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En liten 
   førjulspremiere 
Det er lov å smake på jula allerede i november. I denne måneden starter de trav-
le førjulsdagene, og dette er et kjent fenomen for de aller fleste, uansett livs-
situasjon, alder, bosted og aktivitetsnivå. 

Raske førjulsmiddager
Det er slett ikke nødvendig å ty til fros-
sen ferdigmat eller brødskiver til middag. 
Du kan trygt henvise kundene dine 
til raske og superenkle oppskrifter på 
matprat.no

To nye MatPrat-filmer på TV
Dette er filmer som lett frister til 
”ordentlig middag”. Her er juleskinke og 
julepølse blitt til superenkle middager 
som er lett å like for små og store:

Julewraps (ny film): 
Dette er perfekt middag i en tid hvor 
folk har dårlig tid. Dette er en morsom
måte å spise en gammel klassiker på, mat 
med kjapp tilberedning som fort kan bli 
en hverdagsfavoritt.

Juleskinke med sennepsstappe:  
Skinke i skiver stekt sammen med løk 
og epler og servert med potetmos.  Det 
lille trikset gir det lille ekstra: sennep 
rørt inn i mosen.

matprat.no
20 raske oppskrifter/tips til middager 
i førjulstiden!  I tillegg til disse finnes 
50 superenkle oppskrifter som ikke 
inneholder julemat. Til sammen er det 
nå 800 oppskrifter under fanen Rask 
Matprat, så her burde det være noe for 
alle, uansett situasjon og behov.
Dette er oppskifter med maks 5 
ingredienser og 20 minutters til-
beredningstid.

MEDIAPLAN
TV

Uke   48  49
TV2	 	 	 •	 •	
TVNorge	 	 	 •	 •	
TV3	 	 	 •	 •	
Discovery	 	 	 •	 •
National	Geographic		 	 •	 •
Voice	TV	 	 	 •	 •

Internett
hotmail.com	 	 	 •	 •
msn.no	 	 	 •	 •
Messenger	 	 	 •	 •
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Den raske julematen
Her er et utvalg julevarer som får førjulsmatlagingen til å gå unna i en 
fei, og samtidig gir anledning til å tjuvsmake litt på årets julemat

Adventstiden er mørk, spennende, men ganske stressende. 
Hvorfor ikke stresse litt ned med rask og enkel julemat? 
Det er ingen grunn til at folk skal leve på ferdigpizza når 
butikken bugner av masse, nesten ferdig julemat. 

Grove 
medister-

kaker

Ferdigstekt
ribbe

Juleskinke
i skiver

Juleskinke
hel

Såsisser

Kokt jule- 
pølse

Røkt jule-
pølse

Sylte

Okserull

Lammerull

Ribberull

Sylte
i skiver

Grov jule-
pølse

Anbefal kundene dine rask julemat!



Julas salgspotensial 
ligger i førjulsmaten
Mens salget av den tradisjonelle julehøytidsmaten ikke er lett å øke 
ytterligere, er det derimot store muligheter for å øke salget av julemat 
i førjulstiden.

Maten kommer tidlig ut i butikkene, men 
mange forbrukere kvier seg for å smake 
på fristelsene i frykt for å bli matleie før 
jula egentlig har begynt. Det burde det 
ikke være noen grunn til å frykte hvis 
man smaker på de rette tingene. Førjuls-
tiden er jo tradisjonelt også en travel tid. 
Mye juleforberedelser skal gjøres, og det 
er for mange en hektisk tid med tilstel-

ninger, sammenkomster og arrangemen-
ter av alle slag. Svaret på dette er derfor 
Rask MatPrat.

På matprat.no finnes det derfor et godt 
utvalg med enkle og raske juleretter 
som alle har få ingredienser, er enkle å 
tilberede, og ikke minst har smak av jul. 
Tipser du kundene dine om dette, gir 

du dem en kjærkommen anledning til å 
prøvesmake jula, og du får et mersalg.

Her presenterer vi et utvalg av rettene. 
Den enkleste måten å eksponere dem 
på i din butikk er ved å printe ut plaka-
ter fra matprat.no/bransje. Plakatene er 
både et måltidstips og en handleliste.

76

Julefrittata
Frittata er en type italiensk bonde-
omelett.  Her er det juleskinken som 
gir frittataen en nydelig smak.

Vossakorv 
med rotgrønnsaker
Rotgrønnsaker med honning passer 
ypperlig til vossakorven. Dette kom-
mer til å gå ned på høykant.

Julewok
 Hvorfor ikke anbefale en julevariant av woken? Vossakorv og 
epler i woken gir garantert god førjulsstemning.

800 g vossakorv

poteter

gulrøtter

kålrot

persillerot

honning
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Medisterkaker 
med stuede grønnsaker
Garantert godt middagsforslag; ferdig-
stekte medisterkaker når tidsklemma 
strammer i førjulstiden.  Smak av jule-
mat – og tid til overs.

Julering
En morsom vri på medisterpølsa! Fylt 
med epler, svisker, sopp og løk – og du 
har en middag som setter kundene dine 
i god førjulsstemning

I tillegg  finner du disse 
rettene på Rask MatPrat:
- Grateng med vossakorv og rosenkål
- Pai med juleskinke og rødkål
- Honningstekte medisterboller
- Spagetti à la jul
- Julesalat med skinke
- Juleburger
- Julekotelett med kålsalat

Juleskinke med sennepsstappe 
(film på TV); En smak av jul med sennep og epler. Steking i panne vil framheve 
smaken på juleskinken, og det lille trikset er å røre litt sennep inn i potetmosen.

Juleskinke 
med rask risotto 
Kjemperask og enkel førjulsmat.  Smaks-
rik og saftig juleskinke med enkel risotto 
laget av basmatiris.
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Lag din egen 
         julekokebok!
Det finnes mange kokebøker om julemat, men nå kan hver og en lage 
sin helt personlige julekokebok 

Tidligere har MatPrat lansert ”Min 
Kokebok”. Tjenesten er nå videreutviklet
og gjør det enda enklere å bli kokebok-
forfatter. Du velger selv hvor mye
jobb du ønsker å legge i det. Den kor-
teste veien er å benytte seg av det
ferdige oppsettet og bestille en ferdig 
utfylt julekokebok. Du får en flott
julekokebok med de fleste klassiske 
julerettene du trenger. For de som vil
gå et skritt videre kan man tilpasse 
boken ved å f. eks lage egen tittel, endre 
forside, lage et personlig forord eller 

legge inn sine egne retter med eller uten 
bilde. 

En litt annerledes julegave
Dette er en flott julegave til familie 
og venner, men også godt egnet som 
firmagave, til matklubber m.m. Du velger 
selv hvor mange du skal produsere. Boka 
er veldig enkel å lage, og du trenger mi-
nimalt kunnskapsnivå på data for å få det 
til. Denne boka inviterer til å bli brukt, 
og ikke bli stuet bort i bokhylla. Boka er 
laget i tykt papir og med spiralrygg. En 

hendig patent med strikk gjør at den kan 
stå oppslått på benken. 
Standardboken er på 80 sider og 
koster 198 kroner. 

For de som velger enkleste vei med å 
bestille boka med det ferdige oppsettet, 
får du et bra utvalg av både tradisjonell 
julemat og mer moderne juleretter. Den 
inneholder sylter og ruller, klassiske 
juleretter fra ribbe til rakfisk, juledes-
serter, forretter og juletapas, romjuls- og 
nyttårsretter.  

Lansér lettvint  
     jul med 
Julekotelett
Kjært barn har mange navn. Røkt svine-
kam, Sommerkotelett, Hamburgerrygg, 
men hvorfor ikke Julekotelett?  

For mange av oss er julematen på 
julaften, i romjula og til nyttår noen-
lunde fastsatt på forhånd, og det er 
masse godt å velge i. Men i de travle 
dagene før jul er vi mer åpne for 
gode og raske forslag til god førjuls-
mat. 

Lettsaltet, røkt juleskinke har alle-
rede fått sin sommervariant som 
sommerskinke. Nå er tiden inne 
for at sommerkoteletten skal få sin 
julevariant – julekotelett! 

Røkt svinekam, som er råvaren 
til julekoteletten, er allerede godt 
tilgjengelig. Det er bare å skjære den 
i koteletter og sette i gang.  Juleko-
teletten kan spises på tradisjonelt vis 
med surkål, rødkål eller  kålrot. Men 
vi vil absolutt anbefale å prøve Jule-
kotelett og kålsalat, ingefær og epler. 
Du finner den på matprat.no

Julekotelett med kålsalat
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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

Rein Reinsdyrkjøtt

Julemat Svinekjøtt, storfekjøtt, lammekjøtt

Rein Reinsdyrkjøtt

Middagstips
     rett på 
mobilen

For travle kunder som virrer 
rundt i butikken på jakt etter 
middag, er dette løsningen!
Tips kundene dine om våre mobiltjenester, 
og hjelpen er bare et par tastetrykk unna. 
Du kan laste ned og skrive ut disse plakatene 
på matprat.no/bransje.


