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Svinekjøtt 
og storfekjøtt

Kampanjeperiode
uke 8 - 10

Her kommer svaret på 
det evige spørsmål: 

HVA SKAL VI HA 
TIL MIDDAG?



Uke 8 9 10
  
VG TV • • •  
Dagbladet TV • • •   
E24 • • • 
Klikk. no • • •  
Nettavisen • • •  
Startsiden  • •

MEDIAPLAN
internett

Tre inspirerende og mat-
nyttige filmer på TV
• Pitapizza: Superraske porsjons-
 pizzaer som smaker kjempegodt. 
 Krydrede biffstrimler rett på pita- 
 brød, raskere kan det vanskelig bli!
•	 Ytrefilet	med	chilikål: Renskåret  
 svinekjøtt med enkelt tilbehør er  
 kjapp middag som alle kan lage - og  
 alle liker.
•	 Tacokjøttboller: Laget av kjøttdeig  
 av svin og servert med potetmos og  
 grønnsaker i ett. Genial favoritt for  
 hele familien.

Du må derfor ha rikelig av 
disse produktene i kjøtt-
disken:
•	 Strimlet	biffkjøtt: en av de mest 
 anvendelige kjøttvarene, både i en 
 travel hverdag og til rask helgemat.
•	 Ytrefilet	av	svin: Magert kjøtt  
 (1,8 % fett), i delikate skiver som 
 frister til kjempeenkel middag.
•	 Kjøttdeig	av	svin: Populær kjøttdeig  
 med bare 9 % fett, og som passer til  
 de samme bruksområdene som vanlig  
 kjøttdeig.

matprat.no
Under knappen Rask matprat finnes 
raske retter i hopetall. Når det er mulig 
å velge blant mer enn 600 oppskrifter 
burde det være noe for alle, uansett 
situasjon og behov. Her er retter som 
er garantert suksess hos barnefamilier, 
i tillegg til superenkel mat for stressede 
folk med minimale matlagingskunnska-
per. Rask helgemat er knappen for de 
som velger andre aktiviteter i fritiden 
enn matlaging.Den beste hjelpen til 

KJAPPE 
hverdagsmiddager

Rask MatPrat. Både på nett og mobil.

Behovet for raske mid-
dagsløsninger er mer 
eller mindre til stede hos 
alle, uansett hvor i livet 
en befinner seg.

MEDIAPLAN
TV

Uke 8 9 10

TV2 • • •
TVNorge • • •
TV3 • • •
Discovery • • •
Viasat 4 • • •
FEM • • •
National Geographic • • •
Zebra • • •
Voice TV • • •

Dårlig tid og mangel på inspirasjon er 
gjerne hovedgrunnene til at det opple-
ves som et ork å lage fullverdig middag 
på hverdager. Samtidig ønsker de aller 
fleste å lage maten mer eller mindre fra 
bunnen av, isteden for ymse ferdigmat-
løsninger.

Middager med kjøtt laget fra bunnen av, 
kan godt være serveringsklar på under 
halvtimen. Gryteklare og panneklare 
produkter er det mange av etter hvert, 
også i kjøttbransjen:

• biffstrimler
• strimlet svinekjøtt
• forskjellige sorter kjøttdeiger
• kjøtt i skiver, i forskjellige former, 
   tykkelser og størrelser
• bearbeidede produkter i en rekke
 varianter 

De viktigste kravene de aller fleste stiller 
til hverdagsmiddagen er:
• god smak
• kort tilberedningstid
• forholdsvis rimelig pris

Kjøtt kan tilfredsstille alle krav til hver-
dagsmat. De aller fleste synes kjøtt er 
kjempegodt. Det er en myte at det tar 
lang tid å lage middag med kjøtt, og kjøtt 
er ikke dyrere enn de alternativene som 
kan velges i stedet. Dessuten er ikke pris 
knyttet kun til kroner, men bør absolutt 
vurderes opp mot innhold av viktige 
næringsstoffer.

Rask	MatPrat	kommer	i	mange	
kanaler:	TV,	matprat.no,	web-tv	og	
mobil.
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MATMINISTEREN

PÅ RIBBE-
TELEFONEN

820 30 200 
er nødnummeret som reddet julaftens-
maten for mange nordmenn. Lille julaften 
og julaften ga gode hjelpere fra OFK 
og Kjøttbransjens Elitelag gode råd til 
fortvilte forbrukere som trodde årets 
viktigste måltid var i ferd med å mis-
lykkes. Og sist jul stilte selveste Lars 
Peder Brekk som vakt på Ribbetelefonen 
for å hjelpe uerfarne julematkokker.

Flere hundre ringte Ribbetelefonen i lø-
pet av de to siste dagene før jul. Kanskje 
ikke så rart når vi vet at godt over halv-
parten av det norske folk spiser ribbe på 
julaften. Og om lag hver fjerde ribbekokk 
er bekymret for ribbestekingen!

”Førstereiskokken” og de med ”sviger-
morangst” er de som hyppigst slår 
nødnummeret. For de aller fleste er det 
utrolig viktig at svoren blir sprø. Forvent-
ningene er store til dette måltidet, og 
det er viktig at resultatet blir minst like 
bra som tidligere år.
 
Ribbetelefonen er som et orakel og vet 
svar på alle spørsmål. Her blir ikke bare 
ribbespørsmålene besvart, men alle typer 
spørsmål forbrukerne måtte ha når jule-
maten skal lages. 
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Hjelpen er nær!
Et velkjent problem har fått en løsning, en løsning i en mobiltelefon nær 
deg. Hverdagens store spørsmål: - Hva skal vi ha til middag i dag?, har fått 
et endelig svar.

Dette spørsmålet tas ofte med inn i 
butikken. Ingen kreative ideer? Eller 
vanskeligheter med å huske hvilke ingre-
dienser som skulle i den gode woken? 
Mobiltelefonen gir nå en direkte tilgang 
til MatPrat, og dermed løsningene.

Brukere av matprat.no sier at nettsiden 
både er brukervennlig, inspirerende og 
gir dem det meste de trenger å vite om 
matlaging. Derfor går MatPrat et skritt 
videre, og gjør alle sine oppskrifter 
tilgjengelig på mobiltelefonen.

Aldri mer i tvil om menyen
Hver dag kan man få fristende middags-
tips på mobilen ved å gå til wap.matprat.
no. I tillegg har man muligheten til å få 
en varsling om Dagens rett ved å sende 

matprat til 2229 og velge ”Middagstips 
på mobilen”. Her bestemmer man om 
en har behov for tips på hverdager, i 
helgen eller: Ja takk. Begge deler!

Individuelle valg
Mange av matprat.no sine brukere skry-
ter av den praktiske muligheten ved å 
kunne søke under MatPrat sine kategori-
er: Sunn, Rask, Kos, Gjester og Tradisjon. 
Den muligheten er selvsagt ført over på 
mobiltjenesten. Det kan være et godt 
hjelpemiddel en tirsdag ettermiddag, når 
kunden dine står i butikken opprådd for 
middagsideer og tidsklemma presser 
på. Det skal handles mat, den skal lages 
og ungene skal på håndballtrening før 
klokka er 18.00. Puh!

wap.matprat.no tilbyr også et fritekstsøk 
hvor man søker på alle oppskriftene 
fra vår oppskriftsbase. Praktisk på alle 
steder hvor PC´en er langt unna, for 
eksempel på hytta eller bussen. 

Handleliste til mobilen
Inne på en oppskrift på matprat.no kan 
man med få tastetrykk sende opp-
skriften til sin egen mobil. Supert som 
handleliste i butikken!

I en verden hvor nye digitale løsninger 
stadig kommer, jobber selvsagt også 
MatPrat kontinuerlig med å videreutvikle 
vår mobilløsning for å tilpasse oss nye 
mobile behov og bruksmønstere. 

Rask MatPrat 
på nettet
Folk	har	ofte	kort	planleggingshori-
sont	når	det	kommer	til	middagen.	
Nettet	er	et	raskt	medium	og	her	
er	det	kort	vei	til	inspirasjon,	tips	
og	oppskrifter	-	på	matprat.no.	

I uke 8 til 10 vil du finne 
kampanje for Rask Matprat 
også på nettet. 

Vi	ønsker	å	skape	gjenkjenning	fra	
TV-filmene	og	viser	derfor	de	tre	
filmene,	Pitapizza,	Ytrefilet	med	
chilikål,	Tacokjøttboller	på	VG.no	
og	Dagbladet.no,	primært	i	kort-
versjoner.	Kampanjen	har	også	en	
banner-annonsedel	på	nettsteder	
hvor	man	forventer	å	finne	travle	
folk.
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NYE REKORDER
på matprat.no

I tiden like før jul slo matprat.no alle 
rekorder med 695.730 unike brukere i 
desember. Dette forteller at matnett-
stedet er godt kjent, og at forbrukerne 
vet at her får de sikker hjelp, gode 
oppskrifter og relevante tips. Her finnes 
”alt”: raske førjulsretter, julefrokoster 
oppskrifter og menyer for julaften, nytt-
årsaften og romjulen - og masse tilbehør 
til all julematen. Her er de tradisjonelle 
rettene med de opprinnelige oppskrif-
tene, men også julemat på mange nye 
måter. Mangfoldet blir satt stor pris på, 
og oppdagelsen av variasjoner gjør sitt til 
at brukerne stadig vender tilbake.



Raske
retter
DA BLIR DET 
BIFFSTRIMLER

De fleste skulle nok ønske at de hadde 
et større utvalg av enkle, raske og gode 
retter å velge mellom. Biffstrimler er 
en basisråvare som er ypperlig til slike 
retter. Biffstrimler kan brukes til pasta, 
tex-mex, ris, enkle gryter, og en enkel 
pizza som Pitapizza.   

Dette er biffkjøtt
 i strimler 
Biffkjøtt i strimler lages av storfekjøtt. Da 
det skal kunne brukes på travle hverda-
ger, bør det både være forholdsvis mørt 
og ikke for dyrt. Egnet kjøtt er flatbiff 
og mørbrad. Rundsteik kan også brukes, 
spesielt hvis man bruker den møreste 
biten av rundsteika. Biffstrimler kan skjæ-
res for hånd, eller i en ”strimlemaskin”. 
Den ideelle størrelsen på en biffstrimmel 
er ca 1 cm tykk og 5–8 cm lang.  Passe 
pakningsstørrelse er ca. 400 g.  

Kampanjeproduktet 
er Pitapizza med biff-
strimler 
Denne pizzavarianten er utrolig rask, 
enkel og god. Med halvstekte pitabrød 
og uten bruk av stekepanne, er det bare 
å finne fram ingrediensene og sette dem 
rett i ovnen uten å steke biffstrimlene 
først. 

Mange opplever at hverdagene er travle, og at det 
ofte er et ork å finne ut hva en skal ha til middag. 
Da blir det gjerne til at man lager noe en kan, eller 
velger rask ferdigmat.

Du trenger: 
• biffkjøtt i strimler • pitabrød 
• hermetiske hakkede tomater • rødløk 
• ruccula 
• mozzarella

Pitapizza
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Butikktips fra TV 
Pitapizza har få og enkle ingredienser, og 
du kan hjelpe kundene dine til et raskt 
og enkelt middagstips ved å sette opp 
en tipsplakat. Plassér gjerne plakaten på 
flere steder der ingrediensene finnes. 
Plakaten laster du enkelt 
ned fra matprat.no/bransje



Kjøttdeig av svin

Kjøttdeig er en av de mest anvendelige råvarene som 
finnes og som skapt for travle hverdager.

Alle liker retter av kjøttdeig og det er 
utrolig hvor mange forskjellige varianter 
man kan trylle fram bare av en pakke 
kjøttdeig. Kjøttdeig av svin inneholder 
mindre fett, noe som gjør at en kan 
spise kjøttdeigretter enda oftere og med 
god samvittighet.

Dette er kjøttdeig av svin 
Vanlig kjøttdeig er laget av kvernet eller 
hakket storfekjøtt og inneholder ca 
14 % fett. Kjøttdeig av svin er laget av 
relativt magert svinekjøtt og inneholder 
kun 9 % fett. Den kan brukes på samme 
måte som vanlig kjøttdeig, og kan brukes 
til alle slags kjøttdeigretter, fra taco til 
kjøttkaker.

Kampanjeproduktet er 
Tacokjøttboller på 1 – 2 – 3 
Det er ingen kunst å lage litt spenstige 
kjøttboller selv, det er bare å røre inn en 
pose taco kryddermix i en pakke kjøtt-
deig, forme til boller og steke. Serveres 
med potetmos med grønnsaksblanding 
og ferdig salsa.

Du trenger:
• kjøttdeig av svin • tacokrydder • potetmos • grønnsaksblanding, amerikansk type 

• salsa

Tacokjøttboller

RASKT OG ENKELT
OG BARE 9% FETT
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Butikktips fra TV 
Tacokjøttboller har få og enkle ingre-
dienser, og du kan hjelpe kundene dine 
til et raskt og enkelt middagstips ved å 
sette opp en tipsplakat. Plassér gjerne 
plakaten på flere steder der ingredien-
sene finnes. Plakaten laster du enkelt 
ned fra matprat.no/bransje



Det er lov å kose seg på en travel hverdag også, og når maten i tillegg er 
ekstra sunn, blir det nesten som å skjemme bort kroppen.

Både raskt, godt og sunt på en gang er 
hverdagsluksus for kropp og sjel. Ytre-
filet er lett å variere, og kan med god 
samvittighet brukes på travle dager. 

Fra koteletter 
til ytrefilet            
Ytrefilet av svinekjøtt er koteletter uten 
fett og bein. Før spiste vi koteletter til 
hverdags, nå blir det mer og mer ytre-
filet isteden. Ytrefilet av svin inne-
holder mindre enn 2 % fett og kun 
100 kcal. Den kan selges i hele stykker, 
biffer og tynne skiver.  Ytrefileten er 
lang, smal og lett å skjære i like store og 
delikate stykker.

Kampanjeproduktet er 
Ytrefilet med chilikål
Koteletter med surkål er tradisjonelt og 
kjempegodt, svin ytrefilet med chilikål er 
moderne og minst like godt. Kjøttet ste-
kes for seg, og kålen dampes i eplejuice, 
hakket chili og hvitløk. Så enkelt, så godt, 
så sunt!

YTREFILET AV SVIN 
Rask

hverdags-
luksus  

OG MINDRE ENN 2 % FETT
Du trenger: 

• ytrefi let av svin i skiver 
• sitronpepper • sommerkål eller spisskål 

• hvitløk • rød chili • eplejuice

Ytrefi let med chilikål
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Butikktips fra TV 
Ytrefilet med chilikål har få og enkle 
ingredienser, og du kan hjelpe kundene 
dine til et raskt og enkelt middagstips 
ved å sette opp en tipsplakat. Plassér 
gjerne plakaten på flere steder der 
ingrediensene finnes. Plakaten laster du 
enkelt ned fra matprat.no/bransje
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Aktivitetsplan 1. halvår 2009 – fordelt på kjøttslag

Sunn
MatPrat Renskåret svinekjøtt, biffkjøtt

Rask
MatPrat Svinekjøtt, storfekjøtt
 
Påske Lammekjøtt

Grillmat Svinekjøtt, storfekjøtt, lammekjøtt

Tema     Produkter

  27 28 29  30 31 32 33 34 35 36  37 38 39 40 41 42  43 44 45 46 47 48 49 50   51 52

Aktivitetsplan 2. halvår 2009 – fordelt på kjøttslag
Tema     Produkter
Sunn
MatPrat Renskåret svinekjøtt, biffkjøtt

Rask
MatPrat Svinekjøtt, storfekjøtt
 
Lam Høstens ferske lammekjøtt

Julemat Svinekjøtt, storfekjøtt, lammekjøtt

)  Lørdag 9. mai er årets første grilldag

)  Torsdag 24. september er Fårikålens Festdag

*
*

*

*

Vi vet at nordmenn er aktive grillere, 
over 80 % av befolkningen griller, og mer 
enn 30 % griller mer enn 15 ganger i 
løpet av sommeren. Trenden er klar, vi 
griller stadig oftere, og vi ønsker å legge 
mer raffinerte råvarer på grillen. Med 
det årlige Norgesmesterskapet ønsker vi 
i enda større grad å sette grilling i fokus, 
som igjen vil resultere i at vi griller enda 
oftere enn før.   

Amerikansk modell
Konkurransebidragene blir bedømt etter 
den amerikanske jurymodellen, det vil si 
av både en fagjury og en folkejury, som 
fokuserer mest på smaken.
Deltagerne kan være en bedrift, lag, 
forening eller vennegjeng - og det er en 

åpen klasse for alle. Selve arrangemen-
tet består av flere elementer som til 
sammen gjør det til en folkefest for både 
deltagere, publikum, samarbeidspartnere 
og dommere.
Det konkurreres i seks klasser, og det 
kåres en Grillmester i hver av disse.  
Laget med flest poeng totalt blir kåret 
til Norgesmester i Grilling 2009. 

Stift et grill-lag og bli med!
Alle med interesse for grilling kan altså 
stille med grill-lag, Og hovedsaken er 
å skape en kreativ og sosial stemning 
rundt temaet grill. Det blir mer infor-
masjon om både påmelding og selve 
arrangementet på matprat.no.

Opplysningskontoret for kjøtt, i samarbeid med Kjøtt-
bransjens Elitelag, vil også i år arrangere et folkelig 
grillmesterskap.

Årets
NM I GRILLING
blir i Oslo 22. august


