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  Slik blir biff til noe 
av det sunneste 
    som fins
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KAMPANJE KAMPANJE

Rent kjøtt er mager mat – og det røde biffkjøttet er akkurat like magert 
som lyst og hvitt kjøtt. Se neste side...

 

 Uker: 43 44 45

 TV2   • • • 
 TV3   • • • 
 TVNorge   • • •
 Viasat   • • •
 Discovery   • • •
 Voice TV   • • •
 MTV Nordic  • • •

Mediaplan

Det er derfor ingen grunn til å ha 
dårlig samvittighet når de ”riktige” 
produktene velges. Kanskje vi heller 
skulle tenke over hva slags tilbehør 
vi vanligvis tilbyr? Tradisjonelt er 
det gjerne fettrike sauser og fete 
potetvarianter som serveres til 
biffen, og det kan være en utfordring 
å kombinere smakelig og sunt til-
behør til kjøttet.  Mange blir positivt 
overrasket: de vanlige biff-emnene 
har alle under 4 % fett!  Rødt kjøtt 
inneholder dessuten mye jern, og 
dette jernet kan kroppen utnytte 
svært godt.

Matprat-filmer på TV 

De skal hjelpe forbruker til et bedre 
sunnhetsvalg – for de som ønsker det:

•	Profilfilm	Sunnhet: renskåret kjøtt  
 er naturlig sunt, og gjør at 
 du holder lenger
•	Biff	med	salat	og	
			kesampesto:	både 
 kjøttet og tilbehøret er 
 sunt – sunn og kjempe-
 god på en gang
•	Slik	steker	du	biff: 
 perfekt resultat som 
 utgangspunkt for 
 sunn kos
•	Ytrefilet	med	
	 chilikål: skikkelig 
 mat i en aktiv hverdag

Filmer på matprat.no
Her finner forbrukeren inspirerende 
og kunnskapsbyggende filmer som 
er aktuelle til enhver tid.  Dette kan 
være rene inspirasjonsfilmer med 
              nyttige tips, kjøttfaglige 
                temaer, en videreføring av 
                 filmene på TV, eller rene 
                  kunnskapsfilmer. Tilgjen
              gelig når som helst og hvor
              som helst og med mange 
               nyttige tips og gode råd for 
               å bli en bedre hjemmekokk.

 
Sunn	MatPrat	omfatter	biff-
kjøtt	og	renskåret	svinekjøtt.
Renskåret	kjøtt	er	ekte	og	
naturlig	og	et	godt	valg	når	
kunden	din	har	behov	for	å	
spise	sunt.

Sannheten om rødt kjøtt 
                      og sunnhet

Filmer med nyttige tips finner 
du alltid på matprat.no
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Mange tror at fettet sitter på utsiden 
av lyst kjøtt, som kylling og svin, og 
at fettet sitter inne i kjøttet på rødt 
kjøtt. Dette er helt feil, enten det er 
storfe-, lam-, eller viltkjøtt. 

Vi blir stadig mer opptatt av å leve 
sunnere, og det er mye fokus på å 
spise riktig. Mange ønsker å ba-
lansere kostholdet ved å bytte ut 

noe usunt med noe sunt. Rødt kjøtt 
kommer ofte opp som eksempel på 
noe man bør spise mindre av. Dette 
er et unyansert og feilaktig eksempel 
på usunn mat. Rødt kjøtt blir også 
gjerne brukt som eksempel på kjøtt 
med mye mettet fett, og mange blir 
forledet til å tro at rødt kjøtt, for ek-
sempel biff, inneholder mye mettet 
fett. Et renskåret stykke kjøtt, enten 

det kommer fra storfe, svin eller 
kylling inneholder nesten ikke fett. 
Det er tilbehøret som bestemmer 
hvor sunt biffmåltidet blir. Så hvis du 
bytter ut det mest usunne tilbehøret, 
som pommes frites og fete sauser, 
med eksempelvis bakt potet, grønn-
saker og en mager saus, kan du 
kose deg med god samvittighet!

Rødt kjøtt, mye sunnere enn sitt rykte
Bare så det er slått fast med en gang: Rødt kjøtt i form av et stykke uten 
synlig fett, som biff eller filet, er minst like sunt som lysere kjøttslag! 

Dette er fakta, se selv!
Gjelder for 100 gram spiselig råvare

 Kcal Fett Sum Sum Sum
   totalt mettet umettet umettet 
   gram gram gram %
 
Svin	indrefilet 115 3,6 1,31 2,1 58,3
    
Svin	ytrefilet 105 1,8 0,65 1,06 58,9
    
Svin	flatbiff 106 2 0,68 1,22 61
    
Storfe	indrefilet 118 3,7 1,87 1,4 37,8
    
Storfe	ytrefilet 110 2,3 1,09 0,96 41,7
    
Storfe	mørbrad 110 2,3 1,0 0,94 40,9
    
Lam	indrefilet 116 3,8 1,58 1,42 37,4
    
Lam	ytrefilet 120 3,9 1,88 1,56 40  
 
Lam	flatbiff 104 2,1 0,91 0,92 43,8
    
Reinsdyrsteik 106 2,4 0,88 1,03 42,9
    
Kylling	uten	skinn 108 2,1 0,6 1,4 66,7
    
Kylling	brystfilet 106 1,1 0,3 0,7 63,6

Mørbrad Ytrefilet Pepperbiff Indrefilet Flatbiff

Strimler

Grytebiter

Marinert	
ytrefilet

Marinerte	
strimler
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Vi spiser mye kjøttdeig til hverdags, 
og i den er det ca. 14 % fett. 
Tenker man på fettinntaket, er biff 
et bedre og mye sunnere alternativ. 
I tillegg er biff rik på proteiner som 
gir langvarig metthetsfølelse, og 
ikke minst jern. Det er en lønnsom 
investering i egen helse. Vi bruker 
egentlig ikke mer enn ca. 10 % av 
lønnen vår på mat i dag. Før var det 
rundt 50 %, og fremdeles klager vi 
på at maten i Norge er dyr!? 

Biffen i seg selv er mager, så da er 
det tilbehøret som avgjør om det blir 
et sunt eller usunt måltid! Kanskje 
på tide å tenke nytt?

Biff burde 
  være 
hverdagsmat! 
De fleste av oss forbinder en god biff med kos, 
fritid og rødvin. Men det er mye som taler for at 
disse edle stykningsdelene faktisk burde være en 
del av hverdagskosten vår. 

I 100 g vanlig gul ost er det for ek-
sempel 27 gram fett. 
På en brødskive spiser vi gjerne 20 
til 50 gram.
Det tilsier 5,4 til 13,5 gram fett fra 
osten! Det tilsvarer ganske mye 
biff…

Jern er dessuten et av de nærings-
stoffene det er vanskelig å dekke 
behovet for gjennom kosten med 
mindre man er bevisst på hva man 
putter i munnen. God jernstatus er 
nødvendig for optimal motorisk og 
mental utvikling og bidrar til god 
konsentrasjon, overskudd, mot-
standskraft og utholdenhet.

Vi ba våre med-
arbeidere, ernærings-
fysiolog Vibeke Bugge
(til venstre) og matfaglig 
konsulent Ann-Christin 
Bru, om å komme med 
seks gode forslag til 
biffoppskrifter som er 
sunne og samtidig egnet 
til kos. Her er hva de 
stelte i stand. 

4 porsjoner

4 stk. biff 
1 ts salt 
1/2 ts pepper 
2 ss margarin eller olje til steking 

3 dl kesam 
3 ss pesto 

400 g cherrytomat 
Litt olje 

100 g salatblad 
50 g ruccula 
1/2 rødløk 

Slik	gjør	du:
1. Krydre biffene, og stek dem på  
 middels varme til det begynner  
 å piple på oversiden. Snu biffene 
 og stek dem videre til rosa kjøtt- 
 saft pipler frem. 
2. Legg tomatene i ildfast form   
 og stek dem på 230 grader i 8-10  
 minutter.
3. Rør sammen kesam og pesto.

Server med bakte eller ovnsstekte 
poteter.

De beste biffene Kcal  Fett  Jern
per 100 g   gram mg

Storfe	indrefilet 118 3,7 2,5
Storfe	ytrefilet 110 2,3 2,1
Storfe	mørbrad 110 2,3 2,3
Storfe	flatbiff 105 1,7 2,3

1 Biff med salat og kesampesto

Pesto har en kraftig smak og inneholder en del fett. Hvis du vil spise veldig 
magert kan kesam smaksettes med søt chilisaus eller friske krydderurter 
som matcher tomat for eksempel timian og basilikum. Bakte cherrytomater 
er fantastisk godt tilbehør...
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2 porsjoner

2 stk. biff à 180 g 
1/2 ts salt 
1/2 ts pepper 
1 ss margarin eller olje til steking 

6 stk. scampi 
2 ss olivenolje 
1 ss sitronsaft 
1 ts hakket rød chili 
1 båt hvitløk 
1/2 ts tandoorikrydder 
1/2 ts salt 
1 bunt frisk grønn asparges 

Saus: 
1 pose sjysaus 
1 stk. grønt eple 
1 ts tørket timian 

Slik	gjør	du:
1. Lag marinade av olivenolje, 
 sitronsaft, hakket chilipepper,  
 finhakket hvitløk og tandori-
 krydder. Rens scampiene og hell  
 over marinaden.
2. Krydre biffene med salt og pepper,  
 og brun dem på sterk varme.   
 Etterstek på lavere temperatur i 
 2-3 minutter på hver side for 
 medium stekt.
3. Lag saus etter anvisning på pak- 
 ken, ha i eplebiter og timian. Kok  
 aspargesen i 3-4 minutter.
4. Træ scampiene på spyd og fres  
 dem i pannen i 2-3 minutter. Stikk  
 spydet i biffen. 

 Server biff og scampi med kokte  
 asparges og sjysaus.

2 porsjoner

2 stk. biff 
2 ss margarin eller olje til steking
1/2 ts salt 
1/2 ts hot beauty spice, evt. 
peppermiks
1/2 løk 
1-2 stilker selleri
1 grønn paprika 
1 båt hvitløk 
1 boks hakkede tomater 
1/2 ts kajennepepper 
ca. 1/2 ts sukker 
1 1/2 dl hurtigris 
1 ts gurkemeie
1 dl reker eller krepsehaler 

Slik	gjør	du:
1. Rens rekene.
2. Kok risen etter anvisning på   
 pakken og tilsett 1 ts gurke-
 meie. Bland inn ferdig rensede  
 reker når risen er ferdig kokt.
3. Krydre biffene, og stek dem på  
 middels varme til det begynner  
 å piple på oversiden. Snu biffene 
 og stek dem videre til rosa kjøtt- 
 saft pipler frem. 
4. Kutt løk, paprika og stilkselleri i  
 biter, hvitløken hakkes. La dette  
 surre i panna sammen med bif fen 
 de siste par minuttene. Tilsett  
 hakkede tomater og smak til med  
 kajennepepper og sukker.

2 Biff Creol

3 Biff med scampi

Å blande kjøtt og sjømat kalles ”surf and turf” på kokkespråket. Det er 
mange som ikke tenker på at lutefisken kommer inn i denne kategorien. 
Men dette er en kjempegod og spennende rett i en ganske annerledes 
smaksretning. Hvis denne skal bli sunnere måtte det bli å bytte ut hurtig-
risen med for eksempel villris…

Biff med scampi imponerer når det serveres. Blir det litt snaut med 
bare asparges ved siden av, server gjerne bakte cherrytomater til, 
eventuelt villris eller potetbåter.
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2 porsjoner

2 stk. biff av ytrefilet à 180 g
1/2 ts salt 
1/2 ts pepper 
1 ss margarin eller olje til steking

2 tomater
1/2 squash (gul eller grønn)
1/2 aubergin 
1 løk
1/2 ts salt 
1/2 ts pepper 
1 ss margarin eller olje til steking

2 dl fullkorn couscous
2 dl vann
1/2 ts salt
1 ss olje

1 pose peppersaus
2,5 dl skummet melk
1 ss oksefond/buljong på flaske

Slik	gjør	du:
1. Vask grønnsakene og skrell løken.  
 Skjær tomater, squash og auber- 
 gin i 1 cm tykke skiver. Skjær   
 løken i tynne ringer. Stek det i en  
 stekepanne og krydre dem med  
 salt og pepper. 
2. Kok opp vennet til couscousen  
 sammen med salt og olje. Når  
 vannet koker, trekk kjelen til side  
 og hell i couscousen. Pass på at  
 all couscousen er dekket med  
 vann. Legg på lokk og la det stå  
 og trekke i ca. 6 minutter.
3. Krydre biffene med salt og pepper,  
 og brun dem på sterk varme.   
 Etterstek på lavere temperatur  
 i 2-3 minutter på hver side for  
 medium stekt biff.
4. Hell sausepulveret i en kjele og  
 hell på melken og fond/buljong.  
 La det koke opp under omrøring. 

2 porsjoner

2 stk. biff av ytrefilet à 180 g
1/2 ts salt 
1/2 ts pepper 
1 ss margarin eller olje til steking
1 pakke pommes frites uten fett
1 pose bearnaisesaus tilberedt etter 
mager anbefaling.

1 pose ferdigkuttet salatblanding
1/2 rødløk
1 pakke sukkererter
1 pakke cherrytomater (gule eller 
røde)

Slik	gjør	du:
1. Hell pommes frites utover i en 
 langpanne dekket med bake-  
 papir. Stek dem i ovnen på   
 225 grader i ca. 25 minutter.
2. Lag saus etter mager anbefaling  
 på posen
3. Krydre biffene med salt og pepper,  
 og brun dem på sterk varme.   
 Etterstek på lavere temperatur  
 i 2-3 minutter på hver side for  
 medium stekt biff.
4. Serveres med salat

5Biff med grønnsakstårn, couscous og peppersaus

4 Biff med lett bearnaise og pommes frites

Velger du den klassiske biffretten med pommes frites og bearnaise er det 
mye å fett å spare hvis du er litt bevisst. Helfet pommes frites og bearnaise 
til denne retten bidrar med 40 gram fett mer enn om du velger den magreste 
varianten…
De ekstra 40 g fett tilsvarer 360 kcal og 1 time og 12 minutter med rask gange.

Grønnsakene smaker ikke noe bedre i tårn! Så hvis du vil lage en enklere
variant tar du de samme grønnsakene, eventuelt flere og skjærer i litt
store biter, tomatene kan erstattes med cherrytomater. Fres grønnsakene
blanke med olje og tilsett 1/2 dl eplejuice og la de surre litt. Nam nam.
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Våre eksperters råd til dine kunder

2 porsjoner

2 stk. biff av ytrefilet à 180 g
1/2 ts salt 
1/2 ts pepper 
1 ss margarin eller olje til steking

100 g sjampinjong
2 ss margarin eller olje til steking
1 pose sjysaus
2,5 dl vann
2 ss finhakket frisk persille

1 pose Boil-In-Bag villris

1 pakke sukkererter
1 boks cherrytomater
6 små løk (sølvløk eller sjalottløk)
1 ss margarin eller olje til steking
1/2 ts salt

Slik	gjør	du:
1. Skjær soppen i skiver. Stek dem  
 raskt i en kjele. Ha i sausepulve 
 ret og hell over vannet. La sausen  
 koke opp, mens du rører godt. 
 Ha i finhakket persille og la sausen  
 koke i ca. 5 minutter.
2. Krydre biffene med salt og pepper,
 og brun dem på sterk varme.  
 Etterstek på lavere temperatur  
 i 2-3 minutter på hver side for  
 medium stekt biff.
3. Kok risen etter anvisning på 
 pakken.
4. Skrell løken og stek den til den  
 begynner å bli myk. Ha i cherry-
 tomater og sukkererter.   
 Strø over salt og la det steke i ca.  
 2 minutter til. 

6 Biff med villris, sjampinjong- og persillesaus

Er du glad i sopp kan du gjerne bruke mer sopp i sausen her. Kanskje en
blanding av forskjellige soppslag?
I steden for villris smaker potetbåter med salt, pepper og timian også godt
til denne retten.

Du trenger til 4 porsjoner:
            4 stk biff
  3 dl kesam
  3 ss pesto
  400 g cherrytomat  100 g  salatblad
  50 g ruccula
  1/2 rødløk

Oppskriftene
fi nner du på 
matprat.no

BIFF MED SALAT 
OG KESAMPESTO

Oppskriftene
fi nner du på 
matprat.no

BIFF CREOL

Du trenger til 2 porsjoner:
  2 stk biff
  hot beauty spice, evt. peppermiks  1/2 løk
  1-2 stilker selleri  1 grønn paprika  1 båt hvitløk
  1 boks tomater  1 dl hurtigris
  1 ts gurkemeie  1 dl reker eller krepsehaler

Oppskriftene
fi nner du på 
matprat.no

BIFF MED SCAMPI

Du trenger til 2 porsjoner:
  2 stk biff
  6 scampi
  sitronsaft
  rød chili
  1 båt hvitløk
  1 bunt frisk asparges  Tandorikrydder

Oppskriftene
fi nner du på 
matprat.no

BIFF MED LETT BEARNAISE
OG POMMES FRITES

Du trenger til 2 porsjoner:
 2 stk biff
 1 pakke pommes frites uten fett 1 pose bearnaisesaus  1 pose ferdigkutttet salatblanding rødløk
 1 pakke sukkererter 1 pakke cherrytomater

Oppskriftene
fi nner du på 
matprat.no

BIFF MED GRØNNSAKSTÅRN,COUSCOUS OG PEPPERSAUS

Du trenger til 2 porsjoner:
  2 stk biff
  2 tomater
  1/2 squash
  1/2 aubergin
  1 løk
  2 dl fullkorn couscous  1 pose peppersaus  2,5 dl skummet melk  1 ss oksefond/buljong på fl aske

Oppskriftene
fi nner du på 
matprat.no

BIFF MED VILLRIS,SJAMPINJONG- OG PERSILLESAUS

Du trenger til 2 porsjoner:
  2 stk biff av ytrefi let  100 g sjampinjong  1 pose sjysaus
  2 ss frisk persille  1 pose boil-in-bag villris  1 pakke sukkererter  1 boks cherrytomater  6 små løk

Den sunne biffen er den gode, gamle biffen med nytt tilbehør.
Det kan du tipse kundene dine om ved hjelp av impulsplakater. 
De finner du ferdig produsert på vår nettside, matprat.no.

1 Gå inn på matprat.no/bransje.
 Brukernavn er ”bransje” og pass 
 ord er ”kj0tt”.
 (Tallet 0 erstatter bokstaven ø).

2 Klikk videre på det produktet du  
 ønsker å lage materiell på, for 
 eksempel ”Biff” (under ”Kam-  
 panjer”). Deretter klikker du på  
 ”Plakater – skriv ut”.

3 Da velger du utskriftsformat A5,  
 A4 eller A3, og du får plakatene  
 ferdig ut  på din printer.

4 Så er det bare å montere pla-
 katene på egnet sted. De passer  
 inn i alle standard plakatholdere. 
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– Dette er gull!
- Ååå, det er moro å presentere kvalitetskjøtt til en kunde som setter pris 
på det. Å se at det skinner i kundens øyne... Ferskvaresjef  Arne Sagedal 
i Ferskvarehuset Centra Colosseum blir nærmest lyrisk da han beskriver 
sin dialog med kundene, mens han stolt holder fram et stykke marmorert 
Hereford-entrecotê. Så driver han da også midt i selveste Biffland.

Hos Centra finner du for eksempel 
50 sorter sennep. Og slik fortset-
ter det. Butikken er kort og godt et 
mekka for matelskere. Nærmest som 
en fagbutikk å regne. Den har en 
ekstrem høy omsetningsandel 
på frukt og grønt,15-17 %, og 
21% på kjøtt. 
Vi havnet der i vår jakt på Biff-
land. Det stedet i Norge hvor 
det selges mest biff. Vi trodde 
det var på Årnes, eller i Ytre 
Enebakk. I hvert fall et sted i Norge 
hvor tradisjonell norsk mat rådet - og 

cafélatte-kulturen ennå ikke hadde 
tatt overhånd. Der tok vi fullstendig 
feil. Vi sjekket fakta, og Biffland lig-
ger på Majorstua i Oslo, i Norges 

mest urbane bomiljø.
- Det har seg vel kanskje slik at man-

ge av kundene som sogner til vår 
butikk ikke bare spiser biff til helgen. 
Vår omsetning av biff er jevnt fordelt 
hele uka igjennom, både på man-
          dager, tirsdager og onsdager... 

Da blir omsetningen totalt sett 
stor, forklarer Sagedal.  - Mitt 
inntrykk av kundene er at de 
gjennomgående er villige til å 
prioritere kvalitetsmat. Det har 
vel igjen sammenheng med 
at mange i vårt område utgjør 

en kjøpesterk kundekrets, og vår 
butikks sterke profil nettopp 

”Vi vil ikke ødelegge 
et godt produkt 

med å annonsere pris”

på kvalitetsvarer. Særlig har vi 
merket en stor økning i salg av kjøtt 
fra kjøttferaser som Chorolaise, 
Hereford, Angus og Limousine. Til 
dags dato har vi aldri fått en klage 
på kjøttfebiff. Når kunden spør om 
kjøttet er mørt, skjærer vi gjerne en 
tynn skive og lar kunden smake. Av 
og til kan vi få kritiske spørsmål fra 
spesielt øko-bevisste kunder, men 
den gjengse oppfatningen blant 
kundene er at filet-kjøtt er magert 
og sunt. Mange vil gjerne ha råd om 
garnityr, for å kunne overraske seg 
selv eller selskapet med noe godt og 
spennende, gjerne sunt også. 
Vi anbefaler gjerne tilbehør som 
forskjellige puréer, klassisk biff med 
løk men med andre løksorter, litt 
balsamico, litt sukker, rødvinsssaus 
eller forskjellige typer sopp. Tips om 
italienske varianter er populært, som 
brunet carpaccio med olivenolje på. 
Det samme er tips om tilbehør som 
består av flere små smaker.

Dessuten har vi masse henvendelser 
om utbeining og spesialbestillinger 
ellers. I ferskvareavdelingen møter 
kundene kun faglærte, ti kokker og 
en butikkslakter. Når biffsesongen 
er på topp? Høydepunktene for 
biffomsetningen er faktisk i romjula, 
ved nyttårstider og utover i januar og 
februar, svarer Sagedal kontant.

- Aktiviteter for denne varegruppen 
kjører vi minimalt av, forteller han 
videre. Vi vil ikke ødelegge et godt 
produkt med å annonsere pris. I ste-
det legger vi stor vekt på å presen-
tere vårt produktspekter, og hver 
dag prøve å leve opp til vårt kon-
sept om utvalg, kvalitet og service. 
Selvfølgelig får vi også reaksjoner på 
pris. Vår erfaring er at folk er villig til 
å akseptere en høy pris når de får 
høre historien bak, avslutter en hek-
tisk arbeidende ferskvaresjef. Selv 
om det bare er midt i uka.



Blant flere generelle mål for utviklin-
gen i kostholdet, er ett å redusere 
forbruket av fete meieri- og kjøttpro-
dukter.
 ”Melk, meieriprodukter, kjøtt og 
kjøttvarer bidrar med en rekke viktige 
næringstoffer, men de er også de 
største kildene til mettet fett i kost-
holdet. Med en dreining i forbruket 
av kjøtt- og meieriprodukter til ma-
grere varianter, vil både totalt fettinn-
tak og andel mettet fett gå ned”. 

På Kjøttfagdagen 29. august 2007, 
med tema Kjøtt og Helse, hadde 
Knut Inge Klepp, divisjonsdirektør i 
Sosial- og helsedirektoratet, divi-
sjon for folkehelse og levevilkår, et 
foredrag hvor han redegjorde for 
bakgrunnen for helsemyndighetenes 
kostholdsråd.
Til Opplysningskontoret for kjøtt sier

han at noen av de største utfordrin-
gene er sosiale ulikheter i kosthol-

det. Kjøttprodukter som er rimelige i 
innkjøp, og som det derfor er et stort
forbruk av, blir en vesentlig kilde til 
mettet fett. Produkter som kjøttdeig, 
pølser og andre volumvarer med 
kjøtt som har lav pris, kan regnes 
som en dumping av mettet fett. Det 
er ikke nok å ha magre varianter av 
disse volumvarene. Sosiale ulikheter 
gjør at de som trenger det mest, ikke 
kjøper de magre produktene. Derfor 
må kjøttbransjen i større grad ta an-
svar og senke fettinnholdet generelt 
i basisvarer som kjøttdeig og pølser. 
Han er meget positiv til at OFK frem-
mer magert kjøtt fra svin og storfe, 
men for å nå viktige befolknings-
grupper hadde reduksjonen av fett i 
volumvarer som kjøttdeig og pølser 
hatt en vesentlig betydning for å 
redusere inntaket av mettet fett. 
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NYHET

I Departementenes handlingsplan for å bedre kostholdet i befolkningen 2007 – 2011 
er hovedmålet å endre kostholdet i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger og 
redusere sosiale forskjeller i kostholdet. 

- Kjøttbransjen 
        må ta ansvar!

Knut Inge Klepp mener at kjøtt-
bransjen nå må senke fettinnholdet 
i kjøttdeig og pølser.


