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Denne sommeren ligger an til å bli
tidenes grillsommer. Den rekordharde vin-
teren har gjort at vi lengter ekstra mye
etter Sommer, Sol og Grill! Vi har for-
beredt oss ekstra godt, og lover at vi skal
gjøre alt vi kan for at det skal grilles mer
enn noen sinne! Men for at hele Norge
skal få den rette grillstemningen, er det
viktig at alle bidrar på sin måte for å 
friste og tilfredsstille folks grill-lyster!

kampanje

MatPrat inviterer til tidenMatPrat inviterer til tiden
Dette gjør Opplysningskontoret 
for å lage tidenes Grillfest:
- Fagpresseannonsering for å informere Handel og Kjøttbransje om grillkampanjen
- Stimulerer Handel og Kjøttbransje til å satse stort på grill gjennom dette bladet
- Seks nye MatPrat-filmer på TV i begynnelsen av mai og hele juni
- Filmene skal inspirere, informere og friste til grilling
- Vi setter fokus på koteletter, skinkebiff, svin ytrefilet, flintstek, grillribbe og 

lammelår i skiver
- Nytt opplag av Minikokebok Grillmat
- Aktiviteter på matprat.no
- Stor pressekonferanse på grill i Oslo den 4. mai
- Pressemeldinger og pressesamarbeid som skaper grillstoff i blader og aviser
- Markerer Årets første grilldag lørdag 13. mai
- Arrangerer NM i grilling i Oslo lørdag 17. juni

OFK og MatPrat 
kåret til Årets 
matformidler 2005
Det var en stolt direktør Helle Hexeberg
som tok i mot prisen i Stavanger 23. mars.
- Dette er en pris til alle gode kolleger på
Opplysningskontoret for kjøtt som har et
ekte engasjement og en stor entusiasme
for matglede og norske råvarer, sa en glad
Helle Hexeberg på prisutdelingen. Hun
forteller at MatPrat skal være relevant for
folk ved å være der når du trenger konkre-
te oppskrifter, råd og tips. Hexeberg er
svært glad for at juryen anerkjenner kjer-
neverdiene til Opplysningskontoret for
kjøtt og MatPrat.

Årets matformidler deles ut årlig av
Gladmat AS i forbindelse med måltidskon-
feransen Buffet i Stavanger. Prisen ble før-
ste gang delt ut for tre år siden. Prisen
består av et diplom og et stipend på
10.000,- kroner.

Juryen mener at årets matformidler er
nytenkende og samtidig tradisjonsbeva-
rende, og møter folk og folks behov for
matinformasjon på ulike måter og på ulike
arenaer.
Gjennom interaktive og informative nettsi-
der vekker de brukernes lyst og evne til å
tilberede alt fra mors kjøttkaker til eksotis-
ke retter fra andre verdensdeler. Sidene
blir besøkt av cirka 400 000 brukere per
måned.
I opplysende og underholdende reklame-
filmer på TV, og i matnyttige minikokebø-
ker i butikken presenteres grunnleggende
teknikker og oppskrifter for både hverdag
og fest.
Med konkrete prosjekter rettet mot skole-
elever og matstunts som for eksempel rib-
betelefon på julaften og Fårikålens Festdag
setter årets matformidler mat og mat-
tradisjoner på dagsorden også i høytidene.

Juryen håper at prisen vil inspirere Årets
matformidler 2005 til å fortsette arbeidet
med å presentere matkultur og matglede,
og til å beholde 
evnen til fornyelse.
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Minikokebok
Grillmat
Den populære Minikokebok
Grillmat har kommet i nytt 
opplag. Her finner du alt du
trenger å vite om grilling av 
kjøtt, ulike sauser, marinader 
og tilbehør. Bestilles enklest 
hos din kjøttleverandør.

Grill på Internett
- Egne grillsider på matprat.no
- Mange nye oppskrifter på grillmat
- Grillstoff på mat.no fra alle 

opplysningskontorene
- Grillstoff og bilder på

matprat.no/bransje
- Det sendes ut over 50.000 

nyhetsbrev om grilling



Grill uten
å svi
Vi griller stadig mer, grillene blir stadig
mer avanserte, og vi blir stadig flinkere til
å grille. Moderne griller er kraftige, 
og det er lett å brenne maten. Mat 
som er brent er verken sunt eller godt,
og derfor er det greit å lære seg noen
”grilltriks”:

• Ikke ha kull i hele grillen, opprett en 
”temperert sone” med aluminiumsfolie
på risten. 

• Mindre og tynnere stykker har kortere 
grilltid og kan grilles på god varme. 

• Større stykker trenger lengre grilltid og
lavere varme for ikke å bli brent. Grilles
best ved indirekte varme, og under 
lokk. Indirekte varme vil si å fyre med 
kull/gass på halve grillen. Ha kjøttet 
ved siden av varmen, og dryppskål i 
aluminium under.

• Når maten begynner å få passe farge, 
så legg den over på ”temperert sone” 
for ettergrilling.

• Kjøtt med mye fett eller mye marinade 
på utsiden, gjør at fett kan dryppe ned
på varmen. Hvis det flammer opp 
flytter du kjøttet over på folien til 
flammene har slukket.

• Pølser og burgere blir fort brent, bruk 
derfor svakere varme.

• En gassgrill har som oftest flere bluss, 
og det er enkelt å redusere eller slå av 
varmen på ett eller flere bluss.
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Mediaplan
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TV2 � � � � � �� � � � � �

TV3 � � � � � �� � � � � �

TV Norge � � � � � �� � � � � �

Discovery � � � � � �� � � � � �
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Tips 24: Slik griller du kjøtt
I denne filmen viser vi hvordan man
unngår at kjøttet brenner seg.

Tips 25: Grillkjøtt alle liker
Her viser vi enkel hverdagsgrilling med
marinerte koteletter og skinkebiff.

Tips 26: Lammelår i skive
Vi viser hvor enkelt det er å grille til
mange, her blir det ”gresk grillfest”.

Tips 29: Grillet Flintstek
Hvordan man griller Flintstek riktig.
Snitting av svor og middels varme.

Tips 30: Svin ytrefilet
Grillmat nesten uten fett, slik grilles den
for å bli saftig.

Tips 31: Grillribbe
Grilles på amerikansk vis, med grillsaus.
Slik unngår du at det brenner seg.

Seks helt nye Grill-filme
kampanje
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Kampanjeproduktene
og hvordan du kan gjøre dem

Nå vil det lønne seg å 
fokusere på de produktene 
som er med i kampanjen. 
Dette er erfaringsmessig 
bestselgere og ideelle 
grillvarer. Med litt egen 
bearbeiding, og gjerne litt 
krydring og marinering på 
toppen, skaper du fristelser 
i disken med høy lønnsom-
het.

Svin ytrefilet
Ytrefilet er svinekam som er ren-
skåret for fett og bein. Kan grilles 
hel eller i biffer. Skjæres i ca 2 
cm tykke skiver.

Grillribbe
Ribbe med eller uten svor som er skå-
ret/saget i ca 1 cm tykke skiver. Skjæres 
på tvers av ribbeina 15 – 20 cm lange. 
De peneste skivene får du når ribba 
sages opp i frossen tilstand. Kan selges 
naturell, krydres eller marineres.

Skinkebiff
Skiver av mørbrad, flatbiff, rundbiff eller 
bankekjøtt av svin. Skjæres i ca 1 cm 
tykke skiver.

Flintstek
Her er råstoffet hel skinke med svor. Skinken 
skjæres i 3 cm tykke skiver. De fineste skivene 
får du av frossen skinke. Kutt svoren så den 
ikke krøller seg på grillen.

kampanje
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em mer selgende

”Amerikansk grillribbe”
Grillribbe sages som oftest i tynne skiver 
med spekk og svor. ”Enkelt og billig”, 
men det er fult lovlig å gjøre litt mer ut 
av dem. Her viser vi hvordan du lager 
grillribbe som en litt kjøttfull variant av 
spareribs.

1. Sages frossen i full lengde i ca 1 cm 
    tykke skiver
2. Skjær av det meste av spekk og svor. 
    Bruk sag eller kniv
3. Mariner og legg på skål.

Svinekoteletter
Alle sorter svinekoteletter er ypper-
lig til grilling. Marinerte svinekote-
letter er saftige og smakfulle. Sørg 
for å ha et godt utvalg av ulike 
typer koteletter.

Lammelår i skiver
Lammelåret kan gril-
les helt eller i ca 2 cm 
tykke kiver. Det enk-
leste er å bruke fros-
sent lammelår. Kan 
selges både “naturell” 
    og marinert.

Svinekoteletter “Danske” svinekoteletter

Marinerte
nakkekoteletter

Sommer-
koteletter

kampanje



Marinade
– det lille ekstra
De fleste synes at marinert kjøtt er 
spennende, og at det gir kjøttet en litt 
annerledes smak og karakter. En mari-
nade tilfører smak, den øker holdbarhe-
ten og kan gi en viss mørningseffekt i 
tillegg.

Hjemmelaget marinade
Huskeregelen for marinade = KOS,

K =  krydder 
O  =  olje
S =  syrlig 

En marinade består av tre hovedingredi-
enser: krydder, olje og en syrlig væske.  
Krydderet setter smaken, oljen tar til 
seg og formidler smakene over på kjøt-
tet. Det syrlige sørger for både smak og 
at kjøttet kan mørne og godgjøre seg i 
marinaden opptil 14 dager i kjøleskapet! 

Ferdig marinade
Her er det masse varianter, leverandører 
og smaker å velge mellom. De selges 
enten på spann, kanne eller i forbruker-
pakninger beregnet på forbruker. Disse 
marinadene har de samme egenskapene 
som hjemmelaget. De tilfører smak, og 
ved at pH-nivået senkes øker holdbar-
heten, og kjøttet blir mørere.

Ferdig marinert kjøtt
Her praktiseres forskjellige metoder, 
noen produsenter marinerer kjøttet i en 
ferdig marinade, som nevnt over. Andre 
bruker en mild saltlake med smak som 
blir tilført kjøttet. Ofte blir krydder lagt 
på utsiden av kjøttet etterpå.

Alt på ett brett,
mørbrad, luksus lammeskiver 
og liten lammestek.

3. Da sitter du igjen med en liten lammestek.
Skjærer du av den nederste biten på knoken, 
hasen, får du en flott lammestek.
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Liten lammestek

kampanje
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Tre produkter av lammelår 
Frossent eller ferskt/tint lammelår er 
ypperlig å bruke til flere sorter grillmat. 
Her viser vi hvordan lammelår kan bli til:

1. Begynn med å skjære av mørbraden. Når mørbraden er 
tint skjæres kjøttet av beinet og deles opp i små biffer eller 
terninger. Og terningene kan det lages lammespyd av.

2. Sag deretter opp ca 2 cm tykke skiver fram til der isbeinet 
begynner. Det blir 4 flotte lammeskiver.

Lammespyd eller biff

Luksus lammeskiver

kampanje
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Årets grillmesterskap er en dyst hvor ren og skjær mat-
glede råder. Hvor fun-faktoren er høy og hvor lag som
Jessheim BQ Boys møter Mega´s Angels, Team Optimist
og Kjøttbransjens Elitelag... 

Dette er et mesterskap hvor ingen er 
proffe, men hvor alle har et brennende 
hjerte for hva som kan skapes på en grill. 
Uansett om man jobber i en dagligvare-
butikk eller på et bilverksted. Men ingen 
skal komme å si at det ikke går hett for 
seg. Her er innsatsen stor, dommerne 
krevende og det laget som kan trylle
fram den aller beste grillmaten, verdige 
Grillmestere. Og etterpå blir det after-
grill på Smuget... 

Velkommen til det tredje
Norgesmesterskap i grilling!
Det er laget en informasjonsbrosjyre som
presenterer konkurransen og konkurranse-
reglene for Grillmestere og Norgesmester
i grilling. Denne får du ved henvendelse
til Opplysningskontoret for kjøtt.

Et annerledes
norgesmesterskap

Lørdag 17. juni 
på Kontraskjæret 
i Oslo.

aktiviteter
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Konkurransen er åpen for
alle butikker som selger
norske kjøttvarer. Uansett
kjedetilknytning, butikkpro-
fil, størrelse, eller om butik-
ken har manuell eller selv-
betjent avdeling.
Konkurransen går ut på å
kåre den butikken som best
oppfyller følgende kriterier:

1) Hvordan butikken formidler tips 
og matidéer til kundene

2) Hvordan butikken formidler kjøtt
kunnskaper om stykningsdeler og 
tilberedningsmåter til kundene

3) Hvordan butikken følger opp OFKs 
kampanjer med egne initiativ og 
aktiviteter

Dere må selv sende inn en søknad til
Opplysningskontoret for kjøtt om å bli
kåret. Der begrunner dere hvorfor net-
topp deres butikk bør kåres til Årets
Grillbutikk 2006 og viser med bilder hva
dere har gjort.

Send søknaden senest innen 23. juni.

Vinnerbutikken får en hedersbevisning
som kan stilles ut godt synlig i butikken.
Medarbeiderne i kjøttavdelingen får et
lite kokkekurs med en av landets profi-
lerte mesterkokker, med etterfølgende
gourmetmiddag.

I 2004 ble Meny Søndersrød i Helgeroa
kåret til Årets Lammebutikk. I 2005 
greide de også å bli kåret til Årets Grill-
butikk. Butikken gikk av med seieren ut
fra en totalvurdering. 

Sortimentet var toppet med ferdig pro-
dusert grillmat fra forskjellige leverandø-
rer, i tillegg til Meny-kjedens eget som-
mersortiment og butikkens egne spesia-
liteter. Butikken dro også med det øvri-
ge sortimentet i grillaktivitetene og vektla

i betydelig grad andre ferskvarer som
frukt og grønt. Eksponeringene var for-
billedlige, fristende, velfylte og godt
merket, både i selvbetjeningsdiskene og
i de manuelle diskene.
Kampanjemateriell ble brukt konsekvent
sammen med vareeksponeringene, slik
at kundene alltid fant tips og råd om
matidéer og tilberedning.
Ferskvareavdelingen tilbød også dagens
grilltips for kundene. Aktivitetsnivået var
høyt, og i sesongen var området utenfor
butikken brukt som aktivitetstorg. Her
var en rekke leverandører trukket inn i
aktivitetene, hvor de grillet sine respekti-
ve produkter og delte ut smaksprøver.

I fjor høst ble også Meny Indre Havn i
Sandefjord kåret til Årets Lammebutikk.

Er det noen butikker som i år kan
utfordre Meny om å være best?

Bli Årets GrillbutikkÅrets Grillbutikk!

Årets
grillbutikk

2006

aktiviteter
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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

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

*

*

Etter en lang vinter er det mange som
lengter etter grillsesongen. Årets første
grilldag er alltid den andre lørdagen i
mai, som i år er lørdag 13. mai. 

Det er denne uken MatPrat starter årets grillkam-
panje på TV og Internett, og på redaksjonell plass 
i blader og aviser.

Dette er sesongåpningen for årets lengste mat-
sesong. Derfor er det viktig å markere det i din
butikk og utnytte det trykket som grillkampanjen
gir. Sørg for å oppfordre kundene til å ta del i den
lille begivenheten som Årets første grilldag er. La
butikken ose av grillvarer nettopp den dagen, og 
ta gjerne kundene i mot ute på parkeringsplassen
med grilling, smaksprøver og sameksponering 
av alt som har med grill å gjøre. La plassen bli et
aktivitetstorg og trekk gjerne inn leverandørene.
Kommer kundene først i gang med grillingen blir
det ikke lenge til neste grillmåltid, med varer fra 
din butikk.

Lørdag 13. mai: 

Årets første grilldag
Bli med du også!

nye kampanjer


