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RøRoslam – baRe hos Rema 1000
Lam til høstens beste middager
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RøRoslam 
– baRe hos Rema 1000
Lammekjøtt i særklasse
Frisk fjelluft, gourmetbeite og lange tradisjoner – dette er  
suksessoppskriften som gjør lam fra Røros til et naturlig førstevalg 
når høstens beste middager skal forberedes. 

Saueholdet i Rørostraktene har lange tradisjoner, og det er fortsatt aktiv seterdrift  
i området. Utmarksbeitene ligger på mellom 600 og 1000 meter over havet.  
Den klare fjelluften og lammenes tilgang til proteinrike, spirende vekster gjennom  
hele beitesesongen kjennes på smaken. 

Røroskjøtt er en liten virksomhet som kjenner de lokale bøndene og vet hvor  
lammene beiter. For oss er det ingen tvil om at landets beste lammekjøtt  
kommer fra Rørostraktene.

Sten Thure Solli, daglig leder hos Røroskjøtt.
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4 SkiveR lammebog
6 SøTpoTeTeR 
olje
SalT og peppeR
1 SS RøRoSSmøR

RosmaRinsaus:
3 SS RøRoSRømme
1 SS hakkeT RoSmaRin
½ TS SalT 
½ TS peppeR

Søt fjellsmak

vask og skjær søtpotet med skallet på i skiver.  
brun dem på begge sider i olje i en stekepanne. Strø på 
salt og pepper. ha i en spiseskje smør og la det smelte 
før du legger alt over i en ildfast form. Stek videre i 
ovnen i 10 minutter på 180˚C.

Stek lammebogskivene i en god og varm panne med 
olje til medium stekt. Strø på salt og pepper.

bland rømme, hakket rosmarin, salt og pepper i  
en skål.

Server lammebogen med stekte søtpoteter og  
et par skjeer kald rosmarinsaus.

4 peRSoneR 10-15 min.

 
Lammebog i skiver, rørosLam

 900 g

15900PR. KG

Oppskrifter av  
Inge Johnsen, 
LianTunet

SIDE 4        røroslam 2014      



 
LammeLår i skiver, rørosLam

 600 g

4 peRSoneR 25-30 min.

Himmelblått lam!

4 SkiveR lammelåR
olje

2 gUlRøTTeR
1 løk
1 liTen SelleRiRoT

2 SS RøRoSSmøR
2 Dl eplejUiCe
2 SS honning
SaFTen FRa en 1/2 SiTRon
4 biTeR SelbU blå elleR 
ReveT jaRlSbeRgoST

brun kjøttet i olje i en varm stekepanne på begge sider, 
og sett til side.

kutt grønnsakene i grove biter og fres dem i pannen. 
Tilsett smør og la det bli nøttebrunt. ha i eplejuice og 
kok opp. Tilsett honning og sitronsaft og legg alt over i 
en ildfast form. 

legg kjøttet over grønnsakene og fordel noen skiver 
blåmuggost eller revet jarlsbergost på toppen  
av kjøttet. Sett inn i ovnen og stek på 160˚C i 15-20 min.

Server gjerne med kokte poteter vendt inn i Rørossmør  
og hakket dill.

15900PR. KG 17900PR. KG

Oppskrifter av  
Inge Johnsen, 
LianTunet
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varm litt olje i en kjele og stek lammekjøttet.
vask og skjær poteter og gulrot i grove biter med  
skallet på, og fres det godt sammen med lamme-
kjøttet i 2-3 minutter. Tilsett hakket løk, hvitløk og en 
god neve grovhakkede, friske urter. Du kan også bruke 
tørket oregano, timian eller rosmarin.

ha i de hermetiske tomatene, bønnene og vannet. 
Tilsett soyasaus, salt og pepper. kok opp og la det 
småkoke i 5-10 minutter. Smak evt. til med mer  
soyasaus og pepper før servering.
 
Serverer du denne med ris og litt salat har du  
en retrorett fra 70-tallet. 

 
kvernet Lammekjøtt, rørosLam

 300 g

2690PR. PK

Familiegryte Røros

4 peRSoneR 20-25 min.

400 g kveRneT  
lammekjøTT
olje

4 Små manDelpoTeTeR
1 gUlRoT
1 løk
8 FeDD hviTløk

1 SS hakkeT Timian
1 SS hakkeT RoSmaRin
1 bokS hakkeDe TomaTeR
1 bokS kiDney bønneR
4 Dl vann
7-8 SS SoyaSaUS
1 TS SalT 
1 TS peppeR

Oppskrifter av  
Inge Johnsen, 
LianTunet
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bruk en stor stekepanne med lokk. brun kotelettene  
i olje i stekepannen på begge sider. Strø på salt og  
pepper. Sett til side på en tallerken.

vask, og skjær mandelpoteter, gulrøtter og løk i skiver. 
legg grønnsakene lagvis i pannen og stek på middels 
varme til de er gylne. krydre med urter, salt og pepper. 
hell de hermetiske tomatene over og kok opp.

legg lammekotelettene og brokkolibukettene  
på toppen. Fordel rømmen i panna og smak til med evt. 
mer salt og pepper. Sett på lokk og kok i 7-8 minutter. 

Server med godt brød – husk å dyppe brødet i  
den deilige kraften!

 
LammekoteLetter, rørosLam

 500 g

19900PR. KG2690

4 peRSoneR 15-20 min.

Lam i lag

6-8 lammekoTeleTTeR
olje
SalT og peppeR

6 manDelpoTeTeR 
2 gUlRøTTeR
1/2 løk
2-3 SS FinhakkeT 
oRegano, Timian elleR 
RoSmaRin

SalT og peppeR
1/2 bokS hakkeDe 
TomaTeR
8 Små bRokkolibUkeTTeR
4 SS RøRoSRømme

1 bRøD

Oppskrifter av  
Inge Johnsen, 
LianTunet
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gni lammeskankene inn med olivenolje, sukker og 
krydder. brun kjøttet i en varm stekepanne.  
Sett til side. vask, rens og skjær grønnsakene  
i grove biter og stek dem gylne i stekepannen.  
hell over eplejuice og fløte og tilsett eple skåret  
i båter. bruk gjerne et syrlig norsk eple. kok godt opp.

ha alt over i en ildfast form med lokk og stek videre i 
ovnen på 180˚C i 1,5-2 timer til kjøttet løsner fra bena. 
vend inn smøret før servering og smak til med salt  
og pepper.

Server med potetstappe og baconstekt rosenkål  
eller brokkoli. 

 
Lammeskank, rørosLam

800 g

14900PR. KG

Lam som får  
bein å gå på 

4 peRSoneR 20 min. – 2 timer i ovnen

4 lammeSkankeR
2 SS olivenolje 
2 SS SUkkeR
1 TS malT Chili 
1 TS kaRRi 
1 TS SalT

3 gUlRøTTeR
1 løk

1 eple
1 Dl eplejUiCe
2 Dl kRemFløTe
3 SS RøRoSSmøR
SalT og peppeR

poTeTSTappe
bRokkoli/RoSenkål
baCon

Oppskrifter av  
Inge Johnsen, 
LianTunet
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gni steken inn med salt og pepper og brun den på alle 
sider i olje i en stor gryte. Tilsett alle grønnsakene i litt 
grove biter. Fres sammen med friske urter.  
Tilsett hermetiske tomater og vann.  
kok godt opp og sett gryten i ovnen med lokk på 80˚C. 
gå deg en lang og god tur mens gryten står i ovnen,  
3-5 timer!

Ta ut gryten av ovnen og la steken hvile mens  
potetene koker. 

Smak gjerne til med litt salt, pepper og noen dråper 
med frisk presset sitron ved servering.

 
surret Lammestek, rørosLam

 1 kg

19900PR. KG14900PR. KG

Grytekokt  
lammestek

4 peRSoneR 25 min. – 3-5 timer i ovnen

1 SURReT lammeSTek, 
Ca. 1 kg
SalT og peppeR
olje

2 gUlRøTTeR
1 løk
¼ SelleRiRoT
½ SqUaSh 

3 SS hakkeT RoSmaRin, 
oRegano og/elleR 
Timian.
1 bokS hakkeDe TomaTeR
½ liTeR vann
SalT og peppeR

poTeTeR

Oppskrifter av  
Inge Johnsen, 
LianTunet
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pensle lammelåret med Dijonsennep.
Dryss over hakkede friske urter etter ønske, og et godt 
lag med griljermel på hele låret. Stek lammelåret på 
110˚C i ca. 3 timer.
Skru opp til 200˚C de siste 10-15 minuttene slik at 
brødet blir sprøtt og godt på utsiden av låret.

Skjær rotgrønnsaker i store, grove biter og legg dem  
i ovnen sammen med lammelåret etter ca. halve 
steketiden.

la lammelåret hvile litt før du skjærer opp.  
Server med rotgrønnsaker og fløtegratinerte poteter.

 
LammeLår med bein, rørosLam

 1,5 kg

11900PR. KG

Sprøtt godt!

1 lammelåR meD bein
2-3 SS DijonSennep
3 SS hakkeT RoSmaRin og 
Timian
gRiljeRmel
SalT og peppeR

RoTgRønnSakeR eTTeR 
egeT ønSke
FløTegRaTineRTe 
poTeTeR

4 peRSoneR 30 min. – 3,5 timer i ovnen

Oppskrifter av  
Inge Johnsen, 
LianTunet
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Fårikål

 
fårikåL, rørosLam

 1,5 kg

12900PR. KG11900

4 peRSoneR 15 min. – 2 timer i gryten

Skyll kjøttet og kutt kålen i store båter. legg kjøtt og 
kål lagvis i en stor, dyp kjele med et dryss hel pepper 
og salt mellom lagene. Start med de feteste stykkene. 
Tilsett vann og gi det et oppkok. 
la fårikålen trekke under lokk i ca. 2 timer. 
Server med nykokte poteter og flatbrød.

noen liker å jevne fårikålen. Strø da litt hvetemel  
mellom lagene.

1 pk FåRikålkjøTT  
(Ca. 1,5 kg)
1,5 kg hoDekål
hel SoRT peppeR
SalT

Ca. 3 Dl vann
poTeTeR
FlaTbRøD
evT. hveTemel Til  
jevning

Oppskrifter av  
Inge Johnsen, 
LianTunet
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bland sammen alle ingredienser til marinaden i en 
kjele og varm det lett opp. gni lammeribben inn med 
den varme marinaden.
Sett lammeribben i ovnen på 110˚C i ca. 1,5-2 timer.
Skru ovnen opp til 220˚C og stek videre i 15-20  
minutter. la lammeribben hvile i ca. 15 minutter  
før den skjæres opp. Salt og pepper kvernes over  
rett før servering.

Server med stekte mandelpoteter og en  
god coleslaw. lammeribben kan også  
avkjøles og skjæres opp som pålegg.

 

Lammeribbe, rørosLam

 600 g

17900PR. KG

Honningmarinert 
lammeribbe

1 lammeRibbe

maRinade:
8 SS honning
8 SS SoyaSaUS
Skall og SaFT FRa 
3 lime

6 FeDD FinhakkeT 
hviTløk
1 FinhakkeT RøD Chili
6 SS olivenolje
SalT og peppeR
manDelpoTeTeR
ColeSlaw

4 peRSoneR 30 min. – 3,5 timer i ovnen

Oppskrifter av  
Inge Johnsen, 
LianTunet

Ribbe av RøRoslam
Fersk lammeribbe er herlig rustikk høstmat, og egner seg både til 
steking og grilling – bare husk å la kjøttet få nok tid på svak varme. 
Lammeribben er i utgangspunktet ikke det møreste stykket,  
men tilberedt på riktig måte blir det fantastisk mørt og saftig.  
Utmerket til både familiemiddagen og festmåltidet!

Perfekt til høstfesten
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Sjekk sortimentet i din lokale Rema 1000-butikk

 
LammeLår med bein,  

uten knoke og mørbrad, rørosLam
 1,5 kg

 
LammekoteLetter, 

rørosLam
 500 g

 
Lammebog i skiver, 

rørosLam
900 g

 
fårikåL, 

rørosLam
 1,5 kg

 
Lammeskank,  

rørosLam
800 g

 
LammeLår i skiver, 

rørosLam
 600 g

 
Lammeribbe, 

rørosLam
 600 g

 
surret Lammestek, 

rørosLam
 1 kg

 
kvernet Lammekjøtt, 

rørosLam
 300 g

17900PR. KG

19900PR. KG

12900PR. KG

14900PR. KG

17900PR. KG

11900PR. KG

19900PR. KG

15900PR. KG 2690PR. PK

høstens stoRe utvalg av RøRoslam
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Hos REMA 1000 nå:



Økologisk smør fra  
Rørosmeieriet

Fiskepudding fra  
Rørvik fiskemat

Fiskeboller fra  
Rørvik fiskemat

Hjorteskav fra  
Dalpro på Hitra

Hjortestek fra  
Dalpro på Hitra

Kjøttkaker fra Meråker 
Kjøtt på Meråker
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lokal mat med  
miljøgevinst
Her i Trøndelag er matkulturen både tradisjonsrik og levende,  
med dyktige, lokale produsenter som tilbyr et stort mangfold  
av spennende produkter laget av regionens beste råvarer. 

I REMA 1000 ønsker vi å tilby ferske råvarer av beste kvalitet. Vi vet også at  
kundene våre gjerne vil kjøpe varer fra lokale produsenter – derfor har kortreist 
mat blitt en viktig del av utvalget i våre butikker. Kort varetransport gir i tillegg 
både miljøgevinst og lavere kostnader. 

Kortreist mat hos REMA 1000



Vi slutter oss til følgende:

Forøvrig slutter vi oss til det nordiske matmanifestet.

Å slutte seg til det trønderske matmanifestet innebærer at man erkjenner de  
verdiene manifestet beskriver og lar dette påvirke strategier, beslutninger og handlinger.

Vi ønsker å fremme de trønderske råvarenes og matproduktenes mangfold, smak og 
særpreg, fra hav til høgfjell.

Vi vil bidra til å bruke råvarer og produkter som fremmer matglede og helse.

Vi vil bidra til å markedsføre og bruke mat eller mattradisjon som en attraksjon.

Vi vil bidra til å formidle historiene om råvarene og tilberedningen.

Vi vil bidra til å utnytte råvarenes og produktenes sesongvariasjoner.

Vi vil bidra til å bruke råvarer og produkter ut fra miljøhensyn.

Vi ønsker å fremme god mat og matkultur hos barn og unge.

Trøndersk mat og matkultur skal være kunnskapsbasert. Vi vil bidra til utvikling av 
trønderske råvarer og produkter gjennom utdanning, nyskaping og forskning.

Det trønderske matmanifestet skal skape merverdi ved å bevare, styrke og videre- 
utvikle trøndersk matproduksjon og matkultur gjennom å bevisstgjøre enkeltmennesker, 
organisasjoner og bedrifter. Det trønderske matmanifestet skal skape stolthet og identitet.

TRØNDERSK MATMANIFEST

4. februar 2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Kåre Gjønnes
Fylkesmann i Sør-Trøndelag

Inge Ryan
Fylkesmann i Nord-Trøndelag

Jens Ramfjord
Oldermann Kokkenes Mesterlaug Nord-Trøndelag

Representant for kokkelaugene i Trøndelag

Trond Michael Andersen
Rektor Høgskolen i Sør-Trøndelag

Representant for forskningsmiljøene i Trøndelag

Lars Morten Rosmo
Leder Midtnorsk Samarbeidsråd

Representant for landbruksnæringa i Trøndelag

Håvard Y. Jørgensen
Adm. dir. Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Representant for sjømatnæringa i Trøndelag

Ingrid Skarstein
Styreleder KS Sør-Trøndelag

Representant for KS i Trøndelag

Sven-Erik Knoff
Seniorrådgiver NHO Trøndelag

Representant for NHO Reiseliv Midt-Norge

Gunnar Viken
Fylkesordfører i Nord-Trøndelag

Tore O. Sandvik
Fylkesordfører i Sør-Trøndelag
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vi setteR tRøndelag 
på matkaRtet
Som første dagligvarekjede har REMA 1000 sluttet seg til 
Trøndersk Matmanifest. Manifestet skal bidra til å bevare,  
styrke og videreutvikle trøndersk matproduksjon og matkultur. 
Sammen skal vi fremme trønderske råvarer ved å formidle det 
store mangfoldet av smaker og råvarenes historier. 



rema.no


