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Tre nye filmer setter   
      grillmat i nytt lys
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Grill til alle anledninger
Ingen tvil om at sommeren er av de viktigste sesongene både for kjøttbran-
sjen og handelen. Grillmat og grilltilbehør er en bestselger. En sommer 
med sol og god temperatur gir god fortjeneste, men det er viktig å sørge 
for mangfoldet. 
Den tid er forbi da alle skulle ha 
sommerkoteletter, pølser og flint-
stek til alle anledninger. I dag er det 
situasjon og behov som avgjør hva 
som skal legges på grillen. Vi skil-
ler mellom hverdag og helg, vi har 
blitt flinkere ved grillen, og vi vil ha 
grillmat og tilbehør som passer vidt 
forskjellige anledninger: Enkle og 
rimelige råvarer på en enkel grill, 
eller flott og dyrt kjøtt på en påkos-
tet grill, eller magert og sunt kjøtt til 
de som er opptatt av det – alle kan 
finne sin favoritt.

MatPrat hilser sommeren velkom-
men med tre inspirerende grillfilmer:
• Rask MatPrat - 
   marinerte svinekoteletter med 
   cherrytomater
• Sunn MatPrat - 
   grillspyd med skinkebiff og   
   aprikos
• Gjeste MatPrat - 
   helgrillet indrefilet av storfe

matprat.no
Ca. 80.000  mottar nyhetsbrev 
om grilling. Vi er nå oppe i nesten 
433.000 UNIKE brukere, og det vil 
lukte grillmat hele sommeren av vårt 
populære matnettsted. 

Oppskrifter på mobil
Send matprat til 2229. En god 
hjelper for raskt å finne oppskrifter 
og få tilsendt dagens middagstips. 
Tjenesten er gratis.

Ny film:
Enkle grilltips på mobil!
Det er lett å imponere med god grill-
mat. Det har våre tre ”grill-nerder” i 
filmen forstått, og bruker mobiltje-
nesten: ”Send matprat til 2229” for 
å få rask inspirasjon og hjelp når de 
skal prøve å få tre lekre damer på 
kroken. De disker raskt opp med  
marinerte svinekoteletter med grillet 
asparges og tomat. Hvordan det går 
får du se på filmen.

Sol, hverdag og grill - kom 
dere ut!
Det er ingen grunn til lage middagen 
inne på en solfylt hverdag! Gjør det 
enkelt, kjøp noe godt og grillklart. 
Spar oppvask. 
Grill oppleves av mange uerfarne 
grillere som ”mye styr, og mye for-
beredelser”. Dette resulterer ofte at 
man ender opp med kun pølser. 
Grill er perfekt for piknik, og det 
finnes mye spennende kjøtt og til-
behør som er like raskt og enkelt 
som pølser.

Mediaplan
Uke 19 20 21 22
TV2	 •	 •	 •	 •
TV3	 •	 •	 •	 •
TVNorge	 •	 •	 •	 •	
Discovery	 •	 •	 •	 •
Viasat	 •	 •	 •	 •
MTV	 •	 •	 •	 •
FEM	 •	 •	 •	 •
Nat.	Geographic	 •	 •	 •	 •
TV2	Zebra	 •	 •	 •	 •
Voice	TV	 •	 •	 •	 •
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Raskt og lettvint på grillen. Det er tema 
for en av sesongens nye grillfilmer.

Det finnes en rekke ferdig 
marinerte eller krydrede 
produkter som er klare til 
å legges rett på grillen. 
I filmen er det marinerte 
svinekoteletter som er 
helten. 

Siste sjanse: 

Minikokebok Grillmat
Dette er siste sjanse for å sikre deg grillbrosjyren vår! 
Et populært hefte med grilltips for alle anledninger, 
råvareskole, grillskole, oppskrifter på marinader, sauser, 
dressinger og salater.
Minikokeboken bestiller du enklest på post@matprat.no

Bordstativer har vi også, praktisk og nyttig for å holde orden. 
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Hverdagskjøttet 
               på grillen
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Marinerte
koteletter

Grillribbe

Mørbrad

Marinert
biff

Flatbiff,
tenderised

Kjøttdeig,
hakkebøff Grillburger

Sommer-
koteletter

Koteletter

Kjøttdeig av
svin, grillbøff

Den aller største grillaktiviteten skjer i helger og 
på fridager, men med grilling til hverdags utnytter 
en sommeren enda bedre. 
Moderne gassgriller, store eller små, 
er supre til rask og enkel hverdags-
grilling. Pølser er en slager på grillen, 
lag en pølsedisk med hele grillkollek-
sjonen og frist kundene til å smake 
på nye sorter grillpølser. Det er viktig 
å ha et bra utvalg med grillmat i 
ukedagene også. Kjøtt som er ekstra 
godt egnet til hverdags er alle vari-

anter av koteletter og biffer. 
Ferdig marinerte og krydrede pro-
dukter gjør det enda enklere. Sats 
på kjøtt i skiver med kort tilbered-
ningstid. En saftig ”grillbøff” er 
også god grillmat, og en fin måte 
å få bedre betalt for kjøttdeigen 
på. Rør kjøttdeigen med litt salt 
og form til bøffer på ca 150 gram.
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De fleste ønsker å grille enda mer 
enn de gjør i dag, men er litt usikre 
på om det er sunt å grille mye? Det 
er ingen grunn til å kutte ut verken 
kjøtt eller grilling hvis man ønsker å 
spise sunt. Med litt skånsom grilling 
og magert kjøtt blir grillmåltidet så 
sunt som du bare vill!

Ny film:
Jenter kan grille!
Mekking på biler og grilling er som 
oftest mannens domene. Jenter har 
mer fokus på sunnhet enn menn, og 
ved å involvere jentene litt mer ved 
grillen kan det fort bli både sunnere 
mat og oftere grilling.  

Det sunne alternativet
Det er en myte at grilllmat ikke kan være 
sunt. Her er en scene fra en av de nye 
filmene som inspirerer til grilling av alt 
som er sunt.

Flatbiff av svin er ypperlig til grill-
spyd. Grillspydet i filmen har i tillegg 
rød paprika, aprikos og squash.

Tenk sunnhet, grill riktig!
Magert kjøtt er sunt i seg selv, og 
fordelen med å grille dette er at 
oppflamming av fett som drypper 
reduseres betraktelig. Generelle råd 
for sunnere grilling er:

•	Grill	kjøtt	som	inneholder	mindre		
 fett
•	Grill	ved	litt	lavere	temperatur
•	Unngå	å	grille	for	hardt	og	for			
 lenge, slik at kjøttet blir mørkt 
 eller brent
•	Snu	maten	flere	ganger	under	
 grilling
•	Marinér	maten	på	forhånd,	da	blir		
 den raskere brun, og du kan bruke  
 svakere varme.
•	Hvis	det	flammer	opp,	flytt	maten		
 over på aluminiumsfolie eller en  
 kaldere sone på grillen. Flytt tilbake
 når flammene er borte.



KAMPANJE

Sunt svinekjøtt på grillen
Behovet for å spise sunt er som 
oftest knyttet til hverdagsmåltidene. 
Viktige kriterier for sunn hverdags-
grilling er at kjøttet er magert, mørt, 
rimelig, og at det er raskt å grille.  
De mest naturlige stykkene blir da 
skiver av flatbiff og ytrefilet. Ytrefilet 
er supert til biff og sommerfuglbiff. 
Flatbiff passer bra til skinkebiff og i 
biter til spyd.

Sunt storfekjøtt på grillen
Magert og mørt storfekjøtt er også 
ypperlig til sunne grillmåltider. Mør-
brad, ytrefilet og flatbiff inneholder 
kun 2 – 3 % fett og rikelig med jern 
og proteiner. Ytrefilet og mørbrad 
kan kanskje være litt i dyreste laget 
til hverdagsgrilling, men biffer av flat-
biff er et greit alternativ. Spesielt den 
vesentlig mørere delen av flatbiff, 
som heter Adductor, er bra til gril-
ling. Resten av flatbiffen kan gjøres 
mørere ved mekanisk mørning. Da 
blir den ypperlig til biff og spyd. Se 
side 14.

Høyere betalingsvillighet for sunne 
grillprodukter
Mannen er den selvoppnevnte 
grillsjef, og han er ikke så opptatt 
av pris. Når vi samtidig vet at det er 
høyere betalingsvillighet for sunne 
produkter, trenger ikke prisen på 
biffer og fileter å ha en avgjørende 
betydning for salget av mørt og 
magert storfekjøtt, som ytrefilet og 
mørbrad.

Grill med god samvittighet!
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Vi elsker å grille, og innimellom ønsker vi virkelig å trå til med det beste. 

Med et helgrillet, stort og saftig 
stykke kjøtt er det lett å imponere 
gjestene. Mot helga er det lurt å tilby 
kundene et godt utvalg av hele styk-
ker	av	steker	og	filetér.	Det	meste	
kan grilles, alt fra ribbe, lammestek 
og entrecote til den mest eksklusive 
filet. Skjær gjerne til litt ulike størrel-
ser på stykkene, fra ca 750 gram og 
opp til hele stykker, slik at kunden 
lett kan tilpasse mengden med antall 
gjester. 

Helgrilling av kjøtt – 
perfekt gjestemat
Når vi inviterer gjester har maten 
og måltidet en sentral rolle. Maten 
vi serverer varierer fra anledning til 
anledning og det vi velger sier noe 
om hvor viktig akkurat disse gjes-
tene er for oss. Mange har investert i 
dyre og flotte griller, og disse grillene 
er et flott redskap når man ønsker å 
virkelig imponere gjestene. Det er en 
drøm å være gjest å få servert 
et stort helgrillet stykke 
kjøtt med spennende 
tilbehør. 

Ny film:
Imponerende gjestemat
Et festmåltid på grillen trenger ikke å 
være vanskelig. Tilbehøret forbere-
der man på forhånd, og en helstekt 
filet som ligger og godgjør seg på 
grillen når gjestene kommer er impo-
nerende. 

Noen ganger er kun 
det beste godt nok

KAMPANJE

Ingenting kan måle seg med 
grillmat til festlig lag. En av 
sesongens nye filmer inspi-
rerer til dette.

Det meste av hele biffer og fileter er 
ypperlig til helgrilling. En hel indre-
filet er noe av det ypperste du kan 
legge på grillen.



Lær kunsten å helgrille!

Mange kvier seg for å grille et helt 
stykke kjøtt fordi det er kostbart, og 
de er redde for å mislykkes. Men å 
lykkes er mye enklere enn mange 
tror. Tre ting er viktig for å få et godt 
resultat:

•	Bruk	grill	med	lokk,	enten	kull-	
 eller gassgrill.
•	Benytt	metoden	indirekte	grilling.
  Prinsippet er at ”det fyres” på 
 siden av kjøttet, ikke rett under. 
 Med gassgrill er det lett å slå av 
 et av blussene, og kun ha varme 
 på blusset ved siden av. På kullgrill 
 fyres det på begge sider, ikke på 
 midten. Det er også lurt å ha en 
 dryppskål i metall under kjøttet.
•	Bruk	steketermometer.	Dette	er	
 eneste sikre måten for å ha full
 kontroll på stekingen. Husk at 
 temperaturen fortsetter å stige  
 noen grader etter at kjøttet er   
 tatt av grillen. Derfor er det lurt 
 å avslutte litt før ønsket tempe- 
 ratur er oppnådd.

Ellers gjelder de fleste andre grill-
regler. Krydre og salte like før du 
griller, snu kjøttet ofte, og vær for-
siktig med varmen så ikke kjøttet 
blir svidd. Hvis kjøttet har fått passe 
stekeskorpe tidlig, kan det være lurt 
å legge det på folie for å unngå at 
det blir for hardt stekt utenpå før det 
er passe stekt inni.

Det flotteste kjøttet 
    til de spesielle anledningene

KAMPANJE
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Spareribs

Lammecarré

Svin
ytrefilet

Storfe
indrefilet

Entrecôte
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Mekanisk mørning er en grei metode 
for å gjøre motstridige biffer til et 
overraskende mørt resultat. Skjær 
stykkene til  passe biffer, send dem 
gjennom ”knivtyggeren” og så er 
jobben gjort! Det finnes mekaniske 
mørnere i flere varianter og størrel-
ser, alt fra den minste butikkvarian-
ten til større industrielle ”tyggere”.

Flatbiff har et litt ”frynsete rykte” 
som biff. Litt synd egentlig, for den 
har et bra potensiale som biff bare 
man tar noen enkle grep. En bra 
start er å skjære av Adductor. 
Dette stykket er ca ¼ av flatbiffen 
og vesentlig mørere enn resten.

Flatbiffen skjæres som vanlig i biffer, 
plasseres ut på brettet og er nå klar 
for mekanisk mørning. Mange små 
sylskarpe kniver skjærer over binde-
vevet i kjøttet og gjør at kjøttet blir 
mørere. Prosessen kan gjøres flere 
ganger for å oppnå ønsket resultat.
Biffene kan f.eks selges som 
”Husets hverdagsbiff” eller det kan 
marineres videre. Marinaden vil lett 
trenge inn I kjøttet og gjøre det enda 
mørere.

   Gjør flatbiff til 
møre hverdagsbiffer!
Kjøtt som skal grilles må være mørt. Flatbiff er i grenseland for akseptabel 
mørhet til bruk som biff, men det er det mulig å gjøre noe med! 

Diplomkjøttskjærermester Vigleik Haugen 
vet hvordan du kan utnytte flatbiffens mange 
muligheter.
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Meny Grim i Kristiansand har suksess med grillvarer. De har de 
fineste og flotteste grilldiskene i byen, selger massevis av grillmat 
hver eneste dag, uansett vær, og ble på toppen av det hele kåret 
til Årets Grillbutikk 2007. 
Hvordan har de fått det til?

- Jeg bestemte meg rett og slett for 
at vi skulle vinne konkurransen om å 
bli Årets Grillbutikk. Det igangsatte 
en intern prosess som viste seg å 
føre til suksess, forteller ferskvaresjef 
Guro Bondestad hos Meny Grim. 
- Vi startet opp med et personalmøte 
og gikk gjennom kriteriene for kon-
kurransen. Avdelingslederne for fisk, 
kjøtt og frukt og grønt ble engasjert 
og vi bestemte oss for å gå grundig 
til verks i alle avdelinger.

Tiltakene som ga resultater
- Forarbeidet besto i å kurse med-
arbeiderne, slik at alle skulle føle 
seg med på prosjektet og ruste dem 
til å kunne svare på spørsmål fra 
kundene og kunne gi råd og tips. 
Deretter utviklet vi en rekke egne 
spesialprodukter for grill. Til sammen 
la vi opp til et eget grillsortiment som 
skulle ligge fast i disken hver eneste 
dag, men som også skulle egne seg 
for panne. Vi laget tipsplakater og 
en grillkonkurranse for kundene hvor 
premiene var gavekort fra Meny. 
Hver fredag hadde vi demonstrasjo-

ner og leverandørene grillet utenfor 
butikken. På denne måten holdt vi 
trykket oppe gjennom hele seson-
gen.

- Hvis jeg skal oppsummere det 
som var viktigst for de gode resulta-
tene, og gi noen anbefalinger, vil jeg 
fremheve dette med egne spesiali-
teter og et eget grillsortiment. Men, 
mange kunder er usikre på hvordan 
enkelte retter skal tilberedes. Derfor 
var det viktig at vi supplerte med 
oppskrifter og fokuserte på å gi råd 
og tips. Vi lagde dessuten en perm 
med nærmere informasjon om alle 
produktene som sto til kundenes 
disposisjon, sier en godt fornøyd 
ferskvaresjef.

Kan bekreftes
At fristende eksponeringer selger 
fikk vi til fulle bekreftet. Dagen før 
vi kom på besøk lagde butikken en 
ekstra fin disk som forberedelse til 
fotograferingen. I løpet av dagen ble 
varene bare revet bort, og en ny disk 
måtte lages. Fristelser selger!

Fullt av fristelser
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- svinemedaljong
- lollypops av svin og storfe
- svin nakkekoteletter marinert
- svinekotelett fylt med ost og skinke
- amerikansk hamburger med løk
- svine-spareribs, saltet og småkokt
- ostebiff med pesto
- svin indre, fylt med brie og hvitløk
- fransk biff
- kjøttbrød med butterdeig
- black & white biff (storfe og svin)
- persillerull
- grillspyd
- storfe pepperbiff
- storfe mørbradbiff
- storfe entrecote, marinert
- storfe ytre, marinert

- storfe indre, marinert
- kremet, hvitløksmarinert flatbiff
- lammebog
- lammekoteletter
- osv., osv., osv.

- fløtegratinerte poteter
- assorterte grillsauser
- Kviteseidsmør
- urtesmør provence
- epledessert med mandel, kanel 
  og kardemomme

- oppskrifter
- minikokebøker

Litt fakta

Butikk: Meny Grim
Sted: Kristiansand
Kundekrets: Mange eldre 
mennesker og unge familier
Ferskvareandel: ca. 24%
Fast ansatte: 8, pluss ekstrahjelper

Noen av grilldiskens ”hemmeligheter”
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Her går det bokstavelig talt hett for 
seg. Lag fra kjøttbransjen kjemper 
side om side med lag fra bilverkste-
der og frisørsalonger og alle mulige 
og umulige kompislag. Til sammen 
utgjør de et stort fellesskap rundt 
grillens gleder. I folkejuryen sitter det 
representanter for folk flest. Mens 
fagjuryen består av et aldri så lite 
stjernelag av landets matkjendiser. 
Og de som blir kåret til Grillmestere 
og Norgesmestere i grilling, vil he-
dres som verdige mestere. 

Hvert lag består av tre deltakere, og 
alle typer griller kan brukes. Lagene 
må selv stille med det nødvendige 
utstyret. Det vil bli kåret Grillmestere 
i hver av disse disiplinene:

•	 Grilltallerken,	hvor	hovedingred-	
 iensen består av lammecarre.
•	 Spareribs	(Baby	back	Ribs)
•	 Beste	hjemmelagde	grillsaus/
 marinade som leveres sammen  
 med spareribs.
•		Utfordringen.	Her	vil	det	bli	ut-	
 levert ett kjøttprodukt og to typer
 grønnsaker.
•		Beste	burger.
•	 Bedømming	av	grill-lagets	stand	
 og arbeid. Premieringen vil hete
 triveligste og ryddigste lag

Det laget som har høyest sammen-
lagt poengsum når alle disiplinene 
er lagt sammen, blir Norgesmester i 
grilling 2008.

Påmelding? Snakk med noen gode 
kolleger og venner, og meld dere på. 
Det gjør du på matprat.no. Der finner 
du også mer informasjon.

Når? Lørdag 7. juni.
Hvor? Midt i smørøyet av Norge, på 
Aker Brygge i Oslo.
Og premiene? 1. premien burde 
være nok til å få hvem som helst til å 
tenne grillkullet: Flybillett og hotell til 
USA og verdens største grill-
begivenhet, Memphis in May 2009! 
The Super Bowl of Swine. The Col-
lege of Pig Knowledge. The Grand-
daddy of Grills. The Largest Pork 
Barbecue Cooking Contest on the 
planet! I tillegg kommer et dryss av 
pokaler og utmerkelser ellers, til vin-
nerne av hver eneste kategori.

PS! For de som ikke skal delta aktivt 
anbefaler vi passiv deltagelse som 
publikum. Vi kan love smaksprøver i 
fleng...

Fjorårsvinnerne 
inntar ”Memphis 
in May”
Det norske pionerlaget som deltok i 
det som best kan karakteriseres som 
verdensmesterskapet i grilling 2007, 
reiste hjem med et imponerende 
trofé	i	bagasjen,	etter	å	ha	gått	helt	
til topps i klassen ”Exotic”.

I år blir det norske laget toppet med 
The Grillmore Girls. Laila Hole og 
Katrine Lorgen fra Ålesund grillet seg 
til Memphis med et meget velprepa-
rert lammelår. De blir en del av det 
norske laget, som ellers vil bestå av 
to deltakere fra Kjøttbransjens Elite-
lag, fire fra Stavanger og to fra OFK.

  Ta med kolleger og 
     venner og bli med!

Grillmesterskapet er et mesterskap hvor ingen 
er proffe, men hvor alle har et brennende hjerte 
for hva som kan skapes på en grill.

NM i grillling:
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Oppskriftsheftene på vei ut:

En epoke er over - og en ny 
                              er i gangOpplysningskontoret 
for kjøtt har produsert 
oppskriftshefter siden 
1970-tallet. Vi er så 
ubeskjedne å påstå at 
de nærmest har blitt 
en institusjon på 
norske kjøkken.

Oppskriftsheftene har i alle år vært 
en av Opplysningskontorets viktig-
ste satsinger for å formidle informa-
sjon og oppskrifter til forbrukerne. 
Fra første stund la vi vekt på kvalitet, 
og at de skulle være et gratis tilbud i 
butikkene. Det ble enormt populært, 
og flere generasjoner har nå vokst 
opp med våre oppskriftshefter som 
kokebok. Minikokebokserien startet 
i 1988 og ble fort en suksess. Totalt 
er det laget tre serier med ca. 10 
forskjellige hefter, til sammen ca. 30 
ulike hefter. Disse er senere etter-
fulgt av Tipshefter og MatPrat-hefter. 
Siden minikokebokserien startet i 
1988 er opplaget til sammen blitt 
rundt 40 millioner eksemplarer. Med 
rundt regnet 2 millioner husstander 
har vi gjennomsnittlig levert 20 mini-
kokebøker til hver norske husstand!

Men alt har en ende
Oppskriftshefter er kostbart og 
tidkrevende å produsere. I tillegg er 
de dyre og kompliserte å distribuere. 
MatPrat-konseptet på TV og Internett       
har vært en stor og viktig satsing 
som også viser seg å være effektiv 
kommunikasjon av våre budskap.
Matprat.no er i dag den matkanalen 
som både er mest kjent og mest 
brukt. Antall brukere av matprat.no 

øker stadig og vi har nå over 
400.000 unike brukere i måneden. 
Dermed har vi kommet i en situa-
sjon hvor vi blir nødt til å prioritere 
den mest kostnadseffektive måten 
å formidle oppskrifter, tips og råd til 
forbruker på. 

Vi har derfor vedtatt å avvikle meste-
parten av den framtidige produk-
sjonen av oppskriftshefter.

Vi ønsker å satse enda mer på in-
teraktive løsninger, med blant annet 
økt satsing på oppskrifter på mobil-
telefon. De nye sidene på matprat.
no, med differensiering av forbrukers 
ulike behov har gitt oss økt trafikk, 
og enda flere fornøyde brukere.

Fortsatt muligheter!
Vi har en del oppskrifthefter og 
brosjyrestativer på lager. Du har 
fram til sommeren mulighet for 
å bestille følgende materiell:

•	Bordstativ
•	Minikokebok	Grillmat
•	Minikokebok	Svinekjøtt
•	Minikokebok	Pølser
•	Minikokebok	Julemat
•	Tipshefte	Lam,	påske
•	Tipshefte	Lam,	høst
•	Sunt,	Raskt,Godt	–	renskåret		 	
   svinekjøtt
•	Tipshefte	Svinekjøtt
•	Nyttig	om	kjøtt

Brosjyrer og stativer bestiller du på: 
post@matprat.no eller 
faks 22 15 02 20. Husk å oppgi kon-
taktperson og leveringsadresse.



Lørdag 10. mai er sesongåpning for årets lengste matsesong

La butikken ose av grillvarer denne dagen, og ta gjerne i mot kundene på parkeringsplassen med grilling, 
smaksprøver og sameksponering av alt som har med grill å gjøre. Får kundene først smaken på grillmat, 
blir det ikke lenge til neste grillmåltid. Og husk, du har OFKs grillkampanje i ryggen.

Årets første grilldag

Utgiver 
Opplysningskontoret 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

Foto
Holger Fangel, Marte Nordahl,
Bård Gudim, Gazoline
 

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

NYHETER

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

*


