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Tid for raske retter 
    som smaker godt!
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Det er fortsatt flest 
hverdager, og det er 
fortsatt stort behov 
for raske og ”riktige” 
middagsløsninger. 

Forbrukerne oppgir tid og inspira-
sjon som mangelvare når hver-
dagsmiddagene skal planlegges. Et 
snevert repertoar med mer eller min-
dre ”ferdigmat” kan derfor ofte bli 
løsningen. Middager fra bunnen av 
med kjøtt kan være like kjapt: gryte-
klare og panneklare produkter er det 
ganske mange av etter hvert, og det 
er ingen grunn til dårlig samvittighet 
om tilbehøret er fra glass eller pose. 
Dessuten kan det velges i grønnsa-
ker og sauser som er raske å lage 
fra bunnen av, og hele middagen er 
serveringsklar på under halvtimen. 
Det er en myte at kjøtt tar lang tid 
å lage. Det er bare å velge strimler, 
terninger og skiver som utgangs-
punkt. Rask MatPrat har alle de 
gode forslagene. 

De viktigste kravene kundene stiller 
til hverdagsmaten er:

• Kort tilberedningstid
• God smak
• Forholdsvis rimelig

En bekymring mindre
For de som kjenner til Rask MatPrat, 
har hverdagen blitt atskillig enklere 
når middagen skal bestemmes. 
MatPrat har flere kanaler hvor kun-
dene kan hente de raske rettene: 
matprat.no, tv, web-tv og mobil. Det 
er egentlig bare å velge den kanalen 
som passer best for den enkelte. Det 
finnes 260 oppskrifter på kjappe 
retter på matprat.no; dette burde gi 
rom for et utvidet repertoar.

Send matprat til 2229
Mobilen er alltid for hånden, og 
derfor den enkleste måten for å nå 
MatPrat. Her kan du og alle kundene 
dine hente oppskrifter til alle døg-
nets tider:
• Abonnér på Dagens rett, enten  
 hele uka eller bare i helgene
• Få sendt oppskriften til mobilen  
 din når du er inne på matprat.no.  
 Kjekt som handleliste
• Gå til wap.matprat.no hvis du syns  
 det er enklest
Alle våre mobiltjenester er gratis.

Rask MatPrat på TV
Tre filmer på mange kanaler, inspirer-
ende og matnyttige:

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

Sørg for å ha rikelig av 
disse produktene i kjøtt-
disken
• Strimlet biffkjøtt:  en av de mest  
 anvendelige kjøttvarene, både i en  
 travel hverdag og til rask helgemat.
• Ytrefilet av svin: Magert kjøtt 
 (1,8 g fett) delikate skiver som  
 frister til kjempeenkel middag.
• Kjøttdeig av svin: Populær kjøtt-
 deig med bare 9% fett, og som  
 passer til de samme bruks-
 områdene som vanlig kjøttdeig.

Mediaplan
Uke 34 35 36 
TV2 • • • 
TV3 • • • 
TVNorge • • • 
Voice TV • • • 
Zebra • • • 
Viasat 4 • • •
FEM • • •
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 Nå blir mobilen den nyttige hverdagshjelperen!
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Raske retter med biffstrimler
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Mange opplever at hverdagene er travle, og at det 
ofte er et ork å finne ut hva en skal ha til middag.  

Da blir det gjerne at man lager noe 
en kan, eller velger rask ferdigmat. 
De fleste skulle nok ønske at de 
hadde et større utvalg av enkle, 
raske og gode retter å velge mellom. 
Biffstrimler er en basisråvare som 
er ypperlig til slike retter. Biffstrimler 
kan brukes til pasta, tex-mex, ris, 
enkle gryter, og en enkel pizza som 
Pitapizza.   

Dette er biffkjøtt i strimler 
Biffkjøtt i strimler lages av storfe-
kjøtt. Da det skal kunne brukes på 
travle hverdager, bør det både være 

forholdsvis mørt og ikke for dyrt. 
Egnet kjøtt er flatbiff og mørbrad. 
Rundsteik kan også brukes, spesielt 
hvis man bruker den møreste biten 
av rundsteika. Biffstrimler kan 
skjæres for hånd, eller i en ”strimle-
maskin”. Den ideelle størrelsen på 
en biffstrimmel er ca 1 cm tykk og 
5–8 cm lang.  Passe pakningsstør-
relse er ca. 400 g.  

Pitapizza, nesten uten 
oppvask! 
Denne pizzavarianten er utrolig rask, 
enkel og god. Med halvstekte pita-
brød og uten bruk av stekepanne, er 
det bare å finne fram ingrediensene 
og sette dem rett i ovnen uten å 
steke biffstrimlene først. 

KAMPANJE KAMPANJE
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- Når jeg har fri gjør jeg litt mer ut av 
det. Prøver å spise sunt og litt for-
skjellig. Jeg trener en del, og da må 
jeg spise mat som både er sunn og 
gjør at jeg ikke blir så fort sulten. Det 
blir nok litt usunt et par ganger i uka 
også. Går mest i raske og enkle ting: 
wok, fiskegrateng, kjøtt med salat til, 
og ofte fullkornpasta eller fullkornris. 
Jeg bor i kollektiv og det er koselig 
å lage mat sammen. Prøver å gjøre 
det noen ganger i uka. Hvis jeg har 
dårlig tid hender det jeg slenger noe 

i ovnen og gjøre noe annet mens det 
blir ferdig. Eller steker en karbonade 
og spiser den i et grovt rundstykke 
og litt salat. Litt sunn burger liksom. 
Jeg lager ofte litt ekstra god mat 
i helga sammen med venner. På 
hverdagene må det være billig, mens 
det kan koste litt mer i helgene. 
Uansett må det være enkelt å lage, 
ikke avanserte oppskrifter. Bruker 
oppskrifter noen ganger, men går 
som oftest for de trygge rettene som 
jeg liker godt.

Butikktips fra TV 
Pitapizza har få og enkle ingredien-
ser, og du kan hjelpe kundene dine 
til et raskt og enkelt middagstips ved 
å sette opp en tipsplakat. Plassér 
gjerne plakaten på flere steder der 
ingrediensene finnes. Plakaten laster 
du enkelt ned fra matprat.no/bransje

Marte Nordahl er fotostudent på Oslo kreative fagskole. - Jeg lager mid-
dag hver dag. De dagene hvor jeg både går på skole og jobber blir det noe 
ekstra enkelt. 
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 Ingredienser til Pitapizza:
 - pitabrød
 - hermetiske hakkede 
    tomater
 - rødløk
 - mozzarella
 -rucculasalat.

Enkelt må det være

En hverdagsrett må:
- Ha kort tilberedningstid
- Ha god smak
- Ikke ha for høy pris

Du trenger: 

Pitapizza



Alle liker retter av kjøttdeig og det 
er utrolig hvor mange forskjellige 
varianter man kan trylle fram bare av 
en pakke kjøttdeig. Kjøttdeig av svin 

inneholder mindre fett, noe som gjør 
at du kan spise kjøttdeigretter enda 
oftere og med god samvittighet.

        Raskt og enkelt med 
                            kjøttdeig av svin
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Kjøttdeig er en av de mest anvendelige råvarene som 
finnes og som skapt for travle hverdager. 
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Tacokjøttboller på 1 – 2 – 3 
Det er ingen kunst å lage litt spen-
stige kjøttboller selv, det er bare å 
røre inn en pose taco kryddermix i 
en pakke kjøttdeig, forme til boller 
og steke. Serveres med potetmos 
med grønnsaksblanding og ferdig 
salsa.

Dette er kjøttdeig 
av svin 
Vanlig kjøttdeig er laget av kvernet 
eller hakket storfekjøtt og inneholder 
ca 14 % fett. Kjøttdeig av svin er 
laget av relativt magert svinekjøtt og 
inneholder kun 9 % fett. Den kan 
brukes på samme måte som vanlig 
kjøttdeig, og kan brukes til alle slags 
kjøttdeigretter, fra taco til kjøttkaker. 
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Marita Kirkerud har 
studert jus, men har 
nå tatt en helomven-
ding i yrkesvalget og 
begynner på jordmor-
studier isteden. Ellers 
er det 15 måneder 
gamle Mikkel Elias som 
opptar tiden. 

– For tiden er som hos mange 
andre småbarnsfamilier knapp. 
– Jeg lager alltid handleliste, sier 
hun, for det må gå raskt unna. Det 
må matlagingen gjøre også. Vi lager 
gjerne mat som Mikkel også kan 
spise. Kjøttdeig basert på karbonade-
deig og marinert strimlet svinekjøtt, 
parret med for eksempel salat og 
fullkornpasta, går det mye av. For 
det er viktig at maten både er sunn 
og rask. Men i helgen kan vi kose 
oss og bruke mer tid på mat-
lagingen. Samboeren min er entu-
siastisk griller, så da går det gjerne 
i svin indrefilet med litt ekstra godt 
tilbehør, entrecotê, flintstek eller 
mer raffinerte utgaver av burgere og 
pølser. Han har nettopp deltatt i NM 
i grilling, så da har vi vært trenings-
objekter alle sammen. Og vi 
stiller gjerne opp igjen... 

Butikktips fra TV 
Tacokjøttboller har få og 
enkle ingredienser, og du 
kan hjelpe kundene dine 
til et raskt og enkelt 
middagstips ved å sette
opp en tipsplakat. 
Plassér gjerne plakaten 
på flere steder der 
ingrediensene finnes. 
Plakaten laster du 
enkelt ned fra 
matprat.no/bransje

    Tidsklemma gjør 
det nødvendig med 
           bevisste valg
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Ingredienser til Tacokjøttboller: 
- kjøttdeig av svin
- taco kryddermiks
- potetmos
- amerikansk grønnsaksblanding
- salsa

Hverdagsmiddagen skal være:
- Sunn
- Naturlig
- Variert

Du trenger:

Tacokjøttboller



Både raskt, godt og sunt på en gang 
er hverdagsluksus for kropp og sjel. 
Ytrefilet er lett å variere, og kan med 
god samvittighet brukes på travle 
dager. 

Fra koteletter til ytrefilet            
Ytrefilet av svinekjøtt er koteletter 
uten fett og bein. Før spiste vi kote-
letter til hverdags, nå blir 
det mer og mer ytrefilet 
isteden. Ytrefilet av svin 
inneholder mindre enn 2 % 
fett og kun 100 kcal. Den kan 
selges i hele stykker, biffer og 
tynne skiver. Ytrefileten er lang, 
smal og lett å skjære opp i like 
store og delikate stykker.

Ytrefilet av svin er rask hverdagsluksus
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Det er lov å kose seg på en travel hverdag også, og 
når maten i tillegg er ekstra sunn, blir det nesten som 
å skjemme bort kroppen.

Ytrefilet med chilikål
Koteletter med surkål er tradisjo-
nelt og kjempegodt, svin ytrefilet 
med chilikål er moderne og minst 
like godt. Kjøttet stekes for seg, og 
kålen dampes i eplejuice, hakket 
chili og hvitløk. Så enkelt, så godt, 
så sunt! 

KAMPANJE KAMPANJE
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Øystein Nestaas er 
tegner og samboer. 
Han er en enkel kar å 
ha med å gjøre i mat-
veien.

 – Jeg spiser alt som er godt, jeg, 
sier han med fynd og klem. Som 
regel kommer han til dekket bord og 
ferdig mat, men handlingen står han 
gjerne for. – For oss må middags-
stellet gå raskt, vi har ikke tid til de 
store seansene på kjøkkenet, men 
den som tror at det går i Grandiosa 
og den slags tar grundig feil. Maten 
må være ordentlig, det skal ikke bare 
være godt, det må være sunt også. 
Klart at det er en liten utfordring i 
hverdagen, men når du er litt selektiv 
og finner fram til de rette råvarene, 
går det greit å variere kostholdet 
med noen basisvarer. Ytrefilet av 
svin er jo en av favorittene da, og 
det er jo nesten rart at noe som 
er så godt også er noe av det 
sunneste du kan spise. 

Butikktips fra TV 
Ytrefilet med chilikål har få 
og enkle ingredienser, og 
du kan hjelpe kundene dine 
til et raskt og enkelt 
middagstips ved å sette 
opp en tipsplakat. 
Plassér plakaten gjerne 
på flere steder der ingre-
diensene finnes. Plakaten 
laster du enkelt ned fra 
matprat.no/bransje

Ordentlig mat 
      skal det være

Ingredienser til Ytrefilet med Chilikål: 
- ytrefilet av svin i skiver
- sitronpepper
- sommerkål
- hvitløk
- rød chili
- eplejuice

Kjøtt er en naturlig del av et variert kosthold. 
Dessuten smaker kjøtt veldig godt – og god 
smak vil alle ha, også når vi har dårlig tid!

Du trenger: 

Ytrefi let med chilikål
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NYHETER

Torsdag 25. september er Fårikålens Festdag*
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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

*

Som ett av 270 lag 
i VM i barbecue i 
Memphis, USA, var 
de ni nordmennene 
sett på som et ekso-
tisk innslag. 

Flere av konkurrentene i det som 
også kalles The superbowl of swine, 
måtte også se seg slått av det nor-
ske laget 100° Celsius. 

Laget som besto av representanter 
fra Hole kjøtt i Ålesund, Kjøttbran-
sjens Elitelag, Opplysningskontoret 
for kjøtt og Craig Whitsons restau-

rant i Stavanger, kom hjem med 
gode plasseringer i mange av de 
elleve kategoriene de deltok i.
- Vi er veldig fornøyd med resultatet, 
sier en stolt Bjørn Tore Teigen ved 
Opplysningskontoret for kjøtt. 

Nordmennene hadde valgt spareribs 
i hovedkonkurransen, som fant sted 
17. mai. Ribs blir sett på som en av 
amerikanernes nasjonalretter, og det 
er mange forskjellige meninger om 
hvordan spareribs skal være når den

er perfekt. Det er derfor ikke bare, 
bare når spareribs skal vurderes. 

Resultatet totalt ble to plasseringer 
innen topp-10 og fire innen topp-20, 
forteller Bjørn Tore Teigen videre.

I klassen exotic leverte laget lam 
med aprikossaus. – I denne klassen 
fikk vi tredje plass i fjor. I år endte 
vi på en 19. plass, noe vi fortsatt er 
veldig fornøyd med. Det sier litt å 
være blant de topp-20 i denne kon-
kurransen, avslutter Teigen oppglødd. 


