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Leder

Vi er stolte over å få jobbe for den norske bonden 
og få lov til å være ambassadør for de fantastiske 
råvarene som det norske landbruket leverer.

MatPrat har en oppgave å formidle kunnskap, inspirasjon og 
matglede knyttet til egg og kjøtt. Det innebærer også å snak-
ke om ernæring og helse, dyrevelferd, kvalitet og alle andre 
aspekter ved maten som norske forbrukere er opptatt av. 
2014 ble på mange måter et konsolideringsår for Opplysnings- 
kontoret for egg og kjøtt/MatPrat. Med store investeringer i 
tidligere år, i «Nye MatPrat», utvikling av ny teknologi for vår 
digitale kommunikasjon samt nytt læreverk har det vært helt 
nødvendig å kapitalisere på disse.  

Det betyr ikke at 2014 ikke har vært et aktivt år, snarere tvert i  
mot. I tillegg til omfattende kampanjer gjennom året ble  
MatStart lansert høsten 2014. MatStart er et tilbud til barn som vil 
lære om mat og matlaging. Tilbudet ble en umiddelbar suksess.

Videre ble en omfattende strategiprosess gjennomført, en 
prosess med målsetting om å sørge for at MatPrat fortsetter å 
være det ledende matmiljøet i Norge. Omfattende analyser,  
ekstern kunnskapsinnhenting og grundig prioritering har  
resultert i en strategi med fokus på å levere gode resultater, 
være mer kostnadseffektive, innovative og formålsoppfyllende.

Med denne årsrapporten håper vi å kunne gi et lite innblikk i 
hva vi har jobbet med gjennom året, og hvilke resultater vi har 
oppnådd.

Anne Mari Halsan  
Direktør

Leder
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Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) har som 
formål å øke verdiskapning for og omsetning av 
norskprodusert egg og kjøtt. Dette gjør vi gjennom å 
bygge kunnskap om råvarene og videreformidle råd og 
inspirasjon til forbrukere, og ved å være en pådriver 
overfor bønder, egen bransje, handel og myndigheter  
i forhold til forbrukerorientert utvikling.

OEK jobber med generisk markedsføring, det vil si markeds-
føring som ikke er knyttet til en merkevare men til en vare-
gruppe. Vi er en merkenøytral aktør som jobber for hele den 
norske egg- og kjøttbransjen, og skiller ikke mellom samvirke 
og privat. OEK er finansiert av alle egg- og kjøttproduserende 
bønder gjennom en omsetningsavgift.

Opplysningsvirksomhet skal være forebyggende, holdnings- 
skapende og langsiktige tiltak. OEK jobber både langsiktig og 
kortsiktig for å bygge og vedlikeholde positive holdninger og 
preferanser til norske egg og norsk kjøtt, og hovedaktivite-
tene er og skal være av forebyggende og langsiktig karakter.

OEK er en kompetanseorganisasjon ikke bare innen mat og 
ernæring, men også innen kommunikasjon, markedsføring, 
forbrukerbehov, medier, teknologi, analyse og strategi. Med 
denne kompetansen jobber vi for å styrke det norske egget 
og kjøttets posisjon. Dette gjør vi på en mest mulig kostnads- 
effektiv måte gjennom alle våre kanaler. 

MatPrat er OEKs merkevare og plattform i all kommunikasjon 
med forbrukerne. 80 % av den norske befolkning kjenner til 
merkevaren MatPrat. Dette gjør MatPrat til Norges ledende 
aktør innen mat og matformidling. Gjennom våre digitale 
plattformer: matprat.no, på nett, mobil, nettbrett og sosiale 
medier, når MatPrat flertallet av den norske befolkning. Vårt 
budskap kommuniseres i tillegg gjennom betalt reklame (TV 
og digitalt) og gjennom ulike PR- og presseaktiviteter. 
Foruten forbrukerkommunikasjon, arbeider OEK med bransje 

og handel for å bidra til forbrukerorientert utvikling, grunnsko-
len i faget mat og helse, utdanning av lærere i det samme faget 
på høyskoler, i ernæringsfaglige nettverk, matfaglig utvikling, 
myndighetskontakt, forbrukerinnsikt, og strategisk markeds- 
analyse samt strategisk virksomhetsutvikling. 

OEKs merkenøytralitet og sterke faglige kompetanse har gitt 
MatPrat en meget høy troverdighet hos forbrukerne og vårt bud-
skap oppleves å ha høy tillitt og påvirkningskraft. 33 % av befolk-
ningen oppgir at de stoler mer på informasjonen som kommer fra 
MatPrat enn den som kommer fra matvareprodusentene.

Dette er OEK og MatPrat

Dette er OEK og MatPrat
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Slik jobber OEK og MatPrat

OEK har siden 2005 jobbet systematisk med å 
kartlegge forbrukernes behov knyttet til de ulike 
måltidene og spisesituasjonene. Dette har gitt en 
unik forbrukerinnsikt som ligger til grunn for all 
produksjon og kommunikasjon fra OEK, og er en 
viktig grunn til at MatPrat er en ledende aktør. Vi 
bistår forbrukerne ved å utvikle løsninger som  
treffer deres behov, og jobber for at MatPrat er  
«det du trenger å vite om mat, når du trenger det». 

Endrede forbrukervaner og nye trender, er også være 
elementer som påvirker markedssituasjonen. OEK jobber 
kontinuerlig med å fange opp og kartlegge eksisterende og 
kommende trender innen mat. 

Det siste tiåret har sunnhet, raskt og enkelt vært dominerende 
trender, disse vil også være toneangivende i tiden fremover. 
Samtidig har dyrevelferd, miljø og klima fått stadig større 
betydning for mange forbrukere og er mer knyttet til valg av 
mat og våre råvarer enn tidligere.  

Digital satsning
Medieverden har forandret seg totalt de siste årene, og 
endringene skjer raskere og raskere. Ingen vet hvordan 
mediehverdagen vil se ut om få år, men vi vet imidlertid at be-
tydningen av digitale medier vil bli ytterligere forsterket og at 
mediekonsumet vil bli enda mer brukerstyrt. Den teknologiske 
utviklingen er en sterk pådriver for endring i mediebruken, og 
bare det siste året har bruken av mobil hatt en kraftig vekst. 
PC har i alle år vært kanalen som har blitt mest brukt til å 
besøke matprat.no. Sommeren 2014 overtok imidlertid mobil 
rollen som den mest brukte plattformen. Disse endringene 
fordrer at MatPrat evner å ligge i forkant og stadig utvikle 
seg for å beholde posisjonen som Norges ledende aktør 
innen matformidling. Samtidig skaper denne utviklingen store 
nye muligheter for å nå frem med våre budskap og øke vår 
påvirkningskraft.

Sosiale medier som Facebook, Instagram, Youtube, Twitter 
og blogg, er store og toneangivende medier som man må 
være aktiv tilstede i med en klar og tydelig stemme. OEK tok 
i 2010 et strategisk valg om å øke satsningen på det digitale. 
Dette fordi digitale medier både er den sterkest voksende 
mediekanalen og den mest effektive kanalen, for å nå OEKs 
målgrupper og i forhold til kost/nytte. Vi har i tråd med dette 
dreid stadig mer av vår kommunikasjon fra tradisjonelle over 
til digitale medier, og den digitale satsningen er forsterket i 
2014. Tradisjonelle medier som TV egner seg fortsatt til å løse 
visse oppgaver og vi benytter oss av TV som kanal der det er 
hensiktsmessig. Vår egen digitale kanal matprat.no har blitt 
vesentlig styrket de seneste årene og hadde 19 millioner besøk 
i 2014. Det er gjennom våre egne medier, øvrige digitale  
kanaler og sosiale medier sammen med en strategisk riktig 
bruk av tradisjonelle medier, at vi oppnår en mest mulig  
kostnadseffektiv oppnåelse av vårt formål.

Verden rundt oss
OEK gjennomfører kontinuerlig omverdensanalyser for å 
fange opp strømninger og endringer rundt oss. En rekke 
samfunnsmessige diskusjoner påvirker OEK sitt arbeid direkte 
eller indirekte og vi kartlegger og gjennomfører aktiviteter for 
å svare på disse. 

Vi er jevnlig i dialog  med ulike myndigheter og en rekke inte- 
resseorganisasjoner. Helsemyndighetene er et viktig kontakt-
punkt for å bidra til et mest mulig sunt og variert kosthold i 
den norske befolkningen. MatPrat sitt innhold er i tråd med de 
offentlige kostrådene. 

Vi jobber også med skolemyndigheter knyttet til OEK sitt 
læreverk for faget mat og helse som tilbys i grunnskolen. 
OEK er finansiert og eid av den norske egg- og kjøttproduser-
ende bonden, og våren 2014 deltok OEK på en rekke regionale 
årsmøter til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 
Dette for å komme i tettere dialog med våre eiere og å dele 
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kunnskap og informasjon om hvem OEK er og hvordan vi jobber.

Det ble i 2014 også gjennomført dialogmøter med interesse-
organisasjoner innen klima, miljø og dyrevern. I tillegg holdt vi 
informasjonsmøter med en rekke politiske partier på Stortinget.    

Strategi
Vi har i 2014 utviklet og ferdigstilt ny strategi for OEK for 
perioden 2015-2017. Denne ble vedtatt høsten 2014, og er op-
erativ fra 1. januar 2015. I kommende strategiperiode vil OEK 
fortsette å styrke MatPrat sin posisjon som ledende aktør 
overfor forbrukerne. Samtidig skal vi bedre og styrke dialogen 
med andre viktige aktører i vår omverden. Den nye strategien 
gir OEK som virksomhet en klar retning i et marked og en om-
verden som er i stadig endring og som gir nye utfordringer, og 
den har et økt fokus på effekt- og resultatmåling på alle nivåer. 
Strategi 2015-2017 skal bidra til å sikre at OEK og MatPrat leverer 
mest mulig kostnadseffektivt og riktig iht. vårt formål. 
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Avdelinger i OEK 

OEK har som målsetting å være Norges viktigste 
kompetansesenter for mat. I 2014 har organisa- 
sjonen hatt 22 ansatte, der flertallet både har 
formell kompetanse og lang erfaring innen mat- og 
helsefag og kokkefag. I tillegg kommer spesialkom-
petanse innen kjøttfag, ernæring, pedagogikk, kom-
munikasjon og markedsføring, strategi, økonomi 
og ledelse.  Under merkenavnet MatPrat drives det 
generisk markedsføring og matkommunikasjon på 
alle kommunikasjonsplattformer.

OEK var i 2014 organisert i fem avdelinger:

Strategiavdeling
— med ansvar for strategi samt markeds- og forbrukerkunnskap

En oppdatert og god strategi som sikrer effektiv målopp- 
nåelse er av avgjørende betydning for OEKs formåls- 
oppfyllelse. Avdelingen har ansvar for å kjøre strategiprosesser 
og at den vedtatte strategi blir implementert og etterlevd. 
Grunnlaget for OEKs virksomhet er omfattende kunnskap og 
innsikt i forbrukerens behov. Dette er «ferskvarekunnskap» 
som kontinuerlig oppdateres i forhold til organisasjonens 
fokus- og innsatsområder.  

Avdelingens ansvarsområde dekker gjennomføring av 
markedsundersøkelser og innhenting av forbrukerinnsikt. 
Dette gjøres ved å overvåke markedsutviklingen ved å 
kartlegge og analysere trender, forbrukeradferd -  
og holdninger.

Strategiavdelingen er ansvarlig for å sikre at alle MatPrat sine 
kommunikasjonsaktiviteter er målrettede og kostnads- 
effektive. Dette gjøres ved grundig kartlegging i forkant og 
evaluering av oppnådde effekter og resultater i etterkant.
Til å måle effekt og resultater har OEK et «Dashbord» som er 
et viktig måle- og styringsverktøy. Dashbordet innbefatter 

kontinuerlig måling av alle våre aktiviteter i de ulike kanalene, 
og samler relevant data for å kunne dokumentere effekten av 
våre aktiviteter.  

Markeds- og utviklingsavdeling
— ansvarlig for produksjon og utvikling av oppskrifter og alt 
matfaglig innhold

Innovasjon, sterk matkompetanse og unik forbrukerinnsikt er 
basis for alt arbeid som gjøres i Markeds- og utviklingsavdelingen. 
OEK sin unike forbrukerinnsikt legges til grunn for all pro-
duksjon av matfaglig innhold. 

Alle oppskrifter og alt matfaglig innhold blir utarbeidet, testet, 
kvalitetssikret og produsert på vårt kjøkken. Dette gjøres med 
utgangspunkt i sesongens norske råvarer, OEK sine kampanjer 
og forbrukerens ønsker og behov.    

Foto- og filmopptak foregår på huset, noe som gir kvalitet i 
alle ledd og gjør MatPrat til et unikt matkonsept.
Ernæringskompetansen i OEK brukes aktivt for å sikre at de 
offentlige kostholdsrådene og generell ernæringsinformasjon 
blir godt ivaretatt.

Avdelingen jobber med å introdusere og tilpasse internasjo-
nale mattrender til norske råstoff og forbrukerønsker. I 2014 
ble både «Pulled pork» og «StreetFood»- konseptet for alvor 
lansert for norske forbrukere. Innovativ utvikling og produksjon 
av oppskrifter og filmer med fokus på reinsdyrkjøtt, særlig 
rettet mot yngre brukere, har i tillegg vært en viktig satsing.

Kommunikasjonsavdeling
— ansvarlig for PR og kontakt med skole og presse

For å sikre at OEK er en foretrukken kilde for mat og mat-
kunnskap hos alle norske medier, bygger OEK sin PR-aktivitet 
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på etterrettelighet, kunnskap og troverdighet. PR er et viktig 
element i OEK sin kommunikasjon og er en nødvendig del av 
helheten for å oppnå størst mulig gjennomslagskraft rundt 
våre budskap.

Avdelingen er ansvarlig for MatPrat sitt digitale Magasin som 
er et rent, redaksjonelt matmagasin. Gjennom faktaartikler 
om norske råvarer og intervjuer med markante matperson-
ligheter, er Magasinet et verktøy til å fronte og løfte fram 
mattrender og relevant inspirasjon, og sesongens råvarer.
OEK har også forfattet og distribuert spesielt tilrettelagt 
undervisningsmateriell til bruk i undervisning av fremtidige 
lærere i faget mat og helse på høyskoler og universiteter. 
OEKs «Kokeboka mi», - et komplett læreverk for mat- og helsefag 
i grunnskolen, ble i 2014 sendt ut i 119 900 eksemplar, hvorav 
116 000 til elever i grunnskolen og 36 00 lærerveiledninger.  
Flesteparten av skolene i Norge bruker nå OEKs kokebok.

Kommunikasjonsavdelingen er i tillegg bidragsyter til mat.no  
som er et felles nettsted for alle opplysningskontorene i 
landbruket. Nettstedet har som formål å gi lærere, elever og 
foreldre lett tilgang til kvalitetssikret undervisningsmateriell til 
faget mat og helse i grunnskolen. Her publiseres all relevant 
undervisningsinformasjon fra de fire opplysningskontorene i Land-
bruket med fellesprosjekter som «Måltidet» og «Smakens Uke». 
  
 
Digitalavdeling
— ansvarlig for alle digitale løsninger 

Den digitale kommunikasjonsarenaen er avgjørende for at 
OEK skal kunne oppnå sitt formål. Teknisk tilrettelegging, 
publisering og drift av alt digitalt innhold er avdelingens ansvar, 
enten det er for egne kanaler eller i eksterne kampanjer.
Digitalavdelingen har ansvar for MatPrat på alle plattformer, 
som nettstedene våre matprat.no, matstart.no, mat.no og 
matbilder.no, og i nyhetsbrev, mobiltjenester og -applikasjoner. 
Portalen matbloggerne.no og vår egen blogg er, i tillegg til 
sosiale medier som Facebook, Instagram, Youtube, Twitter og 
MatFolket, viktige digitale kanaler for MatPrat.

Noen sentrale fokusområder for avdelingen har i 2014 vært: 
ny publiseringsplattform, nytt bilde- og videosystem, utvikling 
av en ny mal for kampanjer på matprat.no, to større eksterne 
kampanjesider, oppgradering og teknisk flytting av alle mobil- 
applikasjonene, og vår nye nettside for barn; matstart.no.

Avdeling for bransjeutvikling
— ansvar mot bransje, handel og ernæringsmyndigheter

Avdelingen har med utgangspunkt i OEKs formål fokusert 

på hvordan den enkelte råvare kan utnyttes for å oppnå best 
mulig verdiskaping både for bransje, handel og bonde. For å 
bidra til å sikre mest mulig varig inntjening og positiv utvikling 
for bransjen, har avdelingen hatt som mål å bruke OEKs 
innsikt til å øke innovasjon og produktutvikling i verdikjeden. 
Avdelingen følger utviklingen i markedet nøye og bidrar med 
relevante innspill til nytte for verdikjeden mellom forbruker og 
bonde for alle kjøttslag og egg. 

Avdelingen har tatt en rolle som pådriver overfor bransjen for 
utvikling av produkter som i større grad møter storsamfunnets 
forventninger til verdikjeden. Eksempler her er kostholdsråd, 
miljøutfordringer og dyrevelferd. 

Gjennom deltakelse i ulike prosjekter knyttet opp til bransjens 
utfordringer og den offentlige agendaen med hensyn de ulike 
råvarer OEK representerer, har Bransjeavdelingen jobbet med 
mange utfordrende temaer for bransjen. I 2014 har det blitt 
tatt spesielt tak i utfordringen for svineproduksjon. 

Avdelingen er ansvarlig for «MatPrat Informerer» som er 
et redaksjonelt magasin rettet mot butikker rundt i landet. 
Magasinet følger OEKs kampanjer og gir råd og inspirasjon til 
handelsstanden om hvordan de best kan fronte norske råvarer 
i sine butikker. MatPrat Informerer har et opplag på 4 300 og 
utgis seks ganger i året.
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Overordnede resultater

For å kunne måle både kortvarige og langvarige 
resultater knyttet til våre aktiviteter og effekten 
av den totale innsatsen, har OEK utviklet et eget 
målesystem, dashbord. 

Dette er et digitalt målesystem som fortløpende fanger 
opp endringer i forbrukeres behov og preferanser. Det gir 
oss også mulighet til å følge utviklingen innen den digitale 
teknologien hvor brukervaner og medielandskapet er i rask 
endring. Dashbord måler resultater fortløpende og er bygget 
opp med flere sentrale datakilder som forbrukerundersøkels-
er, kampanjemålinger, markeds- og trafikktall. I bildet nedenfor 
sees forsiden på dashbordet med ni hovedtemaer. Under hver 
av disse ligger omfattende data og analyser.

Merkevarestyrke MatPrat
OEK bygger sin kommunikasjon gjennom merkevaren MatPrat  
og alle målinger og analyser tar utgangspunkt i dette. 
Merkevarestyrke forteller hvordan forbrukerne oppfatter 
en aktør i forhold til de verdiene aktøren har definert som 
viktige. MatPrat har definert åtte verdier som det kontinuerlig 
måles på. Fokus i 2014 har vært å styrke verdien «tilstede», som 
innebærer at forbrukerne opplever at MatPrat er tilgjengelig 
der de trenger det. I 2014 har «tilstede» oppnådd en sterk vekst 
på 10 %-poeng. Vi har også styrket verdiene «inspirerende», 

«tillitsvekkende», «smart», «på hugget» og «komplett». MatPrat 
sin merkevarestyrke er med andre ord økende. 

Merkevareposisjon
Merkevareposisjon er den delen av merkevareidentiteten 
som differensierer MatPrat fra konkurrerende merkevarer, og 
kjennskap er et svært viktig parameter. Ved utgangen av 2014 
oppgir 64 % av forbrukerne uhjulpet kjennskap til MatPrat, noe 
som er svært høyt. Til sammenligning har de fem nærmeste 
konkurrentene en uhjulpet kjennskap på 5 – 12 %. MatPrat 
har dermed over fire ganger så stor uhjulpet kjennskap hos 
forbrukerne som nærmeste sammenliknbare aktør. MatPrat 
skal oppleves som «Det du trenger å vite om mat når du 
trenger det» i forbrukernes bevissthet, og hele 40 % oppgir at 
MatPrat har denne posisjonen.  

Reklameoppmerksomhet
Høy grad av reklameoppmerksomhet er en forutsetning for å 
ha effekt av de kjøpte mediene som OEK benytter i sin kom-
munikasjon. Her måles i hvilken grad forbrukerne registrerer 
reklame-aktivitetene til MatPrat. MatPrat har ved utgangen 
av 2014 en hjulpet reklameoppmerksomhet på 19 %. Det vil si 
at hver femte norske forbruker har lagt merke til reklamer fra 
MatPrat. Med tanke på at OEK på bakgrunn av sin strategi for 
perioden 2009 – 2014 har redusert bruken av midler til kjøpte 
medier, er dette et svært godt resultat for OEK. 

Egne medier
Matprat.no og andre egne medier er OEKs viktigste kom-
munikasjonskanaler. Utvikling i bruken av MatPrat på ulike 
plattformer er et direkte og klart måleparameter for grad av 
oppnådd suksess, og ikke minst på MatPrat sin gjennom- 
slags- og påvirkningskraft. Matprat.no har hatt en meget 
sterk utvikling i antall besøk de siste årene, og hadde i 2014 
nærmere 19 millioner besøk. En svak reduksjon i antall besøk 
fra 2013 til 2014 har flere årsaker. En rekke nye konkurrenter er 
etablert, og eksisterende konkurrenter har økt sin ressursbruk 
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Uhjulpet kjennskap
Hvilke aktører som tilbyr tips og oppskrifter for matlaging 
kjenner du til eller har du hørt om?

MatPrat Nærmeste konkurrent

Utvikling antall besøk matprat.no 2009-2014
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Troverdighet
Jeg stoler mer på informasjonen som 
kommer fra MatPrat enn den som 
kommer fra matvareprodusentene

Nytteverdi
MatPrat er aktøren som best dekker 
mitt behov for oppskrifter, informas-
jon om mat og hjelp til matlaging 

Brukervennlighet
MatPrat sine tjenester og løsninger 
via nett, brett og mobil er de som er 
mest brukervennlige  

Troverdighet
MatPrat har en balansert og trover-
dig framstilling av ernæringsspørsmål 
også i forhold til de offentlige 
ernæringsrådene 

Skalaen er:

Tillit
Hvor stor tillit har du til at MatPrat er 
en seriøs og god informasjonskilde 
for matoppskrifter, tips og ideer i 
forbindelse med matlaging? 

Skalaen er:

64 %

12 %

betydelig siden 2012. I tillegg genererer nå MatPrat mye av sin 
kommunikasjon via sosiale medier som Facebook, Instagram, 
blogg og nettsamfunnet MatFolket. Det er med andre ord 
flere flater/kanaler vi fordeler vår forbrukerdialog og kom- 
munikasjon på enn tidligere.

OEKs nye satsing MatStart er et eget matunivers for barn. 
Nettstedet ble lansert 27. august 2014, og i lanseringsperioden 
hadde matstart.no over 93 000 besøk. Kjennskapen til det nye 
nettstedet var 17 % på tre uker.

MatPrat står svært sterkt
45 % av Norges befolkning oppgir at MatPrat er aktøren som 
best dekker deres behov for oppskrifter, informasjon om mat 

og hjelp til matlaging, og 40 % mener at MatPrat sine tje-
nester og løsninger via PC/desktop, nettbrett og mobil er de 
som er mest brukervennlige. MatPrat har en høy troverdighet 
og 40 % opplever at MatPrat har en balansert og troverdig 
fremstilling av ernæringsspørsmål også i forhold til de offen-
tlige kostrådene. Hele 71 % har tillit til at MatPrat er en seriøs 
og god informasjonskilde, 33 % oppgir at de stoler mer på 
informasjonen som kommer fra MatPrat enn den som kommer 
fra matvareprodusentene.

Oppsummert er MatPrat Norges suverent mest brukte  
konsept for matkunnskap, matinformasjon, oppskrifter og rå-
vareformidling, og gir svært god uttelling i forhold til formåls- 
oppfyllelse for Opplysningskontoret for egg og kjøtt.   

1 %
2 %

13 %
41 %

30 %

13 %

6 %

9 %

24 %

21 %

12 %

26 %

14 %

18 %

3 %
2 %

27 %

29 %

16 %

18 %

7 %

4 %

27 %

38 %

27 %

13 %

17 %

3 %
1 %

40 %



13

Fokusperioder

Årets aktiviteter er delt opp  
i seks fokusperioder:
Vinter 
Vår
Sommer
Skolestart
Høst
Jul
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Vinteren er årstiden for ferske nyttårsforsetter, 
mørke morgener og hvite skiturer. Kort sagt, en tid 
der alle en gang i blant kunne trenge en utstrakt 
hånd. I år ønsket vi å gi dra-hjelp til alle gode for-
setter om en sunnere livsstil. Vi bestemte oss for å 
bruke vinteren til å slå et slag for å beholde mat-
gleden selv om man skal spise sunt. Samtidig ville 
vi ivareta gode norske tradisjoner som søndagsmid-
dager med svinestek eller rause kjøttgryter. 

I tillegg synes vi det var på tide å introdusere unge, 
urbane mennesker for en av Norges flotteste råvarer: 
reinsdyrkjøtt.

Mål
Hovedmålet var å inspirere til et sunnere liv med mindre pes 
og mer glede. Med tilgang på lettfattelige, raske og sunne 
oppskrifter ville vi hjelpe folk til å bruke mindre energi på å få 
til den gode maten og heller ha overskudd til hyggelige ting 
som en skitur etter jobb. For rein-delen av vinterkampanjen 
hadde vi tre mål: unge mennesker fra 25 og oppover skal få et 
positivt syn på reinsdyrkjøtt, de skal få med seg at reinsdyr- 
kjøtt enkelt kan brukes i mer trendy retter, få frem at kjøttet er 
enkelt å tilberede, og noe de kan få til hjemme. Med skav som 
råvare komponerte vi retter, som var rettet direkte mot en ung 
målgruppe. 

Kampanje
Det viktigste i Sunn-delen av kampanjen var å legge vekt 
på at sunn mat ikke trenger å være kjedelig. Derfor lagde vi 
nye oppskrifter som på samme tid var inspirerende, fulle av 
smak og godt innenfor kaloriberegningen for våre «Sunn»- og 
«Rask» kategorier. Oppskriftene ble kampanjen, med maten 
som den store helten. For rein-delen av kampanjen hadde vi 
en hovedutfordring: unge har et nostalgisk forhold til reinsdyr- 
kjøtt fra oppveksten, men tar ikke i bruk reinsdyrkjøtt i matlaging 

selv. Siden kjøttet er kostbart blir det forbundet med helg, 
gjester og tradisjon, og mange har en tanke om at reinsdyr-
kjøtter synonymt med finnbiff, og kun kan serveres med 
poteter og tyttebær. Det første vi måtte gjøre var å komme 
opp med oppskrifter som viser at dette ikke stemmer. Vi 
videreførte også fjorårets konsept «Litt nærmere naturen» 
med en film som forteller historien om to unge vennepar som 
lager wraps med reinskav etter skituren. Filmen avsluttes med 
en ung fortellerstemme som sier:  «For oss nordmenn er det 
kort vei til naturen, og kort vei fra naturen til kjøkkenet. Med 
reinsdyrskav kan du enkelt gi kjente retter en naturlig og 
velsmakende tvist». Så enkelt kan det gjøres.

Uttak
Sunn-delen av kampanjen bestod i hovedsak av å fronte alle 
våre nye oppskrifter i egne kanaler med særlig fokus på Face-
book, samt en bannerkampanje som frontet rettene. Via egne 
kanaler frontet vi smakfulle gryter med norsk kjøtt og den 
gode tradisjonelle svinesteken. På kampanjesiden for gryter 
viste vi raske oppskrifter og oppskrifter på langtidskokte 
gryter, og traff dermed bredde i målgruppene. Reinfilmen ble 
vist på TV og nett, støttet av en bannerkampanje som viste 
frem rettene fra filmen og tok deg direkte til oppskriftene på 
matprat.no. Rettene ble også løftet frem på matprat.no og delt 
med våre følgere på Facebook.

VINTER

Gode nyttårsforsetter  
og godt med reinsdyrkjøtt

15Vinter
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Over:
Reinsdyrkjøtt i ny drakt mot de unge 
har gitt godt resultat.

Til høyre:
Noen gryteretter er super hverdags- 
mat, mens andre gryter er ypperlig 
når du inviterer til hyggelig vennelag.

17

Svinekjøtt og  
kylling er  
viktige norske  
råvarer i et 
sunt kosthold 

Vinter

RÅVAREFOKUS

SUNN 
Renskåret svinekjøtt
Kyllingfilet
Magrere kjøttdeiger 

RASK 
Egg 
Kyllinglår
Renskåret svinekjøtt

TRADISJON 
Svinekoteletter, svinestek, svineknoke, svinekam
Storfe (gryte/kokekjøtt)

KOS 
Rein

Matprat.no er vår egen kanal og vår viktigste kanal. Gjennom hele året justeres innholdet for å få 
frem de råvarene og budskapene vi ønsker fokus på, og forsiden er spesielt viktig. Forsiden består 
av flere hovedelementer og disse justeres etter en detaljert plan. I bildekarusellen byttes alle seks 
oppskriftene hver dag, og forsidefeeden justeres flere ganger i uken med større endringer hver 
mandag og torsdag. Alle elementer på forsiden endres ved ny fokusperiode. Dette gjøres for at  
matprat.no skal være levende og gi inspirasjon, nytte og effekt.

MatPrat sin kommunikasjonsmålgruppe er personer i alderen 
18-35 år. Dette er for å inspirere unge mennesker til å lage mat 
med gode norske råvarer og lære dem hvordan å gjøre det.

Det er viktig med et sunt og variert kosthold, og i denne 
perioden har forbruker et spesielt behov for sunne og raske 
måltidsløsninger. MatPrat leverer det med svinekjøtt og  
kylling uten en løftet pekefinger.

Oppskrifter med svinekjøtt som hovedråvare er de mest 
besøkte på matprat.no i perioden og gjennom hele året. Totalt 
er oppskrifter med egg de mest besøkte og dette skyldes at 
egg er ingrediens i veldig mange av rettene på matprat.no.

På oppdrag for Markedsutvalget for reinkjøtt har MatPrat 
ansvar for generisk markedsføring av reinsdyrkjøtt. Reindrifts-
næringen ser en klar økning i salget når MatPrat har aktivi-
teter på rein, og antall søk etter oppskrifter på reinkjøtt på 
matprat.no økte med 70 % i 2014.

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
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Et sikkert vårtegn er når folk begynner å søke etter 
de sunneste oppskriftene på matprat.no. Men våren 
er ikke bare sluttspurten mot bikinisesongen – det 
er også en periode med høytid og fest. Spesielt i 
2014, da påsken, 17.mai og selve grunnlovsjubi-
leet sto på menyen. Med andre ord var det mange 
behov som skulle dekkes. Under paraplyen, «vår-
fornyelse», ville vi inspirere og vise folk hvordan de 
enkelt kunne gi tradisjonsrike retter en liten tvist, 
og at sunne retter ikke trenger å være kjedelig.

Mål
Øke grunnkunnskapen om råvarene egg og kjøtt, samt de vik-
tigste tilberedningsmetodene og anvendelsesområdene. Løfte 
innholdet fra MatNyttig, Magasinet og egne artikler frem på 
matprat.no, for å øke kjennskapen og oppfatningen av at egg 
og kjøtt er en viktig del av et sunt kosthold. En viktig mål-
gruppe i kampanjeperioden var unge jenter. Vi ønsket å vise 
at magert biffkjøtt og storfekjøtt enkelt kan brukes i sunne  
retter, og i tillegg inneholder jern som er spesielt bra for 
jenter og kvinner i fertil alder.

Kampanjen
Våren er en lang periode og det er mange behov som skal 
dekkes. Vi delte derfor kampanjen i tre deler.

En del påske hvor vi konsentrerte oss om påskehygge med 
lam og egg som de store heltene. Vi ønsket å hjelpe folk med 
hvordan de kunne lykkes med de tradisjonelle rettene, eller gi 
dem en liten tvist. Reinsdyrkjøttet fikk også mye oppmerksomhet 
i denne perioden da vi utviklet en del kjente retter som wraps, 
lasagne og pizza med reinsdyrkjøtt som hovedingrediens. 

En del sunn i etterkant av påsken der vi fokuserte på sunne 
retter som overrasket smaksløkene. Vi presenterte nye og 
spennende måter å tilberede storfekjøtt. Dette gjorde vi  
gjennom friske oppskrifter som kunne appellere spesielt til  
unge kvinner. Her skreddersydde vi retter inspirert av det 
asiatiske kjøkkenet til norske tallerkener og kunne friste med 
alt fra vårruller med biffkjøtt til sushi med biff.

Og en del tradisjon i mai som ble en spesiell festmåned for 
oss nordmenn med grunnlovsjubileet i sentrum. Derfor laget 
vi blant annet en egen grunnlovsmeny med spekemat, egg og 
kalkun som de viktigste råvarene. Også her ønsket vi å inspirere 
folk til å utfordre de tradisjonelle rettene med nye smaker og 
en liten tvist.

Uttak
I sunn-delen av kampanjen fokuserte vi på bannerannonser 
med sunne og asiatisk-inspirerte retter med storfe. Alle tok 
deg direkte til en egen oppskriftsside. Disse rettene frontet 
vi også i sosiale medier. I tillegg gjorde vi blant annet en stor 
redaksjonell sak om ”Jenter, biff og jern” som vi frontet i egne 
kanaler. I tradisjon-delen fokuserte vi på å produsere oppskrifter 
og artikler til egne kanaler som Magasinet, MatNyttig,  
MatFolket og sosiale medier. Det samme gjorde vi for  
påskedelen av kampanjen, men i tillegg kjørte vi en banner- 
kampanje og web-TV filmer med fokus på reinskav.

VÅR

Nytt & Sunt

19Vår
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Våren er en 
spennende  
årstid der gode 
norske råvarer 
spiller en viktig 
rolle i mange 
situasjoner

RÅVAREFOKUS

SUNN 
Renskåret svinekjøtt

TRADISJON 
Svinekoteletter
Storfe (gryte/kokekjøtt)

KOS 
Rein

GJESTER
Spekemat
Egg
Kalkun

Det utvikles og videreutvikles gjennom hele året egne råvaresider og kampanjesider på 
matprat.no. Disse gjenspeiler den fokusperioden vi er i og kommunikasjonkonseptet 
for perioden. Dette gjør at forbrukerne kommer rett inn til de råvarene vi ønsker og blir 
inspirert av de budskapene vi har.

Påsketradisjoner med lam og egg er sterke, og MatPrat jobber 
for å videreføre dem til yngre generasjoner.
 
Renskåret svinekjøtt er både sunt og magert, og det er raskt og 
enkelt å lage.

Biff er sunt og egner seg spesielt godt for unge jenter og 
kvinner i fertil alder som trenger jern.
 
I festmåneden mai skal gjestebord bugne av gode, norske 
råvarer, med norsk spekemat som en naturlig del.

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•



MatPrat Årsrapport 201422

Er det én årstid hvor nordmenn er villige til å 
prøve noe nytt på kjøkkenet, så er det sommeren. 
Vi lager mat ute, inviterer venner og kjente uten å 
sammenligne kalendre og tester bekymringsløst ut 
nye ideer. Men som oftest handler det om grilling. 
Og enda mer grilling. Og ganske tradisjonell grill-
ing. Denne sommeren bestemte vi oss derfor for å 
introdusere nordmenn for 2014s største mattrend, 
streetfood.

Mål
Målene for sommerkampanjen var sammensatt. Ett mål var å 
øke folks kjennskap og kunnskap om streetfood og MatPrat 
sin tilnærming til denne matsjangeren. Et annet var å tydelig 
definere og kommunisere streetfood som begrep. Det aller 
viktigste handlet derimot om å inspirere: å gi folk lyst til å lage 
streetfood hjemme og vise hvor enkelt det kunne gjøres. 

Kampanjen
Ideen som lå til grunn for sommerkampanjen var enkel og 
kompleks på samme tid: «MatPrat har reist jorda rundt for å 
samle verdens beste streetfood. Slik kan rettene se ut i norske 
hender.» Enkel fordi den var tydelig, kompleks fordi vi faktisk 
måtte reise “jorda rundt”. Konseptet fikk navnet «StreetFood 
fra MatPrat – enkelt og håndholdt fra hele verden», noe som 
lot oss gjøre flere ting samtidig. Ved å kommunisere «Street-
Food fra MatPrat» kunne vi virkelig ta eierskap til sjangeren 
og snakke om vår egen vri tilpasset norske kvalitetsråvarer 
du finner i butikken, og oppskrifter som er enkle å lage på et 
norsk sommerkjøkken.

Uttak
«StreetFood fra MatPrat» ble en omfattende kampanje med 
mange typer uttak, i mange forskjellige kanaler. I slutten av 
april sendte vi et kamerateam til byer som New York, Rio 
de Janeiro, Bangkok, Mexico City og Istanbul for å fange 
essensen av streetfood-kulturen. Og her hjemme forberedte 
vi oppskrifter og oppskriftsfilmer med utgangspunkt i byene 
vi hadde besøkt, men med vår egen MatPrat-vri med norske 
råvarer i hovedrollen. 

Filmmaterialet fra jorda-rundt-turen resulterte i en egen 30 
sekunders TV-film, små dokumentariske filmer til vår kam-
panjeside og klipp til oppskriftsfilmene som gikk både på TV 
og på YouTube. Sammen med oppskriftsbannere på blant annet 
vg.no, ledet filmene folk inn til en stor kampanjeside hvor du 
fant oppskrifter, oppskriftsfilmer og masser av muligheter til 
å dykke dypere inn i streetfood-kulturen i byene vi hadde 
besøkt – for eksempel adressen til Bangkoks beste street-
food-sjappe.

 
 

SOMMER

Enkelt og håndholdt fra hele verden

23Sommer
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I 2014 tok vi for alvor eierskap til 
streetfood-trenden.

25Sommer

MatPrat setter  
internasjonal  
mattrend  
sammen med 
gode norske rå- 
varer og gjør mat-
trenden norsk

RÅVAREFOKUS

SUNN 
Renskåret svinekjøtt
Kyllingfilet 

RASK 
Egg 
Spekemat

GJESTER
Svinenakke (pulled pork)
Renskåret svinekjøtt
Storfe biff
Kyllinglår, kyllingfilet
Spekemat

Levende bilder gjennom filmer er viktig for å spre inspirasjon og kunnskap om mat. 
MatPrat spesiallager filmer for TV, kino, web-TV, YouTube, Facebook, Instagram og  
matprat.no, og bruker de kanalene som gir best effekt for den oppgaven som skal løses. 

Sommeren er en svært viktig sesong for våre største råvarer, 
og derfor har MatPrat et stort trykk som skaper mye  
oppmerksomhet.
 
MatPrat jobbet med streetfood-trenden allerede i 2013 og 
MatPrat ledet an i 2014 når en rekke andre aktører også fikk 
øynene opp for trenden.
 
StreetFood fra MatPrat er den mest besøkte kampanjesiden i 
2014 med over 200 000 besøk.
 
MatPrat ble oppfattet som innovativ og spennende.
 
Pulled pork var årets innovasjon fra kjøttbransjen og fikk 
enorm oppmerksomhet og stort salg.

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
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For oss i MatPrat var skolestart 2014 noe vi hadde  
gledet oss til veldig lenge. I lang tid hadde vi jobbet, 
tenkt, knadd og utviklet en helt ny tjeneste, en egen 
matprat.no for barn – matstart.no. Endelig kunne 
vi lansere, og endelig kunne barn rundt om i Norge 
få bryne seg på alt fra omeletter og pizzasnurrer  
til karrigryter og kanelknuter. Samtidig lanserte vi 
en egen familiekategori for småbarnsforeldre på 
matprat.no. 

Mål
Det overordnede målet med matstart.no var, og er, å ta 
posisjonen som den foretrukne kilden til matglede, kunnskap 
og inspirasjon for foreldre og barn.  For selve lanseringen var 
hovedmålet ganske enkelt å sørge for at så mange som mulig 
fikk med seg at matstart.no fantes, at det var MatPrat som har 
laget den – og at foreldre og barn faktisk begynte å bruke den. 

Kampanjen
Selv om vi vet at barn synes det er gøy å lage mat, og at det 
er viktig å slippe dem til både med tanke på kosthold og ge-
nerell matglede, er det langt fra sikkert at foreldre mener det 
samme i en travel og hektisk hverdag – barn søler, kan skade 
seg, ting tar lengre tid og kan fort bli overivrige på pepperet. 
Vår hovedutfordring i utformingen av kampanjen var derfor 
å senke barrierene for å involvere barna på kjøkkenet. Dette 
kunne gjøres på to måter: fortelle foreldre at dette er viktig 
og riktig eller inspirere og være ærlige på at det fort kan 
bli litt søl, men at det er helt greit. Vi valgte det siste. Og 

strengt tatt syntes vi ikke det holder å slippe barn til. Skal det 
bli skikkelig sving på sakene må man «Slippe barna løs!». Og 
slik landet vi hovedbudskapet for lanseringen: « Nå lanserer 
MatPrat matstart.no – et nettsted for barn som vil lage mat. 
Slipp barna løs!» 

For å inspirere foreldrene til å gjøre dette kom vi opp med 
to ideer. Den ene var et filmprosjekt der vi hjalp Ylva (7) fra 
Hommelvik og Nico (8) fra Fjellhamar med å starte endags-
restauranter basert på oppskrifter fra matstart.no. Den andre 
var en høyst uformell test hvor du gjennom prosessen med å 
lage en omelett kunne teste ditt barns matalder og finne ut 
hvordan poden lå an på kjøkkenet. Når testen var over fikk du 
vite barnets matalder og ble anbefalt oppskrifter på matstart.no 
som passet til nivået barnet ditt lå på. Kort sagt, én idé som 
viste hvor gøy barn har det på kjøkkenet og fikk frem funks-
jonaliteten i matstart.no. Og én som ga foreldre kunnskap  
– på en gøyal måte. 

Uttak
Filmprosjektet resulterte i en 45-sekunders film som ble 
vist på TV og kino, samt fire filmer for web. To som gikk 
direkte på oppskrifter fra matstart.no, en som ledet inn til 
Matalder-testen og en med Ylvas foreldre som snakket om å 
senke skuldrene og la barna få prøve seg. 

Foruten filmene hadde vi i perioden også stort trykk på digital 
annonsering som tok igjen utrykket, personene og budskapet 
fra filmene, og et eget spor som ledet til Matalder-testen. 
Og gjennom hele perioden var vi aktive i egne kanaler som 
matprat.no og Facebook. 

Når det kommer til PR visste vi at denne kampanjen kunne 
vekke stort engasjement. Et samarbeid med NRK Super re-
sulterte i et tre minutter langt innslag om MatStart lanserings- 
uken. Andre medier som lokalradio og lokalpresse formidlet 
også det glade budskap om det nye matuniverset for barn.

SKOLESTART

Slipp barna løs!

START

27Skolestart

“Kann anbefale. te ale samen. 
sepme go pissa viss ikke 
mamma har pizza i fryser”
-Ayla, 6 år

“Jeg synes den var så god at jeg 
fikk lysst å spise ipeden vår”
-Oscar, 8 år



MatPrat Årsrapport 201428

matstart.no er et skreddersydd 
matunivers på barns premisser.

29Skolestart

 «MatStart viser 
at MatPrat tar  
et viktig sam-
funnsansvar  
ved å lære barn 
å lage mat»

RÅVAREFOKUS

RASK 
 Egg (omelett)
 Renskåret svinekjøtt
 Kyllingfilet, kyllinglår
 Kjøttpålegg
 Magrere kjøttdeiger

Bilder som gir inspirasjon og lyst til å lage en rett og oppskrifter som gjør at man lykkes 
med å lage retten er nøkkelen til å faktisk gjøre det og dermed bruke råvaren. OEK pro-
duserer selv alle oppskriftene og bildene på matprat.no og matstart.no. I 2014 tok vi over 
1 000 nye bilder og laget nærmere 300 oppskrifter. 

17 % kjennskap til MatStart på 3 uker!

93 000 besøk på matstart i lanseringsperioden 27. august- 18. 
september.

Stort engasjement blant barn og over 1 000 kommentarer på 
oppskriftene.

52 % av småbarnsforeldre får lyst til å besøke matstart.no.

Langt innslag på NRK Super.
 
«Får lyst til å lage mat sammen med barna mine, interessante 
oppskrifter som barna kan engasjere seg i eller lage maten 
enten selv eller sammen med voksen».

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

Sitat respondent i kampanjetest
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OEK har i mange år vært viktig bidragsyter inn i 
skolen gjennom ulike typer undervisningsmateriell  
og råvarestøtte til grunnskolen, samt gjennom un-
dervisning av fremtidige lærere i faget på høyskoler 
og universitet.

Mat og helse er «skolens minste og mest sårbare fag», ifølge 
Landslaget for mat- og helselærere i skolen (LMHS). Gjennom 
de siste ti årene har man sett en gradvis nedprioritering av 
faget, både hva gjelder timetall, hensiktsmessige lokaler, utstyr, 
knapphet på ressurser og manglende fagutdanning av lærere. 
Samlet utgjør dette en stor utfordring for kunnskapsbyggingen 
rundt mat og matlaging hos den oppvoksende generasjonen. 

OEK har ønsket å bli en enda sterkere bidragsyter inn i faget 
mat og helse i skolen, for å sikre riktig kunnskap og gode 
holdninger til norske egg og norsk kjøtt som en viktig del av 
gode måltidsvaner i fremtiden. 

I god tid før skolestart august 2013 ble derfor alle skoler 
tilbudt nytt læreverk til mellomtrinnet, bestående av elevbok 
(Kokebok og teori i samme bok), lærerveiledning og suppler-
ende stoff for lærer og elev på nettstedet mat.no. Og et nytt 
læreverk til ungdomstrinnet, bestående av kokebok (som hver 
elev får til odel og eie) tilhørende teoribok (tilbys som klasse-
sett, dvs. blir på skolen), lærerveiledning og supplerende stoff 
til lærer og elev på nettstedet mat.no.

OEKs nye læreverk dekker alle kompetansemål for faget 
(Kunnskapsløftet, K06), er komplett med hensyn til råvarer og 
måltider og er i samsvar med helsemyndighetenes kostråd.  
Det nye læreverket har blitt svært godt mottatt på begge 
trinn og blir benyttet i svært stor grad.

Læreverkets tittel er: «Kokeboka mi». OEK har også utviklet 
læreverket i digital utgave på opplysningskontorenes felles 
nettportal, mat.no.

OEK har i tillegg ledet prosjektet med å gjøre mat.no til en 
portal for grunnskolefaget mat og helse. Hvert opplysnings- 
kontor har sitt eget «rom» på mat.no, der relevant under-
visningsmateriell publiseres. Alle opplysningskontorene har 
en felles bestillingsfunksjon («gratis nettbutikk») på portalen 
mat.no. Her er også fellestilbud som «Smakens uke» publisert.

OEKs «Kokeboka mi», - ble i 2014 sendt ut 119 900 eksemplar, 
hvorav 116 000 til elever i grunnskolen og 3600 lærerveiledninger.  

I 2014 brukte ca 98 % av elevene på 5. – 7. trinn og ca. 70 % av 
elevene på ungdomstrinnet læreverket.

SKOLESTART

Læreverket «Kokeboka mi»
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Om høsten er det norske lammet på sitt ypperste 
– det er rett og slett i verdensklasse. Det erklæres 
lammesesong over det ganske land og fårikål er den 
store helten. I år hadde vi lyst til å vise nye måter  
å tilberede lammet på og utvide folks repertoar 
av smaker. Derfor flyttet vi blikket litt til siden, til 
høstens råvarer og alt som kan bidra til å løfte  
lammemåltidet.

Mål
I årets høstkampanje ønsket vi å videreføre fjorårets fokus 
på alt det naturen spanderer av råvarer om høsten – ikke 
minst norsk lam i verdensklasse og hvordan man kan løfte 
lammemåltidet til nye høyder. I tillegg ønsket vi å legge ekstra 
vekt på å promotere nye oppskrifter og få i gang matpraten i 
egne kanaler, spesielt på sosiale medier.

Kampanjen
Innsikten bak høstens kampanje handlet om følgende: Alle er 
enige om at norsk lammekjøtt smaker fantastisk og matprat.no  
er allerede fylt med oppskrifter og tips til hvordan lamme-
kjøttet bør tilberedes. Men er det ikke sånn at de uforglem-
melige lammemåltidene blir uforglemmelige nettopp fordi 
tilbehøret også var så innmari godt? Rotgrønnsaker, urter, 
bær, sopp – å kunne lage det riktige tilbehøret til lammemid-
dagen er det få som snakker om. Basert på denne innsikten 
laget vi konseptet «En nettside til å spise opp». En nettside 
som kunne leve både digitalt og ute i den virkelige verden, 
og koblet innhøstingen av sesongens grønnsaker, urter, sopp, 
bær og frukter til oppskrifter med den fineste råvaren av dem 
alle, lammet. 

Uttak 
Vi bygget vår egen spiselige nettside på en åker utenfor 
Drøbak. I tillegg bygget vi selvfølgelig en digitalversjon.  
Gode norske råvarer ble valgt ut med hensyn til hvilke lam-
meoppskrifter vi ønsket å fronte i perioden. Gjennom sosiale 
medier, presse og egne kanaler inviterte vi deretter folk til å 
komme og spise den opp. Alle som møtte opp kunne plukke 
med seg råvarene de ønsket. Alt fra kantarell og dill til gress-
kar og fennikel. Og vi var på plass med lammeoppskriftene 
som passet til råvarene de hadde plukket med seg. På plass 
var også Fårikålpolitiet. 
 
Samtidig levde den digitale versjonen i beste velgående. Her 
kunne man klikke på de ulike råvarene fra vår spiselige nett-
side, få opp lammeoppskrifter som passet og lære mer om alle 
høstens råvarer. 
 
På Facebook laget vi spiselige poster med små konkurranser 
som virkelig engasjerte og trakk mye trafikk til nettsiden vår. 
I tillegg oppdaterte vi folk kontinuerlig om hvordan det gikk 
med den spiselige nettsiden vår gjennom filmsnutter, bilder 
og annen dokumentasjon.

HØST

En nettside til å spise opp
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Norsk lam er  
i verdens-
klasse når det 
gjelder smak  
og kvalitet

RÅVAREFOKUS

TRADISJON 
Storfe (gryte/kokekjøtt)

KOS 
Lam
Rein
Storfe biff
Egg ( kaker/desserter)

GJESTER 
Lam
Rein

KJØKKENHYGIENE
Kylling

MatPrat bruker Facebook og Instagram aktivt. Det legges ut matbilder, filmer, oppskrifter 
og artikler flere ganger ukentlig i begge kanalene, og vi er tilstede nærmest døgnet rundt 
for å besvare forbrukerhenvendelser på vår Facebook-side. Det er et stort engasjement 
rundt MatPrat i sosiale medier og det er over 130 000 som følger MatPrat på Facebook.    

Årets ferske norske lam er noe man skal glede seg til og lamme- 
kjøtt må gjøres aktuelt for de unge for å få flere til å spise lam.
 
Andre norske høstråvarer ble brukt som inngang til å fremme det 
ferske norske lammet på en moderne måte.
 
«En nettside til å spise opp» skapte engasjement og ble spist opp 
tre ganger, både i virkeligheten og digitalt. Over 3 000 besøkte 
den digitale nettsiden på tre dager.
 
Lam er sterkt knyttet til tradisjon og det er viktig at det ivaretas, 
men vi ser en økning i antall besøk på andre og mer moderne 
lammeretter.

Fårikålpolitiet patruljerte Oslos gater hele uken i forkant av 
Fårikålens Festdag 25. september og fikk stor positiv respons 
både i bybildet, på sosiale medier og i pressen .
 
Kjøkkenhygiene rundt tilberedning av kylling var svært aktuelt, 
og hadde fokus på matprat.no i form av artikler og film i slutten 
av perioden.

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•
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I julekampanjen for 2013 var rosinen i julepølsa 
et tre timer langt ribbe-epos spekket med alt du 
noensinne trengte å vite om, ja, ribbe. Ikke bare viste 
vi hvordan juleribba utviklet seg fra start til mål, vi 
gjemte også mandler i filmen, og fikk en konditor til 
å lage en ribbe av marsipan til de som fant mandel-
en. Med andre ord var 2013-kampanjen en hyllest til 
den tradisjonelle, norske julematen. Og det er bra, 
for MatPrat skal hver jul være stedet du drar til for å 
lære om perfekt svor. Når det er sagt, er det en ganske 
lang periode forut for høytiden hvor butikkene 
er fulle av juleråvarer, men hvor folk rett og slett 
er ganske travle. Den heter førjul. Og i 2014 ville vi 
snakke om den også. 
 
Mål
Hovedmålet for julekampanjen 2014 var å få folk til prøve å 
lage raske og enkle førjulsretter med fokus på svin som råvare. 
Et mer overordnet mål var å kommunisere at MatPrat har alt 
du trenger for å lykkes med matlagingen i førjulstida, julehelga, 
romjula og gjennom nyttårsfeiringen. 

Kampanjen
Vi hadde altså bestemt oss for å ta tak i førjulstiden, men 
hvordan skulle vi kommunisere det, og hva skulle vi gjøre? 
Først ut er som regel å tenke på hvordan folk har det i denne 
perioden, og ganske fort kom noen sannheter på banen. Folk 
er veldig travle, julemoduset setter inn på ulike tidspunkt for 
forskjellige mennesker og selv om folk er travle føles førjula 
som en litt høytidelig periode hvor det er lov å kose seg, for 
eksempel med julemat. Problemet er bare at julemat tar for 
lang tid å lage. Basert på dette kom vi opp med konseptet 
«Mens du venter på noe godt, dette er også godt!». Kort 
forklart, nye, raske og spennende førjulsretter du ikke har 
prøvd før, men med tradisjonelle juleråvarer. Og en liten tvist: 
oppskriftene forandret seg etter hvor mye jul du ønsket. 
Ønsket du en medisterburger med «litte grann jul» fikk du 
burger med glasert rødløk, ønsket du «skikkelig mye jul» la vi 
til fiken- og daddelchutney. Totalt frontet vi fire retter, alle i to 
versjoner: «litte grann jul» og «skikkelig mye jul». Alt sammen 
samlet på en snasen kampanjeside hvor du til enhver tid bare 
var ett klikk unna alt av oppskrifter på tradisjonell julemat.

Uttak
Uttakene i julekampanjen var mange og veldig godt integrert. 
Alle filmene ble laget med tanke på å bidra til å skape en 
levende kampanjeside hvor man kunne finne oppskriftene på 
førjulsmaten. Inne på kampanjesiden kunne du med en enkel 
bryter velge hvor «julete» oppskrift du ville ha, og forskjellige 
versjoner av filmene ble spilt av før du fikk oppskriften.

Totalt lagde vi åtte filmer, alle sammen skreddersydd for  
YouTube slik at man kunne klikke på filmen og komme rett  
inn på kampanjesiden. I tillegg hadde vi betydelig digital  
annonsering, og masse aktivitet i sosiale medier.

JUL

Mens du venter på noe godt,
dette er også godt!
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Jula på MatPrat gir de gode  
matopplevelsene, fra førjulskos  
til juleglede og nyttårsfeiring.

39Jul

Julemat kan 
være både 
spennende og 
enkelt i en  
travel førjulstid

RÅVAREFOKUS

TRADISJON 
Egg (julebakst)
Ribbe
Pinnekjøtt
Sylter og ruller
Svinestek

RASK
Svinekjøtt (førjulsmat)

GJESTER
Kalkun
Egg (kaker/desserter)
Rein

KJØKKENHYGIENE
Kylling

Blogg har utviklet seg til å bli en betydningsfull kommunikasjonskanal med stor på-
virkningskraft. MatPrat opprettet allerede i 2011 portalen matbloggerne.no hvor flere av 
de største matbloggerne i Norge ble samlet. Det er en portal hvor nå rundt 400 matblog-
gere er registrert. 

I 2014 ble matpratbloggen.no opprettet som en kanal for å vise omverdenen ikke bare 
kunnskap og inspirasjon om mat, men også annen faglig kunnskap OEK som et kom-
petansesenter for mat har og hvordan OEK jobber.

Desember er måneden med desidert høyest trafikk på matprat.no 
fordi mange ønsker råd og hjelp til julematen. Desember 2014 var 
tidenes beste med over 3 millioner besøk.
 
Nyttårsaften er den dagen i året med høyest besøk, og trafikken 
var rekordhøy i 2014.
 
Kampanjesiden på førjulsmat ble mye brukt og hadde 115 000 
besøk.
 
Kjøkkenhygiene rundt tilberedning av kylling var svært aktuelt, og 
hadde fokus på matprat.no i form av artikler og film i førjulstiden.

•

•

•

•

•
•
•
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•

•

•
•
•
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Organisasjon og administrasjon 

Bevilgende myndigheter
Omsetningsrådet: Storfekjøtt, svinekjøtt, lammekjøtt, egg, 
kylling og kalkun. 
Landbruks- og matdepartementet, LMD, over jordbruksopp- 
gjøret: reinsdyrkjøtt

Arbeidsgiveransvar
Nortura har arbeidsgiveransvar for ansatte. Opplysnings- 
kontorets direktør rapporterer til konserndirektør for Råvare og 
medlem i Nortura. Virksomheten styres av et nøytralt bransjestyre.

Bransjestyret
Bransjestyret er sammensatt av representanter fra Nortura 
og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF). Animalia og 
Opplysningskontoret for egg og kjøtt har i tillegg en felles 
ansattrepresentant med møte- og talerett. 

Bransjestyrets mandat
A — Behandle strategi- og aktivitetsplaner for Animalia og OEK.
B — Behandle og innstille overfor Nortura forslag til budsjett 
og regnskap vedrørende omsetningsrådsmidler for sektorene 
svin, storfe, sau/lam og egg.
C — Behandle og innstille overfor Nortura forslag til budsjett 
og regnskap for aktiviteter finansiert av andre kilder/kunder.
D — Behandle og innstille overfor Omsetningsrådet forslag til 
omsetningsavgift, budsjett og regnskap vedrørende omset-
ningsrådsmidler for sektoren fjørfekjøtt. 
E — Følge opp mål og aktivitetsplaner.
F — Opprette og godkjenne mandat for Markedsråd, Fagråd, 
Samarbeidsråd samt for øvrige faggrupper knyttet opp til 
virksomheten ved Animalia og OEK.

Punktene A, B og C ovenfor skal forelegges Nortura og god-
kjennes av Norturas konsernstyre som fremmer søknad ref. 
A og B til Omsetningsrådet. Nortura ivaretar kontakten med 
Omsetningsrådet på vegne av Animalia og OEK. 
Dersom Nortura fremmer budsjettinnstillinger for Animalia 

og OEK, som avviker fra bransjestyrets innstilling, skal dette 
opplyses og begrunnes.

Bransjestyrets sammensetning:
Egil Olsvik, Nortura, leder (januar – oktober) 
Hans Thorn Wittusen, Nortura, leder (oktober – desember)
Bjørn-Ole Juul-Hansen, KLF, nestleder
Terje Haavardsholm, KLF, Den Stolte Hane Jæren AS
Knut Framstad, Nortura
Frode Vik, Nortura
Magne Finsbråten, KLF, Krone Kjøttprodukter
Synnøve Vatn, ansattrepresentant Animalia + OEK

Samarbeid opplysningskontorene i landbruket
Opplysningskontorenes ledergruppe utreder og iverkset-
ter samarbeidsprosjekter mellom opplysningskontorene i 
landbruket. Dette samarbeidet er initiert av Omsetningsrådet 
og har til formål å oppnå kostnadsbesparende effekt og økt 
gjennomslagskraft ved at opplysningskontorene samarbeider.

Også på aktivitetssiden samarbeider opplysningskontorene 
der det er hensiktsmessig for våre oppdragsgivere i  
kost/nytteperspektiv. Av slike aktiviteteter kan nevnes  
“Smakens uke”. Opplysningskontorene har også en felles 
portal for faget mat og helse i skolen; mat.no.

Budsjett 2014
Budsjettet er utarbeidet av OEK i samråd med bransjestyret, 
før innstilling og godkjenning av konsernstyret i Nortura  
(unntatt kylling/kalkun) og innstilling og godkjenning av Om-
setningsrådet. Budsjett 2014 var kr. 73 500 000.
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Kjøtt
Egg
Fjørfekjøtt

Totalt OEK

2002
53,78
11,67
8,80

74,25

2003
53,89

7,10
13,20

74,19

2004
57,60
9,50
11,50

78,60

2005
57,87
13,00
6,40

77,27

2006
71,70
7,90

10,90

90,50

2007
63,38

8,31
10,40

82,09

2008
57,00

7,92
10,29

75,21

2009
58,64

8,18
11,09

77,91

2010
50,37

7,19
9,00

66,56

2011
51,79
7,34
9,47

68,60

2012
53,50
8,00

13,00

74,50

2013
52,38

7,57
13,52

73,47

2014
51,96
7,42

14,09

73,47

I tabellen under vises kostnadsutviklingen  
i OEK 2002-2014




