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Klart for barnas MatPrat:

MatStart!

Aktivitetsperiode 
uke 34-37

Skolestart
Magrere kjøttdeiger, 

kyllingfilet, egg (omelett),
kyllinglår, renskåret 

svinekjøtt, kjøttpålegg 
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Innhold

Ferien er over og vi er tilbake til hverdagen. Det krever litt omstilling å komme seg 
vekk fra late dager til mer faste rutiner med skole, jobb og  fritidsaktiviteter. 
Og i tillegg skal man ha tid til å lage sunne og gode middager som hele familien liker.

Årets skolestartkampanje fra MatPrat inneholder to ny-lanseringer: en egen tjeneste 
på matprat.no for småbarnsfamilier og lanseringen av det nye nettstedet matstart.no 
for barn som vil lage mat.

  Endelig hverdag!

Endelig hverdag!
Side 2-3.

Slipp barna løs!
Side 4-5.

Nå skal alle barn få en 
god matstart. Side 6-9.

Årets spekematbutikk.
Side 10.

Råvarer 
det er lett 
for små kokker 
å lykkes med. Side 11-17.

- Vi ruster opp en egen 
disk til skolestart.
Side 18-19.

- Pitabrød i tillegg, så er alt 
klart til etter-skoletidsmat.
Side 20-21.

NM i kjøttprodukter.
Side 22-23.

Kokeboka mi til nye elevkull.
Side 24.
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Familien på MatPrat
MatPrat har i alle år hjulpet folk med 
raske og sunne middagsløsninger i en 
hektisk hverdag. Nå lanserer vi en egen 
tjeneste for småbarnsfamilier som skal 
gjøre dette enda enklere.

I likhet med kategoriene Sunn, Rask, 
Kos, Tradisjon og Gjester finner du nå 
en egen kategori med middagsløsnin-
ger som er spesielt tilpasset barne-
familier. Denne heter Familien.

Med dette ønsker vi å gjøre det lettere 
å oppnå den gode følelsen det er å lage 
middag til hele familien, som en positiv 
aktivitet i hverdagen.

MatStart fra MatPrat
Dessuten tar vi utfordringene på alvor 
når barn skal lære seg å lage mat, og 
vi er opptatt av at barn skal få god 
matkunnskap og gode matvaner. Vi vet 
også at mange barn har lyst til å lage 
mat, men at de ofte ikke får lov til å 
gjøre det hjemme. 

Derfor er vi superstolte av å lansere 
matstart.no – et eget nettsted for barn 
som vil lage mat. Matstart.no er grundig 
gjennomarbeidet, testet og tilrettelagt 
for å lære barn, primært i alderen 9-12, 
å lage mat. Oppskriftene er bygget opp 
gjennom forklarende bilder, og det er 
enkelt å navigere seg rundt på sidene 
både med PC og nettbrett. 

Fullt trykk i ukene 34-37
Vi håper og ønsker at matstart.no gir 
barn lyst og lov til å lage mat selv og 

oppfordrer alle foreldre til å slippe 
barna løs på kjøkkenet og oppleve mat-
glede gjennom matstart.no 

I denne perioden blir det et høyt 
aktivitetsnivå både på nett, TV, egne 
medier, sosiale medier og andre for-
tjente medier.

Det er produsert en hovedfilm som 
tar for seg pitapizza og omelett. I tillegg 
blir det åtte digitalfilmer med elementer 
fra hovedfilmen. 

For hele familien er det fokus på raske 
og sunne middagsretter som alle liker 
i en travel hverdag. På matstart.no er 
hovedfokuset etter-skoletidsmat som 
barna selv kan lage. Det er også noen 
enkle middagsretter som barna kan lage 
til familien.

I tillegg blir det laget en egen nett-
kampanje som skal hjelpe foreldre til å 
få fokus på barn og matlaging. 

Dette er produktene i perioden 
• Magrere kjøttdeiger
• Kyllingfilet
• Egg (omelett)
• Kyllinglår
• Renskåret svinekjøtt 
• Kjøttpålegg 

Slipp ba rna løs!
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Jeanette Torp sorterer litt av notatene 
som har vært en del av MatPrat-teamets 
strategiarbeid.

Nå skal alle barn 
  få en god matstart 
    - Dette er langt fra noen impulshand-

ling, bedyrer Jeanette Torp, strategi-
sjef i MatPrat. - Helt siden 2005 har vi 
jobbet systematisk med å kartlegge 
forbrukernes behov, og å lage praktiske 
løsninger som tilfredsstiller disse ved 
de fleste anledninger. Gjennom dette 
arbeidet har vi avdekket at småbarns-
foreldre har spesielle utfordringer 
med hverdagsmaten når det gjelder 
å lage rask, sunn og god mat som alle 
i familien liker. Dessuten har vi sett at 
kunnskapen om å lage mat er synkende, 
både hos voksne og hos barn. Ikke 
minst har vi registrert at barna selv 
har lyst til å lage mat, men ofte ikke 
slipper til, fordi foreldrene er redde for 
søl og rot, for at barna skal skade seg 
på skarpe og spisse redskaper og at 
det tar for lang tid. Kort sagt var dette 
bakgrunnen for å etablere det nye nett-
stedet for barn, matstart.no. Og i tillegg 
lanseres det en ny kategori på matprat.
no, nemlig: ”Familien”.

Trinn for trinn er alle oppskrifter lagt opp, 
med bilder av alle ingredienser og alt utstyr, 
slik at det er lett å forstå selv for ganske små.

Matprat.no er de t dominerende nettstedet for 
matinspirasjon o g matkunnskap her til lands. 
Nå lanserer vi m atstart.no, et eget nettsted hvor 
barn skal introd useres for matverdenen, og opp-
leve matglede, m estringsfølelse og stolthet.
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Det nye nettstedet blir lansert, nær 
sagt selvfølgelig, i forbindelse med 
skolestart. Lanseringen er rettet mot 
foreldrene og blir en egen kampanje for 
å engasjere og involvere disse. Dette 
kommer til å skje med TV-filmer, digital-
annonsering på en rekke nettsteder og 
med fullt trykk i sosiale medier.

- MatPrat har høy tillit hos folk, og vi 
håper at denne vil overføres til Mat-
Start, sier Jeanette, som også kan 
fortelle at planene er klare for videre-
utviklingen av nettstedet. 

- Det er ingen tvil om at barn har lyst til 
å lage mat, og at barn også får det til 
hvis de får lov og litt riktig hjelp. Med 
MatStart skal vi også få fram den gode 
følelsen hos barna av å kunne mestre, 
og få dem til å være stolte - og si til seg 
selv: ”dette har jeg lagd”, avslutter 
strategisjefen. Selv med en aldri så 
liten mine av velbegrunnet stolthet. 
- Vi i MatPrat er veldig stolte av å kunne 
presentere MatStart, kan hele teamet 
unisont melde.

Og når alt dette er tenkt og sagt, virker det helt selvfølge-
lig at også alle landets dagligvarebutikker skal følge opp 
den gode ideen, og møte barn og foreldre med produkter, 
tips og oppskrifter inspirert av matstart.no.

- Matstart.no er laget på barnas premis-
ser. Den er ikke ”flashy” og ”underhol-
dende”, men lagt opp rent, ordentlig og 
pedagogisk. Vi har utviklet konseptet 
over ganske lang tid, blant annet gjen-
nom workshops hvor  barn har deltatt. 

Målgruppen er barn i alderen 9 til 12 år, 
og vi oppdaget gjennom forarbeidet 
at det er store forskjeller hos barna når 
det gjelder kunnskap om mat på dette 
alderstrinnet. Derfor er MatStart lagt 
opp så enkelt at alle skal kunne mestre. 

Så pedagogisk at alle
     skal mestre

La barna få prøve seg
- I og med at vi er et opplysningskontor 
har vi også ansvar for å formidle grunn-
kunnskaper om mat og matlaging.  
Men vi skal ikke utvikle barna til å bli 
gourmet-kokker, presiserer Jeanette. 
- Vi skal først og fremst skape matglede 
og gode matvaner, som vi erfarings-
messig vet at barn tar med seg videre 
gjennom livet. Hovedtanken er at barna 
skal kunne hjelpe til på kjøkkenet og 
selv lage enkle retter. Og at foreldrene 
skal se på dette som en felles sosial 
aktivitet, hvor barn og voksne kan lage 
mat sammen, og spise den samme 
maten – sammen. Hvis barn lager mat 
selv, tør de også å smake på langt mer 
av fremmede og ukjente smaker er i 
tillegg vår erfaring, sier hun.

Til inspirasjon 
  for både foreldre 
og handelen

Så noe av det første som skjer når en 
går inn på nettstedet, er en liten test 
av hva den enkelte kan og får lov til å 
bruke på kjøkkenet. Deretter kommer 
oppskriftene sortert etter hva man kan 
bruke, og vanskelighetsgrad. Det er 
bilder av alle ingrediensene og utstyret 
som behøves. 

- Hele nettstedet representerer en 
helt ny måte å tenke på, og er egentlig 
et verktøy for barna.  Der man for de 
voksne kanskje ville ha brukt tre steg 
for å vise fremgangsmåten, bruker 
vi her kanskje 15. Alle stegene er vist 
med bilder, og tekstene er korte. Og 
innimellom dukker det opp små ikoner, 
som for eksempel minner om å vaske 
hendene. Når en er ferdig, kommer en 
påminnelse om å skru av stekeovnen og 
rydde opp etter seg. Sidene er bygget 
for nettbrett og mobil.

- Vi begynner med et antall på rundt 50 
oppskrifter, med prioritet på etter-skole- 
tidsmat og enkle middager. MatPrat 
og MatStart er adskilte sider, men de 
har en tett link. Enkelte retter er felles, 
men tilnærmingen er helt og holdent 
forskjellig, avhengig av om det er for 
voksne eller barn, forteller Jeanette.

Et nitidig arbeid ligger bak de nye nett-
sidene for barn. Her fotograferes hvert 
eneste trinn på opplysningskontorets 
studiokjøkken.
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     -Vi ruster op p  
    en egen disk til 
             skolesta rt

- Meny har alltid sentrale kampanjer i forbindelse med at 
sommerferien avsluttes og skolen starter opp, forteller 
Tor Magne Solheim i ferskvareavdelingen hos Meny Alna 
i Oslo. - Det betyr at vi må sette inn ekstra bestillinger av 
matpakkeingredienser og hverdagsmat for øvrig. Tema-
disken, som eksponeres forskjellig alt etter hvilke kampanje- 
temaer som gjelder, eller om det er til hverdag eller helg, 
gires om til å møte hverdagens middagsutfordringer.
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Når barna skal innta kjøkkenet, kan det like 
gjerne være med skikkelige råvarer. På MatStart 
ønsker vi å bidra til at barn får et naturlig 
forhold til kjøtt og egg, og at de lykkes i mat-
lagingen. Vi anbefaler råvarer som gir barna en
passelig utfordring og er lette å lykkes med i 
enkle og sunne retter. 

Råvarer 
det er lett for

å lykkes med

Hovedråvarene i kampanjen er:
Magrere kjøttdeiger. Kjøttdeig av svinekjøtt, 
kyllingkjøttdeig og karbonadedeig.
Kylling. Ferdigstekt kyllinglår og kyllingfilet.
Renskåret svinekjøtt. Strimler og biff av ytrefilet 
eller flatbiff.
Kjøttpålegg. Kokt skinke og salami.
Egg. Til omelett, og mye annet.

Det minste du kan oppnå er å øke omsetningen. Det meste 
er å øke omsetningen – og vinne hederstittelen Årets Speke-
matbutikk, med en middags-opplevelse til kr 15.000 for deg 
og dine medarbeidere.

- Vi har mottatt noen påmeldinger, forteller konkurranse-
general Bjørn Tore Teigen, men vi tar gjerne i mot mange 
flere. Hele sommeren er spekematsesong og vi forlenger 
derfor konkurransen gjennom sommeren. Butikkene som 
engasjerer seg melder om umiddelbart omsetningsutslag, 
og selve konkurranseopplegget er nå så forenklet at det ikke 

skulle medføre hodebry for noen, men snarere gjøre konkur-
ransen til en lek. I nummer 3/14 av MatPrat Informerer ble 
konkurransekriterier og framgangsmåte omtalt. Er det noe 
du lurer på, eller ønsker å motta konkurranseskjemaet, ta 
kontakt med:

Bjørn Tore Teigen på mail: 
bjorn-tore.teigen@matprat.no

Øk salget og bli med 
på kåringen om 

Årets Spekematbutikk.
ÅRETS

2 0 1 4

BUTIKK

Konkurransen fortsetter 
gjennom sommeren.
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Barnevennlige varianter av

Svinekjøtt er ypperlig råvare til små kokker fordi det er 
relativt mørt, og derfor raskt å tilberede.  Velges de ma-
gre stykningsdelene så er det ekstra sunt også. Alle typer 
renskåret svinekjøtt er velegnet, men også kokt skinke er 
en anvendelig råvare i en rekke middagsretter. 

Svinebiff av ytrefilet
Svinebiff med yoghurtsalat er laget av biffer av svin 
ytrefilet. Ytrefilet av svin er særdeles velegnet til delikate 
biffer, og disse biffene er passe store, og enkle og raske å 
tilberede. 

Kokt skinke
Kokt skinke er obligatorisk i kjøleskapet, enten til pålegg 
eller mange forskjellige retter.  Pitapizza med kokt skinke 
er en supergod og sunn hverdagspizza som er enkel og 
morsom å lage for barna. 
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lett å lykkes 
med for 

barna

Kylling i alle varianter gjør det lekende lett å være småkokk! 
Kyllingfilet er selvsagt særdeles godt egnet, men kjøttdeig 
av kylling og ferdigstekte kyllinglår er også barnevennlige 
råvarer som kan brukes på mange måter. 

Kjøttdeig av kylling
Fylte paprika med kyllingkjøttdeig er fargerikt og morsomt 
å lage. Kjøttdeig av kylling passer bra i alt som barn allerede 
liker, i taco, pasta, pizza, kjøttboller og mange andre retter. 

Kyllinglår, ferdigstekt
Kyllingsalat er både mettende og godt, og med ferdig 
stekte kyllinglår som råvare er det enkelt å lage passe store 
porsjoner. Kyllinglår er både anvendelig og barnevennlig på 
mange måter, og passer til både kalde og varme retter. 
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Sameksponering med egg
Omelett kan fylles med mye forskjellig, og her er en variant 
med salami, ost og paprika. I butikken er egg bra å bruke i 
sameksponering med andre råvarer. 
Hvorfor ikke lage en liten gjør det selv- omelettdisk?

Karbonadedeig
«Trylledeigen» er også godt egnet til sameksponering, for 
innenfor kjøttdeigverdenen er det mange produkter å ta 
av. Karbonadedeig er godt egnet til det meste, bortsett fra 
kjøttkaker.  I denne omgangen slår vi et slag for Nachos med 
karbonadedeig. 

Gøy med

«Du må knuse noen egg for å lage 
omelett», men du, så moro når man 
har lært seg trikset med å lage omelett 
på ett blunk. Egg er en skikkelig barne-
vennlig råvare, som barna bare må 
lære seg å bruke til mer enn speilegg 
og til baking. Karbonadedeig er på 
mange måter en trylledeig, fordi den 
både er sunn og passer til all verdens 
spennende kjøttdeigretter. 
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            - Pitabrød i tillegg, 
            så er alt klart til 
              etter-skoletidsmat

Også Centra kjører sentrale 
kampanjer i forbindelse med 
skolestart. – Vi følger gjerne 
skoleåret når vi aktiviserer 
oss i butikken, sier delikatesse-
ansvarlig Henrik K. Thunes 
hos Centra Høvik i Bærum. 
Hvis han skal trekke fram ett 
favorittprodukt i denne 
sammenhengen, blir det 
strimlet svinekjøtt. 
– Suverent til raske, sunne og 
gode hverdagsmiddager, og 
en råvare som barn selv lett 
kan tilberede som etter-skole-
tidsmat, påpeker han. 
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NM i kjøttprodukter 
  gir hele bransjen et kva litetsløft
Gjennom tre dager i mai smakte juryen 
seg fram til Norges beste kjøttprodukter. 
Hvem lager Norges beste ostepølse? 
Smaker norsk pulled pork som den skal? 
Og kan vi egentlig bestemme hvilket 
produkt fra den tradisjonsrike spekematen 
som er best? 

- Men tilbakemeldingene kan bli nåde-
løse om produktene er smakløse, har 
slapp konsistens eller om det har vært 
dårlig service på utstyret som er brukt 
i produksjonen. Siden alle produktene 
testes anonymt, er det heller ikke mulig 
å si om produktet kommer fra en stor 
industribedrift eller fra en liten produ-
sent, sier ansvarlig for arrangementet, 
Endre Myhr. 

Selv om smak er individuelt finnes det 
kriterier for hvordan en del produkter 
bør smake og hvordan de skal produ-
seres for å få den riktige konsistensen, 
smaken og utseende. Under norges-
mesterskapet er det i aksjon 

høyt kvalifiserte dommere med bred 
kompetanse, som også kan identifisere 
og respektere regionale produkter som 
kanskje har blitt produsert på samme 
måten i 150 år. 

Bedømmingen er spesielt viktig for de 
bedriftene som nettopp ikke gjør det så 
bra i mesterskapet. - Gode tilbakemel-
dinger er en viktig del av konkurransen, 
fortsetter Teigen. – På den måten 

kårer man ikke bare vinnerne, men gir 
et korrektiv til resten av deltakerne 
om i hvilken retning de må jobbe for å 
kvalitetsutvikle produktene sine, både 
når det gjelder struktur, farge, smak og 
konsistens. Derfor blir Norgesmester-
skapet i kjøttprodukter faktisk også et 
forum for produktutvikling som kommer 
både bransjen og forbrukerne til gode, 
understreker han med full tyngde.

NM i Kjøttprodukter ble nå avholdt for 22. gang. Og handelen har 
virkelig fått øynene opp for kåringen. Et kvalitetsstempel som gull i 
NM løftes i langt større grad enn før fram i annonsering og ekspo-
nering i butikkene. 46 leverandører med til sammen 496 produkter 
deltok. Og ikke mindre enn 49 gullmedaljer ble utdelt. Det største 
medalje-drysset opplevde Fatland og Coop. Ved siden av to NM-
titler for beste grillprodukt og beste pølse, fikk de syv gullmedaljer, 
ti sølv og seks bronsje, altså til sammen 23 medaljer. I tillegg fikk de 
også hedersprisen for beste grillproduktserie med ”Grill perfekt 
med Coop og Weber”.

Årets norgesmestere:
Grill: Coop med Middelhavsmarinerte Lammekoteletter 
 fra Fatland Ølen AS
Spekekjøtt: Gilde St. Kristina ekstra langtidsmodnet spekeskinke 
 fra Nortura SA
Pølse: Coop med Bratwurst urøkt fra Fatland Sandefjord AS
Spekepølse: Straumpølse fra Inderøy Slakteri AS

NM i kjøttprodukter 2014 er et arrangement som gjennomfører 
bedømming og smakstesting av kjøttprodukter som finnes til-
gjengelig for forbrukerne enten i butikk, eller hos restauranter og 
andre storkjøkken. NM arrangeres i regi av Kjøtt- og fjørfebransjens 
Landsforbund (KLF). Les mer om norgesmesterskapet på 
www.kjottprodukter.no.

- Vi merker at bedriftene ønsker denne vurderingen av 
produktene sine. Både fordi NM gir matnyttige tilbakemel-
dinger på kvalitet og forbedringspotensial, og fordi med-
aljer i en konkurranse som denne gir solid respons ute hos 
kundene, melder Svein-Erik Eide i arrangørstaben.

Bjørn Tore Teigen, fagansvarlig hos OEK og hoveddommer 
i konkurransen, istemmer. – Vi ser at produktutviklingen går 
i retning av produkter med høyere kjøttinnhold og generelt 
høyere kvalitet. Produkter som man lettere kan ta betalt for. 
Vi ser også at produkter som for eksempel er allergenfrie, 
og som normalt har kommet dårligere ut i konkurransen, 
nå hevder seg helt på linje med konvensjonelle produkter. 
Fordi man ikke bare har fjernet noe fra produktene, men 
også tilført dem noe, påpeker han.

Dommernes grundige og konstruktive 
tilbakemeldinger gir alle deltakerne 
verdifulle korrektiver.

Flest medaljer tilfalt (fra venstre)
Per Einar Johansen fra Fatland Sandefjord, 
Hege Berg Knutsen fra Coop og 
Roar Stentun, også fra Fatland Sandefjord .
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Aktivitetsåret 2014
Periode Tema Kategori Produkter

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)

Fjorårets innføring av det nye, komplette læreverket Koke-
boka mi ble en stor suksess. 
Mat og helse-lærerne bestilte det til hele 98 % av elevene 
på 6. trinn og til over 70 % av landets ungdomsskoleelever
på 9. trinn.
Lærernes evalueringer har vært som et eneste jubelrop: 
Dette var sterkt ønsket i norske skoler - og det fungerer!

Opplysningskontoret for egg og kjøtt står bak læreverket, 
og det er utviklet av faglærere og ernæringsfysiologer.
Som supplement til undervisningen finnes den digitale ver-
sjonen på www.mat.no  

Det er kun faglærere i mat og helse som kan bestille lære-
verket, som skolene får gratis mot å betale for frakt og 
omkostninger.

Elevene får Kokeboka mi til odel og eie, og dermed får 
stadig flere norske familier de flotte kokebøkene hjemme.

Kokeboka mi til nye 
elevkull
Alle norske elever på 6. og 9. trinn tilbys Kokeboka mi til skolestart.


