
Med melk av førsteklasses kvalitet, utstrakt kunnskap og avansert 
teknologi, kan man utvikle ostesorter med egenskaper tilpasset 
bruksområdet. 

Ost kan benyttes i ostefyll, ostesauser, ved gratinering, revet eller 
ternet og blandet i farser og deiger. Ost kan benyttes i kombinas-
jon med mange andre råvarer og osten kan også erstatte andre 
ingredienser. I ferdigretter benyttes stadig mer ost som et spen-
nende alternativ til kjøtt. 

Når det er snakk om å være kreative og teste nye ingredi-
enser, er TINE ingrediens en perfekt samarbeidspartner, med 
både laboratorium, prøvekjøkken og ekspertise. 

Vi har erfaring og kompetanse, du har markedet og kundene, 
sammen skaper vi produktene.

TINE INGREDIENS
Vi blander oss i det meste®

www.tineingrediens.no
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Årets Matmons 2010
Grete Astad i selskapet Tollkonsult AS fikk den ærefulle 
utmerkelsen «Matmonsen». Tollkonsult AS fikk prisen 
for «ekstraordinær og flott innsats i forbindelse med 
samarbeidsprosjekter omkring tollkurs/TeMa-dager 
gjennom flere år».

Matmonsen utdeles til ikke-medlemmer av Teknolo-
gisk Matforum som har gjort en god innsats forumet. 
Det skal deles ut maksimum to eksemplarer i året. 
Matmonsen skal ikke tre i stedet for, eller utelukke  
Den gyldne fisk som er medlemmenes utmerkelse for 
god innsats.

Astad takker Anne-Lise Iversen, daglig leder i Tekno-
logisk Matforum, for et utmerket samarbeid. – Jeg har 
tatt meg av jobben med foredragsholdere og gjennom-
føringen, mens Anne-Lise har tatt seg av det adminis-
trative. Hun er et unikum og utrolig flott å samarbeid 
med. Det er i det hele tatt veldig kjekt å samarbeide 
med Teknologisk Matforum, slår hun fast. 

Regionen har rike tradisjoner på matproduksjon. Det 
gjorde at deltakerne hadde mange muligheter til å velge 
hva bedriftsbesøk angikk. Alternativene var. Brødrene 
Sperre (klippfisk, pelagisk fisk), Tine (desserter, UHT-anlegg), 
Fjordlaks AS (laks, ørret, fiskeolje, klippfisk) og Norsk Sjømat 
(filetproduksjon av laks). Og ikke minst besøk til Stabburet på 
Stranda hvor Norges mest kjent pizza blir produsert, nemlig 
Grandiosaen.

De to siste dagene bestod av seminarer. Programmet 
konsentrerte seg om fire hovedtemaer: Maten er ikke sunn 
før den er spist, nanoteknologi – fremtidens verktøy, frisk som 
en fisk og design, miljø og markedsføring.

Vi kommer tilbake med mer stoff fra Næringsmiddel- 
dagene 2010 i Matindustrien nr. 3. ■

Interfarm vant «beste stand»
Ingen kunne unngå å legge merke til henne – dama med pilen på hodet hvor det stod 
«mer info her». Alle som passerte smilte eller kom med kommentarer og spurte andre 
om de hadde sett henne. Da prisen for ”beste stand” skulle utdeles, var det ingen tvil om 
hvem som fortjente den.

– Stemningen her er eksepsjonelt god. Folk smiler og ler av det jeg gjør på standen, 
sa Unn Skomsøy. Som vinner av beste stand fikk hun også muligheten til å presentere 
sin bedrift under seminaret den siste dagen. 

Interfarm forhandler tester og utstyr fra ledede globale produsenter til laboratorier 
og næringsmiddelindustri i Norge. I følge Unn Skomsøy har de mikrobiologiske tester av 
meget høy kvalitet til drikkevann, mat, fôr og hygiene. 

Interfarm holde til på Stabekk like utenfor Oslo.

Fra venstre Kjeld Vigsø, AGA AS (varamedlem), Einar Alme, Innovasjon Norge 
(styremedlem), Anne-Lise Iversen (daglig leder Teknologisk Matforum), Arve 
Gunnes, Lilleborg AS (styreleder), Janne Haugdal, Grilstad (ny varamedlem), 
Stig-Yngve Pedersen, CFS (nestleder i styret) og Camilla Grefsli, Nofima Mat 
(styremedlem). Styremedlem Trygve Eklund var ikke til stede.

Styret i Teknologisk 
Matforum
Denne gangen skjedde det få forandringer i valg av 
styret til Teknologisk Matforum. De eneste forand-
ringene er at tidligere nestformann Merete Vatshelle 
går ut av styret, og Janne Haugdal er nykommer som 
styremedlem. Stig-Yngve Pedersen er ny nestleder.

Ved siden av bedriftsbesøk 
og seminarer er også 
utstillingen en viktig del av 
Næringsmiddeldagene.

Næringsmiddeldagene 2010 med 
årsmøte og generalforsamling gikk av 
stabelen den 27. til 29. januar. For første 
gang i foreningens 61-årige historie var 
Ålesund møteplass. Mange vil mene at 
det var et veldig klokt valg. 

Tekst og foto: Vebjørg Skjelmerud

Grete Astad i selskapet 
Tollkonsult AS fikk årets 
«Matmons» for samar-
beidet med Teknologisk 
Matforum.

Alle la merke til Unn Skomsøy på standen til standen til Interfarm. Prisen for «beste stand» gikk til henne.

Næringsmiddeldagene 2010 

 i Ålesund
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