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Sats på førjulsmat en!
Hva er det folk trenger mest i en travel førjuls-
tid? Ribbe på tilbud eller forslag til hvordan man 
kan lage raske og enkle førjulsmiddager? Jule-
produktene er tilgjengelige i hele november og 
desember, og kan varieres og brukes på mange 
måter. 

Hvorfor selge ferdigpizza når dis-
kene bugner av enkle løsninger på 
rask julemat? For de fleste er jul-
aftens måltid i boks. Og det er ribbe 
og pinnekjøtt folket vil ha på denne 
dagen. Veldig mange vil ”spare seg”, 
og venter med å spise ribbe og pin-
nekjøtt til høytidsdagene i jula. 
Derfor er det litt rart at julaftens-
maten får så mye fokus i hele 
desember. Ta utgangspunkt i 
julematen, og gi kundene dine 
noen konkrete og enkle tips til 
rask og enkel førjulsmat! For 
kundene er det mye å velge 
mellom. 

• Disse middagsløsningene 
kan lages i kjøledisken hvor 
produkter som medisterkaker, 
julepølser og juleskinke ligger. 

• Du kan lage litt juleservice i 
disken for varmmat.

• Du kan lage matpakketips i 
disken hvor julepålegget 
ligger. 

På denne måten hjelper du 
kunden til å bruke julemat 
på nye måter, og du får flere 
slag på kassa!
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Jule-matpakke
Mange sliter med kjedelige mat-
pakker, og kanskje butikkene sliter 
litt med kjedelige påleggsdisker 
også. Hva hjelper det med 100 sor-
ter pålegg hvis man ikke blir minnet 
på at det går an å prøve noen nye 
vrier. Gi rett og slett smøretips til den 
trøtte matpakka. Lag tipsplakater  
på hvordan matpakka kan varieres 
med ulike sorter julepålegg og til-
behør. Lag gjerne en matpakke 
eksponering i påleggsdisken med 
samhørige varer. Lefser og sylte 
er fast følge! Hvorfor ikke spleise 
dem i påleggsdisken sammen med 
svisker, rødbetsalat, sylteagurker 
med mer. Her er det lov å lage et fat 
med ferdige smaksprøver på ulike 
kombinasjoner. Det kan også her 
benyttes linkplakater på samhørige 
varer rundt omkring i butikken. Ved 
matpapiret kan det for eksempel 
settes opp en plakat med tips om 
Lefserull med lammerull, rømme og 
purre. 

Lag gjerne tipsplakater på enkle 
retter som kan brukes flere steder 
i butikken. Disse plakatene kan 
plasseres i kjøttdisken, ved en 
sameksponering eller brukes som 
linkplakater på samhørige varer 
som surkål, lefse, sylteagurker med    
mer.  Du kan også lage en 1 – 2 – 3 
disk med alt du trenger til å lage 
middagsmåltidet. 
Juleprodukter: 
Medisterkaker
Juleskinke
Julepølse
Såssiser
Grove julepølser
Vossakorv
Svinemør

Tips:
Medisterkaker med stuet blomkål, 
rosenkål og hvit saus. 
Se plakat side 10.

Snarvei med varmdisk
For de butikkene som er så heldige 
å ha en varmdisk er dette en av de 
beste stedene å fremme raske og 
enkle løsninger på julemat. Bare det 
å passe på å ha en panne i gang 
med nystekte medisterkaker pirrer 
kundene til å tenke julemiddag. Det 
kan være lurt å samle julematen til 
en juleavdeling i varmdisken. Lag 
noen fine plakater, reklamér med 
komplett julemiddag. Ved disken 
kan det også eksponeres relevant 
tilbehør som lefser, sennep og tyt-
tebærsyltetøy. Skulle salget gå litt 
tregt innimellom er det bare å fyre 
løs med smaksprøver. 

Juleprodukter: 
Ribbe
Pinnekjøtt
Medisterkaker
Juleskinke
Julepølse
Såssiser
Grove julepølser
Vossakorv
Svinemør

Julehverdag med vri
Få litt ekstra fart på kjøledisken hvor den 
klassiske førjulsmaten ligger. Samle all jule-
maten til en skikkelig middagsdisk med all 
den raske julematet.

Juleprodukter
Sylte
Lammerull
Okserull
Ribberull
Juleskinke
Roastbiff
Røkt lammelår
Oksetunge
Julepostei

Tips:
Lefse, lammerull, rødbetesalat, purre
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Dette er sesongen folk godt kan tenke seg 
å tjuvstarte på. Julesmakene hjelper liksom 
på å bygge opp forventningene og dempe 
på stresset, og alle ønsker egentlig å kose 
seg i førjulstida.

KAMPANJE KAMPANJE

Julaftensmaten er tradisjon på sitt 
aller beste. Ribbe og pinnekjøtt 
dominerer, 79 % av Norges befolk-
ning holder fast på de tradisjonelle 
rettene, og kan slett ikke tenke seg 
å bytte julaftensmaten med mer mo-
derne retter. Det er slett ikke sant at 
mange spiser pizza på julaften!

Dette er tallenes klare tale:

- 56 % velger ribbe
- 33 % velger pinnekjøtt

MatPrat kjører 4 fristende filmer 
på TV, informative og inspirerende, 
tradisjonell julemat og juleprodukter 
servert på en annen måte:

• Stekt juleskinke med løk og 
 epler – en liten førjulspremiere på  
 julematen

•	Ribbe, slik velger du riktig ribbe,  
 og slik får du sprø svor
•	Pinnekjøtt, slik får du et kjempe 
 godt og lettvint festmåltid

•	Juletapas med lammerull, jule- 
 skinke og vossakorv

Minikokebok Julemat
Siste sjanse for å sikre julematopp-
skrifter til butikken din! Minikokebø-
kene går ut av produksjon, men vi 
har fortsatt Julemat igjen til denne 
sesongen. 44 sider smekkfulle av 
oppskrifter på ”alt:”

•	De	mest	populære	julerettene	med		
 illustrative trinn-for-trinn-bilder
•	Tradisjonsmat	på	nye	måter,	som		
 for eksempel juletapas, ribbesylte  
 og spennende tilbehør
•	Den	virkelige	tradisjonsmaten			
 som: mølje, syltelabber og smala 
 hove
•	Hjemmelaget	julepålegg
•	Masser	av	tilbehør	som	gir	jule-	
 maten en ekstra piff
•	Forslag	til	julefrokoster
•	Forslag	til	nyttårsmenyer
•	Matnyttige	tips	og	gode	råd
•	Beskrivelse	av	de	mest	vanlige		
 råvarene

matprat.no
Her finner kundene dine alt om mat 
knyttet til julen, både de tradisjonelle 
julerettene og noen litt mer moderne 
og eksperimentelle. Dessuten er In-
ternett en kunnskapsbank med både 
varekunnskap, tilberedningstips og 
nyttige knep for å lykkes.

Uke 50 51 52 1 
TV2	 •	 •	 •	 •	
TV3	 •	 •	 •	 •	
TVNorge	 •	 •	 •	 •
Viasat	 •	 •	 •	 •	
Voice	TV	 •	 •	 •	 • 
 

Mediaplan

Uke 50: Stekt juleskinke
Uke 51: Ribbe og pinnekjøtt
Uke 52: Ribbe og pinnekjøtt
Uke 1: Juletapas

Om jula ikke varer helt til 
påske, så starter den i hvert-
fall i ellevte måned  
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800 g vossakorv

poteter

gulrøtter

kålrot

persillerot

honning

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

Vossakorv med rotgrønnsaker

Raske førjulsretter!
Førjulstiden er travel, og 
de fleste har behov for 
noen raske førjulsretter.  
Vi ønsker ”å spare oss” 
med ribbe og pinnekjøtt 
til selve jula, men det 
er jo lov å tyvsmake litt 
på jula i hele desember. 
Opplysningskontoret har 
laget 8 enkle og raske 
juleretter og plakater 
som hører til. Rettene 
gir en smak av jul, har få 
ingredienser og er enkle 
å tilberede.

Et tips - en handleliste
Hele poenget er at du skal kunne tipse kundene dine om disse 8 rettene. 
Derfor har vi laget krysseksponeringsplakater til rettene. De ligger ferdig på 
bransjesidene på matprat.no, og du printer dem selv ut i det antall og de 
størrelser du trenger.

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  
 dem i risottoen og la det småkoke  
 videre i ca. 2 minutter.
4. Skjær juleskinken i tynne skiver  
 og server ved siden av risottoen.

Juleskinke med rask risotto

    Denne retten eksponerer 
du  f.eks. sammen med 

gulrøttene eller vossakorven

Denne retten eksponerer 
du  f.eks. sammen med 

basmatiris

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,   
 del den i passende biter og stek  
 dem i panne. 
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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. 

Medisterkaker med stuet 
blomkål og rosenkål

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

Denne retten eksponerer du 
f.eks. sammen med grønnsakene, 

juleskinka eller potetmosen

Denne retten eksponerer 
du f.eks. sammen med medister-

kaker eller grønnsaker
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Jula skal luktes og smakes. 
Også i butikk. I førjulstiden 
er det lettere å friste enn 
noen gang. Og fortjeneste-
potensialet er stort!

Butikkens 
  lille 
gullgruve

Bare hør: På 48 dager solgte Meny 
Løren i Oslo 4,2 tonn ferdigmat fra 
varmdisken, hvorav  500 kg poteter 
med gode marginer. Ferskvaresjef 
Lars Haug har fagbrev som kokk og 
har vært ferskvaresjef i ti år. De siste 
seks i Meny. Han er strålende for-
nøyd med salget fra den lille varm-
disken siden butikken åpnet i sep-
tember. – Fem over ni om morgenen 
kommer de første kundene, forteller 
han. - Det er gjerne bygningsarbei-
dere som er klare for dagens andre 
måltid. De og skoleelever er en viktig 
kundegruppe for disken, og kjerneti-
den er fra klokka 10 – 13 og 15 – 17. 
Disken fungerer først mot lunsj-
markedet, de som ønsker seg et lite, 
varmt måltid midt på dagen. Deretter 
mot middagsmarkedet med ferdige 
retter, som eventuelt bare trenger 
oppvarming. Vi serverer mellom 15 
og 20 retter daglig. Og tilbehøret er 
viktig. Vi har alltid et par sorter pote-
ter å velge blant. Her må den 

som betjener disken være frampå 
og spørre. Spør du kundene om de 
vil ha tilbehør, så er svaret nesten 
alltid ja. Eksempler på ferdigretter nå 
i førjulstida kan være:

- julepølse
- vossakorv
- fløtegratinerte poteter og båt-
   poteter
- ribbe
- fem – seks forskjellige farsekaker

- Skal du lykkes med varmdisken 
er det noen rutiner som må følges, 
påpeker Lars. – Planlegg og lag en 
liste over innholdet i disken kvelden 
før. Gjør varene klare på forhånd og 
varm de opp før de skal eksponeres 
i disken. Når halvparten av formene 
er solgt, må du ha nye varer klare 
for påfylling. Disken må alltid være 
velfylt og fristende, så oppfølging er 
helt avgjørende. For her kjøper folk 
med øynene.

KAMPANJE KAMPANJE

Heidi Bergsund er ass. ferskvare-
sjef og sørger for at varmdisken 
alltid er velfylt og fristende.
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90 kroner, 
    uten å blunke
Folk som er sultne er god butikk. 
At det er enkelt, lettvint og godt 
er viktigere enn pris.

KAMPANJE KAMPANJE

Kristinn Sigurjonsson er en av de 
mange bygningsarbeiderne som 
setter pris på et skikkelig, realt mål-
tid i løpet av arbeidsdagen.

Derfor er også varmdisken en het inntektskilde med 

brutto inntjening på 25 – 50%. Det er ikke uvanlig at 

prislappen på begeret er tett på en hundrelapp. Snitt-

prisen pr. rett ligger på mellom 50 og 70 kroner. Dess-

uten er varmdisken ideell for å rullere inn kalde varer fra 

delikatessen og å avhende varer med kort holdbarhet. 

Nå før jul dreies sortimentet mot julemat, som julepølse, 

ribbe, pinnekjøtt og vossakorv. Og tilbehøret gjør dis-

ken og måltidet komplett – surkål, ertestuing og kål-

rabistappe. – Vi ønsker å gi kundene en forsmak på 

jula, uten at de trenger å streve med tilberedning av 

julematen selv. I førjulstida kan julemat være aktuelt 

både som lunsjretter, middag og til diverse førjulstilstel-

ninger, forteller Lars Haug videre. - Dessuten har jeg 

ikke tall på de mange aleneforeldrene som kjøper jule-

maten fra en varmdisk. Da spør de ikke om prisen...
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Denne gang var konkurransen om å være 
best på lam knivskarp. Ikke minst leverte flere 
ICA-butikker gode søknader. Allikevel stakk 
sørlendingene av med seieren. – Kundene er 
storfornøyde med utvalget, og vi selger som 
bare det, melder en jublende glad ferskvaresjef 
Guro Bondestad. – Vi har svært lite svinn på 
lammespesialitetene, sannsynligvis fordi vei-
ledningen og all informasjon rundt produktene 
er veldig bra. Kundeorientering og servicegrad 
er betydelig skjerpet, og mottoet har vært ”Det 
vi ikke har – skal vi ordne”. Nå selger vi Lam-
mecarré selv på en mandag.

Av aktiviteter ellers kan nevnes: lammekon-
kurranse, tegnekonkurranse for barn, smaks-
prøver, lammespesialiteter i varmeskap, 
ferdigretter i kjølediskene, stor satsing på 
kundeveiledning og informasjon, og ikke minst, 
på lammespesialiteter som tydelig demonstre-
rer at lam ikke bare er fårikål og lammestek. Vi 
tar av oss hatten! 

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

Kjøkken-
hygiene

*

I fjor ble Meny Grim i Kristiansand Årets Grillbutikk. 
I år stikker de av med en ny hederstittel: 

Årets Lammebutikk
Guro Bondestad
slår til med enda
en utmerkelse.


