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Sunnere tider 
med strimlet kjøtt!



2 3

Nå slår vi til 
med sunne fristelser 

Rent kjøtt inneholder 2-4 % fett og 20 % 
protein. På kjøpet får en mineraler og 
vitaminer - og fra storfekjøttet rikelig 
med jern!

MatPrat frister med sunne retter i 
tre nye filmer:

Kickwok: Strimlet svinekjøtt er et yp-
perlig utgangspunkt for et sunt måltid i 
full fart.

Biffsalat: Stekte biffstrimler i kombina-
sjon med fargerike grønnsaker. Sunt og 
lettlaget, med proteiner, jern og vita-
miner i skjønn forening.

Biff med chilidressing: Med riktig 
tilbehør kan du spise biff med verdens 
beste samvittighet!

Internett uke 16-19
Filmer og annonser på de store og aktu-
elle nettstedene:
vg.no dagbladet.no, startsiden.no, nett-
avisen.no, matogdrikke.no, aperitif.no

Sunne oppskrifter
Sunn mat er langt fra kjedelig eller ens-
formig! 230 sunne oppskrifter er å finne 
på matprat.no, og alle disse er selvsagt 
næringsberegnet. Dessuten kan du 
tipse kundene dine om å lage sin egen 
kokebok hvor de legger inn sine sunne 
favoritter. Les mer på side 15.

MEDIAPLAN
TV

Uke 16 17 18 

TV2	 •	 •	 •	
TVNorge	 •	 •	 •	
TV3	 •	 •	 •	
Viasat	4	 •	 •	 •	
FEM	 •	 •	 •	
Zebra	 •	 •	 •	
FEM	 •	 •	 •	
Voice	TV	 •	 •	 •	
 

Fakta om 
fett i renskåret kjøtt
(per 100 g)

 Storfe flatbiff 1,7 g
 Storfe ytrefilet 2,3 g
 Storfe mørbrad 2,3 g
 Storfe indrefilet 3,7 g
 Svin ytrefilet 1,8 g
 Svin flatbiff 2,0 g
 Svin indrefilet 3,6 g
 Strimlet svinekjøtt 2-5 g

Fakta om proteiner
•	 Mye	protein	av	ypperste	kvalitet,	
 20%
•	 Protein	av	god	kvalitet	som	
 kroppen blant annet bruker til å 
 bygge nye celler
•	 Protein	fra	kjøtt	gir	metthetsfølelse		
 som holder lenge. Dermed blir en 
 ikke fristet til uønsket småspising
 mellom måltidene
•	 Voksne	trenger	daglig	ca	1	g	protein
 per kilo kroppsvekt per dag

MEDIAPLAN
Magasiner

Uke 16 17 18 19 

KK	 •	 •	 •	 •	
Kamille	 •	 	 	 •	
Elle	 	 •	
Henne	 	 	 •	
I	Form	 •	 	 	 •	
Det	Nye	 •	 	 	 •	
Shape-up	 	 	 	 •	
Woman	 	 	 •	
Aktiv	trening	 	 •	 	
 

Lysere, lettere og lengre 
dager er i vente. Og folk 
begynner forberedelsene 
til sommersesongen med
                 å prioritere vekta. 
                 Da er det godt å 
                 vite at det finnes
                 store muligheter 
for å spise riktig med 
renskåret kjøtt. Magert 
kjøtt av svin og storfe, 
sammen med grønn-
saker og mager saus, 
er det beste utgangs-
punktet for bikinilinjen.



4 5

En kjøttstrimmel er 
et avlangt stykke 

kjøtt som er omtrent 
like tykk hele veien. 

Men for at kjøttet 
skal være raskt å til-
berede, være saftig 

og lett å spise, bør det 
stilles visse krav til 

råvarene. 

- Hva skal man ha lov til å kalle en strimmel spør Even Nordahl, 
markedssjef hos Opplysningskontoret for kjøtt. 

    En kjøttstrimmel er 
ikke bare en kjøttstrimmel

Kjøttet må være mørt, magert og i mest 
mulig grad uten synelig fett, sener og 
hinner. Kjøttstrimlene bør også være 
omtrent like tykke, så de får lik steketid. 
I praksis betyr det ca 1 cm tykke og 
5-8 cm lange strimler. For å oppnå dette 
er det viktig at strimlene blir laget av et 
homogent stykke kjøtt av en viss stør-
relse. En stor andel av kjøttet som blir 
brukt til strimler blir skåret maskinelt, 
og kravet til råvare er enda større her 
enn ved manuell skjæring. Benyttes et 
råstoff som består av mindre stykker 
kjøtt med noe fett og hinner, er det 
umulig å få til fine kjøttstrimler. Det er 
fortsatt stor avstand mellom manuelt 
og maskinelt strimlet kjøtt. Kvaliteten 
på strimlene som er maskinelt skåret 
har bedret seg betraktelig, men det er 
fortsatt ikke bra nok til å sikre fornøyde 
brukere og sørge for gjenkjøp.
  
Felles norm på strimlet kjøtt?
Det er ingen grunn til at strimlet kjøtt 
ikke skulle ha en felles kvalitetsnorm på 
lik linje med kjøttdeig og koteletter. Med 
dagens harde priskonkurranse er det 
lett å kompromisse på råstoffet for 
å tilfredsstille kjedenes krav om lavere 
priser. Og til syvende og sist er det kun-
dene det går utover. 

Kvalitet fra bra til dårlig
Det er etter hvert et bra utvalg av 
strimlet kjøtt i butikk, og Opplysnings-
kontoret for kjøtt har vært ute og kjøpt 
inn et utvalg, for å få en oversikt over 
hva som ”skjuler seg under plasten”. 
Konklusjonen er at kvaliteten varierer 
stort, og det er helt klart manuelt strim-
let kjøtt som har den høyeste kvaliteten. 
Dette er skåret og pakket på skål i bu-
tikk, og det er lett å se hva man kjøper. 
                        Når det gjelder indus-
                        trielt strimlet kjøtt er 
                        det meste pakket i 
                      ”skinpack” som gjør det 
                    vanskelig å se kvaliteten på

strimlene før pakken åpnes. Enkelte leve-
randører har bedret kvaliteten, mens for 
andre har den blitt dårligere. Det er helt 
klart ulik praksis for hvilke råstoffer som 
brukes, og rimeligere råstoff gir dårligere 
kvalitet på strimlene. Det dårligste av 
det industristrimlede kjøttet kan knapt 
nok defineres som strimlet kjøtt, og 
består for det meste av skiver og biter i 
ulik størrelse og form. En del fett, sener 
og hinner gjør at utseendet også blir lite 
delikat. 

Det har også kommet flere produkter 
med krydrede eller marinerte strimler.
Med en såpass dårlig finish på strimlene 
som blir blandet med saus eller kryd-
der, blir utseendet relativt lite delikat, og 
kjøttet er vanskelig å dele fra hverandre 
under steking. Det har også kommet  
ferdig stekt, strimlet kjøtt på markedet. 
Strimlene er av relativt bra kvalitet, men 
kjøttet ser kokt og ikke stekt ut. Prisen 
på de ulike produktene gjenspeiler i liten 
grad kvaliteten.  

Vi testet et utvalg pakker med 
strimlet kjøtt. Det var i høyeste 
grad en vekslende opplevelse, 
fra topp til bunn på kvalitets-
skalaen.
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Billig og bra 
strimler! 
Harald Furuseth, driftssjef i Furuseth AS, for-

teller at de hele tiden bestreber seg på å holde 

en så høy kvalitet som mulig på strimlet kjøtt. 

Han bekrefter at det selvsagt er råvaren som i 

stor grad bestemmer sluttproduktet.

Firmaet produserer strimlet kjøtt for Nordfjord som er ”hoff-
leverandør” til Rema. De har klart å holde en jevn og bra kvalitet, 
og kundene opplever at det strimlede kjøttet har god 
verdi for pengene. - For at det skal bli bra nok, er det 
ekstra viktig å renskjære mest mulig for fett og 
hinner, og holde kuttemaskinen i god trim. 
- I kvalitet er det selvsagt vanskelig å 
konkurrere med håndskårede 
strimler, men med gode rutiner 
blir resultatet slett ikke verst, 
uttaler han videre. Han er fornøyd 
med at det stadig blir en større markeds-
andel renskåret svinekjøtt. Økt foredlingsgrad 
er viktig verdiskaping for han, og gir samtidig 
fornøyde forbrukere. Verdt å merke seg. 

6
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  Jakten på kvalitets-
strimlene endte 
hos Meny Løren

Etter å ha erfart at ferdigpakkede 
strimler var lite egnet til å imponere, 
tok vi turen innom Meny på Løren. Her 
strimles det meste for hånd og strimle-
ne er upåklagelige. De selger nesten ikke 
maskinelt strimlet kjøtt. De er nøye på 

råstoffet, og det er kun flatbiff som blir 
brukt, både til strimler av storfe og svin.

Butikkslakter Jacob W. Mogensen fortel-
ler at da Meny sentralt satte ned prisen 
til kr 99,- per kilo for strimlet svinekjøtt, 
har salget gått i været. 
– Det er nesten ikke noe vits i å selge 
ferdig strimlet kjøtt fra andre leveran-
dører, sier han og forteller videre at 
Menykjeden har gått inn og ”sponset” 
forbrukerne med en hyggelig pris på 
dette produktet. 

Dette er et godt eksempel på at pris-
bildet forbrukerne møter i butikk er 
komplekst, og at forholdet kvalitet og 
pris ofte ikke følger hverandre når det 
gjelder kjøtt.

Sunnere
tider 
med 
strimlet 
kjøtt!
Sunnhet er en vedvarende trend. Det 
kan faktisk bety verdiskapning for kjøtt-
bransjen da betalingsvilligheten er større 
for sunnere produkter.

Kjøttbransjen har gjort en del for å 
imøtekomme ernæringsmyndighetenes 
mål om å redusere inntak av mettet fett 
i gjennomsnittskosten. Men det er frem-
deles mer som kan gjøres siden kjøtt er 
en stor kilde til mettet fett i kosten.

Det viktigste er å ta tak i hverdags-
sortimentet. For eksempel satse på 
alternativer til kjøttdeig og pølser, 
som strimlet kjøtt.

Å redusere fettinnholdet i alle store 
produkter er å ta et samfunnsansvar. 
Hvis myndighetene bestemmer seg for 
å legge ektstra avgift på usunne mat-
varer for å bedre helsen i befolkningen, 
er det lurt å ha flere bein å stå på.
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Alle vil ha fast følge med 
Strimlet kjøtt 

Strimlet kjøtt av svin eller storfe er som skapt for sunne og enkle hverdagsmåltider, 
og passer perfekt til de fleste produktgruppene i ”komponentverdenen”. 

Nå er det viktig å fylle disken med 
strimlet svinekjøtt, biffstrimler 
og ytrefilet av storfe. Kundene vil 
helt sikkert etterspørre  magert 
kjøtt, da MatPrat er godt synlig i 
mange kanaler med inspirerende 
og lettlagde middagsretter.
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Strimlet kjøtt har allerede en solid posisjon i wok 
og andre Østen-inspirerte oppskrifter, men kan like 
gjerne brukes til pasta-, pizza- og Tex Mex-retter.  
Å bytte ut kjøttdeigen med strimlet kjøtt vil i de 
fleste tilfeller både gjøre måltidet sunnere og 
heve matopplevelsen. Når man snakker med 
leverandørene av de ulike komponentene, får vi 

bekreftet at kundene i større grad enn før velger 
basis til retten før de velger kjøtt og grønnsaker. 
Det er derfor viktig at strimlet kjøtt i enda større 
grad blir linket opp mot de ulike komponentene, slik 
at de blir oppfattet som fast følge, på samme måte 
som Taco og kjøttdeig. 

Wok 
med strimlet
svinekjøtt

Tex Mex 
med strimlet 
storfekjøtt

Pasta 
med strimlet 
storfekjøtt

Pizza 
med strimlet 
storfekjøtt

”Frierne” 
står på rekke 
og rad

Sweet & Sour 
med strimlet 
svinekjøtt

De yngste mest opp-
tatt av det sunne

Det er også en helt klar trend at det er 
en vridning i salget av rent kjøtt. 
Koteletter med fettrand blir byttet ut 
med mager ytrefilet av svin, og flere 
velger magrere kjøttdeig, som kjøttdeig 
av svin og karbonadedeig. Kjøttbransjen 
har også blitt flinkere til å merke ”natur-
lig sunne” kjøttsorter med fettpro-
sent.  Biffer, fileter, renskåret svinekjøtt, 
karbonadedeig og biffstrimler er kjøtt 
som nesten ikke inneholder fett. Men 
fortsatt er det kylling og fisk som ligger 
høyest i minnet til forbrukerne når det 
gjelder sunn mat, mens målinger viser 
at magert kjøtt av storfe og svin i stadig 
større grad nå blir oppfattet som magert 
og sunt. 

Unge opptatt av sunnhet
Sunnhetstrenden får stadig sterkere 
fotfeste, og i den store undersøkelsen, 
Spisefakta 2008, oppga 56% av befolknin-
gen at de er meget eller ganske interes-
sert i helseriktig kosthold. Dette er en 
økning på 12 prosentpoeng i forhold til 
tilsvarende undersøkelse i 2004. Kvinner 

er ikke overraskende mer opptatt av 
sunnhet enn menn, men det som er nytt 
i forhold til tidligere år, er at også unge 
mennesker nå er opptatt av sunnhet.

OFK lanserte høsten 2007 underkon-
septet Sunn MatPrat, og det er under 
denne paraplyen vi kommuniserer at 
kjøtt er sunt. Sunn MatPrat er et av 
områdene vi har prioritert sterkest de
siste årene, og siden lanseringen har 

kjennskapen til Sunn MatPrat økt kraftig. 
På målingen som ble gjort etter kam-
panjen i januar 2009 (se grafikk) oppgir 
nå 6 av 10 personer at de kjenner til 
Sunn MatPrat. Og blant de yngste kjen-
ner hele 82% til Sunn MatPrat! Det er 
ganske utrolig å klare å bygge en så sterk 
kjennskap i løpet av halvannet år. Dette 
underbygger at fokus på sunnhet er 
både viktig og riktig – og at vi absolutt 
er på rett vei.

I 2008 ble det lansert en rekke nye kjøttprodukter med 
redusert fettinnhold, og det meldes om at magrere varianter 

av kjente kjøttprodukter er i sterk vekst.
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                 OFK lanserer oppsiktsvekkende 
                                                   kokeboknyhet

De fleste av oss har i dag kjøkkenet fullt 
av kokebøker. Men ofte bruker vi bare 
en håndfull oppskrifter i hver av dem. 
I tillegg viser undersøkelser at stadig 
flere nordmenn finner sine oppskrif-
ter på Internett. Dette er 
utgangspunktet for den nye 
lanseringen til matprat.no, 
der vi som første aktør i 
Norge gir alle hobbykokker 
mulighet til å gi ut sin egen 
kokebok.

– Med den nye kokeboka 
får folk nå mulighet til å 
samle alle de oppskriftene 
de bruker i én bok. Her kan 
favorittene fra matprat.no 
settes sammen med egne 
oppskrifter, forteller en 
entusiastisk Tonje Svalheim 
hos Opplysningskontoret 
for kjøtt. Hun ser også på 
det nye kokebokkonseptet 
som en god erstatter for de populære 
minikokebøkene. – Oppskriftene fra mi-
nikokebøkene ligger selvsagt på matprat.
no! Så her kan man få i både pose og 
sekk, sier Svalheim.

En bok for bruk!
– Hovedtanken bak kokeboka er at det 
skal være en bok man virkelig bruker. 
Hvordan man bruker kokebøker er 
forskjellig for hver enkelt av oss. Noen 

har oppskriften til hvit saus, pizza og 
kjøttkaker i hodet, og søker heller nye 
utfordringer i kokebøker, mens mange 
slår også opp enkle ting og har kanskje 
en rekke favoritter som går på rundgang, 

sier Svalheim.
Hun forteller at boka er laget slik at den 
skal tåle daglig bruk og søl. – Derfor har 
vi lagt mye innsats i kvalitet og utfor-
ming. Boka har spiralrygg, noe som gjør 
det mulig å sette den på kjøkkenbenken 
for å bla uten problemer, sier Svalheim. 
Kokeboka har noen faste innslag som 
er en ekstra hjelp for brukeren. For at 
forbrukerne skal få stor matglede og det 
beste ut av råvarene, er det viktig med 

kunnskap. De faste innslagene i koke-
boka forteller om alt fra oppbevaring 
av kjøtt, steking av biff og hygiene på 
kjøkkenet. 

Egne bilder
Kokeboka lages og 
bestilles på www.
matprat.no. Hvilke 
oppskrifter boka skal 
inneholde er valgfritt. 
I tillegg velges forside, 
egne oppskrifter og 
det kan lastes opp 
illustrerende bilder. 

– Mange vil nok bli 
overrasket over hvor 
forseggjort denne 
boka er. Den trykkes 
med tykke permer, 
pene fonter og høy 
bildekvalitet. Den byg-
ges opp som en vanlig 

kokebok med forord, innholdsforteg-
nelse, samt nyttige tipssider til slutt, sier 
Svalheim.

Å få trykket din egen kokebok koster 
198 kroner. Dette dekker de faktiske 
trykkostnadene. I prisen ligger 80 sider, 
hvorav 25 av disse kan fylles med egne 
oppskrifter, mens resten velges fra 
matprat.no. 

Et nytt konsept fra Opplysningskontoret 
for kjøtt gir alle en mulighet til å bli 

kokebokforfattere, ved å samle sine 
favorittoppskrifter i én og samme bok. 
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Den ”nye” 
kjøttdeigen

Det skal være sunt, men allikevel godt og lettvint. Vil du følge 
trendene kan du nå tipse kundene dine om hvordan de kan 

velge sunnere alternativer enn den tradisjonelle kjøttdeigen til 
de vanlige hverdagsrettene. 

I kjøttdeig er det en del fett, og mye av dette er 
mettet fett. Mettet fett gir høyere kolesterol i 
blodet, og øker risikoen for hjerte- og karsyk-
dommer. Forskjellen ved å bytte ut kjøttdeigen 
med biffstrimler og karbonadedeig ser du her.

2 pakker kjøttdeig per uke 
i ett år byttes ut med
1 pakke karbonadedeig 
og 1 pakke biffstrimler.
Du sparer 4,5 kg fett 
og  100 g salt.
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Jeg er 
    heldig!

Ta vare på kundene dine
Kjøper kundene kjøttdeig fordi det er 
enkelt og raskt? Eller fordi hele familien 
liker det? Er det mulig å påvirke kunden 
til å velge annerledes? Ja - det tror vi! 
Nå kan dere by på kompetanse og gode 
råd i forhold til sunnhet. Prismessig er 
det ikke mye som kan konkurrere med 
kjøttdeig. Det viser seg at kunder er 
villige til å betale mer for sunnere pro-
dukter. Men ikke alle vet hva som er det 
beste valget. I forhold til sunnhet, ønsker 
vi å fokusere på at små endringer 
utgjør store forskjeller. 

En tankevekker!
En familie på fire spiser kanskje to 
pakker kjøttdeig i uka. Denne brukes i 
typiske retter som nevnt over. 800 gram 
kjøttdeig inneholder 112 gram fett. På 
ett år blir dette et bidrag i familien på 6 
kilo fett!! Bon appetitt!

Hvor mye fett sparer denne familien på 
ett år, hvis de bytter ut kjøttdeigen med 
tilsvarende mengde karbonadedeig og 
biffstrimler? 
Ved å bytte ut én av pakkene kjøttdeig 
i uka med karbonadedeig, og den andre 
med 400 gram biffstrimler, sparer fami-
lien 4,5 kilo fett på ett år!! 

Disse endringene vil heller ikke føre til 
mer tid ved kjøkkenbenken. Det kan 
fokuseres på at det faktisk tar kortere 
tid å steke biffstrimlene enn kjøttdeigen. 
Og i noen tilfeller, som for eksempel 
pizza, kan de med fordel legges rå rett 
oppå før steking. En annen god variant 
av meksikansk på fredagskvelden er 
stekte biffstrimler i grove tortillalefser, 
istedenfor kjøttdeig i tacoskjell. Med til-
behør som for eksempel tomater, salsa, 
avocado og matyoghurt eller kesam 
til, blir det faktisk et sunt måltid, som 
smaksmessig er like godt, om ikke bedre. 
I alle fall mye bedre for samvittigheten til 
mor i familien.

Fordeler ved byttet:
•	 Mindre	fett - også mettet fett 
•	 Mindre	salt - for i rent kjøtt er det 
 ikke salt
•	 Mer	protein - jo renere kjøtt, jo
 mer protein. Protein gir også en bedre 
 metthetsfølelse.
•	 Mer	jern - jern fra kjøtt nyttiggjøres 
 bedre enn jern fra kornprodukter og 
 grønne grønnsaker. En god jernstatus
 er avgjørende for god fysisk og psykisk 
 prestasjonsevne. 

Fordelen med biffstrimler er også at det 
fettet man steker i ikke har særlig betyd-
ning, med mindre det helles over etter 
at strimlene er stekt. Rent kjøtt trekker 
ikke til seg stekefett.
 
Brukes deiger, blir stekefettet gjerne 
med videre. Bruk i så fall olje eller 
flytende margariner framfor hard mar-
garin og smør, så unngår du mer av det  
mettede fettet.

Her er forslag til typiske retter, 
hvor kundene dine med hell 
kan velge for eksempel biff-
strimler eller karbonadedeig i 
stedet for kjøttdeig. 
•	 Taco
•	 Pizza
•	 Kjøttsaus	til	pasta
•	 Hamburgere
•	 Kjøttboller
•	 Lasagne
•	 Gryteretter

Jeg er skikkelig heldig. Jeg har en jobb jeg trives kjempegodt med! Den er 
meningsfylt, variert og fleksibel . Jeg ser også tydelig resultat av det jeg gjør. 
Jeg er svineprodusent!
I fjøset har jeg store, spreke purker som boltrer seg i halmen. I et annet 
rom er det nydelige, nyfødte grisunger som kravler seg fram til mora og 
suger melk i glupske drag. Harmoni. Det er utrolig hvor sjølhjulpne de er 
bare forholdene ligger til rette for det. De vokser seg fort store, de søte 
små. Men de blir ikke store og feite. De blir store og muskelfylte.

Gjennom 50 år er det drevet et målrettet avlsarbeid  på svin i Norge. 
På den tida – for 50år siden – sa de ikke at de produserte svinekjøtt, 
men flesk. Og det stemte. Grisen var smellfeit med et tjukt lag fett på 
kroppen. Det var det forbrukeren ville ha den gangen. Men det har for-
andret seg.  Ved hjelp av et enkelt ultralydapparat kunne de se hvor mye 
spekk det var på ryggen til avlsdyra. De med minst fett fikk gå videre i 
avlen. Det har en fortsatt med fram til i dag. Og bare de siste 25 årene 
har en gris på 75 kg slaktevekt fått 14 kg mindre fett på skrotten! 
Det er mye fokus på å produsere et svinekjøtt av riktig kvalitet. Hvem 
definerer hva det er? Forbrukeren er selvfølgelig overdommeren, men 
de som skal lage det klart for kjøttdisken har også et ord med i laget. 
Når fettlaget krympet opplevde noen at kjøttet ble tørt. Det ble fokus 
på å få litt mer isprengt fett i kjøttet. Det ble gjort ved å krysse inn en 
rase som hadde mer intramuskulært fett – og vips så ble kjøttet 
saftigere. Farge og pH i kjøttet er andre egenskaper en har endret på 
med tanke på kvalitet. 
Det er heller ikke likegyldig hvilken form grisen har. Det er stor for-
skjell på verdien av de ulike stykningsdelene. I mange år ble det avlet 
for en stor andel skinke og kam. En kreativ forsker på 70-tallet prøvde til 
og med å la grisen få maten i ei tro oppe på veggen. Da måtte den stå 
på bakbeina når den spiste. Teorien var at treningen ville gi større lår-
muskler og derved større skinker. Forsøket ble avsluttet og ikke anbefalt 
brukt i praktisk svinehold. Det er bedre for dyra om de får maten i 
troa i vanlig høyde. Vi får heller avle fram den ønskede formene på 
tradisjonelt vis.

Kristin Ianssen er svineprodusent og driver 
gård i Eidsberg i Østfold. Dessuten er hun 
styreleder i Norsvin, organisasjonen for 
norske svineprodusenter. Vi har invitert 
henne til å si sin mening. 



Det var ikke vanskelig å konkludere 
positivt på det retoriske spørsmålet som 
ble stilt under seminaret som OFK og 
Animalia arrangerte i Oslo i mars, om 
biffen er bedre enn sitt rykte. Forbruk-
erne vil ha sunt, mørt og magert kjøtt, 
og her er det et stort potensiale for 
verdiskaping av storfekjøtt. 

Ernæringsfysiologene Vibeke Bugge og 
Janne Liabø Strømme ved OFK fortalte 
om alle de sunne egenskapene som kjøtt 
har. At renskåret kjøtt bare har 1-5% fett, 
samtidig som det er en viktig kilde for 
bl.a. jern. 

Morten Røe, fagsjef klassifisering ved 
Animalia, gjorde rede for fettstatus hos 
norsk storfe, og konkluderte med at 
storfe er magert slakt sammenlignet 
med småfe og svin. 

Idèen om å lage kjøttdeig med 10% fett, 
i stedet for 14%, som er det vanlige i 
dag, ble presentert av Vigleik Haugen, 
utviklingsansvarlig skjæring ved Animalia. 

Bjørn Tore Teigen, fagkonsulent ved OFK, 
presenterte flere muskler som kan tas ut 
som biffer/fileter. Enten er det muskler 
som allerede er møre, eller så er det 
stykninger som kan gjøres møre med 
enkle grep av industrien, ved for eksem-
pel koking. Dersom industrien klarer å 
utnytte disse stykningene, vil det kunne 
gi økt fortjeneste på grunn av merpris på 
produktet. 

For å forstå hvordan kjøttbransjen skal 
konkurrere effektivt og prioritere, er 
det viktig å forstå hvordan markedet 
ser ut med forbrukerens øyne. Dette 
var det Even Nordahl, markedssjef ved 
OFK, formidlet i seminaret. Her var også 
konklusjonen at forbrukeren må få flere 
alternativer å velge i!

I diskusjonen som fulgte var det tydelig 
at bransjen er interessert i å ta grep, 
og at de hadde fått mange interessante 
innspill i løpet av seminaret. Tiden vil vise 
om kjøttbransjen tar samfunnsansvar og 
dreier inn på magrere kjøttprodukter og 
et større produktmangfold.  Mulighetene 
er i hvert fall tilstede.
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Opplysningskontoret for kjøtt(OFK)
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www.matprat.no
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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

*
*

*

*

Svaret er ja!

)  Lørdag 22. august er det NM i grilling*

*

MatPrat Informerer beklager!
Ved en feiltagelse viste vi på side 11 i forrige nummer bilde av 
Alexander Berg, i stedet for Gunnar Hvarnes, som artikkelen 
omhandlet. Vi beklager dette. Det positive er at Norge nå har 
fått så mange mesterskapskokker at en kan gå helt i surr.


