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KAMPANJE KAMPANJE

En god start på et nytt år!
Sunt kosthold handler om å spise riktig. Da er renskåret kjøtt et godt 
utgangspunkt, det er magert og inneholder masse protein. 

Protein fra kjøtt gir metthetsfølelse 
som varer lenge, og dermed blir en 
ikke så lett fristet til usunn småspi-
sing mellom måltidene. En trenger 
slett ikke å forsake de gode mål-
tidene for å spise riktig. Både ren-
skåret svinekjøtt og biffkjøtt er gode 
råvarer og et godt utgangspunkt for 
en ernæringsmessig god start på et 
nytt år.

Uke 3 4 5  
TV2	 •	 •	 •	 	
TV3	 •	 •	 •	 	
TVNorge	 •	 •	 •
Zebra	 •	 •	 •	
Viasat	 •	 •	 •	 	
FEM	 •	 •	 •	

Mediaplan TV

Fakta om fett i renskåret 
kjøtt per 100 g:
Svin ytrefilet  1,8 g
Svin indrefilet  3,6 g
Svin flatbiff  2,0 g
Strimlet svinekjøtt 2-5 g
Storfe ytrefilet  2,3 g
Storfe indrefilet  3,7 g
Storfe flatbiff  1,7 g
Storfe mørbrad  2,3 g

På TV
Tre ulike filmer er på lufta, alle lærer 
forbrukerne å lage sunne hverdags-
middager med kjøtt. Rent kjøtt er 
naturlig magert, og sammen med 
riktig tilbehør blir dette middager 
med verdens beste samvittighet:

• Svinefilet Teriyaki
 Ytrefilet med pasta og grønnsaker 
 – naturlig sunt
• Ytrefilet med aspargesbønner
 Ja-mat som smaker kjempegodt
• Biff med kesampesto
 Med riktig tilbehør blir biff-
 middagen noe av det sunneste 
 du kan spise

På matprat.no
Her kan kundene dine boltre seg i et 
mangfold av spennende og lettlagde 
matretter.  Sunn MatPrat har 220 
sunne oppskrifter som alle er næ-
ringsberegnet. I tillegg finnes mye 
nyttig stoff om kjøtt og ernæring, 
morsomme tester i ernæringskunn-
skap og mye mer.

Uke 3 4 5 7 8 
KK	 •	 •	 •	 •	
Henne	 •	 	 	 	 •	 	
Kamille	 	 	 •	 •
Elle	 	 •	 	
I	Form	 	 •	 	 	
Mat	&	Helse	 	 	 •
Spis	Bedre	 	 •	
Woman	 	 	 •
Det nye   • 

Mediaplan annonser
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FAKTA FAKTA

Kjøttet blir sunnere og sunnere
Interessen for sunn mat har aldri vært større, og i media er det daglig 
store overskrifter om hva som er sunt og ikke. Meningene er mange og 
engasjementet er stort. Dette påvirker folks mat- og handlevaner og stiller 
nye krav til kunnskap, utvalg i butikk, og industriens evne til å tenke nytt. 

Forbruksundersøkelser viser at kjøtt 
fremdeles er en svært sentral del av 
nordmenns middagsvaner. Fortsatt 
spiser flere menn enn kvinner kjøtt til 
middag, men økningen i kjøttforbru-
ket er faktisk større blant kvinner enn 
menn. Kvinnene nærmer seg derfor 
mennenes kjøttforbruk. Dette er 
interessant fordi kvinner er mer opp-
tatt av helse og sunn mat enn menn. 
Årsaken til økningen kan være flere 
fettfattige produkter og mer delikate 
forpakninger. Men vær oppmerksom 
på at flere kvinner enn menn synes 
det er ekkelt å se på   eller tilberede 
rått kjøtt, og får mindre lyst på kjøtt 
ved tanken på at det har vært lev-
ende dyr. For dem betyr det nok mye 
at kjøttet kan kjøpes ferdig skåret og 
gjerne marinert, og at emballasjen er 
praktisk og delikat.

Kultur og tradisjon
Kjøtt er sterkt kulturelt forankret i 
det norske spisemønsteret. Åtte av 
ti nordmenn spiser kjøtt i en eller 
annen form til middag minst tre-fire 
ganger i uka. Det er for eksempel 
relativt stor oppslutning om påstan-
dene ”Kjøtt er uunnværlig i et riktig 
kosthold” og ”Til gjester passer det 
best med kjøtt”. Omlag 60 prosent 
er helt eller delvis enig i disse på-
standene, og kanskje viktigst; dette 
er stabilt over tid. Det er derimot få 
som mener at ”uten kjøtt til middag 
blir jeg ikke ordentlig mett”.

Fokus på fett, men mat-
gleden er tilstede
I lys av all negativ oppmerksomhet 
rundt mettet, animalsk fett, er det et 
paradoks at færre skjærer bort synlig 
fett på kjøtt før det tilberedes eller 
spises i 2007, sammenlignet med 
2000 og 2004. Denne andelen har 
gått ned fra nesten 70 prosent til           
  63 prosent. En mulig forklaring er at
      tilbudet av magrere produkter er 
       blitt større og mer tilgjengelig 
       for forbrukerne. En annen mulig 
       forklaring er at det hånd i hånd 
      med sunnhetsperspektivet også 
   er en økende interesse for gas-
tronomi og god mat. Og fokus på 
fettets smakshevende egenskaper 
virker å være tydeligere nå enn for 
noen år tilbake. Det er langt flere 
kvinner enn menn som skjærer bort 
synlig fett. I og med at andelen kvin-
nelige kjøttspisere øker, betyr det 
at andelen menn som skjærer bort 
fettet har sunket enda mer enn 
 tallene ovenfor viser.

Frivillig sunnhetsmerking 
i 2009
For å gjøre det ”lett å velge rett”, 
pluss stimulere produsenter til å lage 
sunnere alternativer til for eksempel 
dagens store produkter, innfører 
myndighetene en frivillig sunnhets-
merking: ”Nøkkehullet”. Dette er et 
nordisk samarbeid hvor både Norge, 
Sverige og Danmark vil operere med 
de samme kriteriene som har tatt ut-
gangspunkt i de nordiske anbefalin-
gene for kosthold og fysisk aktivitet. 
For å få sette ”Nøkkelhullet” på 
produkter, må de oppfylle kriterier 
innenfor sin produktgruppe når det 
gjelder innhold av fett, salt, sukker 
og fiber. For kjøtt og kjøttprodukter 
gjelder det å ha mindre enn 10 % 
fett. Selv om det foreløpig ikke er 
krav til saltinnhold i kategorien kjøtt 
og produkter framstilt med minst 
50 % kjøtt, vil det helt klart komme 
til å bli strengere krav også her etter 
hvert.
Mer om dette kan du lese på siste 
side.

Ernæringsfysiolog Vibeke 
Bugge hos OFK kan fortelle 
at det blant folk flest er
relativt stor oppslutning 
om at kjøtt er uunnværlig 
i et riktig kosthold.
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KJØTTSKOLE KJØTTSKOLE

Superslank svin ytrefile t, bare 1,8 % fett.
Svinekoteletten har 
utviklet seg fra solid 
sikringskost med en 
real fettrand til dagens 
ganske magre kotelett. 
Men i dag er kundens 
behov for magrere kjøtt 
enda større. 

Koteletter er ytrefilet med bein og litt 
spekk, hvor selve ytrefileten nesten 
ikke inneholder fett. Skjæres fileten 
fri for bein og fett, står vi igjen med 
et topp moderne og sunt produkt. 
Ytrefilet er et avlangt stykke mørt 
kjøtt som er lett å skjære i ulike 
varianter.

Svin ytrefilet

Trenden er at mager ytrefilet av svin 
gradvis overtar kotelettens posisjon 
som ”hverdagshelt”. Det fine med 
ytrefilet er at den er lett å skjære i 
nesten like store stykker, og er ma-
gert og delikat kjøtt.

Senterkutt 

For å utnytte råvaren best mulig 
kan ytrefileten deles i tre. Midtstyk-
ket (senterkutt) brukes til biffer, den 
flateste enden til sommerfuglbiff og 
den tykkeste enden til hel ytrefilet 
som kan surres.

Sommerfuglbiffer 

Til sommerfuglbiffer skjærer
 du først en ca 2 cm tykk 
skive nesten igjennom, og 
deretter en ny skive helt 
igjennom. Brett ut og klem 
dem litt flate.
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KJØTTSKOLE KJØTTSKOLE

Svin flatbiff, bare 2 % fett.
Et magert og flott stykke fra skinka på grisen. 
Blir til flotte skinkebiffer, snitzler, strimler eller 
grytebiter. Den tykkeste midtdelen (senterkutt) 
skjæres til biffer og eventuelt litt tynnere biffer 
til snitzel. Legg snitzelene i en pose og dunk dem 
flate. Skalkene brukes til strimler eller grytebiter.

Hel flatbiff

Flatbiff av svin er en fantastisk flott 
råvare som kan brukes på mange 
måter. Hel egner den seg også til en 
mager skinkestek.

Skinkebiff

Skjær flatbiffen på tvers av kjøtt-
fibrene i ca 1 ½  cm tykke skiver. 
Midtdelen brukes til skinkebiff, skal-
kene er bra til strimler eller gryte-
biter. Det er en fordel at skivene blir 
omtrent like store.

Strimler og grytebiter

Skalkene skjæres i 1 cm tykke skiver 
og deretter i strimler eller til grytebi-
ter på ca 3 x 3 cm.
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KJØTTSKOLE KJØTTSKOLE

Storfe flatbiff, magert og anvendelig,  
   bare 1,7 % fett.
Flatbiff er mer enn 
flatbiff! Flatbiff brukt på 
feil måte er nesten en 
katastrofe, men brukt 
på riktig måte er det et 
fantastisk råstoff. 

Flatbiffen balanserer på hva som er 
akseptabelt å bruke til biff. En bra 
flatbiff er supert til biff, men det fin-
nes absolutt flatbiffer som ikke egner 
seg som hovedråstoff til lørdagsko-
sen. Men det finns muligheter for 
å sikre en bedre utnyttelse av den 
største ”kjøttklumpen” på dyret. 
Målet må være mørere kjøtt, bedre 
inntjening og  mer fornøyde ”biffspi-
sere”.

Adductor på flatbiffen

Ca 1/4 av flatbiffen består av en 
selvstendig muskel som helt klart er 
mørere enn resten av flatbiffen. 
Den er lett å skjære av, 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 et helt parti flatbiff enten i 
biffer eller strimler bør vi slutte med. 
Adductor må skjæres av, og gis et 
passende norsk navn. Brukes til biff 
og roastbiff.
Den største delen av flatbiffen 
brukes til oksestek og strimlet 
storfekjøtt. Men den er også egnet 
til biffer hvis den mørnes mekanisk.  
Marinade kan med fordel brukes for 
å bedre mørheten ytterligere.
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   81% 
er opptatt av å spise sunt

Vi har laget en miniplakat med tek-
sten: Anbefalt sunn mat!
Den finner du på matprat.no/bran-
sje. Du printer den ut og merker dis-
ker og reoler. Dette er en liten, men 
meget viktig detalj! Middagskjøttet
du trygt kan merke er det rene kjøt-
tet fra storfe og svin som er uten
synlig fett. 

Bedre kjøpssignal kan du knapt nok få. Det du må gjøre er å flagge de 
spesielt sunne variantene, og hjelpe kundene med forslag til enkle, sunne 
og raske middager med svinekjøtt.

Dette kan du anbefale:

Svinekjøtt
Renskåret svinekjøtt, som 
strimlet, skinkebiff, 
ytrefilet, indrefilet og snitzel.

Storfekjøtt
Mørbrad, ytrefilet, indrefilet, 
flatbiff, bankekjøtt, 
rundstek, lårtunge og renskåret 
bog.

Ferskvaresjef Øyvind Skjerstad 
Ramsøy på Meny Haslesenteret 
i Sandefjord anbefaler gjerne 
sunne valg.
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KAMPANJE KAMPANJE

I tillegg har vi en stor samling 
med ferdig produserte plakater 
med konkrete middagstips og 
ingredienser til enkle og greie 
hverdagsretter. 

Alle plakatene du ser her finner du ferdig produ-
sert på matprat.no/bransje. Det er bare å printe 
dem ut.

Plakatene er laget for å promotere samekspo-
neringer – uten at du trenger å sameksponere 
varene. Det er bare å sette opp plakatene ved 
rettens forskjellige ingredienser, som vi har vist 
eksempler på her.

Hvis du ønsker å lage enkle plakater selv, har du 
eksempler på noen tekster du kan bruke her.

Renskåret svinekjøtter raskt å lage!
- passer til wok
- sunn og rimelig hverdagsbiff
- raske og enkle gryteretter

Renskåret svinekjøtt smaker godt!
- sunn mat som smaker godt
- mørt og godt,
- nesten uten fett
- passer til alt.

Forslag til tekster for enkle plakater 
du selv lett kan lage

Renskåret svinekjøtt.
Sunt, raskt og godt!

Renskåret svinekjøtt er sunt!
2 – 5 % fett
0 % karbohydrat
20 % protein

Oppskriftene fi nner du på matprat.no

BIFF MED GRØNNSAKSTÅRN,
COUSCOUS OG PEPPERSAUS

Den sunne biffen

Du trenger til 2 porsjoner:
  2 stk biff  2 tomater  1/2 squash  1/2 aubergin  1 løk  2 dl fullkorn couscous

  1 pose peppersaus
  2,5 dl skummet melk
  1 ss oksefond/buljong på fl aske

Oppskriftene fi nner du på matprat.no

BIFF MED LETT BEARNAISE
OG POMMES FRITES

Den sunne biffen

Du trenger til 2 porsjoner:
 2 stk biff 1 pakke pommes frites uten fett

 1 pose bearnaisesaus 
 1 pose ferdigkutttet salatblanding

 rødløk 1 pakke sukkererter
 1 pakke cherrytomater

Oppskriftene fi nner du på matprat.no

BIFF MED SCAMPI

Den sunne biffen

Du trenger til 2 porsjoner:
  2 stk biff  6 scampi  sitronsaft  rød chili  1 båt hvitløk  1 bunt frisk asparges

  Tandorikrydder

Oppskriftene fi nner du på matprat.no

BIFF MED VILLRIS,
SJAMPINJONG- OG PERSILLESAUS

Den sunne biffen

Du trenger til 2 porsjoner:
  2 stk biff av ytrefi let
  100 g sjampinjong
  1 pose sjysaus
  2 ss frisk persille
  1 pose boil-in-bag villris
  1 pakke sukkererter
  1 boks cherrytomater
  6 små løk

Oppskriftene fi nner du på matprat.no

BIFF CREOL

Den sunne biffen

Du trenger til 2 porsjoner:
  2 stk biff  hot beauty spice, evt. peppermiks

  1/2 løk  1-2 stilker selleri
  1 grønn paprika
  1 båt hvitløk
  1 boks tomater
  1 dl hurtigris
  1 ts gurkemeie
  1 dl reker eller krepsehaler

Den sunne biffen

Du trenger til 4 porsjoner:
            4 stk biff  3 dl kesam  3 ss pesto  400 g cherrytomat

  100 g  salatblad
  50 g ruccula  1/2 rødløk

Oppskriftene fi nner du på matprat.no

BIFF MED SALAT OG KESAMPESTO

YTREFILET MED GRØNNSAKSRIS
4 porsjoner

Du trenger:ca 800 g ytrefilet i 2 cm tykke skiver

4 dl hurtigris1 pose wokgrønnsaker1 glass salsa

Oppskriftene finner du på matprat.no

Noe sunnere?

SOYAMARINERT YTREFILETDu trenger:Ca. 400 g ytrefilet av svin i skiver
3/3 dl soyasaus1 1/2 ss søt chilisaus1 ss olje

2 stk. skiver vannmelon1 1/2 skive frisk ananas1 ss hakket frisk mynte (kan sløyfes)

1/2 beger melonyoghurtOppskriftene finner du på matprat.no

Realt og magert
Beregnet for 2 personer

SKINKEBIFF
Du trenger:SkinkebiffKinakål 

Pesto 

Oppskriftene finner du på matprat.no

Noe av det magreste
du kan spise 

- renskåret svinekjøtt

CHILIWOK
Du trenger:

Strimlet svinekjøttWokgrønnsakerChilisaus
Ris

Oppskriftene finner du på matprat.no

Noe av det magreste
du kan spise 

- renskåret svinekjøtt

SUPPELAPSKAUS
Du trenger:Strimlet svinekjøttGrønnsakblanding med poteterHvitløk

Oppskriftene finner du på matprat.no

Noe av det magreste
du kan spise 

- renskåret svinekjøtt
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Aktivitetsplan 1. halvår 2009 – fordelt på kjøttslag

Sunn
MatPrat Renskåret svinekjøtt, biffkjøtt

Rask
MatPrat Svinekjøtt, storfekjøtt
 
Påske Lammekjøtt

Grillmat Svinekjøtt, storfekjøtt, lammekjøtt

Tema     Produkter

  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 2009 – fordelt på kjøttslag
Tema     Produkter
Sunn
MatPrat Renskåret svinekjøtt, biffkjøtt

Rask
MatPrat Svinekjøtt, storfekjøtt
 
Lam Høstens ferske lammekjøtt

Julemat Svinekjøtt, storfekjøtt, lammekjøtt

)  Lørdag 9. mai er årets første grilldag

)  Torsdag 24. september er Fårikålens Festdag

*
*

*

*

Dette vil med stor sannsynlighet bli 
innført første halvdel av 2009. Et 
viktig mål for mat- og helsemyndig-
heter er å få befolkningen til å spise 
sunnere. Mindre fett, mindre salt 
og mindre sukker er sentrale mål 
i regjeringens kostholdsmelding. 
Innføringen av en frivillig sunnhets-
merking i Norge er et ledd i dette 
arbeidet, der målet er at norske 
matprodusenter skal tilby sunnere 
produkter som de kan få merket 
med nøkkelhull. Nøkkelhullmerking 
er en symbolmerking, og merket 
skal brukes på de ”sunneste, best i 
klassen”-produktene i en forhånds-
definert produktgruppe.

Maks 10% fett
Foreløpig er det en fettprosent på 
høyst 10 % som blir kriteriet for sunt 
kjøtt. Senere vil muligens både salt 
og fettsyresammensetning komme 
med som kriterier. Det er en mengde 
naturlig magre produkter av kjøtt 
som kan få nøkkelhullsmerking. 
Dette er rent kjøtt som biffer, filet, 
magert svinekjøtt med mer. Men 
også karbonadedeig, mager kjøtt-
deig av svin, magre pølser og en 
rekke påleggsvarianter kan smykke 
seg med grønt nøkkelhull. Mulighe-
tene er mange, og til og med den 
utskjelte kjøttdeigen kan også bli 
nøkkelhullsmerket ved å senke fett-
prosenten fra 14 % til 10 %!

Nøkkelhullmerking av kjøttprodukter 
blir en god mulighet for å fremme de 
naturlig sunne produktene av kjøtt: 

• ”Best i klassen”
• Maks 10 % fett (kjøtt)
• Felles kriterier
• Ny nordisk merkeordning 
• Stimulere til produktutvikling
• Lettere å velge sunt
• Store potensialer!

Nøkkelhullmerking 
vil styrke kjøttvarers posisjon
Norske myndigheter har bestemt at vi skal ha 
samme frivillige sunnhetsmerking som Sverige og 
Danmark: Nøkkelhullsmerking. 


