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Lammekjøtt
Kampanjeperiode

uke 13 – 14

Ingen påske 
    uten lammestek 



kampanje kampanje

Uansett hvor det norske folk skal tilbringe påsken, 
på fjellet, ved sjøen, eller hjemme, er det én ting som 
er sikkert: halvparten kan tenke seg å kose seg med 
lammekjøtt.

Påskelammet er i ferd med å bli en del 
av vår mattradisjon, og det er det mange 
gode grunner til: 

• lam er vintermat med mye smak
• passer like godt i byen som på hytta
• produktvarianter gjør lam til enkel mat
   å tilberede, for dem som setter pris på 
   det
• flere varianter skaper utfordringer  
   for dem som virkelig vil boltre seg i 
   matlagingen
• lammestek gir mat til mange, og er
   ypperlig som vennemat

MatPrat på TV
Klassisk lammestek - tradisjon på 
norske påskebord, perfekt påskemat 
som lager seg selv.

Mediaplan

uke 13 14

TV2 • • 

TV3 • •
TVNorge • • 

Discovery • •

Påske i butikken
I påsken skal man kose seg og virkelig 
nyte god mat. Derfor er det spesielle 
forventninger din butikk skal tilfredsstille 
i denne tiden.

Nøkkelen til dette er en velfylt kjøttdisk 
og god sameksponering. Det betyr:

• et utvalg av lammeprodukter
• ingredienser til marinader
• frodige, friske krydderurter
• kryddersortene som hører lammet til
• rotgrønnsaker, sopp, etc.
• middelhavssmaker med oliven, sitroner,
   tomater, parmesan, fetaost, aïoli...

Siden lammekjøtt ikke er hverdagsmat er 
kundene mer enn vanlig ute etter tips og 
idéer. På matprat.no/bransje finner 
du en stor sameksponeringsguide som 
kan hjelpe deg å finne de riktige varene 
til kjøttet. I tillegg finner du ferdige 
tipsplakater som du kan printe ut i den 
størrelse du vil og plassere overalt hvor 
samhørige varer finnes.

Forventningenes tid
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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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  Torsdag 27. september er Fårikålens Festdag*
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Lammekjøtt

Julemat

Storfekjøtt

Kjøkkenhygiene

Reinsdyrkjøtt

Aktivitetsplan 2. halvår 2007 – fordelt på kjøttslag

*

matbilder.no
Her stiller vi et bildearkiv til bruk for egenannonsering og kundeaviser.

Tipshefte Lammekjøtt
- for kalde vinterdager og varme påskekvelder. Sørg for å ha oppskriftsheftene ved 
kjøttdisken. 20 siders hefte med stort mangfold av retter for alle anledninger.

- på den enkle måten
- på den klassiske måten
- med eksotisk krydder
- med tradisjon og inspirasjon


