
Standard partering av lam 

Vi starter med å ta av bogene.  
Gå inn med kniven midt mellom 
bryst og bog, skjær forsiktig til du 
finner hinnen. (naturlige skillet) 

For å partere lam må du ha en kvass kniv, kjøttsag og tålmodighet  



Følg hinnen helt ut. Så gjør 
du det samme på neste bog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da har du fått av bogen, den 
har mange muligheter, som 
vi kommer tilbake til. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så løsner du slagsiden 
(rullskinn) fra lårene, på 
begge sider, som vist på bilde  
 

Så fortsetter vi med lårene 



 
Skjær  til du er like framfør hoftebeinet,  så skjærer du rett ned til du treffer 
ryggraden. Gjør det samme på andre siden. Bruk sagen og sag gjennom ryggraden.  

Så skjærer  du ned langsetter låret,   men pass på at du ikke skjærer i lårkjøttet 

Her starter du 



Så skjærer / sager 
du lårene fra 
hverandre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renskjær lårene   
for overflødig fett 
og størkna blod.  
Trykk hardt med 
tommelen og før 
den fremover, da vil 
du få ut siste rest av 
blod. 
 
 

Lår 



Så går du inn mellom 6 og 7 ribben å skjærer helt ned til ryggen. Ryggen 
sager du gjennom med handsagen.  

Midtpart 



Så skjærer vi løs slagsidene (rullskinn) Pass på at du ikke skjærer i ytrefileten.  
Bruk saga for å kutte ribbena, kjøttet skjæres med kniv 

Ytrefilet Indrefilet 



Nå har vi fått en 
fin lammesadel, 
som vi kan skjære 
til koteletter, eller 
beine ut til 
ytrefilet og 
indrefilet. 

Så har vi slagsidene 
(rullskinn) som vi 
bruker til lammerull  



Forparten sages på langs etter ryggraden. Da kan du bruke det som ribbe, 
eller du kan skjære  den i skiver (ribbeskiver) 

Sag av nakken og del den opp i passe stykker til fårikål kjøtt  

Forpart 



Side uten nakke 

Pinnekjøtt 

Skal du lage pinnekjøtt selv, kan du bruke hele siden.  
Når du har tatt av bogene og lårene , deler du  lammet etter 
ryggraden og kutter av nakken. Da har du et godt utgangspunkt for å 
lage pinnekjøtt 
 

Slik lager du pinnekjøtt: 
Beregn ca. 2-3 kg, fint eller grov salt. Strø et godt lag i bunnen av et 
plastkar. Det må være så stort at det er god plass til ribben. Gni (masser) 
kjøttet med salt og legg det ned i karet. Strø salt over, så det dekker 
hele ribben. Settes kjølig 8 – 10 0 C  i 2 – 3 dager. 
Ta opp ribben, skyll av saltet og tørk det godt  med et papirhåndkle. 
Heng det til tørking på et luftig og kjølig sted i 6 – 8 uker 


