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Dette er også den optimale 17. mai-menyen. Det flotte er at selve spekematen er 
klar til bruk, og det er mange spennende og gode norske sorter å velge mellom. Vi 
er absolutt ikke alene i verden om å spise spekemat. I Sør-Europa har de også tradi-
sjon på spekemat, ikke med rømme og flatbrød, men med masse annet spennende 
tilbehør. Spansk omelett, Tomat- og mozarellasalat, Spinat- og olivenpai, Gresk salat 
og Tzatziki er eksempler på spennende tilbehør til norsk spekemat.

MatPrat-kampanje i uke 19 - 21
I ukene før og etter 17. mai rykker vi inn store annonser i en rekke ukeblader og ma-
gasiner. MatPrat skal inspirere matglade nordmenn til gode og sosiale måltider med 
spekemat. Vi skal fokusere på at det er flere måter å servere norsk spekemat på:

• Klassisk norsk, med for eksempel eggerøre, rømmegrøt, potetsalat og flatbrød
• Norsk spekemat med spennende, sør-europeisk tilbehør som Spansk omelett, 
  Tomat- og mozzarellasalat, Spinat- og olivenpai m.m.
• Spekemat som rask og enkel hverdagsmat

Bilder og oppskrifter
Trenger du bilder av spekemat så ligger alle våre bilder på matbilder.no 
Oppskriftene finner du på matprat.no
 

Mange sorter norsk spekemat
Det ligger generasjoner av norsk mattradisjon bak den spekematen vi serverer i dag. 
Å speke betyr å tørke, og er vår eldste form for konservering av kjøtt. 

Spekeskinke kommer fra grisen, 
fenalår fra sau eller lam. Begge 
kan kjøpes som et helt lår, i stykker 
eller skiver. Spekepølse lages av 
hakket kjøtt og spekk med tilsatt 
krydder. Det dukker stadig opp 
nye varianter av norskprodusert 
spekemat inspirert fra andre land, 
for eksempel Chorizo- og 
Pepperonipølse.

Spekemat – 17. mai, venner, vår, sommer
                  – spennende og enkelt

Mediaplan

uke 19 20 21

Dagbladet Magasinet • • • 
Bonytt  •
Elle   •
Henne   •
Hjemmet • • •
Kamille  •
KK • • •
Spis Bedre   •

Spekemat er midt i blinken som enkel og god 
gjestemat. Å be gjester på spekemat, rømme, 
flatbrød, eggerøre og  potetsalat er god norsk 
tradisjon.

Tipshefte Spekemat
Vi har fortsatt dette utmerkede heftet på lager. Her finner 
du tips og oppskrifter til tradisjonelt spekematlag, annerledes 
spekematlag, tapas, turmat og masse tilbehør.
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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
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Margot Loe, margot-s.loe@ofk.no
Even Nordahl, even.nordahl@ofk.no,
Bjørn Tore Teigen,
bjorn-tore.teigen@ofk.no

Fotografer 
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Redaksjonell produksjon
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Rosenholmveien 20, 1252 Oslo
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  Torsdag 27. september er Fårikålens Festdag*

 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Svinekjøtt

Lammekjøtt

Julemat

Storfekjøtt

Kjøkkenhygiene

Reinsdyrkjøtt

Aktivitetsplan 2. halvår 2007 – fordelt på kjøttslag

*

Spekemat er kostbart, men allikevel drøyt i bruk. En god grunnregel er at det 
beregnes ca 150 gram spekemat per person, og 500 gram spekemat og 
tilbehør (potetsalat, eggerøre m.m.)  til sammen per person.

  10 personer 40 personer
Spekeskinke uten bein 750 gram 3 kg
Fenalår uten bein 250 gram 1 kg
Salami og/eller fårepølse 250 gram 1 kg
Morr, Pepperoni, Chorizo 250 gram 1 kg

Totalt med spekemat 1,5 kg  6 kg
 

Sameksponering
Spekemat har en rekke produkter som er ”fast følge”, 
og som er godt egnet til sameksponering: 
Egg, rømme, flatbrød, potetsalat, rømmegrøt..

 Hjelp kundene 
med mengdeberegning!


