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    Klart for å slippe 
 barna løs på kjøkkenet

Ferien er over for de fleste av oss og det er slutt på 
lange, late dager. Hverdagen er ubønnhørlig tilbake 

med jobb, fritidsaktiviteter, skole og travle dager, og mange 
sliter med å komme seg tilbake til faste rutiner, med henting 
og bringing, matpakkesmøring og middagsmatlaging. 

I årets skolestartkampanje fra MatPrat setter vi fokus på 
MatStart, et eget matunivers for barn. Det er nå et år siden 
vi publiserte den nye og unike nettsiden som allerede i 
lanseringsperioden hadde 93.000 besøk. I dag er det rundt 
90 oppskrifter på nettstedet som alle er rikt illustrert og 
trinnvis forklart. 

Nå ser vi at MatStart er blitt det vi ønsket: En egen nettside, 
for og med barn, som bidrar til ekte mestrings- og matglede. 

Gjennom enkle oppskrifter, trinn-for-trinn-bilder og rikelig 
med illustrasjoner har nettstedet vært med å styrke mat-
kompetansen hos barn og ikke minst gjort foreldre trygge 
på å la barna få slippe til på kjøkkenet. Og kommentar-
feltene viser engasjement og glede både hos barn og 
foreldre. Også en del voksne har fått utvidet sin matkunn-
skap gjennom MatStart - det har også kommet begeistrede 
tilbakemeldinger fra lærere som bruker nettstedet i voksen-
opplæring for innvandrere. 
I intervjuet med Britt Marlene Kåsin, matrådgiver i MatPrat, 
kan du lese mer om hvorfor MatStart både er viktig og 
populært.
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Fullt trykk 
fra uke 33 til 36

Til årets skolekampanje har vi satt fokus 
på etter skoletid-mat basert på egg og 
pålegg - lett tilgjengelige råvarer de 
fleste har liggende i kjøleskapet. Opp-
skriftene tar blant annet utgangspunkt 
i kylling lårfilet, egg med eksotisk vri og 
pita med guacamole-dip. Også brød-
skive med leverpostei utgjør nå en del 
av innholdet på MatStart - som alltid 
laget med en egen morsom og over-
raskende vri av våre matrådgivere. 

Husk å fylle opp i butikkhyllene med 
forskjellige påleggssorter - det er på 
tide å gi barna et sunnere alternativ 
etter skoletid.  

Selve aktivitetsperioden går fra uke 33 
til 36 og råvarene er svinekjøtt, kylling, 
storfekjøtt, egg og kjøttpålegg. Vi vil 
ha et høyt aktivitetsnivå i både egne og 
sosiale medier, og også i år vil vi sende 
profilfilmene med Ylvas Omelett og

Nicos Pitapizza på TV. I denne utgaven 
av bladet vil du dessuten kunne lese et 
intervju med en av hovedpersonene: 
Ylva fra Hummelvik, som elsker å teste 
ut nye oppskrifter på MatStart. For hele 
familien er det fokus på raske og sunne 
middagsretter som alle liker i en travel 
hverdag. For selv om sommeren er over 
og det er tid for et nytt skoleår, er det 
også tid for kos og nytelse. Og er det 
en familieaktivitet som både er sam-
lende, lærerik og ikke minst inviterer til 
ekte nytelse og glede, er det å lage mat 
sammen. 

Så hjelp oss å spre det gode budskap 
til kundene om MatStart - og ikke glem 
å sjekke alle kommentarene under 
oppskriftene. Det gir garantert en god 
latter!    
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Det er nå ett år siden MatPrat lanserte et helt nytt og eget matunivers 
for barn. I løpet av lanseringsperioden var 90.000 innom det 
nye nettstedet. Her forteller matrådgiver Britt Marlene Kåsin om 
hvorfor nettstedet både er populært og viktig.

- Bakgrunnen for at vi bestemte oss for 
å utvikle et eget nettsted for barn, er 
at vi så  matkunnskapen hos den yngre 
generasjonen som synkende. Mange 
barn vet knapt hvordan de skal holde 
en kniv eller kakke et egg. Målet med 
MatStart har vært å utvikle et matuni-
vers som på en morsom og forklarende 
måte viser hvordan de kan lage mat 
til etter skoletid, middag og når de 
skal kose seg. Matstart.no er grundig 
gjennomarbeidet, testet og tilrettelagt 
for å lære barn - primært i alderen 
9-12 år, å lage mat på en trygg måte. 
Oppskriftene er bygget opp gjennom 
forklarende bilder og det er enkelt å 
navigere seg rundt på sidene både med 
PC og nettbrett. 

- Mange foreldre vegrer seg for å la 
barna slippe til, fordi de er redde for 
at de skal skade seg. Andre frykter alt 
sølet som ofte følger med. Folk sliter 
med tidsklemma, noe som gjør at det 
er fristende å lage maten selv.  Det 
er mange grunner til at barn ikke får 
slippe til på kjøkkenet, men her bør alle 
føle seg trygge. Oppskriftene på Mat-
Start er utviklet for barn og det er også 
barn som illustrerer hvordan man går 
fram, forteller Britt Marlene Kåsin. -Vi 
har brukt masse tid på å ta bilder som 
trinn for trinn viser hva man må gjøre. 
Dette er et nettsted hvor både barn 
alene, men også gjerne sammen med 
hele familien, trygt kan lage mat. 

Hva slags oppskrifter er det?

- Inne på nettstedet er det rundt 
90 oppskrifter inndelt i kategoriene 
middag, etterskoletid og kosemat. 
Hver rett er illustrert med forskjellige 
symboler på hva du trenger både av 
ingredienser og kjøkkenredskaper. Det 
er også lagt inn ikoner som popper 
opp underveis for å minne om å slå av 
stekeovnen, slå av ovnen etc. 

Oppskriftene følger MatPrat sine fokus-
perioder gjennom året. Nå som ferien 

er over, har vi utviklet syv nye retter 
med fokus på etterskoletid mat. Det er 
kylling-sandwich av kylling-lårfilet med 
spekeskinke, en kyllingsalat, omelett 
med fullkornsnudler, brødskive med 
leverpostei, tortillapizza med reinskav, 
pita med enkel guacamoledipp og en 
porsjons-frittata med mais og sukker-
erter. Dette er enkle oppskrifter som 
barn trygt kan lage på egen hånd, og 
som er et godt og sunt alternativ til 
mye annet det er lett å spise når man 
kommer halvsulten hjem fra skolen.

Hvordan er det å jobbe med MatStart?

- Kjempegøy! Det er mye jobb som 
ligger bak fra ide til ferdig oppskrift, 
men det å jobbe tett på barn slik vi 
gjør her, er både morsomt, lærerikt og 
kjempeinspirerende. Vi bruker model-
ler i riktig alder og det er imponerende 
hvor flinke og tålmodige de er. Det er 
også en god kvalitetssikring for oss at 
hver oppskrift blir testet ut av barn. Det 
hender ting ikke funker slik vi har tenkt 
og at vi må endre på framgangsmåten.  
Høydepunktet er selve opptaksdagene: 
Det gir alltid mye latter og ekte mat-
glede på studiokjøkkenet. 

Det som også er morsomt, er å lese 
kommentarene på nettsiden. MatStart 
er lagt opp slik at man kan kommentere 
hver oppskrift og her får vi virkelig 
tilbakemelding på hva de synes. 

- MatStart er blitt det møtestedet for 
matglade barn som vi håpet på. Nå har 
vi også fått lagt inn en egen søkemodus 
slik at det er lettere å finne det man 
er på jakt etter. Her er det oppskrifter 
både til hverdag og kos - basert på 
et sunt og variert kosthold. Men først 
og fremst er målet å bygge opp ekte 
mestring- og matglede. For at barn liker 
å lage mat er det ingen tvil om. 

 
   er møtested et 
for matglade barn 

MATSTART

Matrådgiver Britt Marlene Kåsin under 
et av høydepunktene med MatStart,
foto-opptakene med barnemodeller 
som gir viktige korrektiver til opplegget.
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Fakta om

9

Beste jeg har smakt lager den hver dag. 
- Alexia, 6 år

KONGE! Og lett å lage. 
- Torjus, 8 år

Om dinosauregg:
Det var gøy å lage dem og spise dem!. 
- Sara, 11 år

Populære retter
De aller mest populære rettene våre er (med tanke på antall 
kommentarer):

Pitapizza (373)
Tacosticks (284)
Smoothie (267)
Vennemuffins (239)
Omelett (202)
Pannekaker (159)

Trafikk 
93.000 besøkte MatStart i lanseringsperioden 27. august  
- 18 september 2014. Og det er stort engasjement blant barn 
og over 1.000 kommentarer på oppskriftene.

START
MAT

1 2 3 4

MatStart-sidene trinn for trinn.

Matstart.no er rikt illustrert med bilder som 
trinn for trinn viser hvordan hver oppskrift er 
lagt opp. Det er også bilder av alle ingredienser 
og alt utstyr som trengs til hver enkelt rett. 

Nettstedet er inndelt i tre kategorier: etter skoletid, middag, 
og kosemat. Oppskriftene er også tilpasset ferdighetsnivå 
ved at brukerne kan huke av for hva de mestrer og får lov til 
å bruke i kjøkkenet på egenhånd, som skarp kniv, kokeplate 
osv. Kokkeluer signaliserer vanskelighetsgraden.

Alle oppskriftene er utviklet og produsert hos MatPrat og 
ved skolestart 2015 er det hele 90 oppskrifter på nettsiden.

Kommentarer fra barna 
som bruker nettstedet
MatStart inviterer til dialog og kommentarfeltet til hver 
oppskrift, blir flittig brukt. 

Her har Britt Marlene Kåsin sakset et lite utvalg av kom-
mentarer som er lagt inn fra ivrige brukere under de ulike 
oppskriftene: 

Om omelett:
Den er kjempe bra at eg hoppet i times vis. 
- Mathea, 11 år

Det var den beste omeletten jeg har smakt. Prøv å ha på 
spekesinke og ost før omeletten stivner i panna. ;-) 
- Herman, 10 år

Den var god. Mamma elsker den. 
- Marie, 8 år

Om pitapizza:
Digg. Tips:prøv med pepperoni og skinke. 
- Jørgen, 9 år

Det var en fantastisk morsom og gøyal rett! Jeg og broren 
min overrasket foreldrene våre med ferdig lagd mat! 
De ble super glade!!!! 
- Jeanett, 12 år

Beste noen sinne, alle andre barn og voksne dere burde lage 
dette. I LOVE IT!!!!!<3 
- Anna, 10 år

Nå er jeg sulten, sulten+lett å lage pitapizza =Må lage :3 
- Stiverino, 13 år

Om speilegg:
den er ssssssssuuuuuuupppppppeeeeeeerrrrr. 
- Sunniva, 7 år

Om sandwich med ost og skinke:
Den var kjempegod og den oppskriften skal jeg ha på jente-
festen min i år og årene etter der igjen! 
- Amanda, 13 år

Om egg i form:
Suuuuuuper god, alle bør lage det. Det er godt etter skolen. 
- Filippa er kul, 12 år

Om omelettrull:
Fantastisk! Den smakte godt, PSS om du ikke har sukkererter 
anbefaler jeg å ta agurk eller noe lignende. 
- Andreas, 10 år
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 Det har jeg aldri gjort før, 
så det klarer jeg helt sikkert - Pippi Langstrømpe

Dette sitatet møter deg på éntreveggen innenfor døra til familien Teigseth-Grødal 
i Hommelvik, litt øst for Trondheim. Her bor Ylva, kjent fra blant annet MatStart-
filmene.

   un er ikke bare barneskuespiller, med 
hovedrollen i skrekkfilmen Nattmaren, 
og korpsmusikant i Hummelvik Junior-
korps. Hun er også representant for en 
ny generasjon barn som får et aktivt 
forhold til mat og matlaging, bokstave-
lig talt inn med morsmelken.

- Ylva har alltid vært glad i mat, forteller 
mamma Beate Kristin. – Og hun var vel 
ikke mer enn 2 år da hun begynte å 
lage mat uten hjelp, der hun satt i Tripp-
Trapp-stolen sin og delte opp råvarene. 
Siden spurte hun når som helst om å 
få lage mat, og det fikk hun gjøre så 
mye hun ville. I dag er hun 10 – og en 
ordentlig racer på kjøkkenet. Mye 
takket være hele familiens interesse for
mat og matlaging, og ikke minst fami-
liens holdning til mestring, som Pippi-
sitatet så klart symboliserer. –Begge vi 
foreldre er det man i Trøndelag kaller 
for ”matvainn”, litt kresne i matveien, 
og vi bestemte oss for at det skulle ikke 
ungene våre bli. Her hjelper alle til med 
middagstilberedningen, og regelen er 
at alle også må smake på det de lager. 
Barna har også stor innflytelse på hva 
som skal spises. Ylva lager lange lister 
med alle mulige retter som familien 
har lyst på, og er det en dag vi ikke vet 
hva vi skal ha til middag, er det bare 
å ta fram listene, så finner vi de gode 
forslagene der.

Det planlegges og handles inn så og si 
daglig, og Ylva er med i butikken. I dag 
går turen til Rema 1000 på Malviksen-
teret. –Vi har alltid med oss handleliste, 
forteller Ylva. –Egentlig fordi vi er så 
glømske, men vi kjøper det vi har lyst 
på, altså. Utstyrt med handleliste og 
–kurv fyker hun rundt i butikken, tar et 
kritisk blikk på grønnsakene, vurderer 
”dagens tilbud” og finner ingrediensene 
til dagens taco-middag i rekordfart. 
Allerede en bevisst, liten forbruker og 
representant for en kundegruppe de 
fleste butikker nok burde være mer 
oppmerksomme på.

H

Mye strev, men et fantastisk 
resultat, Ylva byr på egen bakst,
MMMMashmellows...
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faktisk er en konditor verdig. Jeg lærte 
veldig mye da jeg fikk en kokebok for 
jenter, ”Kul mat for kule jenter”. Her 
står det om alt mulig, snacks, små-
retter, hovedretter, desserter, drikke… 
Så på 10-årsdagen min lagde jeg 4-
retters middag, og da kom det 26 
stykker hit. Jeg lager ofte mat etter 
skolen også, enten sammen med 
venner eller søskene mine. Da blir det 
mest muffins eller hamburgere, og 
jeg lager gjerne karbonader i ham-
burgerbrød til småsøskene. Men aller 
best liker jeg å bake. Da lager jeg mye 
trøndersk lefse og flatbrød.

-Jeg bruker MatStart-siden mye også. 
Den er god å bruke og veldig detaljert, 
så den er enkel å skjønne. Og det er 
bilder av alt som skal gjøres og hva vi 
skal bruke der. Det jeg hadde ønsket 

meg er mer vanlig husmannskost og litt 
tradisjonsmat. Ellers finner jeg mange 
ideer på nettet som jeg har lyst til å 
lage. Selv om brødrene mine helst vil at 
jeg skal lage cup-cakes og mamma og 
pappa stekt flesk og potetstappe.

-Det fine med å lage mat? Det er artig, 
da. Også smaker det godt. Og vi sparer 
penger istedenfor å kjøpe ferdigmat.

-Hva jeg aller helst ønsker meg? – Det 
er fiskeboller med mye karri. Det er 
livretten min, det, sier Ylva med etter-
trykk. Ei jente som selv Hellstrøm ville 
gitt stjernestatus, og et stjerne-eksem-
pel på morgendagens forbruker i dag.

Hele familien deltar i matlagingsakti-
vitetene. Det betyr først og fremst et 
junior-kokkelag som foruten Ylva består 
av Gard Kristian (7), Bendik Yrjar (5) 
og innimellom storesøster Eli-Kristin 
(16). –Vi søler nok litt når vi holder på, 
ymter Ylva forsiktig, mens mamma kan 
berolige med at det ikke er mer enn 
hva en kan leve med. De får alltid bruke 
ordentlig redskap i matlagingen, og det 
går tydeligvis stort sett bra, selv om 
plasteret ligger klart…

-I begynnelsen lagde jeg mye med egg, 
forteller hun. Jeg blåste egg og malte 
egg, og lagde eggedosis og eggerøre. 
Nå lager jeg alt mulig, og synes det er 
artig at vi holder på sammen. I hele går 
kveld sto jeg og bakte og gjorde i stand 
Mashmellows med vanlig kakestrøssel. 
Hun viser stolt fram bakeverket, som

Mor og datter er familiens 
“innkjøpsavdeling”. 
Grønnsakene hos Rema 1000 
inspiseres med kjennermine.

Ylva finner mye matinspirasjon på 
nettet, ikke minst på matstart.no.
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Klar til 
skolestart!

- Det er viktig at barna møter råvarer og ingredienser 
som egner seg for egen matlaging, fastslår 

Vanessa Aune. Hun er selv mor til en 10-åring, som er 
aktiv med å lage mat hjemme, og ferskvaresjef på 

Bunnpris & Gourmet Nyborg i utkanten av Trondheim.

Dette er en av 14 Bunnpris & Gourmet butikker i hele landet. Foruten Bunnpris-
sortimentet har butikkene manuelle ferskvaredisker, med et ”old-school” ferskvare- 
utvalg med hele stykningsdeler, hjemmelagde karbonader og fiskekaker også 
videre, og som om høsten tar inn hele lam, som selges enten som de er, eller par-
tert i forskjellige stykningsdeler eller beinet ut til lammecarré og andre 
spesialiteter.

- Mange har vært kunder her i alle år, og de vet at vi tar oss tid til å hjelpe med råd 
og tips. Noen er redde for å spørre, så vi prøver også å veilede kundene uoppfor-
dret, forteller hun. - Nå som tidspunktet for skolestart igjen nærmer seg, og det 
for barneforeldre flest ofte blir et taktskifte i husholdningen, legger vi opp til at 
kundene skal møte sunne og enkle ting som både barn og foreldre kan forholde 
seg til i hverdagen. Det er jo ganske elementært at vi som butikk skal tilrettelegge 
for alle livets matsituasjoner, men det er kanskje ikke nok fokus på alle årets se-
songer og skiftninger. Her lever vi tett på skoleåret, i og med at vi har flere skoler 
i nærområdet hvor elevene kommer hit og handler både for seg selv og som en 
del av heimkunnskapsundervisningen. Vi prøver å gjøre vårt til at ungene ikke skal 
komme hjem å være sure og grinete, avslutter hun, mens hun lener seg stødig mot 
impulskjøleren som tilbyr Go’ og mager kjøttdeig av svin til kr 19,90 pr. pk. Klar til 
skolestart.

Gjør som Vanessa Aune ved 
skolestart, aktiviser impulskjøleren!
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Gjør klar for kylling, for 
     små og store kokker!
Når barna skal innta kjøkkenet, så bør det være med skikkelige råvarer. 

På MatStart ønsker vi å bidra med at barn får et naturlig forhold til kjøtt 
og egg, og at de lykkes i matlagingen. Vi anbefaler råvarer som gir barna 
en passe utfordring, og er lette å lykkes med i enkle og sunne retter. 

Kylling i alle varianter gjør det lekende lett å være små-
kokk! Kyllingfilet er selvsagt særdeles brukervennlig, men 
lårfilet, kjøttdeig av kylling, kylling-klubber, ferdigstekte 
kyllinglår og alle sorter kyllingpålegg er også barnevenn-
lige råvarer som kan brukes på mange måter. 

Kyllingfilet
Kyllingfilet har i flere år vært selve «motoren» i salg av 
kylling, og de fleste bruker denne råvaren flittig i mat-
lagingen. Kyllingfilet er selvsagt også en super råvare 
for husets småkokker, og kan tilberedes på mange ulike 
måter. Kyllingwok er et godt eksempel på en rask og sunn 
hverdagsrett som barna enkelt kan lære seg å lage selv!

Lårfilet
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 har på grunn av skinn og bein ikke 
blitt en like naturlig del av de sunne, raske og bekvemme 
assosiasjonene som for eksempel kyllingfilet. Lårfilet er et 
relativt nytt produkt, og kan i de fleste tilfellene erstatte 
kyllingfilet. På grunn av at kjøttet fra lår har en anelse mer 
innsprengt fett, så blir kjøttet ekstra saftig og smakfullt. 
Dette produktet lover bra for en bedre verdiskaping av 
låret på kyllingen, og vil forhåpentligvis være en positiv 

Kjøttdeig av kylling
Kjøttdeig er anvendelig til all verdens retter, og kylling-
kjøttdeig passer bra til sunne og enkle hverdagsretter for 
travle folk i alle aldre. Fylte paprika med kyllingkjøttdeig 
er fargerikt og morsomt å lage. Kjøttdeig av kylling passer 
bra i alt som barn allerede liker, i taco, pasta, pizza, kjøtt-
boller og mange andre retter.

Kyllingpålegg
På lik linje med kokt skinke, så fungerer alle sorter med 
kyllingpålegg også veldig bra som en råvare til raske og 
enkle retter når man er litt småsulten etter skoletid, til 
lunsj, eller som et kveldsmåltid. Kyllingwrap er et godt 
eksempel her, og består av ingredienser som mange har 
hjemme uansett. 

Oppskrifter finner du på matstart.no

Kyllinglår, ferdigstekt
Ferdigstekte kyllinglår kan brukes på mange forskjellige 
måter, og er en super basisvare som familiens yngste lett 
kan håndtere til mange spennende retter. Smørbrød med 
kyllingsalat er både mettende og godt, og med ferdig 
stekte kyllinglår som råvare er det enkelt å lage passe 
store porsjoner. Kyllinglår er både anvendelig og barne-
vennlig på mange måter, og passer til både kalde og 
varme retter. 

Kyllingklubber
Dette er morsomme og gode «minilår», og er 
populært for barn i alle aldre,  fra 1-100 år. Passer bra som 
fredagskos, men fungerer også ekstra bra som hverdags-
belønning. Kyllingklubber servert med grønnsaksstaver og 
dipp gjør kose-maten passe sunn også. 

bidragsyter både for kunde, handel og produsent. 
Kyllingsandwich er en helt ny rett som er å finne inne på 
barnas MatStart.

Kyllingwok 

Lårfilet er et bra alternativ til   kyllingfilet.

Smørbrød med kyllingsalat

Kyllingklubber servert med grønnsaksstaver og dipp

Kyllingsandwich Fylte paprika med kyllingkjøttdeig 
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Alle bør lære å lage omelett
Inne på matstart.no er det over 30 
oppskrifter med egg som er spesielt til-
rettelagt for barn, og mange av rettene 
egner seg ekstra godt som et kjapt og 
enkelt måltid etter skoletid, for eksem-
pel omelett. To av de nyeste omelett-
oppskriftene er Asiatisk omelett med 
nudler og Frittata med mais.

Få fart på eggsalget
Eggkjøleren er kanskje litt trist og 
kjedelig, det er bare et sted å hente 
seg en pakke egg. Heng gjerne opp 
en omelett-plakat, og finn fram noen 
oppskrifter å tilby kundene. Hvis du 
sameksponerer egg med noen av 
ingrediensene i oppskriftene, så gjør du 
det enda enklere for kundene. Omelett-
steking er også meget godt egnet som 
kundedemonstrasjon i butikk. 

Omelett kan fylles med mye forskjellig, 
og her er en variant med salami, ost og 
paprika. I butikken er egg bra å bruke 
i sameksponering med andre råvarer. 
Hvorfor ikke lage en liten gjør-det-selv-
omelettdisk?

Egg er egg?
Tja, egenskapene og smaken er kanskje 
ikke så forskjellig mellom de ulike 
produktene, men egg har blitt en vare-
gruppe med god dybde i sortimentet. 
Det er ikke vanskelig å lage en spen-
nende og variert eggdisk, da det finnes 
6-pakk, 9-pakk, 12-pakk og 18-pakk, 
økologiske, egg fra frittgående høner, 
ekstra gul eggeplomme, frokostegg, 
gårdsegg, og mange, mange flere. Og 
med samhørige varer i disken samtidig 
trenger ikke eggkjøleren å bli grå og 
kjedelig. 

Oppskrifter finner du på matstart.no

     ar du egg, har du mat, og du må knuse noen egg for å lage omelett, men du 
så moro det er når man har lært seg trikset med å lage omelett på ett blunk. 

Egg er en skikkelig barnevennlig råvare, som barna 
bare må lære seg å bruke til mer enn speilegg og baking.  

H Gøy med egg!

Asiatisk omelett med nudler

Pasta med egg og pesto Tomatsuppe med egg

Egg i form
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En av de største utford-
ringene for kjøttbransjen 
i nær framtid, rent 
ernæringsmessig, er at 
kjøttprodukter nå er den 
matvaregruppen som 
bidrar med mest salt i det 
norske kostholdet. Dette 
bør reduseres for å gjøre 
kjøttbransjen mer robust, 
men kan på sikt bidra til 
økt verdiskaping og opti-
misme videre. Vi inviterer 
derfor til å bli med på salt-
dugnad!

Når forbrukerne blir spurt hva de helst 
vil unngå å spise for mye av, svarer 
over 70 % at de forsøker å unngå salt. 
Samtidig kommer tre fjerdedeler av 
saltet i maten fra industrifremstilt mat. 
Kjøttprodukter og brødvarer er de to 
største kildene til salt i kostholdet. Salt 
kan gi økt blodtrykk, som igjen kan øke 
risikoen for hjerte- og karsykdom, som 
hjerteinfarkt og slag. Vi spiser ca 10 g 
salt om dagen per person i Norge, og 
det er omtrent dobbelt så høyt som 
helsemessig anbefalt. Sammen med 
WHO, FAO og 194 andre land i verden 
har Norges helsemyndigheter et mål 
om å jobbe med saltreduksjon de neste 
årene. 

Det første målet er en 15 % reduksjon 
innen utgangen av 2018. Deretter er 
det et mål om 30 % reduksjon fra da-
gens nivå innen 2025. Som en del av ar-
beidet ønsker myndighetene å inngå et 

frivillig partnerskap med matindustrien 
og storhusholdning/servicenæringen
 5. oktober 2015. Bedrifter som blir 
med på partnerskapet forplikter seg til 
å jobbe for å redusere saltinnholdet i 
produktene sine. Målet er å komme ned 
mot veiledende saltmål i ulike matva-
rekategorier, som for eksempel i ulike 
kjøtt- og fiskeprodukter, meieriproduk-
ter og ferdigmatkategorier. Det skal 
etableres en nettportal med informa-
sjon om partnerskapet, hvor de delta-
gende bedrifter vil fremsnakkes. 

Vi oppfordrer alle kjøttbedrifter til å 
starte en gradvis saltreduksjon i sine 
produkter fremover. Bedrifter som vil 
være med i partnerskapet kan ta kon-
takt med Trine Thorkildsen i MatPrat 
eller Ellen Hovland i Animalia senest 
innen slutten av september. Les mer 
på www.animalia.no.

Invitasjon til saltd ugnad
Ellen-Margrethe Hovland fra Animalia 
holder stadig foredrag om viktigheten av 
å redusere saltinnholdet i kjøttprodukter.
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Alt fra små diller og farsotter, til store megatrender
som i stor grad preger hele samfunnet. 

Når vi snakker om trender i matverdenen kan dette 
for eksempel være små, sære dietter for spesielt 

interesserte eller store forbruksdrivere som sunnhet 
og convenience.  

Trender 
kan være 
så mangt 

Noen trekk ved samfunnet generelt, 
kan ha noe å si for forbruk og etter-
spørsel. Dette gjelder også for etter-
spørsel etter forskjellige matvarer. Slike 
trekk kan være: 

• Økonomi
• Miljø og klima 
• Endringer i befolkningen (flere og 
 flere eldre; eldreboom)
• Politisk fokus
• Endringer i lovverk

Når det gjelder store trender, eller 
drivere av forbruk i forhold til mat her 
i Norge, er de viktigste stikkordene 
antageligvis Helse og sunnhet, Con-
venience (enkle eller raske løsninger) 
og Naturlighet. Dette er store, seige 
trender som har lang varighet og som 

kommer til uttrykk på mange ulike 
måter. Fokuset på helse og sunnhet vil 
neppe avta i særlig grad i nærmeste 
framtid. Men at fokuset endrer fasong 
eller farge om man vil, er ganske sikkert 
- for eksempel i form av ulike dietter 
eller nye treningsmetoder. Conveni-
ence er også en megatrend som vil 
fortsette lenge og vel inn i framtiden, 
selv med framveksten av mindre tren-
der som eksempelvis slow-food. Tid blir 
en stadig viktigere valuta, og løsninger 
eller konsepter som bidrar til å frigjøre 
tid vil fortsette å være en hovedtrend. 
Naturlighet ser også ut til å ha sub-
stans til å være en megatrend som vil 
vare fremover, og er såpass stort at 
det kommer til uttrykk på mange ulike 
måter. Eksempler på dette er fokus på 
økologiske matvarer, som nå ser ut til 

å få litt mer fart på seg i Norge, fokus 
på kortreist mat, fokus på dyrevelferd 
og generelt større fokus på hva maten 
inneholder.

MatPrat var nylig på en studietur i Lon-
don hvor et av punktene på agendaen 
var et trendforedrag av den britiske 
trendguruen Dr. Morgaine Gaye. Hun 
er noe så spektakulært som en «Food 
Futurologist». En helt utrolig kunn-
skapsrik og spennende dame. Hun ga 
oss et innblikk i hva slags ting vi kan 
forvente å se (mer av) framover. Ikke 
spesielt tilrettelagt for forhold i Norge, 
men her er likevel noen artige stikkord 
som i større eller mindre grad vil prege 
fremtidige trender:

Morgaine Gaye: http://morgainegaye.com/

Protein Mer fokus og bedre utnyttelse
Kvalitet Slakteren gjør comeback. Eller enda bedre: Vær din egen slakter
Insekter Proteinrik, billig og miljøvennlig. Din fremtidige samvittighetsmat
Lukt Uutforsket salgstriks: skap lojale kunder til ditt merke med lukt!
Frokost Nå skal vi spise flere frokoster
Automater Ikke bare sjokolade og brus på salgsautomater, framtiden krever
  ordentlige middagsalternativer døgnet rundt, hvorsomhelst
Opplevelser/erfaring Bevisste forbrukere vil ha merverdi – krever smart markedsføring
Helse Man vil rett og slett spise mindre i framtiden
Grønnsaker som dessert Grønnsaker trenger ikke være som du tror, det kan også være godteri
Svart mat Farger er fullstendig passé, fremtidens mat skal være svart
Emballasje Er miljøfiendtlig og noe man bør redusere. For eksempel ved å produsere 
  spiselig emballasje
Fermentering (gjæring) Passer oss hardføre nordmenn i grunnen ganske bra

Ny trend i sommer: Foodtrucks, eller Cafe-
vogner, har inntatt deler av landet. Her forenes 
ulike trender i ett konsept, både Sunnhet, 
Convenience og Naturlighet.
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Periode Tema Kategori Produkter

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 aktivitets-periodene fokuseres det 
rundt overordnet situasjon, som beskriver 

sesongen og produktene på en tydelig måte.

Aktivitetsåret 2015


