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Vi griller som aldri før. I fjor grillet 60 % av befolkningen mer enn seks ganger 
i løpet av sommeren, og 26 % grillet mer enn 17 ganger! Og ikke nok med det, 
mange kunne tenke seg å grille enda mer, i følge MMIs Grill-undersøkelse 2006.

MatPrat på TV i uke 18 – 23
Mai er den måneden de fleste starter å 
grille, og da er også MatPrat i full gang 
med å sette nye grill-rekorder. At nord-
menn elsker å grille gjør at grillsesongen 
er en viktig sesong for både handelen 
og kjøttbransjen. Vårt mål er å gjøre folk 
enda flinkere til å grille, og inspirere dem 
til å grille enda mer. Far er den selvopp-
nevnte grillsjefen, og er heller ikke særlig 
opptatt av hva grillmaten koster. Derfor 
er det viktig å friste kundene med et 
bredt utvalg av grillmat og tilbehør.

Entrecôte
Far er grillkonge, og trakterer saftige 
entrecôter. Medium grillet, garantert! Biff 
og entrecôte er favoritten på fredag eller 
lørdag når man vil kose seg litt ekstra. 
Og mor, hun lager salat og tar selvfølge-
lig oppvasken…

Kjøttdeig av svin
Hvis far er grillkongen, så er mor grill-
dronninga. Med gassgrill, god fantasi og 
litt håndlag er far egentlig helt over-
flødig. Saftige burgerbøffer er enkel 
hverdagsgrilling for store og små.

Tre nesten nye grillfilmer
Disse tre filmene ble laget til grillseson-
gen 2006, som ble en veldig bra sesong. 
Med disse filmene kan vi garantere en 
bra grillsesong i år også!

Grille riktig
Å grille er ikke det samme som å svi. 
Med litt fett på kjøttet har grillen lett for 
å flamme opp. Ikke slokk med vann, men 
flytt kjøttet til side inntil flammene har 
gitt seg!

Lammekjøtt i skiver
Lammelår i skiver og lammekoteletter er 
super grillmat og ypperlig til en ”Gresk 
grillaften”. Godt tilbehør er Gresk salat 
og Tzatziki.

Ytrefilet av svin
Magert svinekjøtt, friske grønnsaker, 
magre sauser og dressinger gjør grill-
maten sunn. Ytrefilet er nesten uten 
fett, raskt og enkelt å grille.

 

Grillsesongen 2007 står for døra – endelig!

Spennende grillpølser
Det er viktig å vise at grilling passer 
i ulike situa-sjoner, og at det er flere 
enn far som kan grille.

Sommerens grillpølse-kolleksjon er 
ung og trendy. Her har fire kule gut-
ter dratt med seg sofaen, TV´en, grill, 
pølser og spennende tilbehør på taket 
av bygården som de leier hybel i. 
Spennende pølser som Bratwurst og 
baconpølse gjør hverdagsgrillingen 
mye mer spennende.

Mediaplan

uke 18 19 22 23 

TV2 • • • • 

TV3 • • • •

TVNorge • • • •

MTV • • • •

Discovery • • • •

The Voice TV • • • •

Viasat • • • •

Ny grillfilm Nesten ny grillfilm

Nesten ny grillfilm

Nesten ny grillfilm

Ny grillfilm

Ny grillfilm
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Nytt opplag Minikokebok Grillmat
Det er gjort et nytt opptrykk av tidenes 
mest populære grillhefte. Her finner du 
alt du trenger. Grilltips til alle anled-
ninger, råvareskole og oppskrifter på 
tilbehør som salater, sauser, dressinger 
og marinader.
Heftet bestilles enklest hos din kjøtt-
leverandør.

Alle bilder og oppskrifter 
finner du på matprat.no

Fornøyde forbrukere!
Grillundersøkelsen 2006 forteller oss at:
 
- nordmenn fortsatt elsker å grille vanlige 
  grillpølser
- mange av de som griller synes det er 
  vanskelig å grille hele fileter og store 
  stykker kjøtt
- fisk og kylling er viktige konkurrenter 
  til kjøtt på grillen
- forbrukerne er fornøyd med dagligvare-
  butikkenes utvalg av grillkjøtt
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Dette edle stykke kjøtt uttales ”an-
trekått”. Det er det eneste biffstykket 
som sitter på forparten av storfe (okse 
og ku hvor kua slett ikke er å forakte). 
Entrecôte sitter foran på ryggen, og er 
forlengelsen av ytrefileten. Den består 
av flere muskler, med litt hinner og fett 
i lagene. Selve kjøttet er godt isprengt 
med fett, eller fettmarmorert som mange 
kaller det. Det er nettopp det litt ekstra 
fettet som gjør at entrecôten blir spesielt 
smakfull, saftig og mør. Entrecôte selges 
som oftest i 2 cm tykke skiver, men kan 
også grilles hel. Et problem mange butik-
ker opplever er at de magreste stykkene 
blir solgt først, og de litt ”fete og gode” 
ligger igjen i disken når butikken stenger. 
Hva med en liten plakat i disken som 
veileder biffkjøperen? 

Entrecôte 
      er kongen på grillen
Når helga kommer er det greit å belønne seg selv med noe ekstra godt på grillen. 
Hvis man måtte velge kun én type kjøtt, måtte det bli entrecôte. Den er saftig, 
mør og smaker skikkelig biff!

Alle pølser kan grilles, med eller uten 
skinn. Den vanligste grillpølsa er den 
rette typen uten skinn. Det finnes også 
noen ekstra spennende varianter av grill-
pølser uten skinn, sorter med både ost 
og chilli er på markedet. Mange foretrek-
ker ”bøyde pølser med skinn”. Disse er  
pølsekolleksjonen som pølsemakeren er 
ekstra stolt over. Om sommeren dukker 
det opp en rekke gamle 
og nye varianter. 

De koster ofte litt mer, men inneholder 
mer kjøtt, smak og litt ekstra godt 
pølsemaker-håndtverk!  Pølser med 
skinn kan med fordel snittes i skinnet 
med en skarp kniv. Da sprekker 
de ikke så lett, og blir flotte 
å se på. 

   Grillpølser 
i stadig nye varianter
Vanlige rette grillpølser var vinneren på grillen i 2006, hele 82 % av 
alle som grillet i fjor valgte ”standardpølsa”. Spesialgrillpølser som 
bacongrill, bratwurst og løkpølse ligger lenger ned på lista, 44% av 
grillerne lot seg friste av disse! Slå et slag for grillpølsene!

Liten Entrecôte-skole

Liten grillpølse-skole

Fettmarmorerte biffer gir smak og saftighet.

Ostepølse, chilli-pølse, bratwurst, 
frankfurter, hvitløkspølse, baconpølse…
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Lag saftige grillburgere!
En grillet burger smaker ekstra godt, og hvis burgerbrødet også får en liten tur på 
grillen, blir det perfekt. 
Nå er det hele 42 % som bruker gass-
grill. Gassgrill og engangsgrill er nok de 
mest brukte grillene til hverdags. En god 
hamburger er real og god hverdagsmat, 
og med burger av kjøttdeig av svin blir 
den litt sunnere også!

En bøff og en burger er omtrent det 
samme. Danskenes hakkebøff er ofte 
firkantet, og vi slår et slag for ”firkantet 
burgerbøff” i sommer. Den består av 
100% kjøttdeig av svin, litt salt og kryd-
der. Bland inn 4 ts salt (ca 20 gram), 1 ts 
pepper (ca 2 gram) per kilo kjøttdeig, rør 
rundt og lag bøffer!
Den enkleste måten å forme bøffer på er 
å lage baller på ca 150 gram, og stanse 
dem ut i en burgerpresse. Legges i skål, 
2 eller 4 i pakka. God butikk er det også, 
betalingsvilligheten for saftige grillbøffer 
er større enn for kjøttdeig!

Fjorårsvinnerne, Coop Obs Haugesund, 
gikk seriøst til verks, som du kan lese om 
på de neste sidene. Det skapte både en 
bedre butikk, økonomiske resultater og 
teambuilding. På toppen av det hele ble 
de kåret til Årets Grillbutikk. Mobiliserer 
du din butikk på samme måte, kan du 
kanskje også høste eder og ære. Uansett 
vil du kunne løfte butikken din enda et 
hakk. For denne konkurransen skaper 
bare vinnere!

Konkurransen er åpen for alle butikker 
som selger norske kjøttvarer. Uansett 
kjedetilknytning, butikkprofil, størrelse, 
eller om butikken har manuell eller selv-
betjent avdeling. Konkurransen går ut på 
å kåre den butikken som best oppfyller 
følgende kriterier:

1) Hvordan butikken formidler tips 
og matidéer til kundene

2) Hvordan butikken formidler 
kjøttkunnskap om stykningsdeler 
og tilberedningsmåter til kundene

3) Hvordan butikken følger opp 
OFKs kampanjer med egne initiativ 
og aktiviteter

Dere må selv sende inn en søknad til 
Opplysningskontoret for kjøtt. Der 
begrunner dere hvorfor nettopp deres 
butikk bør kåres til Årets Grillbutikk 2007 
og viser med bilder hva dere har gjort.

Send søknaden innen 25. juni. 

Vinnerbutikken får en hedersbevisning 
som kan stilles ut godt synlig i butikken. 
Medarbeiderne i kjøttavdelingen får et 
lite kokkekurs med en av landets profi-
lerte kokker og etterfølgende gourmet-
middag. 

     Bli en 
bedre grillbutikk!
Konkurransen om å bli Årets Grillbutikk 2007 er først og fremst interntrening 
for å bli en bedre butikk. Skal du ruste butikken til konkurranse kreves det for-
beredelser. Og forberedelser og planlegging skaper resultater.

Årets 
grillbutikk 

2007

En liten grillbøff-skole

Det er god butikk  å lage grillburgere.
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Årets 
grillbutikk

2006

Det er Opplysningskontoret for kjøtt som 
årlig kårer Årets Grillbutikk etter faglige 
kriterier. Etter en fin grillsommer var det  
Coop Obs Haugaland på Amanda-
senteret i Haugesund som ble vinneren. 
Konkurransen sto mellom butikker fra 
hele landet, med forskjellig kjedetilknyt-
ning, butikkprofil, størrelse og service-
grad.

Lagde en plan
Da invitasjonen om å delta i konkur-
ransen Årets Grillbutikk lå på bordet, 
satte ferskvaregjengen hos Coop Obs 
Haugesund seg ned i beste Olsenban-
den-stil og la en plan. Denne var så vel-
lykket at butikken vant fjorårets kåring. 
Gjennomføringen er et eksempel til 
etterfølgelse.

- En sak var at vi mot oddsene utkonkur-
rerte butikker med en sterkere ferskva-
reprofil enn oss. En annen sak var at vi 
opplevde at konkurransen rett og slett 
ga butikken et løft. I ettertid ser vi at 
resultatene kom som følge av at vi 
mobiliserte oss ved å gjennomføre et 
systematisk prosjekt, forteller Øyvind 
Hasselkvist.

- Av tiltakene vi satte  i gang var blant 
annet å gå inn som sponsor for Kokke-
mesterlauget Haugaland. De ble trukket 
inn i butikken for å demonstrere sine 
spesialiteter, som for eksempel marinerte 
produkter, forteller en engasjert fersk-
varesjef videre. Dessuten brukte vi 
Opplysningskontoret for kjøtts tipshef-
ter flittig, eksponerte oss i butikkens 
profilannonsering, forbedret kundeinfor-
masjonen med plakatering i avdelingen, 
og ikke minst – lanseringen av våre egne 
oppskrifter ble enormt populært.

- Foruten å høste litt heder og ære, vil 
jeg påstå at vi gjennom dette prosjektet 
har blitt bedre på grillmat. Dessuten 
har vareutvalget blitt bedre, og siden vi 
ellers er så prisorienterte, har dette gjort 
at vi også har blitt bedre til å formidle 
råd, tips og oppskrifter til kundene. En 
fin omsetningsøkning på varegruppen 
har vi oppnådd i tillegg. Dessuten har 
gjengen i ferskvaren på Amanda-senteret 
blitt enda mer sammensveiset, avslutter 
Øyvind Hasselkvist. Klar for nye dyster i 
sesongen som nå er rett rundt hjørnet.

  

Slik gikk vi fram, punkt for punkt:

1) Vi begynte med et personalmøte, 
hvor målet ble presentert.

2) Deretter satte vi oss ned og noterte 
alle ideene vi fikk til å gjennomføre 
prosjektet.

3) Basert på dette lagde vi en plan.

4) Vi fikk med oss ledelsen på planene og 
involverte blant annet den ansvarlige for 
butikkens profilaktiviteter.

5) Vi fordelte arbeidsoppgavene oss i 
mellom og satte i gang.

6) Et sjakktrekk var også å involvere leve-
randørene. Fra dem fikk vi masse hjelp.

7) Vi startet gjennomføringen med et 
grillkurs for alle medarbeiderne i fersk-
vareavdelingen. Her stilte leverandørene 
opp og presenterte sine produkter. 
Resultatet ble at alle ble godt kjent med 
de aktuelle varene, og ikke minst med 
smaken.

8) Vi bestrebet oss på kontinuerlig å 
komme med nyheter og forbedringer i 
butikken, slik at kundene skulle oppleve 
at det skjedde noe.

9) Demonstrasjoner var en sentral del 
av virkemidlene, og vi registrerte at det 
både ga butikken en grillatmosfære og 
solgte varer der og da.

10) Vi samarbeidet med andre avde-
linger i butikken som hadde samhørige 
varer – og alle visste hva som skjedde.

Slagplan ga suksess
- Å vinne denne konkurransen inspirerer til videre innsats, utbasunerte en glad 
ferskvaresjef Øyvind Hasselkvist. Han kunne i fjor høst stolt vise fram en plakett 
som synlig bevis på kåringen, og berømmet butikkens ferskvaremedarbeidere for 
laginnsatsen som skulle til for å seire.
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It’s the Super Bowl of Swine. The College of Pig Knowledge. The Granddaddy of 
Grills. The Largest Pork Barbecue Cooking Contest on the planet!

Norge stiller lag i Memphis in May

- NM i grilling er inspirert av de ameri-
kanske grillmesterskapene. Amerikanerne 
var de første som satte grilling i system, 
og er desidert størst på grilling. Grillkon-
kurranser har de hatt  i snart 200 år! Ved 
å være med og måle krefter med de bes-
te i verden, vil vi lære mer om grilling og 
det å arrangere grillmesterskap. Dessuten 
får vi verdifull erfaring som kan bidra 
til at grilling vil heves enda noen hakk i 
Norge, forteller ankermannen på laget, 
Opplysningskontorets pølsemakermester 
og fagansvarlig, Bjørn Tore Teigen.

Det er påmeldt ca 300 lag i konkur-
ransen, som nærmest kan karakteriseres 
som et verdensmesterskap. I første rekke 
er det svinekjøtt det konkurreres i, men 
det er også klasser for storfe, kylling, 
sjømat og ”exotic” som frosk, skilpadde, 
sjøslange, vilt og klapperslange! Rundt 
40 tonn kjøtt blir grillet i løpet av konkur-
ransen.

Norske outsidere?
Det norske laget som stiller i konkur-
ransen er kjernen i arrangørkommitéen i 
NM i grilling. Disse er representanter fra 
Opplysningskontoret for kjøtt, Kjøttbran-
sjens Elitelag og hoveddommeren i NM i 
grilling, ”grillkongen” Craig Whitson. - Vi 
kommer til å delta i alle klasser, forteller 
Bjørn Tore videre. - I klassen ”exotic” har 
vi tenkt å stille sterkt med norsk lam. Og 
som seg hør bør bak skikkelige sports-
prestasjoner, ligger det mye trening 
bak. Vi ligger i hardtrening for tiden, og 
det blir flere treningsdager både i Oslo 
og Stavanger. I Stavanger skal det øves 
spesielt på bruk av stor ”smoker”, som er 
lik den spesielle grillen som skal brukes 
i konkurransen. En ”smoker” er en stor 
røyk-/grillovn hvor det fyres med ved.  

- Lagets ambisjon er mest å lære, påstår 
en kledelig beskjeden Bjørn Tore.  
- Men når det er sagt har vi et håp om 
å kunne sjarmere oss til topp 30 i noen 
av klassene. Og da arrangementet at på 
til starter 17. mai, ønsker vi å profilere 
Norge med brask og bram og horn-
musikk. Da blir det fokus på norsk lam 
og norske smaker, akevitt og einer...

Hvis du skulle ønske deg dit, har 
du faktisk mulighet. 1. premien 
i NM i grilling 2007 blir en tur til 
Memphis i 2008!

Her er det treningssamling for det norske 
laget. Fra venstre Knut Munthe Olsen 
og Bjørn Tore Teigen fra OFK, 
Espen Lynghaug og Tone Pedersen 
fra Kjøttbransjens Elitelag.
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Sørg for å oppfordre kundene til å ta del 
i den lille, hyggelige begivenheten som 
Årets første grilldag er. La butikken ose 
av grillvarer nettopp den dagen, og ta 
gjerne kundene i mot ute på parkerings-
plassen med grilling, smaksprøver og 
sameksponering av alt som har med grill 
å gjøre. La plassen bli et aktivitetstorg 
og trekk gjerne inn leverandørene. Får 
kundene først smaken på grillmat igjen, 
blir det ikke lenge til neste grillmåltid.

Lørdag 12. mai: 
Årets første grilldag – og tid for Grillsjekken! 

Dette er sesongåpningen 
for årets lengste mat-
sesong. Derfor er det 
viktig å markere det i din 
butikk og utnytte trykket 
som grillkampanjen gir.

- Leier dere 
  ut griller?
Hver sommer får vi mange spørsmål 
fra forbrukere om hvor de kan leie 
større griller. På matprat.no finnes 
en oversikt over firmaer som leier ut 
griller. Disse får mange kunder via 
oss. Ønsker du å stå på listen?
 
Send oss firmanavn, adresse, 
telefon, e-post, webadresse 
og vi setter deg på listen.
Info sendes til: 
post@matprat.no

Den store Grillsjekken
I forbindelse med Årets første grilldag vil 
Kjøttbransjens Elitelag være mobilisert. 
Når våren kommer dukker på ny den 
norske grillparken opp fra snøfonnene, 
og uansett om det er gassgriller, elek-
triske griller eller kullgriller, har de stått 
uten ettersyn siden i fjor høst. Viktig 
både for sikkerhet og grillglede er at 
også grillen gjennomgår en liten ”EU-
kontroll”. Og det er altså denne de ti 
medlemmene av elitelaget vil ta seg av 
sammen med Opplysningskontoret for 
kjøtt i vårkampanjen Grillsjekken! På 
samme måte som med bilparken, vil 
også grillene bli iført godkjennings-

oblater. Selv om elitelagets mannskap 
ikke er mange, vil de gjøre mye av seg 
gjennom en PR-kampanje for Grill-
sjekken i landets aviser og med sin syn-
lige tilstedeværelse i de respektive lokal-
miljøer. I tillegg til grillkontrollene vil de 
også formidle grilltips og grillvettregler.
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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,
bjorn-tore.teigen@ofk.no

Fotografer
Bård Gudim, Holger i Hei, 
Jarle Nyttingnes, Gazoline 

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

*

De som hittil har latt seg skremme av 
betegnelsen Norgesmesterskap, skal la 
seg rive med i år. Dette er et mesterskap 
hvor ingen er proffe, men hvor alle har et 
brennende hjerte for hva som kan skapes 
på en grill. Her går det hett for seg. Lag 
fra dagligvarebransjen kjemper side om 
side med kompislag og alle mulige yrkes-
kolleger som ser mulighetene for å ta 
aktivt del i et moro-mesterskap i grillens 
gleder. Men dommerpanelet består av et 
stjernelag av landets matkjendiser, og de 
som blir kåret til Grillmestere og Norges-
mestere vil hedres som verdige mestere. 

Nærmere informasjon finner du vedlagt 
og på matprat.no. Snakk med noen gode 
kolleger og venner, og meld dere på.

I år går mesterskapet av stabelen 
på Aker Brygge i Oslo, lørdag den 
16. juni.
1. premien burde være nok til å få 
hvem som helst til å tenne grill-
kullet:
En tur til verdens største grill-
begivenhet, Memphis in May 2008!

Norgesmesterskapet i grilling arrangeres nå for 
fjerde gang, og er i ferd med å bli en tradisjon. 
En folkefest, både for deltakere og publikum.

Grillmesterskapet 
      blir en folkefest


