
Renskåret 
svinekjøtt

Kampanjeperiode
uke 34 – 36

i n f o r m e r e r

   Nå lanserer vi:  
Det sunne kjøttet!
       

MatPrat-konseptet 
      fornyer seg
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        MatPrat fornyer seg:
 Kommuniserer 
       rett på sak

- Opplysningskontoret for kjøtt ønsker 
å være nyttig for forbrukerne i forhold til 
behovene de har. Vi tar derfor konsekven-
sen av at folk i utgangspunktet ikke velger 
produkter, men tar sine valg ut fra behov. 
Vi har laget et omfattende behovskart 
som nær sagt dekker alle tenkelige behov 
for mat. Disse har vi 
igjen fordelt på fem 
behovsområder. Behov-
ene følger forbrukerne 
gjennom alle ukens 
dager. Fra de raske 
hverdagsmåltidene, 
gudskjelovfredagen i 
sofakroken, til lørdags-
kveldens gjestelag med familie og venner, 
eller søndagsmiddagen med svigermor.

- På matprat.no har vi gruppert alle 
oppskriftene etter de fem områdene, som 
dermed dekker forbrukernes behov der 
og da. Slik har vi gjort veien kortere når 
det gjelder å finne fram på nettstedet. 
Den nye løsningen er testet ut gjennom 
gruppesamtaler, og vi har fått et vell av 
positive tilbakemeldinger: ”logisk, naturlig, 
brukervennlig, akkurat det jeg trenger”...

- Forbrukerne vil også møte det nye 
MatPrat på TV og gjennom annonser. 
Vinklingen vil bli den samme, uansett 
om vi snakker om Sunn-, Rask-, Kose-, 
Gjeste- eller Tradisjons-MatPrat. Dette vil 
fra nå av være temaene i våre kampanjer. 
Den første kampanjen nå i uke 34 - 36 blir 
derfor en sunnhetskampanje. Alle om-

rådene får sitt eget symbol, som vil være 
lett å kjenne igjen, uansett hvor vi treffer 
forbrukerne.

- Vi påvirker forbrukerne ved å formidle 
læring og inspirasjon. Forbrukerne er 
opptatt av løsninger. Det finner de på 

matprat.no. 
Hver måned 
har vi 500.000 
– 600.000 besøk 
for å finne net-
topp løsninger. 
Dette er jo en 
virtuell kokebok, 
hvor vi framfor alt 

er opptatt av at det vi formidler blir brukt. 
Og har man først tatt initiativ til å søke en 
løsning på nettet, gjenstår å realisere løs-
ningen. Det gjør nettbrukerne i butikkene. 
Derfor er det viktig at også sisteleddet 
avspeiler de samme behovene. Vi har 
informert og inspirert, men det er i bu-
tikken at handlingene foretas og gevinsten 
blir skapt. Min absolutte anbefaling til 
butikkene er altså at de orienterer seg mot 
de samme behovsområdene, og lar dette 
bli synliggjort i eksponeringer og  sam-
eksponeringer.

- Vi har prøvd å gjøre det nye Matprat-
konseptet på samme måte som  for-
brukerne tenker. Gjør butikkene det 
samme gjør vi forbrukerne fornøyde, 
og kan hente ut deres belønning, 
avslutter Helle Hexeberg.

Direktør Helle Hexeberg har etter hvert lang fartstid som 
kaptein på OFK-skuta. Nå fører hun MatPrat-konseptet 
videre, hva skjer?

”Folk velger ikke 
produkter, men tar 

sine valg ut fra 
behov”.
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Det er to retninger blant dem som tenker sunnhet: De som 
er opptatt av å kompensere for dårlig samvittighet eller ut-
skeielser tidligere i uka, og de som er genuint opptatt av å 
spise og leve sunt. I og med at sunnhet og helse er en sterk 
og tydelig trend, forventes det at tilbudet av måltidsløsninger 
innen sunn mat øker.

Kjøtt har i ernæringsmessig sammenheng fått et ufortjent 
dårlig rykte basert på myter, feiltolkninger av forsknings-
resultater og medieskapte holdninger. Derfor er det viktig for 
kjøttbransjen å styrke sin stilling innenfor sunn mat, ved å 
nyansere det forenklede bildet mange forbrukere har av hva 
som er sunt og usunt. Det vil derfor være taktisk riktig av 
kjøttbransjen å satse på å styrke posisjonen til rent kjøtt.

Renskåret svinekjøtt oppfattes i dag til å være relativt sunt og 
å inneholde lite fett. Men det ligger fremdeles et godt stykke 
bak både fisk, og ikke minst, hvitt kjøtt i sunnhetsassosiasjon.
Dersom vi klarer å få rent kjøtt fra storfe og svin til virkelig 
å slå an som sunt, vil det kunne bli en sterk konkurrent til 
både fisk og kylling. Det bør være et meget stort potensiale 
for å posisjonere kjøtt som både sunt og godt, men dette 
krever økt tilgang av rene kjøttprodukter fra flere dyre-
slag, til et prisnivå som plasserer dem i kategorien hver-
dagsmiddag.

Kjøtt 
  melder seg på 
sunnhetsbølgen!

I 2006 gjennomførte GFK en stor 
mat- og helseundersøkelse. Den viste 
at hele 81% av husholdningene er 
opptatt av å spise sunn mat. Blant 
kjøttkategoriene er det de rene kjøtt-
produktene som oppfattes som 
sunnest. Ikke uventet er det kylling 
som oppfattes som det sunneste 
(91%), mens renskåret svinekjøtt 
ligger like bak (85%). Gledelig er 
det å se at hele 82% oppfatter rent 
storfekjøtt som sunt!

Carats måling fra april 2007 bekrefter 
dette. Her svarer 75% at de opp-
fatter renskåret svinekjøtt som sunn 
mat, og 79% oppfatter at renskåret 
svinekjøtt inneholder lite fett.

Høyere betalingsvillighet 
Betalingsvilligheten er stor for 
produktforbedringer som går på 
produkter med mindre eller sunnere 
fett. Hele 62% er villige til å betale 
10% eller mer for produkter med 
30% fettreduksjon, og hele 67% er 
villige til å betale 10% eller mer for 
produkter med sunnere fett. 

Oppfattes 
   som
 sunt!

Alt tyder på at interessen for helse, 

kosthold og sunn mat er økende blant 

norske forbrukere.

FAKTA FAKTA



Biff og svinekjøtt – naturlig sunt!
Behovet for å spise sunn mat er aller mest knyttet til hverdagsmåltidene. 
Det er viktig at det sunne hverdagskjøttet også er raskt og enkelt å tilberede. 
Derfor er det magre og møre kjøttet best egnet.

Det er en utfordring at mørt og magert kjøtt koster mer enn pølser og kjøtt-
deig, men når vi vet at folk har høyere betalingsvillighet for sunne produkter, 
har biff og magert svinekjøtt også et stort potensiale i travle og sunne hver-
dagsmåltider. Her er en oversikt over kjøtt som er sunt, mørt og raskt 
å tilberede.

 

Det sunneste svinekjøttet:

 

Det sunneste biffkjøttet:

 

Skinkebiff av flatbiff

Svin ytrefilet
SnitzelIndrefilet hel

Indrefilet medaljonger 
Grytebiter flatbiff 

 Strimler
Marinerte 
strimler

Marinert flatbiff

Mørbrad
Ytrefilet Pepperbiff Indrefilet Flatbiff

 Strimler

 Grytebiter

Marinert ytrefilet

Marinerte strimler
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Stadig flere er opptatt av en sunn livsstil, og er derfor 
ute etter magre og sunne produkter. For å gjøre det 
enklere for sunnhetsbevisste kunder er det lurt å samle 
det magre og sunne kjøttet i samme disk. Markér gjerne 
disken med en plakat. Da vil diskene speile TV-filmene 
med samme tema, og skape gjenkjennelse og mersalg. 
Anbefalt: Sunn mat eller sunt kjøtt. Disse plakatene 

finner du fiks ferdig på våre bransjesider, og kan bare 
printes ut. 
Ønsker du å lage en virkelig flott kjøttdisk og samtidig  
gjøre det enda enklere for kundene, kan du samekspo-
nere med samhørige varer som wokgrønnsaker, sauser 
m.m.
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Eksponér det 

 sunnekjøttet!

Det er mange som ikke vet at magert kjøtt er like sunt som kylling og fisk. 
Mye av kjøttet som ligger i diskene er like naturlig magert og sunt. 

Loan Trinh Thi To hos ICA Supermarked Ullevål 
gir kundene klare signaler om hva som er sunt.



Kjøtt er en naturlig del av norsk  
kosthold, og renskåret kjøtt er 
naturlig sunt – også den røde vari-
anten. 80 % av Norges befolk-
ning er enig i at renskåret svinekjøtt 
inneholder lite fett (hele 84 % av 
kvinnene betegner dette kjøttet 
som magert) Renskåret storfekjøtt 
er minst like magert – det vet de 
færreste.  Med Sunn MatPrat ønsker 
OFK å bygge positive holdninger til 
kjøtt, og at kjøtt skal framstå som et 
naturlig valg i alle spisesituasjoner.

Nye MatPrat-filmer
• Profilfilm Nye MatPrat viser bruker- 
   vennligheten av den nye utgaven
• Profilfilm Sunnhet: renskåret kjøtt
   er naturlig sunt, og gjør at du 
   holder lenger
• Ytrefilet med chilikål: Kjapp og 
   sunn middag, renskåret svinekjøtt 
   med enkelt tilbehør
• Strimlet svinekjøtt i wok: Sunt, 
   raskt, enkelt – relevant løsning på 
   hverdagsmiddagen
• Biff med salat: Både kjøttet og 
   tilbehøret er sunt – god mat og 
   god samvittighet
Wok går alle 3 ukene – 

– sunt kjøtt 
    og sunt 
 tilbehør

Uker: 34 35 36
Kanaler: 
TV2  • • •
TV3  • • • 
TVNorge  • • •
Viasat  • • •
Discovery  • • •
Voice TV  • • •
MTV Nordic • • •
Internett • • •

M e d i a p l a n

Filmer på matprat.no
Inspirerende og kunnskapsbyggen-
de filmer på 3 minutter vil til en hver 
tid ligge på nettet.  Disse er rene 
inspirasjonsfilmer med nyttige tips - 
eller en videreføring av filmene som 
blir vist på TV. Disse kan forbrukerne 
velge å se når som helst og hvor 
som helst, før man selv går i gang 
med matlagingen. En ypperlig måte 
for å lære nye triks og bli en bedre 
hjemmekokk.

Wok går alle 3 ukene, 
ytrefilet i uke 34 og 36, biff i uke 35

Nye Internettsider
Også Internettsiden framstår som ny og forbedret: enkel, moderne, 
appellerende og mer brukervennlig. Fem tydelige knapper gjør det lett å 
forstå hvilke oppskrifter som ligger under hver, og  forbrukers behov og 
situasjoner blir godt ivaretatt. 
NB. Bransjesiden blir også fornyet etter hvert. 

Nye MatPrat er på 
lufta 20.august

Nye MatPrat ivaretar forbrukers 
behov og ulike spisesituasjoner på 

en enkel og inspirerende måte.
Sunn MatPrat omfatter renskåret 

svinekjøtt og biffkjøtt

Det er viktig at også 

rødt kjøtt får sin 

fortjente plass på 

sunnhetsbølgen, 

denne varegruppen 

har i folks bevissthet 

altfor mange myter i 

forhold til sannheter. 
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• Inneholder lite fett: 2-5%. 
 Svin ytrefilet inneholder for eksem- 
 pel 1,8 %, mens ”magerproduktet”  
 Cottage cheese har 4,3 %.  
• Inneholder mye proteiner: 20 %
 Dette er protein av prima kvalitet.  

Flere undersøkelser viser at protein 
gir bedre metthetsfølelse enn fett og 
karbohydrater, og proteinrike måltider 
gjør at man småspiser mindre. Hver 
dag trenger vi ca. 1 g protein per kilo 
kroppsvekt
• Rødt kjøtt inneholder mye jern, og  
 jernet i kjøtt kan kroppen utnytte  
 svært godt. Jo rødere kjøtt - desto  
 mer jern - og: Kjøtt fremmer opptak  
 av jern fra vegetabilske matvarer
• Ingen tilsetningsstoffer i rent kjøtt
• Viktige vitaminer og mineraler

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	
Astrid	Hals,	Holger	Fangel,	
Glenn	Røkeberg,	Jarle	Nyttingnes,	
Bård	Gudim,Gazoline.	

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

Lammekjøtt

Julemat

Storfekjøtt

Reinsdyrkjøtt

Aktivitetsplan 2. halvår 2007 – fordelt på kjøttslag
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  Biffkjøtt:

  Flatbiff:  1,7 %
  Ytrefilet:  2,3 %
  Mørbrad:  2,3 %
  Indrefilet:  3,7 %

 Renskåret 
 svinekjøtt:
 Ytrefilet: 1,8 %
 Flatbiff 2,0 %
 Indrefilet: 3,6 %
 Strimlet: 2-5 %

 Lite fett – lenge mett

       Hvorfor er rent kjøtt  
     sunn mat?


