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GATEMAT 
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Sommeren er den årstid nordmenn for alvor er villige til å 
prøve ut nye retter på kjøkkenet. Vi inviterer spontant inn 

venner og tester bekymringsløst ut nye ideer som nytes i det 
fri. Allerede i 2013 tok MatPrat et fast tak om streetfood- 

konseptet og sørget for at det fikk innpass hos forbrukerne. 
Det ble en umiddelbar suksess.

Nå er vi på banen igjen, - også denne gang med fokus på 
norske råvarer i eksotiske møter med spennende smaker fra 

fremmede land. Det handler om rask, håndholdt gatemat  
- og for alle ferskvaremedarbeidere: Sørg for å fylle opp i 

butikkhyllene. La streetfood bli en del av butikkens ferdig-
mattilbud. Inspirasjon til oppskrifter og fremgangsmåter 

finner du på matprat.no
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Vi i MatPrat ønsker å tilby vår versjon av streetfood gjennom 
oppskrifter på gode, raske og sunne varianter basert på som-
meren saftige og smaksrike norske råvarer. 

Kampanjen går fra uke 22-32 og i tillegg til egg, 
er sommerens råvarer:

Gjest Svinekjøtt, kylling, storfekjøtt, spekemat.
Sunn Renskåret svinekjøtt.
Rask Spekemat, pølser, kyllinglår.
Familien Svinekjøtt, kylling, storfe, spekemat.

Og det er det som er så inspirerende med nettopp street-
food: Det er bare å trikse og mikse og lage noe for enhver 
smak. I tillegg behøver det verken være komplisert eller 
jålete - poenget er at det skal kunne nytes rett fra hånden. 
I fjor reiste vi ut i verden for å hente hjem inspirasjon til 
gatemat i tråd med årets store mattrend. I år har vi utviklet 
konseptet til å la enda flere gode, norske råvarer møte spen-
nende smaker og tilbehør fra verden der ute.   
Sjekk retter som okonomiyaki, minitaco med biff og kimchi, 
vietnamesisk baguette. Eller hva med chips og jerk kylling 
(av lårfilet) og minuttbiff med kanaripoteter? Det er som 
å hente hele verden hjem til den norske sommerkvelden. 
Les mer om årets mattrend i MatPrat Informerer og få 
inspirasjon til hvordan en plancha på grillen gir nye mulig-
heter.

Sommeren handler om å være sammen og nyte maten enten 
det er i parken, på stranden eller i hagen. Det handler om å 
skape den gode følelsen av litt ferie hver dag…
 

Vi elsker å ta med oss maten ut og er 
verdensmestere i å grille. Siste år viet vi 
sommerkampanjen til å utfordre mer 
tradisjonell, norsk grillmat. Det handler 
om streetfood, små, røffe og gjerne spicy 
retter som spises rett fra hånden. 
Enkel og god gatemat med variert og 
godt tilbehør som passer perfekt til den 
norske sommeren og trangen til å spise 
ute i det fri.

Gode, norske råvar er 
        med spennend e, nye smaker 
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      en nye og sterkt voksende trenden har alt som skal 
til for å endre matvanene i de tusen hjem. Og da tenker 

vi ikke først og fremst som gatemat fra serverings-
steder og mobile utsalg. Men rett og slett den maten 

folk lager på sitt eget kjøkken, til lunsj, middag, kvelds-
mat eller hva som helst.

 
Det er bare å se på hva som karakteri-
serer det norske kjøkken i 2015. 
De norske middagsvanene er i end-
ring. Det er færre som kommer hjem 
til middag klokka fem. Familiene har 
et høyt aktivitetsnivå både med jobb, 
utdanning, fritidsaktiviteter og sosiale 
forpliktelser. Middagen blir ofte salde-
ringspost og må ofte lages og spises 
i en fei, kanskje ikke en gang som et 
samlet måltid, men oppstykket når det 
passer hver og en.

Samtidig er det en kvalitetsendring på 
gang. Det er en større interesse for mat 
og matlaging. En dreining fra industri-
produsert mat til hjemmelaget, og en 
dreing fra prisfokus til kvalitetsfokus.

I tillegg er det en stadig økende be-
visstgjøring rundt hva maten har å si 
for helsa, et ønske om rene og miljø-
bevisste råvarer og at maten vi spiser 
i det daglige skal være sunn.

Til sist er norske matvaner i større 
og større grad påvirket av impulser 
fra utenlandsk mat, fra reiser og inn-
vandrerkultur.

Alt i alt kan vi oppsummere dagens for-
brukerkrav til at maten skal være rask 
å lage, den skal være av god kvalitet, 

smake veldig godt og være litt sunn. 
Akkurat som streetfood.

Begrepet Streetfood inntok Norge 
i fjor, og da som et hot gatemat-
fenomen. Nå inntar Streetfood også 
hjemmematen. Og potensialet for 
hjemmemat er kanskje langt større enn 
for gatemat. Skjønt streetfood…navnet 
og begrepet kan fort bli litt misvisende. 
Det er vel mer Fast casual vi snakker 
om, matretningen som var begynnelsen 
til streetfood-trenden. Men for ikke 
å gå oss vill i internasjonale trendbe-
greper. Det dreier seg om mat du kan 
holde i den ene hånda og spise med 
den andre.

Eller for å sitere Tommy Raanti, daglig 
leder ved Gastronomisk Institutt i
Stavanger. ”– Den hotteste maten skal 
spises stående. Streetfood er den stør-
ste mattrenden i vesten akkurat nå. Og 
det skal ikke være pølse og kebab.
Det er gatemat, men det skal se fint 
og innbydende ut. Det skal være mye 
smak, litt annerledes smaker, være sunt 
og raskt og enkelt. Det viktigste er at 
det skal smake veldig, veldig godt”, sier 
Raanti. 

Ferdig snakka.

bør revolusjonere 
             norsk matla ging D

STREETFOOD

Ragnhild Kolvereid (til venstre) og 
Anette Fjelleng Hansen er begge mat-
rådgivere i MatPrat. Deres lidenskap 
for mat har gjort dem til streetfood-
pionerer i Norge, og sammen har de 
utviklet et stort antall oppskrifter som 
du kan finne på matprat.no
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    i har tatt en prat med 
Ragnhild Kolvereid, matrådgiver og 
sosiale medier ansvarlig i MatPrat. 

Hun har jobbet med streetfood 
siden konseptstart i 2013, og liker 

å utfordre seg selv med nye opp- 
skrifter både på jobb og hjemme.  

V

    Streetfood 
– supert sosialt, supert alene

Asiatiske pannekaker med svinekjøtt
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- Fra alle reiser jeg er på tar jeg med smaker og 
matopplevelser hjem, om det er fra en sykkelvogn 
i en veikant på Koh Lanta eller fra martnan i 
sommerbygda mi Elsfjord. På jobb har streetfood 
de seneste årene vært energirike, store prosjekter 
med mange involverte. Tar en med årets «kollek-
sjon» har vi utviklet over hundre fantastiske retter. 
Hjemme hos meg er streetfood kjøkkenmat eller 
bakgårdsmat. Er det ordentlig finvær tar jeg med 
min egen streetfood til parken eller stranda. Det 
beste med streetfood er at det som regel er hånd-
holdt, enkel og smaksrik mat, som er grei å ta med 
seg i farta.

Det thailandske kjøkken har alltid vært en klar 
favoritt. Hun elsker smaken av lime, koriander, 
kokosmelk, chili, hvitløk, sitrongress, ingefær – 
gjerne i en herlig miks. Og ikke minst, alt av friske 
frukter og grønnsaker. Et annet kjøkken Ragnhild 
gjerne henter inspirasjon fra er det mexicanske. 
Hjemmelagd guacamole og salsa er omtrent faste 
ukentlige innslag. Og, hun mener alt kan puttes i 
en wrap!

- Som singel lager jeg mat til meg selv hver dag. 
Jeg er aktiv,  og tenker sunn mat med masse smak, 
forteller hun. - Ofte lager jeg litt større porsjon 
av tilbehør, kun kjøttet klargjøres samme dag, slik 
har jeg kjapt god mat for flere dager. Jeg jobber 
sjelden ut fra en oppskrift, og digger å teste ut 
nye kombinasjoner. Enkel streetfood-inspirert mat 
som har blitt gjengangere i sommerhverdagen er 
varianter av tortilla og spicy salater med kjøtt, 
enkle grillspyd med lett tilbehør, eller omeletter 
med eksotiske innslag. 

- Streetfood og sosiale vennelag er som skapt 
for hverandre. Jeg liker ujålete sammenkomster 
i bakgården, fylt med god prat, bra stemning og 
gode smaker. Pulled pork lages på bakgårdsgrillen, 
gjerne servert med brød fra nabobakeriet og en 
lett mangocoleslaw. Den enkle hverdagstortillaen 
får selvsagt en festvri. Det meste kan faktisk lages 
til en streetfoodvariant. Og en fin ting til med 
streetfood i større lag, er at det fører til minimalt 
med oppvask, og maksimalt med hygge, avslutter 
streetfood-innovatøren som virkelig har tatt med 
seg jobben hjem.

Spicy omelettrull med kylling

Papayasalat med biffspyd

Tortilla med revet kylling

Maistortilla med pulled pork

Ragnhild og kollega Anette Fjelleng Hansen 
er alltid på jakt etter inspirasjon til de beste 
streetfood-oppskriftene.

Pulled pork med god bbq-saus er 
en sommerfavoritt som passer perfekt 
når du har gjester.
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Dukkah-egg
Dukkah er en egyptisk krydderblanding med frø 
og nøtter, og serveres ofte som en dip til brød el-
ler grønnsaker. Vi har rullet kokte egg i dukkaen og 
ser-verer dem som en liter forrett sammen med godt 
brød, eller som en av flere tapas- eller meze-retter.

Oppskriftene finner du på matprat.no

Tostadas med krydret kylling 
og kokosris
Karibisk jerk kylling servert på hendige små tostadas. 
Her møtes norsk kylling, karibiske smaker og sør-
amerikansk serveringsmåte. Et smakfullt kulturmøte. 

Stekte steambuns 
med spekeskinke
Dampede små boller med en liten stekeside servert 
med norsk spekeskinke og rømme. Perfekt streetfood 
og nytemat! 

Satayspyd med svinekjøtt
Svinekjøtt er mye brukt i thailandsk matlaging, og det 
milde, magre svinekjøttet smaker nydelig sammen 
med kraftige og spennende smakene i det thailandske 
kjøkkenet. Får du først smaken for dette er del lett å 
bli hekta!

Porchetta med gremolata
Porchetta, helstekt pattegris med urter, er populær 
streetfood i Italia. Vår variant er laget av saftig norsk 
svineribbe. Servert på rugbrød og med en frisk 
gremolata. 

Crépes med rabarbra 
og jordbærkompott
Løvtynne pannekaker med søtt eller salt fyll er klassisk 
gatemat i Frankrike, og selges fra crêperies eller små 
vogner på annethvert gatehjørne. Vi har tatt crêpen 
hjem, og serverer den med en god, gammeldags 
rabarbra og jordbærkompott og vaniljeis, smaker som 
gir skikkelig norsk sommerfølelse!

Lefsepizza med kyllingconfit 
og syltet rødløk
En røff pizza med herlig saftig kyllingconfit og syltet 
løk. Denne tynne bunnen gjør det enkelt å brette
pizzaen sammen – brett og nyt!

Sichuankylling
Det er sesamolje og sichuanpepper som setter smak 
på denne kyllingretten med røtter i Sichuan-provinsen 
i Kina. Lårfilet er fullt av smak og smaker nydelig 
sammen med sausen, som er en spennende blanding 
av syrlig, hot, søtt og salt.

8 streetfood-retter du kan tipse k  undene dine om 
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Nå er det på tide å utvide horisonten i utendørs til-
beredning av mat. Plancha, som er et stekebrett, 
er en praktisk og genial måte å tilberede streetfood-
inspirete retter på.

På mange av gassgrillene som er i 
handelen, følger det med en stekeplate 
som kan brukes istedenfor grillrist. Der-
med er det klart for en ny verden for 
hva som kan tilberedes på grillen - og 
nye muligheter for å selge sommerens
Grillmat og streetfood på.

Sveler, wraps og kjøttboller
Med en plancha i tillegg til grillen kan 
matlagingen foregå ute om så hver 
eneste dag, for den som ønsker det. 
Det meste som kan tilberedes i en 
stekepanne, kan nemlig også lages 
på en plancha. Med et lite gassbluss 
ved siden av, kan det også kokes både 
poteter og ris.

Den store fordelen med en plancha, er 
at kjøtt og grønnsaker kan tilberedes i 
strimler, terninger, skiver og biter uten 
at maten ramler mellom grillristen. Det 
er også mulig å wokke, steke egg og 
bacon, små kjøttboller, lage pannekaker, 
lapper og sveler, og ikke minst lage 
wraps. En annen fordel er at steke-
brettet også fungerer bra til å holde 
kjøtt som er ferdig grillet, varmt. 
Planchaen er også ideell til ettersteking 
av store kjøttstykker som har fått en 
passe grillskorpe og skal stekes ferdig 
uten å bli brent. 

Sunt, uten flammer, røyk og grillos
Plancha passer for alle, enten man er en 
gourmet, en som tenker kalorier, eller 
bare en som er på jakt etter å kose seg. 
Fordelen er at man har mer kontroll 
over varmen, og at man reduserer 
problemet med fett som drypper ned 
i varmen, oppflamming og brent mat. 
En plancha inviterer til sunn tilbered-
ning, og det trengs minimalt med fett til 
steking. 

Oppskrifter?
I Norge er plancha nesten ubeskrevet 
som tilberedningsmåte. Det finnes 
nesten ikke oppskrifter som er laget 
for plancha, men det meste som kan 
tilberedes i en stekepanne, kan tilbere-
des på en plancha - dermed åpner det 
seg en hel verden av oppskrifter! Be 
kundene ta et oppskriftssøk på nettet 
og ”stjel” av sør-europeernes opp-
skrifter. Legg inn søkeordet «a la 
plancha» - det finnes tusenvis av treff. 
-Mange er med videosnutter og over-
settelse er unødvendig. En plancha er 
som skreddersydd for  mange av street-
food-oppskriftene inne på matprat.no, 
for eksempel alle oppskriftene på 
Frittata!

Plancha er det ultimate streetfood 
   utekjøkken, og gir me rsalgsmuligheter
for butikken

Ny trend på utstyrsfronten:
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- Her har vi 
noe nytt

å selge!
Stjernekokk og ferskvaresjef 

Ståle Sandvik hos Meny Solsiden 
i Trondheim har en takknemmelig 

jobb. Butikken  ligger i et kjøpesterkt 
og litt trendy område. Her selges

mindre av volumvarer på tilbud, men 
desto mer ferskvarer med kvalitet 

og gourmetpreg.
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Disken byr på flere streetfood 
alternativer som vårrull kylling 
og vårrull biff.

– Vi merker fort når trendene eksplo-
derer, sier han. – Det har vært sushi 
og struts, og i fjor tok pulled pork helt 
av. Men jeg har ennå ikke hørt begre-
pet streetfood fra kundene. Allikevel 
selger vi mange råvarer, ingredienser 
og ferdigretter som klart er innenfor. 
Streetfood er en kul greie med kjempe-
stort potensial. Og klarer vi å lansere 
begrepet, har vi noe nytt å selge som 
passer til så mange anledninger. Tenk 
bare til før-eller-etter-kino-og-teater, i 
sjakk- eller syklubben, som lunsj eller 
overtidsmat på jobben, eller en kjapp 
hverdagsmiddag før familien flyr hver 
til sitt.

– Streetfood er ikke noe hokuspokus, 
men bygger på det vi har og er gode 
på fra tidligere. Det fine er at det 
baserer seg på enkle og rene råvarer. 
Og med flotte råvarer trenger vi ikke 
finne opp kruttet på nytt. Bare ta svine-
kjøtt fra Prima Jæren, angus-biff og 
pulled pork…

Uten å nevne streetfood med et ord 
innbyr den manuelle ferskvaredisken 
på Solsiden til streetfood-retter i fleng. 
Ta pai med storfekjøtt, tacowraps, gresk 
salat, vårrull kylling, vårrull biff, 
brokkolisalat, tapaskjøttboller og 

chilicon wrap. Og som et supplerende 
element har Ståle gjort i stand en 
sameksponerings-display med følgende 
varer:

 Solsidens sameksponering

 •  Filodeig
 •  Cornwraps
 •  Pitabrød
 •  Glassnudler
 •  Sushiris
 •  Salsa
 •  BBQ Glaze
 •  Curry paste
 •  Råreker
 •  Scampi
 •  Andeconfit
 •  Prima Jæren Nakkestykke
 •  Hvetepølser
 •  Angusburger
 •  Mango
 •  Koriander
 •  Lime
 •  Chili
 •  Hvitløk

– Her dreier det seg om å sette 
tacoen og andre enklere retter inn i en 
litt sunnere sammenheng og gi det et 
mer hjemmelaget preg. Inspirere folk til 
for eksempel å lage sin egen salsa 

og guacamole og bruke fine, strimlede 
stykningsdeler av svin og storfe. Få 
de til å oppleve intense, gode smaker 
med mat som er kjapp og håndholdt. 
Og gi impulser til de samme eksotiske 
opplevelsene som de kan få på gata i 
Bangkok, med mat på spyd, glacing og 
det hele. 

Når vi kommer med nye og kanskje 
ukjente mattips er kundene alltid opp-
tatt av opprinnelse, og vi forklarer hver 
eneste gang at dette eksempelvis er 
en kambodsjansk rett, men med norsk 
svinekjøtt. Streetfood gir muligheten til 
å få tilbake litt av slakterbegrepet i 
butikken, ved at vi fokuserer på de 
gode, opprinnelige råvarene. Men det 
gjelder å gi kundene de rette impul-
sene, gjerne ved å ta fram eksempler 
på hva streetfood kan være og la dem 
få smake. 

– Streetfood er en opplagt mersalgs-
mulighet. Med godt materiell som 
bakteppe kan vi gi konkrete råd og 
impulser, og gjerne smaksprøver på 
retter og eksempler på hva streetfood 
virkelig er, avslutter ferskvaresjefen på 
Solsiden.
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• Skinkebiff. Den vanligste råvaren her er flatbiff, men 
 mørbrad og rundstek er også bra egnet. 
• Satayspyd. Her kan både flatbiff og svin ytrefilet brukes.
• Grillspyd. Alt mørt svinekjøtt kan brukes, men det 
 vanligste er flatbiff, mørbrad, og rundbiff.
• Svin ytrefilet. De lekreste små biffene lager du av svin 
 ytrefilet. Tykkelsen i skivene kan variere, fra en litt tykk 
 biff på 3-4 cm, vanlig biff på ca 2 cm, og tynne skiver på 
 0,5 – 1 cm.

Svin flatbiff og ytref ilet, 
det magre svinekjøt tet

Renskåret svinekjøtt er både magert, mørt og smakfullt 
på en gang, kan brukes på veldig mange måter og passer 
utmerket til en rekke streetfood-retter. Kjøtt fra flatbiff 
og ytrefilet er ekstra godt egnet til små og store biffer, 
spyd i flere varianter og til strimlet svinekjøtt. Sats på å få 
stykkene jevnt store, og skalker og litt ukurante stykker 
passer til grytebiter, spyd og strimler. På denne måten 
er det enkelt å få en god utnyttelse av råvaren, og god 
økonomi. 

Skinkebiff på spyd med bakte rotgrønnsaker

Skinkebiff på spyd med bakte rotgrønnsaker og krydder 

fra det indiske kjøkken gir en smaksrik matopplevelse. 

Lag gjerne litt ekstra korianderraita -den smaker fantas-

tisk!

Dette er basisråvarene i Streetfood 1  : 
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Streetfood og «pulled pork» er eksem-
pler på moderne måter å spise svine-
kjøtt på, som har gitt råvaren et stort 
løft og innebærer adskillige mulighe-
ter. Plutselig er svinenakke et ”hot” 
produkt, og tradisjonelle klassikere som 
skinkestek og ribbe har fått ny aktuali-
tet gjennom disse mat-trendene. 

Pulled pork. Det vanligste er å bruke 
svinenakke eller svinebog.

Ribbe. Ribbe er ikke bare julemat, og 
med ulike former for krydring og tilbe-
redning over lang tid blir dette som-
mermat garantert uten julestemning. 

Svinebog. Dette er et råstoff som for 
det meste blir brukt av kjøttindustrien 
til pølser og pålegg, men som også er 
meget godt egnet til «pulled pork» og 
langtidssteking.
Bacon.  Det er et kjent triks å bruke 
litt bacon i en rett for å tilføre smak 
og saftighet. Ytrefilet, svinenakke, eller 
skinkestek uten svor, som er svøpt i 
        bacon, gir et saftig og smakfullt 
          resultat. 

Svinekjøttet med eks tra 
smak og saftighet

Pulled pork med bbq-sausPulled pork, eller revet svinekjøtt, er en klassisk 

amerikansk bbq-rett. Denne varianten pulled pork av  

svinenakke med sennep og rub er laget av matrådgiver 

i MatPrat og verdensmester i grilling, Bjørn Tore 

Teigen. Til Teigens pulled pork serveres selvsagt 

Teigens bbq-saus.

Dette er basisråvarene i Streetfood 2  : 
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Kylling er genial «folkemat» som alle 
liker, og med inspirasjon fra streetfood 
blir kylling enda mer fargerikt enn før. 
Kyllingfilet er selvskreven råvare, men 
vi ønsker å slå et ekstra slag for det 
saftige og møre kjøttet fra kyllinglåret. 
De nye lårfiletene kan brukes på mange 
måter, og er ekstra godt egnet når 
smak og saftighet er viktig. 

Kyllingfilet. En anvendelig råvare som 
har banet vei for sunn, rask mat som 
alle liker. Utmerket til ulike streetfood 
retter, tynnskåret, strimlet eller i ternin-
ger til spyd.

Lårfilet. Kyllinglår i ny fasong, hvor 
smak og saftighet er beholdt. Passer 
ekstra godt til spyd, og i ulike eksotiske 
gryteretter. 
Kyllinglår. Dette er klassikeren på 
grillen, enten ferdig stekt, eller rå som 
kundene kan krydre på egen måte.

Overlår og kyllingklubber. Her er 
det mange ferdigstekte varianter som 
passer godt inn i streetfood-trenden, 
eller kanskje butikken kan selge dem 
naturelle, eller med butikkens egen 
marinade? 
Hel kylling. Det er stas å steke en hel 
kylling, og hvorfor ikke guide kundene 
dine i hvordan de enkelt kan grille en 
                               hel kylling selv! 
                                  Hel kylling passer 
                                   også ypperlig til 
                                   ”pulled kylling”.
                               

Kylling med utvidet s maks-horisont

Grillet kyllinglår med kålsalat

Grillet kyllinglår er noe av det enkleste du kan 

legge på grillen. Servert med en frisk og syrlig kålsalat 

med smak av kokos og lime, kan du drømme deg til 

sydligere strøk. 

Dette er basisråvarene i Streetfood 3  : 
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Liten innsats gir 
stor lønnsomhet

Sommermat med egg og spekemat 
i en eller annen variant er kjent for 
de fleste. Spekemat og egg passer 
utmerket inn i streetfood-trenden, og 
kan eksponeres sammen med mye mer 
enn rømme og flatbrød. Spesielt er 
det spekeskinke, og krydrede spesial-
varianter av spekepølse som er godt 
egnet som streetfood. Et eksempel på 
sommermat med egg og spekemat er 
Fritatta. Dette er en tynn omelett som 

kan lages med forskjellig fyll, og som 
gjerne kan tilberedes ute på grillen i en 
stekepanne, eller på et stekebrett eller 
plancha på grillen.

Egg. Sørg for å ha med egg i tankene 
når du planlegger sommermat-ekspo-
neringen i butikken. Egg og spekemat 
er på mange måter «fast følge».

Trendy sommermat m ed 
egg og spekemat

Spekemat. Streetfood er i stor grad in-
spirert av retter fra hele verden, og norsk 
spekemat passer utmerket godt inn som 
ingrediens i dette. De beste norske speke-
skinkene er helt på høyde med importerte 
varianter, og det finnes nå et godt utvalg 
av norske spekepølser som er inspirert av 
spekepølser fra Syd-Europa. 

Dette er basisråvarene i Streetfood 4  : 

Grillet foccacia med spekeskinkeÅ bake brød på grillen er overraskende 

enkelt. Fylt med god spekeskinke,
manchego og ruccula smaker grillet 
focaccia himmelsk! 
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Det er underskudd av norskprodusert, 
mørt storfekjøtt, og da er det om å 
gjøre å bruke alt tilgjengelig mørt stor-
fekjøtt på riktig måte – som mørt kjøtt. 
Felles for alle disse alternative stykkene 
er verdiskaping, og nettopp sommeren 
er en bra tid å etablere disse produk-
tene i markedet. Alle disse biffene 

kan fint gå inn i et streetfood-sortiment, 
og er ypperlige å bruke til spyd, strim-
let biffkjøtt og marinerte biffer. Så langt 
er det flat iron-stek og –filet som er 
mest utbredt, men med litt innsalg til 
kundene, så er de «nye» biffene et 
   veldig bra og spennende innslag for 
         matglade folk!

De nye biffene. 
Ta ut potensialet

Her er de «nye» biffene: 
• Flat iron-stek og -filet, som sitter på 
 bogen inntil bogbladet. 
• Bogbiffen, som sitter på innsiden av 
 bogsteken.
• Høyryggfilet, som sitter på innsiden 
 av høyryggen. 
• Dragebiffen, som sitter mellom ytre-
 fileten og ryggbenet.
• Edderkoppbiffen, som sitter på 
 utsiden av isbenet på låret. 
• På flatbiffen er ca 1/4 av stykket 
 vesentlig mørere enn resten av flat-
 biffen. Dette stykket heter Adduc-
 tor på latinsk, og er et avlangt og fint 
 stykke som egner seg til helsteking 
 eller biff. 
• Rundsteken kan også med fordel 
 deles i to, og nesten halvparten av 
 stykket er vesentlig mørere enn 
 resten av rundsteken. Den kan der-
 med brukes til biff.
• Høyryggen er forlengelsen av entre-
 cotê, og deler av høyryggen har også  
 potensial som mørt kjøtt. 

Biffspyd med bønne- og 

yoghyrtdip

Store biter av storfe- eller kyllingkjøtt 

på spyd grilles til perfeksjon og

serveres som de er, eller med en god 

saus. Vi griller våre biffspyd uten

annet krydder enn salt, og serverer 

dem med en kraftig barbequesaus 

og en mild bønne- og yoghurt-dip.

Dette er basisråvarene i Streetfood 5  : 
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Frittata? Høres kjent ut, men… 
Du er ikke alene hvis det ikke 
ringer en bjelle, så la oss ta det 
fra grunnen av. Frittata er rett 
og slett en italiensk utgave av 
omeletten. Men enda mer all-
sidig og anvendelig, og en mer-
salgsmulighet både for egg 
og all verdens ingredienser. 
Den inngår i våre kategorier 
for både rask, sunn, kos og 
gjester og er en komplett 
streetfood-rett uansett hvor-
dan den tilberedes.
 

Introdusér 
      Frittata for kundene dine, og 

få en eggende sommer

Frittata med tomat og spinat
Denne italienske omeletten byr på både 
løk, spinat og tomater. Frittata er  utmer-
ket som et måltid etter trening, pålegg 
på brødskiven eller som en rett på et 
tapasbord. 

Oda Christensen gir deg 
en rask innføring i Frittata.
Bla om ...
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Oda Christensen er matfaglig ansvarlig 
i MatPrat. Hun får utløp for sin mat-
entusiasme både i arbeid og fritid og 
har i en periode av livet også bodd i 
Italia for virkelig å kunne leve seg inn i 
den italienske matkulturen. Her gir hun 
deg en rask innføring i begrepet 
frittata og noen tips om enkle retter.

- Frittata er altså italiensk, og kommer 
av verbet friggere, som betyr å steke 
eller frittere. Enkelt forklart er en frit-
tata en åpen omelett med grønnsaker 
og gjerne kjøtt og ost i. Kjært barn har 
mange navn, og i dette tilfellet mange 
opphav. Den spanske varianten av frit-
tata er tortilla de pataes, den arabiske 
er eggha, den persiske kuku…

- En skikkelig frittata er trippel mat-
glede, den er rask å lage, den er billig 
i produksjon og kan inneholde akkurat 

det man har tilgjengelig av råvarer, 
foruten om egg.

Kokte poteter, grønnsaker av alle slag, 
spekeskinke, bacon, kylling, alle mulige 
slags oster. Her er det bare å velge og 
vrake av muligheter. Her er det fullt 
mulig å tenke direkte på målgruppe og 
situasjon. Picnick-frittata, jentekveld-
frittata, sommer-frittata, strand-frittata, 
oppsummerer hun.

Lag din egen variant og finn nye favo-
ritter, eller test en av disse oppskriftene 
på matprat.no.

Dette var bare et utvalg av hva som 
finnes på matprat.no. La det være din 
kilde til å gi kundene nye tips og råd, 
lag gjerne ferdigretter, skap demonstra-
sjoner i butikken og sett gjerne det hele 
inn i årets streetfood-trend.
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Frittata med spekeskinke
Kategori Sunn:
Frittata er en italiensk omelett-
variant. Som en vanlig omelett 
er den rask, enkel og sunn.

Eggepanne med kylling
Kategori Rask:
En saftig eggepanne er en rask og deilig middag. Server 
med salat og godt brød, og du har et fullverdig måltid. 
Pannen kan serveres både varm og lun, og passer godt på 
tapasbordet eller som en liten kveldsrett.

Frittata med kylling
Kategori Sunn og Enkel:
Kjært barn har mange navn – eggepanne, bondeomelett, frittata eller tortilla – 
hovedingrediensen er iallfall egg. Hva du blander inn er helt opp til deg, det 
aller meste smaker godt i en varm eggepanne.

Frittata med spinat og parmesan
Kategori Kos:
Denne italienske eggepannen har 
mye og god smak av spinat, hvitløk, 
pinjekjerner og parmesan.
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  Streetfood gir nyt t liv 
      til norsk speke mat  

Spekeskinke kan på en måte kalles fast food, fordi den 
kjøpes helt ferdig og er klar til å puttes i munnen, 
smiler MatPrat-kokken Magnus Tvedt-Øresland og 
tvinner spekeskinkeskivene rundt vårgrønne stilkselleri. 

 Rundt ham på utviklingskjøkkenet er 
det i ferd med å fylles opp på fatene, 
og snart kommer gjestene inn døren.

Spekeskinke med kvalitet
– Smak på denne spekeskinka, oppfor-
drer han. – Det er en norsk kvalitets-
spekeskinke som har tilnærmet samme 
kvalitet som pata negra, parmaskinke, 
serranoskinke eller flere av de andre 
kjente skinkene fra sydeuropeiske 
land. Selv om speking er en eldgammel 
konserveringsmetode har den norske 
spekeskinka av og til blitt kritisert. I 
tidligere tider var konserveringen vikti-
gere enn smak, og da brukte man mye 
salt til spekingen.

Kjøttbransjen her i landet har jobbet ak-
tivt for å utvikle en mindre salt og mer 
moden spekeskinke, og nå er det flere 
leverandører som tilbyr gode kvalitets-
skinker. Man kan si at den har en viss 
sødme i smaken i tillegg til smak av salt 
og umami, forklarer kokken, med fortid i 
italienske stjernerestauranter.

Smak og konsistens
- Den perfekte rett skal etter sigende 
ha et passelig innslag av salt, søtt, surt 
og bittert. Umami er den femte smaken, 
som vi er blitt kjent med i nyere tid. 
Det er smaksstoffene i proteiner fra 
kjøtt og alger, som består av aminosyre-
ne glutamat og inosinat, som gir denne 
smaken. 

- Når jeg skal velge kombinasjoner til 
spekemat velger jeg gjerne noe med en 
viss sødme, som for eksempel svisker 
eller avokado, som jeg har valgt i disse 
rettene, sier Tvedt-Øresland. I tillegg 
synes han det er viktig med konsistens-
brytning på det som serveres.
– Det er en god regel å tenke på at 
retten skal inneholde både noe som er 
bløtt, sprøtt, saftig og noe med litt kon-
sistens som man kan tygge på, forteller 
han.

Siste serveringstips fra MatPrat-kokken 
er at fatene med spekemat bør tas fram 
i god tid og serveres temperert. Kald 

spekemat yter ikke smakene den beste 
rettferdighet.

Lokalprodusert spekemat
Tvedt-Øresland benytter seg også av 
muligheten til å kjøpe lokalprodusert 
spekemat når anledningen byr seg. 
– I Italia har de hatt tradisjoner gjennom 
hele historien på å ta vare på sine egne 
mattradisjoner. Det synes jeg vi bør 
gjøre her i Norge også. Derfor stopper 
jeg eksempelvis opp når jeg reiser 
gjennom Valdres og kjøper lokal
produsert kurv, eller spekepølse om 
du vil. Rundt om i landet finnes det 
mange godbiter som er verdt en smak, 
fastslår Tvedt-Øresland.

– God spekeskinke og champagne er en 
utrolig god kombinasjon. Syren og søt-
heten fra sjampanjen passer perfekt til 
spekeskinkens smak av salt og umami. 
Nå kan gjestene bare komme, avslutter 
Magnus Tvedt-Øresland og løfter glas-
set til en skål.
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Periode Tema Kategori Produkter

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.
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