
INFORMERER

8/09

Renskåret 
svinekjøtt og  storfekjøtt

Kampanjeperiode
uke 43-45

Bearbeiding i butikk
gir bedre produkter
og økt lønnsomhet



2 3

Som datter av hele Norges slankedronning, Grete Roede, har Jeanette selvfølge-
lig fått gode spisevaner inn med morsmelken. Og når hun i tillegg er den som 
utad ivaretar bedriftens kjerneverdier, som ”friskt, ekte, motiverende og sunt”, 
anser vi henne som 
den rette dommer av 
vår Sunne MatPrat.

                                                            Vi penser oss for-
                                                    siktig inn på temaet med 
                                                      noen generelle betrakt-
                                                         ninger om hva slags 
                                                              kost kurslederne 
                                                                anbefaler for 
                                                                   tusener på
                                                                   tusener av litt 
                                                                   for tunge nord-
                                                                 menn. Og svaret
                                                               er langt i fra egnet
                                                            fra å skremme noen
                                                       fra den smale vei.
                                                      – Rett og slett vanlig mat,
                                                  svarer Jeanette befriende.
                                                – Vi baserer oss på norsk mat
                                             og norske spisevaner. Et regel-
                                          messig og variert kosthold i 
      passende mengder. Det betyr lite
                                    og ofte, i stedet for mye og sjeldent, 
                               med 4-6 måltider om dagen. Da går det i
                             grove kornvarer, magre kjøtt- og fiske-
                           sorter, magre meieriprodukter, mer frukt 
                        og grønt og masse vann.

                    Motivert til å sette kjøttet spesifikt i fokus, spør 
                  vi rett ut om i hvilken grad kjøtt er forenlig med 
              sunne kostvaner. Vi aner en litt strengere tone i 
          stemmen da hun svarer at kjøtt jo kan være så mangt. 
       Men, jo da, det kan man så absolutt spise, om ikke alltid, 
så i hvert fall noen ganger i uka. Og da anbefales renskåret 
kjøtt og magre kjøttprodukter, som for eksempel karbonade-
deig framfor kjøttdeig. - Mange tror fortsatt at svinekjøtt er fet

mat, påpeker hun, mens sannheten er at svinekjøtt inneholder 
mye mer sunt fett enn tidligere blant annet på grunn av våre 
dagers fôr. Hun beroliger oss til og med ved å påstå at vi ikke 
trenger å være redde for fettet. – Stek gjerne med fettet på, 
da smaker det så mye bedre, men la fettet være igjen på tal-
lerkenen, formaner hun. - Kjøtt inneholder masse proteiner, 
og kjennes jo litt i magen, noe som kanskje er særlig viktig for 
menns forgodtbefinnende. Dessuten er det viktig å tenke på 
tilbehøret, tillegger hun. – Sjysaus i stedet for fløtesaus, kesam, 
yoghurt – eller ekstralett rømme i stedet for rømme, olje og 
eddikbaserte dressinger... 
Og apropos tilbehør. En god leveregel er å dele tallerkenen 
inn i tre deler, kurser hun videre. En del kjøtt eller fisk, en del 
grønnsaker (kan gjerne bugne) og en del poteter, ris eller pasta.

Men lever hun selv som hun lærer? – Jeg er glad i kjøtt selv, 
jeg, innrømmer hun, men spiser det ikke for ofte eller for sent 
om kvelden. Kjøtt er kosemat i helgen, gjerne en grillet biff 
med sjy. Og til hverdags er det lett å ty til spagetti hjemme 
hos oss også, vel og merke med karbonadedeig. For nordmenn 
flest er glad i kjøtt, og kjøtt er en viktig og god næringskilde. 
Derfor inngår kjøtt også i våre oppskrifter. For å fremme et 
sunt kosthold i det daglige er det viktig at maten passer hele 
familien. Det vanlige er at kvinner liker litt lettere kjøttvarian-
ter og menn litt tyngre kjøtt.

Og sånn avslutningsvis, Jeanette, på vegne av noen vi kjenner, 
hva er det viktigste for å oppnå riktige og varige kostvaner så 
vi kan unngå vektøkninger og aller helst redusere noen kilo? 
– Det er ikke å gå for radikalt til verks, men å gjøre mindre 
endringer i en retning du kan trives med på sikt. Risikoen inn-
treffer når man faller for en fristelse. Derfor er det fornuftig 
at man trives såpass bra med et endret kosthold at fristelsene 
ikke blir for store. Og det er faktisk mulig, avslutter hun. Dom-
men har falt, og den er absolutt til å leve med.

  Alle vet at epler er sunt,men hva
      med kj øttet, Jeanette Roede?   



54

Sunn mat og god mat kan med stor 
fordel kombineres. Det er en merkelig 
oppfatning blant mange at sunn mat har 
kjedelig smak, og at sunn mat spiser man 
bare til hverdags. Heldigvis er det ikke 
slik. For MatPrat er det en selvfølge at 
den sunne maten er god.  
 

Tre sunne MatPrat-filmer:

Biff med god samvittighet
Biff har aldri vært fet mat, men det 
tradisjonelle tilbehøret med bernaise og 
pommes frites gir mye fett til biffmid-
dagen. Når bernaise byttes ut med 
chilidressing, og pommes frites erstattes 
med bakt potet, reduseres fettinnholdet 
med 30 prosent!
En porsjon inneholder: 7 g fett, 332 kcal

Biffsalat
Stekte biffstrimler i kombinasjon med 
fargerike grønnsaker. Sunt, lettlaget og 
mettende med proteiner, jern og vitami-
ner i skjønn forening.
En porsjon inneholder: 26 g fett, 479 kcal

Kickwok
Sunn mat i full fart! Et bevis for at 
ordentlig mat lages fra bunnen av på 
minimalt med tid. Dette er motvekten til 
usunn ferdigmat.
En porsjon inneholder: 12 g fett, 517 kcal

Sørg for å ha en velfylt kjøtt-
disk med disse produktene

•	 Biffer	av	ytrefilet	storfe
•	 Biffstrimler
•	 Svinekjøtt	i	strimler

Dessuten er det viktig å ha rikelig av de 
andre sunne produktene:

•	 Storfe	mørbrad
•	 Storfe	flatbiff
•	 Storfe	indrefilet
•	 Svin	ytrefilet
•	 Svin	flatbiff
•	 Svin	indrefilet

matprat.no
har 230 sunne fristelser med kjøtt, og 
alle disse oppskriftene er selvsagt næ-
ringsberegnet. Når du henviser kundene 
hit har de store muligheter til inspira-
sjon og variasjon. Magert kjøtt av storfe 
og svin, sammen med grønnsaker, er det 
beste utgangspunktet for riktig mat og 
god samvittighet.

matprat.no/bransje
Under Kampanje: Sunn finner du salgs-
fremmende plakater du enkelt kan skrive 
ut og henge ved den aktuelle vareplasse-
ringen i butikken. Dette er til stor hjelp 
for kundene og gir mersalg i butikken.

56 % av befolkningen er meget eller ganske interessert i helseriktig kosthold 
(Spisefakta 2008). Det er en økning på 12 prosentpoeng i forhold til tilsvarende 
undersøkelse i 2004. Dette viser at helse- og sunnhetstrenden har inntatt 
Norge i fullt mon, og at stadig flere er opptatt av riktig mat til enhver tid. Ikke 
overraskende er kvinner mer opptatt av sunnhet enn menn, men det nye nå er 
at også unge mennesker er mye mer opptatt av et sunt kosthold.  

MEDIAPLAN
TV

Uke  43 44  45
TV2	 	 •	 •	 •	
TVNorge	 	 •	 •	 •	
TV3	 	 •	 •	 •	
Voice	TV	 	 •	 •	 •

Internett 
vg.no	 	 •	 •	 •
dagblaldet.no	 	 •	 •	 •
startsiden.no	 	 •	 •	 •
nettavisen.no	 	 •	 •	 •
matogdrikke.no	 	 •	 •	 •
aperitif.no	 	 •	 •	 •	

Sunn MatPrat 
– det handler om å spise riktig 



Myndighetenes sunnhetsmerke, Nøkkelhullet, ble lansert i juni 2009

Få har grepet mulighetene
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Nøkkelråd for et variert og sunt 
kosthold 

•	 spis	minst	tre	porsjoner	grønnsaker	og	to	
 porsjoner frukt daglig 
•	 velg	kokte	eller	bakte	poteter	fremfor	chips	og	
 pommes frites 
•	 spis	grove	korn-	og	brødvarer	
•	 spis	mer	fisk	-	både	som	pålegg	og	middag	
• velg magre kjøtt- og meieriprodukter 
•	 velg	myk	vegetabilsk	margarin	eller	olje	framfor
 hard margarin eller smør 
•	 kutt	ned	på	inntaket	av	sukker,	særlig	i	form	av	
 brus og godteri 
•	 vær	varsom	med	salt	
•	 vann	er	den	beste	tørstedrikken

Symbolet kan settes på 
matvarer fra 25 ulike mat-
varegrupper og skal vise 
vei til de sunnere alterna- 
tivene innenfor hver gruppe.
 
Nøkkelhullet setter krav til 
minimumsinnhold av fiber 
og maksimumsinnhold av 
fett, salt og sukker.

Ferskvaresjef Morten Losnedal 
hos ICA Supermarked Ullevål 
og ernæringsfysiolog Vibeke 
Bugge hos OFK lette i i hyllene,  
men fant ikke mange varer 
som var merket med nøkkelhull. 
Se neste side.
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Vi besøkte nylig en velas-
sortert ICA butikk for å se 
hvor mange kjøttprodukter 
vi kunne finne med nøkkel-
hullsmerket. Forventningene 
var store, men det viste seg 
å være forbausende få som 
hadde tatt den nye mulig-
heten til å profilere kjøtt også 
som en sunn vare. 

Svært få produkter var merket, og de 
som hadde nøkkelhullsmerkingen hadde 
gitt den liten plass på emballasjen.

Kjøttbransjen har mange produkter som 
kan få nøkkelhullsmerket, så her er det 
bare å benytte anledningen. En infor-
masjonskampanje om Nøkkelhullet har 
allerede startet på TV og i magasiner.

I tillegg kommer produkter som er laget 
av disse stykningsdelene, som
skinkebiffer, strimlet svinekjøtt, biffstrim-
ler, hverdagsbiff og pepperbiff.
Og i påleggshyllene står pakkene side 
om side, magre og flotte, men de fleste 
mangler Nøkkelhull til nå. 

Kriterier for kjøtt

For å kunne sette nøkkelhullsmerket på 
kjøtt og kjøttvarer er det noen kriterier 
som må oppfylles: Det er kun industri-
pakket kjøtt som kan få Nøkkelhull. I 
tillegg må varen ha næringsdeklarasjon 
og tilfredsstille kriteriene under.

Kjøtt:
Kjøtt (muskelvev) og lever av storfe, 
hest, svin, får, geit, fjærkre eller vilt, som 
ikke er bearbeidet utover at det er 
partert, utbenet, delt i stykker, rengjort, 
hakket, kvernet, frosset eller tint.
Fettinnhold: høyst 10 g/100 g 

Kjøttprodukter:
Produkter fremstilt av minst 50 % kjøtt 
(muskelvev), lever eller blod av storfe, 
hest, svin, får, geit, fjærkre og/eller vilt.
Sukkerarter totalt høyst 5 g/100 g
Fettinnhold høyst 10 g/100 g

Tilleggskriterier: 
Olje og/eller annet fett som brukes i 
fremstilling av nøkkelhullsmerkede mat-
varer kan inneholde totalt høyst 
2 g industrielt fremstilte transfettsyrer 
per 100 g olje og/eller fett.

Per i dag er det ingen saltkriterier, men 
disse vil sannsynligvis komme når kriteri-
ene revideres, slik at de harmonerer 
med EUs direktiver for ernærings- og 
helsepåstander.

Hvorfor Nøkkelhull?
- Gjøre det enkelt å velge sunnere
- Stimulere industrien til å utvikle flere
 sunne produkter

Nøkkelhullsordningen er tatt i bruk 
fordi
- Den er lett å forstå for alle grupper i 
   befolkningen 
- Den krever minimal bakgrunnskunn-
 skap i ernæring 
- Den krever ikke at man behersker 
 norsk 
- Den brukes på matvarer som er 
 viktige i et sunt kosthold 
- Den blir akseptert av matvarebransjen 
- Den kan bidra til å utjevne sosial ulik- 
 het i helse

Store salgspotensialer
Allerede nå vil norske kunder ha nøkkel-
hullsvarer! Nesten tre av fire vil handle 
mat med Nøkkelhullet i framtiden. Dette 
viser en ny undersøkelse Opinion har 
gjort for Helsedirektoratet.

Fakta om kjennskap til Nøkkelhul-
let før informasjonskampanjen går 
i gang
•	 82	%	av	den	norske	befolkning	over		
 20 år som handler mat jevnlig oppgir  
 at de kjenner til eller har hørt om  
 nøkkelhullsmerket på matvarer. 
•	 73	%	oppgir	at	de	helt	sikkert	eller		
 sannsynligvis kommer til å kjøpe 
 nøkkelhullsmerkede matvarer i fram-
 tiden. 

•	 27	%	har	kjøpt	nøkkelhullsmerkede		
 varer flere ganger, 29 prosent noen få  
 ganger. 
•	 75	%	tror	Nøkkelhullsmerket	vil	gjøre		
 det lettere å velge sunn mat. 
•	 På	spørsmål	om	hva	som	kjenneteg-	
 ner nøkkelhullsmerkede varer i for- 
	 hold	til	andre	matvarer,	svarer	68	%		
 ”et sunnere valg”.

Magert kjøtt = Sunt
Sunn og god mat er viktig for både helse 
og trivsel. Sunne kostvaner handler om 
å spise variert, og i hverdagen spise mer 
av matvarer med høyt innhold av kost-
fiber og mindre av matvarer med høyt 
innhold av fett, salt og sukker
Norske helsemyndigheter arbeider for å 
fremme et sunt kosthold i hele befolk-
ningen, og Nøkkelhullet er et virkemid-
del for å nå disse målene. 

Kjøtt er en naturlig del av kostholdet 
vårt. Det gir variasjon i kosten og er 
en viktig kilde til blant annet protein 
og jern. Det er sannsynlig at mennes-
ker som er opptatt av et sunt kosthold 
kommer til å velge Nøkkelhullsmerkede 
matvarer fremover, det vil si kjøtt og 
kjøttvarer	med	mindre	enn	10	%	fett.	
Kjøtt kan faktisk være både godt + sunt, 
da er det dumt å la være å merke for 
eksempel magre biffer og fileter med 
nøkkelhullsmerket!

Mer informasjon om nøkkelhullet finner 
du på www.nokkelhullsmerket.no

Visste du at…
Fett 
er nødvendig, men vi spiser for mye av det!

Protein 
gir langvarig metthetsfølelse. 
Vi trenger daglig ca 1 g protein per kilo
kroppsvekt 
 
100 g magert kjøtt ca 22 g protein
100	g	cottage	cheese	12,7	g	protein

Jern 
God jernstatus gir bedre fysisk 
prestasjonevne. 
Jo rødere kjøtt desto mer jern!
  
100	g	storfekjøtt	ca	2,5	mg	jern
100	g	svinekjøtt	ca	0,7	mg	jern

Renskåret kjøtt er
•	 Magert
•	 En	viktig	proteinkilde
•	 God	jernkilde 

Eksempler på kjøtt som kan få 
Nøkkelhull:

100 g Kcal Fett totalt g
Svin	indrefilet	 115	 3.6
Svin	ytrefilet	 105	 1.8
Svin flatbiff 106 2
Storfe	indrefilet	 118	 3.7
Storfe ytrefilet 110 2.3
Storfe mørbrad 110 2.3
Lam Indrefilet 116 3.8
Lam ytrefilet 120 3.9
Lam flatbiff 104 2.1



Norges beste grillere kaller seg 
Tres Diablillos. Under norgesmester-
skapet i grilling imponerte laget 
dommerne med djevelsk gode mini-
burgere.

Jan Ivar Nykvist, Gro Odden Skar og 
Marius Eriksen stjal showet med 
gjennomførte djevelkostymer og en 
enorm heiagjeng. Men det var først 
og fremst de spennende smakskom-
binasjonene som brakte dem helt fram 
til pallen og pokalen som beviser at de 
er landets beste grillere.
 
– Vi har levert uvante smakskombina-
sjoner. Spareribsen lagde vi med lakris 
og kirsebær. I kategorien burger ville vi 
skille oss ut med delikate miniburgere 
med en fantastisk god tomatsaus, fortel-
ler lagleder for Tres Diablillos, Jan Ivar 
Nykvist.
 
Etterlengtet sol og blå himmel skapte en 
perfekt ramme for årets grill-NM, som 
ble arrangert på Grünerløkka i Oslo 
lørdag	22.	august.	25	entusiastiske	grill-
lag sto i os og solsteik, mens de kjempet 
om seieren i dette sjette norgesmester-
skapet i grilling. Samtidig kunne publikum 
glede seg over gratis pølser og smaks-
prøver fra deltakerne.
 
Bjørn Tore Teigen fra Opplysningskon-
toret for kjøtt var svært fornøyd med 
mesterskapet, og fremhevet interessen 
fra publikum som ekstra gledelig.
– Folk er nysgjerrige og lærevillige. Det 
er utrolig morsomt å arrangere norges-
mesterskap når så mange er interesserte 
i det vi driver med, sa Teigen. Nærmere 

2.500	pølser	ble	grillet	og	delt	ut	gratis	
til grillglade publikummere. 
 
I løpet av dagen ble det konkurrert i 
seks forskjellige klasser, i tillegg til at 
mesterskapets beste grillstand skulle 
kåres. Fagjury og folkejuryens stemmer 
talte	50-50	i	hver	av	kategoriene.	
– Grilling er en folkesport, og da er det 
også naturlig at det ikke bare er proffer 
som skal utnevne vinnerne. Det er like 
viktig å lytte til de som faktisk spiser 
grillmaten som serveres, nemlig hver 
og en av oss. Derfor teller folkejuryens 
stemmer like mye som fagjuryens, fortel-
ler Teigen.   
 
Hoveddommer og grillkonge Craig 
Whitson var imponert over nivået i årets 
norgesmesterskap. – Sammenlignet med 
tidligere år, vil jeg si at nivået er hevet. 
Jeg har spist en del grillmat i dag som jeg 
gjerne kan spise om igjen, sier Whitson.
 
Han forklarer at flere av lagene har blitt 
flinke til å tenke presentasjon av maten, 
og at det gjør maten ekstra fristende for 
dem som skal spise den. – Dette norges-
mesterskapet viser hva grilling virkelig 
handler om. Her er det ikke kjøttbran-
sjeteam som stiller, det er vanlige folk 
som liker å grille. Lagene stiller opp med 
kostymer og godt humør, og de utstråler 
stor glede. Det er nettopp det grilling 
handler om, fellesskap og matglede, ut-
talte grillkongen.  

Beste burger
 Tres Diablillos
 Gourmetguttene
 Brødrene Jacobsen Grill Team
 
Grilltallerken med lammecarré
 Nord og Sør BBQ Team
 Rått Kjøtt Parti
 Brødrene Jacobsen Grill Team
 
Storfe Mørbrad
 Krosby Family Burningteam
 Gourmetguttene
 SPAR-ribs
 
Spareribs
 Brødrene Jacobsen Grill Team
 Krosby Family Burningteam
 Gourmetguttene
 

Utfordringen
 GeRILLJAN
 Edge Easy Riders
 Børregjengen
 
Beste grillstand
 Skjærgårdspiratene
 Krosby Family Burningteam
 Frustrerte Bondepiker
 
Grillsaus
 Frustrerte Bondepiker
 Krosby Family Burningteam
 Tres Diablillos
 
Norgesmester i grilling 2009
 Tres Diablillos
 Krosby Family Burningteam
 Rått Kjøtt Parti

Resultater NM i grilling 2009
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 Smakfullt 
norgesmesterskap



Ferskvaresjef Jan Ivar Nykvist er tidlig på 
som vanlig. Nå er det Sunn MatPrat på 
menyen. Han anbefaler å strimle kjøttet 
i butikken framfor å få det ferdig skåret 
og pakket. Fordelene er flere. – Når vi 
selv strimler kjøttet sikrer vi at strim-
lene kommer fra ett og samme stykke 
kjøtt. Da sikrer vi kunden jevnere mør-
het, tyggemotstand og steketid. Og med 
respekt å melde, strimlene blir finere. 
For oss som butikk oppnår vi bedre 
økonomi, så lenge vi har tid og kapasitet. 
De store delene går til skinkebiff og 
denne type produkter, mens endedelene 
brukes til strimler.

-Svin flatbiff bruker vi til å lage strim-
ler, skinkebiff og schnitzel.

-Ytrefilet av storfe er ofte såpass tynn 
i den ene enden at den ikke egner seg til 
så mye annet enn til strimler.

-Av flatbiffen skjærer vi ut adductor. 
Denne	utgjør	ca.	30%	og	er	vesentlig	
mørere enn det øvrige kjøttet. Vi selger 
den som biff, mens vi bruker resten av 
flatbiffen som roastbiff eller til strimler.
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Coop Mega Bislett har lokalisert seg midt i Oslos ur-
bane smørøye. Og butikken har tatt høyde for å bli 
lokalbeboernes førstevalg. Det betyr et sortiment 
rettet mot yngre, relativt kjøpesterke voksne, store 
skarer studenter og en hel del eldre beboere rundt 
sagnomsuste Bislett Stadion. Butikken er på hele 
1.900 kvadratmeter salgsflate, åpningstidene er 8-22 
og 8-20 på lørdag. Ferskvarer er naturlig nok ett av 
satsningsområdene.

                                                                                          Ferskvaresjef Jan Ivar Nykvist: 

- Kundene får et bedre  produkt, 
                      vi  får bedre fortjeneste
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Den sunne middagsdisken 
møter kundene midt i øyet
-MatPrat-filmene på TV 
skaper etterspørsel. All er-
faring viser dette. Dessuten 
er flertallet av våre kunder 
ute etter middager som både 
er lettvinte å lage i det dag-
lige, og som i hvert fall skal 
være sunne. 

Hos oss skal de slippe å lete i diskene. 
Vi legger opp til våre sunne anbefalinger 
i en egen del av disken som vi markerer 
med plakater. Her skal kundene finne 
de mest opplagte variantene av sunne 
kjøttprodukter, selvfølgelig med hoved-
prioritet på TV-produktene.
Det betyr:

- svin ytrefilet
- skinkebiff
- svin indrefilet
-  storfe indrefilet
- biffstrimler
- biffer av ytrefilet og mørbrad
- flatbiff, adductor

Plakatene er ferdig materiell fra OFK 
som finnes på matprat.no/bransje. 
(Brukernavn er ”bransje” og passord er 
kj0tt, hvor tallet 0 erstatter bokstaven 
ø.) Plakatene ligger som pdf-filer under 
kampanjeinformasjonen og kan printes 
rett ut på butikkens printer til ferdige 
plakater. Der finnes også ferdige plakater 
på kampanjeproduktene biffsalat, biff 
med chilidressing og kickwok. Bruker du 
de, selger du automatisk en ferdig mid-
dagsidé, avslutter ferskvaresjef Nykvist. 
Mens kundene begynner å flokke seg 
om disken.

Biff salat

Dette trenger du:

Oppskriftene fi nner du 
på matprat.no

Ytrefi let av storfe i strimler
Cherrytomater

Aspargestopper eller miniasparges
Sukkererter

Avocado
Fetaost
Rødløk

Sunt og lettlaget

Kickwok

Dette trenger du:

Svinekjøtt i strimler
Kinakål

Grønn paprika
Gulrot

Woksaus

Oppskriftene fi nner du 
på matprat.no

Sunn middag
  i full fart

Biff  med chilidressing

Dette trenger du:
Biff  av ytrefi let storfe

Kesam
Søt chilisaus

Cherrytomater
Salat

Ruccula
Rødløk

Oppskriftene fi nner du 
på matprat.no

Biff med god
  samvittighet
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)  Torsdag 24. september er Fårikålens Festdag* ) Lørdag 22. august er det NM i grilling*
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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

*
*

Krysseksponering 
øker effekten enda mer

For å optimalisere kampanje-effekten 
tar du flere, enkle virkemidler i bruk. 
Plakatene på kampanjeproduktene infor-
merer kundene om en fiks, ferdig mid-
dagsrett av det sunne slaget, og hvilke 
ingredienser en trenger for å lage retten. 
Plasserer du disse små hyllemarkørene 
der ingrediensene ligger, selger den ene 
varen den andre.

Her møter kundene et godt råd 
om ”Biff med god samvittighet” 
ved flaskene med sweet chili sauce.

”Sunt og lettlaget” er budskapet 
knyttet til sukkerertene.

”Sunn middag i full fart” får kun-
dene beskjed om ved paprikaen.
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