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La oss få beholde matgleden og hyggen 
selv om jula er over. Vi har mørketid, 
kuldegrader og store mengder med 
snøfall - vi trenger ikke i tillegg å slite 
med dårlig samvittighet over mislykkede 
slankekurer og ubrukte medlemskort 
på treningssentre. Gi oss heller et godt 
verktøy som kan gi oss overskudd og 
energi til å nyte årstiden. 
 
Her kommer MatPrat sine sunne og raske oppskrifter inn. 
Med henting og kjøring til ulike aktiviteter og slåsskamp med 
tiden fra morgen til kveld, er det godt å bli befridd fra det 
store spørsmålet: «Hva skal vi spise i dag?» 

For det er når kunden står i butikken og føler seg tom, både i 
hodet og magen, at MatPrat er som en sann venn.  Under for-
brukerkategorien «Sunn hverdag» er det samlet oppskrifter 
med både handleliste og kaloriberegning. Her er det forslag 
til lunsj, middag og kvelds som både er raske å lage og som 
garantert ikke gir mer enn 550 kalorier per porsjon. Er det et 
ønske å delegere innkjøpet, er det bare å sende handlelisten 
på sms eller dele den på facebook. 

Slipper en å bruke energi på å planlegge middagen, får en 
kanskje mer overskudd til å gjøre andre ting, som en skitur 
midt i uken eller en ekstra tur med hunden etter jobb. Som 
våre helsemyndigheter sier:  ”Små grep, stor forskjell”.

Og det beste av alt: Sunn mat behøver absolutt ikke være 
kjedelig. 19 fristende nye oppskrifter ligger klare på MatPrat 
med kaloriberegningen godt markert. 
 
Også de yngste kan glede seg over nye, spennende opp-
skrifter på MatStart.  Reinsdyrwrap,  purrepai, karrigryte og 
fastelavnsboller er noen av oppskriftene her.  

Kjappmat fra MatPrat 

Vinterkampanjen til MatPrat er «Kjapp-
mat fra MatPrat». Den viktigste delen 
av kampanjen er en nettside som er 
skreddersydd for mobilen og hektiske 
januardager. Her finner du nye og friske 
oppskrifter i form av supper, gryter og 
salater som du enkelt kan bla i. Du kan 
sende handleliste på SMS eller sende 
melding via Facebook for å gi beskjed 
om at du tar ansvaret for middagen.

For å snakke om «Kjappmat» har vi la-
get reklamefilmer som skal vises på TV 
og Youtube. Filmene handler om den 
plutselige hverdagen og den plutselige 
middagen.

Plutselig er det 
hverdag. 
Plutselig er det 
middag

Persillesuppe med strimlet svinekjøtt Skinkebiff med eple- og byggrynsalat Kålsalat med skinkebiff og appelsinAppelsindampet kylling med lun squashsalat
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Britt Marlene Kåsin (25) 
er et av MatPrat sitt nyeste 
tilskudd. Hun har bachelor 

i samfunnsernæring og 
master i helsefagvitenskap. 
Matrådgiveren er opptatt av 

sunne hverdagsløsninger 
og har som motto: 

Det skal ikke være noe pes 
å spise sunt.

Lever som hun 
lærer, sunt 

og raskt

Skinkebiffsandwich
 med eple- og sellerisalat 

Hva er dine tips til å leve sunt og bli kvitt eventuelle 
julekiloer? 
Nyåret er for mange preget av nyttårsforsetter og det 
florerer av slanketips i media. Jeg tror ikke at slankekurer, 
superdietter og nye medlemskap på treningssentre er nød-
vendig for å leve sunt eller komme i form igjen etter julen. 
Resultatet kan fort bli at man går lei og «faller av vogna». 
Det viktigste for meg i januar er heller å komme tilbake til 
de gode vanene. Året er tross alt fullt av høytider og festlige 
lag og det er viktig å trives hele året rundt!

Små endringer  
Blir det for mye pes syns 
jeg det kan bli vanskelig 
å beholde motivasjonen. 
Derfor holder jeg det 
enkelt. 
Mitt hovedprinsipp er at 
maten bør være variert. Egg, kjøtt, kornprodukter, meieri-
produkter, frukt og grønnsaker har alle sin plass i et variert 
kosthold og bidrar med ulike næringsstoffer som kroppen 
vår trenger. Videre er det næringsinnholdet i de matvarene 
vi spiser ofte og mye av som har størst betydning for hvor-
dan kostholdet totalt sett ser ut. Derfor velger jeg gjerne de 
sunne variantene, som grovt brød, fullkornspasta eller 

poteter – ja for potet er sunt! Det finnes også mange sunnere 
alternativer til bearbeidede matvarer. Rikelig med frukt og 
grønnsaker er også viktig for meg, og jeg prøver å lure inn 
litt i hvert måltid. Videre er det viktig for meg å lage mest 
mulig mat fra bunnen av. 

Jevn måltidsrytme
For de som ønsker å gå litt ned i vekt på nyåret,  vil jeg anbe-
fale å ha litt mindre på tallerkenen fremfor å kutte ut mål-
tider. Lite mat i løpet av dagen, gjør en fort både sulten og 
sliten, og smågodthylla i butikken ekstra fristende. I tillegg 
til frokost, lunsj, middag og eventuelt kveldsmat, legger jeg 

også inn et par mellommål-
tider  som et knekkebrød 
med pålegg, yoghurt, frukt, 
grønnsaker eller en neve 
nøtter. 

Inspirasjon 
Det er mange måter å sette sammen et sunt kosthold på, og 
sunn mat skal også handle om matglede! Selv bruker jeg mye 
tid på å hente inspirasjon fra  matblader, internett, brosjyrer 
og instagram. Nå som det er kaldt ute,  går det mye i varme 
supper og gryter, gjerne med friske urter, krydder, og masse 
grønnsaker til å freshe opp. 

«Mat med masse farger er en flott måte å 
sørge for variasjon i kostholdet, samtidig som 
det hjelper til på både på humør og matlyst!»

Fortsetter 
side 8.
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Sunn mat handler ikke nødvendigvis 
bare om hva du bør spise mindre av.
 Det handler også om å få i seg nok av 
den maten som kroppen din trenger! 
Som matrådgiver i MatPrat, er jeg nok 
litt over gjennomsnittet opptatt av 
kostens jerninnhold. Jern er et av de 
mineralene som det er vanskeligst å 
dekke behovet for gjennom kosten, 
og barn, unge jenter og kvinner i fertil 
alder er blant dem som er mest utsatt 
for jernmangel. 

Tall fra den siste nasjonale kostholdsun-
dersøkelsen for voksne viser at kvinner 
får i seg langt under anbefalt inntak 
av jern. Jern er blant annet viktig for 
vekst og utvikling. Videre kan jernman-

gel føre til hodepine, trøtthet, nedsatt 
konsentrasjonsevne og dårligere fysisk 
prestasjonsevne, noe som igjen kan 
gi mangel på overskudd i hverdagen. 
De største kildene til jern i det nor-
ske kostholdet er brød og kjøtt. For å 
få i seg nok jern bør man spise magre 
kjøttprodukter, grovt brød, grove korn-
blandinger. 

- Også er det viktig med trening! 
Fysisk aktivitet i hverdagen er utrolig 
viktig for meg. Det gir både energi og 
glede. Enten det er å legge inn små-
aktiviteter som å gå eller sykle til og fra 
jobb eller jogging og litt styrketrening 
ute eller inne, avslutter matrådgiveren. 

Grunnla get for en 
      sunn tilværelse

Sjekk ut SUNN på MatPrat 
Forbrukerne i dag er opptatt 
av sunnhet og helse. I vår 
SUNN-kategori, finner du opp-
skrifter som både funker på 
smak og som kan brukes til å 
gjøre hverdagen litt sunnere. 
Alle oppskrifter som tilhører 
SUNN-kategorien er nærings-
beregnet og under katego-
rien sunn og rask inneholder 
oppskriftene maks 550 kcal 
per porsjon. 

Raske tips i farta:
• Spis variert
• Ha en jevn måltidsrytme
• Hold deg i aktivitet
• Drikk vann til måltidene, som
 tørstedrikk og på trening 

Prøv å lytte til kroppen og kjenn 
etter om du er mett, sulten eller 
bare kjeder deg. Ha sunne snacks 
som fersk eller frossen frukt, opp-
kuttede grønnsaker eller nøtter 
lett tilgjengelig. 

Ikke la deg styre av dårlig sam-
vittighet, men se fremover og 
gled deg over maten. 

Rødbetsuppe med strimlet svinekjøtt

Tomatsuppe med kylling og bønner

• Renskåret svinekjøtt er magert og 
 inneholder mellom 2-5 prosent fett. 
 Ytrefilet av svin eller skinke biff er 
 eksempler på magre produkter som 
 er raskt å lage og gode utgangspunkt 
 til en sunn middag enten du vil steke,
 koke eller wokke. Andre produkter 
 som raskt kan gjøres om til en sunn 
 middag er kyllingfilet eller strimlet 
 biffkjøtt. 

• Basismatvarer som for eksempel  
 poteter, fullkornspasta, egg, løk, 
 hermetiske tomater, frosne erter 
 eller kål på plass i kjøkkenet. Dette 
 er varer som holder seg lenge i kjøle-
 skapet og som kan brukes til det
 meste. Har man dette i hus er man 
 langt på vei til å kunne diske opp noe
 sunt til middag! 

Når det kommer til kjøtt så er
huskeregelen at jo mørkere jo 
mer jern inneholder det! 
Biff er også et smakfullt kjøtt som 
kan varieres i det uendelige med 
lekkert og sunt tilbehør.

Biffsalat med korn og sesamolje

Gode vaner er også viktig for 
barna. 
Dette er bakgrunnen for at vi har 
utviklet et eget matunivers for 
barn i alderen 9-12 år på 
matstart.no
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Ytrefilet av svin, d e flotteste biffene! 
Bruken av svinekam utvikler seg stadig i retning av økt 
verdiskaping, og potensialet i en enda mer differensiert 
bruk er fortsatt stor. Svinekam er i praksis ytrefilet med 
ben, og fortjener mye bedre enn å havne opp som kote-
letter på tilbud.  

Svinekjøtt trenger et produkt som kan 
være et bra alternativ til kyllingfilet. 
Midtstykket av svin ytrefilet skåret i ca. 
2 cm tykke biffer gir flotte ovale stykker 
som er jevnt store hele veien og har et 
delikat utseende. 

De flotteste biffene 
er av midtstykket

De flotteste biffene av ytrefileten kommer fra midtstykket av 
svinekammen. For å utnytte potensialet i svinekammen best 
mulig, kan det være en fordel å dele den i tre omtrent like store 
stykker, og deretter bruke de enkelte stykkene til det de er 
best egnet til. På denne måten blir produktkvaliteten jevnere, 
og bruken av svinekammen blir mer differensiert, som igjen kan 
gi grunnlag før økt verdiskaping. 

Dette stykket er litt ujevnt i kjøttstrukturen, da det ligger opp 
i mot nakken. Det kan bli til en flott carré med lange ben, et 
benfritt stykke med eller uten svor eller til koteletter.

Koteletter

Benfri 
svinekam

Svinecarré

Forreste kam-stykket:

Det bakerste stykket mangler 
ribbenene og er godt egnet som et 
helt benfritt stykke med eller uten 
svor, eller renskåret til ytrefilet. 
Ytrefileten er i denne enden litt 
flatere, og derfor tar den seg best 
ut delt i to på langs.

Bakerste kam-stykket:

Benfri svinekam Ytrefilet
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Potensial i skinke
Skinka på grisen er et stort og flott stykke som består av flere deler som med for-
del kan brukes på forskjellig måte. En stor andel av skinka er mør, og godt egnet 
til biffer og strimlet svinekjøtt. Kvaliteten på strimlet svinekjøtt i butikk er høyst 
varierende, og trenger sårt et løft i kvalitet, og det er et stort potensial i å bruke 
flere av delene på skinka til biff. 

Knoke

Svineknoke er populær tradisjonsmat, 
og det er fortsatt god verdiskaping å 
selge den med ben i form av saltet eller 
røkte knoker. Den egner seg også bra 
til forkoking, så kundene ikke trenger 
å koke kjøtt i flere timer på en travel 
hverdag. 

Flatbiff

Dette er et flott stykke kjøtt som meget 
godt egner seg til reale biffer og som 
snitzel, endene som ikke blir til fine 
stykker brukes til flotte strimler.

Dette er et mørt stykke som kan brukes 
til biffer bare det skjæres opp riktig. 
Det er også godt egnet til strimlet 
svinekjøtt.

Mørbrad

Rundsteka kan brukes på flere måter, 
med eller uten svor, og den er ofte 
råstoff til sesongskinke som juleskinke, 
påskeskinke eller sommerskinke. Den 
er også godt egnet som en liten stek 
med svor, til biffer, eller strimlet svine-
kjøtt.   

Hel rundstek uten svor

Rundstek

Disse to stykkene til sammen er flott 
råstoff til enten en stor, eller to litt 
mindre skinkesteker. 

Bankekjøtt og lårtunge

Skinkestek delt i to
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«En strimmel, er ikke en strimmel», og 
dagens kvalitet på strimlet svinekjøtt 
har et stort forbedringspotensial. Strim-
let svinekjøtt er en meget anvendelig 
råvare som kan inngå i en rekke ulike 
retter, som wok, wraps, pasta, supper 
og gryter, og er en bra basisråvare som

burde hatt en mye sterkere posisjon 
enn i dag. 

Egnet råstoff til strimlet svinekjøtt er 
flatbiff, mørbrad, og rundstek. De 
fineste strimlene oppnås med å bruke 
så bra råstoff som mulig, og helst hele, 

renskårede stykker med kjøtt. Det kan
med fordel tenkes enda litt mer helhet-
lig, og for eksempel ved bruk av flatbiff 
til biff, kan skalkene brukes til strimler. 

Svinebiff av flatbiff eller mørbrad
Det er stor etterspørsel etter biff-
råstoff, og litt i mangel av biffråstoff 
fra norsk storfe, kan biff av svin flatbiff 
eller mørbrad være et bra supplement. 
Det er viktig at de er så jevnt store og 
tykke som mulig, og i stedet for å selge 
biffskalker, kan skalkene med fordel 
inngå som råstoff til strimlet svinekjøtt. 
Flatbiff skåret i ca. 2 cm tykke biffer, 
veier ca. 180 gram, som er en passe 
porsjonsstørrelse. Mørbraden kan med 
fordel skjæres i to på langs, og deretter 
i høye porsjonsbiffer, eller litt tynnere 
«småbiffer».

Ikke bare kyllingfilet!
Kyllingfilet har hatt en formidabel 
suksess, og er magert, sunt, mørt og 
anvendelig. Men på hver kylling er det 
ikke bare to kyllingfileter, men også to 
kyllinglår som bokstavelig talt ikke alltid 
har «gått ut av butikken». De fleste er 
nok enige i at kyllinglår er saftig og 
godt, men på grunn av skinn og ben 

har det ikke blitt en like naturlig del av 
det sunne, raske og bekvemme, som for 
eksempel kyllingfilet.  

Lårfilet
Dette er et relativt nytt produkt, og kan 
i de fleste tilfelle erstatte kyllingfilet. På 
grunn av at kjøttet fra lår har en anelse 

mer innsprengt fett, så blir kjøttet ek-
stra saftig og smakfullt. Dette produktet 
lover bra for en bedre verdiskaping av 
låret på kyllingen, og vil forhåpentligvis 
være en positiv bidragsyter både for 
kunde, handel og produsent. 

Indisk curry med strimlet svinekjøtt

14

Kyllinggryte med paprika og sennep
Strimlet svinekjøtt, 
              til det meste…
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Med kjærlighet 
   til langkokt kjøtt

Karla Siverts er stor fan av kjøtt som tåler en trøkk  med lang tids varmebehandling. 
– Bare du har nok tålmodighet, får du din belønning i form av saftig og mørt kjøtt 
med kraftig smak, forsikrer hun. Kjøkkensjefen på Smalhans er kjent for sin kreative 
husmannskost.       
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Det er tid for lunsj og på kjøkkenet hos 
Smalhans er tempoet høyt. På ovnen 
midt i rommet koker kjelen med okse-
halesuppe på åttende time og i bak-
gården er røykeskapet tent for å gjøre 
kjøttet klart til nye retter. Smalhans er 
kjent for sine norske tradisjonsretter, 
ispedd en god porsjon kreativitet og 
spenstige smakskombinasjoner. 

Kjøkkensjef Karla Sivert tar et fast 
tak rundt øsa og rører med seige tak 
i gryta. Smalhans åpnet i 2012 og ble 
snart utropt til «Byens beste restau-
rant». Menyen komponeres etter humør 
og tilgang på sesongens råvarer. Noen 
dager er det gjester som via Face-
book har kommet med sine personlige 
ønsker, andre ganger er det en gjeste-
kokk som bestemmer dagens rett, men 
fremfor alt er det damen selv, i nært 
samarbeid med de andre kokkene, som 
har æren for at stedet har fått en anbe-
faling i Michelin guiden. 

Real og rimelig husmannskost
Kjøkkensjef Karla Siverts har fartstid fra 
gourmetrestauranter som Bagatelle og 
Strand, men på Smalhans er det enkel, 
sunn og hjemmelaget husmannskost 
som gjelder. 

- Dere bruker mye langkokt kjøtt?

- Ja, jeg er veldig glad i kjøtt som 
trenger lang tid på å bli mørt. Det gir et 
fantastisk saftig og smakfullt resultat. 
Smalhans skal, som det ligger i navnet, 
verken være noe dyrt eller eksklusivt 
spisested. Menyen er basert på rimelig 
og god husmannskost og kjøtt som 
trenger tid på å bli mørt er ofte rime-
lig råvare som passer perfekt til vårt 
konsept. 

Stor interesse for slowfood
- Utfordringen med langkokt kjøtt i 
restaurantsammenheng, er at ovnen 
hele tiden er i bruk. For å avlaste kapa-
siteten, har vi et røykskap, en smoker, i 
bakgården. 

En tålmodighetsprøve?

- Nei, det krever bare mer tid. For private 
husholdninger er det først og fremst litt 
planlegging som skal til. Mange vegrer 
seg for å kjøpe råvarer som krever noen 
timers forberedelse, men det er jo ikke 
så at du må gjete kjelen. Jeg synes 
det er koselig med gryter som står og 
putrer på ovnen. Det skaper forvent-
ning og gir nye lukter i huset. 

Kjøtt som krever tid for å mørne, tåler 
også røff behandling - å ødelegge 
langkokt kjøtt er omtrent umulig. Det 
blir bare saftigere dess lengre det får 
trekke. Du må ha tålmodighet så får du 
din belønning, forsikrer hun.

Lærehungrige gjester
Til Smalhans kan du komme for å spise 
god, sunn, hjemmelaget mat til riktig 
pris, heter det på nettsiden. Hva slags 
gjester har dere?

- Alle mulige! Studenter, småbarns-
familier, stamgjester, spontanbesøk, 
takeaway. Smalhans har blitt det bydels-
spisestedet vi håpet.

Og når hun sier «vi», sikter hun til Tom 
Victor Gausdal, Stian Floen og Anders 

Braathen - tre venner med fartstid fra 
Palace Grill, som står bak spisestedet. 
Karla ble hyret inn som kjøkkensjef 
fra starten av, med fritt spillerom til 
menyen.    

- Det er tydelig stor interesse for tradi-
sjonelle retter, forteller hun. - Mange av 
gjestene er genuint opptatt av mat og 
vi får ofte spørsmål rundt rettene. Vi får 
også tilbakemeldinger via FB både om 
retter folk vil vi skal lage, og kommen-
tarer rundt det de har spist. Menyen 
planlegges ut fra sesong og råvarer. 
I tillegg inviterer vi gjestekokker til 
å lage sin «dagens». Det kan være fra 
matglade amatører til stjernekokker 
som Bent Stiansen.   

Liker å sette sitt eget preg
Selv er hun kjent for å plukke fra hver-
andre klassiske retter for å gi dem sitt 

personlige preg i form av nye krydder 
og spenstige smakskombinasjoner. 
I høst fikk vår folkekjære fårikål over-

raskende følge både av timian, rosmarin 
og rødkål. Til jul lot hun like godt ribba 
trekke i gløgg.

- Jeg har reist en del i Asia og liker å 
kombinere norske tradisjonsretter med 
varme krydder som stjerneanis, nellik 
og kanel. Husmannskost kan lyde vel 
trad i noens ører, men det er de rimelig-
ste råvarene som trenger noen timer på 
å godgjøre seg. Det er også det som gir 
det mest saftige og smaksrike kjøttet.

- Er det noe butikkmedarbeidere kan 
gjøre for å få denne kunnskapen ut til 
forbrukerne?

- Jeg tror det må komme fra folket selv. 
Dess mer det spørres etter en vare, 
dess større utvalg blir det.  

Fakta om Karla Siverts:

Alder: 27

• Utdannet kokk. Vant NM i 
yrkesfag og var deretter med 
yrkeslandslaget til WorldSkills i 
Canada 2009. 

• Var lærling ved restaurant 
Victor. Har senere jobbet 
som kokk på Falcon Crest og 
Bagatelle, og som soussjef på 
restaurant Strand. 

• Er i dag kjøkkensjef på aner-
kjente Smalhans på St. Hans-
haugen i Oslo.
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Karbonadedeig
Skal du kombinere mye smak og lite fett er 
dette det beste valget. Den inneholder inntil 
6 % fett, men er ofte magrere enn det. Den kan 
erstatte vanlig kjøttdeig til  taco, kjøttsauser og 
gryteretter, men gir en litt tørrere konsistens. 
Den er selvsagt ypperlig til karbonadekaker og 
bøffer eller kjøttboller som ikke er spedd. Men 
til klassiske kjøttkaker, hamburgere og kjøtt-
pudding som skal spes med litt mel, vann eller 
melk, er de dårlig egnet. Resultatet blir fort litt 
tørr og hard 
konsistens.

Kyllingkjøttdeig
Denne har fort blitt populær fordi den inneholder mindre
fett enn kjøttdeig. Fettprosenten varierer litt, men ligger 
som oftest mellom 7 og 8,5 %. Den kan erstatte kjøtt-
deig i mange retter. I taco, pasta og gryteretter vil den 
fungere bra. Den er lysere i fargen, og kan gi en litt 
tørrere konsistens. Kyllingkjøttdeig er ypperlig til kjøtt-
boller, ulike “moderne” kjøttkaker og kyllingburgere.
                     Til klassiske kjøttkaker er det bedre å bruke 
                                   vanlig kjøttdeig. 

Nøkkelhullsmerkede kjøttdeiger
Alle kjøttdeiger som består av kvernet 
eller hakket kjøtt, og inntil 10 % fett 
kan merkes med nøkkelhull. Foreløpig 
gjelder dette kun kjøttdeiger som er 
ferdig pakket av kjøttindustrien. Kjøtt-
deig som er kvernet i butikk og solgt 
enten butikkpakket eller i løs vekt, kan 
ikke merkes med nøkkelhull, selv om de 
inneholder mindre enn 10 % fett.
Uansett er det viktig å merke disse pro-
duktene tydelig med fettprosent! For 
husk, forbruker har høyere betalingsvil-
lighet for magrere produkter. 

Vanlig kjøttdeig
Dette er den desidert mest vanlige og 
mest solgte kjøttdeigen. Den innehol-
der maks 14 % fett, og kan brukes til alle 
retter. Den er super til kjøttkaker, ham-

burgere og kjøttpudding, men også til 
alle sorter pastasauser, taco og gryte-
retter. Med sine 14 % fett inneholder 
den litt mer fett enn mange av de nye 
og magrere kjøttdeigene.

Ulike kjøttd eiger til ulike retter
Kjøttdeig er ikke bare kjøttdeig lenger, og etter hvert har det blitt 
en hel liten familie med ulike kjøttdeiger. Det finnes kjøttdeiger fra storfe, kylling, 
svin, lam, og til og med elg.

Trenden er helt klar, kjøttdeigene går i en magrere 
retning. Men egner de forskjellige kjøttdeigene seg til
alle forskjellige retter? Grunnregelen er at om du skal 
lage kjøttkaker, medisterkaker eller kjøttpudding som er 
spedd på klassisk måte med litt mel og væske, så egner 
den vanlige kjøttdeigen seg best. Til kjøttsauser, gryter, 
karbonader og bøffer er de magre kjøttdeigene utmer-
kete!

Kjøttdeig med 10% fett
Dette er en nykommer på markedet som vi spår vil bre om seg, og bli 
populær for de som liker retter av kjøttdeig, men vil ha litt mindre fett 
uten at det går på bekostning av smak og konsistens. Den inneholder 
inntil 10 % fett, og kan derfor merkes med nøkkelhull. Kan brukes til 
alle typer kjøttdeigretter, og egner seg også bra til kjøttkaker, hambur-
gere og kjøttpudding.

Kjøttdeig av svin
Den inneholder 9 % fett, og egner seg til de samme rettene som kylling-
kjøttdeig. Det er en bra allround-deig til mange klassiske retter. Den er 
lysere i fargen enn vanlig kjøttdeig, og ikke så kraftig i smaken. Passer 
bra til pastaretter, taco, kjøttboller og ulike gryteretter. Til kjøttkaker blir 
deigen litt i magreste laget, med litt lite smak. 

Kjøttdeig er kjøttråvare
som er findelt ved 
maskinell bearbeiding. 
Det er ingen tilsetnings-
stoffer i kjøttdeig, 
men den kan være tilsatt 
salt og vann eller is.
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     amefolkets nasjonaldag feires 6. februar! Dagen er en felles markering for alle 
samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Dagen feires med ulike kulturinnslag, 
festdrakter - og et ekstra godt måltid med reinsdyrkjøtt. Bli med på feiringen!

Samefolkets dag
S

Kampanje 
uke 5 og 6 



Reinsdyrskav I uke 5 – 6 vil reinsdyrskav være i fokus. Kjøttet er skåret i 
tynne skiver og passer perfekt til raske og spennende retter, 
også til fest! I tillegg vil selvsagt andre reinsdyrprodukter 
være tilgjengelig hos leverandør, sjekk hva de kan levere. 

Oppskriften wraps med reinsdyrskav og tyttebærrømme var 
en av de mest besøkte oppskriftene på matprat.no i 2014. Til 
vinterkampanjen legges oppskriften til på matstart.no, det 
nye nettstedet for barn som er glad i å lage mat. Vinterfilmen 
med wraps vil gå på web-TV, i tillegg til bannerannonser på 
web.
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Reinsdyrkjøtt 
i 2015
Neste kampanjeperiode er til påske, uke 13 – 14. 
Høsten er hovedsesong. Vi starter med en liten 
kampanje i uke 36 – 38, for å markere sesongstart. 
Uke 43 – 45 er årets viktigste kampanjeuker. 
Ukene er lagt i etterkant av hovedslakten, markedet 
er fylt med ferske reinsdyrprodukter. Året avsluttes 
med julekampanje i uke 51 – 52.
 
Samefolkets dag  uke 5 – 6
Påske   uke 13 – 14
Høst    uke 36 – 38 og uke 43 – 45 
Jul    uke 51 og 52
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Omelett er en fantastisk rett – enkelt, næringsrikt og 
godt. Allikevel er ikke dette noe alle kan. Her har du 
derfor en gyllen sjanse til å lage en demonstrasjon i  
butikken.  Raskt og enkelt.

Lær kundene 
    dine å lage 
                omelett!

Den raske retten som passer til absolutt alle måltider:

Tilsett 1 ss vann per egg og litt salt.
Visp sammen eggeblandingen. Pannen 
må være så varm at en liten smørklatt 
freser når den slippes i.

Hell i røren, og trekk den stivnede 
røren inn mot midten. Dette går fort!
Når eggeblandingen er nesten stivnet, 
legges fyllet på den ene halvdelen. 
La omeletten  steke noen sekunder før 
den andre halvdelen brettes over.

Ferdig. Spis omeletten med godt brød 
og gjerne en salat til.

Du trenger kun en liten og lett omelettpanne, en enkel kokeplate, 
bolle, visp egg og litt tilbehør til fyll. 
Samtidig kan du jo lage en liten sameksponering med egg og 
diverse forslag til fyll. 

En omelett er med 2 – 3 egg, brettet i en halvmåneform, ofte fylt 
med noe godt, og altså: Superrask å lage!

Vårt alternativ - omelett med 
skinke, ost og paprika:
• 2 egg
• 2 ss vann
• 1/4 ts salt
• Litt revet ost, skinke og paprika.

Slik skal det gjøres: 
Gjør klart fyllet først. Paprika i terninger, 
skinke i strimler og revet ost. Knekk 2 egg 
i en bolle.
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Periode Tema Kategori Produkter

uke 1 - 12 Vintermat  Mindre pes og mer glede    
   Sunn  Svin ytrefilet, skinkebiff, kyllingfilet, biff
   Rask Renskåret svinekjøtt, kyllinglår, egg (omelett)
  Kos Reinsdyrkjøtt (skav)
    Tradisjon  Skinkestek, koteletter, koke- og grytekjøtt, svineknoke
  Familien Magrere kjøttdeiger, egg (frokost, omelett), kjøttpålegg 
   kyllingfilet, renskåret svinekjøtt
uke 13 - 21 Vår  Vårfornyelse   
  Tradisjon Påske: Lammekjøtt, reinsdyrkjøtt, egg
   Sunn Biff, strimlet svinekjøtt, kyllingfilet
    Gjest Spekemat, egg (eggerøre, kaker og desserter), kalkun
uke 22 - 32 Sommer  Litt ferie hver dag     
   Gjest Svinekjøtt, kylling, storfekjøtt, spekemat
   Sunn  Renskåret svinekjøtt
    Rask Spekemat, pølser, kyllinglår
    Familien Svinekjøtt, kylling, storfe, spekemat 
uke 33 - 36 Skolestart  Endelig hverdag    
  MatStart Familien Svinekjøtt, kylling, storfekjøtt, egg (omelett), kjøttpålegg
uke 37 - 45 Høst  Naturen spanderer    
  Gjest Lammekjøtt, reinsdyrkjøtt
    Kos Egg (dessert), biff
    Tradisjon Koke- og grytekjøtt
  Familien Koke- og grytekjøtt
uke 46 - 53 Jul  Sammen skaper vi jul    
  Gjest Egg (kaker og dessert), reinsdyrkjøtt, kalkun
    Rask Svinekjøtt (førjulsmat og romjul)
    Tradisjon Ribbe, pinnekjøtt, skinkestek, svinekam, sylte og ruller
   Familien Baking, svinekjøtt (førjuls- og romjulsmat)

I hver av de seks aktivitets-periodene fokuseres det rundt overordnet situasjon, 
som beskriver sesongen og produktene på en tydelig måte.

Aktivitetsåret 2015


