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Hele 84 % er enige i at renskåret svinekjøtt er sunn mat. 
Renskåret kjøtt av storfe er minst like sunt. 

Fortsetter kampen om 
den sunne maten

Svinekjøtt av den magre sorten er 
etablert som sunn mat. Nå skal 
magert kjøtt av storfe opp i samme 
divisjon. Magert storfekjøtt er minst 
like sunt som magert svinekjøtt, så 
det er ingen grunn til å velge vekk 
mørbrad, flatbiff, ytrefilet eller indre-
filet når det skal spises sunt. Og 
sunn mat kan virkelig smake godt. 
For eksempel biff med salat og 
kesampesto, at noe så godt kan 
være så sunt!

Rene fakta
Lite fett, fullt av proteiner, jern og 
vitaminer. 
Renskåret kjøtt inneholder:
• lite fett
• mye protein av ypperste kvalitet
• mye jern av den typen som 
 kroppen kan utnytte svært godt
• viktige vitaminer og mineraler

Sylmagert av storfe og svin: 
• fettinnholdet i 100 g svin ytrefilet,  
 indrefilet, strimler og flatbiff  ligger  
 mellom 1,8 g og 3,6 g.
• fettinnholdet i 100 g storfe ytrefilet,  
 indrefilet, mørbrad og flatbiff ligger  
 mellom 1,7 g og 3,7 g. 

Med kjøtt holder du deg lenger mett.
Kjøtt inneholder ca. 20 % protein, 
noe som gjør deg godt:
• kjøtt har protein av god kvalitet  
 som kroppen blant annet bruker til  
 å bygge nye celler
• voksne mennesker trenger ca. 1 g  
 protein per kilo kroppsvekt per     
 dag
• protein fra kjøtt gir en metthets-
 følelse som holder lenge, dermed  
 blir en ikke fristet til uønsket små- 
 spising mellom måltidene

Sunn MatPrat 
på TV og Internet 
Det blir filmer på TV og annonser på 
store nettsteder. 
Tre ulike filmer skal lære forbrukerne 
at magert storfekjøtt og svinekjøtt er 
sunt:

• Biff med kesampesto: Med riktig  
 tilbehør er biff sunt. Biff med salat  
 og kesam med litt pesto er både  
 godt og sunt
• Svinefilet teriyaki: Svin ytrefilet  
 med pasta og grønnsaker
• Profilfilm sunnhet: Renskåret kjøtt  
 er naturlig sunt, og gjør at du 
 holder lenger

Oppmerksomheten øker sterkt
Forrige kampanje for Sunn MatPrat i 
januar ga kjempegode resultater og 
ble en suksess. Det magre og sunne 
kjøttet er i fokus og vekst. Hele 90 % 
er enige i budskapet om at renskåret 
svinekjøtt inneholder lite fett. Stadig 
flere har også fått med seg at Mat-
Prat har fått fem underkonsepter: 
Sunn MatPrat, Rask MatPrat, Gjeste 
MatPrat, Kose MatPrat og Tradisjons 
MatPrat. Av disse er det Rask og 
Sunn som blir prioritert høyest. Etter 
første kampanje i år med Sunn Mat-
Prat ser vi av målingene at oppmerk-
somheten har økt drastisk. 

matprat.no er størst 
og mest kjent!
Stadig flere finner veien til matprat.
no. Etter relanseringen i høst har 
trafikken fortsatt å øke, og matprat.
no er nå den matsiden som både 
er mest kjent og har flest brukere. 
I kampanjeperioden vil det være 
ekstra mye fokus på Sunn Mat-
Prat inne på sidene. Alle de sunne 
oppskriftene på kjøtt vil være lett 
tilgjengelige.

Mediaplan TV
Uke 14 15 16
TV2 • • •
TV3 • • • 
TVNorge • • •
Discovery • • •
Viasat 4 • • •
MTV Nordic • • •
FEM • • •
National Geographic • • •
TV2 Zebra • • •
Voice TV • • •

Mediaplan Internet
Startsiden.no • • •
Side2.no • • • 
TV2.no • • •
Dagbladet.no • • •

Magert kjøtt av svin og storfe:



Ass. Marketingdirektør 
Torgeir Lund i  
Nortura Marked 

1. Hva anser du som den viktigste 
utfordringen for kjøttbransjen i 
forhold til sunnhet?

Det er definitivt media og forbru-
kernes fokus på fett. Tett fulgt av 
diverse oppslag fra forskning og 

undersøkelser om kjøtt som næ-
ringsmiddel i relasjon til sykdom og 
ernæring.

2. Hvilke satsingsområder har 
dere på sunne produkter i 2008?

Vi jobber med å utvikle vårt sorti-
ment med enda flere varianter under 
merkenavnet  Go´og Mager. Videre 
satser vi på renskåret svin og storfe-
kjøtt, og produkter med naturlig 

lavt fettinnhold. Disse produktene 
merker vi spesielt.

3. Hvordan vurderer du kjøttbran-
sjens posisjon i forhold til sunn-
hetstrenden?

Vi må vel bare innse at det fortsatt 
er fisk og kylling som i sterkere grad 
assosieres med sunnhet enn kjøtt. 

4. Hvor står kjøttbransjen generelt 
i forhold til sunnhet per i dag? 
Vurder på en skala fra 1-10 
(1 = veldig svakt. 10 = veldig 
sterkt.) 

Kjøttbransjen er i ferd med å klatre 
oppover på skalaen. Nå er vi vel 
kommet til 5-tallet.

5. Hvorfor denne rangeringen?
Det skyldes lang tids negative 
mediaoppslag om fett, etc. Om-
talen har ikke vært nyansert nok, og 
det tar lang tid å korrigere denne 
og gi forbrukerne riktig informasjon.

6. Hvilke muligheter gir sunnhets-
trenden kjøttbransjen?

Hele verdikjeden må jobbe videre 
med fokus på sunne produkter. 
Bøndene må ta hensyn til markeds-
reaksjonene og utvikle svin og storfe 
med mindre fett og mer kjøtt.

Produktene må foredles mer og mer 
mot renskårete varianter. Kjøtt har 
en sterk posisjon i markedet. Det er 
en naturlig og viktig del av det nor-
ske kostholdet med hensyn til blant 
annet proteiner og jern. Dette gjelder 
det å ta vare på mens vi utvikler oss 
i takt med markedet.

MENINGER MENINGER
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1. Hva anser du som den viktigste 
utfordringen for kjøttbransjen i 
forhold til sunnhet?

Kostholdstrenden nå har stort fokus 
på sukker- og/eller fettinnhold, og 
vår utfordring i den sammenheng 
er å sette fokus på det sunne fettet 
kontra det usunne fettet. 

2. Hvilke satsingsområder har 
dere på sunne produkter i 2008?

Vi har i vårt nye verdigrunnlag lagt 
vekt på at vi skal være innovative på 
sunnhet, men bevare den gode sma-
ken. Vi vil spesielt satse på produk-
ter som blander rødt og hvitt kjøtt 
- magrere produkter som beholder 
den gode smaken. Grilstad lanse-
rer i disse dager en fersk kjøttserie 
med blant annet røkt kjøttpølse uten 
skinn, og servelat som har kombina-
sjonen av rødt og hvitt kjøtt, og som 
derfor blir et magrere alternativ.

3. Hvordan vurderer du kjøttbran-
sjens posisjon i forhold til sunn-
hetstrenden?

Kjøtt og kjøttprodukter er en viktig 
og vesentlig del av vårt kosthold, og 
vil ha stort fokus i forhold til sunn-
hetstrender. Fett og salt, vil få stor 
oppmerksomhet framover. Men, det 
er viktig at vi tar en proaktiv rolle i 
forbindelse med å få fram de mange 
positive sidene ved kjøtt, for eksem-
pel de magre proteinkildene.

4. Hvor står kjøttbransjen generelt 
i forhold til sunnhet per i dag?
Vurder på en skala fra 1-10 
(1 = veldig svakt. 10 = 
veldig sterkt.)
 
Jeg vil si at kjøttbran-
sjen generelt er på en 
5’er.

5. Hvorfor denne 
rangeringen?

Det er fordi andre vare- 
grupper har en mye 
tydeligere posisjon, og 
fordi det ligger muligheter til å 
forbedre posisjonen gjennom utvik-
ling av nye produkter og fokus på 
markedsføring av de kostholdsrik-
tige varene. I tillegg til større grad av 
informasjon til forbrukerne om hva 
som er sunt innenfor vår kategori.

6. Hvilke muligheter gir sunnhets-
trenden kjøttbransjen?

Mulighetene ligger selvsagt i å ut-
vikle og markedsføre de produktene 
som markedet ønsker. Dette gjør vi 
ved å skaffe oss innsikt i hva for-
brukerne egentlig ønsker og hva 
som styrer trender og holdninger.  
Det er viktig at vi lanserer produkter 
som er i samsvar med dette.

 Kjøttbransjen 
                        kontra sunnhet

Sterke sunnhetstrender utfordrer en hel bransje. Er dette motsetninger som 
vanskelig lar seg forene? Eller er bransjen også en del av trenden? Vi har stilt 
to sentrale bransjepersoner noen kjappe spørsmål - og fått noen kjappe svar.

Marketingsjef 
Ellen Damhaug Scheel 
i SPIS Grilstad
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Klare for spill i eliteserien
Sunnhetsbølgen skyller over oss, 
og kjøttet er med på trenden.

Magert og renskåret svinekjøtt har etablert seg som sunt 
kjøtt, og nå er tiden inne for at magert kjøtt fra storfe 
også blir med og surfer på den samme bølgen. Det 
magre kjøttet fra svin og storfe står ikke tilbake fra andre 
profilerte sunne produkter. Det inneholder nesten ikke 
fett, er rikt på jern og full av proteiner. Og ikke nok med 
det, du blir behagelig mett lenger. Noe som gjør at du 
ikke så lett faller for fristelser mellom måltidene. Og ikke 
minst, du får den reale og gode kjøttsmaken!

Sunn troverdighet
Kjøtt har ikke stått i første rekke og flagget sunnhet. Men 
nå er kjøtt påmeldt i eliteserien når det gjelder sunnhet. 
Alt kjøtt er helt klart ikke like sunt, men de magre vari-
antene er fullgode, sunne produkter. Men når kjøtt 
melder seg på sunnhetsbølgen må det gjøres 
med troverdighet. Derfor velger vi å profilere de 
aller sunneste variantene, nemlig magert og 
renskåret kjøtt fra svin og storfe. Det dukker 
opp stadig nye varianter av magrere pølser, 
kjøttdeiger og andre produkter. Det er vel 
og bra, men skal kjøtt klare å stille opp mot
etablerte sunnhetsikoner må vi stille med 
de aller sunneste i starten. Derfor har vi 
valgt å ikke profilere produkter med redusert 
fettinnhold.

Hemmelig sunt
Nå må det bli slutt på å være beskjeden når det gjelder 
å kommunisere sunnhet og kjøtt. Magert kjøtt er sunt, 
og sunnhet selger! Kundene ønsker i stor grad å leve 
og spise sunnere, og de har høyere betalingsvillighet for 
sunne produkter. Da er det ekstra viktig å vise fram, 
merke, skryte av og profilere det sunne kjøttet. På de 
neste sidene bretter vi ut noen gode kandidater som vi 
med god samvittighet kan melde på sunnhetsbølgen.
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Det aller sunneste 
    svinekjøttet
Flatbiff og ytrefilet av svin er god basis 
for sunne og hverdagslige retter.

Svin indrefilet er vel mer i klasse 
sunn hverdagsluksus og egner seg 
godt for de som tenker sunnhet 
også i helga. På svinekjøttet sitter 
mesteparten av fettet utenpå, og er 
lett å skjære av.

Strimlet 
svinekjøtt

Schnitzel
Skinkebiff

Grytebiter

Ytrefilet 
i stykke

Sommerfuglbiff

Ytrefilet biff

Ytrefilet skiver

Hel indrefilet

Indrefilet biff

Flatbiff

Flatbiff er et flott råstoff til strimler, 
schnitzel, og skinkebiff. Bruk gjerne 
midtstykket til biffer og schnitzel, og 
”skalkene” til strimler eller grytebiter.

Ytrefilet

Ytrefilet er det renskårete kjøttet fra 
kotelettkammen. Ytrefileten er et 
avlangt og flott stykke som er lett 
å bruke til hele stykker, biff, som-
merfuglbiff og i skiver. Det midterste 
”centercut”-stykket er det flotteste, 
og egnet til et helt stykke og biff. 
Den tynneste enden er fin til som-
merfuglbiff, og den tykkeste til biffer.

Indrefilet

Den lille sunne, møre og litt eksklu-
sive. Ypperlig for dem som vil flotte 
seg litt i hverdagen. Selges hel eller i 
små biffer.



KAMPANJE KAMPANJE

10 11

 – og det minst like 
sunne storfekjøttet
Svinekjøtt er sunt, og det er magert storfekjøtt også. 

Indrefilet 
biff

Ytrefilet stykke

Ytrefilet 
biff

Mørbrad 
biff

Flatbiff aductor hel

Flatbiff 
aductor 
biff

Flatbiff 
strimler

Flatbiff terninger

Kjøtt fra biffer og fileter inneholder nesten ikke fett, og er godt egnet 
til sunne og raske retter. En viktig forutsetning for dette er at kjøttet 
er mørt. Derfor er det mest egnete kjøttet mørbrad, flatbiff og ytre-
filet. Indrefilet er det møreste og er magert, men de fleste vil vel 
synes at det er mer til fest enn hverdags.

Flatbiff

Det en bør lære seg med 
flatbiff er at ca. 1/4 av flat-
biffen er den mørere biten 
”Aductor”. Den er godt 
egnet til biff eller til hel-
steking. Resten av flat-
biffen brukes best til strim-
ler eller grytebiter. 

Mørbrad

Mørt og magert kjøtt som 
kan brukes til det meste. 
Det vanligste er å skjære 
den opp i biffer.

Ytrefilet

Midtstykket er jevnt tykk, 
og egnet til hele stykker. 
Skjær gjerne i stykker på 
ca. 750 g. Endene egner 
seg til klassisk biff. Den 
tynneste enden skjæres 
med fordel i litt tykke 
skiver og bankes flate så 
de blir litt bredere.

Indrefilet

Mørt, magert og sunt kjøtt. 
Litt råflott til hverdags, 
men det er jo lov å spise 
sunn mat i helga også.
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PÅMINNELSE

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

*

På tide å begynne 
forberedelsene 
Også i år blir det NM i Grilling 
på Aker Brygge, lørdag 7. juni. 

Det var full suksess i fjor, og vi reg-
ner med at interessen for å stille lag 
blir enda større i år. Mer om dette 
kommer i neste nummer av Matprat 
Informerer, men det er ikke dumt å 
begynne å forberede seg. Nå regner 
vi nemlig med at det kommer til å bli 
rift om plassene! De første 30 som 
stiller lag og melder seg på får være 
med på årets store grill-begivenhet. 
Og i år som tidligere kjemper proffer 
og amatører side om side. Dette er 
et hyggelig, show-preget arrange-
ment hvor lista for deltagelse er lav. 
Ta et initiativ overfor kolleger eller 
venner, mer informasjon kommer...


