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Vi ønsker alle et godt og sunt nytt år!

Det er ikke lenger sånn at 
folk bryr seg om helse og 
sunnhet bare i januar og i 
bikinisesongen. Det er heller 
ikke slik at det bare er visse 
grupper forbrukere som er 
opptatt av livsstil og riktig 
kosthold. 

Faktum er at stadig flere tenker på, og 
faktisk ønsker å spise riktig, og denne 
trenden er det flere butikker som tar på 
alvor etter hvert. Hverdagsmiddagene 
skal være næringsmessig riktig sammen-
satt, helst kunne lages på en halvtime og 
samtidig smake godt.  Derfor er renskå-
ret svinekjøtt den beste løsningen på 
hverdagsmiddagene.

Nyttig hefte: 
Sunt Raskt Godt
Inspirerende brosjyre med nye, enkle oppskrifter, 
lekre matbilder og nyttig kunnskap. Heftet gjenspeiler 
MatPrat-filmene på TV, og hovedfokus ligger på sunn 
hverdagsmat som er lett å lage og som alle liker.

Innhold:
- de viktige tipsene som er presentert i MatPrat-filmene
- 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 
  med renskåret svinekjøtt

Heftet bestiller du hos din kjøttleverandør.

MatPrat-filmer
Fire forskjellige filmer er på lufta i 
kampanjeperioden. Disse skal informere 
forbrukerne om sunnhet, og inspirere til 
lettlagde og spennende middager.

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. Strim-
let svinekjøtt, grønnsaker og sursøt saus 
fra glass.

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

Filmene har 
fokus på 
- strimlet 
  svinekjøtt
- skiver av 
  ytrefilet

Mediaplan TV

uke 3 4 5

TV2 • • • 
TV3 • • •
TVNorge • • •
Discovery • • •
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Fra koteletter 
         til ytrefilet!

Trenden er klar: folket vil helst ha svinekjøttet renskåret for ytre fett og bein. På sikt vil 
svinekoteletter bli byttet ut med svin ytrefilet. Om du ikke visste det er svinekoteletter ytre-
filet med bein! Nest etter indrefilet er ytrefileten den mest eksklusive stykningsdelen. Kotelet-
ter er i ferd med ”å gå ut på dato”. Et gammelt, men godt begrep i kjøttbransjen er å ta vare 
på potensialet i råvaren på best mulig måte, ytrefilet i form av koteletter på tilbud til 29,90 
er en sterk kontrast til dette!  

Hel ytrefilet endestykke

Løvtynne skiver

Hel ytrefilet midtstykke

 Biffer

Hel ytrefilet endestykke

Sommerfuglbiffer
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Det er ikke bare en gunstig 
pris som gir fornøyde kunder. 
En delikat kjøttdisk med pro-
dukter som forteller litt om 
hvordan kjøttet skal brukes, 
næringsinnhold m.m. gjør at 
kundene er villig til å betale 
mer! Undersøkelser viser også 
at forbrukere har høyere 
betalingsvillighet når det gjel-
der sunne produkter. Derfor 
er ikke høyverdige kjøttvarer 
egnet for prisdumping. De 
har, stikk i strid med dette, 
potensiale til høy lønnsomhet 
– solgt på riktig måte!

Gi kundene middagsidéer

SWEET & SOUR 

2 porsjoner

Oppskriftene

finner du på 

matprat.no

Enkel
 
middag

Du trenger:

1 pk strimlet svinekjøtt, ca 400 g

1 rød paprika

1 rød chili

1 pk sukkererter, 125 g

1 glass sursøt saus

1 liten boks ananas i biter

Serveres med ris og salat

YTREFILET MED GRØNNSAKSRIS
4 porsjoner

Du trenger:
ca 800 g ytrefilet i 2 cm tykke skiver

4 dl hurtigris1 pose wokgrønnsaker
1 glass salsa

Oppskriftenefinner du på matprat.no

Noe sunnere?

CHILIWOK
2 porsjoner

Du trenger:
300 g strimlet svinekjøtt
1 pose wokgrønnsaker (250g)
ca 100 g sukkererter
ca 3 ss søt chilisaus

Serveres med kokt ris som tilbehør

Oppskriftene
finner du på 
matprat.no

Noe hele 
familien vil lik

e

Selg varen 
    for hva den er verdt!

Disse plakatene finner du ferdig 
produsert på matprat.no/bransje. 
Det er bare å printe dem ut.

Det evige spørsmålet er ”hva skal vil ha til middag?” Hjelp 
kundene i gang med forslag til enkle, sunne og raske mid-
dager med svinekjøtt. Et konkret middagstips med ingre-
dienser og tipsplakat til en enkel og grei hverdagsrett setter 
de fleste kundene pris på.

Sameksponeringseksempel med 
wok. Bruk disse varene:
Strimlet svinekjøtt, wokgrønnsaker,
woksaus og ris.

Forslag til noen 
enkle plakater du 
selv lett kan lage:
Renskåret svinekjøtt. 
Sunt, raskt og godt!

Renskåret svinekjøtt er sunt!
 2 – 5 % fett
 0 % karbohydrat
 20 % protein

Renskåret svinekjøtt 
er raskt å lage!
- passer til wok
- sunn og rimelig hverdagsbiff
- raske og enkle gryteretter

Renskåret svinekjøtt 
smaker godt!
- sunn mat som smaker godt
- mørt og godt, 
- nesten uten fett
- passer til alt.

Sameksponeringseksempel med 
pasta. Bruk disse varene:
Strimlet svinekjøtt, grønnsaksblanding,
tagliatelle og pastasaus. 
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På renskåret svinekjøtt er fett og bein 
fjernet, og igjen har du kjøtt som er lyst, 
delikat, magert og som smaker skikke-
lig godt! Enten du bestiller ferdigpak-
ket kjøtt fra din kjøttleverandør, eller 
du skjærer selv, spiller ingen rolle, bare 
kundene dine blir fornøyde, og du tjener 
penger! Svinekjøtt er sunt og magert, 
og en morsom og inspirerende råvare å 
håndtere.

Enkelt, raskt, godt og sunt!
Ytrefilet av svin er moderne hverdags-
mat. Foruten at det er enkelt og raskt å 
tilberede, inneholder det kun 2% fett og 
ca 20 % protein. Sunn mat som smaker 
godt!

Ytrefilet er et super-råstoff!
Det er enkelt å skjære ut ytrefileten av 
en svinekam. Ytrefileten er et lekkert og 
svært anvendelig kjøttstykke. Avskjæ-
ret blir til verdifullt sorteringskjøtt, til 
medisterdeig, spekk og spareribs. Det 
er like lett å skjære en ytrefilet i flotte 
biffer som å skjære et brød i skiver. Og 
en ytrefilet av svin kan brukes på mange 
andre måter også. Hel ytrefilet er et ca 
60 cm langt stykke som er litt tynnere 
i hver ende. Midtstykket gir de peneste 
skivene/biffene, og endene er godt egnet 
til hele stykker. 

Ytrefilet i stykker
Bruk gjerne endene av ytrefileten til 
dette. Passe størrelse er 400 – 1000 
gram. Egner seg til helsteking. De kan 
fylles med f.eks urter, ost, svisker, epler 
eller tørkede aprikoser.

Biffer
Midtstykket gir de peneste biffene. Alle 
blir omtrent like store. Skjæres i ca 2 cm 
tykke skiver. Legges på skål med 2, 4 eller 
8 stykker i pakka.

 

Sommerfuglbiffer
Her er også midtstykket best egnet. 
Skjær først nesten gjennom, deretter helt 
gjennom i neste snitt. Brett ut og legg 
på skål. Alternativt kan de fylles med noe 
godt, og festes sammen med en tann-
pirker.

Løvtynne skiver
Ytrefilet skåret i ca 0,5 cm tynne skiver 
kan brukes til enkle og raske panneret-
ter. Skivene er også egnet til wokking. 
Fra tynne skiver er veien kort til ”luk-
sus-strimler”. Merk gjerne pakken med 
”enkelt å skjære i strimler til wok”.

Slik tryller du fram magre fristelser 
                                          på bakrommet

Appelsinbiff

Nordmenn har etterhvert blitt opptatt av å spise sunt og riktig. Hvorfor prøve å dytte på dem fett 
de ikke vil ha? Egentlig hjelper det ikke særlig å senke prisen heller, fett er bare helt ut. 

Ferskvaresjef Gunn Rita Dyreng på 
Mega Vikasenteret på Stange ved 
Hamar, stilte velvillig butikk, bakrom 
og egen kompetanse til disposisjon 
for vår kampanje.
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Hel svinekam
Svinekam er mye mer enn koteletter! 
Vekk med fett og bein, og vips så har du 
en lekker ytrefilet!

Krydret hel ytrefilet
Hvis du beholder litt av fettlokket på, er 
det greit å rulle fettsiden i en krydder-
blanding. Da forandrer du utseendet fra 
”litt fett til lekkert”. Disse passer best i en 
fredags- og lørdagsdisk.

Sommerfuglbiff
Ytrefilet i skiver kan gjøres på flere måter. 
Her er den skåret i sommerfuglbiffer. De 
kan fylles med blant annet paprika.

Biff ytrefilet
Her er svinekjøttets svar på kyllingfilet. 
Lekre biffer nesten uten fett. 

Dansk kotelett
For noen er smaken viktigere enn å telle 
kalorier. Fettranden er lett å skjære vekk 
etter steking.

Filet med bacon 
Hver dag er en fest, og når helga kom-
mer er det kos i tillegg. 

Flatbiff 
Et flott stykke fra skinka på grisen. Kan 
selges hel, i skiver til biff og snitzel eller i 
biter og strimler.

Fine kjøtt-
pakker 

kampanje

Soyamarinert ytrefilet

Sesamfrøstekte skinkebiffer 
med couscous

Med stø knivføring, 
litt nøyaktighet og 
presisjon så hever 
du utseende fra greit 
til flott med samme 
tidsbruken.  
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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*

*

Det er  morsomt å kunne 
presentere en kjøttdisk 
som kundene setter pris 
på. Og det er ikke bare 
på fredag og lørdag at 
kundene lar seg friste av 
fine kjøttvarer. På travle 
hverdager skal det være 
raskt, sunt, noe alle liker 
og ikke alt for dyrt. Her 
er renskåret svinekjøtt på 
hjemmebane! Lag en flott 
hverdagsdisk med ren-
skåret svinekjøtt.

Varier innholdet i disken, med strim-
ler, biffer og grytebiter tidlig i uka, 
og mer fileter og hele stykker på 
fredag og lørdag.

Dette bør disken inneholde:
• Flatbiff i skiver
• Sommerfuglbiffer med paprika
• Svin ytrefilet
• Indrefilet med bacon
• Rødvinsmarinert indrefilet
• Svin ytrefilet hel
• Provencekrydret ytrefilet 
• Jegermixkrydret ytrefilet
• Danske koteletter
• Grytebiter
• Strimlet svinekjøtt

Varier disken 
  gjennom uka

*

*


