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  Vi slår et slag 
for førjulsmaten!

Butikksjef Glenn Berggren 
hos Rema 1000 Lambertseter:

Julemat
Kampanjeperiode

uke 49 – 52

NB! Kampanje-
start i uke 49
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Julen er både hektisk 
og rolig på samme tid. 
Og mye av juleopp-
levelsene knyttes til 
bordets gleder. Vår 
julekampanje på 
TV tar både for seg 
de raske førjuls-
rettene, den tradisjons-
rike julematen og julens 
mange gjestebud.

Ikke alt forandrer seg
Julens mat og måltider er stort sett 
like fra år til år. Ribbe og pinnekjøtt 
holder stand som de store og viktige 
juleproduktene, og er fortsatt første-
valget til julemiddagen. Julaften er 
ikke dagen for nye og moteriktige 
matretter, heller ikke for matsnobberi 
eller pizza. Vi skal spise slik vi alltid 
har gjort, 79% av den norske befolk-
ningen sier de ikke kan tenke seg å 
erstatte de tradisjonelle julerettene 
med moderne mat, ihvertfall ikke på 
julaften. – Og det er ingenting som 
tyder på at den utskjelte pizzaen er i 
ferd med å bli julaftensmat!

Tips for alle julens anledninger

Lettvint førjulsmat
Småstresset og travel førjulstid 
krever lettvinte middagsløsninger. 
Mange snakker om den julestem-
ningen som ikke kommer, kanskje 
du bør oppmuntre kundene dine til 
å skape den selv? Det kan være så 
enkelt som å bytte Grandiosaen til 
noen av de ferdige juleproduktene. 

MatPrat-filmer på TV:

• Stekt juleskinke med løk og epler  
 -  en liten førpremiere på julematen  
 (Uke 49)

• Romjulstapas med lammerull,  
 juleskinke og vossakorv (Uke 52)

• Slik velger du  riktig ribbe, og slik  
 får du sprø svor (Uke 51)

• Slik får du det kjempegode pinne-
 kjøttet. Lettvint festmåltid (Uke 51  
 og 52)

• Tynnribbe er den klassiske   
 ribba, den beinholdige delen av  
 sideflesket.

• Midtribbe er ribbe med kotelett-
 kammen på og uten at rygg-
 raden er saget bort. Midtribbe  
 var mer vanlig før, nå har 
 familieribba stort sett overtatt.

• Familieribbe er nesten det   
 samme som midtribbe, men 
 ryggbeinet er fjernet. Det gjør   
 den flatere enn midtribba og 
 dermed lettere å steke og   
 skjære opp. Ytrefileten sitter på,  
 og ribba får dermed en større   
 del magert kjøtt enn vanlig   
 tynnribbe.

Tynnribbe, 
midtribbe eller familieribbe?

Mediaplan
 Uke 49 51 52

 TV2   • • • 
 TV3   • • • 
 TVNorge   • • •
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”Det enkle er 
  ofte det beste”

Det begynte med et førjulsmatens 
juleverksted. Vi engasjerte vårt 
ekspertteam bestående av Ann-
Christin Bru og Oda Christensen, 
fra Opplysningskontoret for kjøtt, til 
å lage 8 enkle førjulsretter. Rettene 
skulle gi en smak av jul, ha få ingre-
dienser og være enkle å tilberede. 
Det ble:

     • Juleskinke med rask risotto
     • Medisterkaker med stuet 
        blomkål og rosenkål
     • Vossakorv med rotgrønnsaker
     • Julefritatta
     • Krydret bønnesuppe med 
        medisterboller
     • Julering
     • Julewok
     • Juleskinke med sennepsstappe

Hele poenget er nå at du skal kunne 
tipse kundene dine om disse 8 
rettene. Derfor laget vi kryssekspo-
neringsplakater til alle rettene. Disse 
ligger ferdig på bransjesidene på 
matprat.no og du printer dem selv 
ut i det antall og de størrelser du 
trenger (se side 16).

Ideén er at når kundene begir seg 
gjennom butikken, søkende etter 
rask julemat, så blir de eksponert 
for et tips og en handleliste. Tips-
plakaten plasseres der en av rettens 
ingredienser befinner seg. Innehol-
der retten for eksempel gulrøtter, 
står det en plakat ved gulrøttene. 
Inneholder retten poteter, står det 
en plakat ved potetene. Inneholder 
retten pølser, står det en plakat 
ved pølsene, osv. På den måten 
blir tipsene skikkelig eksponert, og 
du selger hele retten med det som 
trengs av ingredienser. Hvis kunden 
er i tvil om fremgangsmåten, finnes 
oppskriftene på matprat.no. 
Enkelt – ikke sant?
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	 	 800	g	vossakorv

	 	 poteter

	 	 gulrøtter

	 	 kålrot

	 	 persillerot

	 	 honning

Jo, jo, jo, det er helt riktig. Men 
jula er lang, og består faktisk av 
flere ”sesonger” som fortoner seg 
forskjellige: førjul, julaften og romjul. 
Julemiddagen er kanskje årets aller 
viktigste måltid, og her er tradisjone-
ne sterke. 53% av oss skal ha ribbe 
på julaften, og 34% pinnekjøtt. 

Førjulssesongen derimot er mer 
et åpent spørsmål. Den har ingen 
offisiell åpning, men handelen er en 
sterk drivkraft for at jula begynner 
tidligere og tidligere. I det minste er 
den i full gang når det første lyset på 
adventsstaken tennes. Derfor er jula 
faktisk mest førjul, gjerne minst tre 
hele  uker til ende. Det er for mange 
den mest hektiske tiden i året. ”Alt” 
skal gjøres før jul og nyttår. Selv om 
tidligere tiders førjulsforberedelser 
med kakebakst og julerengjøring er 
på hell, er det nok av små og store 
sosiale begivenheter som står i kø. 
Alt fra juleavslutning i barnehager og 
på skoler, til julelunsjer og julebord 
i arbeidslivet, for ikke å snakke om 
juletreff med familie og venner, midt 
oppe i julepynting og gavekjøp. 
Allikevel er det maten som i betyde-
lig grad setter stemningen også i 
førjulstida.

Derfor har vi i år valgt å slå et slag 
for førjulsmaten. Det er kan hende 
her det største potensialet for 
omsetningsøkning ligger. Og førjuls-
maten, den skal smake av jul – og 
samtidig være rask å tilberede – i en 
hektisk førjulstid. 

Høres det ut som en selv-
motsigelse? Skal ikke nett-
opp jula være en tid hvor 
alt går saktere, og vi nett-
opp kan prioritere samvær, 
hygge og hvor maten er det 
vi samles rundt?

Rask julemat?

Vi tok intensjonene i Remas velkjente slagord 
og laget en førjulskampanje som aktiviserer en 
rekke av butikkens varer, på en nesten genial 
enkel måte.

- en handleliste
Et tips
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4 porsjoner

500 g medisterdeig
1 boks hakkede hermetiske tomater
2 bokser chilibønner
4 dl utblandet kjøttbuljong
1/2 ts malt koriander
1/2 ts ingefær
1/2 ts salt

Slik gjør du:
1. Ha tomatene og chilibønnene i en  
 kjele. Kok opp og rør inn buljong.  
 Smak til med krydderet.
2. Grav små medisterboller ut med  
 en teskje og legg dem i den 
 kokende suppen. La det småkoke 
 i ca. 10 minutter.

Serveres med brød. 

Et tips

Et tips

4 porsjoner

800 g juleskinke
1 stk løk
2 ss olje til steking
3 dl basmatiris
6 dl kjøttbuljong
2 dl matfløte
1/2 ts salt
1/4 ts pepper
1 pakke ferske sukkererter

Slik gjør du:
1. Rens og finhakk løken. Fres den i  
 en kjele med olje.
2. Tilsett ris, buljong, matfløte, salt  
 og pepper. La det koke opp. Ha  
 på lokk og la det koke i ca. 10  
 - 15 minutter. Rør rundt av og til. 
3. Del sukkerertene i strimler. Ha de 
 i risottoen og la det småkoke  
 videre i ca. 2 minutter.
4. Skjær juleskinken i tynne skiver  
 og server ved siden av risottoen.

- en handleliste
Denne retten eksponerer 
du  f.eks. sammen med 

hermetiske tomater

Slik ble det førjulsstemning hos Rema 1000 på Lambertseter 

Juleskinke 
med rask risotto

Krydret bønnesuppe 
med medisterboller

- en handleliste
Denne retten eksponerer 
du  f.eks. sammen med 

basmatiris
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Et tips

4 porsjoner

800 g medisterkaker
400 g blomkål
300 g rosenkål
1 pose hvit saus
7 dl melk (til sausen)

Slik gjør du:
1. Del blomkålen i buketter. Kok  
 rosenkål og blomkålbukettene lett  
 møre. La kokevannet renne godt  
 av.
2. Lag den hvite sausen etter anvis- 
 ning på posen. Tilsett rosenkål og  
 blomkål.
3. Varm opp medisterkakene. 

4 porsjoner

1 hel ring julepølse
100 g sopp
1 løk
2 epler
1 pakke svisker

Slik gjør du:
1. Skrell og del løk i halve ringer.  
 Kutt soppen i skiver og epler i  
 båter.
2. Stek sopp sammen med løk til  
 det er gyllent. Ha i eplebåter og  
 svisker. 
3. Del juleringen i to på langs og ta  
 av skinnet. Legg den ene halv - 
 delen i en ildfast form og legg på  
 fyllet. Legg den andre halvdelen  
 av julepølsen på toppen. 
4. Stek julepølsen i stekovnen på  
 180 grader i 10 minutter.

- en handleliste
Denne retten eksponerer 
du  f.eks. sammen med 

grønnsakene

- en handleliste
Denne retten eksponerer 
du  f.eks. sammen med 

sopp eller julepølser

Medisterkaker 
med stuet blomkål 
og rosenkål

Julering
Et tips
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Et tips
4 porsjoner

600 g juleskinke
8 kokte poteter
2 ss margarin til steking
125 g frossen spinat
8 egg
1 boks crème fraîche
1/2 ts salt
1/4 ts pepper
2 dl revet ost

Slik gjør du:
1. Skjær juleskinke i strimler og   
 kokte poteter i skiver. 
2. Stek det i en stekepanne til de er  
 gylne og tilsett hakket spinat. 
3. Rør sammen egg, crème fraîche,  
 salt og pepper og hell det over.  
 Topp det hele med ost. 
 Legg på lokk og la det steke i 
 ca. 10 minutter til det stivner.   
Serveres med brød. 

Et tips
4 porsjoner

800 g vossakorv
300 g potet
150 g gulrøtter
150 g kålrot
150 g persillerot
2 ss margarin til steking
1 ss honning
1/2 ts salt

Slik gjør du:
1. Skrell alle grønnsakene og potet- 
 ene og skjær dem i staver. 
2. Stek dem i en gryte med margarin  
 under lokk til de er møre. Ha i  
 honning og salt.
3. Ta av skinnet på vossakorven og  
 del den i passende biter. Stek  
 dem i en stekepanne. 

- en handleliste
Denne retten eksponerer 
du  f.eks. sammen med 

frosne grønnsaker, eggene
eller osten

- en handleliste
Denne retten eksponerer du  f.eks.    

     sammen med gulrøttene
     eller vossakorven

Julefritatta

Vossakorv med 
rotgrønnsaker
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Hvorfor vente med julesmaker helt 
til julaften! Her er en rask hverdags-
rett for store og små med smak av 
julen. Juleskinke, sennep og epler er 
typiske julesmaker men er ikke med 
på å ødelegge fantasien om ribba 
eller pinnekjøttet på selve julaften.  

4 porsjoner

800 g juleskinke i skiver
2 stk epler
1 stk rødløk
1 stk brokkoli
2 ss margarin eller olje til steking
2 poser potetstappe
2 ss grov sennep

Slik gjør du:
1. Del eplene og løken i båter,   
 brokkolien i mindre buketter. Stek  
 juleskinkeskivene i en stekepanne  
 sammen med grønnsakene til de  
 er gylne. 

2. Lag potetmosen etter anvisning  
 på posen. Rør inn sennep mens  
 du rører mosen luftig.

Juleskinke med sennepsstappe

Et tips

4 porsjoner

600 g vossakorv
2 ss olje til steking
1 stk kinakål
2 stk epler
1 stk rødløk
1/2 lite glass jalapenos
1 pose woksaus

Slik gjør du:
1. Ta skinnet av vossakorven. Skjær  
 den i strimler. Skjær kinakål i   
 strimler, løk og epler i båter.
2. Fres pølsene raskt i woken til det  
 er pent gyllent. Ta kjøttet ut av  
 pannen.
3. Tilsett grønnsaker og jalapenos.  
 La ikke grønnsakene være for 
 lenge i woken, da mister de sprø- 
 heten.
4. Ha pølsene tilbake i woken og  
 tilsett saus.

Serveres med ris. 

Et tips

- en handleliste
Denne retten eksponerer du  f.eks.   

 sammen med grønnsakene, 
 juleskinka eller potetmosen

- en handleliste
Denne retten eksponerer 
du  f.eks. sammen med 

wok-mixen

Julewok
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Det er bare å gi seg ende over. Den lille butikken i hjertet av Ålesund tilbyr kundene 
sine ikke mindre enn rundt 50 forskjellige varianter av lam i lammesesongen! De 
måtte bli Årets Lammebutikk.

Hole kjøtt ble Årets Lammebutikk 2007:

En kavalkade i lammeretter!

Hole kjøtt har vunnet medaljer og 
diplomer i fleng. Nå stakk de også 
av med hederstittelen Årets Lamme-
butikk. Butikken er en ren kjøtt- og 
delikatesseforretning med eget kjøk-
ken og pølsemakeri. Der i gården 
konkurreres det ikke på pris. Foku-
set er kvalitet, høy foredling og god 

økonomi. – Høy foredling, kombinert 
med god varekunnskap og kunde-
kontakt fra de ansatte, gjør at vi kan 
etterkomme kundenes ønsker, kom-
menterer Laila Hole. 

Vi lar bildene tale...

ICA-butikker 
hakk i hæl
Konkurransen i år var knivskarp, og 
to butikker var nære på. Vi har derfor 
for første gang valgt å premiere også 
butikk nr. 2 og 3. 
ICA Nordås i Rådal har gjort grun-

dige forberedelser og kunne pres-
entere en lammedisk med stort 
utvalg og høy grad av informasjon til 
kundene. De ble nr. 2. 
ICA Stakkevollan i Tromsø var også 
gode til å informere om både pro-
dukter og tilberedningsmetoder for 
lam, og viste fram fine eksponerin-
ger både i manuell og selvbetjent 
kjøtt(lamme)disk. De kom på tredje 
plass. 

Vi gratulerer!
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KAMPANJE

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

2) Klikk på “Kampanje: Julemat” i høyre- 
 margen, her finner du alt kampanje- 
 materiell.

3) Når du er inne på publikasjon, finner  
 du plakater etc. til print i høyremargen  
 under Last ned.

4) Da velger du utskriftsformat, A5, A4  
 eller A3 og du får plakatene ferdige ut 
 på din printer.

5) Så er det bare å montere plakaten  
 på egnet sted. De passer inn i alle  
 standard plakatholdere eller opp-  
 hengssystemer.

Ditt svar på det evige spørsmål:

Sprø 
   svor?
Til alle kundene som ber om råd 
for hvordan svoren skal bli sprø, 
kan du levere denne oppskriften.

Oppskriften på Garantert sprø svor 
og kampanjemateriellet på Rask jule-
mat printer du ut fra matprat.no


