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Svin, ribbe,
 pinnekjøtt, 

sylter og ruller, 
reinsdyrkjøtt, steiker, 

kalkun, julebakst, 
kaker og desserter, egg 
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Innhold

Så er det igjen tid for å fylle huset med 
forlokkende dufter av kanel, ingefær, 
nellikspiker og alle slags hyggelige ak-
tiviteter.  Det som for mange står som 
årets absolutte høydepunkt, er rett 
rundt hjørnet, og en salig blanding av 
forventning og kos blander seg lett med 
frykten for ikke å komme i mål. 

Kom jul 
med din 
gledeTrykk på julematen i hele

desember! Side 6-9.

Det skal handles og bakes, vaskes og pusses. Noen drøm-
mer om å gi bort spiselige gaver, andre håper få tid til å lage 
sin egen sylte. 

Vi i MatPrat ønsker å bidra til at kosen og førjulshyggen ikke 
ødelegges av mas og kjas. De færreste bryr seg lengre om 
de klassiske syv slagene og kravene om hva som hører til av 
forberedelser før jul, er heldigvis betraktelig senket fra tid-
ligere generasjoners. Nordmenn er verdensmestere i å kose 
seg, og nå er det virkelig god anledning til å ta den helt ut.  
La oss gå sammen om forberedelsene. Inviter til matnyttige 
juleverksteder og lystige bakedugnader. Hvis alle tar med 
seg hver sin favorittdeig, blir det fort fullt i kakeboksene. På 
MatPrat sidene ligger det masse oppskrifter og inspirasjon 
både til nybegynnere og de mer avanserte. 

La oss hegne om «utdøende håndverk». Trenden å søke 
våre røtter og gamle mattradisjoner har fått sin renessanse 
særlig blant de unge.  Dette harmonerer også godt med et 
stadig voksende ønske om mer bærekraft og mindre sløsing. 
Fler og fler forsøker seg på egne sylter, andre stapper sine 
pølser.  Et annet tema for å komme sammen er hjemmelag-
de posteier og spiselige gaver. Tidligere i år ble som kjent 
fårikål nok en gang kåret til vår nasjonalrett. Forbrukerne vil 
ha norsk tradisjonsmat og i jula er det julemat fra bunnen av 
som gjelder.   

Kom jul med din glede.
Side 2-5.

Dette spiser vi i jula.
Side 18-19.

Reinkjøtt på julemenyen.
Side 20-23.

Klare for å ta Norge med storm.
Side 24-26.

Hilser håndverks-
kvaliteten 
velkommen!
Side 27.

Tid for lange frokoster mog gode 
samtaler. Side 10-11.

Tradisjonen tro.
Side 12-13.

Svinekam og skinkestek.
Side 14-15.

Tapas er fremdeles en vinner 
blant unge. Side 16-17.
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      ass på å sette av dager i kalenderen
    som er reservert sosiale sammen-
komster og inviter til en hyggelig gløgg-
kveld eller til å lage en middag sammen.  
I høst lanserte MatPrat et eget matunivers 
for barn fra 9-12 år. www.matstart.no er fylt 
med enkle oppskrifter som barn kan lage på 
egenhånd, eller hva med å la middagen bli 
en trivelig familieaktivitet?  På MatPrat sine 
nettsider ligger det dessuten nye, fargerike 
tapasretter basert på tradisjonell julemat 
som passer godt både i førjulstiden og ikke 
minst som smaksbomber i romjula.
 
Fir på kravene, senk skuldrene. På MatPrat 
finnes det en kolleksjon av raske førjul-
retter, basert på gode hverdagsretter med 
touch av jul.  Prøv julesalat med juleskinke, 
valnøtter og tørket fiken, eller hva med 
julewraps med medister?

Vi går en travel tid i møte og det må gå kjapt 
innimellom. Og når julefreden endelig sen-
ker seg, er det tid for lange frokoster hvor 
hjemmelagde ruller og sylter er garantert 
stas. Romjulen er for mange den gang i året 
man samles med venner som har kommet 
hjem til jul og familie man ikke har sett på 
lenge. MatPrat har oppskrifter på reste-
mat med ny vri om det skulle være ribbe, 
pinnekjøtt, kalkun, reinsdyr eller annen 
tradisjonell julemat igjen. Her er det både 
oppskrifter og gode teknikker på den som 
vil avrunde med desserter i tradisjonelle 
eller mer innovative utgaver.

Det er i butikken det endelige slaget står 
om hvilke råvarer og retter forbrukeren 
velger seg, enten det blir ribbe, lutefisk, 
pinnekjøtt, rein eller kalkun. 

Sammen kan vi bistå med gode råd og sikker 
veiledning og på den måten hjelpe forbru-
kerne på veien til en koselig jul full av gode 
matopplevelser.  Så la oss dele juleønsket 
om fornøyde kunder og forbrukere gjennom 
hele juleperioden. Sammen skaper vi jul! 

P  
 Hvis du nå har lest de to foregående 
sidene, sitter du med et bilde av jula 
som årets største matbegivenhet. For 
deg som jobber i butikk opplever du 
jula både som privatperson og som 
yrkesutøver. I den siste rollen skal du 
både bidra til å oppfylle kundenes 
forventninger til jul og samtidig gjøre 
jula til best mulig butikk, økonomisk 
sett. Da kan det være at du har mer 
enn nok med å sørge for at butikken er 
leveringsdyktig på julas tradisjonsmat, 
som på mange måter selger seg selv. 
Men du har allikevel en mulighet til å 
optimalisere din rolle i julesettingen. 

Når kjeden du jobber i kanskje har an-
nonsert juileribba til kr 29,90 - og der-
med bidratt til å bringe kunden i hus, 
skal du prøve å påvirke kundene med at 
den gode juleopplevelsen kan være å 
velge et premiumprodukt med høyere 
grad av håndverksmessig kvalitet enn 
lokkevarene. Og at juleopplevelsen 
ikke bare er de definitive høytidsda-
gene, men mange små stunder i førjuls- 
og romjulstiden, med rom for mange 
produkter som ikke nødvendigvis er de 
mest opplagte. 

På de nærmeste sidene gir vi deg 17 
ideer til nettopp dette. Bruker du dem, 
utnytter du julesesongen til å selge 
enda flere matvarer av god kvalitet, 
som igjen vil gi kundene en enda bedre 
matopplevelse. En blåruss hadde vel 
kanskje sagt, at det dreier seg om å 
utnytte hele salgspotensialet i jula, og 
dermed tilfredsstille folks ønsker og 
behov med fortjeneste.

O       g apropos jul 
 med din glede



Trykk på julematen 
               i hele desember!
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Jula er vel den sesongen 
hvor vareutvalget er mest 
annerledes enn resten av 
året. Samtidig er det tradi-
sjon som fortsatt gjelder, 
og det er i grove trekk 
råvarene til de samme 
tradisjonsrike julerettene 
som kundene etterspør. 
Men, det er lov å komme 
med noen tips, og gi inspi-
rasjon til kundene for å 
holde «julekoken» i hele 
desember. Jula er ikke 
bare julaften, med ribbe
eller pinnekjøtt, men hele 
førjulen er minst tre uker
med kjempepotensial for
å selge julemat. I romjuls-
uka skal det også lages 
middag, og ikke minst på 
nyttårsaften. Jula består 
rett og slett av masse 
muligheter til å friste 
kundene dine med all 
slags julemat!

Rask førjulsmat 
Julepølser i lange baner
Julepølse er super hverdagsmat i førjulstiden. Surkålen kan godt vente noen 
uker til, men en bruschetta med julepølse, epler og sukkererter, eller en litt barsk 
utgave på grillen, er verdt å prøve. Julepølsa inneholder ofte litt fløte og kavring 
for å få den ekstra god. Julepølse er vanligst urøkt, men finnes også røkt i fine og 
grove varianter. Det siste på markedet er skinnfrie julepølser.
  
Samle alle julepølsene til en real eksponering. Vossakorv, julepølse, grov julepølse, 
sossisser, juleknakk, innmatpølse eller andre lokale varianter. Finn fram tilbehør 
som sennep, lefse, surkål, m.m

Smaksprøver på årets sylte!
Det er lov å tyvsmake på årets sylte 
før jul! Tradisjonelt ble sylta laget av 
grisehode, men det finnes også et par 
snarveier til sylte. Ribberull og buklist-
sylte som er såpass enkelt å lage at de 
fleste bør få det til. Sørg for å ha et bra 
utvalg av sylter, utvalget varierer litt i 
forhold til hvor du bor i landet. Noen 
vil ha sylta grå, andre vil ha den rødlig 
og tilsatt litt nitrittsalt. Sylte finnes hel, 
halv og ferdig oppskåret. 

Det vil garantert vekke oppsikt med 
halve grisehoder i kjøttdisken! Og for 
pyser går det greit med buklist. For, det 
er en begynnende trend med juleverk-
sted med venner og familie, og da er 
det om å gjøre å tilby entusiastiske 
kunder det de trenger for å lage sylta 
selv!  Finn fram syltekrydder, gelatin, og 
gjerne syltepresser også! 

Lammerull, ferdig eller hjemmelaget
Lammerull er klassisk julepålegg. Og 
for deg som jobber i kjøttavdelingen er 
det lurt å ha litt kunnskap om lammerull 
nå i førjulstiden! Det som trengs til 
hjemmelaget lammerull er svangen og 
gjerne litt kjøtt fra lammebog. Svangen 
er den benfrie delen av siden på 
lammet, som også kalles for rulleskinn.  
Prinsippet for rull er at rulleskinnet 
brettes ut, og skiver av kjøtt, krydder 
og gelatin legges lagvis i midten og 
deretter rulles sammen. Rullen kan 
enten sys sammen med nål og tynn 
hyssing, eller surres med hyssing. 
Både rull og sylte presses i form eller 
syltepresse etter koking.  

Det er stadig flere som ønsker å lage 
sin egen lammerull til jul. Sørg for å ha 
det de trenger tilgjengelig! Og for dem 
som ikke vil lage rullen selv, kan du jo 
komme med noen førjulstips på bruk av 
lammerull.  

Den allsidige juleskinka
Ferdig kokt juleskinke er også bra hverdagsmat før jul som kan brukes på mange 
måter. Den holder seg godt i kjøleskapet, og kan brukes i omelett, wraps, pai, på 
en litt julete pizza, i stekepanna med ulike grønnsaker eller med en saftig og hot 
appelsinsalat. 

Juleskinke finnes både i rå og kokte varianter, men ferdig kokt juleskinke er nok 
det beste valget for travel førjulsmat. 

Medister i en fei
Ordet medister kommer fra tyske metwürst, som betyr svinepølse. Medisterdeig 
er kvernet svinekjøtt som inneholder inntil 25 % fett. Medisterfarse er en ferdig 
spedd medisterdeig, tilsatt melk, krydder og stivelse, og er klar til å tilberedes.  
Medisterfarse kan brukes til medisterkaker, kjøttboller, og til “hjemmelagde” 
medisterpølser. I jula blir medisterdeig gjerne omdøpt til julefarse. Medisterkaker 
lages av medisterdeig eller kvernet svinekjøtt som har godt med fett.  

En enkel snarvei til medisterkaker er å blande like deler med medisterdeig og 
medisterfarse. På denne måten blir det grove og nesten hjemmelagde medister-
kaker med minimal innsats. 

Grillet julepølse i lefse

Syltepinner

Juleskinke med potetstappe

Bruschetta med lammerull Medister Albondigas
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Tradisjonell helgemat 
eller romjulsmat
Kalkun med stuffingtips
Du kan trygt anbefale kundene dine 
kalkunfilet til festmåltidet. Det vanligste 
er hel kalkun, men de senere årene har 
det blitt mer og mer vanlig med kalkun-
filet eller kalkunbryst med både skinn 
og vingeklubben sittende på.  Kalkun-
filet og kalkunbryst fås både i naturelle 
og marinerte varianter. 

Farsert kalkunfilet er en spennende 
måte å servere “stuffet kalkun” på.  
Lag gjerne noen ferdig farserte 
kalkunfileter til å ha i disken, eller tilby 
det de trenger for å fylle den selv. 
Og for de av kundene som går for 
frossen hel kalkun, minn dem på at den 
trenger 2 – 3 døgn tining i kjøleskap 
eller ett døgn i kjellertemperatur før 
den tilberedes. 

Svinekam er festmat!
Vi har mye å lære av danskene, og 
helstekt svinekam er noe vi burde ha 
adoptert for fullt for mange år siden! 
Svinekam som er fylt med svisker og 
epler, med sprø svor er muligens julas 
beste svinestek. Svinekammen blir for 
det meste solgt sammen med ribba 
som familieribbe, men steketiden på 
ribbe og svinekam er ikke den samme, 
så ideelt sett burde kam og ribbe tilbe-
redes hver for seg. 

Sørg for å ha flere varianter svine-
kam i disken, både med og uten svor, 

og gjerne en eller to fylte varianter. 
Svinekam med svor bør stripes, og ikke 
rutes. Skjær svoren i ca 5 – 8 millimeter 
tynne striper med en skarp kniv. Da blir 
svinekammen enkel å steke og skjære 
i skiver. Den kan fylles med epler og 
svisker eller for eksempel aprikos og 
hakkede urter. 

Røkt lammelår
Kanskje synes kundene at et helt røkt 
lammelår er litt mye mat, men det de 
kanskje ikke vet, er at det passer både 
varmt og kaldt. Det vanlige er å koke

Stor og saftig skinkestek! 
Skinkestek bør absolutt ha en fast plass 
på middagsbordet i julen. Skinkestek er 
både magert kjøtt, litt fett og bra med 
sprø svor på utsiden, mat som passer 
for de fleste.  
Tradisjonelt var skinkesteka med ben, 
nå er det vanligste skinkestek uten ben. 
Ulempen med skinkesteker uten ben 
er at de er svøpt i et nett som gjør det 
litt vanskelig å få sprø svor. Så tipset til 
elskere av “bestemors” skinkestek er å 
kjøpe et stort stykke skinke med ben 
og svor, skjære ut benet, og tilberede 
den på gamlemåten. 

Lag i stand i kjøttdisken noen reale og 
gammeldagse skinkesteker uten ben 
med svor, og uten å ha dem i et nett. 
Tar du en hel skinke med ben, brukes 
flatbiff og rundbiff til skinkestek uten 
svor. Mørbrad, bankekjøtt og lårtunge 
blir til fine steker med svor.

Juleskinke
Juleskinke er skinkestek som er lett-
saltet og røkt. Men den fås også urøkt, 
og noen steder i en sukkersaltet variant. 
Sistnevnte er en bror av svenskenes 
“julskinka”. Skal du servere skinka hel 
og varm er det best å gå for den som 
er rå. Er du ute etter skinke som jule-
pålegg og til raske julemiddager, er 
den ferdig kokte midt i blinken.  

Den enkleste måten å tilberede rå jule-
skinke på, er å pakke den i folie og bake 
den i ovnen på 125 grader. Husk å bruke 
steketermometer. Den er ferdig kokt 
når termometeret viser ca 70 grader. 

et helt lår i vann, eller under folie i 
ovnen, og servere det varmt med kokt 
kålrot. Og det som ikke blir spist til 
middag blir til populær mat i de kalde 
julemåltidene. Lettsaltet røkt lammelår 
selges også ferdig kokt, og da heter 
det ofte badsturøkt lammelår. 

Et helt røkt lammelår er ofte nok mat til 
flere middager. Den røkte og salte
 lammesmaken er lett å kombinere med 
både salt og syrlig, og tåler godt tilbe-
hør med “litt trøkk i smaken”. 

Kalkun med stuffing og fløtesaus Partystek av skinke

Fylt svinekam med aprikos Røkt lammelår med 
stuede rotgrønnsaker

Juleskinke med ovnsbakte grønnsaker
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Tid for lange frokoste r 
                     og gode sa mtaler

Dagene starter ofte med hele familien samlet rundt velfylte 
frokostbord. Tradisjonene rundt julefrokosten står sterkt. 
Over hyggelige samtaler nytes deilig, tradisjonelt julepålegg 
som, sylte, rull, leverpostei, lammelår, juleskinke og kanskje til 
og med en liten, kald ribbebit. Kokt egg, eggerøre, spekemat 
og røkt fisk hører selvsagt også med. Det skal være mat med 
runde, syrlige, søte og kraftige smaker om hverandre, delikat 
satt frem. En fryd for øyet, så vel som magen. Sørg for å ha 
et godt utvalg av julepålegg i butikken. By gjerne kundene 
på smaksprøver, ikke alle er like kjent med de tradisjonelle 
julepåleggene! Lag en sjekkliste til dine kunder med ‘must-
haves’ produkter til julefrokosten. Og sett gjerne frem til-
behør som pickles, syltede rødbeter, syltet gresskar, kapers, 
svisker, portvinsgelé, ripsgelé og tyttebær, det er godt følge 
til julepålegget, og gir mersalg for din butikk!

Årets sylte og rull 
Sylte er det mest tradisjonelle julepå-
legget som stort sett bare er å få kjøpt 
i jula. Tradisjonelt sett ble sylta lagd av 
et grisehode, men det finnes heldigvis 
noen snarveier til en god sylte. På mat-
prat.no finnes tips og trinnvis beskri-
velse av hvordan lage sin egen ribbe-
sylte, eller lammerull. Vi ser en økende 
interesse for å ta vare på tradisjoner og 
glemt gammelt håndverk. Unge voksne 

forbrukere søker tilbake til det ekte, 
det originale og det hjemmelagde. Det 
har blitt trendy å arrangere juleverk-
sted med tema: «vi syr rull og sylte». 
Sørg for å tilby entusiastiske kunder 
råvarene de trenger for å lage sylta 
eller rullen selv. Og sett gjerne frem 
syltekrydder og gelatin! Det er ekstra 
stas å si at man har lagd pålegget til 
julefrokosten selv, eller kunne gi bort 
en spiselig, hjemmelaget julegave!Julefrokost

Julefrokost

Ribbesylte Lammerull

På julaften og ellers i romjula er det ende-
lig tid for å puste ut, senke skuldrene og 
stresse ned. 
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Julaftens middag er for mange årets viktigste måltid, og den 
skal gjerne være slik den alltid har vært. Tradisjonene står 
sterkt, med ribbe og pinnekjøtt som troner på toppen når 
julefreden først senker seg. De unge forbrukerne er samti-
dig i økende grad nysgjerrige på tradisjonsmaten og ønsker 
å danne egne tradisjoner. De skal tilberede julematen for 
første gang, og vil sette ekstra stor pris på tips, råd og veiled-
ning. For andre er det jo også et helt år siden sist, og det kan 
være greit med en oppfriskning på hvordan man egentlig 
fikk svoren på ribba sprø. Resten av romjula er det rom for å 
eksperimentere litt mer med julematen. Kundene, og da spe-
sielt de yngre ønsker gjerne å bruke råvarer de kjenner, som 
ribbe, skinkestek, svinekam eller juleskinke, men med nye 
spennende smaker og gjerne med nye spenstige varianter på 
tilbehøret. Vi har oppskriftene, og du må ha råvarene.  

Tradisjonen 
             tro

Skinkestek med sennep og aprikos Porchetta Skinkestek med appelsinkokte gulerøtter Gratinert juleskinke
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Skinkestek med grønnkålsalat Skinkestek med fiken og mandler Skinkestek med svor Surret skinkestek

Skinkestek og svinekam er produkter som passer den mo-
derne familien midt i blinken – spesielt hvis den tradisjonelle 
steken med svisker, surkål, brun saus og poteter får en sprek 
vri. Svinestek og svinekam er takknemlige råvarer, som med 
riktig tilberedning gir et saftig og mørt resultat. God gam-
meldags service, tilberedningstips og -råd om hvordan få den 
perfekte svinesteken, er absolutt gull verdt for forbrukeren. 
Om forbrukeren lykkes på kjøkkenet, vil fristelsen bli stor til 
å kjøpe produktene igjen og igjen. Her hjelper vi i MatPrat 
deg, med gode tips, og en stekeguide som kan være til hjelp 
for forbrukeren slik at det blir riktig tilberedning på de ulike 
      kjøttstykkene. Kjøttet er magert og har en mild egensmak 
            som gjør det lett å kombinere med all verdens smaker. 

Svinekam 
      og skinkestek 
– knasende delikatesser

Jula er høysesong for sprø svor, men det er ikke bare 
ribbe som gir oss den knasende delikatessen. Svinestek 
og svinekam med svor er tradisjonell julemat som har 
et stort potensiale til å bli spennende og god julemat i 
romjula.
 

For forbrukeren kan det være vanskelig 
å få et godt resultat ved tilberedning av 
familieribbe. Vi anbefaler derfor heller 
å tilby kunden svinekam med svor og ribbe 
som ribbe. Disse to stykningsdelene tren-
ger forskjellig tilberedning for å oppnå et 
godt resultat.  

La svoren strutte
Svor og nett er en dårlig kombinasjon! Et godt resultat, og 
sprø svor på skinkesteken er avhengig av forarbeidet. Den 
må være godt rutet, noe man dessverre sjeldent ser på skin-
kesteken som ligger i nett i butikken. Er man heldig og får 

sprø svor allikevel, hjelper det lite når den oppblåste svoren 
sitter fast og blir dratt av sammen med nettet. Skinkestek 
med svor bør derfor alltid være uten nett. Skinkestek uten 
svor holder seg derimot rund og fin om den er i et nett.

Ribba er en tusenkunstner
For de fleste er julemiddagen hellig og mange mener det 
ikke er lov å finne på noen kulinariske sprell på selveste 
julaften. Men siden julefeiringen varer en drøy måned for de 
fleste, og alle rekker å smake på samtlige juleingredienser 
både en, to og tre ganger, er førjulstiden og romjulen godt 
egnet til å teste ut nye varianter. På Matprat finner du nå flere 
nye, smakfulle og freshe oppskrifter på ribbe med spennende 
smaker. Hvis du som butikkansatt prøver deg på litt forskjel-
lige retninger å smaksette ribba på, gir det helt klart grobunn 
for gode tips til kundene og dermed også for mersalg.  

Asiatisk ribbe med hot kålsalat

Tilby familieribba 
på en bedre måte
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Tapasoppskrifter laget med tradisjonelle juleprodukter har vært superpopulære, 
og tilbakemeldingene sier oss at mange vil ha mer. Derfor har vi også i år laget 
flere nye lekre tapasretter. Disse er basert på lett tilgjengelige råvarer som alle 
finner i sin nærbutikk.

Små porsjoner med smakfull mat laget og anrettet på en kul måte, gjerne med 
norske velkjente smaksnyanser iblandet en asiatisk twist. Det er det som er tren-
den nå.

Vi har samlet et lite utvalg av rettene vi vil fronte i årets julekampanje. Rettene blir 
garantert lagd av veldig mange, så da er det bare opp til deg å sørge for at varene 
er i hus når de unge matglade stormer butikken på jakt etter godbiter. Oppskrifter 
er aldri skrevet i stein, det er lov å prøve nye ting. Vi er 100 % sikre på at hvis de 
butikkansatte har noen tapastips i ermet, vil det sikre godt mersalg i juletiden som 
kommer.
 

Over flere år har vi i Matprat kunnet konstatere at tapas 
er noe av det mest populære å ty til når unge mennesker 
skal ha fest og vennelag.
 

Ribbe gir saftige og 
smakfulle tapasretter 
Ribbe er en fantastisk råvare som på grunn av sitt fettinnhold behol-
der saftigheten selv etter lang tids varmebehandling. I tillegg er det 
en råvare som så til de grader er mottakelig for krydder og deilige 
smaker. Det åpner opp for mange muligheter, også for ferdigstekt 
ribbe og rester etter det tradisjonelle ribbemåltidet. Lager man ribbe 
med innslag av både sterke, salte og syrlige ingredienser oppnår man 
en velbalansert, kjærkommen og frydefull julesmak på tapasbordet. 
Ribba stiller opp og det gjør sannsynligvis også kundene dine. Ribbe 
er superpopulært! 

Magert og smakfullt til fest
Renskåret svinekjøtt inneholder bare 2-5 % fett, og passer derfor midt i blinken for kundene 
dine som ønsker å feste livremmen på samme hakk også etter jul.
Det betyr ikke at man skal gå på kompromiss med smaken, snarere tvert imot. Svinekjøtt 
egner seg utmerket til tapas nettopp fordi det er så mottakelig for alskens gode smaker. 
Kanskje spesielt sammen med krydderiene og råvarene vi har for vane å bruke her i Norge 
rundt juletider. Tapasretter til nyttårsselskapet, laget med renskåret svinekjøtt og proppet 
med smak, har vi flere av på matprat.no. Prøv for eksempel de deilige svinerullene fylt med 
dadler og hasselnøtter. De er fantastiske på smak og veldig enkle å få til. Husk derfor å tilby 
renskåret svinekjøtt i butikken mellom jul og nyttår.

Kalkuntapas
Fordelen med kalkunkjøtt er at det med sin milde og søtlige egensmak passer sammen med 
de fleste krydderier og tilbehør.  I tillegg er kjøttet også garantert mørt og magert. Kalkun-
kjøtt er med andre ord perfekt å lage enkle og raske tapasretter med. På matprat.no har vi 
flere smakfulle retter med kalkun som imponerer og som skaper en aldri så liten julestem-
ning i ganen. Sørg for å ha kalkunfilet i disken både før jul, og i romjulen frem mot nyttårs-
festen. derfor å tilby renskåret svinekjøtt i butikken mellom jul og nyttår.

Kalkunsalat Glassert ribbe

SvinerullFylt kalkunrull

Tapas er 
  fremdeles 
en vinner 
  blant unge
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Foruten poteter, saus og diverse tilbe-
hør, fylles 54 % av middagstallerkene 
med svineribbe og 33 % av middags-
tallerkene med pinnekjøtt på julaften. 
I tillegg er det rundt 5 % som sier de 
spiser julepølser og medisterkaker, men 
det er vel rimelig å anta at dette deler 
tallerken med ribbe i svært mange 
tilfeller. Andre matvarer er i liten grad 
representert på middagsbordet akkurat 
denne kvelden. Pizza for eksempel, spi-
ses det veldig lite av på julaften, verken 
til middag, lunsj, brunsj eller annen type 
formiddagsmat. Det viser nå i alle fall 
våre undersøkelser. Det er ribbe og pin-
nekjøtt som gjelder. Og det ser ikke ut 
til at dette er noe folk har tenkt å endre
 på med det første, for disse tallene har 
vært imponerende stabile de siste 15 
årene.

Pinnekjøtt versus svineribbe 
Vestlendingene tviholder på sitt pinne-
kjøtt i like stor grad som østlendingene 
sverger til sin ribbe: Det spises klart 
mest pinnekjøtt på Vestlandet, mens 
det spises klart mest ribbe på Østlan-
det. Tilsvarende spises det klart minst 
pinnekjøtt på Østlandet, mens det spi-
ses klart minst ribbe på Vestlandet. Da 
snakker vi for øvrig om Østlandet uten 
Oslo. I Oslo, Midt-Norge og Nord-Nor-
ge er fordelingen mellom ribbespisere 
og pinnekjøttspisere ganske likt tallene 
på totalnivå. Den virkelig store skillelin-
jen når det gjelder norske julemattradi-
sjoner synes altså å følge Langfjella. 

Er det én dag i året hvor 
man slipper å lure på hva 
man skal ha til middag, 
så er det julaften. Da skal 
man ha svineribbe eller 
pinnekjøtt. Den saken er 
helt grei. Nordmenns jule-
mattradisjoner står nemlig 
fjellstøtt - i hvert fall hvis vi 
snakker om selve julaften. 

Nyttårsaften
Nyttårsaften er en dag hvor vi har et 
litt mer avslappet forhold til tradisjoner, 
og heller har fokus på fest og moro. 
Således preges årets siste festmåltid 
mer av festligheter enn av tradisjoner, 
og vi varierer i større grad mellom ulike 
råvarer og menyer. Dette gjenspeiler 
også tallene over hva vi spiser som 
hovedrett til middag denne siste av 
årets aftener: selv om vi har to klare 
«vinnere» i kalkun (spises av 34 %) 
og pinnekjøtt (spises av 15 %), er det 
likevel langt større spredning i hva man 
spiser på nyttårsaften enn hva tilfellet 
er for julaften.

Dette spiser vi i j ula

SLIK SPISER VI OSS 
GJENNOM JULAFTEN (Ipsos MMI 2013)

Dette spiser vi: 
• 54 % Ribbe  
• 33 % Pinnekjøtt 
• 6 % Julepølser 
• 5 % Medisterkaker 
• 5 % Kalkun 
• 2 % Skinkestek
• 1 % Torsk

Hva spises hvor:
• Oslo:  ribbe 59 %, pinnekjøtt 24 %  
• Østlandet:  ribbe 73 %, pinnekjøtt 14 %
• Vestlandet:  ribbe 20 %, pinnekjøtt 68 %
• Midt-Norge:  ribbe 56 %, pinnekjøtt 38 % 
• Nord-Norge:  ribbe 50 %, pinnekjøtt 33 %     

SLIK SPISER VI OSS UT AV ÅRET 
PÅ NYTTÅRSAFTEN (Ipsos MMI 2013)

Dette spiser vi: 
• 34 %  Kalkun 
• 15 %  Pinnekjøtt 
• 10 %  Annet kjøtt 
• 7 %  Ribbe/svineribbe 
• 5 %  Biff/helstekt indre-/ytrefilet 
• 3 %  Tapas
• 3 %  Kylling

Hva spises hvor:
• Oslo:  kalkun 29 %, pinnekjøtt 9 %
• Østlandet:  kalkun 40 %, pinnekjøtt 7 % 
• Vestlandet:  kalkun 27 %, pinnekjøtt 30 %
• Midt-Norge: kalkun 33 %, pinnekjøtt 19 %
• Nord-Norge: kalkun 36 %, pinnekjøtt 14 %
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Tradisjonsmat står høyt i jula, reinkjøtt er en delikatesse med helt unik historie. 
Stek, filet og biffer av rein har sin naturlige plass på festbordet. Skav og spesialprodukter 
er også råvarer til enkle retter som vil imponere gjestene. 

Reinkjøtt til jul

Forrett med reinkjøtt
Det skal litt til for å konkurrere ut julas 
sterke tradisjonsmiddager. Hva med å 
kombinere det beste av norske råvarer? 
Legg inn reinkjøtt som en delikat forrett 
til juletorsken, kalkunmiddagen eller før 
juleribba. Til forrett trenger en mindre 
kjøtt per porsjon, ca. 50-100 gram. 
Små retter av rein, eller enkle speke-
produkter, fungerer også utmerket som 
juletapas til vennefesten.

Web-kampanje uke 51 og 52

Gravet reinsdyrfilet med rødløkskompott og soppkrem

Reinsdyrtartar

Reinsdyrcarpaccio
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  ul og nyttår består av mange høytidsdager, men også mange hverdager. 
Juledagene kan fylles med alt fra det enkle til det mer eksklusive. Har en enda 

ikke fått inn reinkjøttet på julemenyen er mulighetene mange til å lage 
egne nye tradisjoner. 

J 
Førjul og travle romjulsdager vil en gjerne fylle med raske middagsretter, eller en 
ønsker et avbrekk fra all maten som er «typisk jul». Reinsdyrskav er skåret i tynne 
skiver og kan kjapt brukes i matretter som tar under en halv time å lage: wraps, 
fylt pitabrød, gryter, eller som pizzatopping. 

Raske retter med reinskav

Pizza med reinsdyrskav, bacon og kantareller

Lasagne med rein og syltede kantareller

Ytrefilet

Stek Flatbiff

Å tilberede reinsdyrkjøtt på riktig måte er 
avgjørende for hvor vellykket julemiddagen blir. 
Reinkjøtt bør behandles varsomt, det er små 
skiller før den perfekte rosa steken går over til 
å bli grå i fargen. På matprat.no finner forbrukerne 
egen steke- og kokeguide, samt oppskrifter med 
detaljerte fremgangsmåter.

Hvordan lykkes med reinkjøtt

• Bannerannonser på web: stek og skav 

• Film med reinskav på web-TV

• Kampanjeside med rein på matprat.no

• Nye oppskrifter på stek og forretter 
  på matprat.no

• Reinkjøtt i sosiale medier: 
  Facebook, Instagram og Youtube

Aktiviteter i uke 51 og 52
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-Når en forbruker står med vår skinke i hånda, og takker 
nei fordi prisen er 59 kroner, for så å gå på bensin-
stasjonen å kjøpe en pølse og en cola til 60, er det noe 
aldeles feil. Daglig leder Hallgeir Lomnes i Norfersk AS 
har klare meninger. Og har gjort noe med dem.

Kvalitetssjef Roy Hafstad inspiserer 
et parti surret svinesteik.

Klare for 
 å ta Norge 
med storm
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Hilser 
håndverks-
kvaliteten 

velkommen!
Da vi spør etter surret skinkesteik, er Ferskvaresjef Steffen Brenne hos Meny 
Lambertseter raskt ute med å etterfylle varer. - Vi ønsker å gi god eksponering 
til kvalitetsleverandører som bidrar med produkter som både profilerer kjeden 
og butikken. Meny har jo flere egne produktserier med kvalitetsprodukter, ikke 
minst Meny Anbefaler, hvor Meny-Lauget setter sitt stempel på produktene, 
forteller han. - Norfersk-produktene kan alle her i butikken gå god for, og vi er-
farer at vi lett blir utsolgt for en del av disse varene, så det er vel et klart signal 
om at kundene våre setter pris på den ekstra håndverkskvaliteten og gjerne 
betaler det lille ekstra.

Norfersk AS er en heleid datterbedrift av Nortura SA. Den er utviklet 
av Nortura og NorgesGruppen for eksklusivt å betjene Meny, Spar og Kiwi 
med premium produkter av storfe, svin og lam.

Hele sortimentet er forbrukerpakket, rått kjøtt, og de viktigste produktene 
er deiger, koteletter, biffer og fileter. Norfersk produserer omlag 13 millioner 
kilo kjøtt i året, har ca 70 ansatte og en årsomsetning på ca 1 mrd kroner.

Norfersk har sterkt fokus på å utvikle nye produkter, og ambisjonene er å 
lansere minimum 10 nye og unike produkter til supermarkedskvalitet hvert år.

    ammen med Norges-gruppen, og 
kjedene Meny, Spar og Kiwi, er Nor-
tura-eide Norfersk i ferd med å levere 
et sortiment av kjøttvarer med inten-
sjonen om å løfte folks produktopp-
levelser vesentlig. Det dreier seg om 
produkter som er surret, rutet, fylt, 
håndskjært og viklet…

-Vi forutsetter at flertallet av forbru-
kerne ønsker kjøttprodukter med god, 
håndverksmessig kvalitet, til en fornuf-
tig pris, fortsetter han. - Det vi gjør er 
å produsere produkter med supermar-
kedsstandard ved å bearbeide varene 
manuelt og industrielt. Det betyr at 
vi gjør litt av jobben for butikkene og 
litt av jobben for forbrukerne, men så 
rasjonelt at den håndverksmessige 
kvaliteten kan leveres for en rimeligere 
penge. Det betyr at merverdien er 
større enn hva prisforskjellen indikerer.

Kvalitetssjef hos Norfersk, Roy Haf-
stad, forteller at de har arbeidet med 
konseptet siden 2012. – Da leverte vi de 
første produktene i grunnsortimentet, 
og vi har i løpet av tiden som har gått 
både jobbet med ren produktutvikling 
og å få selve produksjonslinjen opp å 
stå. Det vi gjør er å skjære kjøttet på 
en annen måte enn ved tradisjonell 
industriproduksjon, i tillegg til at vi 
krydrer, tilsetter og fyller produktene. 
Ta for eksempel en surret skinkesteik. 
Vårt produkt er “hel ved”, og ikke 
sammensatt av flere deler. Men dette 
merker ikke kunden før etter første 
gangs kjøp, som vi er sikre på vil gi 
en annen produktopplevelse enn en 
tradisjonell industrivare. Butikkene på 
sin side kan konsentrere seg om å lage 
rene spesialiteter, og trenger ikke å stå 
på bakrommet å bearbeide selv i det 
omfanget som i dag.

-Vi tror, til tross for bensinstasjons-
eksemplet, at det norske markedet 
er sultne på spennende nyheter av 
skikkelige håndverksprodukter, og kan 
love stadig nye produkter innenfor de 
enkelte områdene, som vi forventer at 
kjedene vil løfte fram gjennom merking, 
eksponering og flyveblader, istemmer 
de to kvalitetspionerene.

 S
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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 2015

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),
   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: Lam, reinsdyrkjøtt, egg
   Sunn Biff, strimlet svinekjøtt, kyllingfilet
    Gjest Spekemat, egg (eggerøre, kaker og desserter), kalkun
uke 22 - 32 Sommer  Litt ferie hver dag     
   Gjest Svin, kylling, storfe, spekemat
   Sunn  Renskåret svinekjøtt
    Rask Spekemat, pølser, kyllinglår
    Familien Svin, kylling, storfe, spekemat 
uke 33 - 36 Skolestart  Endelig hverdag    
  MatStart Familien Svin, kylling, storfe, egg (omelett), kjøttpålegg
uke 37 - 45 Høst  Naturen spanderer    
  Gjest Lam, 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 Svin (førjulsmat og romjul)
    Tradisjon Ribbe, pinnekjøtt, skinkestek, svinekam, sylte og ruller
   Familien Baking, svin (førjuls- og romjulsmat)


