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MatPrat-filmer med viktige knep
Tips 16: Juletapas med lammerull og sylte. Dette er ypperlig og 
uformell vennemat i litt mer moderne stil, og som er superenkel å 
lage. Passer utmerket i adventstiden, men er også ideell til lunsjen, 
brunsjen og kveldskosen i romjula.  En ny og annerledes måte å 
bruke julepålegget på.

Tips 17: Ribbe, julens viktigste produkt.  Slik velger du ”riktig” 
ribbe, og slik får du sprø svor.

Tips 18: Pinnekjøtt – slik damper du pinnekjøttet.  
Lettvint festmat på nyttårsaften.
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De beste rådene for en god jul

Mediaplan

uke 48 49 50 51 52

TV2 • • • • •  
 TV3 • • • • •
TVNorge • • • • •
Discovery • • • • •
The Voice • • • •   •

Årets aller største matbegivenhet står igjen 
for døra. Ingen annen middag knyttes det 
større forventninger til enn julemiddagen. 
Dessuten er jula både førjul, romjul og nyttår. 
Sosiale høydepunkter hvor matgleden råder. 
Våre juleaktiviteter gir dine kunder alle de råd 
de trenger for at maten skal innfri forvent-
ningene. Det være seg på tv, på matprat.
no eller i Minikokebok Julemat. På julaften 
gjentar vi fjorårets nødhjelpsuksess: Ribbete-
lefonen. Oppskriften på sprø svor gir vi deg 
muligheten til å gi kundene dine på forhånd, 
som preventiv førstehjelp. God Jul!

Tre filmer og fire 
viktige kampanje-
produkter:
 
• Ribbe: tynnribbe, midtribbe 
 og familieribbe
• Pinnekjøtt: røkt, urøkt, hele  
 sider, oppdelt, også ferdig  
 utvannet
• Sylte: hel, halv og i skiver
• Lammerull 
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Minikokebok Julemat på 
hele 44 sider. Smekkfull 
med oppskrifter på ”alt”.

• De mest populære julerettene med  
 illustrative trinn-for-trinn-bilder
• Tradisjonsmat på nye måter, som for 
 eksempel juletapas, ribbesylte og
 spennende tilbehør
• Den virkelige tradisjonsmaten som:  
 mølje, syltelabber og smalahove
• Hjemmelaget julepålegg
• Masser av tilbehør som gir julematen  
 en ekstra piff
• Forslag til julefrokoster
• Forslag til nyttårsmenyer
• Matnyttige tips og gode råd
          • Beskrivelse av de mest vanlige 
               råvarene

Husk at ribba bør ha ferdig rutet svor og 
at beina skal være saget over når du sel-
ger den. Å tilby ribbe uten bein er juks! 
Dette er ikke ribbe, men buklist, og den 
skal brukes til sylteflesk.

Gode tips du gir kundene:
 
Tynnribbe, midtribbe eller 
familieribbe?
 - Tynnribbe er den klassiske ribba, den  
  beinholdige delen av sideflesket.
 - Midtribbe er ribbe med kotelettkam- 

  men på og uten at ryggraden er  
  saget bort. Midtribbe  var mer 
  vanlig før, nå har familieribba stort  
  sett overtatt.
 -  Familieribbe er nesten det samme  
  som midtribbe, men ryggbeinet  
  er  fjernet. Det gjør den flatere enn  
  midtribba, og dermed lettere   
  å steke og skjære opp. Ytrefileten  
  sitter på, og ribba får dermed en  
  større del magert kjøtt enn vanlig  
  tynnribbe.

  Slik kan du 
garantere kundene 
     dine sprø svor

Vår mest 
tradisjonsbundne høytid

Tradisjoner og bosted er i 
høy grad med på å bestemme 
julemiddagen.  Ribbe og 
pinnekjøtt er fortsatt 
førstevalgene:

53 % planlegger å spise 
ribbe på julaften
34 % ønsker pinnekjøtt
Pølse og medisterkaker ligger 
henholdsvis på 3. og 4.plass som 
favoritter  

”Alt” på matprat.no
Her finner kundene alt om mat knyttet til 
julen, både de tradisjonsrike julerettene 
og noen i litt mer moderne og eksperi-
mentell form. De gode oppskriftene hvor 
framgangsmåten er enkelt forklart, ribbe-
skole, juledesserter og gode tips til hvor-
dan julemenyene kan forenkles. Dessuten 
er internettsidene en kunnskapsbank 
med både varekunnskap, tilberednings-
tips og nyttige knep for å lykkes.

matprat.no/bransje
Her ligger inngående kjøttfaglig kunn-
skap om de enkelte juleproduktene og 
tipsplakater på juletapas som du enkelt 
kan laste ned og skrive ut på egen farge-
printer.

matbilder.no
Brukervennlig og rikholdig bildearkiv du 
fritt kan bruke til egenannonsering og i 
kundeaviser. Her finnes de saftige matbil-
dene av den gode julematen i tillegg til 
fine råvarebilder.

Landets største minikokebok 

Middagen på julaften er et av årets aller viktigste 
måltider, så her er det ekstra viktig å gi kundene god 
service og gode råd.  

Nødhjelpen er nær!

Til alle kundene som ber om råd for 
hvordan svoren skal bli sprø, kan du 
levere dem denne ”oppskriften”. Gå inn 
på web-adressen matprat.no/bransje. 
Brukernavn er ”bransje” og passord er 
”kj0tt” (tallet 0 erstatter bokstaven ø). 
Da ligger den som første sak under 
nyheter på forsiden. Så er det bare å 
laste ned og skrive ut ferdige oppskrifter.
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- Juletradisjonene i festningsbyen er som 
på Østlandet forøvrig, men pinnekjøtt-
andelen har blitt stor, og vokser fra år til 
år, forteller Veronika Strømnes, utdannet 
butikkslakter og ferskvaresjef i butikken. 
Til tross for at hun ikke har rukket å 
bli mer enn 26, har Veronika allerede 
markert seg sterkt faglig. Hun er Norges 
første kongepokalvinner i kjøttfag. Kon-
gepokalen er det synlige bevis på at hun 
ble kåret til norgesmester i kjøttfag for 
svenner under Matfestivalen i Ålesund. At 
kjøttfaget nå har blitt beæret med kon-
gepokal er forøvrig en skikkelig anerkjen-
nelse til faget. Til nå har det alltid vært 
kokkene som er synlige i media, men nå 
er altså rampelyset også vendt mot dem 
som tilbereder mat i butikkene.

            - Det som er i ferd med å ta av 
            nå, sier Veronika, er at folk ønsker
            julematen ferdig laget. 
            Tidsklemma merkes kanskje ennå
              mer midt i julestria, så mange 
               ønsker å kjøpe seg fri, også fra   
                matlagingen. Vi lager først og 

                                                      
fremst ferdigstekt ribbe, men også 
medisterkaker og saus. Både svensker 
og nordmenn strømmer på for særlig å 
kjøpe den ferdigstekte ribba til jul. Ande-
len ferdigstekt er nå på 30% av det totale 
ribbesalget. Den siste uka før jul er det 
skikkelig omsetningstrykk, og utfordrin-
gen er å ha nok råvarer tilgjengelig, og 
selvfølgelig nok tilberedningskapasitet. 
Dette produktet tør vi ikke markedsføre i 
det hele tatt, da hadde kapasiteten blitt 
fullstendig sprengt. Dette er en vare som 
selger seg selv. 

Og den selges ikke i Sverige. Når prisni-
vået på den andre siden av grensa er så 
lavt, er det nemlig bare én ting å gjøre, å 
konkurrere på kvalitet og service.

- Mitt råd er å ligge i forkant av jule-
forberedelsene, fortsetter hun, vurdere 
folks behov, og presentere produkter og 
tjenester i forhold til dette. Vi har erfart 
at det er mye å tjene på ferdigmat av 
høy kvalitet, og har vendt konkurranse-
situasjonen bort fra pris ved å fokusere 
på dette. Tendensen er at folk kjøper 
store stykker, og gjerne etter ”mål”. Vi får 
ofte bestillinger  av typen: ”ovnen er 60 
cm, og jeg skal ha en ribbe som passer 
til den”. Dessuten er det vel flere og flere 
som erfarer at når hele familien forvent-
ningsfullt er samlet på julekvelden, er 
det ikke så viktig lenger å ha spart 20 
kroner på ribba...avslutter den unge og 
ambisiøse ferskvaresjefen. Selv spiser 
hun julaftens middag i november. - Da 
smaker den meg definitivt best!
 

Snur grensehandelen i jula
I årtier har nordmenn valfartet over Svinesund for å handle dagligvarer. 
I jula kommer svenskene til Norge, nærmere bestemt til Meny Halden.

Meny Halden –
ferskvarefestningen

Når ”halve” Østlandet frekventerer 
Svinesund for å handle, skulle en tro 
at det var lite liv laga for dagligvare-
bransjen i Halden. Slik er det imid-
lertid ikke. Haldenserne selv er flinke 
til å handle lokalt, og den skarpe 
konkurransesituasjonen gjør at 
butikkene må skjerpe seg ekstra 
for å utvikle sine egne konkurran-
sefortrinn. 

Meny Halden ligger i Tista-
senteret, sentralt i byen. En 
beskjeden eksponering 
mot senterets hovedgate 
skjuler en imponerende 
dagligvarebutikk. Her boltrer 
flere unge talenter seg bak 
ferskvaredisken, og viser 
hva de duger til, både 
i NM-konkurranser og 
som forsvarere av ferskva-
rer med god kvalitet og 
høy servicegrad.
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Riv ut og heng opp!                                                                                                                                     Riv ut og heng opp!

Tromsø er en internasjonal 
by. Her er mennesker fra 
over 100 nasjoner repre-
sentert. Så mens pinnekjøt-
tet råder på Vestlandet, og 
ribba på Østlandet, spiser 
folk i Nord-Norge både 
pinnekjøtt, ribbe, lutefisk, 
kveite og grøt på julekvel-
den I tillegg til et utall mer 
eller mindre eksotiske tradi-
sjonsretter.

- Ribbe markedsfører vi ikke i det hele 
tatt, slår tredjegenerasjons kjøpmann 
Bård Pettersen hos Mathuset Eide Handel 
ettertrykkelig fast. Etter min mening er 
de tunge juleproduktene ødelagt av alle 
som konkurrerer om å tape mest mulig 
penger i forbindelse med årets største 
matbegivenhet. Vi fokuserer på kvalitet 
istedet, skaper miljø og stemning, og 
frister kundenes sanseinntrykk, både hva 
syn og lukt angår.

- Derfor eksponerer vi oss ikke gjennom 
annonser med julemat og prisbomber, 
fortsetter han. Vi bruker butikken som 
medium. Vi er ikke en nærbutikk for så 
mange, men et reisemål for mange flere, 
med kunder fra Senja til Nord-Troms. Og 
når folk først kommer hit bruker de mer 
tid i butikken. I stedet for prisannonser 
og flyveblad går vi stikk i mot strøm-
men. Nå før jul utgir vi for første gang 
et nordnorsk magasin om mat, ”Trend 
og tradisjoner”. Det blir 32 sider, delikat 
og tiltalende folkeopplysning som vi 
distribuerer til alle Tromsøs husstander, i 
alt 21.000. Meningen er at vi skal gjøre 
dette fire ganger i året framover, og pro-
filere oss på matglede og matkunnskap. 
- Ellers følger vi alltid med på hva som 
skjer på MatPrat-fronten og legger oss 
opp til disse aktivitetene. Det betyr at 
vi drar nytte av Opplysningskontorets 
markedsføring, og får langt mer ut av vår 
egen. Og det er vel nettopp det som er 
meningen. En egen pc står til disposisjon 

hvor kundene raskt kan orientere seg i 
for eksempel aktuelle oppskrifter. Selv 
lager vi egne demoer på produkter som 
blant andre lammerull, pålegg og patéer. 
Dette er aktiviteter det er enkelt og rime-
lig å lage til. De er direkte salgsfremmen-
de, og ikke minst, de skaper en kvalitets-
følelse for kundene. En populær aktivitet 
den siste lørdagen før jul, er langbord i 
butikken med gratis servering av fenalår 
og grøt. Etterhvert en tradisjon.  Vi har 
en ferskvareandel på 30% her hos oss. 
Ferskvarene er et lokomotiv for butik-
ken som vi tjener penger på. Og det er 
ganske hyggelige volum som omsettes. 
Til jul selger vi for eksempel 7 tonn med 
pinnekjøtt.

- Mitt råd er å ikke fokusere på pris-
pressede varer til jul. Tenke seg til, 
å risikere å sitte å tygge på noe seigt 
og dårlig under årets viktigste måltid. 
Det er vel noe ingen ønsker å oppleve. 
Nei, sats heller på kvalitetsvarer, 
det er det jula handler om, avslutter 
den engasjerte kjøpmannen. 
– Det er vi et godt bevis på!

Eide Handel – en god, gammeldags landhandel

1 mil utenfor Tromsø sentrum, på Kvaløya, eller nærmere bestemt på Eid-
kjosen, ligger butikken som nærmest kan oppfattes som en anakronisme i 
2006. En i aller høyeste grad oppegående landhandel, og en av Norges få 
frittstående butikker. Den ble etablert i 1953, av bestefaren til Bård Pettersen, 
som nå eier og driver butikken i samme ånd som alltid, men tilpasset en ny 
tid. Her satses det på lokal mat fra lokale leverandører, og butikken hadde 
egen slakter i bakgården helt til 2000. Mathuset Eide Handel har et innkjøps-
samarbeid med Norges-gruppen og vil i år omsette for ca 75 milioner kroner. 
Butikken har totalt mer enn 10.000 varelinjer, og det er 20 ansatte i ferskva-
reavdelingen, som har en omsetningsandel på 30%. Butikken går sine egne 
veier i markedsføringen, og har en aktiv hjemmeside: www.eidehandel.no

Ingen prisbomber i julestria
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29,90 
gir ikke mye kvalitetsfølelse

Leiv Vidar 
– en del av juletradisjonen

Leiv Vidar-navnet lyser mot oss fra 
pølsebuer og bensinstasjoner. Men 
det er også navnet på slakterforretnin-
gen der pølsemakereventyret startet i 
1950, og som er ”still going strong”. 
Etter hvert som etterspørselen på en-
gros-siden tok av, flyttet pølsemake-
riet ut på begynnelsen av 1990-tallet 
og ble eget selskap. Butikken har ikke 
Hønefoss sin beste beliggenhet, men 
må sies å nærmest være en institu-
sjon i nærmiljøet. Den omsetter årlig 
for 10 millioner, og 3-4 millioner kan 
plusses på engros. Staben består av 
fire kokker, tre pølsemakere, to butikk-
slaktere og altså en butler. Sistnevnte 
har også vært kaptein på Kjøttbran-
sjens Elitelag. Suksessen er tuftet på 
evnen til fornyelse og ambisjonen om 
alltid å bli bedre. 

For Leiv Vidar på Hønefoss 
gjelder ikke Paretos Lov, 
eller den velkjente 80/20-
regelen. Her er det erfarings-
regelen 90/10 som gjelder. 
Det vil si, 10% av salget 
skjer i løpet av 10 dager i 
jula.

For 10 år siden var det fire kjøttfor-
retninger på Hønefoss. Nå er det 
bare Leiv Vidar igjen. - Årsaken er 
først og fremst evne til omstilling, ut-
taler Jon Gulbrandsen. Han begynte 
med å kjøre ut pølser for butikken i 
1980, og er nå daglig leder. I mel-
lomtiden har han rukket å utdanne 
seg til både pølsemaker og butler! 
En utdannelse som skulle vise seg 
å være en nyttig kombinasjon. En 
sannhet han fikk med seg fra Ivor 
Spencer International School for 
Butlers i London var å framstå slik at 
han skilte seg ut fra gjestene, og å 
huske den enkelte gjests særegen-
heter og ønsker. – Nettopp å sette 
seg inn i kundens situasjon, lære seg 
hva kunden ønsker og levere dette, 
er det som skal til for at kunden skal 
føle seg ivaretatt og foretrekke deg 

framfor konkurrentene, sier Jon.  
Vanskeligere er det ikke. Vårt grep for 
å overleve var å fokusere mer og mer 
på ferdigmat. Her produseres alt selv, 
bortsett fra pinnekjøttet. Pølsene 
kommer fra pølsemakeriet, ellers 
lager vi gode, gammeldagse gårds-
produkter, som sydde okseruller, 
fleskeruller, lammeruller, sylte, sylte- 
labber, smalahove, bayonneskinke 
og røkte lammelår, for å nevne noe. 
Ikke minst er Leiv Vidar viden kjent 
for sine posteier og patéer. Så det 
var ingen tilfeldighet at butikken ble 
Norgesmester i nettopp denne klas-
sen i år. Hit kommer folk langveisfra 
for å handle, og felles for alle er at de 
er villige til å betale for kvalitet. Det 
gjelder ikke minst i jula.

- For mange i Hønefoss-området er 
å handle hos Leiv Vidar en del av 
juletradisjonen. Hos oss begynner 
jula 1. september, forteller Jon. Da 
begynner vi å produsere julematen. 
Når adventstiden starter begynner 
også jula i butikken. Her, i hjertet 
av Østlandet, er det ribba som er 
hovedsaken til jul. Men pinnekjøtt 
selges det mer og mer av. Det virker 
som om de fleste i hvert fall skal ha 
pinnekjøtt én gang i løpet av jula. 
Ribbe greier vi ikke å skaffe nok av, 

så 2/3 deler er frossen. Allerede før 
vi har kommet halvveis i november 
har vi bestilling på 2,5 tonn med 
medisterkaker. Jula trenger ikke mye 
markedsføring, men vi fokuserer på 
service og å gi kundene råd på veien. 
Oppskriften på den gode juleribba er 
trykt på kasselappene og Minikoke-
bok Julemat fra Opplysnings-
kontoret sender vi med kundene 
hjem.

- Mitt råd til handelen er kort og 
godt å begynne å ta seg betalt for 
julematen. Det sitter i hue til folk at 
ribbe til kr. 29,90 ikke gir følelse av 
kvalitet. Vi selger vår til 119 kroner. 
Og erfarer at når folk betaler mer, 
er de tryggere på ribba. Og er det 
noe folk vil være trygge på nå 
julaften åpenbarer seg, er det jo 
akkurat det, slår pølsemakerbutleren 
fast med ettertrykk.
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Når romjul og nyttår står for døren er 
det ofte ønske om å nyte noe annet enn 
den tradisjonelle julematen. Da vil ren 
og naturlig luksus fra norske fjellvidder 
være det helt riktige valget. Reinsdyrkjøtt 
er ypperlig romjuls- og nyttårsmat. Det 
er en spennende og litt eksotisk norsk 
spesialitet som garantert kan bidra med 
varierte og suksessfulle middager i jula. 
Og ikke minst som festmiddag på nytt-
årsaften! 

MatPrat-filmer med Reinsdyrkjøtt.
To flotte MatPrat-filmer setter fokus på 
reinsdyrkjøtt på TV.  
Reinsdyrstek, enklere enn du tror, 
kan stekes ferdig på forhånd.
Reinsdyrfilet, noe av det mest eks-
klusive og eksotiske Norge kan by på. 
Norgesreklame på sitt beste!

Oppskrifter og bilder 
på matprat.no
Inne på matprat.no er det mange spen-
nende oppskrifter på reinsdyrkjøtt. 
Aktuelle bilder finner du i bildearkivet.
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Aktivitetsplan 1. halvår 2007 – fordelt på kjøttslag

Storfekjøtt

Svinekjøtt

Lammekjøtt

Grillmat

Spekemat

Kjøkkenhygiene

*

 Lørdag 12. mai er årets første grilldag*  Lørdag 16. juni er NM i grilling*

*

Etter julematen er det 
    tid for reinsdyrkjøttet

Mediaplan 

uke 51 52 

TV2 • • 

TV3 • •
TVNorge • •
Discovery • •


