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THERESE LAMBELA TOK FAGBREV i 2002, og siden har hun jobbet med kjøtt. Hver eneste dag. Likevel er 
hun ikke ferdig utlært, fordi hun hver eneste dag er opptatt av å lære noe nytt! Slik er det med ærgjerrige
fagfolk som hele tiden ønsker å finne de beste smakene, de beste råvarene, de beste krydderblandingene og 
den beste foredlingen. Ærgjerrige fagfolk vet at du og jeg hele tiden endrer smak, og de strekker seg for å 
imøtekomme ønskene våre. 
Når du gjør dine matinnkjøp har du som regel mye fristende å velge i. Det finnes sikkert produkter i 
butikkhyllene som er billigere enn det som blir produsert lokalt, og selvsagt skal man ha respekt for dem som 
først og fremst ønsker å handle billig. 

MEN NÅR DU VELGER NORDNORSK oppnår du mer enn bare noe godt du har lyst på. Du bidrar til å 
opprettholde nordnorsk matkultur, og du bidrar til at Nord-Norge kan utvikle egne spesialiteter – laget av slike 
som Therese; folk som bor der du bor.

GODT PÅLEGG HANDLER OM SMAK. FOR 
THERESE HANDLER DET OGSÅ OM SOLID 

HÅNDVERK OG STORE DOSER ÆRGJERRIGHET 

HER BOR VI

Tromsø er kjent for snø. Mye snø. Rekorden er fra 29. april 
1997 da snødybden ved Værvarslinga for Nord-Norge ble målt 
til 240 centimeter.
Samtidig: Både Bergen (2.250 mm), Kristiansand (1.380 mm) 
og Stavanger (1.180 mm) opplever mer nedbør enn hva 
Tromsø har (1.031 mm) i løpet av et år. Sørlandsbyen 
Kristiansand opplever 33 prosent mer nedbør enn arktiske 
Tromsø.
Lavere temperaturer en én av grunnene til mindre nedbør, 
men dette bidrar også til at mye av nedbøren i Tromsø 
kommer som snø.
Når tørr nysnø legger seg på bakken, så inneholder denne 
omkring 90 prosent luft. Dette betyr at én centimeter nysnø 
ikke tilsvarer mer enn én millimeter nedbør i form av regn.


