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Det går mot lyse re tider
Etter en lang og snøfull vinter nærmer 
det seg vår og påske. Siden påsken er 
sen i år varmer solen godt allerede, 
snøen smelter og alt snøen har dekket 
over dukker opp igjen. Det er på tide å 
ruske opp og tenke på fornyelse. 

Våren handler for mange om fornyelse. Vi er litt lei mørke 
farger, masse klær og tung mat. Vi vil tilbringe mest mulig 
tid ute, rydde i hagen eller på verandaen, ta fram sykkel 
og joggesko, friske opp det gamle vante - og er klare for å 
prøve noe nytt. Det er fullt mulig å fornye seg på tallerke-
nen også – en real vårfornyelse!

Fornyelse i påsken
Påske, som de fleste av våre høytider, er forbundet med 
tradisjon. Vi er på hytta med familien og går lange skiturer, 
hjemme i by’n og nyter stillheten eller kanskje ved sjøen og 
benytter fridagene til båtpuss og hytteåpning. Måltider, og 
tradisjoner rundt dette, står veldig sterkt i påsken, uansett 
hvor man tilbringer den. MatPrat ønsker å bidra til forny-
else på tallerkenen selv i denne tradisjonstunge høytiden. 
Fornyelse både i form av måten du kan tilberede maten på 
eller på valg av smakskombinasjoner. Forhåpentlig kan vi 
hjelpe deg til å planlegge fokuset i butikken. Påskelammet 
og påskeegget er for mange obligatoriske og dette vil vi 
selvfølgelig sette fokus på. 

Sunn 
Diskene i butikken bugner i denne perioden av friske og 
fargerike råvarer og kundene lar seg villig friste. Kanskje 
man kan hjelpe dem å velge noe de ikke har prøvd før eller 
en kombinasjon de ikke har tenkt på tidligere. Sunn mat 
trenger absolutt ikke å være kjedelig, og på MatPrat vil vi i 
denne perioden fokusere på storfe og litt fornyede måter å 
bruke denne råvaren på. Maten skal være lett og fristende, 
for vi ønsker ikke å bruke mange timer inne på kjøkkenet – 
vi vil ut i solen… 

Festsola i mai
Hva med en litt annerledes 17. mai frokost? Koldtbord til 
konfirmasjonene med en litt annen vri? I denne perioden 
har vi fullt opp med fri- og festdager og MatPrat ønsker å 
gi kundene dine litt inspirasjon til hvordan fornye seg på 
denne fronten også. Med noen tips og ideer er det enkelt 
og moro å få vårfornyelse på tallerkenen.

MatPrat vil gjennom hele denne perioden være tilstede for 
å bidra til fornyelsen.

Tradisjon, Sunn og Gjest er temaene.
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                Klart for en total  
                    vårfor nyelse

  Kampanjen “vårfornyelse” strekker seg over en lang periode, og med påsken
          som startskudd, vil lam, egg og rein naturlig stå sentralt i første del. 
    Storfe vil være en annen råvare vi kom mer til å fokusere mye på. Spekemat, 
   egg og kalkun er råvarer som vil priorit eres i siste del av kampanjeperioden 
                                     da den avsluttes med festmåneden mai.

Dette er produktene i perioden:

Tradisjon:  Lam og egg
Kos: Rein
Sunn:    Storfe 
Gjest: Spekemat, egg, kalkun

Vinteren er på hell og det er på tide å glede seg til våren og 
en real vårfornyelse. Dette kan også gjenspeile butikkhyllene. 
Vi i MatPrat tenker fornyelse både på retter og smaker, men 
også på hvordan man kan tilberede maten. Er dette tanker du 
kan bruke i planleggingen i din butikk?

Tradisjon- og kos-kampanje uke 14 – 16
Påskelam er et begrep og lammestek i påsken er obligatorisk. 
MatPrat ønsker å hjelpe folk å lykkes med de tradisjonelle 
lammerettene, men også komme med tips og ideer til forny-
else av disse. Vi har funnet fram en del nye retter med lam 
som vi håper dine kunder blir inspirert av.
Eggforbruket dobles i påsken. Vi spiser egg til frokost, lager 
deilige omeletter til lunsj, baker litt mer og ikke minst har vi 
egg som pålegg i matpakken vi har med på tur. På MatPrat 
vil egget ha sin naturlige plass i denne perioden.
Reinsdyrkjøtt er også toppaktuelt i påskeukene, og reins-
dyrskav vil være hovedprodukt. Skav passer perfekt både til 
tradisjonsmat og mer trendy retter tilpasset de yngre. Vi har 
utviklet en del kjente retter som wraps, lasagne, burger, pita 
og pizza – med en reinsdyrtvist!

Egne medier som matprat.no med Magasinet, Matnyttig og 
MatFolket pluss sosiale medier benyttes til alle råvarene i 
kampanjen, og sidene vil preges av vårfornyelse. Reinsdyr-
skav vil i tillegg gå i bannerannonser og på web-TV.

Sunn-kampanje uke 17 – 19
Norsk storfe er helten i denne delen av kampanjeperioden. 
Vi ønsker å vise spennende og fornyede måter å tilberede 
storfekjøtt på, som mulig kan appellere unge, kostholds-
bevisste kvinner. 
Her vil internett stå sentralt med bannerannonser, i tillegg 
til egne medier som matprat.no og sosiale medier. 
 
Tradisjon kampanje uke 19 - 21   
Festmåneden mai vil nok i år preges av grunnlovsjubileet 
rundt 17. mai, men andre festligheter som konfirmasjon og 
bryllup legges også ofte til denne måneden. På MatPrat skal 
vi hjelpe folk med å planlegge, beregne og ikke minst lykkes 
med å lage små og store lag med god og festlig mat, og vi vil 
også ha en egen grunnlovsmeny. 
Spekemat, egg og kalkun er råvarer som vil bli løftet fram, og 
vi viser hvordan man kan få inspirasjon til fornyelse i tillegg 
til at man selvfølgelig finner alle de tradisjonelle og klassiske 
rettene.  
Denne delen av kampanjen kjøres på egne medier som 
matprat.no med Magasinet, Matnyttig og MatFolket, pluss i 
sosiale medier.

Nytt Magasin
Vi lanserer en ny utgave av vårt magasin i forbindelse med 
kampanjestart hvor temaet nettopp er vår. Magasinet finner 
du på våre nettsider og til iPad, og det er spekket med inspi-
rasjon, informasjon og matglede som passer til årstiden.  

Oppskrifter og artikler
Vi har selvfølgelig samlet alle oppskrifter, artikler og annet 
relevant stoff på ett sted så det skal være enkelt å la seg 
inspirere til vårfornyelse både på tallerken, og det sosiale 
rundt måltidet. 
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Når 90% av folk et skal ha lam
Kvikk-Lunsj og appelsin gir sterke assosiasjoner til påske for enhver nordmann. 
Etter hvert er også lammet i ferd med å bli et påskeikon. Og på påskeaften er lamme-
steik blitt omtrent som ribbe på julaften. I påsketiden er det stort sett frosne råvarer 
som er å få. Men du selger ikke frosne varer på påskeaften. Da gjør du som de gjør 
på ICA Storo i Oslo.

Ferskvaresjef Rolf Røang 
forvandler frossent lam til 
lønnsomme spesialiteter 
– hele året.
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På ICA Storo i Oslo er Rolf Røang 
ferskvaresjef. Og der har han vært 

i 22 år. – Hele basisstaben her er som 
bransjeveteraner å regne, forteller han, 
med en fartstid i butikken på mellom 20 
og 30 år. Kanskje en av grunnene til at 
butikken er landets største ICA-butikk 
målt i omsetning, undrer vi.

- Vi selger mye lam året rundt, og har 
nesten gjort dette til en spesialitet, si-
den så få selger lam utover sesong. Det 
vi selger til daglig er basert på frossen 
vare. Vi kan for eksempel kjøpe inn 80 – 
90 frosne lammelår, tine dem på tirsdag 
og onsdag og selge dem fram i mot hel-
gen. Vi selger selvfølgelig hele lår, men 
det er ikke store jobben å bearbeide et 
lår til forskjellige spesialiteter, og da blir 
plutselig inntjeningen en helt annen. Alt 

er tilpasset slik at kunden kan tilberede 
varene i en stekeovn.

- Slik disken er her i dag, er den på en 
vanlig dag i slutten av uka, forklarer 
Rolf. – Dette sortimentet kan du like 
gjerne bruke som et påskesortiment. 
Men jeg ville da ha supplert med 
utbeinet lammestek og Gourmet-lam 
fra Hallingskarvet i tillegg. Marinerte 
varianter bør også være i disken, som 
her, for mange griller, selv til påske – og 
i år er påsken ekstra sent, understreker 
ferskvaresjefen.

Da har vi (fra høyre til venstre i hoved-
bildet på side 6-7):

• Lammesteik
• Lammeskank
• Lammekotelett
• Lammesadel
• Lammelår
• 3 marinerte varianter
• Hele lammelår 

- En spesialitet som skank blir bare 
mer og mer populær, og vi kan nesten 
ikke skaffe nok. Før var lam og sau i 
stor grad assosiert med fårikål, men 
nordmenn reiser mye og blir inspirert 
av utenlandske mattradisjoner. Så nå er 
etterspørselen langt mer nyansert. Ikke 
minst erfarer vi at hos mange yngre 
kunder er tradisjonsmat i vinden.

Men tradisjonsmaten toppes gjerne 
med ingredienser som ikke nødvendig-
vis er en del av det vanlige kostholdet. 
Så i forkant av den manuelle ”sikle-
disken” snubler kundene over sam-
hørige varer som trøfler, kremet 
pepperrot, knust hvitløk, olivenkrem, 
artisjokk, Dijon-sennep, basilikum-
sennep, umami paste og gul og grønn 
pesto…

- Vi ser jo at det selger, sier Rolf Røang, 
i all beskjedenhet. 

I denne butikken var prisen på lammelår kr 139, og med en vekt på 2,6 kg gir 
det en omsetning på kr 361,40.
Normalt i kampanjeperioder så vil prisen ofte være så lav som kr 89 pr kg for 
lammelåret, noe som gir et salg på kr 231,40.
 
Stykket opp gir det følgende produkter, vekter og salg.
Flatbiff 470 g à kr 229.- kr 107,63
Mørbrad 366 g à kr 219.- kr 80,15
Benfri steik 932 g à kr 199.- kr 185,47
Skanke 342 g à kr 189.- kr 64,64
Lammebein 400 g kr 0,00
Lammedeig 100 g à kr 99.- kr 9,90
Totalt omsetning stykket lammelår kr 447,79
 
Det gir en merverdi på lammelåret på mellom kr 86,39 og kr 216,39 og med 
stor sannsynlig mer fornøyde kunder, noe som gir gjenkjøp.

  Kalkyle på stykking av lammelår

ICA Storo selger en rekke lammefris telser – selv på en vanlig hverdag.



10 11

Slik øker lammelåret sin verdi
Lam er selvskreven påskemat, og lammesteik er den 
desidert vanligste lammeretten. Mesteparten av det 
lammekjøttet som er tilgjengelig til påske ble frosset 
ned da det var på sitt beste i fjor høst. Det vanligste 
er nok å selge hele, frosne lammelår. Men har du 
muligheten så bør du absolutt utnytte potensialet 
i råvaren litt bedre!

1. Hel steik uten mørbrad og skank
Lammelår og hel lammesteik er ikke 
det samme. Lammesteik med bein blir 
mer håndterlig, penere og lettere å 
skjære opp hvis mørbraden med i
sbeinet skjæres av. Hvis den ytterste 
delen av skanken sages av, får steika 
et fint håndtak når den er stekt. Mør-
braden kan brukes til grytekjøtt med 
bein eller til en liten biff.

2. Delt i to
En hel lammesteik er nok til seks per-
soner. Er man bare tre - fire, er en halv 
lammesteik tingen. Sag av mørbrad og 
den ytterste delen av skanken, og del 
steika i to mens den er dypfryst.

3. Skiver, skank og mørbrad
Lammelår er mørt kjøtt, som er egnet 
til mer enn steik. Den midterste delen 
av låret gir flotte lammeskiver. Hel lam-
meskank er en delikatesse og er passe 
stor for én person. Mørbraden er fin til 
grytekjøtt eller en beinfri liten biff. 

Frossent lammelår
Med en god båndsag kan du lage litt forskjellige 
produkter av et helt frossent lammelår. 

Tint lammelår
Har du mulighet til det, så er det en stor fordel å tine 
lammelårene før de legges ut for salg. På den måten får 
du bearbeidet råvaren på en skikkelig måte, slik at pro-
duktene blir mer anvendelige og mye mer presentable.

Hel lammesteik:
1. Et minimum for et helt lammelår er å sage av den 
ytterste hasen på låret.

2. Neste skritt er å skjære av isbeinet, 
og eventuelt skjære av mørbraden 
til en fin lammebiff. 

Utbeinet lammesteik:

1. Skank
Sag av den ytterste delen av skanken 
først. Deretter skjærer du av hele skan-
ken. Skjær inn i leddet med en spiss 
kniv, og skjær rett over.
  
2. Mørbrad
Skjær ut isbeinet. Skjær inn ved det 
halvmåneformede beinet, og inn i kule-
leddet med en stiv og spiss kniv. Når 
beinet er ute, skjærer du mørbraden 
rett over ved kuleleddet.
 
3. Flatbiff
Skjær på langs og inntil lårbeinet. Følg 
hinnene og brett flatbiffen ut til siden. 
Skjæres helt av og renskjæres litt for 
ytre fett. 

4. Surret steik
Skjær ut lårbeinet helt. Det resterende 
stykket brukes til en liten surret steik. 
Og her sitter mørbraden fortsatt på.
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Sett 
   standarden 
 til påske!
Hovedsesongen for lam er om høsten, og det er da lammedisken virkelig 
skal bugne. Men lammet har også en solid plass i påsken. Utfordringen til 
påske er at råvaretilgangen på lam for det meste dreier seg om frossen 
råvare, og tilgangen på ferske lam er sterkt begrenset. 

Som oftest er lammelår godt tilgjenge-
lig, men det er også tilgang på hele 
frosne lam. Det er også flere leveran-
dører på ferdigpakkede produkter med 
lammekjøtt, så potensialet for å lage 
en attraktiv lammekjøttdisk er absolutt 
tilstede.

Standardsortiment av lam til påske?
Kundene forventer selvsagt ikke like 
godt utvalg av lammekjøtt til påske som 
om høsten, men et absolutt minimum, 
uansett butikkprofil, er at det skal være 
mulig å få seg en lammesteik til påske. 
Men, for butikker med ferskvareprofil 
burde ambisjonsnivået være høyere, 
nemlig et passe stort grunnsortiment av 
lammekjøtt nettopp til påske.  

Ulike pakkeløsninger
Lammekjøtt er en viktig påskevare, og 
det er flere måter til å sikre seg et godt 
utvalg av lammekjøtt i disken på: 
 
• Ferdigpakket lammekjøtt
Det enkleste er å bestille ferdigpakket 
lammekjøtt fra kjøttindustrien.  Her er 
det flere leverandører som lager gode 
produkter av lam.

• Butikkpakket lammekjøtt
For de forretningene som fortsatt har 
mulighet til å skjære og pakke lamme-
kjøtt selv, er det hele lammelår eller 
hele lam som gjelder.  Det er best til-
gang på frossen råvare men det slaktes 
også noe ferskt lam til påske. 

• Frosne lammeprodukter
Et alternativ er å ha et utvalg av frosne 
produkter. Hvis dette plakateres godt i 
butikk, så hjelper du kundene godt på 
vei til å sikre seg lammekjøtt til påske.

Både lavprisbutikker og butikker med ferskvareprofil 
bør ha et minimum av tilgjengelige produkter av 
lammekjøtt. Her er et greit basisutvalg: 

l	Helt lammelår med bein

l Lammesteik med bein u/hase og issbein

l Lammesteik, beinfri og surret

l Lammelår i skiver naturell/marinert

l Lammekoteletter naturell/marinert

l Grytekjøtt med bein

Til butikker med tilleggs-sortiment av ferskvare er 
mulighetene store til å imponere kundene med en vel-
fylt lammedisk. Her er forslag til et tilleggs-sortiment:

l Lammeknoker

l Kjøttdeig av lam

l Lammeflatbiff

l Lammefilet ytre/indre

Forslag til basisutvalg 
for påskelam A Tilleggs-sortiment B

A B
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Litt nærmere n aturen 
Reinsdyrkjøtt til påskedagene. Web-kampanje uke 15 – 16.

Reinsdyrkjøtt er en urnorsk delikatesse med spennende historie. Reinsdyrene lever 
under ekstreme naturforhold og beiter ulike typer lav, urter og lyng. Dette gir kjøttet 
en unik viltsmak. En stor del av kjøttet er magert, mørt og beinfritt – og er derfor 
enkelt å lykkes med i gode retter.



Gjør deg klar til reinsdyrpåske!
• Reklamefilm på web-tv. Filmhelten er wraps  med reinsdyrskav
• Bannerannonser med reinsdyrskav på nett og mobil
• Kampanjeside med over 50 oppskrifter med reinsdyrkjøtt på matprat.no
• Instruksjonsfilmer med skav, flatbiff og steik
• Bilder av reinsdyrretter samt stykningsdeler og råvarer på matbilder.no
• Pressemelding til landets redaksjoner
• Nyhetsbrev med reinsdyrkjøtt til matprat.no- abonnenter
• Reinsdyrkjøtt i MatPrat sine sosiale kanaler: F acebook, Instagram, 
 Matbloggerne og Youtube

MatPrat har i vinter utviklet en rekke nye 
oppskrifter med reinsdyrskav, spesielt med 
tanke på å nå yngre forbrukere i alderen 
15 – 25 år. De gode grytene med finnbiff 
er tradisjonsmat i påskedagene. I tillegg 
kan vi også friste med kjente retter med 
reinsdyrtvist: Wraps, lasagne, pizza, pita og 
burger! 

I påskeukene vil reinsdyrskav være fokus-
produkt. Skav, eller finnbiff, er tynne skiver 
fra nakke og bog. Råvaren er stort sett 
tilgjengelig i alle landets frysedisker, og 
passer perfekt både til tradisjonsmat og 
mer spenstige retter. 

I tillegg vil andre produkter av reinsdyr-
kjøtt være tilgjengelig hos leverandør. 
Reinsdyrsteik, flatbiff, filet, grytekjøtt 
og spesialprodukter er toppaktuelle pro-
dukter å ha i sortimentet til påske. Sjekk 
med leverandøren din hva som kan skaffes.

Reinsdyrskav Nye 
oppskrifter
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      Ny trend: 

Sunne jenter spiser biff 
Trenden er klar. Biffen har evig liv. Men nå i en ny og annerledes setting.

Pappabiffen med fløtegratinerte poteter og bearnaisesaus 
har fortsatt sine svorne tilhengere. Men for yngre genera-
sjoner kvinner er impulsene og prioriteringene helt andre. 
– Her som med så mye annet som gjelder mat, kommer 
inspirasjonen fra reiser og floraen av restauranter som setter 
andre ting på menyen enn det trauste og tradisjonelle, for-
teller Mariann Sletten, som har hovedansvaret for nettsam-
funnet MatFolket. – Særlig har det asiatiske kjøkkenet vært 
trendskapende. En trend som matcher jenters ønsker om 
lettere produkter og mer slankende mat. Kylling er gjerne en 
jentefavoritt, men mange synes kanskje det kan bli litt kjede-
lig hvis den ikke er en del av retter med mye smak. Det røde 
kjøttet har i seg selv mer smak, men det finnes også peke-
fingre som advarer mot for mye av dette. Etter hvert har det 
etablert seg et mer nyansert syn på sakene, hvor det også 
dreier seg om hvor mye man bør spise og hvilke ingredienser 
og tilbehør man bruker, sier hun.

- Nå går det derfor i en renere trend, hvor biffkjøttet brukes 
mye opp mot salater. Dette er en kombinasjon som imøte-
kommer anbefalingene fra Helsedirektoratet. For jenter er 
det jo viktig med jern, og her er biffkjøttet en viktig kilde. Hos 
MatPrat er vi opptatt av det totale kostholdet, og ikke ulike 
kurer og slanketrender. Vår rettesnor er den gode middelvei, 
med litt av alt. Dessuten ser vi at det forbrukere flest ønsker 
seg er matalternativer som både er sunne og raske. Derfor 
har vi utviklet mange nye retter som nettopp er slik. 

Mange av rettene er basert på andre nasjoners matkultur, 
men kombineres med norske råvarer, som på alle måter gir et 
godt resultat, framholder Sletten.

Noen av disse rettene kan du se på de neste sidene. Retter 
du gjerne kan prøve selv og tipse kundene dine om.

Mariann Sletten er ellers klinkende klar på butikkenes rolle 
når det gjelder å ivareta de nye mattrendene. – Vi på vår side 
prioriterer rask og enkel tilberedning. Butikkene bør på sin 
side prioritere at det skal være raskt og enkelt å handle. Det 
innebærer at kundene lettere må få en middagsidé når de er 
på handlerunden, og at idéen raskt kan realiseres i butikken. 
Da dreier det seg i stor grad om gjennomtenkt eksponering, 
for ikke å si – sameksponering – og i mindre grad om pris. 
En annen viktig ting er pakketering. Her har både industri 
og butikker mye å hente på å vektlegge pakningsstørrelser 
tilpasset småhusholdninger. At godt over 40 % av landets 
nærmere 2,5 millioner husholdninger er énpersonshushold-
ninger, er et faktum som skaper et omsetningspotensiale som 
alt for få har tatt inn over seg. 

- Og til sist – maten må se fresh ut. Husk at man handler med 
øynene, og et ikke helt uvanlig, kvinnelig gen er sansen for 
nettopp det estetiske, avslutter den markedsførende mat-
entusiast, med et smil om munnen, men med en pekefinger 
på lur. 

Mariann Sletten er sjef for
MatFolket og har klare meldinger 
til handel og industri.
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    Ret ter 
som jent er vil ha

Alt om ingredienser og oppskrifter fin ner du på: www.matprat.no/oppskrifter

Ferske vårruller med biffkjøttFerske vårruller med biffkjøtt servert med en god dipp passer perfekt til forrett og fingermat.

Grønn te-marinert ytrefilet med wasabidipp

Vil du ha noe som er sunt og spennende på samme tid, 

bør du absolutt prøve ytrefilet marinert i grønn te. 

Kesam med wasabi er en utrolig god match. Vi anbefaler 

retten som én av flere godbiter på tapasbordet.

Papayasalat med helstekt ytrefiletEn munnfull Thailand! Denne thaiinspirerte papayasalaten er både frisk og spicy, og servert sammen med helstekt ytre-filet av storfe blir retten mettende og god. 

Vietnamesisk vårsuppeVietnamesisk mat er lett å lage, men samtidig full av smak. 
Alle ingrediensene legges rett i suppeskålen før varm kraft 
helles over, dermed er retten klar.

Teriyakibiff
Teriyakisaus minner om en søt soyasaus. Denne japanske 

sausen blir brukt til både strimlet, grillet og stekt kjøtt. 

Her har vi brukt den sammen med klassisk japansk tilbehør.

Biffsushi 
Dette er en smakfull sushivariant med byggris og 

roastbeef. Perfekt til tapas, forrett og fingermat.

Ytrefilet av storfe er råvarene
i alle disse rettene.
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Vi ser litt nærmere på festmaten for 
200 år siden, for 100 år siden og i dag.

Desserter:
• Brødpudding
• Eple smuldre-terte
• Sitronterte

estmåneden mai, med    runnlo vsjubileum
Fridager og festdager med mat som sentralt innhold er vi vant 
til i mai måned. I år er det attpåtil Grunnlovens 200 års jubileum. 
17. mai blir derfor helt spesiell, og det er grunn til å tro at butikk-
enes ekstra jublende gode fest-råvarer vil ha en rask rullering i 
dagene like før…

Prosjekt Eidsvoll 1814, www.eidsvoll1814.no sier det slik: - Mat og måltider er 
en arena for engasjerte samtaler, for nye møter, for nye meninger. Slik det 
var i 1814 i Eidsvollsbygningens stuer.

Tolv Eidsvollsmenn spiste hver kveld ved Prins Christian Fredriks taffel. 
De satt side ved side, skulder ved skulder, uten hensyn til stilling og stand. 
Noe som var uvanlig på den tiden, og kan tolkes som et tegn på det gry-
ende demokratiets likhetsprinsipper. 

Ingen vet med sikkerhet hva Eidsvollsmennene fikk å spise. Men fra en liten 
kokebok datert 1814, i Norsk Folkemuseums eie, har Prosjekt Eidsvoll 1814 
satt sammen en samling retter, kalt “Smaken av 1814”. Sammen med kokker 
fra Kulinarisk Akademi har de presentert rettene, tilrettelagt for 2014. 

Disse rettene utgjør “Smaken av 1814”:

• Syltet laks med grønnsaker
• Sild med egg
• Små posteier med kalvekjøtt
• Leverpostei
• Svineknoke-suppe med erter og linser
• Bresert kalvebryst med løksaus og rotgrønnsaker
• Kyllingfrikassé (hønsefrikassé)
• Kjøtt i brun suppe (okse høyrygg)

Henriette Schønberg Erken kom med 
sin Store kokebok i anledning 100-års-
jubileet for Grunnloven i 1914. Hun var 
Norges første kjendiskokk og ube-
stridte kokebokdronning. Boka, som 
etter hvert skulle selge i ikke mindre 
enn 200 000 eksemplarer, kom til å 
prege det norske kjøkkenet fram til 
i dag. Eksempel på en festmiddag i 
Schønberg Erkens ånd fra 1914, er 
gjeddeboller med skalldyrsaus, kalve-
frikassé med sommerens grønnsaker 
og Dronning Louises vaniljepudding. 
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Spekemat
Norsk spekemat er enkel og alltid like populært på fest-
bord eller festbuffet!

Stadig flere forbrukere har fått øynene opp for alle de nye, 
norske variantene som popper opp, gjerne med regional 
eller lokal tilhørighet. 

Så, når 17. mai og Grunnlovsjubileet skal feires, er det ikke 
noe mer “riktig” enn å servere et bugnende spekemat-
bord! Ved å søke etter spekemat på matprat.no finner 
kundene mengdeberegning og tips om tilbehør.

Frist kundene med din flotte 17.-mai-eksponering av norsk 
spekemat i butikken.

Og minn dem gjerne om å sikre seg nok egg til eggerøre.

I 2014 er festmaten gjerne en meny; med tre, 
fire,fem eller enda flere retter. Det kan også 
være en festbuffet. 
Her følger noen populære favoritter basert 
på hva forbruker søker på menyer på 
matprat.no 

MatPrat har valgt å løfte fram følgende 
råvarer i festmåneden mai:

Spekemat
Kalkun
Egg

Tre-retters festmenyer
Fersk asparges med sitron-hollandaise

Fransk pepperbiff

Sabayon-gratinert frukt og bær

*Gravlaks med sennepssaus 

Helstekt filet av storfe

Sjokolademousse

Fem-retters festmeny
Eksklusiv kongekrabbesalat med aïoli

Salat med kyllinglever

Hummersuppe

Sennepsbakt lammecarré med 
søte rotgrønnsaker

Pavlova med lemon curd

Sju-retters festmeny
Blinis med sort kaviar

Elgcarpaccio

Lakserognpaté

Pæregranité (“hvilerett”)

Sennepsgriljert kalkunbryst

Ostesymfoni

Champagnemosse



27

Egg
I festmåneden mai er eggerøre, hardkokte egg 
og fylte egg deilig følge til spekematen.

I tillegg er egg en uunnværlig ingrediens i mange 
festdesserter og festkaker.

Tidligere var eggedosis obligatorisk på 17. mai; og barna elsket det! I 
dag er ikke eggedosis så kjent, men hjemmelaget iskrem er jo rett og 
slett pisket krem blandet med eggedosis, og frosset. Og at is er popu-
lær servering, er det ingen tvil om. Særlig smaker den hjemmelagde 
fantastisk godt; da kan man blande inn alle slags smaker; fra bær via 
sjokoladebiter eller karamellsaus til hakkede peanøtter og smeltet salt 
lakris!

For ikke å glemme bløtkaka! Den er faktisk unikt norsk 
slik vi lager den; av hjemmebakt sukkerbrød, delt i tre 
eller fire lag, godt dynket med fruktsaft og fylt og
 pyntet med pisket krem og bær. 

Så, sørg for velfylte egg-reoler hele 
festmåneden igjennom! 

Kalkun
Sortimentet øker i takt med forbruket, og i dag 
har ferskt kalkunbryst etablert seg som en rå-
vare til fest-retter hele året igjennom. Den milde 
egensmaken gjør at kalkun kan smakssettes i alle 
retninger; og at den passer sammen med de ulike 
sesongenes friske grønnsaker, foruten frukt og 
bær. 

I festmåneden mai passer kalkunfilet svært bra 
som hovedrett til konfirmasjon, barnedåp, bryllup 
og til 
17. mai. Både små og store gjester liker den milde 
smaken, og kalkun kan spises av gjester fra alle 
kulturer og religioner. 

Be kundene søke etter Kalkunfilet på matprat.no
…der er det mange fristende festretter å velge i!

Sørg for å ha nok fersk kalkunfilet når strømmen av 
fest-planleggende kunder kommer! Sats også på 
noe hel kalkun; det er mange som foretrekker den 
store festfuglen på bordet!

26



28 29

Mange butikker ser på egg som en ”melk-og-brød” vare. Noe som selger seg selv, plassert i nærheten 
av meierivarene. På Meny Alna i Oslo tenkte de litt utenfor boksen. Og tjener på det. 

Egg selger samhø rige varer

Assisterende butikksjef Nihat Cabar 
sørger for at eggreolen alltid er 
velfyllt, både med alle sorter egg og 
samhørige varer.
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Assisterende butikksjef Nihat Cabar 
ved Meny Alna i Oslo er en mann 

med øye for detaljer. Med stort enga-
sjement forteller han hvordan reolenes 
plassering er justert slik at siktlinjen blir 
fri med en gang kundene kommer inn i 
butikken. Et umiddelbart blikkfang skal 
få kundene til å starte impulskjøpene 
av egg. Og når egg med tilbehør er 
vel plassert i handlekurven, skal blikket 
videre falle på en reol med fiskepålegg, 
som en helt naturlig fortsettelse, og 
sånn skal handleturen bare fortsette og 
fortsette.

Men for å dvele ved eggene. En annen 
myte er at egg er egg – at det ikke er 
store forskjeller og varianter ute og går. 
Med dagens utvalg av egg har dette 
også blitt en varegruppe med dybde i 
sortimentet. Meny Alna eksponerer det 
man vel kan kalle et fullsortiment når 
det gjelder egg. Her er 6 pakk, 9 pakk, 
12 pakk og 18 pakk. Økologiske og van-
lige, X-Large, Large og Medium…
Bestselgeren er for øvrig 18 pakk med  
”Fast knallkjøp” til kr 38,22 per kilo. 
Temmelig nøyaktig halvparten av hva 
man må betale for premium-alternativet 
i 6 pakk fra Ek til kr 76,67.

- Eggreolen har alltid stått her, forteller 
Nihat. - Og vi har alltid hatt en jevn og 
god omsetning av egg. Det vi har gjort 
er å gjøre reolen mer synlig, samtidig 
som vi har flyttet samhørige varer til 
reolen. Dette er varer som kaviar og 
majones, bacon og ansjos. Og ved 

spesielle anledninger som jul og påske 
har vi enda flere aktuelle samhørige 
varer på plass. Det vi har oppnådd er å 
beholde en stabil eggomsetning og få 
en klar omsetningsøkning på bacon og 
andre samhørige varer.

- Så enkelt er det, sier Janne Gro Martinsen på ICA Storo. 
Her er det første du ser når du kommer inn i butikken en 
liten impulskjøler med egg og bacon. Mer samhørig kan det 
vel ikke bli? - Før helgen tar omsetningen her helt av, for-
teller hun. Rundt regnet 500 pakker Solegg og 800 pakker 
bacon går unna.

Nok et godt eksempel på at en synliggjøring av eggene 
selger, og at en eksponering av samhørige varer skaper 
ytterligere omsetningsøkning. Bare gjør en test i din egen 
butikk… 

-Setter vi fram
   varene selger 
 vi mye mer

Janne Gro Martinsen kan under-
skrive på at synlighet selger.
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I hver av de seks aktivitets-periodene fokuseres det rundt overordnet 
situasjon, som beskriver sesongen og produktene på en tydelig måte.

Aktivitetsåret 2014

Periode Tema Kategori Produkter

uke 2 - 13 Vinter    
MatPrat   Sunn  Magrere kjøttdeiger, kyllingfilet, renskåret svinekjøtt
Informerer 1   Rask Egg, kyllinglår, renskåret svinekjøtt, koteletter 
    Tradisjon  Koteletter, storfe grytekjøtt, svinestek, svineknoke,
   reinsdyrkjøtt
uke 14 - 21 Vår     
MatPrat  Tradisjon Påske: Lammekjøtt, egg, reinsdyrkjøtt
Informerer 2   Sunn Norsk storfekjøtt (biff/filet)
    Gjest Spekemat, egg, kalkun
uke 22 - 33 Sommer     
MatPrat   Gjest Svinekjøtt, storfekjøtt, kylling, spekemat
Informerer 3   Sunn  Renskåret svinekjøtt
    Rask Egg, spekemat, pølser
    Barnas Sommermat for barn og voksne
uke 34 - 37 Skolestart    
MatPrat   Barnas Magrere kjøttdeiger, kyllingfilet, egg (omelett), 
Informerer 4   kyllinglår, renskåret svinekjøtt, kjøttpålegg 
uke 38 - 46 Høst    
MatPrat  Gjest Norsk fersk lam, reinsdyrkjøtt
Informerer 5    Kos Egg (kaker og desserter) Storfe (fredagsbiffen)
    Tradisjon Koke- og grytekjøtt (gryter og supper)
uke 47 - 52 Jul    
MatPrat  Gjest Kalkun, kaker & desserter, reinsdyrkjøtt
Informerer 6    Rask Svin (førjulsmat)
    Tradisjon Julebakst, ribbe, pinnekjøtt, sylter og ruller, steiker
   Barnas Egg (baking)


