Årsrapport MatPrat 2017

-02

-03

Innhold

Fra bonden, for bonden

03

Introduksjon fra leder

04

Om organisasjonen

06

Bransjestyret 2017

08

Årets høydepunkter – målinger og resultater

14

Aktiviteter og kampanjeperioder

26

Samfunnsaktør

MatPrat har tradisjonelt drevet generisk markedsføring med vekt på matglede, matinspirasjon – og
formidling av matkompetanse. For et par år siden
startet vi en prosess for å inkludere viktige samfunnstemaer i vår dialog med storsamfunnet og
forbrukere. Dette fordi vi opplevde at stadig flere
forbrukere, media og samfunnet generelt, hadde
bredere engasjement i og interesse for norsk matproduksjon knyttet til tema som bærekraft, dyrevelferd og ernæring.

gjennomført mange aktiviteter som ga gode
resultater. Aktivitetene vil du finne nærmere
omtalt i denne årsmeldingen.
En viktig faktor for å oppnå de gode resultatene
er våre dedikerte ansatte med stå-på-vilje og
engasjement for å oppnå formålet. Men viktigst
av alt er den norske egg- og kjøttproduserende
bonden som muliggjør vår aktivitet og skaper
grunnlaget for våre resultater gjennom de gode
råvarene og produktene de leverer.

Generisk markedsføringen er fortsatt MatPrat sitt
sentrale innsatsområde og sikrer god formålsoppfyllelse. MatPrat skal bidra til økt omsetning og
verdiskaping for norskprodusert egg og kjøtt, og til
å sikre en god markedsbalansering. I 2017 ble det
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Om organisasjonen
Nytt orgkart

Opplysningskontoret for egg og kjøtt (MatPrat) jobber på vegne av den
norske egg- og kjøttproduserende bonden, og rapporterer til et bransjestyre
bestående av representanter fra Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund (KLF). Vårt formål er å øke verdiskapingen for og omsetning
av norsk egg og kjøtt. Dette gjør vi gjennom å bygge kunnskap om matkjeden, råvareproduksjonen og bruk av råvarene. Vårt mål er å skape
matengasjement og økt matkunnskap, og å gi norske forbrukere det de
trenger av informasjon, råd, veiledning og inspirasjon om matproduksjon
og mat. I denne rapporten brukes navnet MatPrat også om organisasjonen.

MatPrat 2017

Eierskap og organisasjon

Generisk markedsføring

Opplysningskontoret for egg og kjøtt er finansiert
via omsetningsavgift som kreves inn fra alle egg- og
kjøttproduserende bønder i Norge via hjemmel i
Omsetningsloven. Det er Omsetningsrådet som er
øverste myndighet for å fastsette rammer og bruk
av omsetningsmidlene.

MatPrat jobber med generisk markedsføring, det vil
si at vi aldri kommuniserer varemerker, kun varegrupper. MatPrat er en merkenøytral aktør som jobber for
hele den norske egg- og kjøttbransjen.

OEK hadde 19 faste ansatte i 2017 med kompetanse
innen ernæring, matfag, kokkefag, kommunikasjon,
markedsføring, strategi, økonomi og ledelse.

Formål: Opplysningskontoret for egg og kjøtt skal
bidra til størst mulig verdiskapning for den norske
egg- og kjøttproduserende bonden, og til å øke omsetningen av norskproduserte egg og norsk kjøtt.

Matprat 2017
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LEDER
Rolf Gjermund Fjeldheim

Bransjestyret 2017 bestod
av følgende personer:
ROLF GJERMUND er direktør for marked og bransje
i Nortura, og har jobbet der siden 2002. Han har en
mastergrad i økonomi og ressursforvaltning fra Universitetet for miljø- og biovitenskap. I tillegg er han utdannet

Bransjestyret 2017

NESTLEDER

innen ledelse og har erfaring som regionssjef, kategori-

Bjørn-Ole Juul-Hansen

direktør og merkevaredirektør. Han tok over jobben som
styreleder for bransjestyret i 2016.

BJØRN-OLE er administrerende direktør i KLF hvor han har
vært ansatt siden 1999. Han er utdannet siv.agric fra Norges
landbrukshøgskole og har en MBA i offentlig økonomi og
STYREMEDLEM

ledelse fra Norges handelshøyskole. Han har også jobb-

Hanne Steen

bakgrunn innen informasjon og organisering fra blant annet
Akershus bondelag.

HANNE har vært ansatt i Nortura siden 2005 og er nå
direktør for samfunnsansvar og trygg mat. Hun er utdannet
STYREMEDLEM
Harald Furuseth

veterinær og bedriftsøkonom og har i tillegg mange års
erfaring fra offentlig forvaltning og internasjonalt arbeid.

HARALD er daglig leder hos Furuseth AS. Han er utdannet
næringsmiddelteknolog fra slakteriskolen i Roskilde. Harald
har en bred yrkesbakgrunn og har tidligere arbeidet både
som slakter, kjøttskjærer, kvalitetsleder og driftssjef.
STYREMEDLEM
Jakob Simonhjell

JAKOB er nå ny direktør i Norsk Landbruksrådgiving.
Simonhjell kommer fra stillingen som direktør for Totalmarked kjøtt og egg i Nortura. Han er utdannet fra Ås i 1999
og har jobbet i Norske Felleskjøp, Norsk Landbrukssamvirke
og Nortura, senest som leder av avdeling Totalmarked kjøtt

Bransjestyret er Opplysningskontoret for egg og kjøtt sitt styrende organ.
De behandler og godkjenner strategi- og handlingsplaner, budsjett og
regnskap samt andre overgripende saker. Virksomheten er fullfinansiert
gjennom omsetningsavgiften for egg og kjøtt, og driften er regulert
gjennom en avtale mellom samvirkebedriften Nortura og private eggog kjøttprodusenter v/Kjøtt og fjørfebransjens Landsforbund (KLF).
Denne avtalen regulerer mandat for deltakelse i Bransjestyret.

og egg, med ansvar for markedsbalansering og prissetting
STYREMEDLEM

for kjøtt og egg.

Fredrik Strømmen
FREDRIK er adm.dir i Den Stolte Hane AS, som er en av
Norges største varemottaker og leverandør av konsumegg
og kylling til dagligvare og storhusholdning. Han har over 20
års erfaring fra dagligvare, hvorav 18 år i Orkla innen salg og
markedsføring. Er pr. i dag styremedlem i DLF og nestleder
STYREMEDLEM

i KLF, samt medlem i Rådet for førtidsslakting av verpehøns.

Synnøve Vatn
SYNNØVE er ansattrepresentant for Animalia og Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Hun jobber med beredskap i
Animalia, og er blant annet koordinator for fjærfenæringens
handlingsplan mot resistens. Hun er utdannet veterinær, og
har en doktorgrad fra Norges veterinærhøyskole.

MatPrat 2017

Matprat 2017

-09

Årets høydepunkter
Målinger og resultater

Det ble gjennomført fire omfattende
kampanjer i 2017 i tillegg til de
faste aktivitetene gjennom hele
året. Her finner du noen av høydepunktene. Mer om kampanjene
finner du under Kampanjeperioder.
Matstart på Miniøya
I forbindelse med årets skolestartkampanje i 2017
var MatStart også tilstede på Miniøya. Selv om
Minøya gikk av stabelen før skolestartkampanjen,
var arrangementet tilrettelagt med aktiviteter som
knyttet det opp mot kampanjekonseptet. I løpet av
to dager i juni var over 2000 barn innom MatStartstanden på barnefestivalen, hvor også barne- og
familieministeren var tilstede. I tillegg ble det avviklet
en rekke andre aktiviteter som for eksempel
et smakskurs med alle de fem grunnsmakene.

Fokus på egg
I 2017 ble den utvidede satsingen på egg videreført.
Fokus var å synliggjøre eggets kvaliteter og bruksområder, samt eggets ernæringsmessige egenskaper
som viktig del av et sunt kosthold. Det kreative
konseptet var bygget rundt reklamefilmer som skulle
vekke oppmerksomhet og vise at «egg kan mer enn
du tror». Les mer om konseptet under kapittelet
Kampanjeperioder. I forkant av denne kampanjen ble
det utviklet over 50 oppskrifter som bidro til å vise
bredden i eggets bruksområder på en innovativ måte.

MatPrat 2017
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Norsk Juleindeks
For tredje året målte MatPrat julestemningen gjennom hele desember med Norsk Juleindeks. MatPrat
skapte i 2017 Julero, en pop-up restaurant i Oslo
der det ble servert gode matretter basert på lam og
svin, for dem som ville ha et avbrekk fra julestresset.
Julero holdt åpent 19. og 20. desember og det kom
ca. 800 besøkende per dag.

ByLam
Det norske lammet var naturlig i fokus i høstperioden. For å markere dette arrangerte vi også i 2017
mat- og musikkfestivalen ByLam. Dette konseptet er
et samarbeid med by:Larm, og den 12. oktober fylte
MatPrat Youngstorget i Oslo med foodtrucks, matboder og musikk. Det kom over 4000 besøkende og
arrangementet fikk mye oppmerksomhet.

MatPrat 2017
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Uhjulpen kjennskap forteller noe om hvor mange forbrukere som kjenner
til MatPrat som en viktig mataktør uten å få hjelp til å komme på de ulike
aktørene som finnes.

Hver måned måler vi MatPrats omdømme hos forbrukerne gjennom en
rekke parametere. I tabellen under ser vi hvilke parametere som utgjør
omdømme-målingene:

Total uhjulpen kjennskap

68%

I tillegg måler vi hver måned MatPrats profil eller image hos forbrukerne.
I tabellen under ser vi hvilke parametere som utgjør omdømme-målingene:

Matprat har en uhjulpet kjennskap på 68 % ved utgangen av 2017, mens de nærmeste fem
konkurrentene ligger mellom 4% og 12%. Det vil si at det er 68 % som (uten hjelp) nevner
MatPrat som en tilbyder av tips og oppskrifter til matlaging, mens det er under 12 % som
nevner noen av konkurrentene.
«Total uhjulpen kjennskap» angir hvor mange som nevner MatPrat som tilbyder av tips og
oppskrifter for matlaging, uten å få se alternativer – altså uten hjelp.

MatPrat 2017
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Hele året

Aktiviteter og
kampanjeperioder

I arbeidet med å realisere «Hele
året» ble konseptet «Tid for» satt.
Dette som en rød tråd i kommunikasjonen for å presentere
sesongene og det de har å by på.
Konseptet ble brukt både på årstidene, som «Tid for sommer» og
«Tid for høst», og på merkedager
og temaer som «Tid for halloween»
og «Tid for raske hverdagsretter».
Det ble brukt flere virkemidler for de ulike temaene.
Det ble blant annet produsert 34 tipsfilmer på
sesongrelaterte og søksrelevante temaer, produsert
fire animerte sesongfilmer for bruk i sosiale
medier – i tillegg til to reklamefilmer for urbant
lam: lammepizza og lammeburger. De to siste ble
produsert og lansert i forkant av byLam.
«Hele året» fungerte godt som konsept, spesielt
for sosiale medier. Konseptet gjorde at vi ikke ble
avhengige av å produsere innhold ut i fra et rent
kampanjeståsted, men heller fikk muligheten til
å produsere mer organisk innhold rundt aktuelle
råvarer i årstidene, hendelser og merkedager.

I 2017 introduserte vi «Hele-året»-konseptet for å sikre en mer helhetlig
inngang til våre ulike aktiviteter. Formålet var å sikre at alle råvarene
ivaretas gjennom hele året, ut i fra forbrukerbehov og råvaresituasjon.
Det ble i tillegg gjennomført en ytterligere satsning gjennom en
omdømmebyggende kampanje på svin, samt egne kampanjer på egg,
MatStart og jul.

MatPrat 2017
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Youtube: Vi oppnådde totalt 7 693 301 visninger av våre filmer på MatPrats
YouTube-kanal i 2017. Det ble også lansert en egen MatStart YouTube-kanal
høsten 2017. Den hadde en smalere målgruppe, men det var til gjengjeld en
nisje som vi eide på YouTube i Norge. Resultatene fra reklamespotter og
influencer-samarbeid har hatt gitt meget gode tall.

Mer om kampanjene utover
«Hele året»
Fire kampanjer ble gjennomført i løpet av året. Først
ute var omdømmekampanje for svin, etterfulgt av
kampanje for egg, MatStart og jul. I tillegg ble også
råvaren Rein løftet i ulike perioder av året, hvor
konseptet «300 gram» ble videreført fra 2016.

MatPrat 2017
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«Spis orda dine»

«Spis orda dine»: I 2017 hadde vi en omdømmekampanje på svin. Formålet
var å skape positive assosiasjoner og øke omdømmet til norsk svin.

Ved hjelp av en profilfilm, tre taktiske filmer, over 20
nye oppskrifter, seks tipsfilmer og relevante artikler
og annet innhold, ønsket vi å styrke omdømmet til
svin som anvendelig, enkelt, godt og internasjonalt
gjennom omdømmekampanjen for svin.

I 2017 hadde vi en omdømmebyggende kampanje på svin.
Formålet var å skape positive
assosiasjoner og øke omdømmet
til norsk svin.

Kampanjesider:
• Hovedsiden
• Rask og kjempegodt
• Tilberedning av svinekjøtt
• Fristende og eksotisk
• Norsk tradisjonsmat

• Anvendelig – god råvare som kan nytes
i mange retter
• Enkelt – lett å bruke til både hverdag og fest
• Godt – saftig og lett å kombinere med
andre gode smaker
• Internasjonalt – gir deg utgangspunkt for
retter fra hele verden
Grisen har fått et ufortjent rykte i det norske språket.
På bakgrunn av dette ble kampanjen «Spis orda
dine» til.

«Spis orda dine»
Ut fra forbrukermålinger slet svinekjøtt med lav
verdisetting og dårlig image hos den norske forbrukeren. Målingene viste også at en råvare der kjøp
og bruk hovedsakelig motiveres av fornuft og pris,
mer enn av hjerte og matglede. Det viste også en
tilbakegang for svinekjøtt når det gjaldt forbrukers
oppfatning av det som «trendy» og som en råvare
med spesielt god smak (Spisefakta 2017). Samtidig
så man også at norsk svinekjøtt er en råvare med en
rekke positive kvaliteter.

Konseptet ble bygget rundt profilfilmen som skulle
vekke oppmerksomhet gjennom bruk av humor. Det
ble laget en film som tok folk litt «på kornet», knyttet
til svin i ulike sammenhenger. Filmene finner du her:
• Spis orda dine
De tre taktiske filmene var kortversjoner av
profilfilmen som ender i tre ulike retter for å vise
variasjonsmulighetene med svin:
• Forbanna svin
• Kjører som et svin
• Svinesti

Budskap
Språket er en dårlig måte å bruke svin på. Maten er
en god måte å bruke svin på.

Tipsfilmer
Det ble produsert 6 flotte tipsfilmer til kampanjen. Ta en titt:
• Vårruller
• Pulled pork
• Svineknoke på tre måter
• Sprøtt bacon i ovn
• Bánh Mì pizza
• Nakkekotelett

«Svinesti»

MatPrat 2017
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Egg kan mer enn du tror
Egg er en fantastisk råvare som
kan brukes til mye, og dette ønsket
MatPrat å fremheve gjennom
kampanjen «Egg kan mer enn du
tror».
Kampanjen for egg var en del av satsningen
på et langsiktig løp frem mot 2020 for å løfte
eggets omdømme hos norske forbrukere, og øke
forbruket med 10% fra 2015-nivå. Målsetning var
å øke forbruket av egg gjennom å sette fokus
på eggets kvaliteter og anvendelsesområder i
flere spisesituasjoner. Kampanjen skulle dekke
forbrukerens behov gjennom å tilby enkle, sunne
og smakfulle løsninger for måltidsøyeblikket.

«Egg kan mer enn du tror» ble videreført som
overordnet kreativt konsept fra 2016 og hadde
spesielt fokus på de forskjellige næringsstoffene som
finnes i egg og helseeffekten av disse - og eggets
egenskaper i matlaging.
• Egg inneholder næringsstoffer som er bra for hud
og hår, som blant annet sink, selen og biotin.
• Egg inneholder næringsstoffer som er bra for
læring og hukommelse, som blant annet kolin, jod
og omega3.
• Egg inneholder næringsstoffer som er bra for
muskulatur, skjellet og som gir deg overskudd,
som blant annet protein, vitamin D og jern.
For å skape oppmerksomhet rundt egg i kampanjeperioden ble det tatt i bruk følgende virkemidler:
TV-reklame som skulle styrke dekning og
oppmerksomhet – samt bygge en profil og fremme
bedre holdninger for egg, digital kommunikasjon
for å friste til bruk av oppskrifter og drive trafikk til
matprat.no, og sosiale medier for «folk flest».
Det ble laget tre ulike kampanjeslagord
for egg og sunnhet:
• Sunn og sterk
• Hud og hår
• Læring og hukommelse

MatPrat 2017
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MatStart – slipp barna løs på kjøkkenet

Noen av de mest besøkte rettene
på MatStart i 2017:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Verdens beste vafler
Pannekaker
Amerikanske pannekaker
Havrepannekaker
Rask ostekake med pepperkaker
Brownie Cookies
Havregrøt med syltetøy
Risboller
Vårruller
Pizzasnurrer

I 2017 ble det produsert 43 nye oppskrifter
til matstart.no, og det finnes over 250
oppskrifter, fordelt på kategoriene «frokost»,
«etter skoletid», «middag», «kosemat» og
«matpakke».

Matstart.no er et nettsted med
oppskrifter spesielt tilrettelagt
for barn, der matglede og
mestringsfølelse står i sentrum.
Til skolestart i 2014 ble matstart.no lansert, for
målgruppen 9 – 12 år. I 2017 ble denne målgruppen
utvidet til 7 - 14 år. Bakgrunnen for utviklingen av
et eget nettsted for barn, var at vi registrerte at
matkunnskapen hos den yngre generasjonen var
synkende. Formålet med matstart var å formidle
grunnkunnskaper om mat og matlaging. Ved å lage
mat får barna kjennskap til ulike råvarer, smaker og
lukter, og får utviklet positive holdninger til mat og
matlaging – og tilegnet kunnskap de vil ha nytte og
glede av hele resten av livet.

FoodChallenge ble hentet fra YouTube, som er
den største mediekanalen blant barn og unge – og
som viste seg å bli en av de viktigste kanalene for
MatStart i 2017.
Se oversikt over alle FoodChallenge her.

FoodChallenge
MatStart lanserte i 2017 «FoodChallenge» i
samarbeid med de kjente Youtuberne Amalie Olsen
og Murdrocks. FoodChallenge er matlaging krydret
med morsomme utfordringer. Inspirasjonen til

MatPrat 2017
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Norsk Juleindeks

Formålet med kampanjen var at MatPrat skulle være den foretrukne
leverandøren av fristende juleinspirasjon til den norske forbruker gjennom
fortjente og egne medier.

For tredje året på rad målte
MatPrat julestemningen med Norsk
juleindeks. Vi tok temperaturen dag
for dag på julestemningen rundt om
i Norge gjennom hele førjulstiden.
Gjennom Norsk juleindeks ble
forbrukeren tilbudt en rekke
oppskrifter som passet til den
målte julestemningen i landet.
en normalt ikke forbinder med julematen, ønsket vi
å inspirere forbrukeren til å lage fristende juleretter.
Det ble utviklet 17 nye oppskrifter som ble brukt på
temasidene til julemat.

Formålet med kampanjen var at MatPrat skulle
være den foretrukne leverandøren av fristende
juleinspirasjon til den norske forbruker gjennom
fortjente og egne medier.

Inspirerende oppskrifter
Gjennom å tilby fristende, aktuelt og appellerende
innhold til den norske forbruker i førjulstida, bygges
det foretrukne nettstedet for matinspirasjon,
-informasjon og -kunnskap i julen. Med en rekke
juleklassikere, også med ny vri, samt nye oppskrifter

Eksempler på en rekke tipsfilmer og andre filmer relatert til julemat som ble utformet i forbindelse med
kampanjen finner du her.

MatPrat 2017

MatPrat 2017

-027

Ernæring, kosthold og helse

Samfunnsaktør

For MatPrat er det viktig å kunne
tilby forbrukeren oppdatert og
aktuell kunnskap om helseeffekter
av kjøtt og egg. MatPrat er derfor
direkte og indirekte engasjert i FoUprosjekter og jobber bevisst for å
formidle ny kunnskap og viten om
helseeffekter knyttet til ernæring.

Bærekraft

MatPrat har siden 2013 deltatt i forskningsprosjektet
«Sunnere storfekjøtt», hvor næringsinnholdet i
norskprodusert storfekjøtt er grundig kartlagt.
En rekke publiserte befolkningsstudier har funnet
en sammenheng mellom høyt inntak av rødt- og
bearbeidet kjøtt og risiko for tarmkreft. Om det er
en reell årsakssammenheng, eller om observasjonen
skyldes andre forhold har så langt ikke forskning
klart å vise. Gjennom delprosjekter under «Sunnere
storfekjøtt» har derfor også ulike hypoteser om
hvorfor rødt kjøtt kan være knyttet til tarmkreft
blitt undersøkt. Sluttmøte for prosjektet ble
avholdt høsten 2017. Forskningsinstitusjonene som
deltok i prosjektet var Universitetet for miljø- og
biovitenskap, Veterinærhøgskolen (begge nå Norges
miljø- og biovitenskapelige universitet) og Nofima.
Du kan lese mer om prosjektet her.

Kunnskap og kompetanse

I 2015 fikk Nasjonalt råd for ernæring i oppdrag fra
Helsedirektoratet å vurdere dagens kostråd i et
bærekraftperspektiv. Den foreløpige rapporten ble
sendt til gjennomsyn for kommentarer og innspill til
utvalgte organisasjoner og fagmiljøer, og MatPrat
var en av disse. Bærekraftig matproduksjon og
forbruk er et sentralt og viktig tema. Bærekraft er
et begrep som rommer mange ulike perspektiver,
og denne rapporten har hovedsakelig fokus på
klimagassutslipp.

Gode matvaner etableres tidlig i livet og skolen er
en sentral arena for dette. Økende helseutfordringer
som blant annet overvekt og spiseforstyrrelser
viser viktigheten av at barn og unge lærer å ta vare
på egen helse og har nødvendig kunnskap om mat,
matlaging, ernæring og kosthold. Gjennom vårt
nye læreverk til mat og helse-faget i grunnskolen,
Matopedia, ønsker vi å bidra til et godt og faglig solid
utgangspunkt for både elever og lærere til å sikre
adekvat kunnskap på området hos den oppvoksende
generasjonen. Vi mener at kunnskap og kompetanse
i faget vil bidra til god helse, økt forståelse for
viktigheten av god og sunn mat, i tillegg til matglede,
mestringsfølelse og ikke minst sosial læring.

Forskning
MatPrat har bidratt i å utarbeide en søknad om
midler til et forskningsprosjekt via Forskningsrådet.
I prosjektet, som har fått kortnavnet VegMeatCRC,
skal det produseres pølser som inneholder utvalgte
grønnsaker. Deretter skal dannelse av stoffer
som kan være kreftfremkallende undersøkes i
pølsene gjennom varmebehandling. Ulike modeller
skal kartlegge hvilken påvirkning pølsene har på
utvikling av tarmkreft. Forskningsrådet innvilget
i desember 2017 midler til prosjektet. Prosjektet
er planlagt å gå over tre år med oppstart i 2018,
og forskningsinstitusjonene som deltar er Nofima,
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet,
Kreftregisteret og Danmarks Tekniske Universitet.
Funnene fra studien kan potensielt bidra til kunnskap
om hvordan bearbeidede kjøttprodukter kan gjøres
sunnere.
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Matopedia

MatStart

I 2017 gjennomgikk vårt læreverk
en totalrevidering og skiftet navn
fra Kokeboka mi til Matopedia.
Bærekraft, dyrevelferd, mattrygghet,
ernæring og kosthold er viktige
temaer som ble vektlagt. Bøkene
dekker Kunnskapsløftet, læreplanen
i faget (MHE1-01) og kostrådene
fra Helsedirektoratet. Bøkene ble
utsendt til over 130 000 elever i
grunnskoler over hele landet.
Lærebøker
Det reviderte læreverket består av fem nye bøker
hvorav to er til barnetrinnet (4.–7. trinn) og tre
er til ungdomstrinnet (8.–10. trinn). Leksjonene
har en trinnvis oppbygging og følger skoleåret
med sesonger og høytider. En rekke fagpersoner
og organisasjoner var involvert i arbeidet med
utviklingen av innholdet, blant annet lederen for
Landslaget for mat og helse i skole, Inger Lise Fevang
Jensen og klinisk ernæringsfysiolog Vegard Lysne.
Bøkene er gratis, men man blir belastet 20,- i frakt og
ekspedisjonsgebyr per bok. I løpet av 2017 hadde vi
over 2800 bestillinger.

Digital arena
I Matopedia benyttes en nyvinning som kalles Digitalt
papir. Det vil si at enkelte sider i bøkene inneholder
videoer som blir synlige ved bruk av appen
«Matopedia» som kan lastes ned gratis via
AppStore eller GooglePlay. Dette har skapt variasjon
i læringsformen og har truffet elevene på arenaer de
allerede er godt kjent med. Sider med digitalt innhold
er markert med et eget symbol og gir elevene en
mulighet til å lære på en annen måte enn vanlig.

Det nye læreverket finnes på matopedia.no.
Nettsiden er i første omgang rettet mot lærere, men
skal på sikt også utvides til å tilby materiale til elever.
Den nye skolenettsiden ble lansert 22. august og
hadde 37 253 økter i 2017.
Også i 2017 ble høyskolelærerne som underviser nye
lærere i mat- og helsefaget invitert til kontorets egne
lokaler for en helgesamling den 22. - 23. september.
Innholdsmessig bestod dagene av informasjon
knyttet til bærekraftspørsmål og spesielt opp imot
svinekjøtt.
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Vårt mål med MatStart var å kunne
tilby barnefamiliene en hjelpende
hånd gjennom å lære barna å lage
mat og å få dem inn på kjøkkenet.
Mestringsfølelse og stolthet var
i fokus. Vi ønsket å skape matglede,
gode matvaner og å øke matkompetansen blant barn og unge.
På matstart.no fokuserte vi på ulike råvarer og
smaker, og på å skape positive assossiasjoner,
nysgjerrighet og gode minner knyttet til maten.
Med et bredt utvalg av oppskrifter kan barna ta
større del i å bestemme hva de skal lage, da øker
også sjansene for at de smaker på mer. Dette er
viktig fordi man i barneårene trenger et variert
kosthold med nok næringsstoffer, for å fremme
en normal utvikling og vekst.
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Kontakt oss:
Har du spørsmål som haster, bruk vår Facebook-side.
MatPrat – opplysningskontoret for egg og kjøtt
Lørenveien 40, P.b. 395 Økern, 0513 Oslo
Tlf: 23 18 30 00
post@matprat.no
matprat.no
Skolehenvendelser: skole@oek.no
Blogg: blogg@matprat.no
Matfolket: matfolket@matprat.no
MatStart: matstart@matprat.no

