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  Rask MatPrat –
fordi det er flest hverdager



Mange innbiller seg også at 
middager med kjøtt tar tid 

å lage, og ender i stor grad opp 
med kjøttdeig og pølser. Dagens 
utvalg av gryteklare og pannefer-
dige kjøttprodukter er ganske stort 
og variert, men de fleste trenger 
hjelp til å komponere nye retter 
for å legge inn i hverdagsreperto-
aret. Og det er lov å spare tid med 
sauser og grønnsaker fra glass og 
poser. Med Rask MatPrat ønsker vi 
å vise at kjøtt er et naturlig valg for 
raske og enkle løsninger på travle 
hverdager.

Rask MatPrat omfatter i denne 
omgang:
• kjøttdeig av svin
• biffkjøtt i strimler 
• ytrefilet av svin 

Sørg for å ha rikelig av disse 
produktene i kjøttdisken!

Rask MatPrat på TV
• Ytrefilet med chilikål: Renskåret  
 svinekjøtt med enkelt tilbehør er  
 kjapp middag som alle kan lage.
• Pitapizza: Superraske porsjons- 
 pizzaer som smaker kjempegodt.  
 Krydrede biffstrimler rett på pita- 
 brød, raskere kan det umulig bli.
• Tacoboller: Laget av kjøttdeig av  
 svin og servert med potetmos og  
 grønnsaker i ett. Genial favoritt. 

matprat.no
• Klikk på Rask MatPrat, og du kan  
 velge mellom ca. 250 raske retter
• Web-tv: Her kan brukerne bli   
 inspirert til et variert spekter med  
 raske retter og nyttige tips. 
 3-minutters filmer hvor både 
 kunnskap og inspirasjon blir 
 ivaretatt.
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Kampanjen hele Norge venter på med åpne armer
Behovet for raske hverdagsmiddager er ikke 
blitt noe mindre med årene. Det er en kjens-
gjerning at norske forbrukere verken plan-
legger ukemiddagene eller avsetter særlig tid 
til å lage hverdagsmiddager. Derfor er Rask 
MatPrat så kjærkommen.

Mediaplan

 Uke 7 8 9
 TV2   • • • 
 TV3   • • •
 TVNorge   • • •  
 Voice TV   • • •
 Zebra   • • •
 Viasat   • • •
 Internett  • • •
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Strimlet kjøtt er en av kjøttbransjens mest anvendelige råvarer og 
passer spesielt bra til raske retter som skal smake godt. Enten i en travel 
hverdagssituasjon, eller som en rask og god helgerett med familien.

 Strimler 
er mulighetenes kjøtt

Maxi Bjølsen i Oslo har egen strimlemaskin og 
dette har blitt en liten, lønnsom investering. 

Vi ba ferskvaresjefen, Vemund Hanevold, om deres 
erfaringer, råd og dåd. Det fikk vi til fulle.

- Strimlet kjøtt passer til masse forskjellig, wok, tex-
mex, wraps, pasta, pizza, taco, gryter og supper... Du 
kan variere med strimlet kjøtt fra både storfe, svin og 
lam, og utover det igjen med ulike smaker av marina-
der og krydder. Så anvendelig er kjøttstrimlene at det 
godt kan lages en stor kjøttdisk bare med strimlet 
kjøtt som tema, forteller Vemund entusiastisk. 



Kvaliteten må heves
Den ideelle størrelsen på en kjøtt-
strimmel er 0,5 – 1 cm tykk, og 6 
– 10 cm lang. Strimlene bør være 
noenlunde like tykke. Kjøttet må 
være litt mørt, og renskåret for hin-
ner og fett. Mye av det som selges 
er alt for dårlig, og hovedgrunnen er i 
de fleste tilfeller for dårlig råstoff. Det 
sier seg selv at det ikke er mulig å 
få fine og jevne strimler av kjøtt som 
ikke er av et helt stykke. Resultatet 
blir ofte en klump med konsistens 
mer som en ”kjøttmassakre” enn 
delikate strimler. 

Råstoff til strimlet kjøtt?
Selv om kjøttet må ha en viss grad 
av mørhet, er ikke biffkvalitet nød-
vendig, men det må heller ikke være 
seigt. Tyggemotstanden blir mindre 
med tynne strimler, men med kort 
tilberedningstid sier det seg selv at 
suppe- og grytekjøtt er lite egnet. 
Strimlene blir finest med litt større og 
like kjøttstykker. 

Storfekjøtt:
Sikkert råstoff er flatbiff.  Rundstek, 
bogplomme og  høyrygg kan gi en 
akseptabel kvalitet. Lårtunge og 
bankekjøtt er flotte stykker, men er 
ikke møre nok. Fileter, mørbrad og 
entrecote er for råflott til strimler.

Svinekjøtt: 
En stor andel av svinekjøttet er rela-
tivt mørt og egnet til strimler.

Problemet er at kjøttstykkene er 
mindre og dermed vanskeligere å 
lage pene strimler av. Også her er 
flatbiffen det best egnede stykket, 
men rundstek, mørbrad og banke-
kjøtt er også bra alternativer. Bog 
består av flere mindre muskler, og 
det blir vanskelig å få pene nok 
strimler. Ytrefilet er godt egnet til de 
lekreste strimler, men er i utgangs-
punktet litt vel eksklusivt.

Lam og fårekjøtt:
Lam er et enda mindre dyr med 
desto mindre muskler/kjøttstykker. 
Her er det bare låret som er egnet 
til strimlet kjøtt. Sau burde være et 
bra råstoff. Dyrene er litt større og 
råstoffet er billigere. Stek og ytrefilet 
er egnet råstoff.
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Kvalitet, pris og gjenkjøp
Det er relativt stor spennvidde i kvaliteten 
på strimlet kjøtt. Det kan virke som om 
det som produseres og pakkes av butikk-
ene er av bedre kvalitet enn det fra kjøtt-
industrien. 
Med strimler er det vanskelig  å kompro-
misse på råstoffet uten at det synes på det 
ferdige produktet. Regn med at det er større 
betalingsvillighet for bedre kvalitet, i og med 
at det synes så godt. Bra kvalitet på strim-
let kjøtt stimulerer til å oppnå høyere pris. 
Og bedre kvalitet stimulerer helt klart til 
gjenkjøp av varen. 

Å strimle skikkelig tar ikke 
så mye lengre tid, men 
resultatet blir mye bedre.

Flatbiff i skiver er flott og 
riktig råstoff til strimlet 
storfekjøtt.
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Flatbiff er ypperlig til 
produksjon
Enten man driver stort industrielt, 
eller lokalt i en butikk, er kvali-
teten på strimlet kjøtt avhengig 
av råstoffet. Flatbiff av storfe er et 
perfekt råstoff til strimlet storfekjøtt. 
Som beskrevet på side 17, kan den 
møreste biten av flatbiffen skjæres 
av og brukes til biff, resten er som 
skapt for perfekte strimler. Alt etter 
volum kan man dele i tre produk-
sjonsmåter:

1. Kun bruk av kniv. Skjær først flat- 
 biffen i skiver på ca. 1 cm. Legg  
 den i ”bunker” oppå hverandre,  
 og skjær på tvers i tynne strim 
 ler. På denne måten er det lett å 
 legge strimlene pent på skål i 
 samme lengderetning.

2. Litt raskere går det med en 
 liten strimlemaskin. Her må 
 kjøttet først skjæres i skiver før  
 hver enkelt skive kjøres gjennom  
 og blir til fine strimler.

3. Det finnes  også større, industri 
 elle maskiner som kan mates  
 med hele kjøttstykker. Her gjelder  
 det i enda større grad at kvali-
 teten på det ferdige produktet  
 gjenspeiles av hvilket råstoff som  
 brukes.

Industriell strimling
Industrien har generelt bra maskin-
park. Disse store maskinene ”mates”

 

i et kammer, og et stempel trykker 
kjøttet gjennom et skjæregitter med 
kuttekniv på baksiden. For best 
mulig resultat må det brukes hele 
stykker/muskler, og disse må 
skjæres anatomisk med minst mulig 
sener og hinner. En skinnermaskin 
kan gjøre stykkene fri for hinner og 
fett slik at maskinen strimler bedre.
Skallfrysing av stykkene kan gi 
bedre resultat ved at kjøttstykkene 
blir fastere. Den viktigste faktoren er 
kvalitet på råstoffet. Jo bedre råstoff, 
som hele kjøttstykker uten fett, hin-
ner og sener, jo finere strimler.

Vemunds 
  beste 
strimletips
1Bruk bra råstoff. Flatbiff er 

ypperlig. Bruk kun kjøtt som 
er ferdig mørnet. Fjern emballa-
sjen på det du skal strimle. Skjær 
flatbiffen i jevnt tykke skiver på 
ca. 1 cm på tvers av kjøttfibrene. 

2         Kjør skivene gjennom ma-    
skinen. Pass på at de kom-

mer pent gjennom. Lengden på 
strimlene kan du tilpasse hvilken 
vei skiven kjøres igjennom. 

3      Porsjonér strimlene på skåler. 
Storfe eksponerer seg bra på 

sorte skåler. Prøv å legge opp så 
pent som mulig så strimlene lig-
ger  i én retning. 

4 Passe vekt er 250 – 500 g. 
Det raskeste er å legge opp 

med ulike vekter og kilopris. Men 
faste vekter og enhetspris kan 
være en fordel. Fokus flyttes fra 
kilopris til stykkpris, som burde 
kunne gi aksept for litt høyere 
priser. Faste vekter er litt mer 
tidkrevende, men med litt trening 
er ikke dette noe stort problem.

5 Så er det bare å emballere, 
eventuelt veie og fylle opp 

disken. Lekre strimler selger! Det 
kan du stole på.

Faste vekter og enhetspris kan 
være en fordel. Fokus flyttes fra 
kilopris til stykkpris.
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To helter i fire matverdener

For mange starter middags-
valget i kjøttdisken. Hjelp dem 
på vei med en liten tipsplakat!
Plakatene kan du printe ut fra
matprat.no/bransje

Biffstrimler inviterer til mer på-
kostet Tacofest, og bedre brutto-
fortjenste! 
Plakatene kan du printe ut fra
matprat.no/bransje

Et annet viktig poeng er at rå-
varene og alle ingrediensene er 

lett tilgjengelige. Og at de kan bru-
kes til velkjente retter. Man bruker 
ikke hverdagen til å eksperimentere 
med helt nye retter. De fire store 
matverdenene som kjøttbransjen må 
bli enda flinkere til å koble seg opp 
mot er: 
- Pasta 
- Tex-mex 
- Wok 
- Gryter og supper

Løsning, løsning, løsning!
Du er sulten, stresset, og har en 
skrikerunge i hver arm. Middag skal 
vi ha hver dag, hele året og det sta-
dig tilbakevendende spørsmålet er: 
Hva skal vi ha til middag!!!???

Butikkene er fulle av råvarer, pro-
dukter og komponenter. Hyller opp 
og hyller ned. Men forslag til å koble 
varene sammen til konkrete løsnin-
ger er en mangelvare! Oppskrifter 
er ikke nok. Utfordringen er å hjelpe 
kundene med konkrete middagsfor-
slag med utgangspunkt i hva som 
finnes i hyller og disker.

”Spleis meg med pasta!”
Kjøttdeig av svin er lyst, magert, 
smaker godt og inneholder kun 9 % 
fett. Perfekt for travle hverdager, og 
gjerne i fast følge med pasta. Dette 
er en stor matverden med mange 
ulike retninger og smaker som de 
fleste liker. Det er ofte lang vei 

mellom kjøttdisken og hyllene med 
pasta, pastasauser og grønnsaks- 
disken. Mange starter i kjøttdisken 
når middag skal velges, men er i tvil 
om hva de skal finne på. Da kan en 
liten plakat med ”Spleis meg med
pasta” være til hjelp! 

Vær litt Kirsten Giftekniv!
Sameksponering selger! Derfor skal 
du være litt Kirsten Giftekniv, da blir 
kundene fornøyde. Spleis kjøttdei-
gen med et lite utvalg av pastapro-
dukter, slik at det blir enda kortere 
vei fra produkt til middagsløsning.

”Spleis meg med taco!”
Strimlet storfekjøtt er i grenseland 
mellom hverdag og kos. Men hvem 
trenger ikke litt kos i hverdagen? 
Biffstrimler smaker godt, er raskt å 
lage, inneholder nesten ikke fett og 
passer til masse forskjellige retter. 
Taco og kjøttdeig feirer snart sølv
bryllup, så det er på tide å få splei-
set noen nye ”ektepar” her. 
Taco er en del av den store Tex-
mexverdenen, og strimlet storfekjøtt 
kan absolutt heve matopplevelsen. 
Vær med å spleise strimlet storfe-
kjøtt med Taco!

Bedre bruttofortjeneste!
Tex-mex selger! Og drar med seg 
masse kjøttdeig med lav bruttofor-
tjeneste. Strimlet storfekjøtt sammen 
med wraps, sauser, chilibønner, 
skjell, chips, guacamole, krydder-
blandinger m.m vil helt klart dra 
opp bruttofortjenesten i forhold 
til Taco-kit og kjøttdeig. En liten 
sameksponering vil stimulere 
salget ytterligere!
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Når hverdagen tar overhånd
60% av det totale middagsmarkedet 
er hverdagsmat. Hva er det som 
styrer valgene vi tar når vi skal lage 
middag i hverdagen?

- Ha kort tilberedningstid
- Ha god smak
- Ikke ha for høy pris

Selv om hverdagssituasjonene varierer, er det noen felles behov 
som må dekkes i alle hverdagssituasjoner. Hvis en rett ikke dekker 
disse behovene, vil den ikke bli valgt på en hverdag.

OFK har de seneste årene gjort 
grundige analyser og kartleg-

ging av forbrukernes behov i ulike 
middagssituasjoner. Jeanette Torp 
er markedsrådgiver hos OFK og er 
ansvarlig for dette arbeidet. Hun sit-
ter med svarene.

- Matvanene våre på hverdager 
påvirkes av forskjellige og ofte 
motstridende behov, sier Jeanette. 
- Vi har liten tid, maten må ikke være 
for komplisert å lage, og den skal 
smake godt. Kanskje består hus-
holdningen av flere personer med 
litt ulik smak og i forskjellig alder. 
Dessuten skal middagen helst være 
sunn, naturlig og variert, og den bør 
heller ikke koste for mye. 

- Tidspresset i hverdagen er ofte 
stort, og det gjør at man må inngå 
kompromisser for ”å komme i mål”. 
Det fører til at mange velger mid-
dagsretter som er ”bra nok”, selv om 
disse ikke er ideelle, og spesielt gjel-
der dette barnefamilier. Hvilke behov 
som vektlegges mest varierer 

og påvirkes blant annet av situasjo-
nen den enkelte dag, hvem man er 
og hva man har spist tidligere i uken.

- Variasjon er et viktig behov i seg 
selv, og hverdagsmiddagen er en 
balansekunst hvor vi ikke bare skal 
veie opp for ”utskeielser” i helgen, 
men hvor vi fra dag til dag også 
forsøker å ta hensyn til ulike behov. 
Som oftest har vi et fast repertoar av 
middagsretter som vi kjenner godt 
og velger mellom. Imidlertid er det 
verdt å merke seg at mange sier at 
de savner inspirasjon til å komme 
på nye middagsidéer. Rask MatPrat 
tar forbrukerens hverdagsbehov på 
alvor, og gir inspirasjon og tips til 
enkle middagsløsninger med kjøtt. 
Kjøtt skal og bør være en naturlig 
del av et variert kosthold. Dessuten 
smaker kjøtt veldig godt – og god 
smak vil alle ha, også når vi 
har dårlig tid, avslutter vår analytiker 
essensen av undersøkelsene.

 

Jeanette Torp hos OFK 
har systematisert betyde-
lige mengder med mar-
kedsinformasjon for kjøtt-
bransjen. Dette har vært 
grunnlaget for utviklingen 
av MatPrat-konseptet 
med underkonsepter 
som dekker de aller fleste 
behov. Høsten 2007 ble 
Sunn MatPrat lansert, nå 
er tiden inne for å foku-
sere på Rask MatPrat. En hverdagsrett må:
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Flatbiff har potensiale!
Flatbiff er mer enn flatbiff. Flatbiff brukt på feil 
måte er nesten en katastrofe. Brukt riktig er det 
et supert råstoff. 



Strimlet kjøtt til hverdags bør abso-
lutt være mørt. Marinerte strimler 
kan helt klart hjelpe på både mørhet, 
inntjening og kjøpelyst!

Stek og roastbiff:
Dette er helge- og gjestemat. Flatbiff 
som blir stekt helt på moderat varme 
over 2 – 3 timer, servert rosa og 
saftig, gir som oftest et bra resultat. 
Men det er flere hverdager enn det 
er helg og festdager, så potensialet 
her er begrenset.

Mørning
Flatbiff trenger all den mørningen 
den kan få, og bør ikke selges før 
den er ferdig mørnet. 

Sortering
Det er masse flatbiff, og det er 
stor forskjell på biffer. Derfor bør 
sortering være et tema, men ikke 
nødvendigvis lett å gjøre i praksis. 
Faktorer som påvirker mørhet er 
kjønn, rase, alder, fettmarmorering 
og ph. Alle disse faktorene er kjente, 
men brukes i liten grad som sorte-
ringskriterier. Potensielt mørere kjøtt 
er ung ku, kastrater, kjøttfe, ku med 
fettrekk, melkeku i ”godt hold” og 
okse. Riktig ph på kjøttet er også en 
vesentlig faktor.
Potensielt mindre mørt kjøtt kan 
være ung okse (stress), feil ph, ma-
gre/eldre melkekyr.

Aductor - mør og ukjent
Hvorfor blir ikke Aductor skåret av 
flatbiffen? Ca. 1/4 av flatbiffen består 
av en selvstendig muskel som helt 
klart er mørere enn resten av flatbif-
fen! Den er lett å skjære av, det er 
bare å følge hinnene, og den har en 
fin fasong. Egnet til runde og pene 
biffer, eller som en flott filetlignende 
roastbiff. 

Stykking av flatbiff
Å skjære opp et helt parti flatbiff i 
enten biffer eller strimler bør vi slutte 
med! 
Aductor må skjæres av, og gis et 
passende norsk navn. Den kan 
brukes til biff og roastbiff. Resten 
av flatbiffen brukes til oksestek og 
strimlet storfekjøtt. Vanskeligere er 
det ikke! 
Marinade kan med fordel brukes for 
å bedre mørheten ytterligere.

Konklusjon
Flatbiff er et fint hverdagsprodukt, 
men er også egnet til helg hvis den 
sorteres og brukes på en litt mer 
gjennomtenkt måte: Mørne skikke-
lig, sortere på kjente egenskaper, 
utnytte potensialet i Aductor - og 
ikke skjære opp ”alt i bulk”. Dette vil 
gi bedre styring på mørheten, bedre 
inntjening og ikke minst mer fornøy-
de forbrukere.
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For å få de beste tipsene om flat-
biffens mange muligheter, spurte 
vi Vigleik Haugen til råds. Han er 
diplomkjøttskjærermester av
utdannelse, og ansatt i Animalia,
avdeling Skjæring og foredling.

Råstoff, egenskap og bruk

Biff:
Flatbiff er helt klart den minst møre 
delen av det som blir regnet som 
biffkjøtt. Som klassisk biff er den 
et usikkert råstoff i forhold til mør-
het, men med sortering og stykking 
er det fullt mulig å sikre en jevnere 
kvalitet. 

Strimler:
Til strimlet kjøtt er flatbiffen aksep-
tabel, men mørheten vil helt klart 
variere. Kjøttet blir ikke så mye mø-
rere om det skjæres i strimler. 
Det kan selvfølgelig kokes mørt, men 
til hverdags skal det helst gå raskt 
unna, og en kokt kjøttstrimmel blir 
fort tørr.

-Flatbiffen balanserer på 
hva som er akseptabelt 

å bruke til biff. En bra flat-
biff er supert til biff, men det 
finnes absolutt flatbiffer som 
ikke egner seg som hoved-
råstoff sammen med rødvin til 
lørdagskosen, forteller Vigleik. 
- Men det finns muligheter for 
å sikre en bedre utnyttelse av 
den største ”kjøttklumpen” 
på dyret. Målet for oss alle 
må være mørere kjøtt, bedre 
inntjening og mer fornøyde 
”biffspisere”,sier han.
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               Magrere produkter 
                   fetere 
                      fortjeneste

Helsebølgen som flommer over landet er absolutt ikke skrekk 
og gru, verken for kjøttbransje eller handel. Tvert i mot åpner 
det seg masse muligheter, ikke minst lønnsomhetsmessig. 

I GFKs mat- og helseundersøkelse 
kommer det fram at det er vilje til

 å betale ekstra for produktforbed-
ringer:

• 62 % er villige til å betale mer for  
 produkter med minst 30 % lavere  
 fettinnhold
• 54 % er villige til å betale mer for  
 produkter uten fett
• 67 % er villig til å betale mer for  
 produkter med sunnere fettyper

Naturlig sunne produkter
Mye av kjøttet som blir solgt inne-
holder svært lite fett, og er derfor 
naturlig sunt. Eksempler på dette er:

- Kokt skinke 3 – 5 % fett
- Roastbiff 2 – 3 % fett
- Karbonadedeig 3 – 6 % fett
- Renskåret svinekjøtt 2 – 5 % fett

Disse produktene har i liten grad 
blitt merket eller markedsført med 
fettprosent. I og med at det er 
høyere betalingsvillighet for sunne 
produkter, sier det seg selv at de 
”hemmelig sunne” produktene har 
et skjult økonomisk potensiale.

I betydelig vekst 
Flere av leverandørene som har pro-
dukter og produktserier med redu-
sert fettinnhold rapporterer om sterk 
vekst. Kylling øker jevnt og trutt, 
men kjøtt har også bra vekst. Kjøtt-
deig av svin med 9 % fett hadde en 
økning på 70% i 2007! 
Det er ingen grunn til å tvile på at 
dette ikke skulle gjelde andre kjøtt-
produkter også. I den siste tiden er 
det satt fokus på reduksjon av fett-
innholdet i både pølser og kjøttdeig. 
Markedsføres en eventuell fettreduk-
sjon av disse produktene riktig, blir 
det fort en trippel-vinn situasjon: 
Fornøyde forbrukere, bedre inntje-
ning og en god porsjon nødvendig 
goodwill fra landets ernæringsmyn-
digheter.
 

gir
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MENING

Lørdag 10. mai er årets første grilldag Lørdag 7. juni er NM i grilling* *

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   25 26

Aktivitetsplan 1. halvår 2008 – fordelt på kjøttslag

Sunn
MatPrat Renskåret svinekjøtt, biff

Rask
MatPrat Svinekjøtt, storfekjøtt
 
Påske Lammekjøtt

Grillmat Svinekjøtt, storfekjøtt, lammekjøtt

Tema     Produkter

* *

Torsdag 25. 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

Aktivitetsplan 2. halvår 2008 – fordelt på kjøttslag
Tema     Produkter
Sunn
MatPrat Renskåret svinekjøtt, biff

Rask
MatPrat Svinekjøtt, storfekjøtt
 
Lam Høstens ferske lammekjøtt

Julemat Svinekjøtt, storfekjøtt, lammekjøtt

 Reinsdyrkjøtt

Nyttig Kjøkkenhygiene

*

Kjøttdeig er et stort og viktig 
produkt for kjøttbransjen, 

handelen og ikke minst forbrukerne. 
Kjøttdeigen har vært en hverdags-
helt i flere tiår. Og fordi det er et 
produkt det spises mye av, er den 
ernæringsmessige siden viktig. En 
annen vesentlig faktor er de sosiale 
forskjellene i kostholdet. De som 
trenger aller mest å spise sunnere, 
når man ikke med magrere varianter 
av kjøttdeig. Får å nå disse må all 
kjøttdeig gjøres sunnere. Dette er å 
ta samfunnsansvar. 

Kjøttbransjen framstår ikke som en 
sunnhetsapostel, men ved å senke 
fettprosenten fra 14 %  til 10 %, 
er dette et viktig skritt i riktig ret-
ning. Det er en stor utfordring både 
praktisk og kostnadsmessig å senke 
fettprosenten i kjøttdeig. Kjøttdeig 
med 10 % fett vil bli hjulpet fram av 
flere viktige punkter:

- Vi vet at det er høyere betalings-
 villighet for sunne produkter. 
- Kjøttdeig med 10 % fett vil kunne 

 bli nøkkelhullmerket i en felles 
 nordisk merkeordning for sunne  
 produkter.
- Goodwill - ved at kjøttbransjen tar  
 samfunnsansvar uten reguleringer  
 og pålegg fra myndighetene.

Kjøttdeig med 10 % fett vil i mye 
større grad være konkurranse-
dyktig i årene framover. Denne 
produktforbedringen vil kunne 
sikre kjøttdeigens viktige posisjon 
for både kjøttindustri, handel og 
forbruker.

Med økt fokus på sunnhet og helse, 
og med ernæringsmyndighetenes 
klare mål om å redusere inntaket 
av fett, spesielt mettet fett, er det 
naturlig å vurdere kjøttdeigens fett-
innhold.
 

På tide å slanke kjøttdeigen!


