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Svinekjøtt 
og storfekjøtt

Kampanjeperiode
uke 34 - 36

                 Rask - Raskere 
                   - Superenkelt

MatPrat forenkler 
hverdagen



MatPrat har løsningen:
•	 gryteklare	kjøttprodukter
•	 raske	retter	fra	bunnen	av	–	
	 i	motsetning	til	ferdigmat	
•	 få	ingredienser
•	 delvis	bruk	av	halvfabrikata	
•	 renskåret	kjøtt	og	magre	deiger
•	 matprat.no	har	oppskrifter	på	
	 260	raske	retter,		60	superenkle	og	
	 tilbehør	i	hopetall
•	 våre	raske	retter	lages	på	20	minutter,	
	 og	tilfredstiller	forbrukerønskene	om	
	 ekte	og	naturlig	mat
•	 rettene	er	så	enkle	at	du	husker	dem	
	 etter	de	er	laget	én	gang

Rask MatPrat-film: 
Tacokjøttboller med 
grønnsakmos

Vi	vet	at	kjøttdeig	er	en	av	bestselgerne	
blant	middagsvarer,	og	kjøttdeig	av	svin	
(9	%	fett)	er	en	magrere	kjøttdeigvariant	
som	gir	et	sunnere	måltid.	Tacokrydder	
blandet	i	deigen	gir	det	lille	ekstra,	og	
bollene	lages	enkelt	ved	å	grave	ut	små	
boller	og	legge	rett	i	panna.	Potetmos	og

grønnsakblanding	i	ett	er	genialt:	en	lur	
måte	for	at	barn	skal	spise	grønnsakene,	
det	går	kjemperaskt	å	lage,	og	i	tillegg	
sparer	en	oppvask.	Dermed	blir	dette	en	
genial	favoritt	for	hele	familien!
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  Rask MatPrat  

Virkeligheten krever raske middagsløsninger til hverdags, sånn er det 
bare. Felles ønsker for de fleste er: kort tilberedningstid, forholdsvis 
sunn mat, en viss variasjon, og ikke for dyrt. Dessuten vet vi at de fær-
reste bruker oppskrifter på travle hverdager. 

Du trenger:
• kjøttdeig av svin • tacokrydder • potetmos • grønnsaksblanding, amerikansk type 

• salsa

Tacokjøttboller

Uke	 	 35	 36
	 	
startsiden.no	 	 •	 •
dagbladet.no	 	 •	 •
klikk.no	 	 •	 •
dinmat.no	 	 •	 •
nrk.no	 	 •	 •
msm.no	 	 •	 •

MEDIAPLAN
Internett

MEDIAPLAN
TV

Uke	 34	 35	 36

TV2	 •	 •	 •
TV3	 •	 •	 •
TVNorge	 •	 •	 •
Discovery	 •	 •	 •
National	Geographic	 •	 •	 •
Voice	TV	 •	 •	 •

“                 Hva barna 
liker, er ikke alltid 
det som voksne 
synes er spennende. 
Kunne hatt større 
register der 

                          småbarnsmor
                          uttalt til Research Int.“

er svaret på
et velkjent problem



Rask MatPrat-film:  
SUPERENKEL
	
Meksikansk	på	2	minutter:	tomatsuppe,	dypfryste	grønnsaker	og	suppeboller	funker	
perfekt	som	fullverdig	middag.	Minimalt	med	kokkelering	–	maksimalt	med	god	
smak!	En	vanlig	meksikansk	tomatsuppepose	som	utgangspunkt,	men	med	å	putte	
kjøttboller	og	grønnsaker	i,		forvandles	den	på	et	blunk	til	ordentlig	middag.	
60	superenkle	retter	på	matprat.no
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Du trenger: 
• biffkjøtt i strimler • pitabrød • hermetiske hakkede tomater 

• rødløk • ruccula • mozzarella

Pitapizza Nå er kampanjeproduktene:
- biffstrimler
- kjøttdeig av svin
- suppeboller/små kjøttboller

Rask MatPrat-film: 
Pitapizza med biffstrimler

Utrolig	rask,	enkel	og	god.	Går	adskil-
lig	kjappere	å	lage	enn	frossenpizza	og	
smaker	mange	ganger	bedre.	Halv-
stekte	pitabrød,	biffstrimler,	hermetiske	
tomater	og	litt	ost	–	rett	i	ovnen!
Biffkjøtt	i	strimler	er	et	ypperlig	pro-
dukt.	Strimlene	er	møre,	ikke	for	dyre	
og	gir	rask	tilberedningstid.	En	”møn-
sterstrimmel”	er	ca	1	cm	tykk	og	8	cm	
lang.	Denne	størrelsen	har	minimal	
steketid	og	kan	brukes	til	pasta,	tex-mex	
og	enkle	gryte-	og	panneretter.	

Lange dager på jobb skaper behov 
for raske måltider.
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  Hverdagsheltene du må ha 
             nok av. Fyll opp med 3 raske!

Når	Rask	MatPrat	ruller	på	TV	i		uke	34,	
35	og	36	vet	vi	at	oppmerksomheten	
rundt	”kjøttheltene”	i	MatPrat-filmene	
gjør	at	ingrediensene	får	bein	å	gå	på!	
Dette	er	derfor	produktene	du	skal	ha	
nok	av	i	perioden.	I	tillegg	til	kjøttdeig	
av	svin	og	strimlet	biffkjøtt	har	vi	nå	på	
MatPrat	lansert	en	ny	serie	med	hver-
dagshelter	som	går	under	betegnelsen	
”superenkle	retter”.	I	filmen	”Meksi-
kansk	på	2	minutter”	er	det	suppeboller	
som	gjør	hverdagen	enklere	for	oss.		

Lørdag 22. august, i Birkelunden i Oslo. 

Sommerens	heteste	kappestrid	har	blitt	en	liten	folkefest,	både	for	deltakere	og	publikum.	Derfor	anbefales	
det	på	det	varmeste	å	delta	i	fellesskapet	rundt	grillens	gleder,	enten	som	deltaker,	medlem	av	folkejuryen	
eller	som	”prøvesmaker”.	Mer	informasjon	på	matprat.no

HUSK!

Kjøttdeig
 av svin

Suppeboller

Strimlet
 biffkjøtt

“              Umulig kombi-
nasjon av tid, 
mettende, så sunt 
som det går an og 
noe barna liker

                  alenemor
                             uttalt til Research Int.                              “
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Kriteriene	for	at	en	rett	skal	få	lov	til	å	
ligge	her	er	at	de:
	
-	 inneholder	maks	5	ingredienser	
	 inklusiv	tilbehøret
-	 ingrediensene	skal	være	tilgjengelig	i	
	 lavprisforretninger
-	 i	hovedtrekk	skal	bestå	av	ferdige	
	 komponenter,	ingen	ting	skal	lages	fra	
	 bunnen	av
-	 skal	være	ferdig	bearbeidet	når	det	
	 gjelder	kjøtt:	pølser,	kjøttboller,	
	 smårettskinke	m.m.
-	 helst	skal	være	gryteklare	når	det	
	 gjelder	grønnsaker:	hermetiske,	dyp-	
	 fryste	eller	ferdig	oppskåret
-	 kan	tilføre	det	lille	ekstra	med	for		
	 eksempel	hakket	urt,	hvitløk	eller	chili	

Dette	tror	vi	fort	kan	bli	blant	våre	mest	
besøkte	sider,	da	alle	undersøkelser	
tyder	på	at	det	er	et	stort	behov	for	
nettopp	enkle	og	raske	middagstips.	Ikke	
minst	ønsker	folk	at	disse	tipsene	skal	
finnes	i	butikkene,	slik	at	man	kan	handle	
uten	å	ha	planlagt	på	forhånd.	Konkrete	
idéer	på	det	evige	spørsmålet	om	hva	en	
skal	ha	til	middag	i	dag	ønsker	de	å	finne	
i	butikken.

Ferdig plakatmateriell
Sånn	sett	har	vi	gjort	det	enkelt	også	for	
butikkene.	Nedenfor	ser	du	12	”Super-
enkle	retter”.	På	neste	oppslag	ser	du	
hvordan	disse	middagstipsene	på	en	
superenkel	måte	eksponeres	for	dine	
kunder.
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Rask – Raskere – Superenkelt
Det er definitivt ikke fest hver dag. For folk flest er det travle hverdager 

det er mest av. Dette har MatPrat tatt konsekvensene av. Folkets dom er at 
det ikke fungerer  med oppskrifter på flotte og fancy retter med lange 

ingredienslister når middagslagingen skal være unnagjort i en fei. Derfor har 
vi under Rask MatPrat samlet en mengde retter som du nå vil finne under

 fanen ”SuperEnkel”.

Oppskriftene fi nner du på matprat.no

Dette trenger du:SmårettbaconFerdigstekte pannekakerRucculaCherrytomaterLettrømme

Superraske fylte pannekaker

Superenkelt

Oppskriftene fi nner du på matprat.no

Dette trenger du:SmårettskinkeDypfryst wokblanding Ferdigkokte nudlerChilipulver
Egg

Stekte nudler

Superenkelt

Oppskriftene fi nner du på matprat.no

Dette trenger du:Kjøttboller ByggrisTomaterDypfryste erterTzatziki

Kjøttboller med byggrissalat

Superenkelt

Oppskriftene fi nner du på matprat.no

Dette trenger du:ChilipølserMaistortilla/wrapKremost naturellGuacemole på boksRuccula

Pølsewrap

Superenkelt

Oppskriftene fi nner du på matprat.no

Dette trenger du:Løvbiff Dypfryste erterDypfryste potetbåterFerdig bearnaisesaus

Løvbiff  med ertepuré

Superenkelt

Oppskriftene fi nner du på matprat.no

Dette trenger du:KjøttbollerDypfryst wokblandingFerdig woksausBoil-in-bag ris

Kjøttbollewok

Superenkelt

Oppskriftene fi nner du på matprat.no

Dette trenger du:KjøttpuddingDypfryst brokkoligratengMakaroni

Kjøttpudding med brokkoligrateng

Superenkelt

Oppskriftene fi nner du på matprat.no

Dette trenger du:Ferdigstekte hamburgereRødløk
RucculaPolarbrødLettrømme

Polarburger

Superenkelt

Oppskriftene fi nner du på matprat.no

Dette trenger du:Ferdig stekte kjøttkakerDypfryste potetbåterSjysaus
ChiliDypfryst grønnsaksblanding

Fars sterke kjøttkaker

Superenkelt

Oppskriftene fi nner du på matprat.no

Dette trenger du:FalukorvFerdig pizzabunn (ustekt)LettrømmePesto
Tomater

Pai med falukorv

Superenkelt

Oppskriftene fi nner du på matprat.no

Dette trenger du:FalukorvBaguetter
SalsaRevet hvitostCherrytomater

Pariserpizza med falukorv

Superenkelt

Oppskriftene fi nner du på matprat.no

Dette trenger du:ChilipølserFersk fullkornpastaArrabbiata pastasausRuccula

Chilipølsepasta

Superenkelt

“              Noe lettvint  
som ikke krever lang 
forberedelse, har få 
ingredienser, er 
hurtig å lage og uten 
mange boller 
og visper 
  
                       mor med store barn
                       uttalt til Research Int.

“

    1. Gå inn på matprat.no

2. Klikk på Rask

    3. Klikk på SuperEnkel



-	 Og	den	femte	setter	du	ved
	 lettrømmen.

-	 Den	fjerde	ved	cherrytomatene.

Butikksjef	Martin	Olstad	på	Kiwi	Oppe-
gård,	utenfor	Oslo,	krysseksponerer	
varer	så	ofte	han	kan.	–	Med	kryssek-
sponering	oppnår	jeg	umiddelbart	en	
klar	salgsøkning,	sier	han.	Slik	gikk	han	
fram	når	en	av	de	12	superenkle	rettene	
ble	krysseksponert	i	hans	butikk.

-Plakatene	i	denne	serien	tar	for	seg	
det	kunden	trenger	av	ingredienser.	Her	
er	det	ikke	angitt	hvor	mye	en	trenger	
av	hver	ingrediens,	fordi	rettene	i	seg	
selv	er	så	vidt	enkle	at	kunden	selv	bør	

kunne	vurdere	dette.	I	retten	”Super-
raske	fylte	pannekaker”	er	det	fem	
ingredienser.	Derfor	trenger	du	fem	
plakater	også.

-	På	den	måten	gir	du	med	én	plakat	én	
middagside	ved	fem	råvarer,	og	guider	
kunden	gjennom	middagskjøpet.	Det	
pleier	å	gi	resultater,	avslutter	Martin	
med	et	lurt	smil.
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Hverdagsproblemene løser 
du superenkelt
Svaret	på	forbrukernes	ønsker	om	rask	
middag,	men	som	også	er	rimelig	sunn	
og	smaker	godt	er	krysseksponerings-
plakater.	Plakater	til	et	dusin	superenkle	
retter	står	til	din	disposisjon.	Det	eneste	
du	trenger	å	gjøre	er	å:

1	Gå	inn	på	matprat.no/bransje.	Bruker-
navn	er	”bransje”	og	passord	er	”kj0tt”.
(Tallet	0	erstatter	bokstaven	ø).

2	Klikk	videre	på	Kampanje:	Rask.	Plaka-
ter:	Superenkelt.	Deretter	klikker
du	på	”Plakater	-	skriv	ut”.

3	Du	velger	antall	og	utskriftsformat,	og	
får	plakatene	ferdig	ut	på	din	printer.

- Umiddelbar salgsøkning

Butikksjef Martin Olstad, Kiwi Oppegård, 
krysseksponerer så ofte han kan.

-	 Den	ene	plasserer	du	på	
	 reolen	for	smårettbacon.

-	 Den	andre	plasserer	du	ved	de	
	 ferdigstekte	pannekakene.

-	 Den	tredje	plasserer	du	der	
	 rucculaen	ligger.
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Inspirasjon er undervurdert i arbeidslivet. Allikevel er det noen forunt 
å kunne omgi seg med et annerledes og inspirerende arbeidsmiljø. 
Inger-Johanne Axelsen arbeider for Research International, og har 
forståelig nok valgt å operere fra sitt hjemmekontor i pittoreske Karde-
momme-by omgivelser på Kampen i Oslo. Hun har i snart 10 år jobbet 
med kvalitativ markedsanalyse, eller med andre ord, å avdekke folks 
motiver for at de handler som de gjør. 

- Ja, det er dette jeg trenger
Det	ble	kort	og	godt	svaret	når	hun	
på	vegne	av	Opplysningskontoret	for	
kjøtt	testet	ut	de	fem	kjerneområdene	
for	MatPrat-konseptet:	Sunn,	Rask,	Kos,	
Gjester	og	Tradisjon.	Testene	ble	gjort	
i	form	av	samtaler	i	naturlig	miljø.	Det	
vil	si	at	Inger-Johanne	oppsøkte	22	ulike	
hjem	og	gjennomførte	gruppesamtaler	
om	middagsvaner	og	valg	av	middags

mat.	-	Men	behovene	og	kravene	til	de	
forskjellige	anledningene	varierer,	sier	
hun.	-	Det	er	forskjell	på	helg	og	hver-
dag,	hverdag	og	fest.

Det viktigste på en hverdag
-	Når	det	gjelder	hverdagene	fant	vi	ut	
at	kravene	til	en	hverdagsmiddag	var	
veldig	like,	uansett	husstandens	alder	og	
livssituasjon.	Vi	snakket	med	unge	single,	
samboerpar,	enslige,	barnefamilier,	middel-
aldrende	med	barn	som	var	flyttet	ut	
og	eldre	mennesker.	Fellesnevneren	var	
at	når	det	var	tid	for	middag	var	man	
både	sliten	og	sulten.	For	mange	skulle	
middagen	ofte	skje	mellom	forskjellige	
aktiviteter.	Barn	og	voksne	kom	hjem	
for	å	spise	middag,	for	så	å	dra	ut	på	en	
eller	annen	ettermiddagsaktivitet.	Derfor	
var	det	gjennomgående	én	ting	som	var	
viktig	for	folk:	

matlagingen	skulle	ta	kort	tid

Men,	det	var	et	men.	Det	var	ikke	nok	at	
maten	skulle	være	rask	å	forberede	og	
tilberede.	Den	skulle	være	”ordentlig”,	
også,	presiserer	Inger-Johanne.

Hverdagsdilemmaet
-	I	samtalene	avdekket	vi	nok	et	viktig	
poeng,	forteller	hun	videre.	-	Ulempen	
ved	at	hverdagens	middagslaging	skal	
skje	i	en	fei,	er	at	mange	synes	at	maten	
blir	kjedelig	og	lite	fantasifull,	og	at	det	
er	vanskelig	å	finne	på	noe	nytt.	Folk	
flest	opererer	med	et	repertoar	på	
20-30	retter,	men	mange	av	disse	gjentas	
uke	for	uke.	I	og	med	tidsklemma,	forblir	
kokeboka	i	hylla	og	terskelen	for	å	prøve	
noe	nytt	er	i	tillegg	forholdsvis	høy.	
Dette	er	faktisk	helt	omvendt	av	hvor-
dan	de	fleste	opplever	sine	matlagings-
vaner	i	helgene,	påpeker	hun.

Små forventninger til butikkene
-En	skulle	tro	at	forbrukerne	på	travle	
hverdager	ville	søke	butikkene	for	
inspirasjon.	Men	neida,	i	samtalene	fram-
kommer	det	at	forbrukerne	nærmest	
er	skuffet	over	butikkene,	og	har	små	
forventninger	med	hensyn	til	hva	
handelsleddet	skal	bidra	med.	Her	ligger	

det	derfor	et	stort	potensial	for	mersalg	
ved	å	tilrettelegge	valg	av	hverdags-
middagene	på	en	effektiv	måte,	ivrer	
Inger-Johanne.

-Det	vanlige	handlemønsteret	er	at	man	
starter	med	råvarene	og	deretter	finner	
ingrediensene	som	passer	til.	Forbru-
keren	selv	må	være	kreativ.	Her	kunne	
butikkene	med	enkle	midler	gjort	mye	
for	å	hjelpe	kundene	ut	av	tidsklemma.	

Tips og råd er løsningen
	For	eksempel	å	formidle	”10	gode	
pastaretter”	eller	”10	enkle	retter	med	
strimlet	kjøtt”.	Det	er	imidlertid	to	ting	
som	er	viktig	å	merke	seg	her,	tipser	
hun.	Det	ene	er	at	løsningene	ikke	må	bli	
for	kompliserte,	verken	når	det	gjelder	
ingredienser,	forberedelse	eller	tilbere-
delse.	For	barnefamilier	er	det	dessuten	
viktig	at	barna	liker	maten.	Det	andre	er	
å	huske	at	variasjon	er	et	problem	for	
kundene.	Derfor	må	butikken	nettopp	
kunne	tilby	variasjoner	–	noe	nytt	fra	
dag	til	dag.	Det	koker	da	ned	til	at	for-
brukerne	har	behov	for	å	bli	presentert	
for	enkle,	kjappe	retter,	gjerne	ting	som	
er	kjente	fra	før,	konkluderer	markeds-
analytikeren.	Hun	har	også	testet	ut	
MatPrats	nyutviklede	konsept,	”Super-
enkle	retter,”	i	gruppesamtaler.	Respon-
sen	var	nok	en	gang	overveldende	og	
entydig:	-	Det	er	dette	vi	vil	ha,	kan	
Inger-Johanne	Axelsen	med	stor	tyngde,	
på	forbrukernes	vegne,	slå	fast.

Koden knekkes 
Skal	vi	oppsummere,	blir	det	at	hver-
dagsmiddagene	er	viktige	for	familiene.	
Det	er	kanskje	det	eneste	sosiale	sam-
lingspunktet	i	løpet	av	dagen.	Men	tiden	
er	knapp,	og	for	å	bevare	matroen	er	
det	også	viktig	at	maten	smaker	godt.	
For	å	gjøre	din	butikk	til	en	virkelig	
Middagsbutikk	er	det	derfor	dette	som	
skal	til	for	å	knekke	koden:	Tips	kundene	
om	varierte,	enkle	retter	som	smaker	
godt	og	er	sunne	også.	Og	som	i	tillegg	
kan	lages	på	maks.	30	minutter.	
Med	andre	ord:	Superenkle	retter!	
På	matprat.no	finner	du	60	av	dem.

  Det hun ikke vet 
om dine kunders 
  middagsvaner 
    er ikke verdt å vite

“              Må være 
lettvint og ta maks 
30 minutter 
å lage 
                   par med store barn
                   uttalt til Research Int.“
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I	et	av	programmene	er	hun	på	jakt	
etter	tips	som	vil	gjøre	middagen	for	
henne	og	familien	sunnere,	men	også	
mer	allsidig.	Og	helst	skal	maten	selvsagt	
ikke	ta	lang	tid	å	lage...

-	Til	middag	spiser	vi	veldig	mye	pølser.	
Det	skal	gå	fort.	Og	posesuppe	eller	
posepotetstappe.	Jeg	vet	jo	at	det	ikke	
er	bra,	men	det	eneste	man	tenker	etter
jobb,	er	jo	å	få	i	seg	litt	mat,	sier	Kristin	
fortvilet.
En	av	familiene	hun	besøkte	kommer	
derfor	med	et	nyttig	tips.

-	Du	må	planlegge	litt,	sånn	er	livet,	sier	
Marit	Røttingsnes	Westlie.

Men	for	Kristin	starter	problemene	
allerede	før	hun	kommer	til	kjøkkenet.	

Hun	er	ikke	veldig	glad	i	å	gå	i	butikken	
og	handle,	og	får	lettere	paranoia	med	
en	gang	hun	ser	all	maten	i	hyllene.

-	Når	jeg	kommer	inn	i	en	matbutikk,	
får	jeg	akutt	narkolepsi.	Det	er	liksom	så	
mye	mat,	og	så	vet	jeg	ikke	hva	jeg	skal	
ha,	sier	hun	om	livet	som	småbarnsmor	
og	presset	om	å	alltid	finne	på	noe	nytt	
til	middag.

-	Det	er	så	mye	mat	over	alt,	og	så	snak-
ker	liksom	ikke	maten	til	meg.	Jeg	ser	
ikke	hva	maten	kan	bli...

Kanskje	et	tankekors	for	en	og	annen	
dagligvarebutikk?

   - Jeg får 
akutt narkolepsi 
      i matbutikken   (Kristin Skogheim)

I programmet «Skogheims» på TV2 tok programleder 
Kristin Skogheim seerne hjem til seg selv og viste 
hverdags-problemene som oppstår i en moderne små-
barnsfamilie. 

“                 Finne på 
noe nytt hver dag 
er vanskelig  

                   mor med store barn
                   uttalt til Research Int.“
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-	Det	er	gøy	å	endelig	være	i	gang	med	
dette	prosjektet,	og	vi	har	kjempetro	på	
at	det	vil	bli	en	suksess.	Grillen	som	nå	
er	satt	opp	er	av	høy	kvalitet,	er	enkel	
og	billig	i	bruk,	og	står	klar	for	å	grille	
pølser,	koteletter	og	alt	annet	som	hører	
med,	sier	en	tydelig	stolt	informasjonsle-
der	i	Opplysningskontoret	for	kjøtt,	Oda	
Christensen.
	

Ikke	mindre	enn	to	statsråder	hadde	
møtt	opp	til	premieren	for	Norges	
første	MatPrat-grill,	og	miljøvernminister	
Erik	Solheim	gledet	seg	over	initiativet.	
-	Avfall	og	forsøpling	er	noe	folk	er	
opptatt	av,	og	som	de	gjerne	tar	opp	
med	oss	politikere.	Mange	opplever	at	
forsøpling	ødelegger	noe	av	opplevelsen	
ved	å	ferdes	i	parker,	på	strender	og	
langs	turstier.	På	fine	sommerdager	er	

brukte	engangsgriller	svært	synlige	
og	skjemmende	på	mange	steder,	uttalte	
Solheim.	-	Den	beste	måten	å	unngå	
forsøpling	på,	er	å	hindre	at	avfall	
oppstår.	Da	trenger	vi	alternativer	til	
engangsgrillen.	Jeg	synes	det	er	positivt	
at	det	utvikles	varige	griller	som	kan	
brukes	i	parker	og	på	andre	utfartsste-
der,	sa	Erik	Solheim	videre.	

Politikere hyllet 
     MatPratgrillen
Nå er den aller første “MatPrat-grillen” på plass i Sofienbergparken i 
Oslo. Opplysningskontoret for kjøtt håper dette bare er starten på et 
grilleventyr som vil bety renere parker og bedre grillmåltider. 

“                Hverdags-
middagen må 
kombineres med 
fritids-
aktiviteter 

                      far med store barn
                      uttalt til Research Int.

“
Miljøvernminister Erik Solheim fikk 
selv prøve MatPrat-grillens gleder.



18 19

…og leve lykkelig alle sine dager!

Det	er	selvfølgelig	målet	for	en	bonde,	
men	også	målet	for	dyrene	hun	har	i	fjø-
set.	Vi	har	tatt	på	oss	et	stort	ansvar	når	
vi	holder	husdyr	–	enten	det	er	kjæledyr	
eller	produksjonsdyr.	Målet	er	at	de	i	
størst	mulig	grad	skal		kunne	leve	ut	sin	
naturlige	adferd,	styrt	av	instinkter	fra	
den	tida	de	levde	fritt	i	naturen.	Samtidig	
er	de	naturlige	fiendene	borte	og	maten	
blir	servert	nesten	før	de	kjenner	at	de	
er	sultne!
Mange	forbrukere	er	også	opptatt	av	
hvordan	dyrene	har	det.	I	Sverige	er	det	
nå	stort	oppstyr	etter	at	det	ble	vist	et	
tv-program	om	dansk	svineproduksjon.	
Det	viste	at	slaktegrisene	hadde	det	
trangt,	purkene	sto	innstengt	på	bås	uten	
muligheter	for	å	bevege	seg	og	bonden	
uttalte	at	det	var	slik	det	skulle	være.	
Det	har	skapt	motstand	mot	dansk	
kjøtt	i	svenske	butikkhyller.	Slik	uttøves	
forbrukermakt.

I	Norge	fikk	vi	ny	lov	om	hold	av	svin	
i	år	2000.	Ingen	griser	skulle	lenger	stå	
innestengt	i	en	bås,	men	ha	mulighet	
for	å	bevege	seg	fritt.		Arealkravet	per	
purke	og	slaktegris	i	en	binge	er	større	
hos	oss	enn	i	de	fleste	andre	land.	Det	
koster	mer,	men	samtidig	holder	dyrene	
seg	friskere.	Drektige	purker	får	beveget	

seg	slik	at	de	er	i	god	form	når	de	skal	
føde.	Hos	slaktegrisene	blir	smittepres-
set	mindre	og	stressfaktorene	færre	når	
de	ikke	går	så	tett.	Skulle	de	bli	syke	er	
all	medisinbruk	under	streng	kontroll	av	
hensyn	til	grisen,	forbrukeren	og	samfun-
net.	I	noen	land	har	en	fått	problemer	
med	antibiotikaresistens	på	grunn	av	
lemfeldig	bruk	av	medisiner.	Det	gjør	vi	
mye	for	å	unngå	i	Norge.

Vi	bønder	ønsker	at	det	vi	driver	med	
skal	tåle	innsyn.	Så	må	den	som	kikker	
inn	huske	at	det	er	forskjell	på	ville	dyr	
ute	i	naturen	og	et	profesjonelt		hus-
dyrhold.	Vi	har	dette	som	levevei	og	kan	
ikke	leve	av	en	håndfull	dyr	som	graver	
i	jorda	bak	låven.	Men	det	ligger	veldig	
mye	adferdsforskning	bak	måten	vi	
driver	på	i	dag.	Og	det	er	ikke	tvil	om	at	
dyrene	responderer	på	gode	levevilkår	
og	godt	stell	–	tilpasset	deres	instinkter.	
Dette	blir	en	vinn-vinn	situasjon	mellom	
grisen	og	bonden.	Jeg	som	går	i	fjøset	
hver	dag	merker	fort	om	noen	dyr	er	
utilpass.	For	tro	meg	–	arbeidsdagen	
preges	av	hvordan	dyra	har	det.	Lykken	
er	harmoniske,	trivelige	dyr	som	ser	på	
deg	med	et	våkent	blikk	og	med	krøll	på	
halen!	

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

Men	det	var	ikke	bare	miljøentusiaster	
som	frydet	seg	over	et	alternativ	til	
engangsgrillen.	Det	at	MatPrat-grillen	vil	
gi	mulighet	for	langt	bedre	grillmåltider,	
har	også	vært	et	viktig	argument.

At	mat	tilberedt	på	den	nye	MatPrat-
grillen	smaker	bedre	enn	engangsgrillet	
mat,	fikk	landbruks-	og	matminister	
Lars	Peder	Brekk	erfare	da	han	var	den	
aller	første	til	å	fyre	opp	grillen	under	
åpningen.-	Miljøbevisst	matlaging	gir	også	
hyggeligere	måltider.	Derfor	er	MatPrat-
grillen	en	glimrende	løsning	som	jeg	
håper	mange	vil	benytte	seg	av,	og	som	
opplagt	bidrar	til	mindre	forsøpling	ved	
våre	felles	utfartssteder,	slo	landbruks-	
og	matminister	Lars	Peder	Brekk	fast.
	
Og	i	sommer	reiser	representanter	for	
Opplysningskontoret	for	kjøtt	rundt	
på	promoteringsturné	til	andre	byer	i	
Norge	for	å	overtale	kommunale	
politikere	til	å	bevilge	sine	innbyggere	
en	fellesgrill.

“
“

                 Utfordring å 
                 prøve noe nytt. 
Er sultne når vi kom-
mer hjem fra jobb
 
                                   par,uten barn
                                   uttalt til Research Int.

Matminister Lars Peder Brekk viste godt
håndlag, også med grillen.
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)  Torsdag 24. september er Fårikålens Festdag* ) Lørdag 22. august er det NM i grilling*

Rundt	250	grillteam	konkurrerte	om	
mer	enn	90.000	dollar	i	priser,	heder	
og	ære	under	verdensmesterskapet	i	
grilling,	”Memphis	in	May”.	Det	endte	
med	norske	hedersplasser.	-	Først	fikk	
vi	andreplass	i	«Exotic»-klassen	med	
lammeretten	vår.	Da	vi	gikk	av	scenen	
ble	vi	ropt	opp	igjen:	Ny	andreplass	i	
«Beef»,	forteller	de	norske	laglederne,	

Craig	Whitson	og	Opplysningskontoret	
for	kjøtts	Bjørn	Tore	Teigen,	som	nå	
har	deltatt	flere	år	i	det	prestisjetunge	
mesterskapet.	

Det	norske	laget	fikk	også	6.	plass	for	
sennepsausen	og	13.	plass	for	kylling.	
Foruten	laglederne	er	følgende	med	på	
laget:	Endre	Gabrielsen	fra	Gastrono-

misk	Institutt,	frilanskokk	Nicolai	Lunds-
gaard,	Espen	Lynghaug	og	Hans	Petter	
Halmrast	fra	Kjøttbransjens	Elitelag,	den	
amerikanske	grillspesialisten	Shannon	
Ford	og	grillentusiastene	Geir	Johansen	
og	Anne	Kathrine	Teigen.	Et	sterkt	lag	
som	fikk	vist	at	de	kan	både	mat	og	grill.	

Norsk sølv i Grill-VM

  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  53

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

*
*


