
ARKTISK KJE
Historien om 34 stolte bønder, en 

ubenyttet ressurs og en kjøttprodusent 
med forkjærlighet for kortreist mat.





Produksjon av melk har i mange genera
sjoner gitt geita en  sentral plass i det nord
norske landbruket. Kjeet derimot, har aldri 
fått særlig fotfeste som matnyttig ressurs.  
Dårlig  lønnsomhet og mangelfull etterspørsel  
har gjort sitt til at det smakfulle kjøttet kun 
har havnet på bordet til noen heldige få. 
Helt til nå. 

«Arktisk Kje» er et matnyttig initiativ som 
stolte og kreative geitebønder i Nordland og 
Troms etablerte i 2014 – og som i dag frem
står som et skoleeksempel på bærekraftig 
mat produksjon: Et samarbeid mellom bonde 
og kjøttprodusent som skal bringe utsøkte 
råvarer den korteste vegen fra gård til gane. 

Elise Blixgård i Nordreisa er stolt kje bonde 
og en tydelig stemme for et bærekraftig 
 arktisk landbruk. Hun er ikke i tvil om kjeets 
kvaliteter og  potensiale som matressurs:

LEVERER 
KVALITET

– Mens sauen gjerne snaubeiter  terrenget, fremstår 
geita som mye mer kresen. Kun godbitene fra  naturens 
matfat, og da spesielt bjørk, er godt nok. Og slike 
 matvaner blir det selvfølgelig gode råvarer av. 

Elise Blixgård



NATURLIG 
DELIKAT

Lokal matproduksjon handler om bærekraft. 
Om kulturarv, tradisjoner og verdiskaping – og 
at det beste for miljøet er å produsere  maten 
der vi bor. Vi har mye natur å by på her i nord, 
og vårt kjølige, grønne og  frodige kultur
landskap  behøver å bli ivaretatt på  ansvarlig 
vis – og i et langsiktig perspektiv. Kort sagt; en 
naturlig vinnvinnsituasjon. 





DEL 
GODENE

Idealvekten på et førsteklasses kje er  
mellom 9 og 12 kilo og kjøttet stykkes 
opp tilsvarende som lam. Kvaliteten på 
de ulike stykningsdelene blir nøye vurdert  
og håndtert i tråd med fagmessige  
idealer og tradisjoner.  





MESTERLIG
MAT

Kje er lyst og mørt med en mild, delikat smak og 
egner seg fantastisk godt på grillen, som gryterett 
eller frikassé – og ikke minst til langtidssteking av 
bog og lår på lav varme. Kjøttet tar lett til seg nye 
smaker, er derfor spesielt velegnet til marinering 
og krydring med urter som eksempelvis timian og 
salvie. Kje passer utmerket sammen med  friske 
rotgrønnsaker, løk, hvitløk, eple eller med en  enkel 
salat. 

Vel bekomme.





KVALITET GIR 
MERSMAK

H Mydland ble etablert i 1920 og familiebedriften drives i 
dag av 4. generasjon. Tradisjoner, kompetanse og  kvalitet 
er fortsatt kjerneverdier for virksomheten, og Mydland 
er en av landsdelens sterkeste merkevarer. Bedriften har 
fått en rekke utmerkelser – deriblant flere NMtitler, kjøtt
bransjens hederspris og 4 gullmedaljer under norges
mesterskapet for kjøttprodukter i 2016. 
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