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undersøkelser
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Storfekjøtt

Svinekjøtt

Lammekjøtt

Grillmat

Spekemat

Reinsdyrkjøtt

Aktivitetsplan 1. halvår 2006

Renskåret svinekjøtt

Lammekjøtt

Grillmat Grillmat

Spekemat

Lørdag 13. mai er årets første grilldag.       Lørdag 17. juni er NM i grilling

* *

* *

Kjøttdeig

Godt 
suntår!

Renskåret
svinekjøtt

Kampanjeperiode
uke 2 – 5

i n f o rm e r e r !Hvert tredje år gjennomføres det en
leserundersøkelse av Kjøtt På Beinet (nå
MatPrat Informerer), i år utført av MMI.
Dette for å måle hva leserne mener og
ønsker, for så å kunne forbedre informa-
sjonsarbeidet ytterligere. – At så mange
er godt fornøyd med bladet, og at 52%
i tillegg oppgir stor nytteverdi, er selvføl-
gelig positivt å konstatere, sier Margot
Loe, markedskonsulent hos OFK. - Men
vi skulle gjerne sett at flere hadde brukt
informasjonen aktivt i sin egen kampan-
jeplanlegging. En koordinering av våre
aktiviteter på riksplan med lokal oppfølg-
ing i butikk er det mest effektive for å
skape resultater, fastslår hun. - Vi lager
bladet bevisst for å gjøre informasjonen
raskt tilgjenglig for leserne. 72% oppgir
at de bruker mindre enn 15 minutter på
å lese, men så lenge det er så høy til-
fredshet med både innhold og timing,
faktisk bedre enn noen gang, får vi si oss
fornøyd. Det temaet som vekker størst
interesse er forøvrig trender innen mat.
En annen gledelig ting ved årets under-
søkelse er at halvparten av responden-
tene har benyttet seg av nettstedet 
matprat.no/bransje. I 2002 var det kun
28%, avslutter hun.  

Og disse fem 
ble ekstra

fornøyd:
I forbindelse med leserundersøkelsen
trakk vi ut fem av respondentene som
hver ble premiert med en Weber grill. 

198 personer svarte på undersøkelsen,
og dette er de heldige vinnerne:

Linda Andersen, 
KIWI Skedsmokorset, utenfor Oslo  

Knud Erik Svendsen, 
KIWI Langenes, Kristiansand 

”Jeg har aldri vunnet noe før”.

Jan Knut Einarsen, 
REMA 1000, Sogndal   

”Selger grillprodukter langt utpå høsten,
og vi har mye fint vær, så grillen skal
nok bli mye brukt”

Rolf Eidsmo, 
REMA 1000 Mariero, Stavanger

”Nesten glemt at jeg deltok. Bladet leg-

ges på pauserommet. Bra info! Det føl-
ges opp i butikken med Minikokebøkene.
Griller mye selv, så denne skal brukes på
turer ved strandkanten og i båten”.

Steinar Moe, 
Gilde Bøndernes Salgslag BA,Trondheim

”Bruker ikke å ha vinnerflaks. Artig. Det
bladet setter jeg pris på å få. Det er fint
å bli oppdatert på markedsaktiviteter og
tips fra OFK. Passer fint for meg å vite
hvilke aktiviteter butikkene skal ha i nær
fremtid, da jeg er kjøttskjærer-instruktør
også for folk fra handelen”.

Leserne har talt:

87% er fornøyd!

Bjørn Tore Teigen fra OFK overrekker en
uventet premie til Linda Andersen på
Kiwi Skedsmokorset.
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Godt 
suntår!



MatPrat-
filmene ender
alltid godt
MatPrat er et konsept hvor informasjon
og inspirasjon går hånd i hånd. Som all-
tid før skal MatPrat gi kundene dine
inspirasjon og lyst til å prøve spennende
og sunne retter med kjøtt. Men det er
også viktig å føle trygghet for å lykkes,
særlig når nye retter skal prøves, eller for
de som føler de har for lite varekunn-
skap og matlagingserfaring. Gode råd
og god mat er den gjennomgående 
tanken bak alle filmene, og hver film
slutter med et lekkert, innbydende mat-
bilde og et matnyttig tips. Tipsene for
renskåret svinekjøtt er :

Tips 1: Verdens beste samvittighet 
med renskåret svinekjøtt. 

Tips 2: Suppelapskaus
Tips 3: Slik steker du strimlet svinekjøtt
Tips 4: Chiliwok
Tips 5: Slik steker du skinkebiff
Tips 6: Skinkebiff med kinakål og pesto.

Filmene har fokus på disse
produktene:
- strimlet svinekjøtt
- skinkebiff/flatbiff

Rettene som vises på TV.
- chiliwok med renskåret svinekjøtt
- skinkebiff med kinakål og pesto
- suppelapskaus

Inn med 
teskjeer 
Tipsheftet Renskåret svinekjøtt er et
inspirerende og lekkert hefte som er
laget i tråd med filmene på TV. Like nyt-
tig både for deg som jobber i butikken
som for kundene dine. Hovedfokus lig-
ger på sunn, rask og god hverdagsmat.
Brosjyren er på 25 sider, har lekre mat-
bilder, og enkle og gode forklaringer. 
En litt annerledes oppskriftssamling som
både inspirerer og informerer.

Innhold:
• de 6 viktige tipsene som er presentert 

i tv-filmene
• alle oppskriftene er næringsberegnet; 

særlig nyttig for de som er opptatt
av sunnhet og helse

• viktig varekunnskap om renskåret 
svinekjøtt

• hvorfor renskåret svinekjøtt er det 
riktige valget for hverdagsmiddagene

• slik steker du svinekjøttet for å få et 
perfekt resultat

• de viktige, ernæringsmessige for-
delene: lite fett, mye protein, lite 
karbohydrater

• de beste, raskeste og saftigste rettene 
som alle liker og som alle klarer å lage 

• sunne retter med mye grønnsaker og 
riktig type kjøtt

Heftet bestiller du hos din kjøtt-
leverandør.
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Da er renskåret svinekjøtt det riktige val-
get, fordi det ivaretar forbrukerønskene
på alle disse områdene.

Sunt: Renskåret svinekjøtt er en av de
magreste matvarene som finnes, og
inneholder kun 2-5 % fett. Det er en
myte at kjøtt fra dyr med fire bein inne-
holder bare mettet fett!  

Nesten 60 % av fettet i svinekjøtt er
umettet fett, som er godt for hjerte og
helse.  Selv om kjøttet stekes i smør eller
olje, trekker ikke noe av stekefettet inn i
selve kjøttet.  Tvert imot, 10-15 % av
fettet som er i kjøttet smelter ut når det
varmebehandles.

Sunnhet og helse knyttet til mat blir sta-
dig viktigere. Flere land i Europa vekt-
legger sunne matvarer i butikkene og
merker kjøttvarene tydelig med kalori-
innhold, protein, fett og karbohydrater.
Den ideelle fordelingen er lite fett og
karbohydrater, og mye protein. Dermed
er renskåret svinekjøtt midt i blinken. Jo
magrere og renere kjøtt, desto høyere
innhold av protein. Proteinet øker mett-
hetsfølelsen, og en kan spise forholdsvis
store porsjoner renskåret svinekjøtt uten
å få for mange kalorier.

Raskt: Ingen grunn til å tvile. På mat-
prat.no ligger 60 oppskrifter med rens-
kåret svinekjøtt i kategorien lynrask/rask
å lage. Et så stort utvalg gir grunnlag for
mangfold og variasjon. Husk også at
halvparten av alle under 40 år bruker 
en knapp halvtime på å lage hverdags-
middagen!   

Godt: Svinekjøtt er det mest populære
kjøttslaget, alle liker det. Det kan brukes
i eksotiske retter, i norsk tradisjonsmat
og på nye måter i opprinnelige retter.  

Så magert!
Fettinnhold i renskåret svinekjøtt
Strimlet svinekjøtt: 2-5 % 
Skinkebiff: 2-4 %
Flatbiff: 2 %
Indrefilet: 3,6 %
Ytrefilet: 1,8 %

Næringsinnhold i renskåret 
svinekjøtt
20 % protein
2-5 % fett
1 % karbohydrater

Mediaplan
uke 2 3 4 5

TV2 � � � � 

TV3 � � � �

TVNorge � � � � 

Discovery � � � � 

Utgiver Opplysningskontoret for kjøtt (OFK) 
Lørenveien 43, 
postboks 395 Økern, 0513 Oslo
Telefon 22 09 23 00  
Telefaks 22 15 02 20 
www. matprat.no  
e-mail: post@ofk.no

Redaksjon Margot Loe, margot-s.loe@ofk.no, 
Even Nordahl, even.nordahl@ofk.no, 
Bjørn Tore Teigen, 
bjørn-tore.teigen@ofk.no

Fotografer Bård Gudim, Gazoline, 
Studio Dreyer-Hensley

Forside Ferskvaresjef Guro Bondestad,
Mega Lund, Kristiansand

Redaksjonell Gazoline AS, 
produksjon Rosenholmveien 20, 1252 Oslo

Telefon 21 51 21 00 
Telefaks 21 51 21 01
www.gazoline.no

Det samme gjentar seg hvert år i januar, forbrukerne vil
ha mager og hurtiglaget mat som ikke koster altfor mye.
Noen har til og med nyttårsforsetter om et nytt og bedre

liv hvor riktig kost og god samvittighet 
er viktige faktorer.

Godt sunt år! Renskåret
svinekjøtt

Kampanjeperiode
uke 2 – 5
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TV regnes som det sterkeste medium vi
har når det gjelder påvirkning. 

Effekten av denne påvirkningen er
mangesidig. Den bidrar blant annet til å
gjøre varemerket MatPrat kjent og kjært,
skape oppmerksomhet om kjøtt gene-
relt, men mest av alt informere om pro-
duktenes fortrinn og vise hvor enkelt
god mat kan lages. Alle våre under-
søkelser indikerer at dette skaper kjøpe-
lyst, lyst til å lage og lyst til å smake.
Men det er ofte lang vei fra TV´en til
butikken. Budskapet fra MatPrat-filmene
sitter i bakhodet, men er kanskje ikke
det en tenker hardest på. Da er det én
ting som trengs. En påminnelse. En gyl-
den regel sier at 80% av kundene hand-
ler mer eller mindre på impuls, og de er
på stadig søken etter hva man skal ha til
middag. Derfor skal du gjøre veien fra
TV´en til handlekurven til en skikkelig
snarvei.

Ta Tipsheftet vi lager til de fleste kam-
panjene og plassér i diskstativet for
Minikokebøkene. Topp det hele med
den nye plakaten ”Har du sett matprat
på TV?” Da vil den lille eksponeringen
være påminnelsen fra TV-filmene og
impulsen som trengs for å kjøpe. På den
måten vil våre investeringer i TV-filmene
komme deg til gode i form av større
salg. Det er ikke mer som skal til – men
det er helt avgjørende for å gi uttelling.

Tipsheftet bestiller
du hos din kjøtt-
leverandør.
Plakaten er
i denne 
sendingen.

Utnytt
TV-effekten

Det er nettopp poenget ved samekspo-
nering. Kundene får et komplett mid-
dagstips – og du selger ekstra ingredien-
ser i tillegg. Renskåret svinekjøtt er et av
de aller mest velegnede produktene for
sameksponering. Det kan være hovedin-
grediens i wok, pasta, tex-mex, gryter
og mere til. Dette er ofte retter som er 

lette og raske å lage, og som appellerer
til å prøve noe nytt. Derfor er det viktig
å selge hele ideen, og få kundene til å
supplere med alt hva retten innebærer.
Dette er noen eksempler med retter fra
kampanjefilmene, varemerkene er tilfel-
dig valgte. 

Impulsplakater kan du printe ut
fra matprat.no/bransje

Chiliwok
Strimlet svinekjøtt
Wokgrønnsaker
Chilisaus
Ris

Skinkebiff med 
kinakål og pesto
Skinkebiff
Kinakål
Pesto

Suppelapskaus
Strimlet svinekjøtt
Grønnsakblanding med poteter
Hvitløk

Det ene 
selger det andreVåre undersøkelser viser at filmene sees

og huskes. Det som er viktig er at kun-
dene også handler. Derfor bør du gi
dem en påminnelse om dette i din
butikk. Vi har laget en tipsplakat til hver
av filmene, som du med letthet kan
benytte deg av. Dette elementet er lin-
ken mellom det kundene går med i bak-
hodet og det kjøpsutløsende i butikk. 

Gå inn på web-adressen
matprat.no/bransje. Brukernavn er
”bransje” og passord er ”kj0tt” 
(tallet 0 erstatter bokstaven ø). Klikk 
på ”Renskåret svinekjøtt” (under 
“Kampanjer”) og deretter ”Plakater 
– skriv ut”. Da er det bare å laste 
ned og skrive ut ferdige plakater i 
A5, A4 eller A3 format, og bruke 
enten i kjøttdisken, med samhørige

varer som tex-mex og pasta eller i den
enkle brosjyreholderen for Minikoke-
bøkene, gjerne sammen med Tipsheftet.

matprat.no. er forøvrig det best kjente
og mest brukte matnettstedet blant for-
brukere. Her ligger 60 oppskrifter med
renskåret svinekjøtt i kategorien lyn-
rask/rask å lage. 

CHILIWOK
Du trenger:

Strimlet svinekjøttWokgrønnsakerChilisaus
Ris

Oppskriftene finner du på matprat.no

Noe av det magreste
du kan spise 

- renskåret svinekjøtt

Kjøpsutløsende!

SUPPELAPSKAUS
Du trenger:Strimlet svinekjøttGrønnsakblanding med poteterHvitløk

Oppskriftene finner du på matprat.no

Noe av det magreste
du kan spise 

- renskåret svinekjøtt

SKINKEBIFF
Du trenger:SkinkebiffKinakål 

Pesto 

Oppskriftene finner du på matprat.no

Noe av det magreste
du kan spise 

- renskåret svinekjøtt
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Til daglig får Guro utløp for sitt
engasjement i ferskvareavdelingen
hos Mega, hvor kjøttet i selvbetje-
ningsdisken er butikkpakket. – Det
er mange gode grunner til det, for-
teller hun. Men lønnsomhet er den
viktigste. Vi får mer ut av et større
stykke kjøtt, og kan dreie sortimen-
tet mer mot spesialiteter, som det er
større betalingsvillighet for. Putter
du fem svisker i et stykke kjøtt får
du fort biffpris på sviskene dine, for
å si det enkelt, sier Guro, med et
lurt smil. Og at det er lurt er det
liten tvil om. For 1 minutts arbeid
gir fort 30 kroner i ekstra betaling!
Varene gir kundene en følelse av å
være hjemmelaget. Det setter de
pris på. For eksempel er prisen på
en fylt kotelett på 250 gram 
25 kroner. Men det trenger ikke å
dreie seg om spesialiteter for å gi
høyere inntjening. Flatbiffen i strim-
let utgave gir faktisk også en bedre
betaling enn i ordinær versjon.
Foruten det vanlige sortimentet 
som kundene venter å finne i dis-
ken, varter Guro opp med et skif-
tende antall spesial-iteter som vek-
sler avhengig ukedag, årstid og
kampanjeaktiviteter. Disse gir kun-
dene en liten, daglig overraskelse i
disken, og er ment å friste som
gode middagsidéer. 

Ellers elsker Guro å pynte i diskene,
skape miljø og lager sine egne pla-
kater som på en enkel og personlig
måte henvender seg til kundene. I
tillegg er også Minikokebøker, Tips-
hefter og impulsplakater i aktiv bruk.

-Renskåret svinekjøtt er en produkt-
gruppe vi ser at mange yngre
kunder er storforbrukere av, forteller
Guro. Vi har mange studenter fra
Høgskolen som kunder her, og der i
gården går det mye i wok-kjøtt.
Lettvint og godt, sier de. De eldre
er litt tregere med å ta til seg nye
matvaner, men mange er nysgjerri-
ge og ber om råd. Og råd får de. 
Både over og ved disken. Og på
små tilberedningsetiketter på pak-

ningene. Dessuten er strimlet svine-
kjøtt et takknemlig kampanjepro-
dukt, siden det jo er så mange
muligheter for samhørige varer, som
både tex-mex, wok, pasta og gryter
- som også kan eksponeres i disken,
sier Guro Bondestad ivrig, idet hun
nettopp plasserer en liten
sameksponering på 
disktoppen.

Svinekjøtt 
har blitt sunt
og magert
Trenden er klar, kundene vil ha kjøt-
tet renskåret og delikat! Dette
underbygges også med at renskåret
svinekjøtt topper salgsstatistikken
for rent kjøtt. Renskåret svinekjøtt
markedsføres som kjøttet til sunne,
raske, enkle og spennende retter av
svinekjøtt, og dette er akkurat i tråd
med mattrendene. 

Renskåret svinekjøtt er nå godt eta-
blert, og folks oppfattelse av svine-
kjøtt har gått fra ”fett og usunt” til
”sunt og magert” på få år! For å
fortsette den positive utviklingen for
renskåret svinekjøtt må produkt-
kvaliteten optimaliseres. I forhold til
konkurrerende produkter må stan-
darden heves et par hakk. Renskåret
svinekjøtt må framstå som magert,
delikat kjøtt som er renskåret - og
skåret i jevne, tykke skiver og strim-
ler. Det må også være pakket på en
delikat måte, og fremstå som ”likt
hver gang.”

Til tross for sin unge alder har Guro
Bondestad solid bakgrunn i kjøttfaget.
Etter å ha emigrert sørover fra Finnsnes,
utdannet hun seg til butikkslakter. 
Siden har  hun gått gradene og er nå
ferskvaresjef  hos Coop Mega Lund i
Kristiansand. I tillegg deltar hun på
Kjøttbransjens  Elitelag, hvor unge,
fremadstormende som har utmerket seg
i sine fag, kan perfeksjonere seg videre
gjennom andre utfordringer enn hva
dagliglivet bringer.

Råvarer og litt arbeid blir til lønnsomhet
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Renskåret svinekjøtt har et
stort lønnsomhetspoten-
siale. Det har ferskvare-
sjefen på Mega Lund
adskillig erfaring i. Her tar
hun deg med på et lynkurs
i hvordan råvaren kan for-
vandles til et superlønn-
somt ferdigprodukt. 
Følg med!

Svin flatbiff
Et flott stykke kjøtt! Mørt, magert,
og lett å forme til nydelige produk-
ter, litt system og planlegging hever
kvaliteten på sluttproduktene. 

Hel flatbiff er godt egnet til å
selge som et helt stykke. Kan helste-
kes, eller kundene kan selv skjære
den opp til forskjellige retter.

Strimlet svinekjøtt er det største
produktet, og flatbiff er et flott
råstoff. Skalkene og de minste ski-
vene bør brukes i første rekke. De
jevnt store midtskivene bør ”fredes

til skinkebiff og eventuelt snitzel. En
ideell strimmel er på ca 1 x 1 x 8
cm. Uansett om det skjæres opp
manuelt eller maskinelt må det leg-
ges opp på en delikat måte.

Skinkebiff skjæres fra flatbiff til
flotte biffer! Bruk skalkene til strimlet
svinekjøtt. Skinkebiffene bør skjæres

av midtstykket, i ca 2 cm tykke 
skiver. Biffene bør være omtrent like
store og veie 150 – 200 g. 

Snitzel er også enkelt å skjære fra
flatbiff. Skjær på skrå i 1/2 - 1 cm
tynne men store skiver. Formes
enkelt med biffbankeren til jevnt
tykke, og delikate snitzler. Skalkene
brukes til strimlet svinekjøtt. Legg
snitzelskivene i full lengde og bred-
de i store skåler. En snitzel bør veie
mellom 150 – 200 g.

“Råvareskolen” viser hvordan
Ytrefilet
Før ble svinekammen for det meste
brukt til koteletter, nå blir det stadig
mer vanlig å renskjære svinekam-
men til ytrefilet. Ytrefileten er
mager, delikat og er lett å skjære
opp.

Hel ytrefilet av svin kan deles i 
3 – 4 hele stykker. De vil da veie 
ca 1 kg. Dette er et flott stykke som
enten kan brukes helt, eller som
kunden selv kan skjære i biffer mm.

Biff av ytrefilet er små og deli-
kate biffer, nesten uten fett.
Ytrefileten er jevnt tykk hele veien,
og er derfor ekstra lett å skjære til
like store biffer. Skjæres i ca 2 cm
tykke skiver. Disse biffene veier ca
100 g, og det er passe med 4 biffer
på en skål.

Indrefilet
For få år siden satt indrefileten igjen
på kotelettene, nå blir heldigvis
potensialet i denne godbiten ivare-
tatt på en bedre måte.

Hel indrefilet av svin har blitt et
stort produkt, og kan med fordel
selges hel. For dem som parterer
hele griser er det viktig å ta ut
indrefileten før skinka sages av, hvis
ikke blir fileten delt i to.

Fylt indrefilet er helge- og fest-
mat! Det skjæres et snitt inn i siden,
og den fylles med f.eks en god
krydderblanding og ost, og rulles
sammen med bacon. Dette blir et
supert stykke å legge i disken på en
fredag og lørdag. 

Medaljonger av indrefilet er små
”jentebiffer”. Gutta liker store og
røde biffer, jenter synes små svine-
medaljonger er litt mer pirrende.
Skjær indrefileten i 4 – 5 cm tykke
skiver, og klem dem litt flate.

praksis praksis
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kampanje trender

Tendensen er klar. Det går mot økt
forbruk av sunnere matvarer. Men
man ofrer ikke den gode smaken for
å spise sunt. Kostholdet blir mer og
mer preget av internasjonale retter
og mer eksotiske spisevaner.
Dessuten blir hverdagen ikke mindre
hektisk, og kravene til lettvint matla-
ging vil øke ytterligere.

I forholdet til denne situasjonsbe-
skrivelsen er renskåret svinekjøtt det
perfekte produktet. Det tilfredsstiller
alle kriterier dagens og morgenda-
gens forbrukere stiller til et mid-
dagsprodukt. Det ser vi også på
salgsstatistikken. Men våre to inter-

vjuobjekter bekrefter ikke bare at
renskåret svinekjøtt er et ønskepro-
dukt for yngre kundegrupper. De
bekrefter også noe vi tror fortsatt er
litt representativt. Renskåret svine-
kjøtt står ikke nødvendigvis lengst
fremme i bevisstheten når middag-
svalget tas. Da er konklusjonen klar.
Markedet står og venter. Det er opp
til oss å gi markedsføringsimpulsene
som skal til. Vi igangsetter kampan-
jen nå i uke 2. Alt er dessuten tilret-
telagt for at du skal kunne følge den
opp i din butikk. Dette bør gi mer-
salg – og bidra til varige forbruksen-
dringer hos alle potensielle kunder.

Flertallet av kundene dine er i et
modus hvor de er mottakelige for
tips, råd og ideer når de går rundt i
butikken. Det betyr at et lite tips
fort blir til salg. Dette formidles
enkelt med plakater. Enten plassert i
og ved hovedvaren eller de sam-
hørige varene. Men å lage ideplaka-
ter krever at du har ideene, kan for-
mulere dem og i tillegg må lage
plakatene. Det har vi løst for deg.
Vår nettside, matprat.no, har også
en “plakatbank” du kan benytte deg
av. Så enkelt gjør du det:

1) Gå inn på matprat.no/bransje.
Brukernavn er ”bransje” og pass-
ord er ”kj0tt”
(Tallet 0 erstatter bokstaven ø) 

2) Klikk videre på det produktet du 
ønsker å lage materiell på, for 
eksempel ”Renskåret svine-
kjøtt”(under “Kampanjer”). 
Deretter klikker du på ”Plakater –
skriv ut”.

3) Da velger du utskriftsformat, A5, 
A4 eller A3 og du får plakatene 
ferdige ut på din printer.

4) Så er det bare å montere 
plakaten på egnet sted. 
De passer inn i alle standard
plakatholdere eller opphengs-
systemer.

Da vi spør Marianne Callaghan (35)
om hva hun legger vekt på når hun
velger middagsmat i det daglige
svarer hun på strak arm; - Det må
være lettvint, så må barna like det,
og så bør det jo være sunt, da...
Tro oss, men Marianne er verken
kjøpt eller betalt av oss. Hun er bare
en tilfeldig valgt representant for
dagens forbrukere. Sykepleier i halv-
dagsjobb, gift, med to små barn på
2 1/2 og 4 år og bosatt på
Nesodden utenfor Oslo.

Renskåret svinekjøtt bruker hun ikke
så ofte, til tross for at det går mye i
retter hvor nettopp dette hadde
passet. Kjøttdeig og pølser blir
oftere brukt, ved siden av forskjellige
fiskeretter. Da vi ymter frampå om
det renskårede svinekjøttets fortref-
felighet, forteller hun at dette jo
passer ypperlig til mye av det famili-
en spiser, men at hun ikke har vært
så bevisst på svinekjøttet som
hovedingrediens. 

Beate Johnsen (32) bor på
Grünerløkka, midt i Oslos singelpa-
radis. Der frister utestedene vel så
mye som ferskvarediskene, som
leverandører av dagens retter. Når
hun skal lage middag til seg selv
frustreres hun mest over mangelen
på pakningsstørrelser tilpasset små
husstander, og valg av middag
avgjøres ofte av hensiktsmessige
porsjoner. Personalkonsulenten
rangerer kriteriene for middagsval-
get i denne rekkefølgen; - Først og
fremst godt, så forholdsvis lettvint,
men det bør også være sunt...

Det går mye i fisk, hvilket dialekten
begrunner, ellers velger hun ofte
kylling, pasta og pizza. – Svinekjøtt
er jo utrolig godt, innrømmer hun,
og like lett å lage som alt annet av
lettvint mat. Jeg har bare ikke hatt
det så mye i tankene.

-Det må 
være 
lettvint!

Proft materiell 
et tastetrykk unna

- Først 
og fremst 

godt!

Impulser må til!
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