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nye kampanjer

Aktivitet uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

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

Kjøttdeig
Kampanjeperiode

uke 8 – 10

i n f o rm e r e r

2/06

Etter tre uker med kjøttdeig-
kampanje er en ny, stor
aktivitet på gang, bare to
uker etter. En av årets store
mathøytider står for tur –
påsken. I uke 13 og 14 er
det Lammekjøtt-kampanje. 
Undersøkelser viser at halvparten av alle
nordmenn vil spise lammekjøtt i påsken.
Da er det ikke vanskelig å regne seg
fram til hvilket fantastisk omsetnings-
potensiale som finnes i disse ukene. Skal
du ta din andel av dette, gjelder det å
forberede butikken. Det kan du begynne
med når neste nummer av MatPrat
informerer kommer om en uke eller to.
Kampanjeproduktene frontes av MatPrat-
filmene Lammestek og Fransk lamme-
gryte. Vi gir deg en rask innføring i både
stykking, deling og steking av lam.
Årets Lammebutikk presenterer spesial-
iteter og den helt ultimate lammedisken.
Og et nytt tipshefte er leverings-
klart direkte fra trykkeriet.

Aktivitet uke 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Storfekjøtt

Svinekjøtt

Lammekjøtt

Julemat

Storfekjøtt

Reinsdyrkjøtt

Aktivitetsplan 2. halvår 2006

Renskåret svinekjøtt

Lammekjøtt

Julemat

Kjøttdeig

Rein Rein

Torsdag 28. september er Fårikålens Festdag

*

*

Lammekjøtt
Kampanjeperiode

uke 13 – 14

i n f o rm e r e r

3/06

Meny Indre Havn:Spesialitetene selges med en eneste gang

Meny Indre Havn:Spesialitetene selges med en eneste gang

Rett rundt
hjørnet!

Mange savner
Mors kjøttkaker
Mange savner
Mors kjøttkaker
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Mediaplan
uke 8 9 10

TV2 � � �

TV3 � � �

TVNorge � � �

Discovery � � �

MTV � � �

The voice � � �

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 Jarl Nyttingnes, Bård Gudim, 
Kai Nordrum, Morten Brun

Forside Marijana viser hvordan Mors kjøtt-
kaker skal lages

Redaksjonell Gazoline AS, 
produksjon Rosenholmveien 20, 1252 Oslo

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

Nettsted
uke 8 9 10

tv2.no � � �

nettavisen.no � � �

startsiden.no � � �

artoftaste.no � � �

aperitif.no � � �

kk.no � � � 

henne.no � � �

DANSK HAKKEBØFF
Du trenger:500 g kjøttdeigsalt og pepperGjerne en salat, rødbeter, syltede

agurker og kapers 

Oppskriftene finner du på matprat.no

Lynrask middag

Trylledeigen for rask og enkel hverdagsmat

Internett-kampanje
sender folk direkte
til oppskriftene
Her setter vi fokus på den samme hver-
dagen, den samme kjøttdeigen, og de
samme rettene som på TV. Det blir
annonsering på flere store portaler med
direkte link til MatPrats kjøttdeigverden
med over 50 enkle og spennende retter. 

Minikokebok 
Kjøttdeig
Det er ennå et bra opplag av Minikoke-
bok Kjøttdeig på lager. I den finner du
alle kjøttdeig-klassikerne, og mange
andre enkle og spennende retter av
kjøttdeig. Brosjyren bestiller du enklest
hos din kjøttleverandør.  

Kjøttdeig har en solid posi-
sjon som rask og enkel
hverdagsmat som alle liker,
og kan sees på som ”kjøtt-
bransjens folkevogn”. På
noen tiår har andelen av
kjøttdeig økt voldsomt, på
bekostning av koke- og
grytekjøtt. Mor koker ikke
kjøtt lenger, men folket
tryller i stedet fram masse
enkle og spennende retter
av kjøttdeig. Kjøttdeig er
klart det største produktet
fra storfe, og blir i stor
grad brukt til kjente og
etablerte retter som kjøtt-
kaker og spagetti med
kjøttsaus. 

Kjøttdeig-kampanje
vår og høst!
Første runde er uke 8, 9 og 10. Det er
laget to nye MatPrat-filmer, og det blir
kampanje på Internett. I tillegg er
Minikokebok Kjøttdeig tilgjengelig. 

Nye MatPrat-filmer
om det enkle og
gode
Her har vi tatt utgangspunkt i to av
Norges mest spiste middagsretter,
Kjøttkaker og Spagetti med kjøtt-
saus. Vi viser hvor enkelt det er å lage
disse rettene, og gir noen tips om riktig
tilberedning.

Bilder, oppskrifter
og plakatmateriell 
På matprat.no finner du alt du trenger
av bilder og oppskrifter til egen-
annonsering 
og impuls-
plakatering 
i butikken.

Beregnet for 4 porsjoner
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Tidligere hadde vi tid og kunnskap til å
bruke storfekjøttet til både kokte retter
og til gryteretter. Nå skal det være raskt
og enkelt, og storfekjøttet blir da til
kjøttdeig og karbonadedeig i stedet. Av
kjøtt fra storfe er kun ca 11 % av kjøttet
biffer og fileter, en del går til steker,
pålegg og pølser. Ca 45 % av storfe-
kjøttet blir til kjøttdeig, 5 % til karbo-
nadedeig. Dette kjøttdeig-kjøttet er i
utgangspunktet lite mørt, og må enten
kokes mørt eller hakkes til kjøttdeig.
Med så mye kjøttdeig er det bra at det
finnes populære retter som Kjøttkaker,
Spagetti, Taco, Hamburger og Pizza!

Hva er kjøttdeig?
Kjøttdeig er en flott kjøttråvare, og de
som mener noe annet bør sjekke kunn-
skapsnivået sitt. Kjøttdeig er som sagt
storfekjøtt, og ikke som noen tror kjøtt
av ymse slag blandet sammen til en
mystisk deig. Typisk storfekjøtt som blir
brukt til kjøttdeig er kjøtt fra nakke,
bog, høyrygg, bryst, side, skalker og 
småkjøtt som blir igjen etter produk-
sjon av biffer, steker  og fileter. Det aller 
magreste av dette kjøttet blir til en sort-
ering med 6 % fett, og kjøttdeig-kjøtt
blir til en 14 % sortering. Denne sor-
teringen er et standardisert, industrielt
produkt som kjøttbedrifter og butikker
kan bruke til f.eks kjøttdeig, speke-
pølser, kjøttkaker m.m.

Kjøttdeig – en hverdagshelt
Hakket og kvernet - 
fett, salt og vann
For riktig lenge siden, før kjøttkverna ble
funnet opp, ble kjøttet hakket med en
stor kniv, så kom kjøttkverna som gjorde
det mye enklere, og deretter kom de
store hakkemaskinene som gjorde det
enda enklere å produsere kjøttdeig.
Overgangen til hakkemaskiner var 
årsaken til at det ble tillatt å tilsette 1 %
salt og 5 % isvann i kjøttdeigen. Under
hakkeprosessen ble det utviklet varme i
deigen, og isvannet skulle sørge for at 

kjøttdeigen ikke ble for varm.
Saltet skulle binde vannet 

bedre til kjøttdeigen.   
Kjøttdeig inneholder 

ca. 14 % fett.

Hva er best? 
Hakket eller kvernet?
Like bra, men det er lettere å få til bra
kjøttkaker med kjøttdeig som er hakket
med salt og vann. Kvernet kjøttdeig
uten salt og vann må røres ekstra kraftig
om den skal brukes til kjøttkaker!
Kjøttdeig inneholder naturlig ca 70 %
vann, og mye av dette vannet har lett
for å sive ut ved steking. Det er ingen
vesentlig forskjell på mengden vann som
siver ut om det er kjøttdeig med eller
uten tilsatt 5 % vann.

Forskjell på kjøtt-
deig og kjøttfarse
Kjøttdeig er rent kjøtt, eventuelt kun til-
satt litt salt og vann, mens kjøttfarse er
spedd med salt, krydder, mel og vann -
og klar til bruk - som for eksempel til
kjøttkaker, medisterkaker og kjøttboller. 

Mindre fett med
karbonadedeig!
Det er mange som teller kalorier, og kar-
bonadedeig inneholder kun 6 % fett.
Karbonadedeig kan brukes til mye mer
enn karbonader, den kan erstatte kjøtt-
deig i de fleste retter, men karbonade-
deig er ikke egnet til kjøttkaker etc. Til
kjøttkaker er det best med kjøttdeig eller
familiedeig.

Kjøttdeig er det mest solgte kjøttproduktet 
i Norge. Ikke så rart egentlig, for mer 
anvendelig råvare finnes knapt. Og kjøttdeig
er kvernet storfekjøtt.

4
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Ta kurset
Mors kjøttkaker!
La det være sagt én gang
for alle: Kjøttkaker er ikke
vanskelig å lage! Det er
svært enkelt, det går raskt
og det er veldig godt –
men akkurat det vet du jo.
Mange synes at Mors
kjøttkaker er de beste, men
med denne fremgangsmå-
ten kan du garantert kon-
kurrere med mor!

Kjøttkakekurs 
på MatPrat
I uke 8, 9 og 10 er det kurs i Mors kjøtt-
kaker på TV og Internett. Målet er å
lære opp hele befolkningen til å lage
kjøttkaker. Kjøttkaker er en av våre vik-
tigste nasjonalretter, og en rett som alle
gode nordmenn bør kunne lage! Kurset
kan du ta her – på noen sekunder. Det
er så enkelt at du også burde kurse kun-
dene dine.

Tips:
Kjøttkaker er ypperlig til
butikkdemonstrasjon.
Frist med nystekte kjøttkaker!

Mors Kjøttkaker

4 porsjoner

400 g kjøttdeig
1 1/2 ts salt
1/2 ts pepper
1/2 ts muskat
1/2 ts ingefær
2 ss potetmel
1 1/2 dl vann eller melk

Slik lages 
kjøttkakefarse
- En pakke kjøttdeig
- Tilsett salt, krydder, potetmel og vann 

eller melk.
- Full fart i food-processor i 1/2 - 1 minutt
- Kjøttkake-farsen er ferdig.

Enkelt med food-
processor!
Den enkleste og raskeste måten å lage
kjøttkaker på er å bruke food-prosesso-
ren. Ifølge MMI har 70 % av norske hus-
stander food-processor. Det flotte med
denne maskinen er at den er så effektiv
at alle ingrediensene tilsettes og blandes
samtidig.

Røre for hånd?
Har du ikke food-processor, ligger nøk-
kelen i å røre kjøttdeig og salt lenge og
mye. Dette aktiviserer proteinet i kjøttet,
som gjør at kjøttkakene blir spenstige
og holder på kjøttsaften. Deigen skal bli
hard og seig før du rører inn potetmel
og krydder. Tilslutt røres væsken inn, litt
etter litt, til en passe fast farse. Det er
ekstra viktig at kjøttdeig som er kvernet
uten salt og vann får en skikkelig meka-
nisk behandling!

Og slik stekes 
kjøttkakene
- Form farsen til runde kaker ved hjelp 

av skje, hånden og kaldt vann, evt. 
med en isskje for like store kjøttkaker.

- Bruk en stor stekepanne, jernpanne er 
bra. Bruk middels varme.

- Legg i kjøttkakene når margarinen har 
sluttet å bruse, stek i 3 – 5 minutter på 
hver side.

- Ferdigstekte kjøttkaker kan trekkes 
ferdig i buljong eller legges rett over i
brun saus.
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Å lage en god kjøttsaus er
noe alle bør kunne. Den
samme gode kjøttsausen
brukes til de to klassiske
rettene Spagetti og Pizza.

Det finnes en rekke varianter av kjøtt-
saus, i Minikokebok Kjøttdeig har vi tre
varianter:

- Litt avansert: Bolognese, den 
klassiske, italienske kjøttsausen som er
for kjennere.

- Enkel: Pizzaiola, som er en hver-
dagsutgave av Bolognese.

- Enklest: Superrask  kjøttsaus, som 
er ”juksevarianten” og som smaker 
nesten like godt.

Veldig enkelt, og
raskere enn å koke
pasta!
En klassisk kjøttsaus består av kjøttdeig,
tomater, løk, hvitløk og basilikum eller
oregano. Kjøttdeigen skal brunes, løk og
hvitløk skal hakkes, og ikke minst, den
skal småkoke en stund så tomatene blir
litt søtlige og kjøttsausen rund og fin i
smaken. Dette er for mange litt mye
jobb på en travel hverdag. Derfor er det
mye enklere, og nesten like godt å
”jukse litt” med en ferdig tomatsaus på
glass. Her er det noen som har gjort
mesteparten av jobben for deg. Flott,
ikke sant! Mange varianter er det å velge
i også.

fakta fakta

1. Du trenger tre ting: 
Kjøttdeig, glass med pastasaus og
en paprika.

2. Varm opp stekepannen, tilsett litt 
olje.

3. Stek kjøttdeigen på sterk varme i 
to omganger. La den bli brun før 
den snus.

4. Tilsett hakket paprika og glasset 
med tomatsaus.

5. La kjøttsausen småkoke i fem 
minutter, og servér.

Hvordan steke 
kjøttdeigen riktig?
Hvis du plages med at kjøttdeigen
“koker” i panna, er det ikke kjøttdeigen
det er noe galt med, men at du steker
den feil! Kjøttdeig inneholder naturlig ca
70 % vann, og dette vannet har lett for
å sive ut når den blir stekt. Mange tror
at grunnen til dette er at kjøttdeigen er
tilsatt vann, men årsaken er at tempera-
turen i stekepanna er for lav. Knepet er
å steke kjøttdeigen gyllen og fin, i små
klumper som får en god stekesmak og
blir saftige inni. Kjøttdeig som er små-
knudrete og kokt er tørt og kjedelig.

- Bruk en stor og god stekepanne 
- Sterk varme  
- Ikke stek mer enn 200 – 300  

gram  av gangen
- Fordel kjøttdeigen i småklumper

utover i den varme pannen
- Ikke rør, la den bli brun før den 

snus 
- Når kjøttdeigen er stekt i store 

klumper på begge sider kan den
hakkes litt opp med stekespaden.

Hete tips om klassiske 
kjøttsauser

Hete tips om klassiske 
kjøttsauser
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Plakatene finner du ved å gå inn på
web-adressen matprat.no/bransje.
Brukernavn er ”bransje” og passord er
”kj0tt” (tallet 0 erstatter bokstaven ø).
Klikk på ”Kjøttdeig” (under
”Kampanjer”) og deretter ”Plakater –
skriv ut”. Da er det bare å laste ned og
skrive ut ferdige plakater i det formatet
som passer. Til denne formen for sam-
plakatering vil A5 eller A6 være mest
egnet. Plakatene passer inn i alle stan-
dard plakatholdere eller opphengssyste-
mer.

Middagsspørsmålet skal
løses hver dag. Og det er i
din butikk kundene forven-
ter å finne svaret.  Det
beste svaret du kan gi er
en komplett middagsløs-
ning. En ide som på en
ganske vanlig hverdag er
både rask og enkel å lage,
og som smaker godt. 
Kjøttdeig er en av de mest
anvendelige middagingre-
dienser som finnes. Slik kan
du aktivisere den – like
raskt som middagsideene
kan lages!

Sameksponering av varer er ikke bestan-
dig så lett å gjennomføre, spesielt ikke
når det inkluderer kjølevarer og tørrva-
rer. Derfor er samplakatering mye
enklere – og gjør samme jobben. Denne
gangen er opplegget en plakatserie med
en samling middagstips som er enkle å
lage, fra raskt til lynraskt, alle med kjøtt-
deig som hovedingrediens. Plakatene
viser retten og handlelisten. Rettene er
så enkle at de knapt trenger oppskrifter,
men de finnes på matprat.no for de
som gjerne vil ha dem. Du plasserer en
plakat sammen med kjøttdeigen og en
plakat ved de andre ingrediensene, eller
kun ved de forskjellige ingrediensene.
Det er fem plakater i serien, en for hver
av ukens hverdager. Plakaten i kjøttdis-
ken kan varieres fra dag til dag, de
andre kan stå hele uken. På denne
måten løser du kundenes middagspro-
blemer, du profilerer butikken som et
sted for middagsideer, og du selger mer
varer. Både av kampanjevaren kjøttdeig
og alle nødvendige ingredienser. 

Alle plakatene kan alternere om å stå
sammen med kjøttdeigen. Men Dansk

Hakkebøff har få samhørige ingredienser
og kan derfor stå der alene.

Gryte med sopp og squash plasserer du i
grønnsakdisken i tilknytning til sopp, squ-
ash eller paprika.

Brød- eller bakeavdelingen er rett sted for
Pariserpizza.

Blant nudler eller wokblandinger kan du
foreslå Nudelsuppe med kjøttboller.

Blant tørrvarene, i hyllen for pasta og
pesto, kan du overraske med tipset om
Pasta- og Pestosalat.

Samplakatering er hurtigversjonen 
av sameksponering


