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For vi nordmenn har det ikke med  å skryte av oss selv –  

beskjedenhet har liksom blitt en dyd for oss. Men kanskje 

vi kunne lært litt av andre? Av innbyggerne i Parma, for 

eksempel. De nøler jo ikke et sekund med å fortelle verden 

hvor fortreffelig Parmaskinken deres smaker. Eller av 

franskmennene i Normandie som i timevis kan snakke 

om sin velsmakende Camembert de Normandie.

For den type unike matprodukter har vi jo i Norge, også.

Rakfisk fra Valdres er et godt eksempel. Dette er ørret

fra vann og vassdrag i  Valdres, som er raket  i henhold 

til  en gammel tradisjon. Og i Vik i Sogn finnes en helt 

spesiell  Gamalost med historie mer  enn 1.000 år til-

bake  i tid. For ikke å snakke om Hardanger, der smak og  

utseende på både moreller, epler, pærer og plommer 

er  preget av  det helt spesielle klimaet og jordsmonnet 

som finnes der. Og bare der.

Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning for 

norske matskatter med spesiell geografisk opprinnelse, 

tradisjon eller særpreg. Merket gir rettslig vern mot kopi-

ering av produktnavn, samtidig som det sikrer forbrukerne 

pålitelig informasjon. Per i dag har 16 produkter oppnådd

en Beskyttet betegnelse.  Se hvem disse er på våre nettsider.
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Vi nordmenn er opptatt av god mat. Men merkelig nok 

kan vi mer om andres matskatter enn om våre egne. 

Slik som Roquefortosten, for eksempel. Kanskje ikke 

så rart, for franskmennene er jo ikke  akkurat sene om 

å skryte av den. Og det samme kan vi si om spanjolene 

fra fjellene i Andalucìa. Gjennom generasjoner har de 

snakket om  Serrano-skinken sin – og gjort den kjent for 

oss nordmenn og resten av verden. 

Og selvfølgelig har vi slike unike matstoltheter i Norge, 

også. Tørrfisk fra Lofoten er et godt eksempel. Det spesielle 

klimaet som finnes der   sørger for en tørkeprosess man 

ikke finner maken til noen andre steder.  Og fra Ringerike 

kommer en særegen ert som kun dyrkes på Røysehalvøya. 

For ikke å snakke om Hardanger, der den fantastiske natu-

ren gir ideelle vekstvilkår for eplene som blir sprudlende 

sider og førsteklasses eplejuice. 

Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning for 

norske matskatter med spesiell geografisk opprinnelse, 

tradisjon eller særpreg. Merket gir rettslig vern mot kopi-

ering av produktnavn, samtidig som det sikrer forbrukerne 

pålitelig informasjon. Per i dag har 16 produkter oppnådd

en Beskyttet betegnelse.  Se hvem disse er på våre nettsider.
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Det skorter ikke på unike matskatter her til lands. Vi er 

bare ikke så flinke til å fortelle om dem. Kanskje vi skulle 

sett litt på hvordan de gjør det i Champagne? Der viser jo 

innbyggerne en stolthet for sine musserende viner som 

man knapt kan finne maken til noe annet sted. Eller ned-

erlenderne i den knøttlille byen Edam, for den saks skyld. 

De har virkelig fått til noe enestående; de har klart å gjøre 

sin Edamerost kjent over hele verden.

Og her i Norge har vi jo også slike lokale matstoltheter. 

Den delikate ishavsrøya i Vesterålen, for eksempel. En helt 

unik sjørøye som bare finnes akkurat der. Det samme gjelder 

Økologisk Tjukkmjølk fra Røros. Den har en rik tradisjon 

og historie som strekker seg helt  tilbake til  1800-tallet. 

Dessuten har  vi en rekke  poteter  som vokser på helt 

spesielle steder, slik som Ringerikspotet fra Ringerike, 

Fjellmandel fra Oppdal og Gulløye fra Nord-Norge. 

Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning for 

norske matskatter med spesiell geografisk opprinnelse, 

tradisjon eller særpreg. Merket gir rettslig vern mot kopi-

ering av produktnavn, samtidig som det sikrer forbrukerne 

pålitelig informasjon. Per i dag har 16 produkter oppnådd

en Beskyttet betegnelse.  Se hvem disse er på våre nettsider.
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