RESULTATLISTE

RESULTATLISTE

NORGESMESTERE

NORGESMESTERE
Norgesmester i Stek:
Eldhusrøykt Grillbrisket fra Voss, Vossakjøt AS
Norgesmester i Julepølse:
Grov Julepølse, Inderøy Slakteri AS
Norgesmester i Medisterkake:
Henriettes Medisterkaker 400 g, Fatland Salg AS,
produsert av Åkeberg Skoglunn Pølsemakeri AS
Norgesmester i Røkt pinnekjøtt:
Røkt Pinnekjøtt, H. Mydland AS
Norgesmester i Urøkt pinnekjøtt:
Pinnekjøtt urøkt, Smedstuen AS

2021

Norgesmester i Delikatessepålegg:
Delikatesseskinke, Fana Kjøtt AS
Norgesmester i Julepålegg:
Julesylte i skiver, Fjellgarden Hovden AS

SAMARBEIDSPARTNERE

Fokus på produktkvalitet og innovasjon
- For ABC er det helt naturlig å være
sponsor for NM. Dette er et viktig
arrangement og dessuten et veldig hyggelig 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
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fremdeles en høyaktuell utfordring,
som møter et økende ønske om færre
e-nummer i mat. ABC jobber kontinuerlig med e-nummerfrie konserveringsmidler og optimal emballasje, som skal
sørge for god holdbarhet.
Furuhaug viser fram prøvekjøkkenet,
der ABC 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. Vi
har også en egen produksjonsavdeling
som utvikler og skreddersyr blandinger
til våre kunder.
Kunden skal føle seg trygg når de
handler av ABC, og vi har alltid hatt
kvalitet og trygge produkter som
fokusområde.

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

- 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 Roar Furuhaug.

NM I KJØTTPRODUKTER

ÅRETS KOKKER OG DOMMERE

ÅRETS
DOMMERE

Tom Christen
Johannessen
Hoveddommer
Nofima Mat

Katinka Arntsen
Tine Partner Industri

Bjørn Tore Teigen
Alimenta AS

Ivar Johnny Hellerud
Animalia AS

Ågot Knutsen
Jacobs på Holtet

Jørn Skjønhaug
Campus Scandinavia
AS

Kristoffer Eide
Aquatiq Chemistry

Lene Øverby
Nofima Mat

Ola Stuberg
Arne B. Corneliussen
AS

Pål Røstvang
Alimenta AS

Marit Røttingsnes
Westlie
Fru Timian

Petter Bjørgan
Stiftelsen Norsk Mat

Marit Evanger
Rørosmat

Trond Strugstad
Pole Position
Logistics

Tom Emil Høydahl
Arne B. Corneliussen
AS

Magnus TvedtØresland, GNIST mat
og opplevelser

Vidar Beck
Bokken AS

Per Berglund
Campus Scandinavia
AS

Cecilie Maske
MatPrat

Jørgen Andersen
Bokken AS

John Erling Bakke
Aquatiq Chemistry
AS

Atle Sand
Notim AS

Øyvind Solvang
Alimenta AS

Rune Olsson
Kjøkkensjef
Spesialgrossisten
Øst AS

Camilla Kojedal
Quality Olavsgaard

Åge Iselvmo
Grilstad AS

Erik Weum Elnan
Fatland Sandefjord

ÅRETS
KOKKER

SAMARBEIDSPARTNERE

TINE partner – den inspirerende verdiskaperen
TINE Partner vil stryke grepet om
kjøttbedriftene og har opprettet et nytt
salgsteam hvor ett av forretningsområdene har fokus på kjøttbedriftene. TINE
Partner 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 forretningssjef Line W. Nemeth, 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,
samtidig er kjøttbransjen et viktig
marked for TINE Partner sier hun.
Nytt kommersielt salgsteam
i TINE Partner
Line Wanderås Nemeth
Forretningssjef ansvar for: kjøtt, fisk, fôr,
ernæring og leieproduksjon. Line er en
innovativ konsept og -produktutvikler,

NM I KJØTTPRODUKTER

har bred kompe
tanse fra merke
varebygging,
salg og prosjekt
arbeid. Hun
kommer fra stillingen som Leder
Konseptutvikling
for Egne
Merkevarer hos
Coop Norge SA.
Katinka Arntsen
Fagansvarlig
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
Key Account
Manager ansvarlig
for kunder innen
produksjon av kjøtt
og kjøttforedling.
Knut har bakgrunn
fra leverandørindustrien og
har jobbet som
salgssjef for Saltimport AS med ansvar
for blant annet næringsmiddelindustrien
og kjøttforedlingskunder.
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SAMARBEIDSPARTNERE

Fokus på bærekraft og innovasjon  
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.

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

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.

MULTIVAC X-line.

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 tredjepartssamarbeidspartnere 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.
www.multivac.com

Når du skal produsere og servere mat
maskiner og utstyr du kan kjøpe. For
deg dreier det seg om:

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.

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

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. FOODTECH er din trygge
samarbeidspartner for utvikling av
lønnsomme løsninger og konsepter,
og er delt inn i 2 selskaper etter
fagområder:

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.

FOODTECH INDUSTRI prosjekterer og
leverer produksjonsutstyr, komplette
produksjonslinjer, service og tjenester til
bakeri, næringsmiddel og matindustri.
FOODTECH INTERIØR OG
STORKJØKKEN prosjekterer og
leverer utstyr og komplette løsninger
for storkjøkken, servering, KBS og
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Service og installasjon:
Vi har eget verksted og delelager, med
egne teknikere og installatører som
dekker hele landet.

dagligvare markedene. Våre selskaper
har erfaring som vi deler, råd å gi og

NM I KJØTTPRODUKTER

ÅRETS MEDALJEVINNERE

JULESKINKE/SKINKESTEK
GULL
• Skinkestek sous vide, Grilstad AS
BRONSE
• Coop Skinkestek i kraft, Fatland Salg AS
(Produsert av Fatland Sandefjord AS)
• S.V. Svinekam Jæren Smak, UNIL AS
(Produsert av A. Idsøe AS)
• Coop Juleskinke u/ben 1 kg, Fatland Salg AS
(Produsert av Fatland Sandefjord AS)

RIBBE

FERDIGRETT TIL MIKRO

GULL
• Ribbe, Sørlandskjøtt AS

GULL
• Lys lapskaus, Kuraas AS

SØLV
• Stekt ribbe av utegris, Bakken Øvre Gårdsmat AS
• Stekt ribbe porsjon, Grilstad AS
• Ribbe, Jens Eide AS

SØLV
• F&S Lasagne, Matbørsen AS
• F&S Butter chicken, Matbørsen AS
• Fersk & Ferdig Flesk og duppe, UNIL AS
(Produsert av Matbørsen AS)
• Fersk & Ferdig Lapskaus lys, UNIL AS
(Produsert av Matbørsen AS)

BRONSE
• Stekt ribbe i bit, Meråker Kjøtt AS
• Stekt ribbe i porsjon, Kuraas AS

BRONSE
• Fersk & Ferdig Red curry, UNIL AS
(Produsert av Matbørsen AS)
• F&S Svinenakke med ølsaus, Matbørsen AS

SOUS VIDE SPESIAL
GULL
• Lammesvange sous vide, UNIL AS
(Produsert av A. Idsøe AS)

JULEPØLSE SPESIAL

SØLV
• Folket lammeskank Stekt Perfekt, UNIL AS
(Produsert av Fatland Ølen AS)
• Kyllingbryst cajun, Per’s Kjøkken AS

BRONSE
• Julemør, Nordfjord Kjøtt AS

BRONSE
• Lammeribbe sous vide, UNIL AS
(Produsert av A. Idsøe AS)
• Ægirmarinerte Svinekjaker, Nortura SA

GULL
• Aronpølse, Aron Mat AS

RØKT JULEPØLSE

SØLV
• Vossakorv, Hadeland Viltslakteri AS
• Vollakorv, Rosenberg Spiseforretning AS

STEK
2021

GULL
• Eldhusrøykt Grillbrisket fra Voss, Vossakjøt AS
• Coop Reinsdyrstek i kraft, Fatland Salg AS
(Produsert av Fatland Sandefjord AS)
• Coop Kalvestek i kraft, Fatland Salg AS
(Produsert av Fatland Sandefjord AS)
• Folkets oksestek Stekt Perfekt, UNIL AS
(Produsert av Fatland Sandefjord AS)
• Varmrøkt lammelår, Inderøy Slakteri AS
BRONSE
• Folkets Tri-Tip Stekt Perfekt, UNIL AS
(Produsert av A. Idsøe AS)
• Coop Lammestek i kraft, Fatland Salg AS
(Produsert av Fatland Sandefjord AS)
• Høyrygg sous vide, Grilstad AS

NM I KJØTTPRODUKTER

BRONSE
• Vossakorv, Gunnar Ruud Catering AS
• Vossakorv 350, Finsbråten AS (Produsert av Leiv Vidar AS)
• Vossakorv, Nortura SA

URØKT JULEPØLSE
2021

GULL
• Grov Julepølse, Inderøy Slakteri AS
• Julepølse, Jens Eide AS
SØLV
• Julepølse kylling og kalkun, Nortura SA
• Gårdspølse, Grilstad AS
BRONSE
• Julepølse, Toten Kjøtt AS
• Folkets julepølse, UNIL AS (Produsert av Fatland AS)
• Julepølse kokt 400 gr, Nortura SA
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SAMARBEIDSPARTNERE

Produktutvikling og verdiskapning i fokus!

Vår eksistens er basert på at vil klarer
å finne gode løsninger for våre kunder.
Kunden er i fokus, men hva betyr det hos
oss i Alimenta?
Vi jobber med innovasjon og
verdiskaping for våre kunder. Vi har et
eget team med produktutviklere, som i
hovedsak består av kokker. De er eksperter
på smak, krydder, sammensetting av
funksjonelle produkter som gir Innovasjon,
forteller salgssjef Øyvind Solvang.

Til å hjelpe oss har vi god hjelp av
flere pølsemakere med lang fartstid som
bidrar til å lage gode produkter. For tiden
jobbes det mye med smaker for sommer/
grill 2022, men også på områder som
bærekraft, helse og allergenfrie løsninger
sier produktutviklingssjef Sven Nelvik.
I vår produksjon har vi mulighet
til å lage blandinger av ulike
tørrvareingredienser, som er tilpasset
den enkelte kunde. Reseptene vi utvikler

blandes og pakkes i alt fra storsekker
og 25 kgs sekker, ned til mindre
forbrukerpakninger.
Alimenta heier på norske kjøttbedrifter,
og synes NM er en unik profilering av
bransjen på en positiv måte!

Norsk kjøtt er av ypperste klasse  
En hilsen fra administrerende direktør i
Stiftelsen Norsk Mat, Nina Sundqvist
– Stiftelsen Norsk Mat har
vært stolt samarbeidspartner
for NM i Kjøttprodukter i flere
år. Kjøttbransjen er en av våre viktigste
samarbeidspartnere, og vi arbeider godt
sammen både med bonde, foredling,
matindustri og butikk. Sammen sikrer
vi at forbrukerne får norske kjøtt- og
fjørfeprodukter av ypperste klasse.  
Norge kan være stolte av hele
matproduksjonen, men kanskje kjøtt
og fjørfeproduksjonen i særdeleshet.
Vi har dyrehelse og dyrevelferd i
særklasse, vi følger strenge norsk
regler i hele verdikjeden og vi
kan dokumentere det! Gjennom
kvalitetssystemet i landbruket har vi
et godt internkontrollsystem. Når det
kobles mot Nyt Norge-garantien, ja
så gir vi forbrukeren er garanti både
for opprinnelse samt at både bonde
og bransje har ting på
stell. Virkelig et sterkt konkurransefortrinn
for norsk kjøtt!
NM i kjøttprodukter er en fest! For det
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første er det et svært viktig arrangement
for å styrke det allerede gode omdømmet
til norsk kjøtt. For det andre viser det
mangfoldet og kvaliteten i en viktig
bransje. Og skal du få fram at produktet
ditt er laget på̊ norske råvarer, er Nyt
Norge det aller mest effektive merket
du kan bruke. Hele 94% av forbrukerne
kjenner det.
– Norsk landbruk har et sterkt
omdømme. De siste to årene har
vært spesielle og der nordmenn i
stadig større grad er opptatt norske
forbrukere opptatt av hvor maten
kommer fra og betydningen av
norske arbeidsplasser. Norsk kjøtt
og riktig merking har skapt stort
engasjement hos forbruker og de
skal kunne ha tillit til produktene våre.
Koblingen mellom Kvalitetssystemet i
landbruket og Nyt Norge gjør nettopp
det. Jeg er glad for at kjøttbransjen ser
verdien i dette siden kjøtt er den største
kategorien vi har innen den offisielle
merkeordningen.
– NM i kjøtt er et arrangement jeg
alltid gleder meg til. Når de beste i

bransjen møtes til dyst, ligger det utrolig
mye fagkunnskap bak hvert eneste
produkt. Jeg ser fram til å smake meg
gjennom medaljevinnerne.
Lykke til!
Nina Sundqvist.  

NM I KJØTTPRODUKTER

ÅRETS MEDALJEVINNERE
BRONSE
• Coop Kjøttkaker, Fatland Salg AS
(Produsert av Fatland Ølen AS)
• Kjøttkaker pannestekt, Meråker Kjøtt AS
• Kyllingkjøttboller, Norsk Kylling AS

KARBONADE
GULL
• Kyllingburger, Matbørsen AS
SØLV
• Karbonader, Fana Kjøtt AS

MEDISTERKAKE

BRONSE
• Karbonadekaker pannestekt, Meråker Kjøtt AS
• Biffkarbonader, Alf Strøm-Larsen AS
• Karbonader, Gabbas AS

KJØTTKAKE/-BOLLE
GULL
• Henriettes lammeboller 360 g, Fatland Salg AS
(Produsert av Fatland Ølen AS)
• Juletapasboller, Gunnar Ruud Catering AS
SØLV
• Kjøttkaku, Skjåkmat
• Coop Spanske kjøttboller, Fatland Salg AS
(Produsert av Fatland Ølen AS)
• Coop Italienske kjøttboller, Fatland Salg AS
(Produsert av Fatland Ølen AS)
• Kjøttkake (storhusholdning), Smedstuen AS

2021

GULL
• Henriettes Medisterkaker 400 g, Fatland Salg AS
(Produsert av Åkeberg Skoglunn Pølsemakeri AS)
• Medisterkaker, Jens Eide AS
SØLV
• Xtra Medisterkaker 1 kg, Fatland Salg AS
(Produsert av Fatland Ølen AS)
• Medisterkaker pannestekt, Nordfjord Kjøtt AS
BRONSE
• Medisterkaker, Toten Kjøtt AS
• Medisterkaker, Meråker Kjøtt AS
• Medisterkake, Høvikveien kjøtt og kolonial AS

SAMARBEIDSPARTNERE

NM viktig for utviklingen av bransjen
- 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, er nå hoveddommer 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.

NM I KJØTTPRODUKTER

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.
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ÅRETS MEDALJEVINNERE
BRONSE
• Pinnekjøt røkt, Fjellgarden Hovden AS

PINNEKJØTT SPESIAL
GULL
• Pinnebog av kje, Heidrun AS
• Jacobs Utvalgte Pinnebog Urøkt, UNIL AS
(Produsert av A. Idsøe AS)
• Henriettes kjøttfullt Pinnekjøtt, Fatland Salg AS
(Produsert av Fatland Jæren AS)
SØLV
• Pinnekjøtt av lammebog, Nortura SA

RØKT PINNEKJØTT
2021

GULL
• Røkt Pinnekjøtt, H. Mydland AS
• Coop Pinnekjøtt Lam Røkt, Fatland Salg AS
(Produsert av Fatland Ølen AS)
• Røkt pinnekjøtt, Garden Oppheim
• Røkt Pinnekjøtt Søndersrød, Søndersrød
Dagligvaredrift AS (Meny Helgeroa)
SØLV
• Jacobs Utvalgte Pinnekjøtt røkt, UNIL AS
(Produsert av A. Idsøe AS)
• Jacobs Utvalgte Pinnekjøtt hel side røkt, UNIL AS
(Produsert av A. Idsøe AS)
• Pinnekjøtt røkt, Solberg Pettersen AS
• Pinnekjøtt røykt, Ole Ringdal AS

URØKT PINNEKJØTT
2021

GULL
• Pinnekjøtt urøkt, Smedstuen AS
• Urøkt pinnekjøtt, Brødrene Ringstad AS
• Henriettes Pinnekjøtt urøkt, Fatland Salg AS
(Produsert av Fatland Jæren AS)
• Pinnekjøtt av lam, Heidrun AS
• Pinnekjøtt urøkt, Kuraas AS
(Produsert av Ole Ringdal AS)
• Pinnekjøtt urøkt, Nordfjord Kjøtt AS
• Pinneside urøykt, Ole Ringdal AS
• Pinnekjøtt kuttet, H. Mydland AS
• Jacobs Utvalgte Hel side urøkt, UNIL AS
(Produsert av A. Idsøe AS)
SØLV
• Pinnekjøtt naturell Søndersrød, Søndersrød Dagligvaredrift
AS (Meny Helgeroa)
• Coop Pinnekjøtt urøkt, Fatland Salg AS
(Produsert av Fatland Jæren AS)
BRONSE
• Jacobs Utvalgte Pinnekjøtt urøkt, UNIL AS
(Produsert av A. Idsøe AS)

SAMARBEIDSPARTNERE
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NM I KJØTTPRODUKTER

ÅRETS MEDALJEVINNERE
DELIKATESSEPÅLEGG FJØRFE
GULL
• Kylling med krydder, Sørlandskjøtt AS
(Produsert for Stange Gårdsprodukter)
• Kylling naturell, Sørlandskjøtt AS
(Produsert for Stange Gårdsprodukter)
SØLV
• Kyllingpålegg med paprika, Norsk Kylling AS
• Kyllingpålegg naturell, Norsk Kylling AS
BRONSE
• Pestomarinert kyllingfilet, Grilstad AS

DELIKATESSEPÅLEGG LAM/SAU
GULL
• Saltkjøtt lår av lam med bein, H. Mydland AS

DELIKATESSEPÅLEGG STORFE

DELIKATESSEPÅLEGG SPESIAL

GULL
• Roastbiff skivet, UNIL AS (Produsert av Toma Mat AS)
• Roastbiff, Høvikveien kjøtt og kolonial AS

SØLV
• Kjøttrull av rein, Rørosrein AS

SØLV
• Roastbiff slicet, Nortura SA

BRONSE
• Rull av kje, H. Mydland AS
• Mortadella skivet, UNIL AS (Produsert av Toma Mat AS)

BRONSE
• Roastbiff, Rosenberg Spiseforretning AS

SAMARBEIDSPARTNERE
Animalia

Lønnsom kunnskap styrker hele verdikjeden
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.

Et eksempel på dette er våre
pilotanlegg for skjæring og
prosessering. Vi bistår gjerne din bedrift
med å optimalisere skjæremønstre
og skjæreutbytte, kvalitetskontroll av
kjøttråvare og sorteringer, opplæring,
og produktutvikling innen bl.a.
spekemat.

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.

Vi bidrar til økt verdiskaping, reduserte
kostnader og høy tillit til bransjen blant
annet gjennom vårt arbeid innenfor
dyrehelse og dyrevelferd, mattrygghet,
kjøtteknologi, automasjon og prosessog produktutvikling. Kjøtt og helse og
bærekraftig kjøttproduksjon er også
viktige satsingsområder.

Animalia er kjøtt- og eggbransjens
foretrukne leverandør for å
styrke bærekraft og langsiktig
konkurransekraft for bonde og bransje
gjennom å levere kunnskapsbaserte,
nyttige og kostnadseffektive tjenester.

Kort sagt: Vi har kunnskap og praktisk
erfaring langs verdikjeden fra jord til
bord innenfor kjøtt og eggproduksjon.

NM I KJØTTPRODUKTER
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2021

DELIKATESSEPÅLEGG SVIN

HVERDAGSPÅLEGG OG STORHUSHOLDNING

GULL
• Delikatesseskinke, Fana Kjøtt AS
• Torshovskinke, Alf Strøm-Larsen AS
• Coop Hamburgerrygg 100 g, Fatland Salg AS
(Produsert av Fatland Sandefjord AS)
• Vår beste skinke, Sørlandskjøtt AS
• Jacobs Utvalgte Pragerskinke upresset, UNIL AS
(Produsert av Toma Mat AS)
• Jacobs Utvalgte Provenceskinke, UNIL AS
(Produsert av Toma Mat AS)
• Coop Svinekam hvitløk/persille 100 g, Fatland Salg AS
(Produsert av Fatland Sandefjord AS)

GULL
• Kalkunfilet naturell skivet, Nortura SA
• Kokt skinke, Nortura SA

SØLV
• Svinestek av filet, Sørlandskjøtt AS
• Jacobs Utvalgte Porchetta, UNIL AS (Produsert av Toma Mat AS)
• Pragerskinke skivet, UNIL AS (Produsert av Toma Mat AS
• Porchetta, Alf Strøm-Larsen AS
• Torshovskinke Bøkerøkt, Alf Strøm-Larsen AS
• Jacobs Utvalgte Juleskinke m/nellik, UNIL AS
(Produsert av Toma Mat AS)
• Prosciutto Cotto, Per’s Kjøkken AS
• Økologisk Salvieskinke, Sørlandskjøtt AS
(Produsert for Kolonihagen)

BRONSE
• Xtra kokt skinke 250 g, Fatland Salg AS
(Produsert av Fatland Sandefjord AS)
• Krydderskinke skivet, Nortura SA
• Hamburgerrygg, Sørlandskjøtt AS

BRONSE
• Coop Jalapeno skinke 100 g, Fatland Salg AS
(Produsert av Fatland Sandefjord AS)
• Marinert Svineplomme, Fjellgarden Hovden
• Coop Kentucky kokt skinke 100 g, Fatland Salg AS
(Produsert av Fatland Sandefjord AS)
• Smak kokt skinke 80 g, Fatland Salg AS
(Produsert av Fatland Sandefjord AS)
• Coop kokt Gourmetskinke 100 g, Fatland Salg AS
(Produsert av Fatland Sandefjord AS)
• Kokt skinke håndlaget, Sørlandskjøtt AS
• Jacobs Utvalgte Virginia filet, UNIL AS
(Produsert av Toma Mat AS)

SØLV
• Røkt bogskinke, Fana Kjøtt AS
• Røkt skinke skivet, Nortura SA
• Folkets Jalapenoskinke 80 g, UNIL AS
(Produsert av Grilstad AS)
• Kokt skinke, UNIL AS (Produsert av Fatland AS)
• Løkrull, Fana Kjøtt AS

POSTEI/PATÉ
GULL
• Viltpaté, Jens Eide AS
SØLV
• Tingvolds egen Leverpostei, Tingvold Park Hotel AS
• Fleskepølse urøkt, Nortura SA
• Grov Leverpostei, Per’s Kjøkken AS
BRONSE
• Folkets Ovnsbakt leverpostei, UNIL AS
(Produsert av Grilstad AS)
• Folkets Julepostei, UNIL AS (Produsert av Grilstad AS)
• Julepostei med bacon, Fatland Salg AS
(Produsert av Fatland Sandefjord AS

SAMARBEIDSPARTNERE

Vi vil være blant de beste
NM i kjøttprodukter er en sentral
konkurranse. Vi ønsker å være blant
de aller beste skolene, og vi ønsker å
støtte opp om arbeidet med å heve
kompetansen og stoltheten innen
næringen, sier avdelingsleder Tord
Huse.
Etterstad videregående er glad for å
kunne bidra til at bransjen opprettholder
de gode mattradisjonene.
Skolen har i lang tid hatt linjer innen
restaurant- og matfag. Ved skolen
ønsker man å lage et godt fellesskap
og skape grobunn for samarbeid,
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nysgjerrighet og innovasjon 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.

ETTERSTAD VGS
NM I KJØTTPRODUKTER

ÅRETS MEDALJEVINNERE
JULESPESIAL
SØLV
• Syltelabber, kokt, Meråker Kjøtt AS
• Coop Syltelabber kokte ca 400 g, Fatland Salg AS
(Produsert av Fatland Sandefjord AS)		
BRONSE
• Syltelabber, Nortura SA

LUTEFISKBACON

RULL
SØLV
• Ribberull, Fana Kjøtt AS
• Kvaløyrull tykke skiver, Solberg Pettersen AS
• Dansk ribberull, Grilstad AS

SØLV
• Lutefiskbacon, Kuraas AS
		

BRONSE
• Okserull skivet, Nortura SA
• Ribberull skivet, Nortura SA

ÅPEN KLASSE

SYLTE
2021

GULL
• Jacobs Utvalgte Lutefiskbacon, UNIL AS
(Produsert av Toma Mat AS)
• Grovtærna eldhusbacon, Vossakjøt AS

GULL
• Julesylte i skiver, Fjellgarden Hovden AS
• Sylte, Nordfjord Kjøtt AS
• Sylte skivet, Nortura SA
SØLV
• Sylte, Gunnar Ruud Catering AS
• Smak* Sylte 80 g, Fatland Salg AS
(Produsert av Fatland Sandefjord AS)		
BRONSE
• Ribbesylte, Nordfjord Kjøtt AS		
• Tromsøsylte, Aron Mat AS		
• Coop Julesylte 150 g, Fatland Salg AS
(Produsert av Fatland Sandefjord AS)		
• Plukksylte, Inderøy Slakteri AS
		

GULL
• Salt spekk, Aron Mat AS
• Taco Kit Chicken, Norsk Kylling AS
• Kalkun lårstek med peppermiks, Stanges
Gårdsprodukter AS
SØLV
• Snitzel med ost, Nordfjord Kjøtt AS
• Varmrøkt elg ytrefilet, Smedstuen AS		

SPESIALPRISER:
Beste økologisk – Salvieskinke, Sørlandskjøtt AS
Stjerneskudd – Taco Kit Chicken, Norsk Kylling AS

SAMARBEIDSPARTNERE

Er der for kunden
– 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.

NM I KJØTTPRODUKTER

– 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.
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RESULTATLISTE

Fakta om NM i Kjøttprodukter
I 1983 inviterte kjøttbransjen for første gang til
fagkonkurranse. Bransjen har omfavnet muligheten
til å vise stolthet, kvalitet og bredde. 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.

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

