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Kjøtt – Historikk 
 

 
Helt siden menneskene begynte å vandre rundt på jorden, har de slaktet dyr for å skaffe seg 
mat. Ca. 3000 år f.kr. ble det brukt steinøkser og flintkniver til å avlive dyrene, som oftest der 
de brukte spise og drikke. Men selv om jakten ikke gikk så bra hadde de lært å ha dyr fanget 
til nødssituasjoner, dette var også da de første husdyrene kom. 
På den tiden hadde de ikke kunnskap om hvordan de skulle behandle jorden så de måtte flytte 
på seg ofte, de ble kalt nomader.  
Ca 5000 år f.kr. kom det første vanningsystemet, det ble oppfunnet i Kurdistan ved elven 
Eufrat. På grunn av lite mat i middelalderen kunne de ikke spise kjøtt eller fisk annet enn 
søndager. Ved midten av 1600-tallet ble alle slakterne i laug(foreninger), og da ble det også 
vanlig å slakte på høsten. Etter en stund kom det slaktehus i eller attmed tettstedene. For å nå 
svennebrevet måtte de som ville bli slaktere være lærlinger hos en mesterslakter i 3 – 5 år, da 
ble lærlingen til handverksvenn, for å kunne bli mester måtte gesellen ta arbeid hos andre 
mestere. 
Etter en stund fikk laugene samarbeid fra staten. De fikk rettigheter, plikter og lover. 
Pølsemaker ble et eget fag for 200 år siden, og ble en egen retning som utsprang fra 
slakteryrket. I 1910 kom det er forbund for slaktere og pølsemakere. (Norges slakter og 
pølsemakerforbund). Samme året kom kjøttkverna. Fra 1960-tallet og til i dag, har slakteriene 
tatt i bruk maskiner, i tillegg til IT- teknologi til kvalitetssikring.    
 
 
Dagens situasjon i kjøttbransjen  
I Norge er det kjøttbransjen som er den ledende  
landbruksindustrien. Dagligvarebutikkene omsetter for 20 milliarder kr årlig. På  
sensommeren/høsten har de bruk for ekstra arbeidere for da begynner slaktesesongen. 
 Til vanlig er det over 10 000 som jobber i kjøttindustrien.  
 
Primærnæringen       Sekundernæring             Tertiærnæring  
Naturnæring                Bearbeiding                      Tjenestenæring     

Råvareleverandør        Kjøttbransjen                     Butikk     
 
Yrkesfag:                     Yrkesfag:                           Yrkesfag:   

• Bonde                        • Slakter                             •Butikkslakter 

• Jeger                          • Kjøttskjærer 

• Reineier                     • Pølsemaker 
                                                    • Fagoperatør 
                                                    • Kokk   
 
Her til lands er det over 200 selvstendige kjøttvirksomheter. Alle organisert i kjøttbransjens 
landsforbund. I år 2000 var forbruket pr person her i Norge på omtrent 60 kg.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
  

 
 
Svin 
 

 
 
 
 
 
 

 % g kcal g g g g g g mg g g g µg µg mg mg mg mg mg mg 
Svin, bog, med knoke  79 64 239 17 19 6,25 0,14 8,95 2,66 68 0 0 0 9 0 0,3 0,74 0,19 0 6 1 
Svin, bog, plomme  100 74 129 19,3 5,7 1,87 0,04 2,69 0,8 57 0 0 0 4 0 0,3 0,74 0,19 0 6 1 
Svin, familieribbe  86 54 328 15,6 29,5 10,46 0,22 13,05 4,36 71 0 0 0 9 0 0,3 0,49 0,15 0 10 0,7 
Svin, flatbiff  100 76 106 22 2 0,66 0,02 0,94 0,28 60 0 0 0 2 0 0,2 0,84 0,15 0 4 0,8 
Svin, flatribbe, med 
svor  

87 50 371 13,8 35,1 12,58 0,26 15,4 5,02 72 0 0 0 9 0 0,3 0,39 0,11 0 5 0,5 

Svin, indrefilet  100 75 115 20,7 3,6 1,28 0,03 1,57 0,53 58 0 0 0 2 0 0,3 0,82 0,1 0 10 0,7 
Svin, knoke  51 72 151 19,5 8,1 2,66 0,06 3,81 1,13 60 0 0 0 4 0 0,2 0,41 0,1 0 5 0,9 
Svin, koteletter, kam  85 67 202 19 14 5,1 0,11 6,13 1,75 59 0 0 0 4 0 0,3 0,44 0,1 0 7 0,5 

Svin, kotelettkam, 
uten ytre fett 

70 75 120 18,5 5,1 1,86 0,04 2,23 0,64 54 0 0 0 4 0 0,3 0,82 0,1 0 12 0,7 

Svin, mørbrad  79 65 215 18,5 15,7 5,57 0,12 6,87 2,32 63 0 0 0 4 0 0,4 0,72 0,17 0 13 0,8 
Svin, nakkekoteletter  84 67 210 17,5 15,5 5,67 0,12 6,72 2,02 61 0 0 0 4 0 0,6 0,42 0,15 0 6 0,8 
Svin, ribbe, kam, med 
svor  

86 54 328 15,6 29,5 10,46 0,22 13,05 4,36 71 0 0 0 9 0 0,3 0,49 0,15 0 10 0,7 

Svin, sideflesk, uten 
bein  

93 50 384 13,6 36,6 13,11 0,28 16,04 5,23 58 0 0 0 9 0 0,3 0,39 0,11 0 5 0,5 

Svin, ytrefilet  100 75 105 22,2 1,8 0,64 0,01 0,79 0,27 61 0 0 0 4 0 0,3 0,82 0,1 0 10 0,7 

Storfe 
 
Navn � % g kcal g g g g g g mg g g g µg µg mg mg mg mg mg mg 
Storfe, bankekjøtt 100 73 125 21,9 4,1 1,5 0,17 1,81 0,2 61 0 0 0 5 0 0,2 0,05 0,15 0 3 1,8 
Storfe, bog, steik, uten 
bein 

100 74 121 21,8 3,7 1,67 0,15 1,36 0,11 60 0 0 0 5 0 0,3 0,05 0,18 0 4 2,3 

Storfe, bog, uten 
knoke 

83 70 160 20,2 8,8 4 0,36 3,24 0,27 61 0 0 0 9 0 0,4 0,05 0,17 0 11 2,1 

Storfe, bryst, bibringe 79 66 209 18,9 14,8 6,69 0,61 5,44 0,45 64 0 0 0 10 0 0,4 0,04 0,16 0 12 2 
Storfe, entrecôtekam 78 68 184 20 11,5 5,75 0,48 3,86 0,31 64 0 0 0 11 0 0,3 0,04 0,16 0 9 2 
Storfe, filetkam 79 72 165 21,1 9 4,5 0,37 3,03 0,24 64 0 0 0 7 0 0,2 0,03 0,11 0 7 1,6 
Storfe, flatbiff 100 75 105 22,5 1,7 0,62 0,07 0,6 0,18 60 0 0 0 3 0 0,3 0,04 0,14 0 3 2,3 
Storfe, høyrygg 80 70 162 19,9 9,2 4,38 0,38 3,22 0,24 61 0 0 0 9 0 0,4 0,04 0,18 0 10 2,2 
Storfe, indrefilet 100 74 118 21,2 3,7 1,72 0,15 1,21 0,19 59 0 0 0 4 0 0,4 0,05 0,17 0 4 2,5 
Storfe, kam, uten bein 100 70 162 21,1 8,6 4,3 0,36 2,89 0,23 63 0 0 0 8 0 0,3 0,04 0,16 0 4 2 
Storfe, kotelettkam 75 69 170 20,2 9,9 4,95 0,41 3,33 0,26 62 0 0 0 10 0 0,3 0,04 0,15 0 9 2 
Storfe, mørbrad, uten 
bein 

100 74 110 22,2 2,3 0,99 0,1 0,78 0,16 60 0 0 0 4 0 0,3 0,04 0,16 0 3 2,3 

Storfe, oksestek, rosa 
(roastbiff), stekt 

100 69 143 27,3 3,7 1,91 0,15  

1,46 
0,11 75 0 0 0 5 0 0,3 0,04 0,2 0 5 2,9 

Storfe, rundsteik 100 74 107 22,2 2 0,85 0,08 0,72 0,11 60 0 0 0 3 0 0,2 0,04 0,16 0 3 2,1 
Storfe, ytrefilet 100 75 110 22,2 2,3 0,99 0,1 0,87 0,09 60 0 0 0 4 0 0,2 0,04 0,14 0 3 2,1 

 

 



 

 

 
 
Fjærfe 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lam/Får 
Navn � % g kcal g g g g g g mg g g g µg µg mg mg mg mg mg mg 

Lam, bog, med knoke 78 66 206 18,3 14,8 6,73 0,71 5,02 0,58 74 0 0 0 11 0 0,4 0,09 0,18 0 9 1,3 

Lam, bogsteik 98 68 187 18,5 12,6 5,73 0,6 4,28 0,49 73 0 0 0 11 0 0,5 0,1 0,2 0 6 1,3 

Lam, bryst, med 
nakke 

74 62 249 17,1 20,1 9,39 0,96 6,7 0,77 76 0 0 0 10 0 0,3 0,09 0,17 0 9 1,3 

Lam, flatbiff 100 75 104 21,3 2,1 0,81 0,1 0,73 0,19 71 0 0 0 3 0 0,5 0,15 0,22 0 8 1,9 

Lam, fårikålkjøtt 80 64 230 17,6 17,7 8,26 0,85 5,9 0,67 75 0 0 0 10 0 0,3 0,09 0,18 0 9 1,3 

Lam, høyrygg 98 66 216 17,2 16,4 7,66 0,78 5,47 0,63 72 0 0 0 11 0 0,4 0,11 0,19 0 6 1,3 

Lam, indrefilet 100 75 116 20,4 3,8 1,58 0,18 1,24 0,29 70 0 0 0 4 0 0,3 0,16 0,23 0 7 1,9 

Lam, kotelett 79 64 227 18,3 17,1 7,99 0,82 5,7 0,65 77 0 0 0 7 0 0,3 0,09 0,15 0 10 1,8 

Lam, lår, med 
mørbrad 

79 69 181 19,1 11,6 5,18 0,55 4 0,61 74 0 0 0 7 0 0,5 0,12 0,19 0 8 1,5 

Lam, lårsteik 98 70 162 19,5 9,3 4,16 0,44 3,21 0,49 74 0 0 0 6 0 0,5 0,13 0,2 0 7 1,6 

Lam, sadel 79 64 227 18,3 17,1 7,99 0,82 5,7 0,65 77 0 0 0 7 0 0,3 0,09 0,15 0 10 1,8 

Lam, side med bein 87 59 285 16,8 24,2 11,3 1,16 8,07 0,92 79 0 0 0 18 0 0,3 0,06 0,16 0 9 1,1 

Lam, ytrefilet 100 74 120 21,3 3,9 1,69 0,19 1,32 0,24 73 0 0 0 1 0 0,4 0,12 0,15 0 8 2,6 

Lammefrikassé 100 77 128 11,2 8 3,39 0,31 2,65 0,85 42 2,7 0,8 0 90 0,1 0,5 0,05 0,1 7 13 1 

Lammerull 100 63 229 18 17,4 8,23 0,97 6,59 0,61 74 0,2 0 0 8 0 0,4 0,11 0,19 0 7 1,5 

 

 
 
 
 

Navn � % g kcal g g g g g g mg g g g µg µg mg mg mg mg mg mg 
Kylling, brystfilet 100 74 106 24 1,1 0,3 0 0,5 0,2 70 0 0 0 0 0 0,1 0,14 0,14 0 5 0,5 
Kylling, brystfilet, 
stekt uten fett 

100 70 123 27,9 1,3 0,35 0 0,58 0,23 81 0 0 0 0 0 0,1 0,09 0,15 0 6 0,6 

Kylling, kjøtt med 
skinn 

65 67 197 18,6 13,6 4,21 0 6,32 1,92 100 0 0 0 25 0 0,2 0,11 0,25 0 7 0,7 

Kylling, kjøtt uten 
skinn 

63 75 108 22,3 2,1 0,6 0 1 0,4 90 0 0 0 11 0 0,2 0,14 0,18 0 6 0,7 

Kylling, lår, kjøtt med 
skinn 

81 69 177 18,5 11,4 3,53 0 5,3 1,61 110 0 0 0 30 0 0,2 0,12 0,27 0 7 0,8 

Kylling, vinge, kjøtt 
med skinn 

54 67 187 19,2 12,2 3,77 0 5,67 1,72 77 0 0 0 44 0 0,5 0,05 0,09 0 14 1,4 

Kalkun, bryst, kjøtt 
uten skinn 

100 74 105 25,1 0,5 0,17 0 0,12 0,16 57 0 0 0 0 0 0 0,06 0,15 0 4 0,3 

Kalkun, kjøtt med 
skinn 

70 66 203 19,8 13,8 4,56 0 3,39 4,34 78 0 0 0 7 0 0 0,07 0,2 0 6 0,6 

Kalkun, kjøtt uten 
skinn 

57 75 105 22,6 1,6 0,5 0 0,6 0,4 70 0 0 0 0 0 0 0,07 0,22 0 5 0,6 

Kalkun, kjøtt uten 
skinn, ovnstekt 

  67 139 30,1 2,1 0,67 0 0,8 0,53 93 0 0 0 0 0 0 0,05 0,27 0 7 0,8 



 

 

 
Produksjon av kjøtt 

 
 

Forbruket av kjøtt her i landet har steget år for år siden 1990. i 97 lå forbruket pr. pers. pr år 
på 64 kg. Oppdelingen av slaktet, som betyr at de store spiselige delene tas fra slaktet, 
begynner rett etter at slaktedyret er tatt livet av og flådd. Grisen blir partert på tre plasser; 
Forpart, skinke og midtstykke, som deretter blir sendt til videre oppdeling. Hvis ikke skinka 
blir videre oppdelt, blir den til råstoff. Utskjæring vil si at man tar ut spesielle muskelgrupper 
som flatbiff. Utskjæring er felles for alle dyreslag. Andre utrykk brukt i produksjon av kjøtt er 
pussing (man skjærer rent ved beinet til slaktet) og stykking (uttaking av store deler med bein) 
Det er standarder på hvordan hver enkelt stykningsdel av slaktet skal se ut. Dette er for at 
kunden lett skal finne den typen stykke de er ute etter i butikken  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksempel på oppdelingen av et slakt, her storfe. 
 
 

Maskiner brukt ved produksjon 
Under produksjonen brukes en rekke maskiner. Før slaktingen brukes en bedøvelsesmaskin 
ved at ei nål kommer inn i hodet til slaktedyret og lammer det med en kraftig bedøvelse. 
Slakteriene kan også bruke en egen maskin for å kutte av hornene til storfeet. Det brukes 
båndsag for å kutte opp dyrene. Disse sagene er i litt større skala enn ordinære båndsager, 
både i størrelse og kraft. En annen type sag blir brukt til å skjære ut innvollene.  
 



 

 

 
 
Bruksområder 
 
 Kjøtt blir brukt overalt. Fra restauranter og hoteller, til hjemme. Fra bacon til egget på 
frokostbordet, til indrefilet på restaurant. Som nevnt tidligere, har forbruket av kjøtt økt hvert 
år, og det er svinekjøtt som er mest spist. Norge ligger ca midt på treet på lista over 
kjøttfortæring pr. land. Vi i Norge er så heldig at vi bare spiser kjøtt fra vårt eget land, bortsett 
fra kvoten nordmenn tar med seg etter handel fra nabolandene. Kjøttproduksjon er både 
primær- og sekundærnæring. Det begynner som primærnæring på gårdene ved at dyrene blir 
avlet opp til en viss vekt som kvalifiserer til slakting. Det går over i sekundærnæring når 
dyrene blir slaktet. Hva hver del av slaktet(storfe) brukes til kan du se på siden foran.   
 
 

Mørning av kjøtt 
Mør = liten tyggemotstand 

 
 

For å få suksess på kjøkkenet, må kjøttet være mørt. Til panneretter som wok og lignende må 
kjøtter være mørt siden det skal tilberedes raskt. Veldig mye kjøtt er mørt fra naturens side, og 
resten av kjøttet må igjennom en form for varmebehandling. 
Før i tiden ble kjøttet hengt til mørning, men det har kjøttformidlerne gått bort ifra siden bare 
en liten del av kjøttet blir mørt. 
 
Mekanisk mørning 
Under mekanisk mørning blir kjøttstykker banket eller opphakket for å få ut saften og gjøre 
kjøttet tørrere. Råstoff til kvernet kjøtt/ kjøttdeig, pølsevarer og andre kjøttprodukter blir, når 
de er ferdig bearbeidet, sortert og sendt ut til industrielt framstilte produkter.  
De fem møreste kjøttstykkene pluss bankekjøtt og rundstek blir pakket i vaakumpakker. Dette 
er en kontrollert mørningsprosess. Pakkene blir merket med pakningsdato, når de er ferdig 
mørnet og siste forbruksdato. 
 
         2 kyr henger 
         til mørning 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Vaakumpakket kjøtt 
Hvis du kjøper kjøtt som ligger i forseglede vaakumpakker, må du ikke åpne dem før de skal 
brukes. Hvis de blir åpnet tidligere, blir kjøttet seigt og dårlig. Skal kjøttet fryses, skal det 
oppbevares i kjøleskapet helt til holdbarheten løper ut. Kjøttet må lagres ved den 
temperaturen som står på pakken. Vanligvis 0-4 grader. Det pleier å være en innestengt og fæl 
lukt fra kjøttet når pakken åpnes, men det går vekk etter hvert. For å finne ut om kjøttet er 
dårlig kan du se på vannet fra det. Er vannet gjennomsiktig er det fortsatt bra, men hvis det er 
grålig og kjøttet kjennes sleipt, er det bakterievekst i kjøttet. 
 
Mørning hjemme 
Det kan være ganske vanskelig å mørne kjøtt hjemme. Man må da bruke hengeteknikken. 
Hele dyr og store stykningsdeler kan henges opp på et mørkt, tørt og kaldt sted, som en 
utebod og lignende. 
Kjøtt kan mørnes i kjøleskapet, men da burde det være luft rundt hele kjøttstykket. Så det kan 
være lurt å legge kjøttet på matpapir på en rist. Kjøtt kan ikke mørnes i plastfolie da det blir 
fuktig og bakteriene vil trives der. Kjøttstykket må sjekkes daglig, og det gjøres ved å kjenne 
på steder hvor fuktighet kan samle seg. 
Hvis det er ett lite, enkelt sted som begynner å bli sleipt, kan man benytte en sterk saltlake for 
å vaske kjøttet. Etter det kan det mørnes videre. 
 
Regler for mørning 
For at kjøttet skal bli mørt må det lagres i 40 døgngrader, det vil si at hvis det 4 grader i 
kjøleskapet, må kjøttet ligge der i 10 dager. 
Kjøttet burde maks ligge i 7 grader. Kjøtt som skal mørnes må være ikke være frossent. Det 
må også være ferskt. Noen kjøttsorte kan ikke mørnes, som bankekjøtt og bog kan aldri bli til 
mørt biffkjøtt uansett hvor lenge det ligger til mørning. 

 

Kjøttkontroll 
 
 
Det er bare på slakteri at det er tillatt for  
slakting. Det skal være veterinærer som  
går igjennom slaktet både før og etter    
slaktingen. En veterinær skal også være  
tilstede under selve slaktingen. Hvis en 
 bonde slakter egne dyr til sin egen  
private husholdning, er det unntatt fra  
den generelle regelen. Slakt som er dårlig,  
enten pga. sykdom, skade eller forurensing,  
blir sjekket. Hvis feil blir stadfestet, blir  
slaktet kassert. Antallet slakt som blir kassert er: 
Gris:     1 av 100 
Storfe:  1 av 250 
Sau:      1 av 300 
Noen slakt blir også testet for hormoner, tungmetaller og antibiotika, i tillegg til trikiner* på 
gris. Norge har lave utbrudd av slike stoffer sammenlignet med andre land. Hvert dyr er mulig 
å spore ved hjelp av den omfattende merkingen fra dyret kommer inn til det ligger i butikken. 
Ingen dyr skal ha en smertefull død, og derfor kommer slakteriene også under dyrevernloven. 
*Trichinella spiralis, en ormesykdom. 



 

 

 

 
Kjøttkaker 

(4 Porsjoner) 

 
400g    Kjøttdeig 
1 ½ ts. Salt¼ ts.    Pepper 
¼ ts.    Malt Muskat 
¼ g      Malt Ingefær 
2 ss      Potetmel 
1 ½ dl  Vann eller Melk 
2 ss       Smør ( til steking) 
1 stk.    Kjøttbuljong terning 
 

 
 
 
 
 
 
Sånn gjør du: 
 
1.Du begynner med å finne fram ingrediensene, som står ovenfor. Det er lettest å bruke en 
miksmaster, ha alt av ingredienser i bollen og latt den kjøre ca 1.min til det er jevn og fin. 
Hvis du lager for hånd: Begynn med å rør saltet godt inn i kjøttdeigen. Rør deretter krydder 
og potetmel og spe med melk/vann. Litt av gangen. 
 
2. Form deigen til runde kaker ved hjelp av en skje i hånden din, med kaldt vann. 
 
3. Stek kjøttkakene med middels sterk varme i ca 5min på hver side, til de har fått en fin 
bruning, med smør i pannen.  
 
4. Ha kjøttkakene over i en kjele med 6 dl vann og buljongterningen. Og la det stå og trekke 
noen minutter. 
 
 
Serveringstips: Det er veldig godt å servere kjøttkaker med kokte poteter, gulrøtter og 
Tyttebær, med en god hjemmelaget brunsaus.  

 
 
 
 
 
 



 

 

Klassifisering 
 
 

Til klassifisering har vi her i Norge tatt i bruk EUROP systemet, innført 01.01.96. 
EUROP er brukt over hele verden, og navnet er delt inn i fem klasser. 
 
E: Slakt med veldig god kjøttfylde  og med meget kraftige muskler. 
 
U: Slaktet har fortsatt meget god muskelutvikling, men litt mindre god kjøttfylde. 
 
R: Slaktet har fortsatt god muskelstruktur, men god kjøttstruktur. 
 
O: Slakt med middels kjøttfylde, og noen svakheter i beinstrukturen. 
 
P: Slakt med dårlig kjøttfylde og dårlig utviklet beinstruktur 
 
 
Dette er brukt for å klassifisere kjøttets næringsinnhold, det som ikke får være med på 
sorteringen, er slakt med kvaliteter som avviker fra normalen. Avvikene kommer av at dyrere 
har fått feil mat, eller var på sjekkern da de ble slaktet. Biffer og fileter er de stykkene man får 
best betalt for. Det er mye som avgjør kvaliteten på slaktet. Et fe som rett og slett bare er blitt 
fort opp for å bli en førsteklasses biff, er mye bedre enn melkeku som begynner å dra på 
årene. Prisene på kjøttstykkene varierer i henhold til klassifiseringen. Markedet varierer 
kravene hele tiden og klassifiseringen hjelper til med å gi kjøttet korrekt pris. De som skal 
klassifisere må være utdannet til dette, og de blir kontrollert ved hjelp av statistikker som skal 
passe på at de har gjort riktig arbeid. De har ett sertifikat som må holdes oppdatert hele tiden. 
Klassifiseringen hender etter at slaktet har blitt trimmet så bra som det kan, etter 
undersøkelsen av veterinæren, på slakteriet  
 
 

 
 



 

 

Reseptberegning 
 

 
 
Reseptberegning brukes for å angi hvor mye som er tillatt av proteiner, fett og karbohydrater i 
alle typer kjøttprodukter og er en angivelse av hva, og hvor mye av næringsstoffer som blir 
benyttet i ett produkt. Slakterier bruker informasjonsteknologi for hele tiden å være oppdatert 
på hva som er lovlige mengder. Det er mange faktorer som må tas med i resepten for å få 
kjøttproduktet eller farsevaren til å tilfredsstille forbrukeren. Til og med kokingen eller 
røykingen endrer næringsinnholdet i kjøttet. Siden produksjonen endrer sammensetningen i 
kjøttet eller farsen, må man vite hvordan man skal regne ut hva varen består av. Man kan 
benytte matvaretabellen for å se hva produktet inneholder, men man er nødt til å ta 
kokesvinnet med i betraktingen. Formelen for å regne ut svinnprosenten er: 
 
Svinnprosent = (sum råstoff – ferdigprodusert vare) kg · 100%  

Sum råstoff i kg 
 

 
For å finne ut hva produktet koster kan man ved hjelp av IT teknikken legge inn kostpris for 
hver vare. Dette gjøres ved hjelp av et program på datamaskin. Man kan si at kostprisen også 
endrer seg, i takt med næringsinnholdet. Når proteiner, fett og karbohydrater forsvinner fra 
produktet, øker kostprisen i takt med endringen 
 
 
 

Hjelpestoffer 

 
 

Norge har strenge regler på hva som er lov å tilsette i kjøtt. Det er Statens 
næringsmiddeltilsyn (S.N.T.) som regulerer hva som kan brukes og ikke. De har en liste med 
E-stoffer som er tillat å bruke i kjøttartikler. De viktigste hjelpestoffene er: salt, stivelse og 
krydder, i tillegg til E-stoffer.  
 
 
Salt 
Salt er det aller viktigste hjelpestoffet. Det blir ikke bare brukt i maten, men er også en vital 
del av produksjonen. Salt gir smak, og bringer fram kjøttets egen smak. Hvis ett produkt 
mangler salt, er det som regel smakløst og kjedelig. Saltet gjør også slik at bakterier ikke 
formerer seg like fort. Salt brukes hvis noe skal fryses over lengre tid fordi det driver ut 
fuktigheten i kjøttet, men det brukes også i produksjonen for å få kjøttet til å oppta mer vann, 
slik at det får en god konsistens. Det finnes mange forskjellige salttyper; Koksalt, havsalt, 
granularsalt, lakesalt og steinsalt. Lakesalt er ett tilsetningstoff med E-nummer 250. 
 
Stivelse 
Stivelse blir også brukt i produksjonen for å få mer vannbindingsevne. Til farseprodukter vlir 
stivelse brukt til stabilisasjon. Kravet fra SNT er at stivelse skal inneholde minst 80% 



 

 

karbohydrater. Når kjøttet utsettes for varmebehandling, blir kjøttproteinene mindre og 
begynner å gi fra seg vann. Kjøttet blir bundet sammen av stivelsen (Forklistring) 
 
Krydder  
Krydder er planter som er malt opp, men det kan også være hele deler. De vanligste er pepper, 
muskat, nellik og ingefær. Løk og hvitløk brukes også i krydderform. Kjøttbransjen bestiller 
vanligvis ferdig sammensatte krydderblandinger for at det skal gå fortere unna og at smaken 
skal bli den samme. På restauranter bruker kokkene bare salt og pepper på maten slik at 
gjestene kan bestemme selv hva de vil ha på. 
 
 
Tilsetningsstoffer 
Konserveringsmidler og fargestoffer regnes som tilsetningstoffer. Natriumnittrit og 
askorbinsyre regnes som de vanligste. Askorbinsyre er en fargestabilisator som, når den 
reagerer med nitrittsalt hjelper kjøttproduktet med å bevare fargen over lengre tid. 
Kombinasjonen mellom nittritsalt og askorbinsyre hindrer at de kreftframkallende 
nitrosaminene dannes. Hvis nitrottsalt og askorbinsyre brukes direkte i lag, utvikles en giftig 
gass, og det blir ingen fargeutvikling. Natriumnittrit har spesielle regler for hvor mye det kan 
være av det i hvert enkelt kjøttprodukt. Saltet gir røkte og kokte produkter en rødfarge, slik 
som på salamien og baconet. Grunnen til at nitrittsalt blir brukt, er for at forbrukerne skal 
synes at produktene ser mer fristende ut. 
 

 
 

Sykdommer på dyr 

 
Kugalskap 
Kugalskap, eller BSE som det også blir kalt, kan angripe mennesker så vel som dyr. 
Den angriper hjernen og gir endret atferd, dårligere koordinasjon og tilslutt død. 
Kugalskap ble først oppdaget i Storbritannia i 1986 og har for det meste forekommet der og i 
Irland med mer enn 170.000 døde dyr fram til i dag. Sveits, Portugal, Frankrike og 
beneluxlandene har hatt noen 100 tilfeller av kugalskap. Det er bare eksporterte dyr fra 
Storbritannia som har påvist smitte av kugalskap, men landet har iverksatt effektive og 
omfattende tiltak for å bekjempe sykdommen. For å bli smittet må man ha blitt infisert av 
pioner (proteiner mindre enn virus) Dyr som har spist kraftfôr med kjøttbenmel har stått for 
mesteparten av de smittede tilfellene. Det de store hjerner tror er at dyr med kugalskap ble 
brukt som råstoff i produksjonen av kjøttbenmel på 70-80 tallet. Når antallet av smittede dyr 
økte, ble produksjonen av kjøttbenmel mer og mer infisert av prionene. Slakteriene i 
Storbritannia brukte lave temperaturer ved produksjonen av kjøttbenmel, og hadde en høy 
fettprosent. Dette skapte problemer siden EUs ekspertkomité anbefaler varmebehandling av 
kjøttbenmel ved 133 grader C i 20 minutter for å få en tilstrekkelig drapseffekt. De fleste 
tilfeller av kugalskap i land utenfor Storbritannia kan knyttes til import av levende storfe eller 
fôr fra Storbritannia. Man regner med at kugalskap i enkelte tilfeller kan også smitte fra mor 
til avkom. Andre smitteveier er usannsynlige, men kan ikke helt utelukkes. 

 

 

 



 

 

Munn og klovsyke 

Latinsk navn: Apthae epizootica. Munn og klovsyke er en virussykdom som er ekstremt 
smittsomt. Symptomer er feber, depresjon, bevegelsesproblemer og dannelse av vesikler i 
munnhule nese og på jur og spener. For lenge siden var munn og klovsyke å finne i alle 
verdensdeler. Akkurat nå er New Zealand, Australia, Japan og Nord- og Mellom-Amerika helt 
fri for sykdommen. I Europa har sykdommen forekommet ofte de siste år. Storbritannia fikk 
ett ekstremt stort utbrudd i 1967-68, hvor 434.000 Storfe og svin ble slaktet. Sykdommen 
kostet landet 3 milliarder kroner. Norge har ikke hatt utbrudd siden 1952, Sverige siden 1966 
og Danmark siden 1985. Så å si alt av klovdyr kan bli angrepet av Munn og klovsyke. 
Mennesker blir også smittet, men det er svært sjelden det forekommer. Mennesker fungerer 
som smittebærere siden viruset overlever i neseslimhinnene opptil 2 dager. Munn og klovsyke 
er en A sykdom, som betyr at Norge har regler for hva som skal gjøres under ett utbrudd. 
Dette betyr nedslakting der hvor sykdommen ikke kan flytte på seg, ellers er det vaksinasjon 
som er det naturlige tiltaket men det er en kostbar form for bekjempelse. 

 

Salmonella 

Salmonella er en tarmbakterie som er i slekt med tusenvis av liknende bakterier. Symptomer 
er betennelser i tarmveier og tyfoidfeber eller paratyfoidfeber. Salmonellabakterier i 
forskjellige varianter gir forskjellige symptomer. Diaré og feber er vanlige symptomer. Man 
finner bakterien i vann og mat som ikke er tilberedt skikkelig. Egg og fjærfe er vanlige plasser 
å finne den. Salmonella finnes over hele verden. Bakterien smitter veldig dårlig fra mellom 
mennesker 

Det tar 3-4 dager før symptomene viser seg. Mens enkelte blir skikkelig dårlige, er det andre 
som ikke merker noen ting. For å forebygge smitte, er det viktig med god hygiene. Maten skal 
være ordentlig stekt, grønnsakene skal være skikkelig skrelt. Og vannet burde være kokt før 
bruk. Det eksisterer ingen vaksiner mot Salmonella. Sykdommen går over av seg selv, og 
ingen behandling er nødvendig, men i farlige tilfeller kan antibiotika bli brukt. 

 

Yersiniose 

Latinsk navn: Yersinia enterocolitica. Sykdommen er vanligst i kalde land som Norge. 
Bakterien r spesiell ved at den kan formere seg i temperaturer helt ned til frysepunktet. Her til 
lands er kjøtt og drikkevann er de viktigste smittekildene. Sykdommen er kun på svin. Smitte 
skjer fra purka til grisunger, og selvfølgelig fra gris til gris. Når de infiserte svina kommer på 
slakteriet skjer smitten av yersinia når endetarmen blir fjernet. Bakteriene følger med slaktet 
overalt helt til kjøttstykket er varmebehandlet(60° i 3 min.) 60 prosent av alt svin i landet er 
infisert av denne bakterien. 

 

Yersinia kan forårsake sykdom hos mennesker, folkehelsa er usikker på antallet, men fra 500-
1000 stk årlig er reelt. Symptomene er diaré smerter i magen, utslett og langvarige leddplager.  
Inkubasjonstiden er mellom 2-11 dager. Fra 1994 og til i dag er antall tilfeller gått kraftig ned, 
sannsynligvis fordi slakteriene har begynt å bruke pose på endetarmen til grisene under 
slaktingen. En annen måte å overføre smitte på er ved såkalt kryssmitte. Det betyr at bakterien 
overføres fra kjøttet til f. eks. grønnsaker når man bruker samme fjøl, eller kniv. Bakterien 
kan da havne i mennesket siden grønnsaker av og til ikke skal varmes opp før de blir spist. 
Når det gjelder kjøttet burde det stekes til det har stekeskorpe, men det kan fortsatt være rått 
inni. 

 



 

 

Karakterisering av bakterien yersinia er en gram negativ anaerob stav bakterie og som hører 
til familien Enterobactericeae. Yersinia kan deles inn i 74 varianter. Typene 0:3 og 0:9 er de 
viktigste variantene i Europa. 

 

    

IK-Mat 
Internkontroll-mat 

 
 

For å være sikker på at maten man spiser er trygg, har man ett kvalitetsikringssystem som 
heter IK-mat. Dette er en rekke forskrifter som ble laget 1. januar 1995. Lovene som IK-mat 
er underlagt er Kjøttproduksjonsloven, fiskekvalitetsloven, landbrukskvalitetsloven og 
næringsmiddelloven. Næringsmiddeltilsynet benytter seg bare av IK-mat systemet for å 
vurdere standarden på alle virksomhetene, i stedet for tilsyn. Formålet med IK-mat systemet 
er å sørge for at feil blir oppdaget tidlig i prosessen, produktene beholder en stabil kvalitet og 
at ikke noe bedervet og helseskadelig mat blir solgt.  
 
Det interessante med IK-mat er at det er virksomheten selv som skalpåse at forskriftene 
følges, og ledelsen skal iverksette IK-mat prinsippet i bedriften. IK-mat skal tilpasses for hver 
enkelt bedrift. Hvis IK-mat kontrollen ikke blir gjennomført, vil den aktuelle bedriften bli 
bøtelagt. For å bli bøtelagt, er det nok å feile på de kritiske punktene som er beskrevet i 
forskriftene. Eksempler på kritiske punkter er 

• Hygiene 

• Kjøling og frysing 

• Varm mat 

• Holdbarhetskontroll 

• Skadedyr 
 
IK-mat i praksis 
For at IK-mat skal fungere på en bedrift, er det viktig at du forstår og kan forskriftene. For at 
prinsippet skal virke, kan man bygge på eksisterende rutiner, og alle i bedriften må ta sin del 
av arbeidet. Man må tenke på at formålet er at maten skal være trygg å spise for forbrukerne. 
Man har en rutine til alt man gjør i bedriften, IK-mat er laget slik at den skal gjøre rutinene 
mye mer effektiv, og når avvik inntreffer ha en løsning klar for at maten ikke blir ødelagt. Ett 
avvik kan være hvis kjøleskapet blir ødelagt. Avvik krever at man bruker skjemaer for avvik 
og korrigering.  
 
I utlandet bruker bedrifter, hvor mat er involvert, HACCP systemet. HACCP står for Hazard 
Analysis Critical Control Point system. Dette systemet går ut på noenlunde det samme som 
IK-mat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Personlig hygiene 
 

Mennesker som arbeider innenfor næringsmiddel bransjen, skal holde en høy grad av hygiene. 
De skal bruke rene, helst lyse, vaskbare klær og selvsagt hodeplagg. 
 
Kroppshygiene 
Det er nødvendig med en grundig dusj hver dag, for under armene, føttene og skrittet der man 
svetter mest trives bakterier svært godt. I hår/skjegg liker bakteriene seg også godt. Ha strekk 
i håret og et bra hodeplagg. 
Hvis du vil ta godt vare på føttene burde du,  

• Tørke føttene godt etter en dusj. 

• Bruke sokker som er laget av bomull  

• Skift sko daglig, helst flere ganger om dagen, og de skal passe godt på foten. 
 
Håndhygiene 
Smitte via hendene er det vanligste smittemåtene innen mat. Men det er ikke alltid godt nok 
når man kommer i storhusholdning.  
Det er strengt forbudt å ha armbånd, smykker, ringer (unntatt giftering) eller neglelakk når 
man er på kjøkkenet, det ligger masse bakterier i det området. 
Vask hendene så ofte så mulig, etter du har vært på toalettet, etter en telefonsamtale, når du 
begynner på en arbeidsoppgave, pusset nesen eller tatt i noe som ikke er så rent. 
De som er syk burde ikke jobbe, det kan føre til stor smitte. 
 

• Når du vasker hendene skal du bruke lunkent vann og rimelig med såpe. 

• Vasket skal vare i ca 40 sek. Vask godt rundt neglene, bruk gjerne neglebørste.   

• Skyll ordentlig godt 

• Tørk hendene med papir til de er tørre.  

• Steng av vannet med albuen, ikke med hendene! Da kan du like godt vaske hendene 
på nytt. 

  
 Kleshygiene 

Det skal skiftes arbeidsklær daglig, akkurat som at undertøyet blir skittent av kroppen, blir 
arbeidsklærne skitten av miljøet. Ha flere sett med forstykker som du kan bruke ved spesielle 
arbeidsoppgaver. Arbeidsklærne skal kun brukes på arbeidsplassen. 
Hodeplagg skal brukes hele tiden, det skal beskytte bakterier fra hårstrå og mikroorgansimer i 
maten. 

 

 



 

 

Produksjonshygiene 
 

Det at bedrifter har en god produksjonshygiene gjør at matvaresikkerheten blir ivaretatt. 
Produkter som er ferdig laget må ikke bli blandet med andre produkter, heller ikke være utsatt 
for smitte fra de ansatte i produksjonsbedriften. En sjelden gang blir en vare solgt med en 
gjenstand i som ikke skal være der. Det har skjedd noen ganger at mus har kommet seg oppi 
colaflasker under produksjonen, og gitt den stakkars kjøperen ett sjokk for livet. Dessuten ble 
i underkant av 50 coladrikkere i Belgia syke pga. bakterier for noen år siden. Produksjonen av 
varene skal skje under hygienisk kontrollerte forhold. Det vil si at alt av forskrifter for 
hygiene blir fulgt. EU-landene har et eget kontrollsystem for produksjonshygiene, men Norge 
har blant de strengeste forskriftene på hygiene. Noen produkter er merket med ”Godt norsk” 
som betyr at det har en høy hygienisk kvalitet. 
 
Hygiene i produksjonslokalene 
De som vil starte f. eks. en restaurant, setter av en god del penger til innredingen. Kundene vil 
jo ha det koselig rundt seg når de spiser. Men hvis eieren ikke bruker nok penger på hygiene, 
vil personen tape på det senere siden personalet må bruke mye ekstra tid på å opprettholde en 
god hygienefaktor. Næringsmiddeltilsynets arbeid er å godkjenne alle restauranter før de 
åpner, og det kan bli dyre ombygginger hvis ikke hygienekravene er opprettholdt. 
 

 
          Fra lysthuset i Bodø 

 
 

En restaurant krever at det er godt med plass, både på kjøkkenet og i selve lokalet, slik at 
smittestoffer ikke sprer seg så lett. Garderobene skal være store, ha mange nok toalett, og ha 
dusj i tilknytning til garderoben. Ventilasjonsanlegget skal gi en god, frisk luft og holde 
luftfuktigheten lav. Lyset skal være kraftig nok til at de ansatte klarer å lage maten med en 
ordentlig hygiene. Avløpene må også være lette å rengjøre. Når maten blir lagret, burde 
lageret være stort nok til at det er lett og holde orden, og derfor ha gode hygieniske forhold. 
 
Utstyrshygiene 
De fleste vet at man ikke skal bruke samme kniven på kjøtt og grønnsaker. Kombinasjonen av 
bakteriene er svært uheldig for kroppen. Det samme kan man si om alt av utstyr som brukes i 
kjøkkenet. Det er viktig å bare bruke ett redskap til hver matvare man benytter. Det kalles for 
kryssforurensing når man blander utstyret med flere matvarer. Utstyret må være lett å holde 
rent, og være laget for minst mulig bakteriedannelse. Videre skal redskapene ikke forurense 
omgivelsene for mye. Det burde være ekstra kjøleskap i nærheten av der man skjærer kjøtt, 
slik at kjøttet ikke bare ligger i varmen og bederves. God hygiene kreves for at 
renholdsforskriftene skal bli opprettholdt.  



 

 

Lover og Forskrifter 
 

Lovene er vedtatt av stortinget, med en del forslag fra departementet. De har fullmakt til å gi 
forskrifter. Loven kom ut i 1933 
Lov om samordnet næringsmiddelkontroll i 1978, men endret 1992 
Næringsmiddel loven i   

 
Forskrift og næringsmiddelhygiene  
 
§4 Definisjoner 
I denne forskrift forstås ved: 
1 næringsmiddel: enhver mat- eller drikkevare, og drikkevann, og enhver annen vare som er 
bestemt til å konsumeres av mennesker, unntatt legemidler. 
2 næringsmiddelhygiene: alle tiltak som er nødvendige for å sikre næringsmiddelenes 
hygieniske kvalitet og forebygger produksjon og frambud av helseskadelige næringsmidler. 
3 næringsmiddelvirksonhet: ethvert offentlig eller privat foretaksom utøver én eller flere av 
disse aktiviteter: produksjon, bearbeiding, tilberedning, pakking, lagring, transport, 
distribusjon, håndtering, og frambud av næringsmidler. 
4 frambud: all omsetning, servering og annen utlevering av næringsmidler, herunder bruk av 
næringsmidler til reklame og til gevinst ved lotteri. Privat servering av næringsmidler i privat 
husholdning regner ikke som frambudt 
5 lett bedervelige næringsmiddel: næringsmiddel som på grunn av mikrobiologisk eller 
enzymatisk aktivitet kan bli helseskadelig eller få vesentlig nedsatt hygienisk kvalitet allerede 
ved kortvarig lagring ved romtemperatur. 
6 drikkevann: vann som oppfyller kravene i forskrift 1. Januar 1995 nr.68 om vannforsyning 
og drikkevann m.m. 
7 forurensing: overføring av biologiske, kjemiske eller andre uønskede stoffer mellom og 
under arbeidsoperasjonene via næringsmidler, utstyr, materialer, vann, lufttilførsel og 
personal eller ytre forurensningskilder som insekter og andre skadedyr. 
 
Lov om kjøttproduksjon  
Formålet ned loven - § 1 
Kjøttproduksjon, slakting, og behandlingen av kjøttet er riktig i hele produksjonskjeden sikrer 
loven. Helse, kvalitet og klare forhold er stikkordene. Ved tilsyn av slakteriene skal det sikres 
at gjeldene bestemmelser om dyrevern og dyrehelse blir fulgt i praksis.  
 
Loven gjelder for - § 2 

- Produksjon av slaktedyr 
- Slakting 
- Kjøling av kjøtt 
- Nedskjæring, utbeining og annet mekanisk behandling av kjøtt fram til og med 

slakting. 
- Lagring og transport av ferskt kjøtt 
- Import, eksport og frambud av ferskt kjøtt 

 
Unntatt fra loven her er nedskjæringen og lagring av kjøtt i detaljleddet når det blir solgt 
direkte til forbruker. Det gjelder også salg direkte til kantiner, sykehus, skoler, restauranter og 
lignende. 
 
(hentet fra Hygiene boka og bransjelære boka)  

 



 

 

 

Retninger innen kjøttbransjen. 
 
2 år videregående skole. 1. år: GK Hotell og næringsmiddelfag 
                                        2. år VK1 Kjøttfag     
2 år opplæring i bedrift.  3. år Opplæring 
                                        4. år Verdiskaping  
 
 

Slakter  
En slakter er den første som kommer i kontakt med slaktet, for å bli slakter må man behandle 
dyret og transportere det levnede dyret dit det skal slaktes. De må også samle opp dyrene og 
gi dyrene godt med fôr. De må kunne flå et dyr, de tar også ut de indre organene og tar rett og 
slett vare på dyret. Det kan hende de må ta nødslakt, dvs. at de drar på en gård og slakter dyret 
der. Hvis dyret er skadet eller lignende.  
De har en del strenge hygienekrav akkurat som alle de andre retningene innen kjøttbransjen. 
For å bli en slakter må du kunne bruke ulike typer verktøy og tekniske hjelpemidler, 
dyrebehandling og anatomi.  
 

Kjøttskjærer 
Kjøttskjæreren arbeider på slakteriet og skjærer ned kjøttet til biffer, koteletter og lignende.  
De vaakumpakker og merker for modning. Produksjonskjøttet lages slik at det er forholdsvis 
lik mengde proteiner, fett og vann i hver pakke.  
 

Pølsemaker 
Pølsemakerer fordeler råvarene i forskjellige grupper.( deiger, farser, pølsesorter, posteier, og 
påleggsvarer som ruller, skinker og farsepålegg)  
Pølsemakerne har egne resepter på kjøttprodukter de lager  
Råvarekunnskap, reseptberegning og kalkulasjon må pølsemakeren beherske. Dette yrket er 
blitt svært populært de siste årene, fra håndverksfag har det blitt en stor industri. 
 

Butikkslakter  
Butikkslaktere kan jobbe på delikatesseavdelinger og kjøttavdelinger på f.eks. 
dagligvarebutikker. 
Det er et tjenesteytende yrke som omfatter salg, kundebehandling, kunnskap om de 
forskjellige typer ferskvarer, finstykking av kjøtt og produksjon av retter og halvfabrikata for 
salg over disk. De skal kunne gi råd til kundene om f. eks. middagstips. Ha en god del 
hygiene og mikrobiologi og ernæringslære. 
Yrket passer for folk som er utadvendte og liker å treffe mennesker  
 

Videreutdanning 
- Allmenn påbygging 
- Mesterbrev, hvis du har jobbet innen faget i minst 2år og har bestått eksamen. 
- Høyskolestudier  
 

 

 
 



 

 

 
Kildehenvisning 

 
Bøker 

• Bransjelære 

• Hygiene og mikrobiologi 

• Matvaretabellen 

• Råstofflære 

 

 

Nettsider 

• www.matprat.no 

• www.tine.no 

• www.gilde.no 

• www.melk.no 

• www.jarvis.se 

• www.matportalen.no 

• www.forbrukerportalen.no 

• dyrehelsetilsynet.mattilsynet.no 
 
 


