser, og derfor er NM et godt tiltak for kjøttbransjen, sier administrerende direktør
Arne Olafsen hos Arne B. Corneliussen AS.
- 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.

- For ABC er det helt naturlig å være sponsor for NM,
sier Arne Olafsen og Roar Furuhaug.
(Foto: Håvard Langmoen)
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- Kvalitetsbevisste forbrukere nyter godt av
at bransjen hever blikket og setter produktkvalitet først, skyter salgs- og markedssjef
Roar Furuhaug inn. Han forteller samtidig at
ABC er stolte over at kollega Ola Stuberg
er dommer under NM.
Olafsen og Furuhaug viser fram prøvekjøkkenet der de inviterer kunder til produktutvikling og demonstrasjoner. Stadig har
de kunder innom som ønsker å utvikle nye
produkter, eller se på sammensetning og
prosess i eksisterende resepter.
- For oss er det viktig å kunne hjelpe våre
kunder med innovasjon og produktutvikling.
Vi har gjennom flere år jobbet med tiltak
for å redusere salt i kjøttvarene. Dette er
høyaktuelt nå som matbransjen har inngått
saltpartnerskap med Helsedirektoratet.
ABC har bygd seg opp til å bli en svært viktig aktør i bransjen. Organisasjonen med 32
ansatte har høy kompetanse og lang fartstid.

Kjøttbransjen er viktigste område for ABC
og står for 75 prosent av årsomsetningen
på omkring 236 millioner kroner netto.
ABC er et heleid datterselskap av danske
DAT-Schaub, som foruten å være en av
verdens største firmaer innen naturtarmer
handler mye med kunsttarmer, ingredienser
og emballasje.
- Å være en del av et stort internasjonalt
konsern med 20 søsterselskaper over
hele verden gir oss mange fordeler, som
kommer våre kunder til gode.Vi får tidlig
vite om nyheter i bransjen, og har et stort
kontaktnett over hele verden, sier Olafsen.
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Middagspølse

Snadderpølse, urøkt

Sølv - Kjøttpølse reale, Fatland Sandefjord AS
(Årets middagspølse)

Gull
Bratwurst urøkt, Fatland Sandefjord AS
(Årets Snadderpølse, urøkt og
Norgesmester i pølse)
Rå Salsiccia spiral Hampshire, Fatland Sandefjord AS
Rå Bratwurst urøkt Hampshire, Fatland Sandefjord AS
Rå Chorizo spiral Hampshire, Fatland Sandefjord AS
Bratwurst knäcker urøkt, Finsbråten AS

Snadderpølse, røkt
Gull
Italienske pølse, Fatland Sandefjord AS
(Årets Snadderpølse, røkt)
Lammepølse, Fatland Sandefjord AS
Jacobs Utvalgte Anguspølse med dijon, Unil AS
Gourmetpølse, Åkeberg Skoglunn Pølsemakeri AS
Sølv
La Parisienne gourmetpølse, Finsbråten AS
Røkt Bratwurst, Gunnar Ruud Catering AS
Røster, Inderøy Slakteri AS
California roadhouse grill, Manstad Kjøtt AS
Svinemør uten melk og gluten, Ole Ringdal AS
Kyllingpølse provence, Slakter Eftedal AS
Mexicansk pølse, Åkeberg Skoglunn Pølsemakeri AS
Bronse
Berliner knäcker, Finsbråten AS
Løk knäcker, Finsbråten AS
Ramsløkpølse, Toten Kjøtt AS
Prestegardspylse,Vossakjøt AS

Bronse
Rå Gourmetpølse Limousin, Fatland Sandefjord AS
Jacobs Utvalgte Siciliana pølse, rå, Unil AS

Snadderpølse, åpen klasse
Gull
Spekegrill, Brandbu Pølsemakeri AS
(Årets Snadderpølse, åpen klasse)
Grov elggrill, Skjåkmat
Sølv - Tind GrillChorizo 230 g, Tind Spekevarer AS
Bronse - Hartevasspylse, AS Sætersdalen

Grill spesial
Gull
Tapasmix pølser, Grilstad Storkjøkken
(Årets Grill spesial)
Grillspyd av lam, Unil AS
Sølv
Kylling grillspyd tandori, Slakter Eftedal AS
Gyrosspyd, Unil AS

Samarbeidspartner

Matmerk – stolt samarbeidspartner
- Matmerk er stolte over å være samarbeidspartner for NM i Kjøttprodukter. Som eier av den offisielle
merkeordningen for norsk mat, Nyt Norge, har vi mange gode merkebrukere i kjøttbransjen. De ønsker vi
å ta godt vare på og vi tar gjerne imot nye også.
For at du skal få fram at produktet ditt er
laget på norske råvarer, da er Nyt Norge
det aller mest effektive merket du kan
bruke, sier Matmerks administrerende
direktør Nina Sundqvist.

Når de beste i bransjen møtes for å
konkurrere, ja så ligger det mye god
fagkunnskap og prestisje bak produktene.
Målet er jo at forbrukeren skal trykke
disse norske kvalitetsproduktene til sitt
hjerte gjennom gane og mage,
og at vi gjennom våre merkeordninger, Nyt Norge og Spesialitet,
skal gjøre det enkelt for forbrukere å finne maten i butikken.
Både den norske og den norske
og lokale med unik smak, understreker hun.

produkter. Prisen skal gå til en produsent
som produserer i tråd med Matmerks
visjon om å fremme mangfold, kvalitet og
verdiskapning i norsk matproduksjon.
Jeg har stor tro på norsk kjøttbransje.
Dere har innsatsvilje, innovasjonsevne og
er tro mot tradisjoner og håndverk. Det
lover godt for norske forbrukere som vil
ha det beste av norske kjøttprodukter.
Kan vi få enda flere forbrukere til å finne og
velge deres produkter i butikkhyllene har
vi gjort en god jobb, avslutter Sundqvist.

Matmerk deler ut sin hederspris
under NM i kjøtt. Det gjør vi
for å synliggjøre og verdsette
kjøttbransjens produsenter og

Matmerks direktør Nina Sundqvist.
Foto: Carloline Roka

www.kjottprodukter.no
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Årets medaljevinnere
Wienerpølse

Fenalår, helt

Gull
Winerpølse reale, Fatland Sandefjord AS
(Årets Wienerpølse)
Wienerpølser, Finsbråten AS

Gull
Fenalår, Solberg Pettersen AS (Årets Fenalår, helt)
Fenalår, Aron Mat AS
Sirupsaltet fenalår, H. Mydland AS
Speka og marinert lammelår, Tind Spekevarer AS
Jacobs Utvalgte Fenalår, Unil AS

Sølv - Wiener 80 %, Unil AS
Bronse
Wienerpølse, Jens Eide AS
Wienerpølse 480 g, Nordfjord Kjøtt AS
Wiener, Norsk Kylling AS
Wienerpølse, Åkeberg Skoglunn Pølsemakeri AS

Speket svinekjøtt, oppskåret
Gull
Umberto spekeskinke, H. Mydland AS (Årets Speket
svinekjøtt, oppskåret og Norgesmester Spekekjøtt)
Stranda Marmorert Svin, Grilstad AS
Gilde St Kristina langtidsm. spekeskinke 24 mnd, Nortura SA
Jacobs Utvalgte spekeskinke, Unil AS
Sølv - Spekeskinke 300 g røkt, Fatland Sandefjord AS

Spekekjøtt, åpen klasse
Gull
Spekeskinke, Heidal Landbruks Produkter
(Årets Spekekjøtt, åpen klasse)
Strandalam, Grilstad AS
Fenalår av kje, Heidrun AS
Spekerull av elg, Inderøy Slakteri AS
Godt modna skinke i bit, Tind Spekevarer AS
Sølv
Stranda Speket Biff, Grilstad AS
Speket andebryst, Gårdsand AS
Reinsnabb,Vossakjøt AS

Bronse - Westfaler skinke, Per’s Kjøkken AS

Bronse
Benfritt fenalår, Per’s Kjøkken AS
Vinjeskinke, eplegris, Vinje Slakteri AS

Samarbeidspartner

Samarbeidspartner

– NM betyr mye for kvaliteten

Er der for kunden

- At kjøttbransjen arrangerer et NM for kjøttprodukter viser at bransjen ønsker å ta kvalitet på
alvor, sier markedsdirektør Ulf Rinnan i Nopla AS.

- NM er viktig for oss for å treffe kundene, følge
med på det som skjer og vise oss fram, sier daglig
leder Petter Breigutu i Bokken AS.

- Dette er positivt og skaper en god forankring i markedet for lokale
og norskproduserte kjøttvarer, dette i et stadig mer konkurranseutsatt marked. For oss som produsenter og leverandører til denne
bransjen, bidrar dette til å skape visshet og trygghet for et fremtid
marked i Norge, legger han til. Selskapet startet i 2012, ble nylig overtatt av Lycro AS og er dermed godt rustet til å levere til kjøttbransjen.

Oppslutningen er stor blant produsentene. Det gjør at kvaliteten
på produktene er høy da utmerkelsene man får kan være av stor
betydning for de enkelte bedriftene og man gjør sitt ytterste for å
oppnå heder og ære. Stor deltakelse medfører bredere utvalg for
forbrukerne å velge i. Nye varianter av produkter dukker også opp.

Lycro og Nopla har totalt 58 ansatte, leverer til kjøttbransjen og
annen matindustri samt øvrige markeder, der krav til lagring og
transport krever solide produkter. Samlet omsetning i år vil bli
rundt NOK 100 mill. Bedriften eksporterer til 10 land og har ca 65
prosent av sin omsetning innen eksport.
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- Vi har fortsatt mange produkter vi kan tilby. Så håper vi bransjen
klarer å utvikle seg slik at vi får et bredt utvalg av produsenter.
Samtidig ønsker jo mange å vokse, og får de store produsentene økt
markedsandel er det visse begrensninger i forhold til vekst i volum
og antall produsenter. Som forbrukere håper vi jo at de tre som
styrer dagligvaresektoren ønsker å tilby oss et bredt utvalg og sortiment. Der må vi som forbrukere kreve mer.

27.04.2016 11.40.00

Årets hederspriser

HEDERS
PRIS

Nyskapning

Hamburgerbacon rund, Kuraas AS

Krydret spekepølse
Gull
Topp Tursnack, H. Mydland AS
(Årets Krydret spekepølse)
Tindsnacks med sydlandske urter, Tind Spekevarer AS
Jacobs Utvalgte chorizo, Unil AS
Vossaspianata,Vossakjøt AS
Sølv - Speka pølse med sydlandske urter, hel, Tind Spekevarer AS
Bronse - Kryddermorr, Halsan Kjøtt AS

Skolemesterskap i pølse

Ostepølse med chilli, Nannestad videregående skole

Økologisk

Bratwurst Økologisk, Brødr Ringstad AS

Matmerk-prisen
H. Mydland AS

Spekepølse, åpen klasse
Gull
Speka pølse med akevittkrydder, hel,Tind Spekevarer AS
(Årets Spekepølse åpen klasse)
Ekstra modnet Strandamør snacks, Grilstad AS
Strandamør snacks , Grilstad AS
Mørpølse oppskåret 150 g, Nordfjord Kjøtt AS
Ringdalmør oppskjert, Ole Ringdal AS
Speka pølse med rein og svarte bær, hel, Tind Spekevarer AS
Mårsnabb,Vossakjøt AS
Sølv
Rødvinspølse, AS Svindland
Morrpølse, Inderøy Slakteri AS
Speka pølse med fennikel, 100 g, Tind Spekevarer AS
Speka pølse med skogssopp, hel, Tind Spekevarer AS
Tindsnacks med elg og einebær, Tind Spekevarer AS
Bronse
Morrpølse, Fatland Sandefjord AS
Spekemør røykt i kveil, Ole Ringdal AS
Fenarull, Orkla Foods Norge AS avd Vossafår
Sangnæspølsa, Sangnæspølsa AS

Salami
Gull
Gilde Favoritt Salami, Nortura SA
(Årets Salami og Norgesmester i spekepølse)
Grilstad Gullsalami, Grilstad AS
Grilstad Jubelsalami, Grilstad AS
Salamisving, Håland Kjøtt AS
Sølv
Grilstad Jubelsalami med pepper, Grilstad AS
Fotballsalami, Inderøy Slakteri AS
Jan & Gisles Salami mykje smak 80 g, Tind Spekevarer AS
Bronse
Salami 150 g, Nordfjord Kjøtt AS
Gilde Siliana salami, Nortura SA

Fårepølse
Gull - Eldhusrøykt fårepølse, Vossakjøt AS
(Årets Fårepølse)
Sølv - Vossafår, Orkla Foods Norge AS avd Vossafår
Bronse - Grilstad Trønderfår, Grilstad AS

Mediepartner

Ønsker sterkere produktutvikling
– Det er mye som skjer i leverandørleddet for tiden, ikke minst ser
vi en økende vilje til å samarbeide med handelen om produktutvikling og skreddersøm. Det er en spennende utvikling, sier sjefredaktør Are Knudsen i Dagligvarehandelen.
– De siste årene har vi sett at dagligvare
kjedene har tatt styringen inn mot de
ulike sesongene og utviklet egne serier
med høy forbrukerappell. Det har ikke
minst vært et vellykket grep i grillsesongen,
der grillklare kjøttprodukter er ledsaget av
et bredt tilbehørssortiment. Men kjedenes
satsing har vært en utfordring for de etablerte merkevareleverandørene, som har
blitt mindre synlige, påpeker Knudsen.
– Derfor er det spennende å se hvordan
Nortura nå har utviklet Gilde-produkter
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i samarbeid med og eksklusivt for de ulike
paraplykjedene. Slik får kjedene differensiert seg fra konkurrentene på sortiment,
samtidig som Gilde får eksponeringen de
både behøver og fortjener. Jeg regner med
at vi får se flere slike samarbeid i tiden
fremover, sier redaktøren. Are Knudsen
har fulgt utviklingen i kjøttbransjen i flere
år gjennom sitt virke som journalist og
redaktør i fagpressen. Å smake på de
ulike produktnyhetene er en naturlig og
kjærkommen del av jobben, ikke minst nå
i grillsesongen.

– Mottoet er «alt kan grilles, og det
kan grilles i all slags vær». Men det gjør
selvfølgelig ingenting om sola titter frem.

27.04.2016 11.40.01

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 gjennomføringen 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
fagdommerne gir en viktig pekepinn på hvordan produktene
kan perfeksjoneres. Titler og edelt metall i NM er viktig for
de ansatte som hver dag jobber med å få frem de beste
produktene. Forbrukerne, 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

Og dommere, kjøkken og Etterstad videregående skole.
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