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– gatemat med 
litt klasse

    Snart er det 
“litt ferie hver dag”
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 Endelig sommer!
     Streetfood er det nye it -ordet innen sommermat. MatPrat ønsker     å definere begrepet og ta konseptet hjem til forbrukerne.

Sommeren er for mange en sosial tid, og vi i MatPrat 
    ønsker å gi folk følelsen av ”litt ferie hver dag”.

              Sommeren handler om å være sammen. Nyte de lange fine kveldene med                  familie og venner, og ikke minst er dette den årstiden hvor vi lager maten                 sammen. I parker, på strender eller i hagen, hvor grillen er en av de                   viktigste  verktøyene for god sommermat.  

                   Maten må være enkel og med variert og godt tilbehør. Som Streetfood. 

                      Små, røffe og  gjerne litt krydrede retter. Streetfood er en voksende trend

                     verden over. Vi i MatPrat  ønsker å tilby vår versjon av begrepet gjennom 

                   gode og freshe, raske og sunne varianter av Streetfood.

Trenden passer ekstra godt til den norske sommeren, med alle de deilige norske råvarene som kommer på markedet. I tillegg er det utpreget sosialt. Og ingenting er bedre enn det!

Sommerens råvarer er svinefilet, skinkebiff, 
   kylling, kyllinglår, nye biffer av storfe, 
      kjøttdeiger/burgere, spekemat, 
           eggerøre og sommerskinke. 

2 3

Innhold Endelig sommer 
side 3

Men streetfood, 
hva er det egentlig? side 4-5

Tar streetfoodtrenden på alvor side 6-9

”Vi må formidle trender til 
kundene våre” side 10

Streetfood - råvarene 
og rettene! side 11-21

Selvbetjent spekematverden side 22-23

Løft spekemat-
salget til nye 
høyder  
side 24-25

”Først lager vi 
deklarasjonen, så lager 
vi produktet”
side 26-27



- Streetfood har jo eksistert i uminne-
lige tider, mer eller mindre enkel ferdig-
mat servert i det offentlige rom, gjerne 
fra boder eller rullende salgssteder. 
Mat og drikke vi her til lands kjøper i 
kiosker, bensinstasjoner, kebab-, pizza-
sjapper og gatekjøkken. Men street-
food er ikke en ny fellesbetegnelse for 
denne maten. For tidene er i endring, 
fastslår hun.

- Skal du gå ut og spise, har du to valg: 
Du kan gå på en restaurant. Der er det 
forholdsvis dyrt, men forhåpentligvis 
bra. Eller du kan kjøpe en pølse eller et 
eller annet med en kvalitet du egentlig 
ikke vil ha. Nå er fokuset her til lands 
i ferd med å dreie fra pris til kvalitet. 
Media flommer over av matstoff og 
folks interesse for mat bare øker. I til-
legg ønsker man seg raske måltider og 
gjerne også sunne. Og det er i forhold 
til dette at streetfood-trenden har 
oppstått. Som en oppgradering av ben-
sinstasjonspølsa med høyere kvalitet 
og bedre tilbehør. Streetfood er rett og 
slett gatemat med litt klasse!

- Det er mat du på gata vil betale litt 
mer for eller gjerne tilberede enkelt 
hjemme, fortsetter hun. - Jeg kan ikke 
forstå annet enn at streetfood må ha 
et stort potensial, både for serverings-
steder med det rette konseptet og 
dagligvarebutikkers salg av ferdigmat 
og tilbehør. At sushi-restauranter nå 
utkonkurrerer hamburger-restauranter
i mange kjøpesentere rundt om i landet, 
er et tegn på den samme trenden. 

- Noe av det fine med streetfood er at 
det ikke er vanskelig eller jålete. Det 

kan gjerne dreie seg om pølser og 
hamburgere, men hele forskjellen går 
ut på å heve seg fra det industripregede 
til det hjemmelagde. Det er en bølge av 
bevisstgjøring som inkluderer omsorg 
for råvarenes opprinnelse, for hvordan 
de produseres, for dyrevelferd og for 
tilberedning. Altså en holdningsbølge 
som inneholder hele verdikjeden, for til 
slutt å skape bedre mat.

- Streetfood er en oppfordring til bruk 
av andre og bedre råvarer. En oppfor-

dring for forbrukerne til å lage enkle 
retter på en hjemmelaget måte. Og en 
oppfordring til butikkene om å tilby mer 
tilbehør og ferdigmat basert på street-
food som idé og konsept.  

Da er det bare å ta i mot oppfordrin-
gene fra den svært entusiastiske 
norgesmesteren og selvutnevnte 
mat-fanatikeren. Begynn gjerne 
på Heges matblogg: 
www.kulinariskfanatisme.blogg.no
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 Men, stree tfood, 
           hva er det egentlig?

Streetfood er det nye buzz-ordet i 
matverdenen. Men hva er det egent-
lig? Keiserens nye klær, med pølser, 
      hamburgere, kebab og pizza i for-
        kledning - eller en helt ny mat-
                     trend? Vi spurte norges-
                        mesteren i streetfood, 
                          Hege Karlstad.

Her er vinner-
retten fra NM 
i Streetfood 2013: 

Kulinarisk Fanatisme’s 
Streetfood-fest! 
Colamarinert spareribs med 
potetsalat, maiskrem, peanøttsaus, 
barbequesaus og mangosalat.

          Heges matinteresse er direkte 
            forårsaket av fritidsproblemer. 
            Da hun sluttet med hest måtte 
            hun finne på noe annet å bruke 
      tiden på, så da ble det mat.
- Her så jeg store muligheter for å være 
kreativ, forteller hun. –Du kan jo lage 
noe nytt hver dag hele livet. Det be-
  gynte hun faktisk med også. Hun 
    lagde én ny rett hver dag og la den 
     ut på bloggen sin. Og slik holdt hun 
       på i et halvt år. I dag har bloggen 
        over 30.000 lesere hver dag. 
          I tillegg ble hun altså norgesmes-
            ter i streetfood 2013, og også 
               kåret til Årets hjemmekokk.
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Vi besøkte Haugen-Gruppen for å høre deres syn på 
streetfood-fenomenet i butikk. Vi ble møtt av en 
markedssjef iført kjøkkensjef-antrekk. Som ikke bare 
presenterte powerpoints på konferanserommet, men 
like gjerne tryllet fram den ene streetfood-retten 
etter den andre.

Så er da ikke Mats Johansson noen 
vanlig blåruss. Opprinnelig svensk, sju 
år som kokk i New York, erfaring fra 
den svenske ambassaden, kjøkkensjef 
på legendariske Tostrup-kjelleren og 
direktør i Marché. Og nå altså marke-
tingsjef i Haugen-Gruppen, riktignok 
med alternativ tittel Corporate Chef.

Hva har skjedd i den store verden?
-Streetfood er avledet av fast casual, 
begynner han sitt ytterst levendegjorte 
foredrag. – Og er et produkt av QSR-
konseptet. Quick Service Restaurants 
for uinnvidde. Restauranter hvor effek-
tivisering og kapasitetsutnyttelse står i 
fokus. En form for restaurantproduksjon 
etter samlebåndsprinsippet, som i 
utgangspunktet ikke har noe med 

normal gastronomi å gjøre. Mattrenden 
Streetfood er en trend som søker det 
autentiske livet, basert på impulser 
fra flere kontinenter, fra Østen, 
Afrika og Latin-Amerika, og opprinne-
lig ivaretatt av amerikanske og britiske 
serveringskonsepter som MexMex, 
Chipotle, Kogi BBQ og Kerb Market. 
Trendene skapes ved at folk beveger 
seg, øst møter vest, og nye smaker og 
konstellasjoner skapes. TA Korea er for 
eksempel en amerikansk farsott akkurat 
nå. Serveringsstedene er enkle spise-
steder eller ambulerende kiosker, som 
rullende pølsebuer. Men det er, verdt å 
merke seg, ikke pølse i brød det dreier 
seg om, men langt mer kompleks mat. 
Vi snakker om gourmet gatelangs. 
• 

Tar 
streetfood-
trenden 
på alvor  

Fakta om Streetfood
• 20.000 streetfood-salgsvog-
 ner/boder i Bangkok sørger for 
 å dekke rundt 40 % av innbyg-
 gernes totale energiinntak 
 http://thefoodpeople.co.uk/ - 
 2011
• Hver dag spiser 2,5 milliarder 
 mennesker over hele kloden en
 eller annen form for streetfood
• Et raskt Google søk på «street- 
 food» gir over 1,4 milliarder treff
• Et søk på «street food» blant 
 bøker på Amazon gir over 
 17.000 treff. Tilsvarende søk på
 ark.no gir 188 treff



Oppsummert kan du si at streetfood 
som konsept er:

• Raskt servert
• Der folk ferdes
• Mobile løsninger
• Smaksintensivt
• Komplekse oppskrifter
• Fersk-produsert
• Mat du kan holde i den ene hånda, 
 og spise med den andre

Slik nå 2,5 milliarder mennesker verden 
over gjør hver eneste dag. På en enkel 
og uformell måte, men med en aksept 
for en matkultur på et høyere nivå.

Hva skjer her hjemme?
- Nordmenn er raske til å følge nye 
trender, fortsetter Johansson, så street-
food kan nok fort bli stort her hjemme 
også. - Food trucks vil nok dukke opp. 
Streetfood i utlandet er jo i stor grad 
basert på mobile utsalgssteder som 

gjerne forflytter seg etter ulike ruter. 
Litt av begrensningene for dette i 
Norge er klima og miljøhensyn, blant 
annet med hensyn til forsøpling på 
offentlig plass. Nettet vil være kom-
munikasjonskanalen. Om alt fra menyer, 
åpningstider, lokalisering og selvfølge-
lig anbefalinger eller ”likes”. Mange av 
utsalgsstedene vil ikke ha faste menyer, 
bortsett fra kanskje noen basisretter. 
Menyene vil endres fra dag til dag, helt 
etter hva som til en hver tid er tilgjen-
gelig av råvarer og hvilken stemning 
kokken er i. Kanskje mer aktuelt i Norge 
er enkle restaurantkonsepter med et 
smalere produktsortiment. Totalt sett 
vil vi nok se mer til håndtilpasset mat, 
både på serveringssteder og i daglig-
vare- butikkene. Mens kioskmarkedet 
som konkurrerer på pris med dårlig mat 
nok er døende. Dessuten vil sunnhets-
aspektet være en del av framtidens 
mattrend. 
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Streetfood er i vinden over hele 
verden. Hva med Norge?
MatPrat har ikke gjort noen egne under-
søkelser om fenomenet streetfood, men vi 
har annet tallmateriale som sier noe om at 
dette er populært også her hjemme. I en 
undersøkelse om nordmenns grillvaner fra 
2013 havnet «Grillspyd med kjøtt og grønn-
saker» på topp da man ble spurt om hvor 
godt man likte ulike produkter på grillen. 
Og i en annen undersøkelse med fokus på 
svinekjøtt ser vi at Pulled pork og Spareribs 
er de mest populære rettene på bestemte 
typer restauranter. Klassisk streetfood. 

Gatematen inntar butikkene
- Skal jeg gi et råd til butikkenes 
ferskvaremedarbeidere, vil det være å 
begynne med den ferskvaredisken de 
har. Ta fram eksempler på ferdigmat for 
kundene og la dem få smake. Street-
food er lett å tilberede i enkle former, 
og velegnet for butikkproduksjon og 
smaksprøver. Annerledesheten ligger i 
smaksrikdommen, og den selger. Derfor 
bør streetfood bli en del av enhver 
butikks ferdigmattilbud. Samtidig som 
idéen om å lage streetfood hjemme 
må selges inn. Det vil lett øke salget 
både av råvarer og allskens tilbehør. 
For streetfood er en trend som ikke 
bare passer på gata, men like 
gjerne til kjappe, gode og 
gjerne sunne måltider hjemme 
på kjøkkenet, fastslår trend-
formidleren med betydelig 
overbevisning.

Vil du føle ekte streetfood på krop-
pen, kan en tur til Los Angeles eller 
London anbefales. Mye inspirasjon 
finner du også på nettet, og blant de 
konseptene vi har nevnt her, kan du jo 
for eksempel velge www.wahaca.co.uk 
som første stopp.

Vil du aktivisere streetfood i din 
butikk, har Haugen-Gruppen AS tatt 
fram mye bra promotion-materiell pri-
mært til storkjøkken-markedet, men 
hvor noe av det også vil kunne skape 
street-eksponering og –aktivitet i 
butikkene.
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Spørsmålet er hvordan du kan nyttegjøre deg den nye mattrenden. 
Vi ser at mange spisesteder hiver seg på streetfood-trenden, men for 

at kjøttbransjen og handelen skal få best mulig uttelling, er det om å gjøre 
å overføre dette til noe kundene kan få til hjemme. 

– råvarene og rettene!

Det som er viktig å kommunisere, er at dette ikke bare er 
«gatemat», men at vi skal la oss bli inspirert av streetfood-
trenden, og overføre dette til maten vi lager hjemme. 
Streetfood er et ferskt begrep i Norge, og da er det viktig å 
være konkret og tydelig i starten. Her kommer vi med forslag 
både om råvarer og retter som passer rett inn i streetfood-
begrepet, og som kan være en god basis å starte med. 

Verdens ti på topp streetfood 
byer, stemt fram av Virtual 
Tourist sine medlemmer 
(via forbes.com)

   1. Bangkok, Thailand
  2. Singapore
  3. Penang, Malaysia
  4. Marrakech, Marokko
  5. Palermo, Italia
  6. Ho Chi Minh byen, Vietnam
  7. Istanbul, Tyrkia
  8. Mexico City, Mexico
  9. Brüssel, Belgia
10. Ambergris Caye, Belize

 

”Vi må formidle 
      trender til 
kundene våre”

Ferskvaresjef Johnny Guthe 
hos Meny Indre Havn i Sandefjord:

- Jeg spurte noen kunder her forleden om hva de 
mente om streetfood. De litt eldre hadde aldri 
hørt om det. Men de yngre hadde hørt om det. 
Det var noe du fikk kjøpt i Oslo…
- Streetfood er nok fortsatt en litt trendy sak å 
snakke om, men jeg føler faktisk at vi har vært 
med på utviklingen av konseptet. I mange år har 
vi tatt fram nye produkter for varmeskapet med 
fokus på kvalitet, som for eksempel spicy chicken. 
Dette er trendy produkter, som ikke er industri-
produserte og som kan spises fra hånda. Vi jobber 
med å fornye oss hele tiden, nå er det mye wraps 
det går i, wraps med grønnsaker, wraps med 
kjøtt, wraps med asparges og kryddersmør, wraps 
med pulled pork. Men vi kaller det bare ikke 
streetfood. Hvis streetfood-begrepet kan skape 
nysgjerrighet og få folk til å prøve noe nytt, bør vi 
i butikk også henge med på dette.
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– råvarene og rettene!

Pulled pork
Svinekjøtt er mye brukt, og veldig godt egnet til streetfood-inspirerte 
retter. Da er det først og fremst «pulled pork» som gjelder om dagen. 
Dette er langtidsstekt svinekjøtt, svinenakke, eller svinebog. Det finnes 
varianter med ferdig tilberedt «pulled pork», og etter hvert flere varianter 
av svinenakke og svinestek som er egnet til dette. 

Pulled pork med coleslaw

Pulled pork er tøff mat! For å få 

svinenakken god og saftig trenger 

den sin tid på grillen, men tiden er 

verdt å vente. Servert i godt burger-

brød med bbq-saus og coleslaw er 

pulled pork noe av det beste innen 

bbq.

Pulled pork bbq-pizza
Pizza laget på grillen er kjempegodt! 
Servert i porsjonsstørrelser med bbq-saus og pulled pork er dette en ekte grill-pizza som garantert vil imponere.

Pulled pork med bbq-saus

Pulled pork, eller revet svine-

kjøtt, er en klassisk amerikansk 

bbq-rett. Denne varianten pulled 

pork av  svinenakke med sennep 

og rub er laget av matrådgiver i 

MatPrat og verdensmester i 

grilling, Bjørn Tore Teigen. 

Til Teigens pulled pork serveres 

selvsagt Teigens bbq-saus.

Oppskriftene finner du på matprat.no
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– råvarene og rettene!

Spyd med svinekjøtt
Fordelen med svinekjøtt er at en stor andel av kjøttet er relativt mørt, og dermed godt 
egnet til å tres på spyd. Kjøtt fra flatbiff og ytrefilet er ekstra godt egnet til dette formålet, 
da det er enkelt å få jevnt store biter og lite avskjær. Det er flere veier å gå, og her viser vi 
spyd med flatbiff i terninger, flatbiff i staver og satayspyd av ytrefilet. Sørg for å ha stykker 
av flatbiff og ytrefilet til de kundene som ønsker å lage spydene selv. 

Satayspyd og vårrull på grillen
Tynne skiver av marinert svinefilet gjør seg godt på grillspyd og smaker nydelig. Vårruller med grønnsaker er stilig og godt, og med dette på grillen kan du trygt invitere til thailandsk aften. 

Skinkebiff på spyd 

med bakte rotgrønnsaker 

og korianderraita

Skinkebiff på spyd med bakte 

rotgrønnsaker og krydder fra 

det indiske kjøkken gir en 

smaksrik matopplevelse. 

Lag gjerne litt ekstra koriander-

raita - den smaker fantastisk!

Grillspyd med 

mangosalat

Grillspyd er en rask og 

enkel måte å grille på. 

Her har vi brukt ytrefilet 

av svin som er sunt og har 

en mild smak. En frisk 

mangosalat passer utmerket

til svinefilet.
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– råvarene og rettene!
Kylling er som skapt for retter inspirert av streetfood. Kyllingfilet er en selvskreven 
råvare, men vi ønsker å slå et ekstra slag for det saftige og møre kyllinglåret. Kyllinglår 
kan brukes på mange måter, og er godt egnet til «pulled chicken». Kyllinglår er mørt og 
godt, og kan brukes på samme måte som «pulled pork», men har mye kortere steketid. 
Overlåret på kylling er godt egnet til kyllingspyd og ellers er kyllingklubber, og hele 
kyllinglår, naturelle eller ferdig grillet, bra til streetfood. Sandwich med revet kylling

Revet kylling er kylling som er 

kokt ekstra mør i en god krydder-

blanding. Sammen med godt brød 

og en sprø og frisk salat er denne 

kyllingsandwichen perfekt lunsj - 

eller middagssnadder.

Grillet kyllinglår med kålsalatGrillet kyllinglår er noe 
av det enkleste du kan 

legge på grillen. Servert med en frisk og 
syrlig kålsalat med smak 

av kokos og lime, kan du 
drømme deg til sydligere 

strøk.

Kyllingspyd med 
bakte grønnsaker
Det er supert å kunne
lage hele middagen ferdig
på grillen. Her er grønnsakene 
delt opp og bakt i et stykke 
aluminiumsfolie på grillen. 
Godt tilbehør til grillspydene 
med kylling!
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– råvarene og rettene!

         AV STORFEKJØTT - eller jakten 
         på mer mørt, norsk storfekjøtt
Det er underskudd av norskprodusert mørt storfekjøtt, og da er det om å gjøre 
å bruke alt tilgjengelig mørt storfekjøtt på riktig måte – som mørt kjøtt. Felles 
for alle disse alternative stykkene er verdiskaping, og nettopp sommeren er en 
fin tid til å etablere disse produktene i markedet. Alle disse biffene kan fint gå 
inn i et streetfood-sortiment, og er ypperlig å bruke til spyd, strimlet biffkjøtt og 
marinerte biffer. Så langt er det «flat iron-stek og -filet» som 
er mest utbredt, men med litt innsalg til kundene, så er 
de «nye» biffene et veldig godt og spennende innslag for 
matglade folk.

Her er de «nye» biffene:

• Flat iron-stek og -filet, som sitter på 
 bogen inntil bogbladet 
• Bogbiffen, som sitter på innsiden av 
 bogsteken
• Høyryggfilet, som sitter på innsiden 
 av høyryggen 
• Dragebiffen, som sitter mellom ytre-
 fileten og ryggbeinet
• Edderkoppbiffen, som sitter på 
 utsiden av isbeinet på låret 
• På flatbiffen er ca. 1/4 av stykket 
 vesentlig mørere enn resten av 
 flatbiffen. Dette stykket heter Aduc-
 tor på latinsk, og er et avlangt og 
 fint stykke som egner seg til hel-
 steking eller biff 
• Rundsteken kan også med fordel 
 deles i to, og nesten halvparten av 
 stykket er vesentlig mørere enn 
 resten, og kan dermed brukes til biff
• Høyryggen er forlengelsen av entre-
 côte, og deler av høyryggen har 
 også potensial som mørt kjøtt

Biffwrap med guacamole og grillet paprika

Grill-marinert ytrefilet

av storfe på spyd, og

server spydene i tortilla-

lefser sammen med 

guacamole og grillet 

paprika. Kjempegodt!

Biffspyd med avokado
Lager du denne retten, 
skaffer du deg “sommer-
feeling” på rekordtid. 
Husk å sjekke at avokadoen 
gir etter for trykk når du 
er i butikken, da er den 
nemlig moden nok til å 
spises. Smakelig måltid!

Asiatisk biff
Her har vi laget 

en vri på biffen 

og gitt den en 

spennende smak. 

Marinér biffen i en 

asiatisk fiskesaus!
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– råvarene og rettene!

Variasjon av kjente produkter er alltid populært, og spekemat og egg har i alle 
år vært faste følgesvenner som sommermat i Norge. Spekemat og egg passer 
utmerket inn i streetfood-trenden, og kan eksponeres sammen med mye mer enn 
rømme og flatbrød. Spesielt er det spekeskinke og krydrede spesialvarianter av 
spekepølse som er godt egnet til streetfood. 

Frittata med tomat og spinat

Denne italienske omeletten 

byr både på løk, spinat og 

tomater. Frittata er utmerket 

som et måltid etter trening, 

som pålegg på brødskiven 

eller som en rett på et tapas-

bord. 

Grillet foccacia 
med spekeskinke
Å bake brød på grillen 
er overraskende 
enkelt. Fylt med god 
spekeskinke, man-
chego og ruccula 
smaker grillet 
focaccia himmelsk! 

Urtepannekake med spekepølse og chevreFylte urtepannekaker er en rett som treffer den glade matmons rett i hjertet, og er som skapt for anledninger der man ikke vil bruke veldig mye tid på kjøkkenet. Alt kan gjøres klart på forhånd og anrettes rett før man skal spise. Kjapt, smakfullt og spennende.
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Selvbetjent spe kemat-
                               verden

Mange mener at ferskvarer kjøpes best 
i supermarkeder med manuelle disker. 
Rema 1000 Kanalveien i Lillestrøm har 
vist at dette slett ikke er noen sannhet.

- Spekemat er på mange måter den ideelle dagligvaren, 
sier ferskvareansvarlig John-John Myhrvold. – Mye av 
varene trenger ikke kjøling, de har lang holdbarhetstid, 
brukbar inntjening og krever ikke mye arbeid. Dette er 
varer vi kan bruke til å utnytte veggplassen optimalt, og 
dermed øke fortjenesten på svært liten, ledig gulvplass. 
Vi merker at etterspørselen går i retning av mer inter-
nasjonal mat, og at dette også skaper økt salg av speke-
mat. I og med at mye ikke trenger kjøling er det lett å 
lage sameksponeringer, for eksempel med flatbrød, og vi 
ser da at den ene varen selger den andre. Ved årsskiftet 
lagde vi et lite eksponeringstorg for Grilstad-produktene, 
sammen med en bakvegg, og dette har gitt 15% økning på 
disse varene hittil i år. Så eksponering og varetrykk lønner 
seg – også når det gjelder spekemat, avslutter en fornøyd 
ferskvareansvarlig.

Elegant sameksponering 
av spekemat og flatbrød.
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Det gjør du ved å gjennomføre et lite prosjekt i din butikk. Prosjektet heter Årets 
Spekematbutikk 2014. Det er egentlig en kåring om hvilken butikk som er best på speke- 
mat. Men veien butikken går for å kvalifisere seg er det aller viktigste. Den vil gi vare-
gruppen et løft.

Vår og sommer er høysesong for spekemat. Derfor inviterer 
vi deg til å aktivisere spekematen i din butikk – og vise hva 
butikken din står for. Den som gjør det best blir Årets Speke-
matbutikk 2014.
Men, selv om heder og ære er bra, er konkurransen først og 
fremst en øvelse for hver enkelt i å bli en bedre butikk. Det 
dere skal gjøre er å oppfylle konkurransekriteriene. Det gjør 
dere ved å lage en plan og gjennomføre denne. 

Med erfaring fra tidligere konkurranser, som Årets Grill-
butikk og Årets Lammebutikk, ser vi at butikkene som deltar 

alle får et godt utbytte av å være med. Medarbeiderne går 
sammen om et felles mål. Resultatet blir en mer motiverende 
arbeidssituasjon, en bedre kjøttavdeling og gjerne høyere 
omsetning. Lista havner rett og slett et hakk høyere.

Konkurransekriteriene
Konkurransen er åpen for alle butikker som selger norske 
kjøttvarer. Uansett kjedetilknytning, butikkprofil, størrelse, 
eller om butikken har manuell eller selvbetjent avdeling 
– eller begge deler. 

ÅRETS

2 0 1 4

BUTIKK

Dette er et stemningsbilde fra 
Rema 1000 Kanalveien, som 
et eksempel til etterfølgelse.

  Bli med –
løft spekematsalget 
         til nye høyder!

Roger Johnsen hos Mathuset 
Jacob’s på Holtet i Oslo vet å 
friste kundene sine med god
spekemat. Og det er akkurat 
det som skal til for å løfte salget!

Konkurransen går ut på 
å kåre den butikken 
som best oppfyller 
følgende kriterier:

•  Hvordan 
 butikken 
 markedsfører 
 spekemat til 
 kundene

•  Hvordan butikken 
 formidler tips, idéer, 
 spekematkunnskap og 
 tilberedningsmåter til kundene

•  Hvordan butikken følger opp MatPrat sine aktiviteter med 
 egne initiativ og aktiviteter

•  Hvordan butikken ellers aktiviserer varegruppen og 
 eksponerer den i butikken

•  Hvordan butikken informerer og motiverer egne 
 medarbeidere

Slik går du fram
For å gjøre deltakelsen enklere, har vi utarbeidet et 
konkurranseskjema. Dette skal du og din butikk besvare 
og dokumentere med egne bilder. Blant de innsendte del-
takerne foretar vi en utvelgelse av de butikkene, vi vurderer 
som de beste. 
Disse vil få et uanmeldt besøk.  På bakgrunn av dette kårer vi
Årets Spekematbutikk 2014. 

                                               

Vinnerbutikken  får en hedersbevisning som kan stilles ut 
godt synlig i butikken. Medarbeiderne i avdelingen får en 
uforglemmelig middags-opplevelse  til kr. 15.000,-

     Så send en mail om din deltakelse helst allerede i dag, 
     – men innen 15. juni, da får du tilsendt konkurranse- 
     skjemaet.

Påmeldinger sendes per mail til:  
bjorn-tore.teigen@matprat.no
eller i posten til: 
Opplysningskontoret for egg og kjøtt, 
Postboks 395 Økern, 
0513 Oslo.



 

Radarparet Roar Stentun og Tom Eknes, henholdsvis kjededirektør og driftssjef hos 
Skjeggerød i Sandefjord, tenker litt tilbake i tid, men det er ingen nostalgisk 
mimring. – Før satte vi bare i gang og lagde gode pølser. Når vi var fornøyde med 
resultatet, lagde vi varedeklarasjonen. Nå er vår verden en annen. Vi begynner med 
varedeklarasjonen, og når vi er fornøyde med den, lager vi produktet.

Men i motsetning til de fleste før-og-nå-
sammenligninger er det ingen under-
tone om at alt var bedre før. Eknes og 
Stentun er stolte over hva bedriften har 
fått til. Og det med rette.

- Det er vel egentlig ingen som helt kan 
forklare det, forteller de. – Men alle som 
har levd en stund har vel registrert at 
antallet mennesker som er plaget 
av ulike former for allergi bare øker 
og øker. I dag kan faktisk allergikere i 

ulike sammenhenger defineres som et 
kommersielt marked. I USA lider 4-5% 
av befolkningen av glutenallergi, og 
hele 30% for øvrig foretrekker gluten-
frie produkter. Det er jo nettopp denne 
utviklingen kjedene har sett, og ønsker 
å tilby sine varemerker til alle, uten 
restriksjoner. Eller for å oppsummere 
på en langt mindre merkantil måte: 
”Alle skal kunne spise pølsene i barne-
selskapet”. 

Men det forutsetter altså at de er aller-
genfrie. Og det er ikke bare-bare. 
De allergenfrie produktene skal være 
mest mulig lik de ordinære varene både 
når det gjelder smak, konsistens, hold-
barhet og pris. - For å få til dette måtte 
vi finne alternative hjelpestoffer og 
konserveringsmidler i forhold til kryd-
der, melk, melkeproteiner og stivelse, 
forteller de erfarne fagfolkene. - Og all 
produksjon måtte skje på en 100% 
allergenfri fabrikk. Et anlegg hvor all 

mulighet for krysskontaminering er 
eliminert. Vi brukte to år på å bli ”reine”. 
Og i dag produserer vi åtte varemerker 
på pølsesiden, alle selvfølgelig aller-
genfrie.

I tillegg produserer vi en rekke andre 
varer, som leverpostei, blodpudding, 
servelat…til sammen flere hundre 
produktvarianter, og vi legger stadig 
nye varer til et allergenfritt sortiment. 
Vi bruker mye ressurser på å teste nye 
produkter, gjennom egne smakspanel, 
forbrukertester og kjedenes innkjøpere. 
Tilbakemeldingene fra markedet er, for 
å si det rett ut, veldig gode.

- Den største utfordringen med å utvikle 
allergenfrie produkter, uten melk og 

gluten, er å ta bort melkeproteinene og 
erstatte dem med vegetabilske pro-
dukter. Vi begynte med pølsene, men 
produserer nå både allergenfrie på-
leggs- og middagsprodukter. Dessuten 
er produktene også saltreduserte. 

Hvis trenden med flere allergikere fort-
setter å øke, øker jo også disse produk-
tenes markedsandel. Og for alle typer 
institusjoner er jo fordelene åpenbare, 
i og med at de kun trenger å forholde 
seg til én type vare. Vi ser også at folk 
uten allergi foretrekker produktene. 
Det kan ikke dokumenteres noen 
generell helsegevinst ved allergenfrie 
produkter, men mange mener at det er 
kostholdet som ofte skaper helsepro-
blemer hvis man har en diagnose.

En stadig hang til sunnere kosthold vil 
nok kunne forsterke disse holdningene 
hos folk flest, konkluderer duoen.

- Med denne utviklingen kunne vi tenke 
oss at kjedene også kunne bruke litt 
mer ressurser på markedsføring, som 
vi jo ser gir resultater. Hos Meny er det 
for eksempel en egen reol med disse 
produktene. Og den blir større for 
hvert år. Vi kan med hånden på hjer-
tet si at hele vårt sortiment, helt uten 
allergener,  består av produkter som 
kvalitetsmessig er like gode som alt 
annet. Så det skal ikke stå på oss!

Skjeggerød Sandefjord:

”Først lager vi deklarasjon en, så lager vi produktet”
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Markedet for 
allergenfrie 
produkter vokser
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Aktivitetsåret 2014

Periode Tema Kategori Produkter

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


