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Om organisasjonen
Opplysningskontoret for egg og kjøtt jobber på vegne av den norske egg- og 
kjøttproduserende bonden. Vårt formål å øke verdiskapingen i 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 matglede, og å gi  
norske forbrukere det de trenger av informasjon, råd, veiledning og inspirasjon  
om matproduksjon og mat. I tillegg er vi en pådriver for forbrukerorientert  
utvikling overfor bonde og bransje, og en samfunnsaktør overfor storsamfunnet som  
organisasjoner, media, myndigheter og andre interessenter innen vårt ansvarsområde.
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EIERSKAP OG ORGANISASJON  
Opplysningskontoret for egg og kjøtt er finansiert via omsetnings- 
avgift 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 hovedsak være langsiktige tiltak som skal 
være forebyggende og holdningsskapende for å sikre jevnt og 
forutsigbart forbruk.  

Vi jobber på vegne av den norske egg- og kjøttproduserende 
bonden, men rapporterer til et bransjestyre bestående av wrep-
resentanter fra Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsfor-
bund (KLF).  

OEK hadde i 2016 23 fast ansatte med kompetanse og bred er-
faring innen ernæring, kokkefag, kommunikasjon, markedsføring, 
strategi, økonomi og ledelse. 

AVSENDERIDENTITET 
MatPrat er kommunikasjonskonseptet til Opplysningskontoret 
for egg og kjøtt og er avsenderidentitet i all kommunikasjon. 
Opplysningskontoret for egg og kjøtt er det formelle navnet på 
organisasjonen. I denne rapporten brukes navnet MatPrat også 
om organisasjonen. 

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

A

Direktør

Kommunikasjon
& samfunns-

kontakt
Innhold

Stab

Marketing
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Bransjestyret 2016
Bransjestyret er Opplysningskontoret for egg og kjøtt sitt styrende organ. De  
behandler og godkjenner strategi- og handlingsplan, budsjett og regnskap samt 
andre overgripende saker. Opplysningskontoret for egg og kjøtt driver generisk 
virksomhet og jobber på vegne av alle norske egg- og kjøttproduserende bønder, 
uavhengig av hvem de leverer til. Virksomheten er fullfinansiert gjennom omsetnings- 
avgiften for egg og kjøtt. Driften er regulert gjennom en avtale mellom samvirke- 
bedriften Nortura og private egg- og kjøttprodusenter v/Kjøtt og fjørfebransjens 
Landsforbund (KLF). Denne avtalen regulerer mandat for deltakelse i Bransjestyret, 
et styre som er felles for Animalia og Opplysningskontoret for egg og kjøtt. 
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Bjørn-Ole er administrerende direktør i KLF hvor han har vært 
ansatt siden 1999. Han er utdannet siv.agric fra Norges landbruks- 
høgskole og har en MBA i offentlig økonomi og ledelse fra Norges 
handelshøyskole. Han har også bakgrunn innen informasjon og 
organisering i blant annet Akershus bondelag.  

LEDER: 
Rolf Gjermund Fjeldheim

NESTLEDER:
Bjørn-Ole Juul-Hansen

STYREMEDLEM:
Hanne Steen

STYREMEDLEM:
Harald Furuseth

STYREMEDLEM:
Guro Kolbu Christensen

STYREMEDLEM:
Frode Vik

STYREMEDLEM:
Synnøve Vatn, ansattrepresentant  
for Animalia og Opplysningskontoret  
for egg og kjøtt

Rolf Gjermund er direktør for marked og bransje i Nortura, 
og han har jobbet der siden 2002. Han har en mastergrad i 
økonomi og ressursforvaltning fra Universitetet for miljø- og 
biovitenskap. I tillegg er han utdannet innen ledelse og har  
erfaring som regionssjef, kategoridirektør og merkevaredirektør. 
Han tok over jobben som styreleder for bransjestyret i 2016. 

Hanne har vært ansatt i Nortura siden 2005 og er nå direktør 
for samfunnsansvar og trygg mat. Hun er utdannet 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 næring- 
middelteknolog på slakteriskolen i Roskilde. Harald har en bred 
bakgrunn og har tidligere arbeidet både som slakter, kjøttskjærer, 
kvalitetsleder og driftssjef. 

Guro er fabrikksjef ved Vossafår, Orkla Foods Norge AS. Hun er 
utdannet innen næringsmiddelfag ved Høgskolen i Trøndelag,  
i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Oslo og Akershus,  
i tillegg har hun en master i human ernæring ved Universitetet  
i Bergen. 

Frode har vært ansatt i Nortura siden 1983. De første årene var 
han i Gilde, Nord-Norges salgslag. Siden har han hatt ansvar for 
flere områder innen marked og salg, drift, logistikk og de siste 
15 årene for medlemsområdet i Nortura. Frode har bakgrunn fra 
produksjon av melk, svinekjøtt og bær. 

Synnøve jobber med beredskap i Animalia, og er blant annet 
koordinator for fjærfenæringas handlingsplan mot resistens.  
Hun er utdannet veterinær, i tillegg til en doktorgrad fra  
Norges veterinærhøyskole. 
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Årets høydepunkter
- 2016



9Årsrapport 2016

Det ble gjennomført seks omfattende kampanjer i 2016 i tillegg 
til den faste aktiviteten. Her finner du noen av høydepunktene. 
Mer om kampanjene finner du under kampanjeperiodene. 

Konseptet Gjenoppskrifter ble en stor suksess i 2016. Temaet 
var reduksjon av matsvinn. Les mer om selve konseptet under 
kapittelet som omtaler kampanjeperioder.  

Kampanjen genererte mye positiv omtale og Matprat var også på 
TV2 God morgen Norge og fortalte om konseptet Gjenoppskrifter. 

I tillegg vises det til følgende resultater: 
• Så mange som 59% av de spurte, svarte at de hadde sett 

kampanjen. 
• 70% svarte at de syntes filmene tok opp en viktig  

problemstilling, 
• Det var hele 24% som uhjulpet visste at MatPrat var  

avsender av Gjenoppskrifter.

I forbindelse med årets skolestart-kampanje var MatStart også 
tilstede på Miniøya. Selv om Minøya gikk av stabelen før Skole-
startkampanjen, var arrangementet tilrettelagt med aktiviteter 
som knyttet det opp til kampanjekonseptet. I løpet av to dager i 

juni var over 2000 barn innom MatStart-standen på barne- 
festivalen, for å lage omelett med kyndig assistanse fra MatPrat. 
I tillegg gjennomgikk de også en rekke andre aktiviteter som for 
eksempel et smakskurs med alle de fem grunnsmakene. 

I 2016 ble også første del av den langsiktige satsningen på egg 
gjennomført. Formålet med denne satsningen er å synliggjøre 
eggets kvaliteter og bruksområder, samt eggets ernæringsmessige 
egenskaper som viktige del av et sunt kosthold. Det kreative 
konseptet ble bygget rundt tre reklamefilmer som skulle vekke 
oppmerksomhet og vise at egg kan mer enn du tror. Les mer om 
konseptet under kapittelet som omhandler kampanjeperioder. I for-
kant av denne kampanjen ble det utviklet over 50 oppskrifter som 
bidro til å vise bredden i eggets bruksområder på en innovativ måte. 

Det norske lammet var fokus i høstperioden, og for å markere 
dette arrangerte MatPrat for første gang mat- og musikkfestivalen 
ByLam. Dette var et samarbeid med By:larm, og den 13 oktober 
fylte foodtrucks og matboder Youngstorget i Oslo. Formålet var 
å vise det norske lammekjøttets kvalitet og mangfold. Dette  
resulterte i over 8000 besøkende og mye positiv omtale i magasiner, 
aviser, radio og tv. Les mer om konseptet under kapittelet om 
kampanjeperioder.
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Mot slutten av året var det igjen klart for å måle den norske 
julestemningen gjennom Norsk Juleindeks. Indeksen var en 
videføring av konseptet fra 2015. Samarbeidspartnerne i 2016 var 
Opinion, Google og Retriever, og fra den siste uken i november 
og til og med julaften foretok Opinion undersøkelser for å 
avdekke hva julestemningen i landet var. 200 tilfeldig utvalgte 
personer ble kontaktet hver dag og bedt om å svare på spørsmål 
for å kartlegge julestemningen deres. Basert på dette offentlig- 
gjorde MatPrat dagens matanbefaling. Kampanjen genererte 
mye omtale i media og da spesielt på radio. MatPrat var ofte å 
høre på Nitimen i juleperioden.

Tipsfilmer ble også viktig for MatPrat i 2016. I disse filmene vises 
nyttige tips knyttet til matlaging, oppskrifter eller matsvinn 
og i løpet av året ble det produsert totalt 104 filmer. Disse ble 
distribuert i egne kanaler; matprat.no, Faceboook, Instagram og 
Youtube. I tillegg ble det også laget hele 15 Podcast episoder med 
alt fra enkle tips med egg, til hjemmelagde pølser og lammeburger. 
I 2016 MatPrat mottok også en rekke priser for sitt arbeid i 2015. 
Totalt mottok MatPrat følgende priser: 

• To gull i Gulltaggen, for Juleindeksen i kategoriene  
Integrert og Data. 

• To sølv i Gulltaggen, for Kampanjeside og Beste  
digitale arbeid. 

• Sølv i Sølvtaggen for «Tegn din egen pepperkakeform» 
under julekampanjen 2015. 

• Bronse fra Max Marketing Mix for datadrevne tjenester. 
• Bronse (ingen fikk gull og sølv!) i mobil i Gullblyanten  

for podcast. 
• Bronse fra Gullblyanten for Norwexico 
• Diplom i håndverk i Gullblyanten for Oppskriften over alle 

oppskrifter (Kampanjen for Norsk lam verdensklasse).
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2016 var et innholdsrikt og spennende år for MatPrat, og hele seks kampan-
jer ble gjennomført i løpet av året. Først ut var «vinter» etterfulgt av «Påske/
vår», «sommer», «skolestart», «høst» og «Jul». I tillegg ble også råvaren rein 
løftet i ulike perioder i løpet av året. 

Kampanjeperioder
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Vinter
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VINTER
Året startet med fokus på å redusere matsvinnet i samfunnet 
vårt. I 2016 kastet norske forbrukere hver femte bærepose med 
mat, og som et ledd i å bekjempe dette lanserte MatPrat konseptet 
Gjenoppskrifter. Gjenoppskrifter er to og to oppskrifter som 
hører sammen. Halvparten av ingrediensene til middag den ene 
dagen og den andre halvparten til middag den andre dagen. 

Råvarene i denne perioden var svin og kylling og for kampanjen 
«vinter» ble det utviklet 20 gjenoppskrifter, seks taktiske filmer 
og en profilfilm. Kampanjen gikk både på TV, sosiale medier, web-
TV, podcast og digitale medier, i tillegg til matprat.no. Det ble 
også gjennomført en stor produksjon av tipsfilmer.  Hele femten 
omhandlet tips til bruk av restemat. 

Mattrygghet og kjøkkenhygiene er også viktige områder for Mat-
Prat og i denne perioden ble det produsert én lang og tre korte 
filmer, samt en nett-quiz. 

I tillegg ble det utviklet nytt og spennende innhold til matstart.no. 
I forbindelse med dette ble det lagt ressurser i annonsering i 

betalte medier rettet mot foreldre med barn i riktig MatStart- 
alder. Antall besøkende (økter) gikk opp 144 % sammenliknet 
med samme periode i fjor.

Rein var også en viktig råvare i vinterperioden. Rein er en sjelden 
råvare og i Norge er det kun nok til 300 gram per person. På 
bakgrunn av dette utviklet MatPrat konseptet «300gram» gjennom 
å bruke det viktigste grammet på sosiale medier instaGRAM. 

Konseptet besto av en film som ble laget av 300 av folkets egne 
instagrambilde. Dette ble gjennomført via en konkurranse hvor 
forbrukerne og reindriftsnæringen ble invitert til å sende inn sine 
instagrambilder av naturopplevelser, opplevelser med rein og 
måltidsøyeblikk som inkluderte reinkjøtt. På matprat.no ble det 
også laget en kampanjeside for å vise bredden i oppskrifter  
og artikler med reinkjøtt. I tillegg ble det utviklet en egen opp- 
delingsguide på rein som viser riktig tilberedning på de ulike 
stykningsdelene, oppdelingsplansjer og en Norsk-Samisk ordbok 
med de ulike stykningsdelene. 

Økning i trafikk (målt i antall økter) til matprat.no
i kampanjeperioden målt mot 2015

41%

Økning i trafikk (målt i antall økter) til matprat.no 
i kampanjeperioden målt mot 2015 
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Økning i bruk av oppskri�er med kylling i kampanjeperioden 
målt mot 2015

31%

Andel som kan huske å ha sett MatPrats reklame

59 %
Økning i bruk av oppskrifter med kylling i  

kampanjeperioden mot 2015
Andel som kan huske å ha sett MatPrats reklame
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Andel som liker disse reklamefilmene bedre enn andre 
reklamefilmer på TV

36 %
Andel som svarer at denne kampanjen har påvirket deres 
inntrykk av MatPrat på en positiv måte

64 %

Andel som synes reklamen er relevant

63 %
Andel som opplever at profilfilmen tar opp en aktuell 
probemstilling

70%

Andel som likte stemningen i reklamefilmen på TV

62 %
Andel som mener reklamefilmen lø�er frem norsk reinsdyr som 
en unik råvare

43 %

Andel som liker disse reklamefilene bedre enn andre  
reklamefiler på TV

Andel som opplever at profilfilmen tar opp en 
aktuell problemstilling

Andel som likte stemningen i reklamefilmen på TV

Andel som svarer at denne kampanjen har påvirket deres
inntrykk av MatPrat på en positiv måte

Andel som synes reklamen er relevant

Andel som mener reklamefilmen løfter frem norsk  
reinsdyr som en unik råvare
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Påske / Vår
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PÅSKE/VÅR
Påske er en viktig periode for råvaren lam og i 2016 ble det 
utviklet oppskrifter som viste hvordan man lykkes med både klas-
siske lammeoppskrifter, samt retter med mer eksotisk vri. 

Kampanjesiden Påske ble oppdatert med nytt og fristende 
innhold tilpasset forbrukerbehovene i høytiden. Dette er en 
samleside med alt av oppskrifter, artikler, tips og How to-filmer 
relatert til påske.

• Samlesiden påske – http://www.matprat.no/paske/ 
• Lammestek (lammelår) - http://www.matprat.no/paske/ 

lammestek/  
• Påskefrokost - http://www.matprat.no/paske/paskefrokost/   
• Påskegodt - http://www.matprat.no/paske/paskegodt/ 
• Reinsdyr - http://www.matprat.no/paske/t/reinsdyr/ 
• Turmat - http://www.matprat.no/paske/turmat/  
• Egg til påske - http://www.matprat.no/paske/t/egg/ 
• Podcast til påske - http://www.matprat.no/paske/ 

podcast-i-pasken/  

Råvaren rein var også viktig under påske og konseptet «300 
gram» ble videreført fra vinter. To av bidragsyterne til filmen 
«300 instagram» ble intervjuet for å vise ansiktene bak bildene 
og to vidt forskjellige historier om reinkjøtt. Intervjuene ble  
publisert på kampanjesiden for reinsdyr.

Etter påske var det «Sunne fristelser» som sto i fokus. Det ble 
utviklet nye sunne retter, samt nyttige tips og How to-filmer 
relatert til temaet. http://www.matprat.no/sunne-fristelser/ 
Uke 16 var «World Iron Awareness Week» og på MatPrat sine 
nettsider var det derfor et naturlig fokus på jern http://www.
matprat.no/jern-i-fokus. Det ble i den sammenheng også utviklet 
en egen samleside på biff - http://www.matprat.no/biffskolen/. 
Dette ble også løftet i betalte kanaler i Det Nye og Shape Up, 
under paraplyen jenter og jern. 

Mai er høysesong for egg, og i den forbindelse ønsket MatPrat 
å løfte frem eggets suverene egenskaper, både i matlaging 
generelt, men spesielt i baking. Det ble utviklet flere oppskrifter 
med både kjente kakeklassikere og nye favoritter. 

Økning i trafikk (målt i antall økter) til matprat.no
i kampanjeperioden målt mot 2015

57%

Økning i trafikk (målt i antall økter) til matprat.no 
i kampanjeperioden målt mot 2015 
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Økning i bruk av oppskri�er med egg i kampanjeperioden 
målt mot 2015

43%
Andel som i løpet av kampanjeperiden er enige i at MatPrat 
gjør det enkelt å lage god tradisjonsmat

48 %

Andel som ved utgangen av kampanjeperioden er enige i at 
MatPrat gjør det enkelt å lage festmat

43 %

Andel som i løpet av kampanjeperioden er enige i at  
MatPrat gjør det enkelt å lage god tradisjonsmat

Andel som ved utgangen av kampanjeperioden er enige i at 
MatPrat gjør det enkelt å lage festmat

Økning i bruk av oppskrifter med egg i kampanjeperioden 
målt mot 2015

Total uhjulpen kjennskap til MatPrat ved utgangen 
av kampanjeperioden

63%

Total uhjulpen kjennskap til MatPrat ved utgangen
av kampanjeperioden
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Basert på tidligere innsikt og erfaringer er mai også en viktig 
måned for spekemat og inspirasjon til konfirmasjon, samt 17-mai. 
På bakgrunn av dette utviklet MatPrat en egen samleside med 
innhold (undersider) til disse anledningene: 

• Samlesiden festmåneden mai - http://www.matprat.no/var/   
• Kaker - http://www.matprat.no/var/den-store-kakefesten/ 
• Spekemat - http://www.matprat.no/var/spekemat/ 
• Pølsefest - http://www.matprat.no/var/t/polsefest/ 
• Konfirmasjon - http://www.matprat.no/var/konfirmasjon/ 
• Frokost 17. mai - http://www.matprat.no/var/champagne-

frokost-til-17-mai/

Totalt for vårperioden ble det produsert seks nye podcast ’s som 
på en underholdende måte formidlet mathistorie, rariteter og 
fakta relatert til oppskrifter eller aktuelle tema.

• Klassisk lammestek – https://soundcloud.com/matprat/ 
klassisk-lammestek 

• Posjert egg - https://soundcloud.com/matprat/porsjerte-
egg-og-hvordan-finne-eggets-perfekte-koketid 

• En anvendelig appelsin - https://soundcloud.com/matprat/
en-anvendelig-appelsin-og-hvordan-den-er-like-god-i-salat-
som-i-kake 

• Biffsalat jenter og jern - https://soundcloud.com/matprat/
biffsalat-jern-og-jenter 

• Hjemmelagde pølser - https://soundcloud.com/matprat/
hjemmelagde-polser-og-noen-veldig-gode-akevittmarin-
ert-rosiner 

• Pavlova - https://soundcloud.com/matprat/pavlova-og 
-historien-om-hvordan-en-kake-blir-til 

Det ble også produsert en mengde nye tipsfilmer i løpet av 
denne perioden: https://www.youtube.com/user/matprat/ 
videos?shelf_id=1&view=0&sort=dd
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Sommer
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SOMMER
Konseptet for sommerkampanjen var #MATENerBESTute. Gjennom 
reklamefilmer, tipsfilmer, podcast og oppskrifter inspirerte MatPrat 
til gode matopplevelser utendørs gjennom hele sommeren. 

Formålet var å skape ekstra oppmerksomhet rundt norskprodusert 
kjøtt av lam, svin og storfe. MatPrat sine egne kokker ble også 
brukt i det kommersielle uttaket som et ledd i å synliggjøre or-
ganisasjonens matfaglige kompetanse. Kampanjen var tilrettelagt 
for mobil og digitale flater, med sosiale medier som viktig uttak.  

Gjennom sommerukene ble det gjennomført en Instagram- 
konkurranse hvor de to beste bidragene som var merket  
#MATENerBESTute ble premiert. Gode opplevelser er til for å 
deles, og MatPrat ønsket ikke bare å bidra til, men også delta i 
folkets matminner. Dette resulterte i høyt engasjement i sosiale 
medier gjennom hele sommeren. 

Det ble også produsert i alt 15 tipsfilmer med ulike tips om grilling, 
grillmat og godt tilbehør til grillmaten, og fire podcast-innspillinger 
med aktuelle temaer for perioden: 

• Grilling
• Valg av grill 
• Gadgets til grillen
• Marinade, rub og grillsaus 

For denne perioden ble det også utviklet 12 nye sommeroppskrifter 
for barna på matstart.no, med alt fra is til salater og grillmat. 

Økning i trafikk (målt i antall økter) til matprat.no
i kampanjeperioden målt mot 2015

37%

Økning i trafikk (målt i antall økter) til matprat.no 
i kampanjeperioden målt mot 2015 
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Andel som kan huske å ha sett MatPrats reklame

19 %

Andel som liker disse reklamefilmene bedre enn andre 
reklamefilmer på TV

22 %

Andel som oppgir at reklamefilmene gir de lyst å bruke 
matoppskri�er fra matprat.no

46 %

Andel som svarer at denne kampanjen har påvirket 
deres inntrykk av MatPrat på en positiv måte

54 %

Andel som synes reklamen er relevant

47 %

Andel som svarer at denne kampanjen har påvirket deres
inntrykk av MatPrat på en positiv måte

Andel som synes reklamen er relevant

Andel som kan huske å ha sett MatPrats reklame

Andel som liker disse reklamefilmene bedre enn andre
reklamefiler på TV

Andel som oppgir at reklamefilmene gir de lyst til
å bruke matoppskrifter fra matprat.no
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Skolestart
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SKOLESTART
Hovedkonseptet for skolestartkampanjen var matpakker.  
Gjennom fristende og nye oppskrifter, tipsfilmer, relevante 
artikler og Matpakker som helt ny kategori på MatStart var 
formålet å inspirere forbrukeren til å lage digge, sunne og gode 
matpakker, samt bygge kjennskapen til og bruken av MatStart 
overfor barn og foreldre.

Skolestartkampanjen var 100 % digital, med fokus i egne kanaler.  
I tillegg var fortjente medier viktig under denne kampanjen og 
en av de viktigste aktivitetene var MatStart på Miniøya 11.-12. juni. 
Selve arrangementet var utenfor selve kampanjeperioden, men 
inneholdt aktiviteter som var knyttet til skolestart. Med ome-
lett- og smakskurs, sanse- og fotoboks, tegnestasjon for barna 
og fremvisning av nettløsningen på ipad var det full aktivitet på 
MatStart-standen. Rundt 2000 barn med foreldre var innom 
standen i løpet av helgen, og selve standen fikk terningkast seks 
i Aftenposten. 

I selve skolestart perioden var MatPrats matrådgiver Britt 
Marlene Kåsin, sammen med en av MatStart-barna, på TV2 God 
morgen Norge og snakket om MatStart. Temaet var «tips til 
matpakken». 

Det ble produsert nye temasider på matprat.no; én på matpakker 
og én på studentmat, samt utviklet nytt materiale til eksisterende 
sider. 
• Matpakker - http://www.matprat.no/matpakker/ 
• Studentmat – www.matprat.no/studentmat 
• Skolestart - http://www.matprat.no/skolestart/  

Det ble også produsert fire nye tipsfilmer med fokus på samme 
tema, matpakker. 
• Knekkebrød: https://www.youtube.com/ 

watch?v=wvWiH8OrCsA 
• Omelettmuffins: https://www.youtube.com/ 

watch?v=FJgtA8tdMww 
• Pizzasnurrer: https://www.youtube.com/ 

watch?v=AZymq_G-PIE 
• Egg i form: https://www.youtube.com/ 

watch?v=iQZNB8jn3XQ

Økning i trafikk (målt i antall økter) til matprat.no
i kampanjeperioden målt mot 2015

62%

Økning i trafikk (målt i antall økter) til matprat.no 
i kampanjeperioden målt mot 2015 
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Økning i bruk av oppskri�er med svinekjøtt i 
kampanjeperioden målt mot 2015

18%

Antall besøkende barn på MatStarts (MatPrats) stand på 
MiniØya 2016

=
1954

Økning i bruk av oppskri�er med kylling i kampanjeperioden 
målt mot 2016

8%

Andel som kjenner til nettstedet matstart.no

13%

Økning i bruk av oppskrifter med kylling i kampanjeperioden
målt mot 2016

Økning i bruk av oppskrifter med svinekjøtt i 
kampanjeperioden målt mot 2015

Andel som kjenner til nettstedet matstart.no Antall besøkende barn på MatStarts (MatPrats) stand på 
MiniØya 2016
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Egg
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EGG
Egg er en fantastisk råvare som kan brukes til mye, og dette 
ønsket MatPrat å fremheve gjennom kampanjen «egg kan mer 
enn du tror».

Bakgrunnen for kampanjen er en ekstra satsning fra den norske 
egg- og fjørfebransjen med et langsiktig perspektiv. Første del av 
uttaket startet i 2016 og vil følges opp i 2017. 

Formålet med kampanjen var å løfte det allsidige egget gjennom 
å presentere forbruker med enkle og gode løsninger til både 
hverdag og helg.

Konseptet ble humoristisk bygget rundt tre reklamefilmer som 
skulle vekke oppmerksomhet. Filmene handlet om tre sett sek-
slinger, og viste at i likhet med egg ser sekslingene helt like ut, 
men de trenger nødvendigvis ikke å bli til det samme likevel. 

Detektorbrødrene  
- https://www.youtube.com/watch?v=16b_jeVJTZQ 
Strikkesøstrene  
– https://www.youtube.com/watch?v=0MD71akoqGE 
Baristabrødrene  
- https://www.youtube.com/watch?v=7DHEWwFZ71s 

I tillegg ble det produsert fire oppskriftsfilmer som spilte en 
viktig rolle når det gjelder å bygge kunnskap og inspirasjon. 
• Digge småretter - https://www.youtube.com/

watch?v=vrFqQaoQ7Sc 
• Deilige søtsaker - https://www.youtube.com/ 

watch?v=iEdMog57ioA 
• Sporty fristelser – https://www.youtube.com/ 

watch?v=tDd4lp9U3cg 
• Kjappe frokoster - https://www.youtube.com/ 

watch?v=NnaUxXSanac 

Kampanjesiden for egg ble oppdatert med nytt innhold. I tillegg 
ble det laget fire nye temasider, én til hver av de fire ulike 
bruksområdene. Her skulle forbrukerne finne nyttige tips og 
oppskrifter med egg.

Hovedside 
- http://www.matprat.no/egg/ 
Fra egg til digge småretter 
- http://www.matprat.no/egg/smaretter/ 
Fra egg til deilige søtsaker 
- http://www.matprat.no/egg/desserter/ 
Fra egg til sporty fristelser 
- http://www.matprat.no/egg/sporty-fristelser/ 
Fra egg til kjappe frokoster 
- http://www.matprat.no/egg/frokost/ 

Totalt ble det utviklet 50 nye oppskrifter, 12 tipsefilmer og en 
podcast. Podcast’ n tok for seg ulike myter knyttet til egg, som 
kolesterol, holdbarhet og ernæring. https://soundcloud.com/mat-
prat/egg-kan-mer-enn-du-tror-og-enkle-tips-til-bruk-av-egg 
I løpet av kampanjeperiodens fire uker hadde MatPrat høy  
synlighet på TV, web-TV, sosiale medier og i egne medier.

Økning i trafikk (målt i antall økter) til matprat.no
i kampanjeperioden målt mot 2015

53%

Økning i trafikk (målt i antall økter) til matprat.no 
i kampanjeperioden målt mot 2015 
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Økning i bruk av oppskri�er med egg i kampanjeperioden 
målt mot 2015

62%

Andel som svarer at denne kampanjen har påvirket 
deres inntrykk av MatPrat på en positiv måte

50 %

Andel som synes reklamefilmene på TV er lett å forstå

62 %
Andel som synes reklamefilmene på webTV klarer å vise "at 
med egg kan man lage mye forskjellig"

68 %

Andel som kan huske å ha sett MatPrats reklame

49 %

Andel som liker disse reklamefilmene bedre enn andre 
reklamefilmer på TV

26 %

Andel som kan huske å ha sett MatPrats reklame

Andel som liker disse reklamefilmene bedre enn andre
reklamefiler på TV

Økning i bruk av oppskrifter med egg i kampanjeperioden
målt mot 2016

Andel som svarer at denne kampanjen har påvirket 
deres inntrykk av MatPrat på en positiv måte

Andel som synes reklamefilmene på TV er lett å forstå Andel som synes reklamefilmene på webTV klarer å vise
“at med egg kan man lage mye forskjellig”
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Høst
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HØST
Høsten er en viktig og lang periode for MatPrat, og for denne 
perioden hentet MatPrat opp igjen konseptet fra vinterperioden 
«Gjenoppskrifter», tillegg til konseptet «Norsk Lam i Verdens-
klasse fra 2015.

Det ble gjennomført en digital bannerkampanje; hovedsakelig 
for «Norsk lam i verdensklasse» mot helg, men også noen for 
«Gjenoppskrifter» i hverdagene. I betalte kanaler var det Det 
selvfølgelig fokus på høstens naturlige råvare lam, mens det 
storfe ble løftet i egne medier. 

Det ble produsert en rekke nye «Gjenoppskrifter» med både lam 
og reinsdyr, i tillegg til nye oppskrifter på ulike lammegryter, og 
en temaside. Dette var virkemidler for å vise nye måter å bruke 
lammet på, utenom de tradisjonelle metodene. Det ble også 
produsert tre nye podcast’s som tok omhandlet lam og storfe. 

Fortjente medier var også viktig for denne perioden, og som ett 
ledd i dette ble festivalen ByLam gjennomført for første gang. 
Dette var et samarbeide med musikkfestivalen By:larm og etter-
som temaet var mat og musikk, sto for de musikalske innslagene. 

Arrangementet ble avholdt den 13. oktober og rundt 8000 
mennesker var innom Youngstorget i Oslo for å få inspirasjon og 
informasjon om det norske lammet, og alt det spennende det 
kan brukes til. Festivalen mottok mye omtale i radio- og tvpro-
grammer i både NRK og TV2, i tillegg til en rekke andre aviser 
og ukeblader. 

MatPrat var også tilstede på matfestivalen Matstreif hvor 
råvarene lam og rein ble løftet. I tillegg fikk også konseptet Mat-
Start fokus under dette arrangementet på Rådhusplassen i Oslo. 
Fårikålens Festdag ble markert 29. september med patruljering 
av Fårikålpolitiet i Oslo og omegn. 

Til matstart.no ble det laget ti nye høstoppskrifter og mange 
tilhørende trinnbilder. To av oppskriftene ble laget for å treffe 
behovet knyttet til Halloween.

Økning i trafikk (målt i antall økter) til matprat.no
i kampanjeperioden målt mot 2015

47%

Økning i trafikk (målt i antall økter) til matprat.no 
i kampanjeperioden målt mot 2015 
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Andel som oppfatter at kampanjen formidler at norsk
reinkjøtt er av beste kvalitet
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Økning i bruk av oppskri�er med lammekjøtt i 
kampanjeperioden målt mot 2015

55%

Andel som synes reklamefilmen er inspirerende

46%

Andel som synes profilfilmen får frem at MatPrat er 
opptatt av samfunnsansvar

61 %

Andel som kan huske å ha sett MatPrats reklame

60 %

Andel som synes reklamefilmen er relevant
62 %

Andel som kan huske å ha sett MatPrats reklame

Andel som synes reklamefilmen er relevantAndel som opplever at kampanjen gir de lyst på  
norsk reinkjøtt

Økning i bruk av oppskrifter med lammekjøtt i  
kampanjeperioden målt mot 2015

Andel som synes reklamefilmen er inspirerende Andel som synes profilfilmen får frem at MatPrat er
oppatt av samfunnsansvar

Andel som opplever at kampanjen gir de lyst på 
norsk reinkjøtt 

45%
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Jul
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JUL
I forbindelse med julen 2016 ble konseptet fra 2015; Norsk Jule- 
indeks, videreført.  Norsk juleindeks er en uformell måling som 
viser norske forbrukeres julestemning fra dag til dag, i perioden 
24 november til 24. desember. Basert på dagens julestemning an-
befalte MatPrat dagens oppskrift.  Utviklingen i Norsk Juleindeks 
ble daglig oppdatert på nettsiden norskjuleindeks.no og dette 
var et virkemiddel for å skape oppmerksomhet i juleperioden.

Fokusråvarer for perioden var lam, svin og kalkun. I tillegg ble 
det også gjennomført en mindre kampanje for reinkjøtt i romjul 
og mot nyttår. 

Konseptet for uttaket knyttet til rein var «12 reinsdyrretter du vil 
imponere med» som viste til forretter og hovedretter med filet, 
og «Overrask med julens villeste middag» hvor utradisjonelle 
middager med reinsdyrskav ble løftet. Temasiden til reinsdyr ble 
justert for å treffe disse behovene. Kampanjen var heldigital, og 
bestod av uttak i sosiale medier som Facebook, Instagram og 
YouTube, native ads og bannerannonser.

For de andre råvarene ble det produsert en reklamefilm, som i 
likhet med sommerkampanjen løftet frem MatPrat sine ansatte 
for å vise den matfaglige kompetansen. I tillegg ble det produsert 
16 oppskriftsfilmer med matretter ut fra prosent julestemning til 
bruk i sosiale medier og web-tv, og 12 tipsfilmer på tradisjonell 
julemat som ribbe, pinnekjøtt og kalkun, samt inspirasjonsretter. 

Sosiale, egne og fortjente medier var det viktigste kanalene for 
denne kampanjen og det ble produsert en oppsummeringsfilm 
for facebook som viste utviklingen i julestemningen. 
Matprat.no bød på hele 15 temasider som ivaretok førjuls-, 
jule- og nyttårsmaten. Alt fra rask førjulsmat til julekaker, -tapas, 
-festmat og tradisjonelle juleklassikere. 

På matstart.no lanserte MatPrat hele 12 nye oppskrifter, fra spiselige 
gaver til julebakst og gode middager til denne perioden.

Når det gjelder fortjente medier var det store interesse for 
Juleindeksen, og MatPrat fikk mye omtale av TV2 God morgen 
Norge, NRK Nitimen, P4 i tillegg til flere papir- og nettmedier. I 
tillegg til dette samarbeidet MatPrat også med Nitimen i romju-
len, hvor de de matfaglige rådgiverne bidro med matinspirasjon, 
-informasjon og kunnskap på direktesendt radio. 

Daglig leder i Opinion, John Lauring Pedersen, holdt også et 
innlegg på Pecha Kucha 1. desember. Tema var «Reisen til  
Julestemningen», som inneholdt statistikk fra julekampanjen 
Norsk Juleindeks 2015. 

Økning i trafikk (målt i antall økter) til matprat.no
i kampanjeperioden målt mot 2015

37%

Økning i trafikk (målt i antall økter) til matprat.no 
i kampanjeperioden målt mot 2015 
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Andel som svarer at denne kampanjen har påvirket 
deres inntrykk av MatPrat på en positiv måte

58 %
Andel som svarer at denne kampanjen har påvirket deres  

inntrykk av MatPrat på en positiv måte
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Andel som opplever at matprat.no gir deg det 
du trenger å vite om julemat, når du trenger det

66%

Økning i bruk av oppskri�er med lammekjøtt
i kampanjeperioden målt mot 2015

40%

Økning i bruk av oppskri�er med svinekjøtt 
i kampanjeperioden målt mot 2015

23%

Økning i bruk av oppskri�er med reinsdyr i 
julekampanje-perioden målt mot 2015

31%

Andel som liker disse reklamefilmene bedre enn andre 
reklamefilmer på TV

30 %

Økning i bruk av oppskrifter med reinsdyr i julekampanjen
perioden målt mot 2015

Andel som liker reklamefilmene bedre enn andre 
reklamefilmer på TV

Andel som kan huske å ha sett MatPrats reklame

Andel som opplever at matprat.no gir deg det du
trenger å vite om julemat, når du trenger det

Økning i bruk av oppskrifter med lammekjøtt i
kampanjeperioden målt mot 2015

Økning i bruk av oppskrifter med svinekjøtt i
kampanjeperioden målt mot 2015

Andel som kan huske å ha sett MatPrats reklame

37 %
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Resultater
For å kunne dokumentere effekten og resultatene av vår innsats 
gjennomføres det en rekke målinger og undersøkelser.
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53% 32%41% 32%

Andel som oppfatter at MatPrat 
er hjelpende

Andel som oppfatter at MatPrat 
er nyskapende

Andel som oppfatter at 
MatPrat er engasjerende

Andel som oppfatter at 
MatPrat skiller seg ut

13%

Andel som synes MatPrat 
fremstå som troverdige i 
spørsmål om ernæring og 
helse

Andel som synes MatPrat 
fremstå som troverdige i 
spørsmål om dyrevelferd

42% 10%

66% 63%56% 61%

Andel som opplever 
at MatPrat har stor 
nytteverdi

Andel som opplever 
at MatPrat i stor 
grad er tilgjengelig

Andel som opplever at 
MatPrat i stor grad er 
brukervennlig

Andel som opplever at 
MatPrat er en troverdig 
kilde til informasjon om 
mat og matlaging?

Andel som synes MatPrat 
fremstå som troverdige i 
spørsmål om klima og 
miljø

Matprat har en uhjulpet kjennskap på 66% ved utgangen av 2016, 
mens de nærmeste fem konkurrentene ligger mellom 5% og 14%. 
Det vil si at det er 66 % som (uten hjelp) nevner MatPrat som en 
tilbyder av tips og oppskrifter til matlaging, mens det er under  
14 % som nevner noen av konkurrentene. 

«Total uhjulpen kjennskap» angir hvor mange som nevner Mat-
Prat som tilbyder av tips og oppskrifter for matlaging, uten å få 
se alternativer – altså uten hjelp. 

Preferanse: 32 % foretrekker å bruke MatPrat som leverandør 
av oppskrifter, tips og ideer ved utgangen av 2015. Hver måned 
måler vi MatPrats omdømme hos forbrukerne gjennom en rekke 
parametere. 

I tabellen under ser vi hvilke parametere som  
utgjør omdømme-målingene:

I tillegg måler vi hver måned MatPrats profil eller image hos forbrukerne.  
I tabellen under ser vi hvilke parametere som utgjør omdømme-målingene:
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Trafikktall 
Vår hovedplattform matprat.no hadde i 2016 en økning på 41% fra 
året før, med over 31 millioner økter på tvers av desktop, mobil og 
nettbrett, og over 68 millioner sidevisninger.



43Årsrapport 2016

Vår hovedplattform matprat.no hadde i 2016 en økning på 41% 
fra året før, med over 31 millioner besøkende på tvers av desktop, 
mobil og nettbrett, og over 68 millioner sidevisninger. Juni var 
måneden med lavest besøkstall med drøyt 1,6 millioner besøk. 
Allikevel var dette en økning på over 300,000 besøk eller økter 
fra samme måned i 2015.  

Desember var årets beste måned med over 5,2 millioner besøk, 
mens nyttårsaften var årets beste dag med over 415,000 besøk 
– dette er også «all time high» for denne dagen. Nyttårsaften er 
også dagen i året med høyest antall sidevisninger av oppskrifter 
med én enkelt råvare: 109,000 sidevisninger av kalkunoppskrifter.

Vår nettside for barn, matstart.no har hatt en økning på 12% 
med totalt 739 000 besøkende. I januar, samt perioden rundt 
skolestart var det spesielt mye trafikk.  Nettsiden hadde et 
jevnt besøkt utover i året, med et gjennomsnitt på rundt 2000 
besøkende daglig. I tillegg fortsatte den positive utviklingen i  
sosiale medier med facebook og instagram som de to klart største 
plattformene med henholdsvis over 150 tusen og 30,000 følgere. 

I tillegg til å være en sosial plattform har facebook blitt et betalt 
media og i 2016 ble det publisert 442 innlegg på facebook. Disse 
innleggene hadde en rekkevidde på i gjennomsnitt 145 911  
mennesker per post, herunder både organisk og sponset. I snitt 
var det en organisk rekkevidde på 30 744 per post. Facebook  
genererte 360 960 klikk til matprat.no/matstart.no. Dette  
tilsvarer et snitt på 1 755 klikk per innlegg.

FØLGERE PÅ FACEBOOK
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MÅLGRUPPER NÅDD

MÅLGRUPPER SOM ENGASJERER SEG

Instagram er en ren inspirasjonskanal for MatPrat og i løpet av 
2016 ble det publisert 405 innlegg. I snitt var det en organisk 
rekkevidde på rundt 24 000 personer per post. Kontoen har 55 
830 følgere, noe som betyr at i snitt nås 43 % av målgruppen per 
organisk post. 

De organiske postene på Instagram fikk i snitt mellom 500 og 
900 engasjement (kommentarer og likes). Bildepostene som 
legges ut er de postene som får mest engasjement.

FØLGERE PÅ INSTAGRAM
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Totaltrafikk siste året, sammenlignet med samme periode i fjor

· Det er en jevn positiv økning i antall økter på 41,62%  
 fra 2015 (bølgene skyldes økt trafikk i helgene).  
 Dette skyldes tydelige økninger fra Google (organisk  
 og betalt) og Sosiale medier. Se tabell side 5.

· Vi ser en nedgang i antall sider per økt. Brukere av  
 mobil ser på færre sider enn brukere på desktop og  
 tablet. I 2016 kom 54,6 % av trafikken fra mobile  
 enheter. Se side 7. 

· Gjennomsnittlig øktvarighet har hatt en positiv økning  
 på 14,69 % i 2016. Dette betyr at forbrukerne  
 oppholder seg lengre på sidene våre enn i 2015.

MatPrat - Totaltrafikk siste året, sammenlignet med samme periode i fjor
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Totaltrafikk siste året, sammenlignet med samme periode i fjorTrafikkilde 01. januar 2016 - 31. desember 2016

ORGANISK
Organisk søk er vår viktigste trafikkilde inn til MatPrat og har 
økt ganske kraftig i 2016 med 36,93 % dette året  sammenliknet 
med 2015. Siste halvår økte svært godt. Se tabell over (se også 
oversikt på side 5).

SOSIAL
Trafikken fra sosiale medier (med hovedtyngden på Facebook) 
har en økning på 162,66 % sammenliknet  
med 2015. Se side 9 for mer detaljer. Her har vi funnet en tydelig 
kanal som treffer forbrukeren og bringer  
forbrukeren inn til matprat.no. 

PAID
Fra og med august 2016 har Google betalt fått to nye kategorier 
(generisk og branden), se side 5. Disse har ikke blitt tracket tid-
ligere og har derfor ikke noe sammenlikningsgrunnlag fra i fjor. 

DISPLAY
Det har vært en oppgang i trafikk fra display på 29,18 % sammen-
liknet med 2015, se side 5. Trafikk fra display vil være variere fra 
kampanjeperiode til kampanjeperiode, basert på medieplanen.  

REFERRAL
Vi ser en nedgang i trafikk fra referral på 35,30 %,  
sammenliknet med 2015, se side 5. Det tyder på at trafikk fra 
henvisninggssider er nedgående og burde ses nærmere på. GA 
viser at dette i hovedsak gjelder trafikk fra Startsiden, men også 
andre søkemotorsider. 



47Årsrapport 2016

· Her ser vi en økende trend. Bruken av mobile enheter    
 har økt med 8 prosentpoeng, sammenlignet med  
 2015. Vi jobber aktivt med å tilpasse innholdet vårt  
 slik at de er optimalisert for mobil.

Totaltrafikk siste året, sammenlignet med samme periode i fjorUtvikling av mobile enheter for 1.-31. desember sammenliknet med i fjor
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Totaltrafikk siste året, sammenlignet med samme periode i fjorYouTube

YouTube var en viktig satsningsområde for MatPrat i 2016 og plattformen hadde følgende resultater:

Den mest avspilte videoen i 2016 var «Norges Julestemning» med 240 000 avspillinger. 300 instagram var den filmen som trakk mest 
trafikk til matprat.no, og den mest engasjerte aldersgruppen var 24-35-år.

Visninger Avspillinger Klikk Kostn/avsp Avsp.frekvens

9,2M 1,9M 16K 0.66 21%
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Totaltrafikk siste året, sammenlignet med samme periode i fjor

Totaltrafikk siste året, sammenlignet med samme periode i fjor

MatStart - Totaltrafikk fra 01.01.2016 - 31.12.2016

Trafikkilder, Matstart 01.01.2016 - 31.12.2016

· Betalt søk er vår største trafikkdriver inn til matstart.no, 
  etterfulgt av organisk søk. Siden disse er de største    
 trafikkdriverene, bør vi vurdere om vi skal investere    

mer tid og budsjetter her. Vi tror også at det er mer å   
hente i sosiale medier.
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Kosthold, helse og ernæring er et prioritert område i MatPrat, 
og organisasjonen har flere ansatte med formell ernæringsfaglig 
utdannelse.

Kosthold, helse 
og ernæring
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WORLD IRON AWARENESS WEEK
Våren 2016 markerte MatPrat World Iron Awareness Week for 
andre året på rad. Dette ble første gang markert i 2014 av vår 
søsterorganisasjon på New Zealand. Siden har uken blitt markert 
av organisasjoner verden over som jobber med kjøttets plass i et 
sunt og variert kosthold. Markeringen har til hensikt å fokusere 
på jernmangel i befolkningen, og øke bevisstheten omkring 
viktigheten av et tilstrekkelig inntak av jern via kosten.

FORSKNINGSPROSJEKT
I 2016 iverksatte MatPrat en systematiske litteraturgjennomgang 
av epidemiologiske studier (kartleggingsstudier av befolknings-
grupper) av bearbeidet kjøtt og ulike helseutfall. 

Prosjektet har til hensikt å gi dyptgående innsikt om bearbeidet 
kjøtt og helse, samt gi innsikt i eventuelle metodologiske ulik-
heter i forskningen som er publisert på området. Det vil også 
gjøres metaanalyser på enkelte helseutfall. Prosjektet gjennom-
føres av forskere i Danmark og USA.

Forskning på ernæring, kosthold og helse er omfattende og under 
stadig utvikling. I 2016 ble ernæringsfaglig forum opprettet som 
en arena for jevnlige fagmøter med informasjonsutveksling og 
kunnskapsoppdatering. Forumet har samtidig til hensikt å bidra 
til at relevante temaer innenfor området ernæring, kosthold og 
helse kommer ut i hele organisasjonen.

RÅD OG KUNNSKAP OM EGG
Rådene om kosthold er mange og ofte motstridende, og det er 
som forbruker lett å bli forvirret. MatPrat støtter seg til kostrådene 
gitt av Helsedirektoratet, men dessverre gir ikke disse rådene 
anbefalinger om egg. Norske helsemyndigheter har imidlertid 
uttalt at det ikke er ønskelig at forbruket av egg øker på grunn 
av kolesterolinnholdet. Egg er en næringsrik matvare som kan 
være gunstig i kostholdet for mange. 

Forskning har vist at for store deler av befolkningen vil inntak av 
kolesterol ikke påvirke kolesterolverdiene i blodet. Videre viser 
flere studier at hos personer som responderer med økte kolesterol- 
verdier etter å ha spist egg, så økes både LDL (det «dårlige» 
kolesterolet) og HDL (det «gode» kolesterolet). 

Allmennleger er en gruppe helsepersonell som har kontakt med 
en stor del av befolkningen, og de gir råd om kosthold. MatPrat 
knyttet seg i 2016 til en student i samfunnsernæring ved Høgskolen 
i Oslo og Akershus som skal gjennomføre sin masteroppgave. 
Studenten undersøker hvilke kostholdsråd norske fastleger gir 
til sine pasienter om egg, og hvilken kunnskap de har om denne 
råvaren i et ernærings- og helseperspektiv. 
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ARRANGERTE MØTER
MatPrat er medlem av International Meat Secretariat - en global 
organisasjon hvor medlemmene jobber med rødt kjøtt og/eller 
driver forskning på rødt kjøtt. Det jobbes med ulike spørsmål 
knyttet til kjøtt, som for eksempel dyrevelferd, bærekraft, og 
humanernæring. Den årlige konferansen i komiteen for humaner- 
næring og helse ble i 2016 arrangert i Norge av Animalia og  
MatPrat.  Medlemmer fra ulike deler av verden deltok på  
konferansen. I tillegg til foredrag fra medlemmene og gruppe-
diskusjoner, holdt forskere fra Australias nasjonale forsknings- 
institutt, Bispebjerg hospital i København og Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet foredrag. Det ble gjennomført en 
profesjonell utviklingstur til en storfebonde, i tillegg til besøk hos 
Norilia Skjeberg og skjæreanlegget til Animalia. 
Høsten 2016 arrangerte MatPrat også møte i nettverket for 
ernæringsfaglige i matvarebransjen i Norge. Her diskuteres 
ulike felles problemstillinger. På høstmøtet holdt Erik Arnesen, 
medlem av Nasjonalt råd for ernæring, foredraget Ny forskning 
om mettet fett - i lys av kostrådene. 

ARBEID MED METTET FETT
Helseminister Bent Høie har startet flere tiltak i samarbeid med 
matbransjen med mål om gjøre befolkningens kosthold sunnere, 
blant annet gjennom reduksjon av inntaket av mettet fett. 

Mettet fett bidro i 2011 med 13 prosent av energien i norsk kosthold. 
Kjøtt bidro med 20% av dette. Anbefalingen fra Helsedirektoratet 
er at mettet fett maksimalt skal bidra med 10 prosent av energien 
i kostholdet. Det arbeides med å utrede hvilke tiltak som bør og 
kan gjennomføres fra kjøttbransjens side.  
En samlet norsk kjøttbransje har bedt MatPrat og Animalia om 
å ta et særlig ansvar for det overordnede arbeidet med dette. 
I 2016 gjorde vi i samarbeid med Animalia en utredning hvor vi 
blant annet gjorde beregninger for hvor mye fett kjøtt bidrar 
med i det norske kostholdet i dag og hvilken kvalitet dette fettet 
har. Resultatene av denne utredningen ble presentert på konferansen 
MeetEat 2016. 

HØRINGSINNSPILL TIL NY KOSTHOLDSPLAN
Regjeringen har arbeidet med å utvikle en ny handlingsplan 
for bedre kosthold i befolkningen. Handlingsplanen vil legge 
føringer for det politiske arbeidet med kosthold de kommende 
årene. Våren 2016 ble det åpnet opp for å gi innspill til tiltak i 
planen. Handlingsplanen skal ha fokus på tiltak for å fremme 
måltidsglede, sunt kosthold og bærekraft. Målet er et sunt, 
variert og bærekraftig kosthold for alle, men hvor barn, unge og 
eldre er de viktigste målgruppene. I samarbeid med Animalia 
ble det utviklet åtte høringsinnspill som flere aktører i kjøtt- og 
eggbransjen signerte på. 
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Matkompetanse blant barn og unge er viktig! De aller fleste vil 
smake på mer når de har laget det selv, og basiskunnskapene 
på kjøkkenet vil gjøre at man i ung alder lærer seg mer om et 
godt og næringsrikt kosthold. I tillegg er mestringsopplevelsen 
viktig for alle, både unge og voksne. Oppskriftene på matstart.
no er utviklet og tilrettelagt for barn og unge i alderen 9-12, 
men nettstedet brukes av både yngre og eldre barn, i tillegg til 
voksne, familier og også i skolefaget Mat og Helse.

I 2016 ble det produsert 65 nye oppskrifter til matstart.no, i 
tillegg til helt ny matpakke-kategori. I tillegg hadde vi fortsatt 
fokus på etter skoletid-retter, som barn trygt kan lage på egen 
hånd. Målgruppen for MatStart er barn i alderen hvor man 
begynner å gå hjem alene etter skolen. Det er viktig med gode 
og sunne alternativer når man kommer sulten hjem og det er 
lenge til middag. 

DE MEST BESØKTE RETTENE PÅ MATSTART I 2016 ER:

• Havrepannekaker
• Verdens beste vafler
• Stekt ris
• Pannekaker
• Smoothie
• Vårruller
• Vennemuffins
• Amerikanske pannekaker
• Risboller
• Arme riddere

MatStart – slipp barna 
løs på kjøkkenet!
matstart.no er et nettsted med oppskrifter spesielt tilrettelagt 
for barn, der matglede og mestringsfølelse står i sentrum.
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NOEN KOMMENTARER FRA BRUKERNE

Verdens beste vafler:
Tille Mari 10 år: Kjempe morsomt å lage disse vaflene. 
Jeg lagde disse vaflene med bestevenninen min. 
Disse vaflene er såååååååååå gode!

Vårrull:
Ludvik, 8 år: Jeg laget maten selv og den var kjempe god. 
Familien syntes det samme!!

Johanne, 10 år: Det var helt fantastisk, jeg har ikke lagt mat før 
til hele familien (middag)! Dette må vi bare ha flere ganger til 
middag!!!!! Foresten elsker nettsiden deres, klarer meg ikke uten!

Stekt ris:
Hanne, 12 år: Dette var kjempegodt! Tips: vi lagde dette I midten 
av romjulen og vi hadde igjen litt ribbe. Vi skar av svoren og 
benene. Så skar vi ribben I terninger og stekte sammen med 
resten

Hjemmelagde fiskepinner:
Sher, 10 år: Er det dere som lager disse fantastiske oppskriftene?
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Skole
Opplysningskontoret for egg og kjøtt lager et læreverk tilpasset læreplan og 
kompetansemål i mat- og helsefaget i grunnskolen. Bakgrunnen for denne 
satsningen er som i likhet med MatStart for å bidra med kunnskapsheving om 
mat og ernæring hos barn, og til at det etableres gode matvaner for barn på 
et tidlig stadium.
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Vi tilbyr ett undervisningsopplegg til 5-7. trinn og 8-10. trinn i 
grunnskolen. Læreverket til mellomtrinnet består av en elevbok, 
som inneholder både oppskrifter og teori. Læreverket til ung-
domstrinnet består av en kokebok og en tilhørende teoribok.  
Det er også utviklet lærerveiledninger til begge trinnene.
I 2016 ble det også påbegynt en gjennomgående revidering av 
læreverket 

I løpet av 2016 ble det distribuert 111642 bøker til over 2000  
skoler, fordelt mellom elevbøkene og lærerveiledningene til både 
mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Dette er en økning på 9.7% 
fra 2015.  I tillegg til den trykte versjonen, tilbys også «Kokeboka 
mi» i digital utgave, og annet supplerende stoff som videoer og 
relaterte artikler til elever og lærere på opplysningskontorenes 
felles nettportal, mat.no. Her er også fellestilbudene, «smakens 
uke» og «måltidet». Mat.no hadde 228 562 økter i 2016 mot 56 991 
økter i 2015.

SAMLING FOR MAT- OG HELSELÆRERE
Opplysningskontoret for egg og kjøtt har gjennom flere år  
gjennomført praktisk opplæring ute på landets høyskoler. I 2016 
ble det gjort en endring på dette og lærerne i mat- og helsefaget 
ble invitert til kontorets egne lokaler for en helgesamling den 
21 – 22 oktober. 

Rent innholdsmessig bestod dagene av informasjon knyttet til 
egg og lam, og da både teori og praksis. Spesial rådgiver  
– Fjørfe, Marlene Furnes Bagley fra Animalia holdt foredrag om 
egget og de ulike produksjonsformene og Ernæringsfaglig  
sjef hos MatPrat Trine Thorkildsen, holdt et foredrag om de 
ernæringsmessige sidene ved egget. I tillegg holdt spesial- 
veterinær – helsetjenesten for sau Vibeke Tømmerberg, et  
foredrag om norsk lammeproduksjon. Kjøttskjærer Rune 
Sandnes fra Animalia gjennomførte også et kurs i av lammelår  
før det ble praktisk matlaging med lam. Totalt 12 av landets  
høyskolelærere i mat- og helsefaget deltok på samlingen. 
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www.matprat.no


