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MatPrat sitt formål er å fremme omsetning av norskprodusert 
egg og kjøtt samt bidra til økt verdiskapning for disse råvarene. 
Virksomheten er finansiert gjennom omsetningsavgift betalt av 
den norske bonden. 
 
MatPrat har tradisjonelt sett drevet generisk markedsføring med 
vekt på matglede, matinspirasjon og formidling av mat- 
kompetanse. I 2015 ser vi at dette ikke lenger er nok, og at for-
brukere, media, og samfunnet generelt nå stiller utfordrende 
spørsmål til norsk egg- og kjøttproduksjon. Spørsmål som 
utfordrer næringen innen tema som bærekraft, dyrevelferd og 
helseeffekter. 

Årets største sak ble koblingen mellom inntak av bearbeidet 
kjøtt og økt risiko for tarmkreft. Saken fikk stor medieomtale, 
og MatPrat inntok rollen som talsorganisasjon på vegne av en 
samlet bransje. I tillegg ble konkrete saker knyttet til dyrevelferd 
og landbrukets innvirkning på klima satt på dagsordenen i 2015. 
Det er avgjørende for bransjens omdømme og fremtiden for 
egg- og kjøtt som råvarer at disse problemstillingene håndteres 

på en god måte. Dette innebærer åpenhet, en proaktiv holdning 
og faglig og faktabasert strategisk kommunikasjon. Et godt sam- 
arbeid med vår søsterorganisasjon Animalia er grunnleggende  
i denne prosessen og vi ser frem til en enda tettere dialog  
fremover.

Den tradisjonelle generiske markedsføringen bidrar fortsatt til 
god formålsoppfyllelse. I 2015 gjennomførte vi seks kampanjer 
som ga gode resultater gjennom blant annet økt trafikk til 
matprat.no. Gjennom ny strategi og organisasjon samt et sterkt 
fokus på kompetanseheving og organisasjonskultur ble 2015 et 
spennende og givende år for MatPrat. Dedikerte ansatte med stå 
på-vilje og engasjement for å nå formålet fortjener en stor takk 
for innsatsen.

Men viktigst av alt er den norske bonden som muliggjør og 
rettferdiggjør vårt arbeid gjennom de gode råvarene og  
produktene det norske landbruket leverer.   

MatPrat 
– Fra bonden, 
for bonden

leder

Konkrete saker knyttet til dyrevelferd 
og landbrukets innvirkning på klima 
ble satt på dagsordenen i 2015. 
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Opplysningskontoret for egg og kjøtt har som formål å øke 
verdiskapning og omsetning av norsk egg og kjøtt for den 
norske bonden. Dette gjør vi blant annet gjennom å bygge 
kunnskap om råvarene og formidle råd og inspirasjon til for-
brukere. Opplysningsvirksomhet skal være forebyggende,  
holdningsskapende og langsiktige tiltak. Vi jobber både kort- 
siktig og langsiktig for å bygge samt vedlikeholde positive  
holdninger og preferanser til norsk egg og norsk kjøtt.

Vår overordnede virksomhetsstrategi bidrar til å sikre at vi som 
organisasjon leverer mest mulig kostnadseffektivt og riktig iht. 
vårt formål. 1.januar 2015 markerte starten på en ny strategi- 
periode (2015 – 17). Som en del av denne strategien fortsatte 
vi vårt arbeid med å styrke MatPrat sin posisjon som ledende 
aktør ovenfor forbrukere, og på å opprette dialog med relevante 
interessenter fra alle deler av samfunnet.

det du trenger å vite om mat når du trenger det 
MatPrat er merkevaren til Opplysningskontoret for egg og kjøtt 
og gjennom MatPrat jobber vi aktivt for å inneha rollen som 
Norges fremste kompetansesenter for mat. Vi ønsker å «gi folk 
det de trenger å vite om mat når de trenger det», og siden 2005 
har vi jobbet systematisk med å kartlegge forbrukernes behov 
knyttet til ulike måltider og spisesituasjoner. Dette har gitt en 
unik forbrukerinnsikt som ligger til grunn for all produksjon og 
kommunikasjon, og er en viktig årsak til at vi er en ledende aktør.

«Det du trenger å vite om mat» leverer vi gjennom et bredt 
spekter av matfaglig kompetanse. I 2015 var det som et ledd i 
den nye strategien fokus på kompetanseheving. Vi jobber med 
et fagfelt som er i kontinuerlig fremdrift og det er avgjørende 
at vi holder oss oppdatert på ny utvikling, trender og konsepter. 
Det siste tiåret har sunt, raskt og enkelt vært dominerende 
trender, og disse vil også være toneangivende i tiden fremover. 
Samtidig har dyrevelferd, miljø og klima fått en stadig større 
betydning for mange forbrukere og er nå tettere knyttet opp 
mot valg av mat og våre råvarer enn tidligere. 

«Når du trenger det» muliggjøres gjennom alle våre aktiviteter 
og kanaler. Medieverden har forandret seg de siste årene, og 
endringene skjer raskere og raskere. Det er vanskelig å forutsi 
mediebruken, men det vi vet er at betydningen av digitale medi-
er vil bli ytterligere forsterket og at mediekonsumet vil bli enda 
mer brukerstyrt. Den teknologiske utviklingen er en sterk pådriver 
 for endringer i mediebruken, og også i 2015 har bruken av mobil 
hatt en kraftig vekst. Tradisjonelt sett har vanlig PC vært den 
mest brukte kanalen til å besøke matprat.no, men mobil- 
plattformen har nå overtatt denne posisjonen. Sosiale medier 
som Facebook, Instagram, Twitter og blogg, var også i 2015 
toneangivende medier som krever at man må være aktivt til- 
stede med en klar og tydelig stemme. Dette fordrer at vi evner 
å ligge i forkant og stadig utvikle oss for å beholde posisjonen 
som Norges ledende aktør innen matformidling. Endrede for-
brukervarer og nye trender, er elementer som påvirker markeds-
situasjonen. Samtidig skaper denne utviklingen nye muligheter 
for å nå frem med våre budskap og øke vår påvirkningskraft. 

I forbindelse med dette og også som et verktøy for å raskere 
kunne omstille seg, inngikk vi i andre halvdel av 2015 et sam- 
arbeid med den anerkjente britiske mat futurologisten, Dr  
Morgaine Gaye.

interessenter 
Vi jobber tett med et bredt spekter av interessenter, og er en 
pådriver overfor myndigheter, bransje, handel og den norske 
bonden når det gjelder forbrukerorientert utvikling. Helse- 
myndighetene er et viktig kontaktpunkt og alt innhold som 
publiseres på matprat.no er i tråd med de norske kostrådene. Vi 
jobber også mot skolemyndigheter når det gjelder læreverket 
vårt «Kokeboka mi». Dette er et tilbud for mat- og helseelever i 
grunnskolen.

For at vi skulle kunne forstå prosessene knyttet til våre råvarer, 
ble det i andre halvdel av 2015 gjennomført besøk hos flere 
norske produsenter. Vi jobbet også tett med vår søsterorgani-
sasjon Animalia for å sikre at vi sammen oppfyller de behovene 
som våre interessenter har. I tillegg til dette deltok vi på en rekke 
bransjerelaterte arrangementer med det formål å bygge en  
tettere dialog, samt dele kunnskap og informasjon.

generisk markedsfører
MatPrat driver generisk markesføring, det vil si at det ikke er 
knyttet til en merkevare men til en varegruppe. Vi er en merke- 
nøytral aktør som jobber for hele den norske egg- og kjøttbransjen, 
og vi skiller ikke mellom samvirke og privat. Vi er finansiert av alle 
egg- og kjøttproduserende bønder gjennom en omsetningsavgift. 

organisasjonen 
I 2015 hadde organisasjonen 22 ansatte, der flertallet besitter 
både formell kompetanse og lang erfaring innen mat- og kok-
kefaget. I tillegg  har organisasjonen spesialkompetanse innen 
kjøttfag, ernæring, pedagogikk, kommunikasjon, markedsføring, 
strategi, økonomi og ledelse.
 
visjon og verdier 
Vår visjon: 
«Vi skal gi folk energi til å leve livet»

Det betyr at vi skal gi folk energi til å utføre fysiske og men-
tale oppgaver, inspirasjon og hjelp til å lage gode måltider og 
overskudd til å gjøre andre ting. Det er derfor vi er til, og det er 
derfor vi går på jobb med stolthet og entusiasme hver dag.

Verdiene våre er kompasset som hjelper oss med gjøre de riktige 
tingene, og som bidrar til å skape en felles bedriftskultur og et 
godt omdømme. Vi jobber etter følgende prinsipper:

MOT    Mot i valg og vurderinger
DRIV   Driv gjennom igangsetting, gjennom  
   føring og deltakelse 
LAGSPILL   Lagspill i det å spille hverandre gode
ANSVARLIGHET  Ansvarlighet i alt vi gjør

Hvem vi er 
og hva vi gjør
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leder:    
Hans Thorn Wittusen

Bransjestyret er Opplysningskontoret for egg og kjøtt sitt  
styrende organ og behandler og godkjenner strategi- og  
handlingsplan, budsjett og regnskap samt andre overgripende 
saker. Opplysningskontoret driver generisk virksomhet og 
jobber for alle norske egg- og kjøttproduserende bønder, 
uavhengig av hvem de leverer til. Virksomheten er 100 prosent 
finansiert av omsetningsavgiften for egg og kjøtt. Driften er 
regulert gjennom en avtale mellom samvirkebedriften Nortura 
og de private egg- og kjøttprodusenter v/ Kjøtt- og fjørfe- 
bransjens Landsforbund (KLF). Denne avtalen regulerer mandat 
for og deltakelse i Bransjestyret, et styre som er felles for  
Animalia og Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Bransjestyret for 2015 besto av følgende personer:

Hans er visekonsernsjef i Nortura hvor han har vært ansatt siden 
1991. Han er økonomiutdannet fra NMBU og har etterutdan-
ning fra BI. Ansvarsområdene hans er tilførsler, totalmarked og 
næringspolitikk. I tillegg har han vært leder av totalmarked og 
organisasjonsavdelingen i Norsk Kjøtt.

Bjørn-Ole er administrerende direktør i KLF hvor han har vært 
ansatt siden 1999. Han er utdannet Siv agric. fra Norges land-
brukshøgskole og har en MBA i Offentlig økonomi og ledelse fra 
Norges Handelshøyskole. Han har også bakgrunn innen  
informasjon og organisering i blant annet Akershus Bondelag.

Hanne har vært ansatt i Nortura siden 2005 og er nå direktør 
for samfunnsansvar og trygg mat. Hun er utdannet veterinær og 
bedriftsøkonom og har i tillegg mange års erfaring fra offentlig 
forvaltning og internasjonalt arbeid.

Frode har vært ansatt i Nortura siden 1983. De første årene var 
han i Gilde Nord-Norges Salgslag. Siden har han hatt ansvar for 
flere områder innen marked og salg, drift, logistikk og de siste 15 
år for medlemsområdet i Nortura. Frode har bakgrunn fra både 
melkeproduksjon, svinekjøttproduksjon og bærproduksjon.

Harald er daglig leder hos Furuseth AS. Han er udannet nærings- 
middelteknolog på slakteriskolen i Roskilde. Harald har en bred 
bakgrunn og har tidligere jobbet både som slakter, kjøttskjærer, 
kvalitetsleder og driftssjef.

Guro er fabrikksjef ved Vossafår, Orkla Foods Norge AS. Hun er 
utdannet innen næringsmiddelfag ved Høgskolen i Trøndelag og 
i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Oslo og Akers- 
hus, i tillegg til en Master i human ernæring ved Universitetet i 
Bergen.
 

Synnøve jobber med beredskap i Animalia, og er blant annet 
koordinator for Fjørfenæringas handlingsplan mot resistens. 
Hun er utdannet veterinær, i tillegg til en doktorgrad fra Norges 
veterinærhøyskole.

nestleder: 
Bjørn-Ole Juul-Hansen

styremedlem:   
Hanne Steen

styremedlem:   
Frode Vik

styremedlem:   
Harald Furuseth

styremedlem:   
Guro Kolbu Christensen

styremedlem:   
Synnøve Vatn

Bransjestyret
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Årets 
høydepunkter

Besøk hos God morgen Norge, kåring av sølvfisk og Norsk  
Juleindeks. 2015 var et spennende og innholdsrikt år. 

Året startet med en vinterkampanje som tok for seg kjappe 
hverdagsretter og hverdagsøyeblikk, som når minstejenta leker 
frisør på egen pannelugg. 63% av de vi spurte, svarte at de 
hadde sett kampanjen og 50% svarte at de syns filmene var 
morsomme. I kampanjeperioden var det en 30% økning i side-
visninger på kyllingoppskrifter.

Under årets vårkampanje lanserte vi vår første podcast. «Mat-
prat fra MatPrat. Hør praten - lag maten med MatPrat». Serien 
ble videreført i 2015, og er også med videre inn i 2016. Her kan 
man lytte seg frem til hvordan man beiner ut et lammelår, steker 
en kalkun eller lager et perfekt scotch egg.

Sommerfilmen for TV, Norwexico, ble kåret til «sølvfisken» for 
juni, og var dermed en av kandidatene til «gullfisken» 1. Selv om 
Norwexico slo godt an hos det norske folk var det høstfilmen 
med lam i verdensklasse som var årets største suksess, og 73% 
oppgav at de likte denne filmen.

I anledning skolestartkampanjen besøkte vi Wenche Andersens 
kjøkken på God morgen Norge. Vi hadde med oss MatStart- 
ambassadøren Anna Louise Gundersen Tronvold. Hun gav pro-
gramlederen noen enkle og gode MatStart- tips. Segmentet ble 
avsluttet med følgende sitat fra Wenche Andersen «MatStart, 
det beste matnettstedet for barn jeg har sett på lenge».   

Andre fredag i oktober markerte vi verdens eggdag. Egget 

inneholder proteiner av svært høy kvalitet, i tillegg til mange 
ulike vitaminer og mineraler. Derfor valgte vi å løfte egget fra et 
ernæringsfaglig perspektiv. Det ble utarbeidet en kampanjeside 
med artikler og oppskrifter som fremhevet eggets positive sider. 
Vi hadde aktiviteter på Facebook, i tillegg til bannerannonser i 
nettaviser. Slagordet for minikampanjen var «nobody puts egg 
in the corner». Kampanjesiden ble vist 17 512 ganger i løpet av 
kampanjeperioden.

Julekampanjen i 2015 ble noe litt utenom det vanlige. I nært  
samarbeid med Opinion, Google og Retriever introduserte vi 
Norsk Juleindeks, som sjekket julestemningen hos det norske 
folk. Fra den siste uken i november og til og med julaften foretok 
Opinion, på oppdrag fra oss, undersøkelser for å avdekke hva 
den reelle julestemningen i landet var. 200 tilfeldig utvalgte men-
nesker ble kontaktet hver dag og bedt om å svare på spørsmål 
for å avdekke stemningen deres. Dermed kunne vi tilpasse vårt 
tilbud av oppskrifter til den faktiske julestemningen i landet. 2. 
desember viste julestemningen 24 %, og vi frontet oppskriften 
på eggefrittata med juleskinke. 20. desember stod skinkestek på 
menyen da barometeret viste 74%. Kampanjen ga oss 267  
fortjente medieomtaler i desember.

2015 var et spennende år på alle måter og vi gleder oss til å fort-
sette å utfordre oss selv, hverandre og våre interessenter i 2016.

1  Gullfisken er en årlig prisutdeling for reklamefilmer vist på de  
kommersielle TV-kanalene i Norge
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Fokusperioder
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Tiden for nyttårsforsetter, hverdagsmiddager og travle dager. 
Mange ønsker å spise sunnere. Hverdagsrytmen skal igjen på 
plass og for mange utgjør tidsklemma en daglig kamp.

Basert på forbrukerinnsikt og på besøkstall på egne plattformer 
ble vinterkampanjen 2015 viet raske måltidsløsninger på sunne 
retter som verken går på bekostning av matgleden eller tok 
lang tid å lage for å treffe forbrukerbehovet; den sunne og raske 
hverdagsretten.

mål
Hovedfokuset i vinterkampanjen var å vise at sunn mat ikke 
trenger å være kjedelig eller ta lang tid å lage. Vårt klare mål var 
å møte et stort forbrukerbehov etter sunn og rask hverdagsmat. 
I tillegg ville vi løfte frem gode tradisjonsretter som skinkestek 
og langtidskokt kjøtt.  
 
kampanje 
For å møte behovet for rask og sunn mat og gi drahjelp i travle 
hverdager, lanserte vi årets vinterkampanje: Kjapp Mat, - mindre 
pes- mer glede. En kampanje med en webløsning som er skred-
dersydd for mobile flater og hektiske vinterdager.

Med utgangspunkt i råvarene norsk svin, kylling og biff utviklet 

vi enkle, raske og sunne oppskrifter, som matchet ønsket om en 
sunnere livsstil og frigjorde tid fra matlagingen. Alle oppskrifter 
under 550 kcal, med en tilberedningstid på rundt 20 minutter.
 
uttak
Kampanjen ble løftet fram på matprat.no. I tillegg lanserte vi en 
skreddersydd webløsning for mobil som gjorde det enkelt å dele 
handlelisten på SMS eller via Facebook. Det var bare å sende en 
melding om hvem som tok seg av dagens matlaging.

Til kampanjen ble det produsert seks filmer, som ble vist på TV 
og YouTube, rundt temaet; den plutselige hverdagen og den 
plutselige middagen. Det ble også laget bannerannonser for 
kampanjen i tillegg til at vi holdt et stort trykk ut i sosiale medier.

i tillegg til hovedkampanjen
Tradisjonsmat: Fokus på norsk tradisjonsmat, som langtidskokt 
kjøtt og klassiske søndagsmiddager i egne kanaler.

Samefolkets dag: Råvarefokus på reinsdyrskav og steke- og-
kokekjøtt + bredden av stykningsdeler på kampanjesiden. Uttak 
i sosiale medier (poster på facebook og instagram), web-TV 
(vinterfilm med skav) og bannerannonser.

Mindre pes, 
– mer glede

vinter

Med utgangspunkt i råvarene norsk 
svin, kylling og biff utviklet vi enkle, 
raske og sunne oppskrifter, som 
matchet ønsket om en sunnere livsstil 
og frigjorde tid fra matlagingen.
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Kampanjen genererte en samlet oppmerksomhet (som svarer de har sett denne reklamen) på 63 %, høyeste i 2015

29 % svarer at de liker denne TV-filmen bedre enn andre reklamefilmer på TV

Vår morsomste film: over 50 % svarer at de synes TV og web-TV filmene var morsomme

Ca 30 % økning i visninger med kyllingoppskrifter i de første ukene etter kampanjestart sammenlignet med perioden etter  
kampanjeslutt. Samme tall for oppskrifter med storfe viser en økning på drøyt 20 %

Nesten 30 % økning i total trafikk (økter/besøk) på matprat.no i kampanjeperioden i forhold til 2014

Bærende idé

«Mindre pes 
og mer glede»

Kategorier

sunn rask familien tradisjon

Vinterkampanje: Kjapp Mat, – mindre pes – 
mer glede. En kampanje med en webløsning 
som er skreddersydd for mobile flater og 
hektiske vinterdager.

Hovedfokuset i vinterkampanjen var å vise at 
sunn mat ikke trenger å være kjedelig eller 
ta lang tid å lage.

Tradisjonsmat: Fokus på norsk tradisjonsmat, 
som langtidskokt kjøtt og klassiske søndags- 
middager i egne kanaler.
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Våren er en sammensatt periode. Lysten på lettere mat våkner 
hos de fleste, og økningen søk på sunne oppskrifter er et sikkert 
vårtegn. Samtidig dekker fokusperioden både påske, høytid og 
fest med behov for norske tradisjonsretter.

Med «vårfornyelse» som bærende idé, ønsket vi å inspirere til 
sunne retter med en spennende vri, i tillegg til de mer klassiske 
rettene med nytt tilbehør.

mål
Fokusråvarene var norsk storfe, strimlet svinekjøtt, kyllingfilet, 
kalkun og magre kjøttdeiger. Satt i sammenheng med forbruker-
behovet ønsket vi å bidra med inspirasjon og oppskrifter til å 
tenke sunt. Vi videreførte arbeidet gjennom å vise forbrukerne 
at sunn mat ikke trenger å være kjedelig.

I påsken og festmåneden mai løftet vi frem gode norske mat-
tradisjoner og utviklet oppskrifter som ga tradisjonsmaten en ny 
vri i form av tilbehør.

Et annet viktig ledd i kampanjeperioden var fokuset på unge 
jenter og jern. Vi ønsket å vise at magert biffkjøtt og storfekjøtt 
var velegnet i sunne retter, og at de inneholder jern som er 
spesielt viktig for jenter og unge kvinner i fertil alder.

kampanjen
Vårkampanjen inneholdt tre viktige matsesonger: Påske, vår-
fornyelse og festmåneden mai. Vi delte derfor perioden inn i tre 
deler:

påske
Påske er høysesong for egg, og vi løftet frem eggets gode 
egenskaper og muligheter både som frokostegg, lunsjegg,  
middagsegg, smårettsegg, og det søte egget.

Vi utviklet oppskrifter som viste hvordan man lykkes med klassiske 
 lammeoppskrifter og retter med mer eksotisk vri.

vårfornyelse
Her var sunn og rask-kategorien i fokus, og vi utviklet retter som 
ikke inneholdt mer enn 550 kcal. I tillegg la vi til en egen under-
kategori hvor vi erstattet smaksdrivere som fløte og smør med 
eksotiske urter, krydder og grønnsaker fra land som Thailand, 
India og Japan.

Sunne fristelser ble laget med et tak på maks 650 kcal. 

festmåneden mai
I mai løftet vi fram norske tradisjonsretter. Vi ga spekematen 
nytt tilbehør, og produserte nye kakeoppskrifter, både kjære 
klassikere og nye favoritter.

uttak
Til sunn- delen av kampanjeperioden utviklet vi oppskrifter på 
sunne retter av norsk strimlet svinekjøtt, kyllingfilet og biff av 
storfe. Med utgangspunkt i disse, produserte vi fem podcaster 
som på en underholdende måte formidlet mathistorie, kuriosa 
og fakta om de enkelte rettene.

I tillegg arrangerte vi en egen konkurranse hvor vi oppfordret 
folk til å lage maten, ta bilde av retten og legge den på Insta-
gram med #matprat.

I tradisjonsdelen fokuserte vi på å utvikle oppskrifter og artikler 
til egne kanaler med fokus på påske og festmåneden mai. I 
tillegg gjennomførte vi to reinkampanjer i forbindelse med 
Samefolkets dag og i påskeuken.

En viktig aktivitet i vårkampanjen, var markeringen av World Iron 
Awarness Week hvor vi arrangerte et frokostseminar om jern og 
helse. Vi rettet fokus mot to av risikogruppene for jernmangel: 
tenåringsjenter og kvinner i fertil alder.

Matstart.no ble oppdatert med nye og spennende oppskrifter 
på blant annet amerikanske pannekaker, minitacos og vårruller.

Vårfornyelse
vår
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Med utgangspunkt i sunn-delen av kampanje- 
perioden, produserte vi fem podcaster som på 
en underholdende måte formidlet mathistorie, 
kuriosa og fakta om de enkelte rettene.

En viktig aktivitet i vårkampanjen, var markerin-
gen av World Iron Awarness Week hvor vi arran-
gerte et eget frokostseminar om jern og helse. 

I anledning nasjonaldagen produserte vi en stor 
kolleksjon nye kakeoppskrifter både som kjære 
klassikere og nye favoritter.

48 % svarer at de synes reklamen/de digitale annonsene var inspirerende

44 % svarer at de synes reklamen/de digitale annonsene var relevante

52 % oppgir at de får lyst å bruke matoppskrifter fra matprat.no når de ser reklamen

43 % av de som la merke til eller hørte på podcasten, svarer at de har benyttet seg av/lyttet til og laget mat ved hjelp av denne

Bærende idé

«Vårfornyelse»

Kategorier

sunn gjesttradisjon
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Litt ferie 
hver dag

sommer

I 2014 sendte vi et kamerateam ut i verden for å hente hjem 
oppskrifter og inspirasjon til sommerens kampanje. Vi ville intro-
dusere nordmenn for 2014s største mattrend: Streetfood.

I 2015 gjorde vi motsatt: Vi hentet utenlandske kokker til Mat-
Prat og utfordret dem til å lage streetfood med noen av verdens 
beste råvarer; de norske!

mål
Hovedmålet med sommerkampanjen var å fremheve den  
fantastiske kvaliteten på norsk egg og kjøtt. Samtidig ønsket vi 
å videreføre sommerkampanjen fra i fjor. Gjennom et samarbeid 
mellom våre matrådgivere og fire utenlandske kokker, utviklet vi 
nye streetfood-oppskrifter basert på sesongens norske råvarer.

kampanjen
For å få inspirasjon til autentisk streetfood, hentet vi Jonathan 
fra Mexico, Angela fra USA, Ton fra Thailand og Helle fra  
Danmark. De utviklet i samarbeid med våre matrådgivere 
oppskrifter som var en krysning mellom norske råvarer og 
utenlandske smaker. Ekte streetfood som satte fart på både 
smaksløkene og reiselysten. Den bærende ideen var: Litt ferie 
hver dag.

uttak
Det ble utviklet over førti nye oppskrifter med egg, kylling, svin 
og storfe. 

Vi valgte en oppskrift fra hver kokk og hvert land, som vi presen-
terte gjennom en tipsfilm.

I tillegg produserte vi filmen Norwexico som bygger rundt 
Jonathan sitt første møte med Norge. Møtet skildres via et brev 
til sønnen hjemme i Mexico. Gjennom tankene brevet vekker i 
hodet til gutten, får vi se Norge og «sannheten om Nordmenn», 
fortalt på en humoristisk måte. Filmen lander på kjøkkenet til 
MatPrat, med fokus på den gode kvaliteten til norsk kjøtt og 
egg.

Norwexico ble sendt på TV i juni og deler av juli, mens tips-
filmene ble vist og delt på YouTube, facebook og Instagram. I 
tillegg førte egne oppskriftsbannere fra ulike nettsider til kam-
panjesiden på matprat.no gjennom hele sommeren.

Sommerkampanjen ble promotert i egne kanaler og i sosiale  
medier. Facebooksiden var full av gode tips til streetfood, grill-
mat, desserter, pikniker og ikke minst lette sommerretter.

Gjennom et samarbeid mellom våre 
matrådgivere og fire utenlandske 
kokker, utviklet vi nye streetfood- 
oppskrifter basert på sesongens 
norske råvarer.



25 MatPrat Årsrapport 2015 MatPrat Årsrapport 2015 26

I samarbeid med kokker fra noen av verdens 
beste streetfood kjøkken utviklet vi over førti 
nye oppskrifter på gatemat med norske råvarer. 
Med dette satte vi fart både på smaksløkene og 
reiselysten. 

Facebooksiden vår var full av gode tips både 
til streetfood, grillmat, desserter, piknik og ikke 
minst lette sommerretter.

Bærende idé

«Litt ferie hver dag»

Kategorier

sunn rask familien gjest

Kampanjen genererte en samlet oppmerksomhet 
(som svarer de har sett denne reklamen) på 49 %

35 % svarer at de liker denne TV-filmen bedre enn 
andre reklamefilmer på TV

Nesten 50 % svarer at de synes TV-filmen var Morsom41 % svarer at de synes TV-filmen var Interessant

Over 20 % økning i total trafikk (både besøk og 
brukere) på matprat.no i kampanjeperioden i  

forhold til 2014
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Slipp barna løs
med matstart.no

skolestart

I 2014 siden lanserte vi et eget nettsted for barn. Vi visste at 
barn elsker å delta i matlagingen, men at mange foreldre kvier 
seg for å la dem få komme til. Nettstedet skulle være et eget 
matunivers hvor både foreldre og barn skulle kunne føle seg 
sikre på at med disse oppskriftene var det trygt å lage mat. 

Målgruppen var barn i alderen 9- 12 år og oppskriftene var rikt 
illustrert, trinnvis forklart og fylt med mat og glede. Gjennom 
skolestartkampanjen i 2015 ønsket vi å fremheve MatStart, for å 
kunne nå enda flere.

mål
Hovedmålet med kampanjen var å gjøre så mange barn og forel-
dre som mulig kjent med nettsiden. Vi ville fortelle om de enkle, 
gode oppskriftene og om de ulike kategoriene: etter skoletid, 
middag og kos. Ikke minst ville vi vise hvordan matstart.no virket.

kampanjen
Vi utviklet flere oppskrifter, særlig med tanke på at mange 
barn kommer sultne hjem til tomme hus. Vi utvidet kategorien 
etterskoletidmat med gode og sunne retter basert på råvarene 
svinekjøtt, kylling, egg og kjøttpålegg. I tillegg utviklet vi flere 
enkle hverdagsoppskrifter under kategorien middag.

uttak
For å vise hvor lett det er å lage mat og hvordan nettsiden  

fungerer, bygget vi videre på filmene fra sist år og la til egne 
sitater fra kommentarfeltet på nettsiden.

Budskapet var: «Titusenvis av barn er allerede i gang. Slipp  
barna løs på kjøkkenet med matstart.no. Nettstedet for barn 
som liker å lage mat».

Vi inngikk et samarbeid med fire av Norges mest populære mat-
bloggere og ba dem om å teste ut nettsiden sammen med egne 
barn. Resultatet ble fire personlige opplevelser, formidlet på en 
begeistret, positiv og inspirerende måte. Bloggerne har hatt 
over 15.000 lesere av sine blogginnlegg om MatStart.

Vi hadde et stort trykk på digital annonsering, i tillegg til at vi 
gjennom hele perioden var aktive i egne kanaler som matprat.
no, facebook, Instagram og i MatPrat Informerer.

Kampanjen resulterte i et langt innslag i «God morgen Norge» 
på TV 2 den 8. september. Tema for innslaget var MatStart i 
forbindelse med skolestart-kampanjen. Vi fikk mye god omtale 
og sendingen ble avsluttet med et nesten 10 minutters segment 
hvor programlederen avsluttet ved å si at MatStart var det beste 
hun hadde sett på nett på lenge.

Vi utviklet flere oppskrifter, særlig 
med tanke på at mange barn kommer 
sultne hjem til tomme hus.
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For skolestartkampanjen i 2015 ønsket vi å sette 
et ekstra fokus på MatStart, for å kunne nå enda 
flere. 

Vi utvidet kategorien etterskoletidmat med gode 
og sunne retter basert på råvarene svinekjøtt, 
kylling, egg og kjøttpålegg.

Vi inngikk et samarbeid med fire av Norges mest 
populære matbloggere og ba de teste ut nett-
siden sammen med sine egne barn.

74 % oppgir at de synes budskapet i reklamen er lett å forstå på TV

44 % svarer at de synes TV-filmen var Relevant

36 % oppgir at de får lyst å bruke matoppskrifter fra matstart.no når de ser TV-filmen

51 % svarer at kampanjen påvirker det generelle inntrykket deres av MatPrat på en positiv måte

Bærende idé

«Endelig hverdag»

Kategorier

familien matstart

Antall økter (besøkende) øker med 30 % i kampanjeperioden, sammenliknet med samme periode i 2014
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Naturen 
spanderer

høst

«Norsk lam i verdensklasse» har etter mange års langsiktig 
arbeid fra MatPrat blitt et velkjent begrep. I høstkampanjen for 
2015 ønsket vi å sette fokus på kvaliteten til norsk lam.

Vi ville også fortelle om alle de gode norske råvarene naturen 
spanderer. 

mål
I årets høstkampanje stod det norske lammekjøttets smak og 
kvalitet i fokus. Stadig flere viser interesse for råvaren og ønsker 
å vite hvor på dyret den kommer fra. Derfor så vi behovet for 
å få utviklet en digital oppdelingsguide. Vi laget en interaktiv 
guide som gjorde det enkelt å klikke seg rundt til de ulike styk-
ningsdelene, og videre fram til oppskrifter og tips om hvordan 
kjøttet bør tilberedes. På den måten kombinerte vi målet om å 
øke kunnskapen blant befolkningen samtidig som vi befestet vår 
posisjon som et kompetansesenter med høy råvarekunnskap.

kampanjen
Basert på folks kjennskap til kvaliteten på norsk lam, valgte vi å 
fokusere på hva som gir det denne posisjonen. Historiefortelling 
en god måte å treffe forbruker på, og det norske lammet har 
mange av disse gode historiene. Lammet som slippes ut om 
våren og spiser det naturen gir, enten det beiter i innlandet, 
ved sjøen eller på fjellet. Alt dette som bidrar til å plassere det 
norske lammekjøttet i særklasse.

Med «Naturen spanderer» som bærende idé, la vi opp til at det 
man trengte av inspirasjon til høstens middager, være seg tradis-
jonsmat, fredagsbiffen eller hjemmelaget pasta og desserter, lå 
lett tilgjengelig på matprat.no.

uttak
For å vise eksempler på det norske lammets unike oppvekstkår, 
sendte vi ut et kamerateam. Gjennom dem fikk vi følge den 
norske lammebondens kamp mot ville dyr, vær og terreng. 

Filmen viste strevet i et land hvor kun en hundredel av jorden 
er dyrkbar, og mangfoldet av urter, gress, planter og lyng som 
legger grunnlaget for beitet og bidrar til lammeprodusentens 
stolthet til sitt produkt.  

Budskapet lød: Gjør våren til sommer, og sommer til glede. La 
smaken av Norge være svaret på strevet. Da er den vanskeligste 
delen av oppskriften gjort.

I tillegg produserte vi to korte filmer: «Klassisk lammestek» og 
«Lam mørbrad» som bidro til å skape lyst på norsk lam ved å gå 
inn på matprat.no.

Som en viktig del av høstkampanjen lanserte vi en interaktiv opp- 
delingsguide på matprat.no. Denne gjør det mulig å klikke seg 
fra bilder av dyret, ned til de ulike stykningsdelene og videre til 
tilberedningen. Oppdelingsguiden er nedlastbar og kan printes 
ut i A4 størrelse og som plakat. Det ble også laget en trykket 
plansje som var rettet mot opplæringsinstitusjoner innen mat- 
og kjøttbransjen.

Høstkampanjen fokuserte på egg, koke- og grytekjøtt, biff og 
rein (flatbiff). Kampanjen ble delt i sosiale medier, på web-TV og i 
digitale bannerannonser.

Det ble produsert podcasts om utbening av lammelår og surring 
av fylt stek.

Verdens eggdag ble markert som en del av kampanjen den 9.  
oktober. Her ble eggets sunne og helsemessige egenskaper 
løftet frem i bannerannonser og i MatPrats egne kanaler. En 
effektiv og effektfull kampanje. For å treffe den mannlige delen 
av de matinteresserte laget vi en egen kampanjeside for hjem-
melaget pasta, som vi promoterte i sosiale medier med  
segmentering direkte inn mot målgruppen.



33 MatPrat Årsrapport 2015 MatPrat Årsrapport 2015 34

Vi lanserte en interaktiv guide for øke kunnskap 
om kjøtt, 

Med «Naturen spanderer» som den bærende idé, 
la vi også opp til at det man trengte av  
inspirasjon til høstens middager

Til podcast produserte vi nye episoder med tema 
utbening av lammelår og surring av fylt stek.

Bærende idé

«Naturen spanderer»

Kategorier

kos tradisjon gjest

Kampanjen genererte en samlet oppmerksomhet 
(som svarer de har sett denne reklamen) på 48 %

32 % svarer at de liker disse TV/Web-TV-filmene 
bedre enn andre reklamefilmer på TV og Web-TV

81 % mener kampanjen viser at MatPrat har fokus på 
gode norske råvarer

75 % oppgir at de synes budskapet i reklamen er 
lett å forstå på Web-TV

72 % synes profilfilmen viser at norsk lam er i 
verdensklasse, og halvparten blir inspirert til å 

spise/bruke mer norsk lam.
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Julen står sterkt i Norge. Allerede i oktober var det en økning i 
antall julesøk på matprat.no. Kampanjeperioden, med førjuls- 
tida, julehøytiden og nyttår er mangfoldig, både når det gjelder 
forbrukerbehov og råvarefokus.

mål
Hovedmålet med julekampanjen var å ta eierskap til begrepet 
«Det du trenger å vite om julemat, når du trenger det». Samt 
bygge kjennskap til matprat.no som leverandør av inspirasjon, 
informasjon og kunnskap om julemat i førjulstiden.

kampanjen
I desember 2015 målte vi julestemningen og presenterte den 
gjennom Norsk Juleindeks (http://norskjuleindeks.no). Basert 
på daglige spørre undersøkelser viste vi oppskrifter i tråd med 
stemningsnivået i befolkningen.

Norsk Juleindeks målte hvordan julestemningen i Norge utviklet 
seg igjennom kampanjeperioden. Det ble også målt hva som var 
med på å påvirke stemningen gjennom adventstiden. Analyse-
byrået Opinion gjennomførte daglige befolkningsundersøkelser, 
MatPrat analyserte interessen for julemat, Google leverte statis-
tikk på søk, Retriever analyserte det redaksjonelle og sosiale 
mediebildet, mens Tidal analyserte trendene i musikkverden 
koblet opp mot kampanjeperioden.

Vi utviklet over hundre nye oppskrifter med 1 til 100 prosent 

smak av jul. I tillegg til den tradisjonelle julematen. Uansett hvilken 
 stemning forbrukene var i kunne de finne alt av oppskrifter til jul 
på matprat.no. Helt nytt i år var en egen «sharing-meny».

uttak
Fra slutten av november og gjennom hele desember delte vi 
oppskrifter som speilet den faktiske julestemningen i Norge. 
Oppskriftene ble løftet frem på norskjuleindeks.no, på matprat.
no, i sosiale medier og gjennom våre betalte kommunikasjon-
skanaler. Kampanjen fikk god oppmerksomhet i fortjente medier. 
Norges største radioprogram Nitimen og avisen Nationen meldte 
julestemningen i Norge fra dag til dag. Vi var på God Morgen 
Norge, NRK Østlandssendingen, Hallo P3, P4, og i Dagbladet, 
samt fagmedier og lokalmedier over hele landet.

I kampanjeperioden holdt vi åpent nettmøte alle hverdager. I 
tillegg til at vi var tilgengelige på Facebook for spørsmål om 
oppskrifter eller andre ting som omhandlet julematen.

Seks oppskriftsfilmer med enkle løsninger til førjulstiden ble vist 
på tv og i digitale flater. De klassiske juleheltene som ribbe, pinne- 
kjøtt og kalkun fikk egne podcaster, slik at forbrukerne enkelt 
og underholdende ble guidet til det beste resultatet. På barnas 
matnettside MatStart fant man alt fra juleburger, til kokos- 
makroner samt flere nye oppskrifter både til skolemåltidet,  
middager og andre hyggestunder.

Mindre pes, 
– mer glede

vinter

I desember målte vi julestemningen 
 og presenterte den gjennom Norsk  
Juleindeks. Basert på daglige spørre  
undersøkelser viste vi oppskrifter i tråd 
med stemningsnivået i befolkningen.
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24% oppgir at MatPrat har utpekt seg som leverandør av inspirasjon og kunnskap om norsk julemat i  førjulstiden. Ingen konkurrenter 
i nærheten av dette, godt.no er nærmest med 2% og TINE, Meny og Gilde med 1%

Kampanjen genererte en samlet oppmerksomhet (som svarer de har sett denne reklamen) på 51 %

38 % sier at TV-filmene inspirerte til å lage enkel julemat i førjulstiden

46 % oppga at de fikk lyst å bruke matoppskrifter fra matprat.no når de så reklamen

Bærende idé

«Sammen skaper vi jul»

Kategorier

Over 3,3 millioner besøkende/økter på matprat.no i desember 2015, noe som ga en økning på 40 %  i forhold til 2014

tradisjon rask familien gjest

NORGES
JULESTEMNING

% %

?

Prosjektet med julestemning ble initiert ut fra et 
ønske om å skape og inspirere med oppskrifter 
som reflekterte julestemningen befolkningen 
faktisk var i.

I desember 2015 målte vi julestemningen og 
presenterte den gjennom Norsk Juleindeks.

Ribbe, pinnekjøtt og kalkun fikk egne podcaster, 
slik at forbrukerne enkelt ble guidet til det beste 
resultatet.
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Målinger og  
resultater

Som en del av vårt arbeid og for å forstå markedet rundt oss 
gjennomfører vi kontinuerlige omverdensanalyser for å fange 
opp strømninger og endringer rundt oss. 

En rekke samfunnsmessige diskusjoner påvirker vårt arbeid 
direkte eller indirekte og det er viktig at vi kartlegger og gjen-
nomfører aktiviteter for å svare på disse. Effekt- og resultat- 
målinger bidrar til å gi oss en klar retning å jobbe ut ifra i et 
marked og en omverden som er i stadig endring. Et av våre 
viktigste verktøy her er vårt «dashboard» Dette verktøyet viser 
kontinuerlig målinger av våre aktiviteter i de ulike kanalene.

tall fra 2015 
Total uhjulpen1 kjennskap MatPrat 1 
MatPrat har en uhjulpen kjennskap på 64 % ved utgangen av 
2015, mens de nærmeste fem konkurrentene ligger på mellom 
6 % - 13 %. Det vil si at det er 64 % som (uten hjelp) nevner Mat-
Prat som en tilbyder av tips og oppskrifter til matlaging, mens 
det er under 13 % som nevner noen av konkurrentene.

Preferanse
34 % foretrekker å bruke MatPrat som leverandør av oppskrifter, 
tips og ideer ved utgangen av 2015. 

Posisjon, «Det du trenger å vite om mat når du trenger det»
40 % forbinder MatPrat med dette ved utgangen av 2015.

Merkevarestyrke
Hver måned måler vi vår merkevarestyrke gjennom åtte defin-
erte verdier vi ønsker å forbindes med. Ved utgangen av 2015 
er det 44 % som opplever at MatPrat er «Tilstede», mens 43 % 
opplever MatPrat som «Inspirerende» 

1 «Total uhjulpen kjennskap» angir hvor mange som nevner MatPrat som 
tilbyder av tips og oppskrifter for matlaging, uten å få se alternativer – 
altså uten hjelp.
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Hvor stor tillit har du til at MatPrat er en seriøs og god informasjonskilde for oppskrifter, tips og ideer i forbindelse med matlaging?

Jeg stoler mer på informasjonen som kommer fra MatPrat enn den som kommer fra matvareprodusentene som f.eks. Gilde, Prior, 
Nordfjord Kjøtt, Finsbråten og Den Stolte Hane.

MatPrat er aktøren som best dekker mitt behov for oppskrifter, informasjon om mat og hjelp til matlaging.

MatPrat sine tjenester og løsninger via nett, brett og mobil er de som er mest brukervennlige.

MatPrat er aktøren jeg opplever som mest innovativ og nyskapende i forhold til matkonsepter og oppskrifter.

MatPrat har en balansert og troverdig framstilling av ernæringsspørsmål også i forhold til de offentlige ernæringsrådene.
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matprat.no 
Vår hovedplattform matprat.no hadde i 2015 en økning på 
30% fra året før, med over 22 millioner besøkende på tvers av 
desktop, mobil og nettbrett, og over 55 millioner sidevisninger. 
Juli var, som forventet, måneden med lavest besøkstall med 
rundt 1,2 millioner besøk. Allikevel var dette en økning på 
300,000 brukere fra samme måned i 2014.  Desember var 
årets beste måned med en økning på rundt hele 1,2 millioner 
besøk. På nyttårsaften opplevde vi en «all time high» da våre 
kalkunoppskrifter ble vist over 85,000 tusen ganger. Dette er 
det høyeste oppskriftstallet (etter råvarekategori) som har fore-
kommet i løpet av en dag.

Vår nysatsning, nettsiden for barn matstart.no, leverte også over 
all forventning med over 650 000 besøkende. I perioden rundt 
skolestart og opp mot jul var det spesielt mye trafikk. Ellers er 
siden jevnt besøkt utover i året, med gjennomsnittlig rundt 1800 
besøkende daglig.  I tillegg fortsatte den positive utviklingen 
i sosiale medier med facebook og instagram som det to klart 
største plattformene med henholdsvis over 150 tusen og 30,000 
følgere. Det var en jevn økning i aktivitet (deling, kommentarer 
og likes) på sosiale medier i løpet av hele 2015, men særlig 
kraftig økning fra høsten og ut året

Fortjente- og sosiale medier er derfor et viktig element i vår 
kommunikasjon og bidrar til å skape den nødvendige helheten 
som trengs for å oppnå størst mulig gjennomslagskraft rundt 
våre budskap. I 2015 oppnådde vi følgende resultater knyttet til 
denne typen omtale: 
• MatPrat ble omtalt eller nevnt i totalt 1 825 medioppslag i 

redaksjonelle medier i perioden.
• 64% av omtalen var i papirmedier, 35% i nettmedier og <1% 

i TV/Radio.
• Det var i desember det ble publisert flest artikler som 

nevnte eller omtalte MatPrat.

• Hamar Arbeiderblad var det enkeltmediet som publiserte 
flest oppslag etterfulgt av Varden. Totalt ble MatPrat nevnt 
eller omtalt i 251 medier.

• I sosiale medier ble det i perioden publisert 24 379 innlegg 
som nevnte Matprat.no. Dette er en økning på 1306% fra 
forrige periode

effektmåling
SNF (Stiftelsen Næringsforskning) har på oppdrag fra OEK sett  
på effekter av generisk markedsføring av MatPrat gjennom  
prosjektet «Utvikling av resultatmålingssystem for Opplysnings- 
kontoret for egg og kjøtt». Dette er et omfattende prosjekt, som 
består både av en litteraturstudie av internasjonal forskning om 
generisk markedsføring og effektmåling av konkret generisk 
kommunikasjon fra MatPrat. Følgende sitater er fra rapporten fra SNF:
• «Vi finner at MatPrat sin generiske markedskommunikasjon 

øker betalingsvilligheten for produktet i reklamer og det 
konkurrerende produkt, både alene og i kombinasjon med 
privat reklame. Disse effektene gjelder både på merke- og 
generisk produktnivå, samt at vi finner disse effektene på 
individ- og forbrukernivå.»

• «Gitt resultatene fra undersøkelsene og litteraturgjennom-
gangen virker det sannsynlig at MatPrat sine markeds-
føringsaktiviteter skaper til dels stor merverdi for eierne. 
Både kjøpsintensjonen og betalingsvilligheten øker som 
følge av markedsaktivitetene til MatPrat som vi har sett på.»

• «Videre har vi indikasjon på at MatPrat sin generiske 
markedskommunikasjon ikke bare gjør den private reklamen 
mer effektiv (målt på kjøpsintensjonene). Den løfter for-
brukeroppfatningene av driverne for betalingsvilligheten og 
kjøpsintensjonene.»

resultatmåling på rein
I løpet av 2015 ble det utført en rekke aktiviteter knyttet til råva-
ren rein som resulterte i følgende:

23 % oppmerksomhet (som svarer de har sett denne reklamen) på Web TV mot benchmark på 11 %

Kostnad på 16.200 Nkr per oppmerksomhetspoeng (Web-TV), mot benchmark på 51.099 Nkr

73 % oppgir at de synes budskapet i reklamen er lett å forstå på Web TV

43 % oppgir at de får lyst å bruke matoppskrifter fra matprat.no når de ser Web TV-filmene

52 % svarer at kampanjen påvirker det generelle inntrykket deres av MatPrat på en positiv måte

Rein – Samefolkets Dag 2015

16 % oppmerksomhet (som svarer de har sett denne reklamen) på Web TV mot benchmark på 11 %

42 % oppgir at de får lyst å bruke matoppskrifter fra matprat.no når de ser Web TV-filmene

Sidevisninger med reinsdyroppskrifter på matprat.no seksdobles når reinsdyrkampanjen starter

50 % svarer at kampanjen påvirker det generelle inntrykket deres av MatPrat på en positiv måte

Påske – Rein

74 % oppgir at de synes budskapet i reklamen er lett å forstå på Web TV

20 % oppmerksomhet (som svarer de har sett denne reklamen) på Web TV mot benchmark på 11 %

47 % oppgir at de får lyst å bruke matoppskrifter fra matprat.no når de ser reklamen

63 % svarer de synes Web TV-filmen evner å løfte frem råvarer fra norsk reinsdyr på en positiv måte

55 % svarer at kampanjen påvirker det generelle inntrykket deres av MatPrat på en positiv måte

Høst – Rein

80 % oppgir at de synes budskapet i reklamen er lett å forstå på Web TV
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matstart – et eget nettsted for barn som vil lage mat 
Til skolestart i 2014 lanserte vi matstart.no, som er blitt flittig 
brukt av vår unge målgruppe (9 -12-år). Bakgrunnen for utviklin-
gen av et eget nettsted for barn, var at vi registrerte at mat-
kunnskapen hos den yngre generasjonen var synkende. Som  
opplysningskontor har vi et ansvar for å formidle grunn-
kunnskaper om mat og matlaging. Våre analyser viste at barn 
hadde lyst til å lage mat, men at mange foreldre vegret seg for å 
la barna slippe til fordi de var redd for søl og rot, og for at barna 
skulle skade seg på skarpe og spisse redskaper, samt det at det 
tar for lang tid. Det positive er at barna selv ønsket å lage mat. 
Ved kjøkkenbenken får barna kjennskap til ulike råvarer, smaker 
og lukter, og får utviklet kjærlighet til mat og matlaging – en 
kunnskap de vil ha nytte og glede av hele resten av livet. Smaks- 
preferanser er avgjørende for hvilke kostholdsvaner vi har både 
i barndommen og videre i livet.

Vårt mål med MatStart var å kunne tilby barnefamiliene en hjelp- 
ende hånd gjennom å lære barna å lage mat og å få dem inn 
på kjøkkenet. Mestringsfølelse og stolthet er i fokus. Vi ønsker 
å skape matglede, gode matvaner og å øke matkompetansen 
blant barn og unge. På matstart.no har vi fokus på ulike råvarer 
og smaker, og på å skape positive assossiasjoner, nysgjerrig- 
het og gode minner knyttet til maten. Med et bredt utvalg av 
oppskrifter kan de ta større del i å bestemme hva de skal lage, 
da øker også sjansene for at de smaker på mer. Dette er viktig 
fordi man i barneårene trenger et variert kosthold med nok 
næringsstoffer, for å fremme en normal utvikling og vekst.

Innovasjon og nytenking 
En viktig del av arbeidet med å utvikle siden var å anskaffe 
kunnskaper om barns ferdigheter på kjøkkenet. Det var også et 
ønske om å kommunisere på en enkel måte som var inspirerende 
og leken. Vi har gjennomført tester der vi har sett på hvordan 
barn oppfatter oppskrifter og takler utfordringer på kjøkkenet. 
Oppskriftene på matstart.no er grundig gjennomarbeidet, testet 
og tilrettelagt. Matsiden er lagt opp enkelt og pedagogisk, slik 
at barn skal kunne lykkes og for at foreldrene skal kunne føle 
seg trygge. Det er lagt vekt på hygiene og gode kjøkkenvaner 
via påminnelser om å vaske hendene før man setter i gang, samt 
å rydde etter seg når man er ferdig. Smarte tips og triks dukker 
opp underveis. Det gjør også påminnelser om å skru av den 
varme stekeplaten, eller å ta tiden hvis man har noe i ovnen.

Tilrettelagt 
Alle stegene i oppskriftene er vist med bilder der matlagingen 
er i fokus. Tekstene er korte og det er enkelt å navigere seg 
rundt på sidene både med PC, mobil og nettbrett. Hver rett er 
illustrert med forskjellige symboler på hva som trengs, både av 
ingredienser og kjøkkenredskaper. Oppskriftene er tilpasset 
ferdighetsnivået 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. Antall kokkeluer signaliserer vanskelighetsgraden.

Matstart.no har blitt det møtestedet for matglade og 
kunnskapssøkende barn som vi håpet på, og kommentarene 
som brukerne legger igjen under oppskriftene tyder på et stort 
engasjement. Oppskriftene følger MatPrat sine fokusperioder 
gjennom året. I 2015 ble det produsert over 60 nye oppskrifter 
til matstart.no, og vi lagde også en helt ny frokost-kategori. I til-
legg hadde vi fokus på etter skoletid-retter, som barn trygt kan 
lage på egen hånd. Målgruppen for MatStart er barn i alderen 
hvor man begynner å gå hjem alene etter skolen. Det er viktig 
med gode og sunne alternativer når man kommer sulten hjem 
og det er lenge til middag. Vi ønsker at stadig flere barne- 
familier skal oppdage og ha nytte av matstart.no, og kommer til 
å fortsette å ha fokus på matkompetansen blant barn og unge.

Noen av de mest besøkte rettene på MatStart i 2015:

Noen kommentarer fra brukerne:

Havrepannekaker 
Stian, 9 år: 
Jeg spiste pannekakene for et minut siden og de var super!!!😺
Amanda, 10 år: 
Det var KJEMMMMMMMMMMMPE GODT. Jeg har til og med 
lagd mange andre oppskrifter fra denne nettsiden.😺Det var bare
så godt.😺😺

Omelettrull
Maria, 11 år: 
Dette var den føste oppskriften jeg har laget på matstart, jeg er 
storfornøyd! Hele siden er perfekt!! Jeg elsker at det er så lett 
å lage oppskriften:-) Og hele tiden hadde jeg det gøy- glemte 
tiden faktisk! Skal ha den til skolen i morgen, gleder meg  
allerede:-D Anbefales på det fulleste.

Pitapizza
Emilie, 9 år: 
Det er bra og la barn lage mat! Jeg elsker mat start.no det er 
veldig bra og lett
2 barns mor, voksen: 
Barna syntes det var spennende å lage selv, samt morsomt med 
så enkel og grei forklaring! Vi kommer definitivt til å prøve flere 
oppskrifter. Falt i smak!

Eggerøre
Linn, 12 år: 
Den var kjempegod, jeg gleder meg til å komm hjem fra skolen i 
morgen! da skal jeg lage den igjen.

MatPrat i et  
samfunns- 
perspektiv

pitapizza
vennemuffins
verdens beste vafler
smoothie
omelett
pannekaker

eggerøre
pizzapiroger
vårruller
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 leverandør av kunnskap i skolen
Som nevnt i vårt MatStart-prosjekt er det hensiktsmessig at 
barn etablerer gode vaner allerede tidlig i livet, og skolen er en 
sentral arena for dette. Vi var i 2015 en sterk bidragsyter inn i 
faget mat- og helse i skolen. Dette for å sikre kunnskap og gode 
holdninger til norsk egg og norsk kjøtt som en viktig del av gode 
måltidsvaner i fremtiden.

I 2013 utviklet vi et eget læreverk for skolen «Kokeboka mi», 
tilpasset læreplan og kompetansemål, og som bygges på kost-
holdsrådene. «Kokeboka mi», er et tilbud til 5-7. trinn og 8-10. 
trinn i grunnskolen. Læreverket til mellomtrinnet består av en 
elevbok, som inneholder både oppskrifter og teori. Læreverket 
til ungdomstrinnet består av en kokebok og en tilhørende teori-
bok. Det er også utviklet lærerveiledninger til begge trinnene.

I løpet av 2015 sendte vi ut totalt 106 394 bøker. Dette er fordelt 
mellom elevbøkene og lærerveiledningene til både mellom- 
trinnet og ungdomstrinnet. Læreverket koster 10,- i frakt per 
bok, utover dette er bøkene gratis. Vi tok også en gjennomgang 
av læreverket og oppdaterte det ernæringsfaglige innholdet og 
oppskriftene i bøkene.

I tillegg til læreverket, tilbyr vi «Kokeboka mi» i digital utgave, 
og annet supplerende stoff som videoer og relaterte artikler til 
elever og lærere på opplysningskontorenes felles nettportal, 
mat.no. Her er også fellestilbudene, «smakens uke» og «mål- 
tidet». Antall besøkende på mat.no har økt med 60,16 % i 
perioden sammenliknet med samme periode i 2014. Gjennom 
vår skolesatsing når vi ut med matkunnskap – både til den nye 
generasjonen lærere og til den nye generasjonen forbrukere.

Høyskoleundervisning
Hvert år tilbyr Opplysningskontoret for egg og kjøtt under-
visning og praktisk gjennomgang av råvarene våre for høyskoler 
og universiteter i hele landet. Undervisningstiden deles 50/50 
mellom teori og praksis. Hovedsakelig besøker vi høyskoler og 
universiteter som utdanner lærere i mat- og helsefaget. Vi har 
også besøkt enkelte høyskoler med ernæringslinjer hvor det er 
ren teoriundervisning. Vi presenterer arbeidet vårt i tillegg til at 
vi har en presentasjon av læreverket og de digitale ressursene 
på mat.no. Vi fortsetter med et blikk på norsk landbruk og 
presenterer de enkelte dyreslagene og råvarene under disse. Vi 
ser på kostråd knyttet til kjøtt, ernæring og kosthold opp mot 
råvarene våre. Vi går også igjennom forbruk og forbrukstall, 
kvalitet og kvalitetsvurdering samt mattrygghet og holdbarhet. 
Vi går raskt igjennom relevante merkeordninger og avslutter 
den teoretiske leksjonen ved å gå gjennom aktuelle tilbered-
ningsmetoder og teknikker.  

Den praktiske delen har hovedfokus på ulike tilberednings- 
metoder av kjøtt og egg. Vi dekker alle våre råvarer svin, kylling, 
kalkun, lam, storfe og egg, (bortsett fra reinsdyr).

I 2015 besøkte vi 8 universiteter og høyskoler, basert på disse 
besøkene når vi rundt 500 elever i året. Tilbakemeldingene fra 

skolene er veldig bra og rundt 90% gir uttrykk for at de har hatt 
stort utbytte av besøket. 

aktiviteter 2015 for kjerneområdet ernæring,  
kosthold og helse
Helse og ernæring er en viktig faktor når man jobber med kjøtt. 
I 2015 ble det utviklet en strategi for kjerneområdet ernæring, 
kosthold og helse. Gjennom strategien jobber vi aktivt med 
bransje, handel og myndigheter i forhold til ernæring. Våre råd 
til forbruker er basert på de rådene som er gitt av norske helse-
myndigheter. 

Forskning på rødt kjøtt 
I oktober 2015 ble det foretatt en litteraturgjennomgang av 
International Agency for Research on Cancer (IARC) som 
skulle evaluere den vitenskapelige evidensen omkring rødt/
bearbeidet kjøtt og kreft. Evalueringen konkluderte med at det 
var en sannsynlig sammenheng mellom rødt kjøtt og kreft, og 
en trolig sammenheng mellom bearbeidet kjøtt og kreft. Som 
en konsekvens av denne offentliggjøringen ble det høy grad av 
mediedekning både nasjonalt og internasjonalt. MatPrat jobbet 
samarbeidet med sin søsterorganisasjon Animalia under hele 
denne prosessen og tok en synlig rolle som talsorganisasjon på 
vegne av bransjen.

Den norske kjøttbransjen tar forskningsresultatene om en mulig 
sammenheng mellom høyt inntak av rødt kjøtt og økt risiko for å 
utvikle tykk- og endetarmskreft på alvor, og gikk i 2013 sam-
men om et stort forskningsprosjekt. Prosjektet har som mål å 
fremskaffe vitenskapelig kunnskap for å kunne fremstille norsk 
storfekjøtt av bedre ernæringsmessige kvalitet. Forsknings- 
miljøene som er med i dette prosjektet er Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet (NMBU) og Nofima. Navnet på 
prosjektet er «Identifisering av det sunneste storfekjøttet», også 
kalt «Sunnere storfekjøtt» Dette kan du lese mer om på prosjek-
tets egen hjemmeside. I 2015 har prosjektet ferdigstilt inn- 
samlingen av storfe til kartlegging av næringsstoffinnhold og 
igangsatt et museforsøk samt et fôringsforsøk på storfe.

Saltpartnerskap og samarbeid om reduksjon av mettet fett
For mye salt fører til økt blodtrykk, og høyt blodtrykk er en av 
de viktigste risikofaktorene for redusert folkehelse. Det er estim-
ert at nordmenn spiser dobbelt så mye salt som anbefalt, og at 
mesteparten av saltet kommer fra industribearbeidet mat. På 
bakgrunn av dette ble det inngått en samarbeidsavtale i helse- 
ministerens næringslivsgruppe på matområdet, om redusert 
saltinnhold i matvarer. Kriteriene som lå til grunn for avtalen og 
for de ulike matvaregruppene ble utarbeidet i 2015, og MatPrat 
deltok i dette arbeidet. Saltpartnerskapet ble lansert i oktober 
2015 og er et samarbeid mellom matvarebransje, serverings- 
bransje, FoU-miljøer, bransje- og interesseorganisasjoner og 
helsemyndigheter.

I 2015 satt helseministeren reduksjon av mettet fett på agenda- 
en. Det jobbes nå med å utrede saken, og se på hva slags tiltak 
som bør og kan gjennomføres og hvilke konsekvenser disse 

tiltakene eventuelt vil ha. Kjøttbransjen har bedt MatPrat og 
Animalia om å ta et særlig ansvar for videre strategisk arbeid 
omkring dette og andre relevante temaer som løftes opp i  
næringslivsgruppen.

Barn og unge
I fjor var Nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i 
skolen på høring. MatPrat sendte inn et felles høringsinnspill 
sammen med andre aktører i egg- og kjøttbransjen, og flere av 
våre kommentarer ble tatt med i de endelige retningslinjene. 
MatPrat spilte også inn kommentarer til Ludvigsen-utvalgets 
utredning om Fremtidens skole – fornyelse av fag og kompetanser, 
 hvor vi fokuserte på den viktige rollen som faget mat- og helse 
spiller.

Som en oppfølging av Folkehelsemeldingen Meld. St.19 (2014-
2015) inviterte Helse- og omsorgsdepartementet oss inn for å 
diskutere og kartlegge hva Matprat kan bistå med for å realisere 
satsingen på sunne matvaner og økt matkunnskap blant barn 
og unge. Vi var også til stede og ga våre innspill på den årlige 
møteplassen Dialogarena for kosthold  i regi av Helse- og om-
sorgsdepartementet hvor temaene som ble diskutert var prak-
tiske ferdigheter på matområdet, og mat og måltider i skolen.

World Iron Awareness Week
Iron Awareness Week ble første gang markert i 2014 av vår 
søsterorganisasjon på New Zealand. I april 2015 markerte flere 
organisasjoner som jobber med kjøtt verden over denne uken. 
Markeringen har til hensikt å fokusere på jernmangel i befolknin-
gen, og øke bevisstheten omkring viktigheten av et tilstrekkelig 
inntak av jern via kosten. Mange tusen nordmenn har jern- 
mangel, et næringsstoff som har flere viktige oppgaver i krop-
pen. En av hovedkildene til jern i det norske kostholdet er kjøtt, 
og jo rødere kjøttet er, jo mer jern inneholder det. MatPrat 
markerte derfor denne uken, med mål om å øke bevisstheten 
rundt temaet. I samarbeid med Animalia arrangerte vi et frokost-
seminar for helsesøstre, ernæringsfysiologer, personlig trenere, 
og presse. Hovedfokuset for seminaret var tenåringsjenter og 
kvinner i fertil alder. Til seminaret hadde vi gjennomført en 
forbrukerundersøkelse som tok for seg kunnskapsnivå og hold-
ninger til jern blant norske kvinner. Universitetet i Oslo gjorde 
på oppdrag fra MatPrat og Animalia analyser av jerninntaket 
blant norske kvinner. I tillegg ble det holdt flere andre spen-
nende foredrag. I forbindelse med markeringen hadde MatPrat 
en kampanje i egne kanaler bestående av ernærings- og kost-
holdsfaglige artikler med fokus på jern, utvalgte oppskrifter og 
annet matfaglig innhold.  


