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Høyt mediatrykk for mat som er rask og enkel
I ukene 7 – 10 er det nordmenns hverdagsfavoritter som gjelder. Da må du fylle opp 
disken med disse fire produktene: kjøttdeig av svin, svinekjøtt i strimler, ytrefilet av svin 
og den tradisjonelle kjøttdeigen. Vi kan love deg en kampanje med ”alle midler”. 

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

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

Tips 19 Kjøttkaker: Så enkelt lager du 
kjøttkaker fra bunnen av.
 
Tips 20 Spagetti med kjøttsaus. Su-
perenkel kjøttsaus til spagettien – også 
med tips om riktig steking av kjøttdeig.

Oppskrifter på matprat.no
Her er raske og enkle oppskrifter i fokus. 
Mange av disse er nykomponerte, spen-
nende retter med kjøttdeig av svin. Enda 
flere kommer til etter at forbrukerne har 
sendt sin favorittoppskrift.

Uansett hvilket kjøkken du foretrekker;
kjøttdeig av svin er magert, saftig og perfekt 

for enkle og raske retter. Se matprat.no for oppskrifter! Der kan du også delta i vår store konkurranse 
og vinne tur for to til Mexico!

En drøm for alle 
i tidsklemma
For de som drømmer om mer tid i hver-
dagen har MatPrat utvidet repertoaret 
med raske og enkle retter som er lette å 
like. Dette er middagsretter kundene ikke 
har smakt før, og som krever minimal 
innsats ved kjøkkenbenken. Du trenger 
ingen kokkekniver, friske urter, eksotiske 
grønnsaker eller velfylt lommebok; bare 
en halvtimes tid og en god stekepanne. 

Her er varene som travle kunder 
setter stor pris på – og som du må 
ha rikelig av i disken

- Kjøttdeig av svin med 9 % fett er et 
ypperlig produkt for dem som vil kutte 
ned på fettinntaket. Ypperlig til pasta, 
taco, kjøttsaus, har variasjonsmuligheter i 
alle himmelretninger

- Renskåret svinekjøtt, 2-5 % fett,  
det beste valget for superraske middags-
retter; wok, panneretter, pasta, salater, 
gryteretter.

- Kjøttdeig, hverdagshjelperen framfor 
noen, og alltid like populært på norske 
middagsbord.

- Ytrefilet av svin, kanskje spesielt til 
litt finere hverdagsmat og helgeretter. 

Mediaplan
kjøttdeig av svin

uke    7 8 9 10 

PRINT:

VG Helg     • •
Dagbladet Magasinet    • •
Se og Hør    • •  •
Her og Nå     • • •
RADIO:

P4    • • 

Mediaplan
renskåret svinekjøtt 

og kjøttdeig

uke  7 8 9 10 

TV  • • • •

Bilder på matbilder.no 
Brukervennlig bildearkiv som stadig 
vokser, ca 2.600 bilder til gratis bruk for 
butikker, kjøttbransje og presse.

  Konkurranse:
  Din 
hverdagsfavoritt 
på matprat.no
Morsom konkurranse der forbrukerne 
sender inn sin spennende oppskrift på 
kjøttdeig av svin. 
Vinneren får tur for to til Mexico!

Skissen viser annonsen i 
VG Helg, Dagbladet Magasinet, 
Se og Hør, Her og Nå. 



kampanje kampanje

4 5

             Ytrefilet av svin

Ytrefilet er koteletter uten fett og bein. Magert, delikat og 
eksklusivt svinekjøtt. Lett å skjære i delikate stykker og biffer.

Råvare:  Svinekam renskåret for bein og fett.
Egenskaper: Eksklusivt kjøtt fra svin, meget magert og relativt mørt.
Anledninger: Til sunne, raske retter, og til litt finere hverdagsmat og 
 helgeretter.
Varianter:  Selges hel, i stykker, biffer, sommerfuglbiffer og tynne   
 skiver.
Fett:  ca. 2%.
Anvendelse: Kan helstekes, stekes som biff, tynne skiver eller 
 strimler til raske retter i panne og wok.
Tilberedning: Hel: Brunes i panne, etterstekes i ovn på 125 °C. 1 kg 
 stekes i ca. 40 minutter.
 Biffer: Brunes raskt på sterk varme, 2 min på hver side.  
 Etterstekes på lavere temperatur i ca. 2-3 min. på hver  
 side. Kan serveres svakt rosa.

FAKTA

SOYAMARINERT YTREFILETDu trenger:
Ca. 400 g ytrefilet av svin i skiver
3/3 dl soyasaus1 1/2 ss søt chilisaus1 ss olje

2 stk. skiver vannmelon1 1/2 skive frisk ananas1 ss hakket frisk mynte (kan sløyfes)

1/2 beger melonyoghurtOppskriftenefinner du på matprat.no

Realt og magert
Beregnet for 2 personer

Kjøttelskerens raske  
 og magre alternativ
Vi banker på døren merket med ”Bøttekott”. Den oppgitte adressen for hvor vi finner Harald 
Furuseth. Og sannelig – der sitter han. Driftssjefen i Furuseth A/S, fjerde generasjon i den 
tradisjonsrike slakteribedriften som fortsatt er privateid og omsetter for 500 millioner årlig.  

11.000 tonn med slakt distribueres i 
løpet av et år til Rema-, Meny- og Ultra-
butikker i Østlandsområdet. 90.000 gris, 
9.500 storfe og 45.000 småfe blir stykket 
og konsumentpakket der i gården, eller 
nærmere bestemt på Dal, like nord for 
Gardermoen.

Vårt ærend her er å høre hva industriens 
mann mener om det kampanjeaktuelle 
produktet: svin ytrefilet.

- Det er i tiden med magert kjøtt, og 
dette er mulighetenes produkt, utbryter 
Harald spontant. - Det egner seg like 
godt til raske hverdagsretter, som til sel-
skapsbruk. Det er ideelt til ”ferdigingredi-
enser”, lett å lage og et realt stykke kjøtt, 
men som er magrere. Utgangspunktet 
er jo en kotelettkam. Skjærer en bort 
beina blir dette til det danskene kaller 
ribbeinstek. Alvorlig godt. Og fjerner 
en svoren får man en filétkotelett, eller 

dansk kotelett, uten bein og med bare 
littegranne fett. Av den hele ytrefileten 
kan en skjære solide biffer av midtstykket 
og sommerfuglbiffer eller løvtynne skiver 
av endestykkene. Beina som skjæres av 
er perfekte til spareribs. Svin ytrefilet er 
derfor et ideelt stykke råvare, både for 
industrien og for butikkene som stykker 
selv. Med denne råvaren kan man tilsette 
smaksmarinade og krydder, og lage et 
utall spesialiteter. Dette er en vare som 

burde selges i store stykker. Det er liten 
smaksforskjell på de forskjellige styk-
ningsdelene av gris i forhold til storfe. 
Derfor kan man smaksette individuelt 
og bruke det i mange sammenhenger. 
Ypperlig for den som vil eksperimentere 
litt på kjøkkenet – kose seg, og allikevel 
spise magert, avslutter en entusiastisk 
driftssjef hos Furuseth.

Ferdige plakater 
finner du på 

matprat.no/bransje.
Det er bare å 
printe dem ut.
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Trylledeigen

           Kjøttdeig

Dette er hverdagshelten nr 1! Uendelige variasjonsmuligheter, 
fyldig og god kjøttsmak. Kjøttdeig er en naturlig ingrediens i 
klassikere som Pasta Bolognese, hamburgere, kjøttkaker, taco 
m.m.

Råvare: Storfekjøttsortering 14%, kvernet eller hakket.
Egenskaper: God bindeevne til kjøttkaker etc. Middels mye fett.
Anledninger: Til raske og enkle hverdagsretter eller helgefavoritter.
Varianter: Standard kjøttdeig er tilsatt inntil 5 % vann og 1 % salt.  
 Også varianter uten tilsatt salt og vann.
Fett: Maks 14 %.
Anvendelse: Alle typer kjøttdeigretter. Spagettisaus, taco, kjøttkaker,  
 pizza etc.
Tilberedning: Stekes i varm panne på god varme, 200 – 300 g av 
 gangen. Gjennomstekes/kokes. Til kjøttkaker må den   
 røres godt med salt før speing.

FAKTA

- Selg forskjellig kjøttdeig til ulik bruk, 
sier Gry Skjønhaug. Informasjonskonsu-
lent hos OFK, med presse og media som 
arbeidsfelt. Hun er forøvrig utdannet 
både som kokk og konditor, med læretid 
på Hotel Continental i Oslo, og soussjef 
hos SAS Radisson. Hun er ellers dobbel 
norgesmester, henholdsvis i konditorfag 
og badminton!

- Informér gjerne kundene om hvilken 
kjøttdeig som passer til hvilken rett, 
fortsetter hun. Noen kjøttdeigtyper er 
tilsatt salt og vann, og egner seg best 
til kjøttkaker og lignende, fordi de er 
lettere å spe. Kjøttdeig uten salt og vann 
er mest egnet til for eksempel taco og 
lasagne. Mange bruker kjøttdeig til hel-
geretter, men det er egentlig mest egnet 
til hverdags, hvor utallige retter kan 
trylles fram både raskt og rimelig etter en 
hektisk dag.

- For butikkene er kjøttdeig glimrende 
som basis for tema-aktiviteter, som for 
eksempel greske dager, italienske dager 
og hva det måtte være. Et annet tema 
for kampanjeaktivitet er å oppfordre 
foreldre til å lære barna sine å lage mat. 
Da er kjøttdeig midt i blinken å begynne 
med. Første leksjon i ”Barnas Matlagings-
skole” kan gjerne være ”Lag din egen 
hamburger”, oppfordrer Gry. 
- Det blir fort en favorittaktivitet med 
både lek og læring, og matlagingen 
unnagjort samtidig.

Alle har et forhold til Norges mest kjøpte kjøttprodukt, 
kjøttdeigen. Det selges 30.000 tonn med denne universal-
varen i året. Allikevel er ikke kjøttdeig bare kjøttdeig.

DANSK HAKKEBØFF
Du trenger:500 g kjøttdeigsalt og pepperGjerne en salat, rødbeter, syltede

agurker og kapers

Oppskriftenefinner du på matprat.no

Lynrask middag
Beregnet for 4 porsjoner

Ferdige plakater 
finner du på 

matprat.no/bransje.
Det er bare å 
printe dem ut.
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Kjøttets svar på poteten
 
- Den nye kjøttdeigen av svin er som poteten, den kan brukes til alt, 
slår ferskvaresjefen hos ICA Nittedal fast.
Lotte Eriksen er umiskjennelig dansk, 
selv etter fem år i Norge. Hun har 
håndfast bakgrunn som butikkslakter 
og åtte år bak seg i en dansk butikk 
hvor det meste ble stykket på bak-
rommet. Så gikk ferden til norske 
dagligvarebutikker, og hvor kjærlig-
heten etter hvert førte henne til 
Nittedal, like nord for Oslo.
- Danskene har lenge sett hvilket flott 
produkt dette er, dere nordmenn er 

bare  litt senere ute, men nå kom-
mer det for fullt, spår hun. Det for 
nordmenn forholdsvis nye produktet 
har Lotte plassert på beste hylleplass i 
reolen, og ser at det selger.

- Det spesielle med kjøttdeig av svin er 
litt lavere fettinnhold. Den er mager 
og mild i smak. Derfor er den ideell å 
smaksette selv, med krydderblandinger 
til alle mulige slags retter. For butikken 

betyr den en utfordring, i og med at 
det er så mye den kan selges sammen 
med. Ellers har den bruksområde som 
all annen kjøttdeig. - Dette er en skik-
kelig utfordrer til kyllingkjøttdeigen, av-
slutter en entusiastisk ferskvaresjef, og 
påstår å vite hva hun snakker om. - For 
danskene er lik nordmenn i matveien, 
de er bare vant til et bredere utvalg...

         Kjøttdeig av svin

En litt sunnere variant til vanlig kjøttdeig! Passer til sunne og 
raske hverdagsretter, og til de fleste kjøttdeigretter. Ypperlig 
til pasta, taco og pizza!

Råvare: Bog uten ytre fett, mager til middels mager sortering.   
 Avskjær og mindre stykker som ikke passer til biffer og  
 strimler.
Egenskaper: Mild egensmak. Mager/relativt mager.
Anledninger: Raske og enkle hverdagsretter, egnet til sunnere retter.
Varianter: Mest vanlig 9 % fett, noen magrere ca 6 %. Kan 
 grovhakkes.  
Fett: Inntil 9 % fett.
Anvendelse: Til de fleste kjøttdeigretter. Ypperlig til pasta, taco, pizza,  
 kjøttboller og burgere.
Tilberedning: Som kjøttdeig, stekes i varm panne på god varme, 
 200 – 300 g av gangen. Gjennomstekes/kokes.

FAKTA

KJØTTBOLLER MED PASTA
Du trenger:Ca. 500 g kvernet svinekjøtt

1/2 båt hakket hvitløk2 ss hakket persille2 ss revet sitronskall1 stk. egg
2 ss olje til steking1 stk. rød chili i ringer

Oppskriftenefinner du på matprat.no

En hverdags-
favoritt

Beregnet for 4 porsjoner

Ferdige plakater 
finner du på 

matprat.no/bransje.
Det er bare å 
printe dem ut.
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        Strimlet svinekjøtt

Strimlet svinekjøtt er renskåret svinekjøtt nesten uten fett. 
Til raske og sunne hverdagsretter, eller enkel og god helgemat. 
Lett å variere, og er en naturlig ingrediens i ”all verdens” fer-
dige poser, glass og grønnsaksblandinger.

Råvare: Renskåret svinekjøtt fra skinke, skåret i tynne strimler, 
 ca 1x1x8 cm. 
Egenskaper: Magert og mørt kjøtt.
Anledninger: Raske og sunne retter, hverdag og helg.
Varianter: Naturell eller marinert.
Fett: ca 5 %.
Anvendelse: Raske panneretter, wok, gryteretter, supper, wraps. 
Tilberedning: Freses raskt med olje i varm panne (Raps- eller solsikke-
 olje), ca. 2 minutter på hver side. Kan serveres svakt rosa.

FAKTA

Maten som skifter nasjo nalitet på et blunk

- En fortreffelig råvare! Kan varieres i det 
uendelige, er mager og sunn, rimelig i 
innjøp, og megakjapp å tilberede. Tar 
man seg bryet med å marinere kjøttet, 
blir det enda bedre. Trikset er å ikke 
steke strimlene for lenge, eller i for store 
porsjoner av gangen. Da blir de lett grå, 
tørre og kjedelige. Her må kokken være 
våken over stekepannen – for dette går 
fort!

- Dessuten er renskåret svinekjøtt en helt 
spesiell fleksibel råvare. Den skifter nasjo-
nalitet på et blunk. Fra italiensk i pasta til 
asiatisk i wok.

Mitt favoritt-tilbehør er fersk chili, in-
gefær og hvitløk. Og masse fargesterke 
grønnsaker – sukkererter, babymais, 
brokkoli, paprika... Ha i en pose wok-
saus, og servér med ris til. Hvis man ikke 
har vært for generøs med krydderet, er 
prikken over i’en et glass kraftig hvitvin 
ved siden av. For eksempel en chardon-
nay med karakter og nok fylde, avslutter 
matskribenten henført.
 

Cecilie Louise Berg har vært journalist i 20 år, i alt fra dags- til fagpresse, og har jobbet med 
alt fra politikk til interiør. Nå er hun redaktør for Maison Mat & Vin. En lekkerbisken av et 
matblad for dem som er mer enn gjennomsnittlig opptatt av mat og vin, og ellers har et nært 
forhold til alt som har med bordets gleder å gjøre. Når temaet blir renskåret svinekjøtt har 
hun svarene på rede hånd.

SWEET & SOUR
Du trenger:

1 pk strimlet svinekjøtt, ca 400 g
1 rød paprika1 rød chili1 pk sukkererter, 125 g

1 glass sursøt saus1 liten boks ananas i biterServeres med ris og salatOppskriftenefinner du på matprat.no

Enkelt og eksotisk
Beregnet for 2 porsjoner

Ferdige plakater 
finner du på 

matprat.no/bransje.
Det er bare å 
printe dem ut.
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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*

*
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Opplysningskontorer for kjøtt(OFK)
Lørenveien 40,
Postboks 395 Økern, 0513 Oslo
Telefon 22 09 23 00
Telefaks 22 15 02 20
www.matprat.no
e-mail: post@ofk.no

Redaksjon 
Margot Loe, margot-s.loe@ofk.no
Even Nordahl, even.nordahl@ofk.no,
Bjørn Tore Teigen,
bjørn-tore.teigen@ofk.no

Fotografer 
Bård Gudim, Getty Images
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Gazoline AS,
Rosenholmveien 20, 1252 Oslo
Telefon 21 51 21 00
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www.gazoline.no

Proft materiell 
 et tastetrykk unna

Flertallet av kundene dine 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 hoved-
varen eller ved de samhørige varene. 
Det har vi løst for deg: matprat.no, har 
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 “Kamp-
anjer”). 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.

  Torsdag 27. september er Fårikålens Festdag*
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