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Renskåret
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uke 15 – 17

Nå innleder vi høysesongen 
          for riktig kosthold
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Våren er tid for tanker rundt sommer, sol og strand. Stadig flere har fokus på 
sunnhet, helse, utseende, trening og riktig kosthold. Våren er høysesong for å 
trimme kroppen og spise riktig.

Forskning viser at magert kjøtt er sunn 
mat. Dermed er det ikke noe poeng å 
spise mindre kjøtt, men å vri forbruket til 
magre varianter. Renskåret svinekjøtt er 
noe av det magreste kjøttet vi har, og 
når det i tillegg er saftig og mørt er dette 
den perfekte maten i en sunn livsstil. 

Renskåret svinekjøtt er svaret på krite-
riene forbrukere i 2007 stiller til riktig 
mat.
  
- Svin ytrefilet inneholder 1,8 % fett  
 (mens f.eks magerproduktet cottage  
 cheese har 4,3%) 
- 60% av fettet i svinekjøtt er umettet,  
 altså godt for hjertet.
- Renskåret svinekjøtt inneholder over  
 20% protein. Proteinet øker metthets- 
 følelsen, og du kan spise forholdsvis  
 store porsjoner rent kjøtt uten å få for  
 mange kalorier.
- Forbrukernes viktigste kriterier til 
 middagen er at den skal være sunn  
 (35%), at hele familien liker den (33%),  
 at den  er rask å lage(17%) 
 Altså: renskåret  svinekjøtt.

 

Mediaplan Internett

uke 15 16 17 

startsiden.no • • • 
dagbladet.no • • •
tv2.no • • • 
side2.no • • •
KK.no • • •
femina.no • • •
henne.no • • •

Mediaplan

uke 15 16 17

TV2 • • • 
TV3 • • •
TVNorge • • •
Discovery • • •
MTV • • •
The Voice TV • • •

Temahefte om 
sunn hverdagsmat

I Sunt Raskt Godt er det ikke bare 
oppskrifter, men også en god porsjon 
kunnskap å hente. Like nyttig både for 
deg som jobber i butikk som for kunden. 
Heftet gjenspeiler MatPrat-filmene på TV, 
og hovedfokus ligger på sunn hverdags-
mat som er lett å lage og som alle liker.

Inspirerende hefte med lekre matbilder, 
enkle oppskrifter og nyttig kunnskap:
 
• 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

 Bordstativ for brosjyrer 
 er igjen på lager!

Sunt, raskt, godt og rimelig - renskåret svinekjøtt
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Den ideelle fordelingen av næringsstoffene er lite fett og karbohydra-
ter og mye protein. Dermed er renskåret svinekjøtt midt i blinken. Jo 
magrere og renere kjøtt, desto høyere proteininnhold. Proteinet øker 
metthetsfølelsen, og du kan spise forholdsvis store porsjoner rent kjøtt 
uten å få for mange kalorier. 

Noen korte fakta:

• Næringsinnhold
           - 20 % protein
           - 2-5 % fett
           - 0 % karbohydrater

• magert
• gunstig fettsyresammensetning
• mild egensmak, noe som gir uendelige variasjonsmuligheter
• raskt å tilberede fordi det alltid er mørt
• saftig når det er riktig tilberedt
• rimelig i innkjøp
• tilgjengelig i hele landet hele året

Alt forbrukerne kan ønske seg
Folk mener at hverdagsmiddagene skal være 
næringsmessig riktig sammensatt, helst 
kunne lages på en halvtime og samtidig 
smake godt. Da er svaret renskåret svinekjøtt.

Fakta 5:
Utviklingstrekk

- Forbruket av svinekjøtt viser jevn 
 økning over tid
- Forbrukerundersøkelse utført av MMI  
 viser:  
- Ca 40 % av norske husholdninger  
 bruker 30 minutter eller mindre på å  
 lage middag på  hverdager
- Tallet på de som setter sunnhet foran  
 smak øker
- Interessen for helseriktig kosthold har  
 økt med 8 % fra 2003-2005

Fakta 6:
Svinet har blitt elskelig
Svin som produkt er utviklet til å ha 
omtrent samme fettsammensetning som 

kylling. Det utskjelte begrepet ”grisefôr” 
har fått et helt annet innhold. Nå er 
grisefôret mer gjennomtenkt enn maten 
de fleste av oss mennesker spiser.

Fakta 7:
Forbrukerkrav
En undersøkelse som OFK har gjennom-
ført viser at forbrukernes viktigste kriterier 
til midddagsmat er at den skal være sunn 
(35 %), at hele familien liker den (33 %) 
og at den er rask å lage (17 %). Altså, 
renskåret svinekjøtt.

Fakta 8:
Anvendelsesområder
Renskåret svinekjøtt kan anvendes til nær 
sagt alle typer retter: Tradisjonell norsk 
mat, gryteretter, asiatisk, tex-mex, pasta, osv.

Fakta 9:
Forskning viser
Kort og godt at magert kjøtt er sunt.

Fakta 10:
Tilberedningstips
Husk at magert kjøtt, som nettopp ren-
skåret svinekjøtt, ikke skal stekes for mye, 
fordi det da fort kan bli tørt. Ytrefileten 
er f.eks. tørrere enn indrefileten fordi den 
har lavere fettprosent.
Den bør behandles som sufflè - det er 
gjestene som skal vente på maten og 
ikke omvendt.

Fakta 1:
Offentlige anbefalinger
Sosial- og helsedirektoratet anbefaler 
en vridning av forbruk av kjøtt mot rent 
kjøtt, de magrere kjøttslagene og magre 
kjøttprodukter på bekostning av fetere 
alternativer.

Anbefalt fordeling av energien vi spiser:

Fett: 30 % (hvorav mettet fett
 bør begrenses til 10 %)
Karbohydrater:  50-60 % (25-35 g per 
 dag som kostfiber)
Protein: 10-20 %

Fakta 2:
Folks fordommer
Påstand som fremmes i SIFO rapporten: 
Kjøtt, holdninger og endring.

”Kjøtt er ikke spesielt sunt”

I 1997 var :  43 % enig i denne 
 påstanden
           30 % delvis enig
           13 % helt enig

I 2004 var:  32 % enig i denne 
 påstanden
           25 % delvis enig
              7 % helt enig

Fakta 3:
Hva kjøtt bidrar med av nærings-
stoffer
60 % av fettet i svinekjøtt er umettet, 
altså godt for hjertet. Renskåret svinekjøtt 
inneholder over 20 % protein som met-
ter lenge og øker forbrenningen litt.

Fakta 4:
Svin ytrefilet kontra et anerkjent 
”magerprodukt” som Cottage 
cheese

Per 100  Kcal Fett Kh  Protein
gram

Cottage  96 4,3 (2,65 g  1,5 12,7
cheese  mettet)
Svin  105  1,8 (0,64 g  0 22,2 
ytrefilet  mettet)

10 harde fakta om renskåret svinekjøtt

Ytrefilet 1,8 % fett

Strimlet svinekjøtt 2 – 5 % fett

Indrefilet 3,6 % fett
Skinkebiff 2,0 % fett
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Renskåret svinekjøtt oppfattes som 
sunn mat. Det kommer bl.a. fram i GFK 
Norges mat- og helseundersøkelse, juni 
2000. Hele 85 % oppfatter renskåret 
svinekjøtt som sunt, og bare 4 % som 
usunt. Tilsvarende tall for kyllingfilet er 
91 % sunt, og 1 % usunt. Til sammenlig-
ning så er det kun 10 % som oppfatter 
pølser som sunt, og hele 66 % at det er 
usunt. I den samme undersøkelsen svarer 
62 % at de er villige til å betale 10 % 
eller mer for produkter med minst 30 % 
lavere fettinnhold.

At forbruker er villig til å betale mer for 
sunne produkter betyr at det kan tas ut 
større marginer på renskåret svinekjøtt. 
Spesielt på hverdagsmiddager, hvor be-
hovet er størst for sunn mat, er det bra å 
vite at renskåret svinekjøtt lett kan selges 
til en høyere pris enn andre hverdagspro-
dukter som pølser og kjøttdeig.

Kundene vil 
       betale mer 
for sunne produkter

Kundenes forventninger 
om hva din butikk har å 
by på er viktig å tilfreds-
stille. Det dreier seg både 
om kortsiktig salg og 
hvordan kundene bedøm-
mer din butikk i forhold 
til konkurrentene.  
I forbindelse med kampanjen for 
renskåret svinekjøtt i uke 3 – 5 ble det 
gjennomført en undersøkelse for å måle 

distribusjonen av renskåret svinekjøtt. 
Det ble besøkt 350 butikker i hele landet, 
og distribusjonen av fire sorter renskåret 
svinekjøtt ble sjekket: Strimler, skiver/bif-
fer, ytrefilet og kjøttdeig av svinekjøtt. 
Butikkene ble besøkt i uke 4 og dette er 
resultatene: 

Distribusjon i butikk av ulike sorter 
renskåret svinekjøtt:
- Renskåret svinekjøtt i strimler: 72 % 
- Renskåret svinekjøtt i skiver/biffer: 45 %
- Renskåret svinekjøtt ytrefilet: 32%
- Kjøttdeig av svinekjøtt: 53%

Store variasjoner i landet!
Midt-Norge har de beste resultatene på 

strimler og kjøttdeig, men de dårligste på 
ytrefilet. Oslo og Østre Østland er bra på 
ytrefilet, men dårligere på de tre andre 
sortene. Nord-Norge er best på ytrefilet, 
bra på strimler og dårligst på kjøttdeig 
av svin.

Bra resultater?
Det er første gangen vi gjør disse målin-
gene, så vi har ikke noe å sammenligne 
med. Men vi har som mål på sikt at hver-
dagsprodukter som strimler og kjøttdeig 
av svin skal få opp i mot 100 % distribu-
sjon. Vi har også tro på at ytrefilet og 
skiver/biffer, som er edlere vare, kommer 
opp i ca 80 % distribusjon.

Hva mangler 
     i disken?

Det er en trend i tiden. 
Folk vil spise sunt og rik-
tig. Denne prioriteringen 
har sin pris. Det som vur-
deres som sunt kan godt 
koste litt mer. Derfor bør 
du vurdere prisene dine.
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Sunt, raskt, godt og rime-
lig. Renskåret svinekjøtt 
har alt folk flest ønsker 
seg av et middagsprodukt. 
Men for butikken er det 
også et ønskeprodukt, for 
renskåret svinekjøtt kan 
løfte omsetningen din til 
uanede høyder.
Strimlet svinekjøtt er kjøttproduktet 
med størst salgsvekst for tiden. Det lar 
seg dessuten kombinere med flere store 
varegrupper, og er derfor det ideelle 
sameksponeringsproduktet. Følger du 
opp denne kampanjen øker ikke bare 
salget av renskåret svinekjøtt. Du kan 
også øke salget av wok, pasta, tex-mex 
og gryteretter, for å nevne noe.

 

Pasta 
hører sammen med 
strimlet svinekjøtt.
- pastavarianter av alle slag
- pastasauser på glass
- pastasauser i pose

Wok 
hører sammen med 
strimlet svinekjøtt.
- ferske wokblandinger
- frosne wokblandinger
- wok-kit
- frisk chili og ingefær
- sauser
- oljer
- soya
- nudler
- ris

Enkel middag?

PASTA:
Du trenger:1 pakke svinekjøtt i strimler, ca 400 g1 glass eller pose pastasaus1 pakke tagliatelle pasta.1 pose grønn salat

Oppskriftene
finner du på 
matprat.no

   Renskåret svinekjøtt kan ha 
           turbo-effekt på salget

Enkel middag?

WOK:
Du trenger:1 pakke svinekjøtt i strimler, ca 400 gram1 pakke wokgrønnsaker, fersk eller frossen1 pose woksaus eller stirfry saus 1 pakke hurtigris

Oppskriftene
finner du på 
matprat.no



kampanje

10 11

kampanje

Vi har laget forslag til en enkel middags-
rett for hver varegruppe. Vi har også 
laget en enkel tipsplakat for hver rett. 
Den finner du som en PDF-fil på bransje- 
sidene på matprat.no/bransje. Her kan 
du gå inn og printe ut plakatene på din 

egen printer, i den størrrelse du vil ha 
dem. De passer da i ulike standardiserte 
plakatholdere, og kan plasseres overalt 
hvor de samhørige varene finnes. Den 
eksponerer ikke oppskriften, men handle- 
listen for kunden. Rettene er forøvrig så 

enkle at de ikke trenger oppskrift for å 
lages. Hvis kunden allikevel ønsker det, 
finnes oppskriftene selvfølgelig på mat-
prat.no. Enkel middag!

Samplakatering 
        er den enkleste måten 
  å sameksponere på

Gryte-
retter 
hører sammen med 
strimlet svinekjøtt.
- Tandoori Chicken og Indisk Chicken 
Curry er bare et par eksempler på retter 
som kan lages på en ny måte med 
strimlet svinekjøtt.

Enkel middag?

SUR/SØT GRYTE:
Du trenger:1 pakke svinekjøtt i strimler, ca 400 g1 glass sur/søt saus

1 pakke hurtigris.
1 pose ferdig salat

Oppskriftene
finner du på 
matprat.no

Tex-mex 
hører sammen med 
strimlet svinekjøtt.
- tortilla og skjell
- sauser og tilbehør, bønner m.m
- friske grønnsaksblandinger

Wokblandinger, pasta, tex-mex og gryteretter er samhørig med strimlet svinekjøtt. 
Men sameksponering er ikke bestandig så lett å gjennomføre. Det løser du imid-
lertid lett med samplakatering.

Enkel middag?

TEX-MEX:
Du trenger:

1 pakke svinekjøtt i strimler, ca 400 g1 lite glass tacosaus
1 pakke myke tortillas
1 glass jalapenos
1 pose Mexikansk salat

Oppskriftene
finner du på 
matprat.no
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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*

*

Utgiver 
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, Jarle Nyttingnes, Gazoline,
Johnny Syversen, Peter Cade/Getty Images, 

Redaksjonell produksjon
Gazoline AS,
Rosenholmveien 20, 1252 Oslo
Telefon 21 51 21 00
Telefaks 21 51 21 01
www.gazoline.no

  Torsdag 27. september er Fårikålens Festdag*
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Svinekjøtt

Lammekjøtt

Julemat

Storfekjøtt

Kjøkkenhygiene

Reinsdyrkjøtt

Aktivitetsplan 2. halvår 2007 – fordelt på kjøttslag

*

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 “Kampan-
jer”). 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.

Proft materiell 
     – så enkelt gjør du det


