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Tips 34: Ytrefilet med grønnsaksris og 
salsa. Lekre skiver ytrefilet, hurtigris og 
grønnsaker kokt sammen og salsa fra 
glass

Filmene har fokus på disse 
produktene: 
- skiver av ytrefilet
- strimlet svinekjøtt
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Vinnerformularet 
   er sunt, raskt, godt – og rimelig

Faktum er at stadig flere bryr seg om sunnhet og helse. 
Interessen er ikke lenger bare hos de med stort fokus på 
utseende, trening og slanking, men i større og større 
grad også blant”vanlige forbrukere”. Hverdagsmiddagene 
skal være næringsmessig riktig sammensatt, helst kunne 
lages på en halvtime og samtidig smake godt. Derfor er 
renskåret svinekjøtt den beste løsningen på hverdags-
middagene.

MatPrat-
filmer
4 forskjellige filmer er på lufta i kam-
panjeperioden. Disse skal inspirere og 
informere forbrukerne om sunnhet, enkel 
tilberedning og vise mangfoldet 

Tips 4: Chiliwok: Strimlet svinekjøtt, 
wokgrønnsaker og søt chilisaus

Tips 32 : God samvittighet med ren-
skåret svinekjøtt. Informasjonsfilm om
næringsinnhold og stykningsdeler

Tips 33 : Sweet & Sour: Kjent asiatisk og 
sunn rett laget på 10 minutter. Strimlet 
svinekjøtt, grønnsaker og sursøt saus fra 
glass

Mediaplan TV

uke 33 34 35 36

TV2 • • • • 

TV3 • • • •
TVNorge • • • •
Discovery • • • •
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Ny og annerledes brosjyre er klar til 
kampanjestart. Her er ikke bare oppskrif-
ter men også en god porsjon kunnskap 
å hente. Like nyttig både for deg som 
jobber i butikk som for kunden. Heftet 
gjenspeiler MatPrat-fi lmene på TV, og 
hovedfokus ligger på sunn hverdagsmat 
som er lett å lage og som alle liker.

Inspirerende hefte med lekre matbilder, 
enkle oppskrifter og nyttig kunnskap
 

Innhold:
• de viktige tipsene som er presentert i  
 MatPrat-fi lmene
• 14 lettlagde hverdagsretter
• alle oppskriftene er næringsberegnet
• hvorfor renskåret svinekjøtt er det 
 riktige valget for hverdagsmiddager
• sunne retter med sunt kjøtt og mye  
 grønnsaker
• de viktige, ernæringsmessige 
 fordelene

Heftet bestiller du hos din 
kjøttleverandør

Temahefte 
     til kundene dine Annonser i blader

Denne annonsen kjører vi etter følgende 
mediaplan:

• de viktige tipsene som er presentert i  

14 lettlagde hverdagsretter
• alle oppskriftene er næringsberegnet
• hvorfor renskåret svinekjøtt er det 
 riktige valget for hverdagsmiddager
• sunne retter med sunt kjøtt og mye  

• de viktige, ernæringsmessige 

Heftet bestiller du hos din 

Denne annonsen kjører vi etter følgende 
mediaplan:

Annonser 
på Internett
Bannerannonser vil gå på de store 
nettstedene:

Mediaplan Internett

uke 33 34 35 36

Startsiden • • • • 

Nettavisen • • • •
TV2 • • • •
Art of taste • • • •
Aperitif • • • •
KK • • • •
Femina • • • •
Henne • • • •

Mediaplan 
print

uke 33

KK •

Elle •

Dette tipsheftet
er kun en skisse

Tipsheftet distribueres som bilag til:

Mediaplan bilag
uke 34 35

KK •

Kamille •

I Form  •
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Interessen for sunnhet og 
helseriktig mat er større 
enn noen gang. I en verden 
breddfull av usunne fristels-
er står renskåret svinekjøtt i 
en klasse for seg. For folket 
er sunn hverdagsmat vik-
tigere enn god smak. Ren-
skåret svinekjøtt er begge 
deler, veldig godt og veldig 
sunt!  
Fyll opp disken!

Fakta om svinekjøtt:
• magert
• gunstig fettsyresammensetning
• mild egensmak, noe som gir uendelige
   variasjonsmuligheter
• raskt å tilberede fordi det alltid er mørt
• saftig når det er riktig tilberedt
• rimelig i innkjøp
• tilgjengelig i hele landet hele året

Den ideelle fordelingen av næringstof-
fene er lite fett og karbohydrater og mye 
protein. Dermed er renskåret svinekjøtt 
midt i blinken.  Jo magrere og renere 
kjøtt, desto høyere proteininnhold.  
Proteinet øker metthetsfølelsen, og du 
kan spise forholdsvis store porsjoner rent 
kjøtt uten å få for mange kalorier. 

 

Sunnere hverdag 
                     til folket!

Skinkebiff  2,0 % fett

Indrefilet 3,6 % fett

Ytrefilet  1,8 % fett

Strimlet svinekjøtt  2 – 5 % fett

Næringsinnhold
20 % protein
2-5 % fett
0 % karbohydrater
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Ytrefilet av svin er vesentlig mindre hver-
dagslig enn koteletter, og inneholder 
under 2 % fett. Det er et av kjøttbran-
sjens mest tidsriktige produkter: det er 
godt, sunt, mørt, dessuten raskt og 
enkelt å tilberede. Svin ytrefilet inne-
holder 1,8 % fett, 22 % protein, 0 % 
karbohydrat - og inneholder kun 105 
kalorier per 100 gram! Og når avskjæret 
blir til Spareribs, (baby back ribs) som er 
eksklusiv og trendy grillmat, og spek-
ket gjør sin nytte i spekematproduksjo-
nen, er det et ”snodig fenomen” at en 
av svinets mest edle deler havner opp 
som koteletter på tilbud. Hva vil kun-
dene ha? Koteletter eller ytrefilet? I en 
undersøkelse fra SIFO svarer 70 % at de 
skjærer bort fettranden på kotelettene. 
Det riktigste svaret er vel ja takk begge 
deler. Svinekoteletter som rimelig og god 
hverdagsmat, og ytrefilet som sunn og 
moderne hverdagsmat.

Liten strimleskole: 

Strimlet svinekjøtt

Er enkel, sunn og rask hverdagsmat og 
nesten like anvendelig som kjøttdeig. For 
å få et akseptabelt resultat på strimlene 
er valg av råstoff viktig.
 
- Da kjøttet skal brukes til retter som er  
 raske å lage, må kjøttet være mørt!

- Renskåret svinekjøtt profileres som det  
 sunne kjøttet, og må derfor inneholde  
 så lite fett som mulig.

- For å få finest mulige strimler, må 
 råstoffet ikke bestå av for små biter/ 
 stykker. Hele og store stykker gir penere  
 strimler. Flatbiff, mørbrad,  rundbiff og  
 bankekjøtt gir best resultat.

- Kjøttet skjæres enten for hånd, eller på  
 en industriell ”strimlemaskin”. Spesielt  
 ved industriell skjæring  er det viktig at  
 råstoffet er så bra som mulig. En ferdig  
 sortering med småbiter av svinekjøtt  
 blir det aldri fine strimler av!
  

Svinekoteletter er et snodig fenomen i Norge. På den ene siden er 
svinekoteletter godt etablert som rimelig, rask og enkel hverdagsmat, 
og blir oppfattet som verken sunt eller usunt. Ser man på råvaren, så 
                                   er opprinnelsen svinekam med bein, som er 
                                                ryggen av grisen. Med andre ord ytre
                                                              filet med bein!

Hel svinekam med 
bein er råstoff til 
koteletter eller ytre-
filet og spareribs.   

Ytrefileten skjæres av ved å skjære inntil
beinet hele veien. Fettlokket skjæres av, 
og ytrefileten renskjæres.

Ribbeina brukes til spareribs, skjæres av
med sag.

Ytrefilet selges i stykker, og deles i fire, 
eller i skiver på ca 2 cm tykkelse.

Avskjær brukes til kjøttdeig av svin.

Koteletter eller ytrefilet?
 
  

Ja takk, begge deler
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Skal du ha et utvalg av renskåret svinekjøtt i kjøttdisken, 
er det mange muligheter. Det er lurt å planlegge og syste-
matisere arbeidet slik at lønnsomhet og resultat blir best 
mulig. 

Skjær de hele stykkene i fi ne, mindre stykker, skiver og biter. Skalker brukes til strimlet 
svinekjøtt, avskjær brukes til kjøttdeig av svin. Med litt trening går det like fort å lage 
fl otte produkter, og kundene blir enda mer fornøyde.

Det komplette sort iment

Svin ytrefi let i skiver/biffer
Dette er koteletter uten fett og bein, og 
har potensiale som en ny hverdagshelt. 
Inneholder kun 1,8 % fett! Stekes som 
biff.

Svin indrefi let
Det mest eksklusive stykket - mørt, smak-
fullt, magert og sunt. En super belønning 
på en travel hverdag. Stekes hel eller i 
små biffer.

Svin ytrefi let i stykker
Dette anvendelige stykket kan stekes 
helt, skjæres i tykke biffer, tynne biffer, 
små biter til spyd, eller til luksus super-
magert, strimlet svinekjøtt.

Svin ytrefi let i skiver/biffer Hel fl atbiff
Dette er det største kjøttstykket på 
skinka. Kan brukes på mange måter, 
enten helstekt som en mager skinkesteik, 
til biff, strimler eller skinkebiter. Magert 
og mørt kjøtt.

Hel fl atbiff

Skinkebiff
Real og sunn hverdagsmat. Biff på man-
dag, tirsdag, onsdag, torsdag…
Kan også skjæres i strimler eller biter til 
gryte og spyd.

Svinesnitzel
En tynn skive svinekjøtt som må stekes 
kort tid på sterk varme. Det beste råstof-
fet er fl atbiff.

Strimlet svinekjøtt
Vær litt kritisk til strimlenes utforming. 
De bør være ca 1 x 1 cm tykke og 5 – 8 
cm lange. Råstoffet bær være mørt, ma-
gert og av litt store biter/stykker. 

 komplette 

Kjøttdeig av svin
Dette er det magre alternativet, og 
fettprosenten bør ligge mellom 3 – 9 % 
fett. Brukes til stort sett det samme som 
kjøttdeig.

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 
samhørige varene. Men å lage ideplakat-
er krever at du har ideene, kan formulere 
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 passord er 
”kj0tt”
 (Tallet 0 erstatter bokstaven ø) 

2) Klikk videre på det produktet du 
ønsker å lage materiell på, for eksempel 
”Renskåret svinekjøtt”(under “Kampan-
jer”). 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 opphengssystemer.

Proft materiell 
 et tastetrykk unna

Svin indrefi let

Svin ytrefi let i stykker
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Alle undersøkelser viser at 
TV-fi lmene har stor gjen-
nomslagskraft. De blir sett 
og husket. Verdien av dette 
tar du ut i din butikk. 

Når kundene lurer på hva de skal ha 
til middag, løser du problemet ved å 
gi dem en ide. De samme ideene som 
på fi lm. Erindringen gjør salget enkelt. 
Samplakatering med rettenes ingredien-
ser gjør at du selger et komplett måltid. 
Og kundene har fått et problem mindre. 
Vinn-vinn!

Når fi lmene surrer i bakhodet

YTREFILET MED GRØNNSAKSRIS4 porsjoner

Du trenger:ca 800 g ytrefilet i 2 cm tykke skiver
4 dl hurtigris1 pose wokgrønnsaker1 glass salsa

Oppskriftene finner du på matprat.no

Noe 
sunnere?

YTREFILET 

ca 800 
4 dl hurtigris1 pose 

1 glass salsa

Oppskriftene finner du på matprat.no

sunnere?
SWEET & SOUR 2 porsjoner

Oppskriftene finner du på matprat.no

Enkel 
middag

Du trenger:1 pk strimlet svinekjøtt, ca 400 g
1 rød paprika1 rød chili1 pk sukkererter, 125 g1 glass sursøt saus1 liten boks ananas i biterServeres med ris og salatOppskriftene finner du på matprat.no

Enkel 

1 
1 
1 
1 
1 glass 
1 liten 
Serveres 

CHILIWOK2 porsjoner

Du trenger:300 g strimlet svinekjøtt1 pose wokgrønnsaker (250g)
ca 100 g sukkererterca 3 ss søt chilisausServeres med kokt ris som tilbehør

Oppskriftene finner du på matprat.no

Noe hele 
familien vil like

Slik samplakaterer du:

Alle plakatene og fl ere til fi nner du på 
matprat.no. På foregående side kan du 
se hvordan du enkelt kan printe dem ut 
for eget bruk.  Her har vi eksempelvis 
impulsplakat for Sursøt gryte. 

1) Du plasserer en plakat i hyllen hvor 
glassene med sursøt saus står.

2) Du plasserer en plakat i hyllene for 
hurtigris.

3) Du markerer hyllene for ferdigsalater 
på samme måte.

Da har du gitt tre impulser på forskjellige 
steder til dagens middag. Og forhå-
pentligvis skapt gjenkjennelse med hva 
kundene tidligere har sett på TV. Da 
ligger nok også de gode argumentene 
på lur i folks bevissthet. Sunt, godt og 
raskt å lage.

Dette er plakatene:

Ytrefi let med grønnsakris

Dette er fi lmrettene:

Sweet & sour (Sursø t gryte)Chiliwok
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Fakta 1:
Offentlige anbefalinger
Sosial- og helsedirektoratet anbefaler 
en vridning av forbruk av kjøtt mot rent 
kjøtt, de magrere kjøttslagene og magre 
kjøttprodukter på bekostning av fetere 
alternativer.

Anbefalt fordeling av energien vi spiser:

Fett: 30 % (hvorav mettet fett
 bør begrenses til 10 %)
Karbohydrater:  50-60 % (25-35 g per 
 dag som kostfi ber)
Protein: 10-20 %

Fakta 2:
Folks fordommer
Påstand som fremmes i SIFO rapporten: 
Kjøtt, holdninger og endring.

”Kjøtt er ikke spesielt sunt”

I 1997 var :  43 % enig i denne 
 påstanden
           30 % delvis enig
           13 % helt enig

I 2004 var:  32 % enig i denne 
 påstanden
           25 % delvis enig
              7 % helt enig

Fakta 3:
Hva kjøtt bidrar med av 
næringsstoffer
60 % av fettet i svinekjøtt er umettet, 
altså godt for hjertet. Renskåret svinekjøtt 
inneholder over 20 % protein som 
metter lenge og øker forbrenningen litt.

Fakta 4:
Svin ytrefi let kontra et anerkjent 
”magerprodukt” som Cottage 
cheese

Fakta 5:
Utviklingstrekk

- Forbruket av svinekjøtt viser jevn 
 økning over tid
- Forbrukerundersøkelse utført av MMI  
 viser:  
- Ca 40 % av norske husholdninger   
 bruker 30 minutter eller mindre på å  
 lage middag på  hverdager
- Tallet på de som setter sunnhet foran  
 smak øker
- Interessen for helseriktig kosthold har  
 økt med 8 % fra 2003-2005

Fakta 6:
Svinet har blitt elskelig
Svin som produkt er utviklet til å ha 
omtrent samme fettsammensetning som 
kylling. Det utskjelte begrepet ”grisefôr” 
har fått et helt annet innhold. Nå er 
grisefôret mer gjennomtenkt enn maten 
de fl este av oss mennesker spiser.

Fakta 7:
Forbrukerkrav
En undersøkelse som OFK har gjen-
nomført viser at forbrukernes viktigste 
kriterier til midddagsmat er at den skal 
være sunn (35 %), at hele familien liker 
den (33 %) og at den er rask å lage (17 
%). Altså, renskåret svinekjøtt.

Fakta 8:
Anvendelsesområder
Renskåret svinekjøtt kan anvendes til nær 
sagt alle typer retter: Tradisjonell norsk 
mat, gryteretter, asiatisk, tex-mex, pasta, 
osv.

Fakta 9:
Forskning viser
Kort og godt at magert kjøtt er sunt.

Fakta 10:
Tilberedningstips
Husk at magert kjøtt, som nettopp ren-
skåret svinekjøtt, ikke skal stekes for mye, 
fordi det da fort kan bli tørt. Ytrefi leten 
er f.eks. tørrere enn indrefi leten fordi den 
har lavere fettprosent.
Den bør behandles som suffl è - det er 
gjestene som skal vente på maten og 
ikke omvendt.

Kjøttbransjens Kinderegg
Det blir jo tre ting på én 
gang, det! Ja, nettopp: 
Sunt, raskt og godt. Men 
sannheten er at renskåret 
svinekjøtt slår knock-out på 
Kinderegget. For her har vi 
fi re ting på én gang. Ren-
skåret svinekjøtt er nemlig 
rimelig også.

Vibeke Bugge er ernæringsfysiolog, og 
Opplysningskontoret for kjøtts ekspert på 
området. Hun er et oppkomme av argu-
menter og fakta, og den som til nå har 
trodd at kilden til det sunne kosthold var 
forbeholdt, kylling, fi sk og cottage che-
ese, må tro om igjen.  – Mye har skjedd 
de senere årene, forteller Vibeke. Grisen 
kan snart reise seg opp og gå på to bein. 
For nå har den fått omtrent samme fett-
syresammensetning som kylling. 60 % av 
fettet i svinekjøtt er umettet og kjøttet er 
alltid mørt. Visste du at ytrefi leten har en 
fettprosent på under 2 %!? Dette skyldes

at det har vært gjort en kjempejobb i 
norsk landbruk. Svinekjøtt har i Norge 
vært det mest spiste kjøttslaget i årtier, 
og forbruket fortsetter å øke. Fra 1979 
og til nå har forbruket økt med 30 %, til 
tross for at forbrukernes krav har endret 
seg. Det viser at produktet har utviklet 
seg med tiden. Renskåret svinekjøtt er 
derfor det rette svaret på de kriteriene 
folk i 2006 stiller til hverdagsmaten. Den 
skal være sunn, hele familien skal like den 
og den skal i tillegg være rask å tilberede. 
Dermed basta!

Per 100 gram Kcal Fett Kh  Protein

Cottage cheese 96 4,3 (2,65 g mettet) 1,5 12,7

Svin ytrefi let 105 1,8 (0,64 g mettet) 0 22.2 

Men ernæringsfysiologen gir seg ikke 
med dette. – Litt forhøyet inntak av 
protein gjør at du spiser litt mindre 
og forbrenner litt mer, påpeker hun, 
dermed blir det igjen mindre av kalorier. 
Forskning viser at kjøtt defi nitivt er sunn 
mat. Dermed er det ikke noe poeng å 
spise mindre kjøtt, som noen tror, men 
heller endre kostholdet mot andre typer 
kjøtt. Renskåret svinekjøtt formoder vi.

10 harde 
   fakta 
om renskåret 
   svinekjøtt

Vibeke Bugge prediker sunnhets-
budskapet hos Meny Vollebekk i Oslo.
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Svinekjøtt

Lammekjøtt

Julemat

Storfekjøtt

Reinsdyrkjøtt

Kjøkkenhygiene

Aktivitetsplan 2. halvår 2006

Kjøttdeig

Rein Rein

Kjøttdeig

Julemat

* Lammekjøtt

Renskåret svinekjøtt

  Torsdag 28. september er Fårikålens Festdag*

NM i grilling lørdag 17. juni 
beviste til fulle det kjøtt-
bransjen stadig hevder, 
at grill er gøy. 15 lag var 
påmeldte, alt fra proff-lag 
til glade amatører. 

Deltagerteam med navn som Simply 
Grillistable, Avslørte Bondepiker og 
Licence to grill, slo an tonen med antrekk 
i samme stil. Arrangementet ble på kort 
varsel fl yttet til Sofi enbergparken i Oslo, 
som viste seg å være en perfekt arena. 
Lifl ig duft spredde seg fort over parken, 
og at det også vanket smaksprøver i rikt 
monn gjorde mesterskapet til en virkelig 
publikumsmagnet. Annerledesmesterska-
pet ble også gjenstand for omfattende 
pressedekning med innslag på NRK og 
TV2, i tillegg til behørig oppfølging og 
reportasjer på P4, Kanal 24 og dagsaviser 
i fl eng. 
En folkejury på 16 personer bedømte 
hver av de fem klassene, og folk sto i 
kø for å sikre seg en av de 80 juryplas-
sene. I tillegg overvåket en fagjury på 12 
utvalgte, under ledelse av grillguru Craig 
Whitson, det hele.  

- Fantastisk deilig!, brølte lagleder Roy 
Schjetne fra Jessheim BBQ Boys, da mes-
tertittelen var et faktum. Lagene konkur-
rerte i klassene svinenakke, lammelår, 
spareribs, grilltallerken og beste grillsaus. 
Vinnerlaget halte i land førsteplass i klas-
sene for lammelår og grilltallerken, og 
tok også tredjeplass for sin grillsaus. Det 
holdt til den gjeve sammenlagtseieren og 
norgesmestertittel.

Men også amatørene forsynte seg av 
premiebordet i fl ere klasser. 
Og hoveddommer Craig Whitson syntes 
det var spesielt artig at nettopp amatøre-
ne gjorde det godt. – Det fi nnes mange 
strålende kokker i de norske hjem. Og 

den beste grillmaten får man jo ikke på 
restaurant, men i hagen til folk, slo han 
fast. Whitson mente at nivået i år var 
høyere enn noensinne, men syntes at 
noen av lagene fortsatt prøver å være litt 
for kreative.

- En god grilltallerken trenger ikke bestå 
av tolv ulike ting, men kanskje bare tre 
veldig smakfulle kombinasjoner som 
harmonerer godt, var hans mening.

Grillgeneral Bjørn Tore Teigen fra OFK 
var over seg av lovord og kunne i tillegg 
fortelle at nesten 600 kg kjøtt gikk med 
på grillene for å kåre årets grillmestere. 
Så ble det da også en Grillens Festdag.

    Det ble 
Grillens Festdag

En  begeistret Roy Schjetne mottok NM-
pokalen på vegne av Jessheim BBQ Boys


