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NORGESMESTERE
Norgesmester i spekepølse: 
Straumpølse, Inderøy Slakteri AS

Norgesmester i spekekjøtt:
Gilde Tronfjell Spekeskinke hel/bit, Nortura SA

Norgesmester i snadderpølse: 
Ost og Chilipølse, Alf Strøm-Larsen AS

Norgesmester i tradisjonelle pølser: 
Coop Wienerpølse, Fatland Sandefjord AS

2020

SAMARBEIDSPARTNERE

- For ABC er det helt naturlig å være 
sponsor for NM. Dette er et viktig 
arrangement og dessuten et veldig hyg-
gelig bransjetreff, sier administrerende 
direktør Roar Furuhaug hos Arne B. 
Corneliussen AS.

- Kvalitetsbevisste forbrukere nyter 
godt av at bransjen hever blikket og 
setter produktkvalitet først. Han forteller 
samtidig at ABC er stolte over at 
kollegaene, Ola Stuberg og Tom Emil 
Høydahl, er dommere også i årets NM. 
Vi i ABC synes også det er hyggelig å gi 
4 av Norgesmestrene en ekstra premie, 
som er en faglig inspirasjonstur med alle 
kostnader dekket.

- For oss er det viktig å kunne 
hjelpe våre kunder med innovasjon og 
produktutvikling. Vi har f.eks. gjennom 
flere år jobbet med tiltak for å redusere 
salt i kjøttvarene. Vegetar-/vegantrenden 
følger vi nøye og vi ser nå at flere 
kjøttprodusenter tar dette på alvor, slik 
at de ikke blir utkonkurrert av importerte 
produkter. Reduksjon av matsvinn er 

fremdeles en høyaktuell utfordring, 
som møter et økende ønske om færre 
e-nummer i mat. ABC jobber kontinuer-
lig med e-nummerfrie konserverings-
midler og optimal emballasje, som skal 
sørge for god holdbarhet.

Furuhaug viser fram prøvekjøkkenet, 
der ABC inviterer kunder til produktutvik-
ling og demonstrasjoner. Stadig har de 
kunder innom, som ønsker å utvikle nye 
produkter eller se på sammensetning 
og prosess i eksisterende resepter. Vi 
har også en egen produksjonsavdeling 
som utvikler og skreddersyr blandinger 
til våre kunder.

Vi har frem til nå vært FSSC 22000 
sertifisert og kvalitet og mattrygghet 
er viktige fokusområder for ABC. Vi er 
derfor glade og stolte av å informere om 
at vi nå er BRC-sertifisert, grad A.

- Produsentene har selvsagt fokus 
på produktkvalitet hele året, men man 
skjerper seg ekstra til konkurranser, og 
derfor er NM et godt tiltak for kjøttbran-
sjen, sier Roar Furuhaug.

Fokus på produktkvalitet og innovasjon

- For ABC er det helt naturlig å være sponsor for 
NM, sier Roar Furuhaug. (Foto: Håvard Langmoen)
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ÅRETS KOKKER OG DOMMERE

SAMARBEIDSPARTNERE

Vi ser på NM som en viktig arena for å 
løfte kompetanse og standard, og for 
oss er det et helt naturlig sted å være 
med, sier markedsdirektør Raymond 
Wiig i FOODTECH.

FOODTECH er din totalleverandør innen 
storkjøkken og matindustri. Vi dekker 
mange fagområder og har dedikerte 
medarbeidere med faglig bakgrunn 
innenfor de områdene de jobber med. 
Vi ønsker å gratulere alle med deltagelse 
og gratulere alle vinnere. 

FOODTECH INDUSTRI prosjekterer og 
leverer produksjonsutstyr, komplette 
produksjonslinjer, service og tjenester til 
bakeri, næringsmiddel og matindustri. 

FOODTECH leverer det mest moderne 
av pakkelinjer fra kvalitetsprodusenter 
som Ulma og Mondini. Vi leverer 
bærekraftige løsninger med fokus 
på redusert plastforbruk og forlenget 
holdbarhet.

Vårt viktigste bærekraftsmål er å bistå 
våre kunder å nå sine bærekraftsmål.

Kompetanse: 
Vi har faglærte pølsemakere, bakere, 
kokker og interiørdesignere. Vi deler 
kunnskapen!

Prosess og teknologi:
Vi jobber med kjøttbransjen, 
bakerbransjen, fiskeri, storkjøkken, bar 
og restaurant. Dette kan vi!

Produksjonslinjer:
Vi prosjekterer og leverer store linjer 
og små linjer, og representerer flere av 
industriens mest anerkjente produsenter.

Service og installasjon:
Vi har eget verksted og delelager, med 
egne teknikere og installatører som 
dekker hele landet.

Årets kokker:
Rune Olsson - Spesialgrossisten Øst AS 
(kjøkkensjef)
Erik Weum Elnan - Fatland Sandefjord AS
Camilla Kojedal - Scandic Olavsgaard
Steve Westerby - Nortura SA

 

Når du skal produsere og servere mat

Årets dommere:

Dommere Arbeidssted

Bjørn Tore Teigen (hoveddommer) Matprat
Cecilie Maske Matprat
Ivar Johnny Hellerud Animalia AS
Jørgen Andersen Bokken AS
Jørn Skjønhaug Campus Scandinavia AS
Katinka Arntsen Tine Partner Industri AS
Kristoffer Eide Aquatiq Chemistry AS
Lene Øverby Nofima Mat
Ola Stuberg Arne B. Corneliussen AS

Dommere Arbeidssted

Per Berglund Campus Scandinavia AS
Petter Bjørgan Matmerk
Pål Røstvang Alimenta AS
Rune Slaatten Norsk Kjøtthandel AS
Tom Chr. Johannesen Nofima Mat
Tom Emil Høydahl Arne B. Corneliussen AS
Vidar Beck Bokken AS
Øyvind Solvang Alimenta AS
Ågot Knudsen Jacobs på Holtet
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TINE Partner Industri vil styrke grepet 
om kjøttbedriftene og har opprettet et 
nytt salgsteam hvor ett av forretnings-
områdene har fokus på kjøttbedriftene. 
TINE Partner Industri skal ha et større 
og dedikert ansvar med å utvikle nye 
produkter og tjenester, som igjen kan 
lanseres i markedet og skape verdi for 
våre kunder. 
  Vi skal med ny organisering klare å 
møte kundenes behov, sier ny for-
retningsjef Line W. Németh, og legger til 
at du gjerne må ta kontakt hvis bedriften 
skal utvikle nye kjøttprodukter.
  NM i kjøtt er en perfekt mulighet for 
kunden og oss til å bli bedre kjent, sam-
tidig er kjøttbransjen et viktig marked for 
TINE Partner Industri sier hun.

Nytt kommersielt salgsteam i TINE 
Partner Industri (TPI):
Line Wanderås Nemeth 
Line.Wanderas.Nemeth@tine.no 
Forretningssjef TPI, ansvar for: kjøtt, fisk, 

fôr, ernæring og 
leieproduksjon.  
Line er en inno-
vativ konsept- og 
produktutvikler, har 
bred kompetanse 
fra merkevarebyg-
ging, salg og 
prosjektarbeid. 
Hun kommer fra stillingen som leder 
konseptutvikling for egne merkevarer 
hos Coop Norge SA. 

Katinka Arntsen 
Katinka.Arntsen@tine.no 
Fagansvarlig TPI, 
har mastergrad 
i matvitenskap 
fra NMBU Ås 
og BOKU, 
Wien, 13 års 
fartstid i TINE som 
produktutvikler, 
produktansvarlig 

og prosjektleder produktutvikling, god 
erfaring med sensorikk og sensorisk 
bedømming, tidligere fagsjef i Nortura.

Knut Berge Håkonsen 
Knut.Berge.Hakonsen@tine.no  
Key Account 
Manager TPI, 
ansvarlig for 
kunder innen 
produksjon av kjøtt 
og kjøttforedling. 
Knut har bakgrunn 
fra leverandørin-
dustrien og har 
jobbet som salgssjef for Saltimport AS 
med ansvar for blant annet næringsmid-
delindustrien og kjøttforedlingskunder. 

TINE Partner Industri – den  
inspirerende verdiskaperen

SAMARBEIDSPARTNERE

Høy kvalitet, helseaspektet, bærekraft 
og sikkerhet blir stadig viktigere i 
kjøttbransjen. NM setter spesielt 
søkelyset på kvaliteten, og det ønsker 
vi å være med på, sier daglig leder Bård 
Hultengren, Multivac AS. 

NM i kjøttprodukter er et viktig event, 
og det er stor prestisje spesielt for dem 
som får gull og heder. Vi gratulerer alle 
årets medaljevinnere!

Vi syns det er viktig å få jobbe sammen 
med våre kunder, spesielt når de velger 
å drive utvikling sammen med oss. Det 
er ikke bare lett å være produsent av 
kjøttvarer i et marked med dyre råvarer, 
dyr arbeidskraft og hard konkurranse 
om å være best til lavest mulig pris. 
Mye spennende skjer innen den norske 
kjøttbransjen, og det ønsker vi som 
leverandører til bransjen å være med på. 

Multivac AS har lange tradisjoner 
som leverandør til hele matindustrien. 

For drøyt 50 år siden startet det 
med vakuum kammermaskiner. Nå 
har selskapet som ambisjon å være 
totalleverandør av alt utstyr til pakkeriet, 
fra enkle maskiner til komplette linjer 
til næringsmiddelindustrien. Vi er en 
del av et stort globalt selskap med 
kontor i over 80 land, samt tredjeparts- 
samarbeidspartnere innen en rekke 
komplementerende produkter utover 
dette. For tiden er det stor fokus på 

miljø/den grønne linje og mattrygghet. 
Samtidig som vi leverer mer og mer 
på emballasje og etiketter, samt 
produksjonseffektivitet og automasjon/
linjeløsninger. 

Fokus på bærekraft og innovasjon   

www.multivac.com

MULTIVAC X-line.

Maximum pack security.
Consistent quality.
Highest output.
Future-proofed.
Highest output.
Future-proofed.
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FÅREPØLSE

GULL
• Eldhusrøykt fårepølse, Vossakjøt AS  

BRONSE
• Fårepølse, Bønes Gårdsmat Drift AS
• Åkrafjordpølse 80 g, Johs. Lundal & sønner AS
• Trønderfår, Grilstad AS

KRYDRET SPEKEPØLSE

GULL
• Salsiccia - til pizza, Grilstad AS

SØLV
• Kryddersalami 150 g oppskåret, Nordfjord Kjøtt AS
• Chili og paprika spekepølse, Per’s Kjøkken AS
• Fennikel spekepølse, Per’s Kjøkken AS
• Italiana, Grilstad AS
• Blokksalami, Per’s Kjøkken AS 

BRONSE
• Pizzasalami, Grilstad AS

SALAMI

GULL
• Ostesalami, Skjåkmat
• Salami, Svindland AS
• Gullsalami, Grilstad AS
• Gilde Favoritt Salami, Nortura SA
• Nøttesalami, Skjåkmat

SØLV
• X-tra Salami, Fatland Sandefjord AS (Produsert av 

Oppdal Spekemat AS)
• Biffsalami, Bjerke spekemat & delikatesse AS 

(Produsert av Helgeroa Spekevare AS)
• Salami al pesto 100 g, Johs. Lundal & sønner AS
• Gilde Salami Siliana, Nortura SA 
 
 

SPEKEMØR/-MORR

GULL
• Ringdalmør heil, Ole Ringdal AS

SØLV
• Strandamørsnacks, Grilstad AS
• Morrpølse, Per’s Kjøkken AS 

BRONSE
• Mørpølse oppskåret 150 g, Nordfjord Kjøtt AS

SPEKEPØLSE SPESIAL

GULL
• Straumpølse, Inderøy Slakteri AS
• Gilde Stabburspølse, Nortura SA
• Alpepølse snabb, Ole Ringdal AS
• Rødvin spekepølse, Per’s Kjøkken AS

SØLV
• Totenpølse, Toten Kjøtt AS
• Italiano 200 g, Johs. Lundal & sønner AS 

BRONSE
• Akevittpølse, Toten Kjøtt AS
• Gilde Italiensk Snack, Nortura SA
• Ølpølse, Jens Eide AS
• Storfe salami, Helgeroa Spekevarer AS
• Nordistugupølsa med karve, Lesjamat ANS 

 

FENALÅR

GULL
• Fenalår Naturtørket, Solberg Pettersen AS
• Folkets Fenalår, Unil AS (Produsert av Fatland AS)

SØLV
• Sirupsaltet fenalår, H Mydland AS
• Fenalår av lam, Heidrun AS
• Henriettes Fenalår, Fatland Jæren AS 

 

SPEKEKJØTT SPESIAL

GULL
• Langtidsmodnet svinenakke, Hadeland 

viltslakteri AS
• Arktisk Kje Fenalår, H Mydland AS
• Beef Jerky m/chili & honning, Ertnes Kjøtt AS

SØLV
• Speket elgkjøtt, Inderøy Slakteri AS
• HOCKEY, Ask Gård Foredling AS

BRONSE
• Spekekam, Inderøy Slakteri AS 

 
 
 
 
 
 
 
 

2020
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- NM er en viktig arena for utvikling av 
norske kjøttprodukter og -produsenter. 
Derfor er det naturlig for oss å være 
samarbeidspartner, sier Nofimas 
pølsemakermester Tom Johannessen. 
Han har vært dommer i konkurransen 
i en årrekke, og er kjent som en 
verdifull diskusjonspartner og raus 
kunnskapsformidler for kjøttprodusenter 
i alle størrelser. 
  Kjøtt er et viktig forskningsområde 
i Nofima. Vår kompetanse bygger 
på mange års forskning om 
sammenhengene mellom råvarens 
kvalitet og kvaliteten på produktet, 
hvordan spisekvaliteten på animalske 
råvarer kan forbedres gjennom optimal 
prosessering, og bruk av hurtige 
målemetoder for prosesskontroll og 
måling av kvalitet. 
  Vi jobber med og for norske 
kjøttprodusenter i alle format - fra den 
lille nystartede lokalmatprodusenten til 
de aller største.
Nofimas visjon er bærekraftig mat til alle. 

Vi forsker for: 
-  Bedre utnyttelse av råvarene, som 

bruk av enzymatisk hydrolyse for nye 
anvendelser av overskuddsråstoff fra 
kyllingindustrien

-  Sunnere kjøttprodukter, som 
spekemat med mindre salt 

-  Mer miljøvennlige emballasjeløsninger 
til kjøttprodukter, som bruk av 
tynnere og resirkulerbar plast, 
og pakkegassløsninger som 
øker holdbarheten og reduserer 
matsvinnet.

Nofima er et ledende 
matforskningsinstitutt som driver 
forskning og utvikling. Vi leverer 
internasjonalt anerkjent forskning 
og løsninger som gir matnæringene 
konkurransefortrinn langs hele 
verdikjeden.

NM viktig for utviklingen av bransjen

SAMARBEIDSPARTNERE

Vil sikre kjøtt av ypperste klasse
– Matmerk er stolte over å være 
samarbeidspartner for NM i 
Kjøttprodukter. Vi samarbeider tett med 
hele kjøttbransjen for å sikre norske 
forbrukere kjøtt- og fjørfeprodukter av 
ypperste klasse. NM er et svært viktig 
arrangement for å styrke det allerede 
gode omdømmet til norsk kjøtt, og for 
at du skal få fram at produktet ditt er 
laget på norske råvarer, er Nyt Norge 
det aller mest effektive merket du kan 
bruke, sier Matmerks administrerende 
direktør Nina Sundqvist. 

Matmerk og kjøttbransjen har ekstra 
fokus på Nyt Norge-garantien. I juli i 
år ble ny og oppdatert versjon av KSL 
(Kvalitetssystemet i landbruket) lansert. 
I den oppdaterte versjonen er det lagt 
til rette for at bonden kan laste opp 
dokumentasjon slik at alt kan samles 
på ett sted. Det er også blitt enklere for 
bonden å se hvilke lovkrav som gjelder 
for hvert spørsmål i egenrevisjonen, 
slik at det er enklere å sjekke om drifta 
er i henhold til gjeldende regelverk. 
For varemottaker lanseres ny løsning 

15. oktober. I den nye løsningen vil 
varemottaker kunne se leverandørstatus 
og flere detaljer om hver produsent, 
i tillegg til at det blir enklere å 
legge til og trekke fra produsenter i 
leverandørregisteret. 

– Norsk landbruk har et sterkt 
omdømme, og norsk kjøtt har gode 
konkurransefortrinn hos forbruker. 
Det siste halvåret har vi sett at norsk 
kjøtt og riktig merking har skapt stort 
engasjement hos forbruker. Da er det 
viktig at vi viser forbrukeren at de kan 
ha tillit til produktene våre. Koblingen 
mellom Kvalitetssystemet i landbruket 
og Nyt Norge-merket gjør nettopp det. 
Jeg er glad for at kjøttbransjen ser 
verdien i dette, sier Nina Sundqvist i 
Stiftelsen Matmerk. 

– NM i kjøtt er et viktig arrangement, 
og når de beste i bransjen møtes for 
å konkurrere, ja så ligger det mye 
god fagkunnskap og prestisje bak 
produktene. Jeg gleder meg til å 
smake meg gjennom medaljevinnerne, 
avslutter Sundqvist. 
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SPEKEKJØTT, OPPSKÅRET

GULL
• TIND 12 mnd Godt modna spekeskinke,  

Grilstad AS
• Smak* Fenalår, Fatland Jæren AS 

BRONSE
• Smak* Spekeskinke, Fatland Jæren AS
• Coop Spekeskinke, Fatland Sandefjord AS (Produsert 

av Oppdal Spekemat AS)
• TIND Coppaskinke, Grilstad AS
• Gilde Tronfjell Spekeskinke slicet, Nortura SA 

 

SPEKESKINKE

GULL
• Gilde Tronfjell Spekeskinke hel/bit, Nortura SA 

SØLV
• Folkets Spekeskinke, Unil AS (Produsert av Fatland AS)
 

GRILLPØLSE 

SØLV
• Coop Grillpølse, Fatland Sandefjord AS

BRONSE
• Gourmet grill, Arne Børresen AS
 

WIENERPØLSE

GULL
• Coop Wienerpølse, Fatland Sandefjord AS 

SØLV
• Wienerpølse, Arne Børresen AS

BRONSE
• Wienerpølse, Nordfjord Kjøtt AS
• Kyllingwiener, Norsk Kylling AS
• Ekås Wienerpølse, Ekås AS (Produsert av Arne 

Børresen AS)

SNADDERPØLSE URØKT 

SØLV
• Urøkt urtepølse gourmet, Toten Kjøtt AS

BRONSE
• Bratwurst urøkt 80 % (SHH), Unil AS  

(Produsert av A. Idsøe AS)
 

SNADDERPØLSE RØKT

GULL
• Over Oslo pølse, Alf Strøm-Larsen AS
• Pinnekjøttpølse, Bønes Gårdsmat Drift AS
• Chorizo 80 % 240 g Jacobs Utvalgte, Unil AS 

(Produsert av A. Idsøe AS)
• Frankfurter, Alf Strøm-Larsen AS
• Ramsløkspølse, Jens Eide AS
• Løkpølse, Alf Strøm-Larsen AS 

SØLV
• Argentinsk urtepølse, Jens Eide AS
• Grov Limousin, Oppdalsmat AS
• Guru, Gunnar Ruud Catering AS
• Folkets Bratwurst Røkt 80 %, Unil AS (Produsert av 

Fatland AS)
• Krakauer, Toten Kjøtt AS
• Røster, Inderøy Slakteri AS

BRONSE
• Chorizo, Gunnar Ruud Catering AS
• Arrogant - Sennep-Pepperrotpølse, Oppdalsmat AS
• Coop Beefy sausage, Fatland Sandefjord AS
• Grillkorv, Bønes Gårdsmat Drift AS
• Torshovpølse, Alf Strøm-Larsen AS
• Chilipølse, Jens Eide AS
• Cabanossy, Meråker Kjøtt AS

SNADDERPØLSE M/OST

GULL
• Ost og Chilipølse, Alf Strøm-Larsen AS
• Lammepølse m/ost 260 g Jacobs Utvalgte, Unil 

AS (Produsert av A. Idsøe AS)
• Gauder, Inderøy Slakteri AS
• Gilde Ostegrill m/chili proff tradisjon, Nortura SA
• Jalapenogrill med cheddar, Jens Eide AS 

SØLV
• Coop Spicy chicken pølse, Fatland Sandefjord AS 

(Produsert av Leiv Vidar AS)
• Chili & Cheddar, Rosenberg Spiseforretning AS
• Spicy Ostepølse m/Cheddar & Jalapeno, Unil AS 

(Produsert av A. Idsøe AS)
• Skogsopp- og timianpølse 80 %, Unil AS (Produsert 

av A. Idsøe AS)
• Ostepølse, Jens Eide AS

BRONSE
Ostepølse 80 % 240 g Jacobs Utvalgte, Unil AS 
(Produsert av A. Idsøe AS) 
 
 
 

 

2020

2020

2020
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SAMARBEIDSPARTNERE

– 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.

 
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.

-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.

Er der for kunden

Alimenta er glade og stolte av å 
være med som sponsorer til NM i 
kjøttprodukter for første gang. Vi heier 
på norskprodusert mat og ønsker å 
hjelpe kjøttindustrien til å lykkes hos sine 
kunder og hos forbruker. 
Vi i Alimenta anser oss som ledende på 
smak, konsistens og funksjonalitet. Vi 
har pølsemakere og kokker som jobber 
mye med utvikling innenfor disse feltene. 
Våre folk og vårt nye testkjøkken og 
pølsemakeri står til disposisjon for våre 
kunder. Vi flyttet inn i helt nye lokaler i 
desember 2019, som gir oss helt nye 
muligheter i forhold til produktutvikling, 

produksjon av blandinger, samt 
lagerhold for kunder.
NM i kjøttprodukter er en flott scene 
og ramme for å vise frem mye av 

det flotte som skapes hos norske 
kjøttprodusenter. Vi er alle en del av 
samme verdikjede og det er viktig med 
et tett samarbeid i alle ledd. Bare slik 
kan vi sammen lykkes best mulig med 
innovasjon og produktutvikling!     

Vi heier på norske produkter

- At kjøttbransjen arrangerer et NM for 
kjøttprodukter viser at bransjen ønsker å 
ta kvalitet på alvor, sier markedsdirektør 
Ulf Rinnan i Nopla 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 
fremtidig marked i Norge, legger han til.
Selskapet startet i 2012, ble fusjonert 
med Lycro AS i 2014 og er dermed godt 
rustet til å levere til kjøttbransjen.
Nopla AS tilbyr et rikt utvalg av 
Kjøttkasser under sitt eget varemerke 

Nopla Reline. Disse er kompatible med 
de fleste kjøttkasser i Norge.
Fra eget lager på Løten i Hedmark, 
ekspederes varer fortløpende til alle 
kunder innen kjøttindustrien i Norden. 

Vi tilbyr trykk på alle typer kasser og 
hjultraller. Dette til både større og mindre 
kunder. 
Lycro og Nopla har totalt 25 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 i 
rundt NOK 100 mill. Bedriften eksporterer 
til 10 land og har ca 65 prosent av sin 
omsetning innen eksport.

NM betyr mye for kvaliteten

Kjøttbransjens NM viser at bransjen ønsker å 
ta kvaliteten på alvor, sier markedsdirektør Ulf 
Rinnan (tv) og salgsdirektør Martin Blixt.

Foto: Stian Rugsveen

Foto: Stian Rugsveen
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BESTE ØKOLOGISKE PRODUKT

• HOCKEY, Ask Gård Foredling AS 

SKOLEMESTER I PØLSE 

• Tromsøpølser, Ishavsbyen VGS

BESTE
PRODUKT

2020

BESTE
SKOLE

2020
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SAMARBEIDSPARTNERE

Vi er sponsor fordi vi er opptatt av 
at forbrukerne skal ha tilgang til 
spennende produkter av høy kvalitet 
og et stort mangfold fra stolte norske 
kjøttprodusenter. For å få til dette, 
må alle ledd i verdikjeden ha riktig og 
oppdatert kunnskap, sier direktør Tor 
Arne Ruud i Animalia.

NM representerer hele spennet 
i kjøttbransjen, fra de minste 
håndverksprodusentene til de store 
markedsledende aktørene. Selv om 
spennet er stort fra de minste til de 
største, er det uansett alltid fagkunnskap 
som danner grunnlaget for trygge og 
gode produkter. 

Animalia er kjøtt- og eggbransjens 
eget selskap som skal styrke 
langsiktig konkurransekraft gjennom 
å levere kunnskapsbaserte, nyttige og 
kostnadseffektive tjenester langs hele 
verdikjeden. 

Et eksempel på dette er vårt arbeid 
med spekemat. Vi har fasiliteter 
til å drive produktutvikling og 
forskning på spekemat under reelle 
produksjonsbetingelser. Dette er 
tilgjengelig for alle aktører i hele 
næringen som ønsker å gjøre pilotforsøk 
utenfor egne lokaler. Med pilotforsøk kan 
resepter og prosessbetingelser testes 
og optimaliseres på mindre batcher, 
parallelt med egen produksjon.

Vi bidrar til økt verdiskaping, reduserte 
kostnader og høy tillit til bransjen blant 
annet gjennom vårt arbeid innenfor 
dyrehelse og dyrevelferd, mattrygghet, 
kjøtt-teknologi og prosess- og 
produktutvikling. Kjøtt og helse samt 
bærekraftig kjøttproduksjon er også 
viktige satsingsområder. 
 
Kort sagt: Vi har kunnskap og praktisk 
erfaring langs verdikjeden fra jord til bord 
innenfor kjøtt- og eggproduksjon.

- Utviklingen i bransjen de siste tiårene 
har vært formidabel, sier Bjørn Tore 
Teigen, råvareansvarlig i MatPrat. Han 
har vært dommer i NM i kjøttprodukter 
de siste 22 årene, og tatt del i 
utviklingen på nært hold. 
  – Vi i MatPrat er opptatt av at 
forbrukernes ønsker og behov må 
lyttes til. Og jeg opplever at bedriftene 
tar hensyn til dette på en helt annen 
måte nå enn tidligere. En del produkter 
har mindre salt og fett enn før, og 
særpreg er blitt et kriterium for mange 
produkter. Jevnt over har kvaliteten 
på alle kategoriene økt, noe et slikt 
mesterskap i aller høyeste grad bidrar til. 
I tillegg til å gi objektive tilbakemeldinger 
til produsentene, bidrar det jo også til å 
styrke stoltheten blant bedriftene som 
lager dem. 
  Dagens forbrukere har mange krav til 
den maten de spiser, og kjøtt er intet 
unntak:
- Bærekraft og dyrevelferd er temaer 
som mange forbrukere i dag er opptatt 

av, i tillegg til at maten de spiser skal 
være bra for helsa. Selv om tilliten 
til norsk landbruk er høy, er det helt 
avgjørende at bransjen er bevisst på 
hva forbrukerne forventer, for det er jo 
nettopp de produsentene som klarer å 

innfri forbrukernes krav som har framtid 
foran seg, avslutter Teigen.

Lønnsom kunnskap styrker hele verdikjeden

Vi må lytte til forbrukerne

Foto: Mikkel Moxness

Foto: Caroline Roka

Animalia
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Korona avslører 
grensehandelen                   
SIDE 21-25

Hansa 
Hard Seltzer

SIDE 16

Voldsom vekst i 
ølsalget                  
SIDE 4

Nå er det pub 
på Jokær’n                   
SIDE 6-7

Nytt design 
på Ringnes                  
SIDE 12

Ægir til topps                 
SIDE 28-29
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DAGLIGVARE SPESIAL

 TIL NYTTE & NYTELSE FOR DEG SOM JOBBER I DAGLIGVAREN

ProBeer #03
6. 

ÅRGANG

NM i kjøttprodukter er en sentral 
konkurranse. Vi ønsker å være blant de 
aller beste skolene, og vi støtter opp om 
arbeidet med heve kompetansen innen 
næringen, sier avdelingsleder Tord Huse, 
Etterstad videregående skole, som 
legger til at skolen er glad for å kunne 
bidra til at bransjen opprettholder de 
gode mattradisjonene også under Covid 
19-pandemien.
Skolen har i lang tid hatt linjer innen 
restaurant- og matfag. Ved skolen 
ønsker man å lage et godt fellesskap 
og skape grobunn for sunn utvikling 
hos både elever og ansatte. I den 

sammenhengen glir konkurransene i 
NM fint inn. Skolen setter stor pris på 
samarbeidet, og tilliten til å få være en 
del av arrangementet. 
Vår utdanning skal være i forkant. Vi 
utdanner elever som i nær framtid 
skal arbeide i kjøttbransjen. Det er helt 
avgjørende at den kompetansen de får 
fra oss er oppdatert og framtidsrettet, 
sier han. 
Vår leveregel er: En skikkelig yrkesskole. 
Å lære et fag eller yrke innebærer en stor 
glede i å føle at man kan noe, mestrer 
noe og får en plattform å stå på for 
yrkesutøvelse eller videre utdanning.

ProBeer er Norges første og hittil 
eneste fagaviser om øl. ProBeer 
DagligvareSpesial så dagens lys i 
2015, og distribueres til samtlige 
dagligvarebutikker i Norge.

ProBeer UtelivSpesial ble etablert 
året etter, og sendes til om lag 4.500 
serveringsteder med skjenkebevilling og 
samtlige Vinmonopolutsalg.
Begge aviser kommer ut fire ganger i 
året, og vi tar mål av oss til å spre det 
glade budskap om gode brygg – det 

være seg fra små eller store bryggerier i 
inn- og utland. 
Aktuelt nyhetsstoff og rause, levende 
reportasjer, gjør at begge aviser har 
etablert seg godt i markedet. 
I begge aviser skriver vi også om 
kombinasjonen mat og øl, gjerne basert 
på sesongens beste råvarer. Der spiller 
kjøtt naturlig en stor rolle.
Vi er derfor stolte av å være mediepartner 
med KLF i forbindelse med kåringen av 
Norges beste kjøttprodukter. 

Vi vil være blant de beste

Fagavis om det gode brygg

ETTERSTAD VGS

Lønnsom kunnskap styrker hele verdikjeden

Vi må lytte til forbrukerne



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 KLF Servicekontor AS. 

Fakta om NM i Kjøttprodukter

RESULTATLISTE

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


