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Tid for skikkelig 
      hverdagsmat
Kjøttdeig er rask og enkel hverdagsmat som alle liker. Kjøttdeig er hovedingrediens i 
flere ulike ”matverdener,” som tex-mex, pasta, pizza, hamburgere, og ikke minst i nor-
ske kjøttkaker. Det kjøttet som mor før brukte til kokte kjøttretter blir i dag til kjøttdeig i 
stedet, som igjen blir til masse enkle og spennende kjøttdeig-retter. 

To av de viktigste hverdagsheltene er 
helt klart kjøttkaker og spagetti, og det 
er ikke få tonn kjøttdeig som går med 
til disse rettene i løpet av et år. I en un-
dersøkelse (Research International 2006) 
svarer 76 % at de liker kjøttkaker svært 
eller meget godt, og 3 av 4 nordmenn 
spiser kjøttkaker en eller flere ganger i 
måneden.
 
Kjøttkaker og spagetti på TV
Kjøttkaker og spagetti med kjøttsaus blir 
heltene i MatPrat-filmene på TV i midten 
av september. Vi viser hvor enkelt det er 
å lage disse rettene, og gir noen tips om 
riktig tilberedning.

Kjøttdeig på matprat.no 
I kampanjeperioden blir det sendt ut 
nyhetsbrev på kjøttdeig. MatPrat-
filmene med kjøttkaker og spagetti 
finner du også her, sammen med mer 

enn 50 enkle og spennende retter med 
kjøttdeig.

Bilder og oppskrifter 
På matprat.no finner du alt du trenger 
av bilder og oppskrifter til egenannonse-
ring. Og impulsplakatering i butikken.
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Mediaplan 

uke 37 38 

TV2 • • 

TV3 • •
TVNorge • •
Discovery • •
MTV • •
The Voice • • 

Matsikkerhet 
– også hjemme på kjøkkenet
Hygiene er en viktig del av 
alt arbeid med mat både 
for industri og handel. Det 
arbeidet er ikke kronet med 
suksess før maten er vel 
fortært. Og da er også kjøk-
kenhygiene en avgjørende 
faktor.

MatPrat-tips 28 om riktig 
steking av kjøttdeig er på 
TV uke 37.

Bakterier finnes naturlig overalt, også i 
matvarer. Mange har vi nytte av, mens 
noen vil vi unngå. Heldigvis er matsik-
kerheten i Norge svært høy, derfor er 
risikoen for å bli alvorlig syk liten. Nyttig 
informasjon til forbrukere/kunder er et 
viktig ledd for å gi kunnskap og trygghet, 
og det er viktig at forbruker er bevisst 
på gode hygieneregler på eget 
kjøkken.

• bakterier stortrives og formerer seg  
 raskt i temperatur 10-45 grader
• de aller fleste bakterier dør når maten  
 varmes godt nok
• de vanligste årsakene til mat-
 infeksjoner er:
 - utilstrekkelig oppvarming
 - dårlig/sein avkjøling
 - lagring ved for høy 
   temperatur
 - slurv med renhold

Slik steker du kjøttdeig:
• Kvernet kjøtt må gjennomstekes   
 fordi eventuelle uønskede bakterier fra  
 overflaten kan bli blandet inn i deigen.  
 Det er ikke tilstrekkelig at deigen er   
 brun utenpå. 
• Bruk stor, god stekepanne, helst av  
 titan eller jern.
• Bruk sterk varme. Er margarinen nøtte-  
 brun, holder den en temperatur   
 på 160-200 grader. Allerede ved 70-80  
 grader i 15 sekunder drepes eventuelle  
 sykdomsfremkallende bakterier.
• Stek bare 200-300 gram av gangen.
• Fordel kjøttdeigen i småklumper ut 
 over i den varme panna.  Ikke rør, la 
 de bli brune før de snus
• Når ”klumpene” er stekt på begge  
 sider, kan de hakkes litt opp med 
 stekespaden
• Bruk aldri tom emballasje til å legge  
 fra deg redskaper som er i bruk under  
 matlagingen.
• Lager du kjøttkaker, er det viktig at  
 de trekkes i saus eller kraft til de er  
 gjennomkokte, ca 10 minutter.

Flere hygieneregler:
• Vask alltid hendene før du lager mat  
 og mellom håndtering av ulike råvarer. 
• Det samme gjelder før du spiser og  
 selvsagt etter toalettbesøk. 
• Bruk ikke samme skjærebrett til   
 rå grønnsaker og rått kjøtt. Da kan  
 eventuelle bakterier fra kjøtt overføres  
 til grønnsakene – eller omvendt. Dette  
 kalles kryssmitte, og kan i verste fall  
 føre til matinfeksjoner. Dette er særlig  
 viktig å tenke på når grønnsakene ikke  
 skal varmebehandles (taco, burger etc.)
• Det kan være lurt å kjøpe plastfjøler  
 i ulike farger som kan brukes til ulike  
 råvarer.
• Bytt kniv, eller vask den godt mellom  
 hver råvare.
• Ferskvarer som skal oppbevares kjølig  
 må raskt hjem og inn i kjøleskap.
• Temperaturen i kjøleskapet må være 
 4 grader eller lavere.
• Unngå å sette varm mat i kjøleskapet;  
 da stiger temperaturen og det blir  
 bedre vilkår for bakterievekst.
• Skal maten holdes varm før servering,  
 må den være rykende, 60-70 grader.
• Er det lenge til maten skal spises, er  
 det bedre å kjøle den raskt ned, og så  
 varme den opp igjen. Sett for eksem- 
 pel kasserollen i iskaldt vann og rør  
 om. Bytt vann når det blir lunkent.   
     Deler du maten i mindre porsjoner, 
  går nedkjølingen raskere

                    De som vil vite mer om 
                   kjøkkenhygiene kan gå 
                    på matprat.no eller 
                     bestille heftet Nyttig
                      om kjøtt på samme                
                       adresse.
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Absolutt 

Det er ikke rart kjøttdeig er det mest solgte kjøttproduktet i Norge. 
Kjøttdeig stiller sterkt i å være ledende når det gjelder.

    • Anvendelig 
     • Folkelig
     • Raskt 
     • Råvare i fl est yndlingsretter
     • Viktigste hverdagsråvare
     • Viktigste ingrediens til fredags- 
       og lørdagskosen

salgsutløsende    

Tex-mex
Dette er fredags- og lørdagsfavoritten til mange. Denne kate-
gorien har vært i en fantastisk vekst, og nye produkter kommer 
stadig til.

Pasta og pizza
Kjøttdeig med spagetti er vel nesten å regne som en tradisjonell 
norsk rett, og forløperen til hele pastatrenden i Norge. Hjemme-
laget pizza med kjøttdeig står fortsatt meget sterkt, og en meng-
de produkter har kommet for å forenkle pizza og pastarettene.

Hamburger
Kjøttdeig til hjemmelagede burgere er enkel og real mat alle dager. 
Her er det en masse produkter og tilbehør som har koblet seg opp 
mot ”Hamburger-verdenen.”

Kjøttkaker, kjøttboller, karbonader
Våre nordiske kjøkken står ikke tilbake for å bruke kjøttdeig som 
hovedingrediens. Kjøttkaker er fortsatt en av våre mest populære 
retter, og hele 65 % lager kjøttkakene selv fra bunnen av! 78 % 
mener at mors hjemmelagde kjøttkaker er de beste.

Hvilken annen ingrediens er hovedaktør i så 
mange forskjellige av de virkelig store ”mat-
verdener”? Disse fi re ulike verdenene har alle 
kjøttdeig som hovedingrediens. Derfor er kjøtt-
deig en viktig salgsmagnet når så mange ulike 
produkter og produktgrupper bruker kjøttdeig 
som basis.
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Sikker suksess Nye varianter 
  utvider stadig 
markedet
Kjøttdeig er kjøtt som er kvernet eller 
hakket og eventuelt tilsatt 5 % vann og 
1 % salt. Kjøttfarse og medisterfarse er 
kvernet kjøtt som er hakket og blandet 
med krydder, potetmel og melk. 
Vanlig kjøttdeig, som består av storfe-
kjøtt, er den som det blir solgt aller mest 
av. Men det er også andre sorter kjøtt-
deig av svinekjøtt, lammekjøtt og deiger 
med mer eller mindre fett.

KJØTTDEIG - folkedeigen.
Kjøttdeig lages kun av storfekjøtt. Nor-
malt 14 % fett. Kjøttdeig er selvskreven 
til kjøttkaker og hamburgere. 

De andre deigene:

KARBONADEDEIG 
– det magre alternativet
Karbonadedeig er fremstilt av storfe-
kjøtt, renskåret for synlig fett og sener. 
Maksimalt 6 % fett. Egnet til de fleste 
sorter kjøttdeigretter hvor 
man ønsker mindre fett. Til 
kjøttkaker er karbonadedeig 
i magreste laget. 

KJØTTDEIG AV SVIN 
– sunt og magert
En magrere deig laget av 
svinekjøtt som inneholder 
6 – 9 % fett. Brukes til 
mange av de samme ret-
tene som  vanlig kjøttdeig. 

FAMILIEDEIG 
– både storfe og svin
Familiedeig inneholder like 
mengder storfekjøtt og 
svinekjøtt. Maksimalt 18 % 
fett. Dette er en svært an-
vendelig deig, og er ypper-
lig til kjøttkaker og vanlige 
retter med kjøttdeig.

MEDISTERDEIG 
– fet og god
Medisterdeig skal være fremstilt av 
svinekjøtt, eventuelt tilsatt storfekjøtt 
og fett av storfe eller svin. Normalt 23 % 
fett. Medisterdeigen er selvskreven til 
medisterkaker, men også godt egnet til 
kjøttpudding, benløse fugler og kjøtt-
boller.

KVERNET  KALVEKJØTT
– mager og eksklusiv
Kvernet kalvekjøtt er en flott råvare som 
egner seg til litt finere kjøttdeigretter. 
Ca 8 % fett. Brukes til karbonader, kjøtt-
boller og frikadeller.

KVERNET FÅRE-/LAMMEKJØTT 
– ypperlig til eksotiske retter
Mye brukt i land som spiser lite svin og 
storfekjøtt, som f.eks. Hellas og Tyrkia. 
Maksimalt 16 % fett. Kvernet fårekjøtt er 
ypperlig til litt mer eksotiske retter, som 
f.eks. indiske kjøttboller.

ICA Maxi Skårer er en av landets aller største dagligvare-
butikker. Her omsettes det årlig for 250 millioner kroner, 
og av dette er 22% kjøtt. I løpet av en vanlig uke selges 
vanligvis et halvt tonn med kjøttdeig!

Ferskvareandelen er så stor at butik-
ken faktisk definerer seg som en fersk-
varebutikk. Og da vi tok en prat med 
ferskvaresjef Brit Selebø ute ved kjøtt-
deigeksponeringene, fikk vi klart erfare 
at kundene foretrakk butikkens egen 
kvernete og ferskpakkete kjøttdeig. Gang 
på gang ble vi avbrutt av kunder som 
skulle fylle handlekurven, og flere ganger 
måtte vi etterfylle i reolen. Så skal det da 
også sies at nettopp denne varen var på 
tilbud den dagen. - Ellers lager vi stadig 
ferdigretter basert på kjøttdeig, forteller 
Brit. Pastagryter, hjemmelagede karbo-
nader og kebab-pinner av kjøttdeig er 

noen av besteselgerne. - Siden kjøttdeig 
er så anvendelig, bruker vi det også i 
stor grad som sameksponeringsvare. Da 
flytter vi en kjøledisk ut på aktivitetstor-
get og sameksponerer med taco, pasta, 
pizzaost... - Vi prøver å friste kundene 
etter beste evne med tips og ideer og litt 
informasjon om de forskjellige produkt-
variantene som farse, medisterdeig, 
karbonadedeig, vanlig kjøttdeig og fami-
liedeig. Slik blir de bevisste at kjøttdeig 
er langt mer enn bare kjøttdeig. Så lar 
de seg også lede inn i fristelse, hele uka 
igjennom, men mest før helgen, av-
slutter en blid og fornøyd Brit Selebø.

Ferskvaresjef Brit Selebø selger kjøttdeig til den store gullmedaljen.
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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*

Coop obs! Hypermarked i Haugeseund:

Ble Årets Grillbutikk 
    etter målrettet innsats

Invitasjonen til konkurransen ”Årets grill-
butikk” inspirerte ferskvareavdelingen til å 
se nærmere på sommersesongen og hva 
de kunne gjøre ut av det store varespek-
teret i butikken. En prosjektgruppe ble 
satt ned og det ble nedfelt en lang rekke 
punkter å arbeide med. På basis av dette 
ble det laget en aksjonsplan å jobbe etter. 
Fokus ble satt på kvalitet, utvalg og pris, 
og alle ferskvareavdelingens 30 medarbei-
dere ble engasjert. På årets første grilldag 
ble det arrangert grillkurs for medarbei-
derne hvor leverandørene stillte opp og 
presenterte sine respektive grillsortiment 
for 2006. Så gikk det slag i slag, med 
grilling i butikken, demonstrasjoner og 
sameksponeringsaktiviteter. Aktivitetene 
ble gjennomført ved samarbeid både 
med råvareleverandører og butikkens 
øvrige avdelinger, som tørrvare/kolonial, 
grillutstyr hage/camping og frukt og 
grøntavdelingen. I markedsføringen ble 
både annonser, kundeaviser, plakatering 
og oppskrifter tatt i bruk – alt styrt gjen-
nom en aktivitetsplan.

- Butikken gikk av med seieren gjennom 
et helhetlig og målrettet arbeid som har 
engasjert hele personalet på en utvi-
klende måte. Dette har skapt resultater 
og hevet butikkens grillprofil, konkluderer 
jurylederen, Margot Loe, hos Opplys-
ningskontoret for kjøtt.

Hilde Tone Vestre (fra venstre), 
Torunn Løvik, Elin Ferkingstad og 
Øyvind Hasselkvist kan glede seg over 
at planmessig arbeid gjorde dem til 
vinnerbutikk.

”Å være kundens førstevalg når de skal handle grillmat” 
var hovedmålet for sesongen. Strategien bak skulle vise 
seg å innfri mer enn som så.

Årets 
grillbutikk

2006


