
Reiser du med SAS tilbyr vi tidsbesparende tjenester, og vi gjør vårt beste for å gjøre tiden din 
om bord så behagelig som mulig. Samlet kaller vi dette Bedre Tid. Og skulle du få lyst til å fly 
direkte til en kullgrillet Top Loin, har vi fire ukentlige avganger til New York fra Oslo. God tur.
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Meatpacking District  ligger på Manhattan, som er en av 5 bydeler i New 
York. Bare på Manhattan alene bor det 1,6 millioner innbyggere, men til tross 
for at New York er USAs klart største by, er det faktisk vesle Albany som er 
hovedstaden i staten New York, med sine flaue 200 000 innbyggere.

Meatpacking District ligger sørvest på Manhattan og strekker 
seg kun over 4 gater fra nord til sør og 4 gater fra øst til vest, 
men det er allikevel et titalls nattklubber der. På mange av disse 
vil du høyst sannsynlig bli møtt av en biff eller to i døra.

”Furious Pete” satte i 2009 verdensrekord i biffspising da han 
fortærte en 72 oz eller 2041,2 g Sirloin steak på 6:48 minutter. 
Han innehar også verdensrekorden i pastaspising, pølsespising, 
burgerspising og kjøttbollespising.

Chuck, Shank, Brisket, Rib, Short plate, Flank, Loin, 
Sirloin, The Round. Dette er de vanligste bifftypene, 
og alle har de hver sin perfekte tilbredning.

Gjennomsnitts-new yorkeren går ut 3,3 ganger i uka, noe som 
kan være greit i en by med mye folk, små hjemmekjøkkener og  
17300 spisesteder fra alle verdens kjøkken.

Også i København har de et meatpacking district, som de har 
gitt det klingende navnet Kødbyen. Danskene er som kjent 
ikke akkurat motstandere av bøff, de heller.

7,3 millioner amerikanere er vegetarianere, mens 11,9 millioner har 
uttalt at de ”definitivt er interesserte” i å bli vegetarianere i fremtiden. 
Sannsynligvis bor flere av disse i California enn i New York.

Peter Lugar steak house har blitt kåret til New Yorks beste 
biffrestaurant 28 år på rad. Kjøttet de bruker der er Short Loin, 
og bare Short Loin.

På 80-tallet var The Meatpacking District et yndet sted for folk som ville 
på klubber der menn var kledd som kvinner. The Anvil, The Manhole og 
The Mineshaft er navn på notoriske klubber fra denne lettere tvilsomme 
storhetstiden til området.

Indrefilet kalles Tenderloin og er altså også en slags loin.

I 1900 var det 250 slakterhus og ”packing 
plants” i meatpacking district, nå er det kun 
omtrent 30 igjen. Hvor var det det butta?

T-bone steak – The Boss – består av både short loin og tenderloin, og et 
realt eksemplar bør nærme seg 700 g. Den lages best på grillen uten noe 
særlig krydring eller marinering, kun salt og pepper. Den bør stekes over 
sterk varme i 2 minutter på hver side så kraft og smak fanges inne i et 
stekt, ytre lag. Så steker man den videre over svak varme fra 5-8 minutter, 
avhengig av hvordan du liker den.

Nå om dagen er det flere hipstere enn cowboyer i området, men 
også de har ofte rutete skjorter og hatt, og av og til vest.

Godstogene, som fraktet blant annet kjøtt, kjørte oppover 10th avenue 
fra 1840-årene og mange år fremover, og de forårsaket så mange 
ulykker at gaten ble hetende Death Avenue. Løsningen ble ”West Side 
Cowboys”, som red foran toget med røde flagg for å varsle folk i gata.

“New York Strip” kalles gjerne en bestemt type Short Loin steak. Den kom 
opprinnelig fra Delmonico’s Restaurant som åpnet i 1837 på Manhattan og 
som kaller seg “America’s first fine dining restaurant”. Internasjonalt kalles 
denne steken for en “Club steak”. Kjært kjøtt, flere kule navn.

Ordet “Dude” kommer fra cowboyene og er brukt om en person som 
later som han kjenner til cowboy-kultur uten å faktisk gjøre det. Tenk på 
det neste gang du spør noen ”Dude? Where’s my…”, osv.

De første kyrne i USA var kuer som vandret vekk fra gårdene sine i Mexico
og opp til Texas. Her utviklet de seg over 3 århundrer til å bli ville, seiglivede 
dyr, populært kalt Texas Long Horn. Det var disse kyrne som amerikanerne 
startet å spise da de begynte å spise storfe etter borgerkrigen. 

For mange amerikanere vil det i dag være rart å forestille seg at det 
fantes en tid da det ikke eksisterte kyr i USA, eller Amerika i det hele tatt. 
Det var nemlig spanjolene som tok med seg kyr på båtturene sine over 
havet på 1500-tallet. Så før Colombus og hans etterfølgere var det svært 
lite biff på menyen ”over there”.

”Bare hatt, ingen storfe” – amerikansk uttrykk brukt om en person som 
er full av selvskryt uten å faktisk ha oppnådd noe særlig. Uttrykket låter dog 
litt kulere på engelsk: “All hat and no cattle”.

Hvis du har sjekket inn på SMS,
levert bagasje på 23 kilo, valgt  
deg et sete uten gebyr, fått deg  
en gratis kaffe og denne avisen,  
så har du det vel godt. Og har du
det godt, har du jo kanskje  
overskudd til å sette deg grundigere
inn i ulike amerikanske bifftyper
og The Meatpacking District.

SIRLOIN.


