
Høstkampanje for reinsdyrkjøtt 

Et under fra 
matverdenen

Nordmenn har de seneste årene vært
på en oppdagelsesferd i retter og
råvarer fra hele verden. Vi har utvik-
let oss til å bli en nysgjerrig, matglad
og multikulturell nasjon.

I hele dette mangfoldet av mat og
matopplevelser har reinsdyrkjøtt en
naturlig plass. Reinsdyrkjøtt er blant
vår tids mest eksotiske kjøttslag.
Dette er ren og naturlig luksus fra
norske fjellvidder. Reinsdyrkjøtt er
noe av det mest eksklusive og spenn-
ende kjøttet Norge kan by på.

Hva er det egentlig som har gjort

reinsdyrkjøttet så berømt? 
Det er den unike og milde viltsmaken.
Årsaken til den gode smaken er helt
naturlig, nemlig den ville naturen
med milelange beitemarker fylt av
mange typer lav, urter og lyng.

Høsten er hovedsesong for reinsdyr-
kjøtt, og tilgangen på reinsdyrkjøtt
er bedre enn på veldig lenge. Derfor
kan reindriftsnæringen glede kvali-
tetsbevisste og matglade forbrukere,
ferskvaresjefer og kresne kjøkken-
sjefer med at det finnes rikelig med
reinsdyrkjøtt av ypperste kvalitet. 
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Finnbiff 
Et annet navn på finnbiff er
reinsdyrskav. Finnbiff 
er reinkjøtt som er
skåret i tynne skiver.
Velegnet til raske og
enkle retter. 
Pakker av ca 500 g.

Ytrefilet 
Et flott stykke kjøtt som er ypperlig til hel-
steking og mindre biffer. De to ytrefiletene
sitter på yttersiden av ryggen og
veier ca 0,5 – 1 kg.
Selges som oftest i 
pakker av en filet som
er delt på midten.

MatPrat-filmer på TV
I uke 43 og 44 er det fullt fokus på reinsdyrkjøtt på
TV. I disse ukene blir det finnbiff og reinsdyrstek på
menyen. MatPrat-filmene går på TV2, TV3, TVNorge
og Discovery.

Reinsdyrkjøtt på Internett
I samme periode som på TV sender vi ut 
nyhetsbrev til alle våre registrerte brukere, 
og det publiseres flere saker om reinsdyrkjøtt 
på matprat.no. 

Oppskrifter og bilder
Har du behov for oppskrifter, bilder eller faglig stoff
om reinsdyrkjøtt, kan du klikke deg inn på
matprat.no/bransje. Brukernavn bransje og passord
kj0tt (o er null).

Surret stek 
Benfri reinsdyrstek i
nett. Det beste og det
vanligste er stek fra lår.
Stek av bog er et litt
rimeligere alternativ. Det
lages også mindre steker. Her er
rundstek eller mørbrad aktuelt råstoff. 
Vekt fra 0,6 – 2 kg.

Indrefilet 
Liten og eksklusiv filet som det sitter 
to av på innsiden av ryggen på 
dyret. Egner seg best til å steke
hel eller som bitte små 
medaljonger. 
Vekt ca 250 – 500 g.
Selges som oftest i 
pakker av to fileter. 

Da er det bare å spørre din kjøttleverandør
om utvalget av reinsdyrkjøtt, om ferske og
frosne varer. For denne kampanjen vil garan-
tert inspirere og skape lyst på reinsdyrkjøtt.
Så gjør deg klar til å ta din del av etterspør-
selen.
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Returadresse:
Opplysningskontoret for kjøtt
Postboks 395 Økern
0513 Oslo


