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Servér kundene 
grillmaten på et fat 
Servér kundene 
grillmaten på et fat 



Filmer og produkter i 
Rask MatPrat-kampanjen

Marinerte koteletter imponerer
Det er lett å imponere med god grillmat. 
Det har våre tre ”grill-nerder” i filmen 
forstått, og bruker mobiltjenesten: ”Send 
matprat til 2229” for å få rask inspira-
sjon og hjelp når de skal prøve å få tre 
snertne damer på kroken. De disker 
raskt opp med marinerte svinekotelet-
ter med grillet asparges og tomat. Hvor-
dan det går kan du se på TV-reklamen.

Pølser i alle varianter
Sommeren er til for å nytes, og det er 
ingen grunn til å sitte inne å se på TV. Ta 
med TV’n ut og fyr opp grillen! Pølser 
er enkelt og godt og finnes i masse 
spennende varianter. Med enkelt og godt 
tilbehør blir en kjedelig hverdag til en 
morsom pølsefest og TV kveld på ter-
rassen. 

MatPrat på TV 
Ekstra fokus på pølser og marinerte 
koteletter! Pølser og koteletter passer 
ypperlig til rask og enkel hverdagsgril-
ling. Regn med litt ekstra trykk på disse 
produktene i sommer!

Slik følger du opp med en 
hverdagsdisk med grillmat

Den aller største grillaktiviteten er i 
helger og på fridager. Nettopp derfor ut-
gjør hverdagene et stort salgspotensiale 
som din butikk bør utnytte. Til hverdags 
bør kjøttdisken bestå av litt enklere og 
rimeligere typer kjøtt. 

Pølser 
Pølser er en slager på grillen, lag en 
pølsedisk med hele grillkolleksjonen og 
frist kundene til å smake på nye sorter 
grillpølser. Samle et bra utvalg i pølser, 
alt fra vanlige grillpølser til krydrede 
spesialpølser. 

Koteletter
Koteletter er ekstra godt egnet til hver-
dags og finnes i mange varianter. Det 
vanligste er svinekoteletter og lammeko-
teletter. Koteletter fås ferske, krydrede, 
marinerte og røkte. Ferdig marinerte, 
krydrede eller røkt koteletter gjør det 
enkelt å grille.  

Grillskiver og flintstek
Det meste av svinekjøtt og lam kan 
skjæres i skiver og brukes på grillen. Av 
svin er bog og ribbe ypperlig til marine-
ring. Hel skinke i form av tykke og saftige 
flintsteker kan grilles både naturelt og 
marinert. På lam er det lammelår i skiver 
som er best egnet, men bog i skiver er 
også bra om det blir marinert.  

Bøffer og burgere
En god ”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. 
De kan lages runde eller firkantete, og 
av både storfe, svin og lam. 
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Hver dag er grilldag!
Det er ingen grunn til 
å lage middagen 
inne på en solfylt 
hverdag. Det er om å 
gjøre å nyte de få 
soltimene vi har her 
i Norge. Og grillmat 
kan være noe av den 
raskeste hverdags-
maten: En grillklar 
rett med enkle og 
gode kjøttvarianter 
og enkelt tilbehør. 
Maksimalt med hver-
dagskos og minimalt 
med oppvask. 

Du trenger: 
• grillpølse eller løkpølse, bratwurst, 

   ostepølse, pepperpølse

Pølser på grillen

Du trenger: 
• 4 stk. marinerte kotelett av svin

• 1 bunt frisk grønn asparges

• 1 beger cherrytomat, gjerne med stilk

• 1 beger lettrømme
• 1 pose gresk dressingmix

Marinerte svine-koteletter 
med cherrytomater

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

MEDIAPLAN
TV

Uke 20 21 22
TV2	 •	 •	 •	
TVNorge	 •	 •	 •	
TV3	 •	 •	 •	
Discovery	 •	 •	 •
National	Geographic	 •	 •	 •	
Voice	TV	 •	 •	 •	

Internett: 
msdr (msn, hotmail, live, m.m.)
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MatPrat på TV og 
grilling hele uka!

Nordmenn elsker å grille, 
og ikke bare i helga. Da 
flotter vi oss med noe 
ekstra godt på grillen, og 
imponerer gjerne gjester 
med helstekt indrefilet. 
Når hverdagen kommer 
skal både tilberedningen 
og selve grillingen gå raskt 
unna, og da er det masse 
spennende grillpølser og 
marinerte kjøttprodukter å 
velge mellom. Til hverdags 
er det også mange som er 
opptatt av å spise litt sun-
nere, og det er ingen grunn 
til ikke å bruke grillen for 
det. Det er bare å grille alt 
som er sunt, for eksempel 
magert svinekjøtt. 

4 MatpPrat-filmer
Rask MatPrat – Spennende 
grillpølser. 
Produkt: Grillpølser

Rask MatPrat – Marinerte 
svinekoteletter på grill. 
Produkt: Marinerte svine-
koteletter

Sunn MatPrat - Grillspyd med 
svinekjøtt og aprikos. Produkt: 
Skinkebiff og svin ytrefilet

Gjeste MatPrat- Slik griller du 
hel storfe indrefilet. 
Produkt: Indrefilet storfe



Film og produkter i 
Sunn MatPrat-kampanjen

Sunne grillspyd med svinekjøtt
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 oftere grilling, og med 
litt sunnere resultat. Flatbiff av svin er 
ypperlig til grillspyd. Grillspydet i filmen 
består i tillegg av rød paprika, tørket 
fersken og squash. En ferdig grillrett for 
din butikk?

MatPrat på TV: Ekstra fokus på 
skinkebiff og svin ytrefilet! 
Gjør det enklere å velge sunt på grillen. 
Sørg for å ha et bra utvalg av skinkebiff 
og ytrefilet av svin. Lag gjerne noen 
ferdige grillspyd også!

Slik følger du opp med en 
grilldisk som gir god sam-
vittighet

Kjøtt har en sterk posisjon på grillen, og 
det er en meget bra utvikling i mangfold 
av grillprodukter. Men for mange er det 
viktig at hverdagsmåltidet skal være sunt, 
og da kan det være lett å tenke at gril-
ling ikke inngår i et sunt kosthold. Dette 
er ikke riktig. Hjelp kundene med å velge 
sunne kjøttvarianter på grillen!

Sunt svinekjøtt på grillen
Viktige kriterier for sunn hverdagsgril-
ling er at kjøttet er magert, mørt, ikke 
for dyrt 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. Mørbrad, 
ytrefilet og flatbiff inneholder kun 2-4 
% fett. Ytrefilet og mørbrad kan kanskje 
være litt i dyreste laget til hverdagsgril-
ling, men biffer av flatbiff er et greit 
alternativ. Spesielt den vesentlig mørere 
delen av flatbiffen, som heter Adductor, 

er bra til grilling. Resten av flatbiffen kan 
gjøres mørere ved mekanisk mørning 
eller marinering.  

Pølser og kjøttdeig med mindre 
fett
Det finnes flere pølsevarianter med 
redusert innhold av fett. En burger kan 
også bli ganske mager om man velger 
riktig type kjøttdeig. Karbonadedeig 
inneholder bare 5 % fett, og kjøttdeig av 
svin inneholder bare 9 % fett.

Høyere betalingsvillighet for 
sunne grillprodukter
Mannen er den selvoppnevnte grillsjef, 
og er ikke så opptatt av pris. Når vi 
samtidig vet at det er høyere betalings-
villighet 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.

4 5

De fleste ønsker å 
grille enda mer enn 
de gjør i dag, men 
mange er litt usikre 
på om det er sunt å 
grille mye. Spesielt 
på hverdagene ønsker 
vi å balansere litt med 
raskt og godt den ene 
dagen og noe sunt 
neste dag. Det er 
ingen grunn til å 
kutte ut verken kjøtt 
eller grilling hvis man 
ønsker å spise sunt. 
Med litt skånsom 
grilling, magert kjøtt 
og riktig tilbehør, blir 
grillmåltidet så sunt 
du bare vil!

Sa noen at grillmat 
ikke er sunt? 

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

Du trenger: 
• indrefi let av svin (gjerne marinert)

• fersken• purre
• hakkede hasselnøtter

Grillspyd med 
svine� let, fersken 

og purre
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Grillmat er selvsagt når det  
              skal være noe ekstra, ekstra
Når vi inviterer gjester har 
maten og måltidet en sentral 
rolle. Mange har investert i 
flotte griller, og disse grillene 
er ideelle for å tilberede et 
eksklusivt grillmåltid når man 
virkelig ønsker å imponere 
gjestene. Det er en drøm å 
være gjest og få servert en 
helstekt oksefilet med spen-
nende tilbehør… 

Film og produkter i 
Gjeste MatPrat-kampanjen

Helstekt indrefilet er filmstjernen
Et festmåltid på grillen trenger ikke å 
være vanskelig. Tilbehøret forbereder 
man på forhånd, og det er imponerende 
med en helstekt oksefilet som ligger og 
godgjør seg på grillen når gjestene kom-
mer. Det meste av hele biffer og fileter 
er ypperlig til helgrilling. En hel indrefilet 
er noe av det ypperste en kan legge på 
grillen.

MatPrat på TV: Ekstra fokus på 
hel oksefilet! 
Når far er grillsjef og får gjester på 
besøk, er kun det beste godt nok. Indre- 
eller ytrefilet av storfe er av de mest 
eksklusive råstoffene du kan ha i disken. 
Skjær gjerne ytrefileten i passe stykker 
på ca 1 kg. Indrefilet kan også deles i 
to så ikke enhetsprisen blir alt for av-
skrekkende. 

Slik følger du opp med det 
flotteste kjøttet til de 
spesielle anledningene

Mot helga er det lurt å tilby kundene 
et godt utvalg av hele stykker av steker 
og fileter. Det meste kan grilles, alt fra 
ribbe, lammestek og entrecôte, til den 
mest eksklusive filet. Skjær gjerne til litt 
ulike størrelser på stykkene, fra ca 750 
gram og opp til hele stykker, slik at kun-
den lett kan tilpasse mengden til antall 
gjester. 

Hele stykker av storfe
Alle møre stykker av storfe kan helgril-
les: Indrefilet, ytrefilet og entrecôte er 
veldig godt egnet. Mørbrad og flatbiff 
bør deles i to på langs så ikke stykkene 
blir alt for tykke. 

Hele stykker av svin
Hel indre- og ytrefilet er relativt tynne, 
og raske å grille. Hel nakke og svinekam 

med bein trenger litt lengre tid. Hele 
stykker fra skinka er også godt egnet. 

Hele stykker av lam
Et helt lammelår med bein og beinfri 
surret lammestek er godt egnet til 
helgrilling. Det er også ytrefilet, carrè 
og hel nakke. 

Du trenger:
• indrefi let av storfe
• olje
• salt og pepper

Helgrillet indre� let 
av storfe Butikktips fra TV

Du kan hjelpe kundene dine til et raskt og enkelt middagstips ved å sette opp 
en tipsplakat.  Plassér plakaten gjerne på flere steder der ingrediensene finnes. 
Plakaten laster du enkelt ned fra matprat.no/bransje
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Da er det mulig vi har litt å lære av en 
troika på Høvik, i Bærum rett utenfor 
Oslo. Gutta er lidenskaplig opptatt av 
grilling både i arbeid og fritid. I NM i 
grilling kjenner vi dem som Glory 
Hunters, laget som har tatt andreplass 
de to seneste årene. Til daglig er Joakim 
Bakken, Marius Bøhmer og Karl 
Gunnar Harbak kolleger hos Centra 
Høvik, alle med kokkebakgrunn. 
Butikken er et slags vestkantens svar 
på Jacobs på Holtet, og mange kunder 
reiser lange veier for å besøke ferskvare- 
avdelingen. Skjønt avdelingen… Den 
består av flere adskilte avdelinger, bakeri, 
ost, fisk, kjøtt, delikatesse – og ikke 
minst – Servért! Dette er ferdigmat-
avdelingen som hilser deg velkommen 
så snart du er innenfor dørene, og som 
i grillsesongen får til ting med grillmat 
som få andre butikker klarer, både i 
omsetning og kvalitet.

Kunnskap selger
-Ferdige produkter som kan legges rett 
på grillen er løsningen, sier Joakim. 
-Gjerne fylte produkter, lammecarré, 
storfe og svin. Enten produkter som gjør 
det enkelt for kunden å kjøpe ferdig, 
eller som kan være til inspirasjon for at 
kunden kan lage det selv. For ikke å for-
glemme spareribs, skyter Karl Gunnar 
inn. -Kundene kommer for å få råd, vink 
og nettopp inspirasjon. - Ja, for det er 
oss kundene kan spørre, tillegger Marius. 
Og kunnskapen selger. Dessuten er 
det viktig å tilrettelegge og selge alt av 
tilbehør, slik at både innkjøp og grilling 
blir enklest mulig for kunden.

Hele måltider
Hos Centra Høvik begynner grillseson-
gen med et internt grillkurs, spesielt 
myntet på ekstrahjelpere og deltids-
ansatte. Det er viktig at kunnskapen 
besittes hos alle som har kontakt med 
kundene. -Vi begynner med å flette 

sammen spesialiteter i et ferdigmatsor-
timent med et stort utvalg av råvarer, 
hvor spareribs er det største produktet, 
forteller de. Dessuten legger vi inn tilbe-
hør i grillsortimentet og prøver i størst 
mulig grad å sameksponere dette. Den 
lille ferdigmatdisken i Servér-avdelingen 
blir omgjort til en ren grilldisk med 
tilbehør som kan pirre den mest matleie. 
Basis i sortimentet er hva vi vet kunden 
vil ha, og så topper vi det ved at vi leker 
oss litt med noen produkter i tillegg.

-En annen del av vårt grillsortiment er 
service-tjenesten ”Kokk hjem”.  For 
kunder som skal ha grillselskap og 
verken kan eller vil stå for grillingen, kan 
vi leies som grillkokker, og lager gjerne 
alt av tilbehør.  Helgrilling av spegris, lam 
og grillbuffeter er mest populært. Og 
å skjære ned lammet i gjestenes påsyn 
skaper både stemning og forventninger.

Gode råd
Mange har prøvd det samme ferdigmat-
konseptet uten å lykkes. –Det er om å 
gjøre å ikke gi opp med det første, be-
kjenner trekløveret. -Fokus må være på 
å kunne ta betalt for tiden som brukes 
og å minimalisere svinnet. Her samar-
beider vi godt med butikkens avdelinger 
slik at råvarene kan utnyttes. For eksem-
pel ved at butikkpakkede råvarer som 
nærmer seg datomerkingen brukes som 
ingredienser i ferdigmaten. Dessuten er 
det viktig å tilpasse sortimentet gjennom 
uka. På hverdager rimeligere varer og litt 
finere varer mot helgen. Det er viktig å 
tørre å ta litt risiko, lage noen spesialite-
ter og tilby ferdige løsninger. Gi gjerne 
kundene smaksprøver, slik at de også tør 
å satse på noe nytt, i tillegg til å gi kun-
dene råd og tips, oppsummerer de. Og 
apropos satsing: Det ryktes om at det 
skal bli virkelig kniving om NM-tittelen i 
grilling i år.

           Filosofien skal være: 
                                   Enkles t mulig for kunden!

Det er et stort potensial for å selge mer grillmat. 
Mulighetene ligger i å tilrettelegge sortimentet for 
kundene. Inspirere til å grille, gjøre det enklere å 
grille, å tilby mest mulige ferdige produkter til hver-
dagsgrilling, grilling på tur og utflukter, og ikke 
minst til festlig lag.
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Sterkt team bak både disk og grill.
Fra venstre: Joakim Bakken, Karl 
Gunnar Harbak og Marius Bøhmer. 
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Hvem er grillsjef? 
Far/mannen er fremdeles den som van-
ligvis står for selve grillingen, mens det 
er mor/kvinnen som står for tilbehøret. 

Hvorfor grille? 
Folk griller fordi det er sosialt, og fordi 
de synes grillmat smaker godt. Det er 
også mange som griller fordi det er en 
utendørsaktivitet. De fleste griller ofte 
sammen med flere enn de som de van-
ligvis spiser middag sammen med.

Grillkompetansen? 
De fleste anser seg selv som relativt 
gode til å grille, og det er ingen endring i 
dette bildet fra 2006.

Hvor grilles det? 
De fleste har mulighet til å grille i egen 
hage. Det er også mange som har tilgang 
på balkong eller terrasse, et område 
som over tid har fått økt betydning for 
grilling.

Og med hva? 
Kullgrill og gassgrill er fremdeles de 
mest utbredte grilltypene, og spesielt 
gjelder det blant de som griller mest.
Over halvparten av de som bruker 
engangsgrill er positive til å benytte en 
”gassgrillautomat” i stedet. 

Mest brukt på grillen? 
Grillpølser holder stand som den mest 
brukte grillmaten. Mye på grunn av at 
den er ungenes favoritt og ”obligatorisk” 
hver gang. Svinekoteletter, svinefilet, kyl-
lingfilet, grønnsaker og hamburgere er 
også populært. Svinefilet er det produk-
tet som øker mest. De fleste av oss 
har grillet vanlige grillpølser, men det er 
også mange som har grillet kyllingpølser.
Bruken av fiske- og vegetarpølser er 
foreløpig lav.

Problemer med grilling? 
En av tre unngår å grille hele fileter eller 
andre store kjøttstykker, fordi det er 
vanskelig å få et godt resultat. Det har 
ikke skjedd noen endring i disse tallene 
fra 2006! Det er spesielt kvinner og de 
som ikke griller så ofte som synes dette 
er et problem.

Dette er en av flere interessante fakta som Grillundersøkelsen 
2008 viste. Det betyr at det er et stort potensial i grillmat. Og 

framfor alt i grillmat som gjør grillingen enklere. For det er tids-
faktoren de fleste nevner som en barriere, og ikke været. Noe mer 

du ønsker å vite? Her har du svar på en rekke aktuelle spørsmål. 

Mest brukt
Grillpølser holder stand som mest brukt 
på grillen. Svin er også populært, og 
svinefilet er det produktet som øker mest.

Grillundersøkelen 
2008

Opplysningskontoret for kjøtt gjennom-
fører grillundersøkelser annenhvert år 
for å kartlegge det norske folks atferd 
i forhold til grilling utendørs. Det er 
Synnovate som har utført undersøkel-
sen, og det har blitt intervjuet 1000 
personer over telefon i alderen 15 år 
og eldre. Undersøkelsen ble foretatt i 
uke 39 i 2008. 

Grillpølser

Svinekoteletter

Svinefilét

Kyllingfilét

Grønnsaker

Hamburgere

Grillspyd

Biff

Sommerkoteletter

Snadderpølser eller spesialpølser

Rød fisk

Flintstek

Spareribs/grillribbe

Helgrillet indre-/ytrefilet

Lammekoteletter

Hvit fisk

Kyllinglår

Skalldyr

Hel eller halv kylling

Kalkunbryst

Kalv

Lammestek

Kalkunlår

Helgrillet lam

85 %

64 %

63 %

62 %

61 %

60 %

57 %

56%

52 %

49 %

46 %

43 %

40 %

37 %

29 %

28 %

28 %

17 %

12 %

12 %

11 %

8 %

5 %

3 %

Halvparten av fol ket ønsker 
  å grille 
mer!

Ønske om å grille mer? 
Omtrent halvparten av de spurte skulle 
ønske de hadde hatt anledning til å grille 
mer enn hva de har gjort, noe som er 
på nivå med målingen i 2006, da vi også 
hadde en fin sommer.

Årsaker til mindre grilling enn 
ønsket? 
Mangel på tid er årsaken de fleste nev-
ner for ikke å ha grillet oftere. Det er 

positivt at det er svært få som nevner 
negative årsaker relatert til selve grillingen.

I hvilke husstander? 
Barnefamilier griller oftest, men også 
de som bor med en annen voksen uten 
barn griller relativt ofte.

I hvilke landsdeler? 
Vi finner flest av de som griller ofte på 
Østlandet utenom Oslo.

Grillsesongen? 
Som tidligere er mai den måneden grill-
sesongen begynner for de fleste, men 
tendensen over tid er at flere starter 
tidligere enn dette.

På hvilke ukedager? 
Helgen er den viktigste delen av uken 
for grilling, men folk griller også i stor 
grad på hverdager. Spesielt gjelder det de 
som griller mye.
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Grill til 
folket!
Grill er ikke bare en måte å tilberede mat på. Det 
er også et sosialt samlingspunkt. Der folk kommer 
sammen på fine sommerdager, grilles det. På stren-
der og i parker. Det er hyggelig, men har også en lite 
trivelig side. Engangsgrillene er ikke bare dårlige å 
grille på, de utgjør et stort forurensningsproblem.

Opplysningskontoret for kjøtt har et 
sterkt ønske om å bidra til positive grill-
opplevelser, uten negative konsekven-
ser for miljøet. Derfor har vi utviklet 
MatPratgrillen, en sosial måte å grille 
på. Dette er en stor, moderne, dob-
bel gassgrill med arbeidsbenk mellom 
grillsonene. Denne arbeider vi nå for å 
få plassert rundt om i landet, i alle slags 
uterom der folk kan tenke seg å hygge 
seg med grilling. 

Allerede i begynnelsen av mai vil de 
første grillene være i drift. På en av 
landets største offentlige grillarenaer, 
Sofienbergparken på Grünerløkka i 
Oslo. Brukerne betaler for grilltiden 

med bankkort. Inntekten går til kom-
munen som igjen sørger for driften av 
grillene, renhold og skifte av gassflasker.

MatPratgrillen vil bli introdusert for 
landets kommuner gjennom en turné 
som starter i mai og avsluttes i august. 
Da er det meste av Sør-Norge dekket, 
og vi håper at dette skal resultere i en 
omfattende utplassering av griller over 
det ganske land. I tillegg til positiv omtale 
av grillingens fortreffelighet, og selvfølge-
lig gode grillopplevelser uten forurens-
ning for folk flest.



På 16-1700 tallet ble det vanlig å ha noen få griser på nor-
ske gårder. De ble fôret på husholdningsavfall, løv, høy-
rester, mose og hestemøkk. På kjøkkenet stod bøtta der 
matavfall, potetvann og oppvaskvann ble samlet og tatt 
med i fjøset. På kysten var fiskeslo en viktig fõrkilde. Det 
inneholdt viktige proteiner og også fett som grisen kunne 
nyttegjøre seg. Nedover i Europa var bøk- og eikenøtter 
mye brukt. 
Utover på 1800 -tallet var det populært å sprengfôre 
slaktegrisen noen måneder før slakting. Den ble smellfeit 
og satt stort sett på baken ved troa. Beina klarte ikke å 
bære den lenger!

Heldigvis har forskningen og erfaringer gitt oss ny kunn-
skap om sammenhengen mellom fôrets innhold og grisens 
behov. Nå får hver type gris et spesialkomponert fôr – et 
for smågriser, et for diende purker, drektige purker og 
slaktegris. Det brukes gode, kvalitetssikrede råvarer av 

korn, soya, vitaminer og mineraler. Til purker skal det være 
mye energi, smågrisene må ha et lettfordøyelig fôr og 
slaktegrisen er en muskelbygger som får mye protein. Da 
utnyttes fôret optimalt og vi sløser ikke med de verdifulle 
råvarene. 

Grisen blir som sagt hva den spiser. I den tida den fikk 
fiskeavfall smakte fettet på grisen fisk. Får den eikenøtter 
de siste ukene før slakting, som i Spania, gir det en annen 
smak. Det er i Norge gjort forsøk på å tilsette furunåler 
uten at det ble videreført.
 
De siste årene er alle fiskeråvarer tatt ut av det aller mes-
te slaktegrisfôret. Et stort forskningsarbeid viste at det 
ville gi et svinekjøtt med mye færre smaksfeil og redusert 
fare for harskning. Litt dyrere fôr, men en trygghet for at 
forbrukeren får en god matopplevelse med svinekjøtt på 
tallerkenen! 
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Grisen 
blir hva den spiser

Grisen er som folk flest – den 

blir hva den spiser. Og det er 

ikke tilfeldig da grisen og 

menneskene er veldig like 

på mange vis. Fordøyelse-

systemet og omsetning av 

maten er nesten identiske. 

Derfor er det ikke likegyldig 

hva grisen har på menyen. 

Det påvirker veksten, helsa 

og ikke minst smaken og 

holdbarheten på kjøttet.

Nå bør du 
forberede deg 
til Årets Grill-
mesterskap

Dette er et mesterskap hvor ingen er 
proffe, men hvor alle har et brennende 
hjerte for hva som kan skapes på en 
grill. Lag fra kjøttbransjen og ferskvare-
avdelinger kjemper side om side med 
kompislag og lag bestående av alle mu-
lige yrkeskolleger. Til sammen utgjør de 
et stort fellesskap rundt grillens gleder. 
I folkejuryen sitter det representanter 
for folk flest. Fagjuryen består av noen 
av landets matkjendiser. Og de som blir 
kåret til Grillmestere og Norgesmestere 
i grilling vil hedres som verdige mestere. 

Hvert lag består av tre deltakere, og alle 
typer griller kan brukes. Det blir kåret 
Grillmestere i hver av disse disiplinene:

•	Grilltallerken,	hvor	hovedingrediensen
  består av lam eller storfe
•	Spareribs	(Baby	back	Ribs)
•	Beste	hjemmelagde	grillsaus/marinade	
  som leveres sammen med spareribs
•	Kylling
•	Storfe
•	Beste	burger
•	Triveligste	og	ryddigste	lag

Sammenlagtvinneren blir Norgesmester. 
Vinnerne i 2008, ”The perfect swine bbq 
team” fra Stavanger, med mottoet ”Alt 
som er grillet mindre enn 10 timer er 
fastfood”, blir å se på årets VM i BBQ 
i Memphis USA, 14. til 16. mai, og vil 
komme hjem med ferske impulser for 
ideer og retter før deltakelse i årets NM 
i grilling. Men i Grillmesterskapet kan alt 
skje, så slå dere sammen og sett i gang 
med forberedelsene. Uansett kan vi love 
”big time”.

Norgesmesterskapet 
i grilling har blitt en 
liten folkefest, både for 
deltakere og publikum. 
Og nå inviterer vi 
til sommerens 
heteste 
kappestrid. 

Ett norsk lag, 100 degrees 
Celsius, skal til Memphis og delta 
for tredje gang i VM. Laget består 
av to fra Kjøttbransjens Elitelag, 
klassevinnere fra NM i grilling og 
fire grillentusiaster fra Stavanger. 
Hjelp til forberedelse får laget fra 
tre amerikanere. Bjørn Tore Teigen 
fra OFK er lagleder. Laget hadde 
i fjor fire plasseringer blant topp 
20 og to blant topp 10, med fjerde 
plass som beste resultat. Ambi-
sjonene er høye i år også, og det 
kommer flere fra Norge for å være 
gjester og følge konkurransen på 
nært hold.

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.
 

Lørdag 22. august, 
mest sannsynlig på 
Aker Brygge i Oslo.
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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

*
*

*

*

På Årets første grilldag, lørdag 9. mai, vil 
OFK sammen med Kjøttbransjens Elite
lag gjennomføre kampanjen ”Grillsjekken”.

De vil være synlige i lokalmiljøer og i 
media, både med grillkontroller og ved 
å formidle grilltips og grillvettregler. Men 
hva med kundene dine? Burde ikke du 
tilby dem å selv foreta en enkel grill-
sjekk? Ikke bare før Årets første grill-
dag, men utover sommeren også.

Det kan være grunnlaget for en liten 
grillaktivitet i seg selv, og en markering 
av Årets første grilldag. Ikke minst vil 
dette gi butikken godt omdømme ved 
å vise at den faktisk bryr seg om sikker-
heten på den grillen kundene tilbereder 
maten sin på.

20092009

Er grillen stødig, og skrudd godt nok sammen? 

Er grillen ordentlig vasket og vedlikeholdt?

Er grillristen ren og klar til bruk?

Kull: Er funksjonene for trekk/luft ok, og er det en opp-

samling for kull under grillen?

Elektrisk: Er ledningen med støpsel hel og uten skade?

Gass: Er slangen uten sprekker, og er koblinger/slange-

klemmer skrudd riktig til? 

Lukt etter gasslekkasje, og test med såpevann om alle 

koblinger er tette!

Sjekk din egen 

grill og kryss av. 
Har du krysset av i alle ja-rubrikkene, kan du påføre 

grillen godkjent oblat.

Ja   Nei  

Ja   Nei  

Ja   Nei  

Ja   Nei  

Ja   Nei  

Ja   Nei  

grill og kryss av. 
20092009

Årets første grilldag:
Grillsjekk kundene dine!

Sjekklista er nå tilgjengelig på matprat.no. 
Det er bare å printe den ut i butikken og 
gi den til kundene.

 ) Lørdag 22. august er det NM i grilling*

*


