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Renskåret 
svinekjøtt og storfekjøtt

Kampanjeperiode
uke 1 - 3

Sunt og godt 
i det nye året



Heldigvis er det slik at magert kjøtt i 
høyeste grad hører naturlig hjemme i et 
sunt og variert kosthold – også i januar.

Det som har forandret seg er at stadig 
flere er opptatt av livsstil og riktig 
kosthold. Denne trenden er det flere 
butikker som tar på alvor. Hverdagsmid-
dagene skal være næringsmessig riktig 
sammensatt, helst kunne lages på en 
halvtime og samtidig smake godt. Derfor 
er renskåret kjøtt av svin og storfe den 
beste løsningen på hverdagsmiddagene.

MatPrat-filmer på TV
Tre forskjellige filmer er på lufta i 
kampanjeperioden. Disse skal informere 
forbrukerne om sunne kjøttretter og 
inspirere til lettlagde og spennende mid-
dager.

KICKWOK: Strimlet svinekjøtt, strim-
lede grønnsaker og ferdig woksaus – 
sunn mat i full fart! Bevis for at ordentlig 
mat kan lages fra bunnen av på minimalt 
med tid.
En porsjon inneholder 12 g fett, 
517 kcal

BIFFSALAT: Stekte biffstrimler i kom-
binasjon med fargerike grønnsaker. Sunt, 
lett å lage og mettende med proteiner, 
jern og vitaminer i skjønn forening.
En porsjon inneholder 26 g fett, 
479 kcal

SVINEFILET TERIYAKI:  Lekre 
skiver av ytrefilet med fullkornsspagetti 
og teriyakisaus.  
En porsjon inneholder 10 g fett, 
465 kcal

240 alternativer på matprat.no
Du kan trygt henvise kundene dine til 
matnettstedet som har et mangfold av 
sunne oppskrifter med kjøtt. Her har 
de tilgang til 240 spennende oppskrifter 
med sunt kjøtt og sunt tilbehør, og som 
er raske å lage. Alle oppskriftene er 
næringsberegnet. Dessuten innehol-
der matprat.no mye nyttig stoff om kjøtt 
og ernæring, quiz, tilberedningsmetoder 
og varekunnskap.

Siste sjanse for oppskrifts-
heftet Sunt, Raskt og Godt
En inspirerende brosjyre med enkle 
oppskrifter, lekre matbilder og nyttig 
kunnskap. Hovedfokus ligger på sunn 
hverdagsmat som er lett å lage og som 
alle liker.

Innhold:
• 14 lettlagde hverdag-
   sretter
• alle oppskriftene er 
  næringsberegnet
• ernæringsriktige retter
  med sunt kjøtt og mye 
  grønnsaker
• de viktige ernærings-
  messige fordelene
  med renskåret kjøtt

Dette er absolutt siste sjanse til å be-
stille oppskriftsheftet.
Du bestiller det hos Opplysnings-
kontoret for kjøtt.
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MEDIAPLAN
TV

Uke 3 4 5 

TV2 • • • 
Zebra • • • 
TVNorge • • • 
TV3 • • • 
Discovery • • • 
FEM • • • 
Viasat • • • 

      Internett
sol • • • 
startsiden • • • 
vg • • • 
klikk • • • 
dagbladet • • • 
tv3 • • •

Renskåret kjøtt – 
en god og sunn start på året
Fortsatt er det slik at folk bryr seg mye om helse og mager mat i januar. 
Og fortsatt er det slik at noen tror kjøtt ikke hører hjemme i dette kost-
holdet.  
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Folk som spiser kjøtt er både blidere, mer 
energiske og slankere enn de som ikke gjør det 
Kjøtt er en viktig råvare i et moderne 
kosthold fordi det inneholder viktige 
næringsstoffer og mye protein, i snitt 
ca. 25 %. I tillegg er mange typer kjøtt 
tilgjengelig for alle over hele landet og 
finnes i mange prisklasser. Husk på at 
variasjon er viktig, slik at vi får i oss så 
mange forskjellige proteiner som mulig 
i løpet av en dag. Så ikke glem at både 
animalske og vegetabilske proteiner er 
viktige ingredienser i et sunt og variert 
kosthold.

For å få til en god balanse i kroppen er 
det helt avgjørende at vi spiser proteiner 
til alle dagens måltider, både tidlig og sent. 
Protein påvirker ikke blodsukkeret og 

bidrar derfor til stabil forbrenning, stabil 
energi og humør. Det vil altså si at vi 
trenger proteiner for både å holde en 
stabil vekt, men også for å redusere den 
for de som ønsker det. Satt på spissen, 
og sagt med litt humor, så er altså folk 
som spiser kjøtt både blidere, mer ener-
giske og muligens slankere enn de som 
ikke gjør det.
 
I gjennomsnitt spiser vi hjemme hos 
meg, kjøtt i en eller annen form 3- 4 
ganger i uken til middag. Rødt kjøtt kan-
skje en, maks to ganger i uken. 
I mitt kjøleskap finner du ”nesten” alltid 
bacon, rikelig med kjøttpålegg, karbo-
nadedeig og en gul boks med kylling i 

en eller annen form. Mitt kjøleskap må 
friste meg til å lage mat som stemmer 
overens med mine mål når det gjel-
der kosthold. Siden ingen ting havner 
i kjøleskapet av seg selv er planlegging 
av uken helt nødvendig. Planlegging kan 
oppleves som kjedelig, men med litt 
trening og positiv holdning blir det raskt 
enklere. Prøv du også, og du vil se at det 
å leve sunt og balansert, slett ikke er så 
komplisert som du kanskje måtte tro. 
Spesielt ikke med de rette råvarene for 
hånden.

Per Lauritz Lien

Litt om Per Lauritz

Per Lauritz er utdannet kokk og har 14 
års erfaring fra kokkefaget i både inn- og 
utland. Han har også jobbet som matfag-
lig ansvarlig hos Dr. Fedon Lindberg i 
over fire år.
Til daglig er han engasjert i sitt eget 
firma Mer enn Mat (merennmat.no), 
hvor han gjennom kurs og foredrag 
formidler enkel kunnskap rundt det å 
ta ansvar for egen helse. Per Lauritz har 
fokus på tre områder: inspirasjon, de-
monstrasjon og praktiske løsninger Mer 
nyttig kunnskap fra Per Lauritz finner du 
på side 10…
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Kjøtt er sunt, og det er bra å vite når halve Norge er på slanker`n 
etter julas utskeielser. Og kjøttbransjen har produktene som passer, 
enten du ønsker å gå opp eller ned i vekt. 

Nytt år med mange magre muligheter!
Magert kjøtt er rikt på protein og har nesten ikke fett, og 
storfekjøtt inneholder også rikelige mengder med jern. Det 
er mellom nyttår og jul det er om å gjøre å spise riktig, og da 
er det greit å vite at kjøtt er en helt naturlig og riktig ingredi-
ens i vårt daglige kosthold. Vi har funnet fram et lite knippe 

med magre kjøttvarianter som det er naturlig å ha tilgjengelig 
i kjøttdiskene hele året. Å spise og leve sunt er en vedvarende 
trend. Det er også verdt å merke seg at kjøpslysten og beta-
lingsviljen er høy for sunne produkter. Derfor er det fint å vite 
at det er et godt utvalg av sunt og magert kjøtt.

Strimlet svinekjøtt, 2 - 5 % fett
Magert og mørt svinekjøtt i tynne strimler. Som skapt for 
raske og sunne retter. Selvskreven i wok og andre asiatiske 
retter.

Svin indrefilet, 3,6 % fett
Mør og mager hverdagsluksus som like gjerne kan brukes 
i helga. Kan stekes hel, i biffer eller oppskåret i biter eller 
strimler. 

Snitzel, 2 % fett
Mørt og magert kjøtt fra flatbiff som er ekstra raskt å til-
berede. Alt tilbehør bør være klart før snitzlene snues noen 
få minutter på sterk varme i panna.

Skinkebiff, 2 % fett
Skjæres som oftest av flatbiff. Mørt og magert kjøtt til biff, 
eller skåret i biter eller strimler. Realt kjøtt som har mye god 
smak. 

Svin ytrefilet, 1,8 % fett
Det magreste stykket av svin. Delikat og anvendelig 
til mange ulike retter, og kanskje aller best egnet som 
sunne hverdagsbiffer. 
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Strimlet biffkjøtt, 1,7 % fett
Smakfullt og anvendelig til mange favorittretter som wraps 
og pitapizza. Her bør alt tilbehør være klart før strimlene 
freses raskt i panna. 
 

Biff av ytrefilet, 2,3 % fett 
En hel ytrefilet kan skjæres i mange, nesten like biffer. Dette 
er den klassiske biffen som kan servers på mange måter.

Biff av flatbiff/adductor, 1,7 % fett
Flatbiff er ikke flatbiff. Det møreste stykket av flatbiffen er 
den avlange biten, adductor. Skjæres i flotte biffer. Selve flat-
biffen blir best marinert eller ”mekanisk mørnet”.

Biff av indrefilet, 3,7 % fett
Mørest og dyrest. Noen ganger er kun det beste godt nok, og 
da er det fortsatt indrefilet som gjelder.

Biff av mørbrad, 2,3 % fett
Ofte betegnet som den biffen som gir mest for pengene. 
Mørt og finfibret kjøtt som er saftig og smakfullt. 



Mange holder seg til samme frokost og 
har gjort det i lang tid, kanskje flere år. 
Litt variasjon til frokost vil ha stor inn-
virkning på vårt næringsinntak og deri-
gjennom på vår fremtidige helse. Kjøtt i 
forskjellige typer og varianter spiller for 
meg en helt avgjørende rolle for å klare 
nettopp å ha et sunt og variert kosthold.  

Jeg har min bakgrunn i kokkefaget men 
har de siste årene fått en stor interesse 
og nysgjerrighet, for hva vi faktisk kan 
utrette for vår egen helse gjennom gode 
matvalg. Mye av min kunnskap om mat 
og ernæring, tilegnet jeg meg de fire åre-
ne jeg jobbet hos Dr. Lindbergs. Det jeg 
ser, og har sett mye av, er at kunnskap 
ikke er mye verdt dersom vi ikke ser 
hva vi kan bruke den til. Mitt hovedfokus 
har derfor blitt å se hvor lite kunnskap 
vi faktisk trenger for å kunne gjøre gode 
matvalg. Kunnskap som vi senere kan 
omsette til praktisk matlaging eller gode 
matvalg i alle sammenhenger. 

Hva menes med et komplett mål-
tid?
Jeg påstår ikke at jeg har det eneste 
rette svaret, men dette er det enkleste 
og mest anvendelige svaret jeg har klart 
å komme frem til. Da må innholdet være 
så enkelt at det skal kunne gjennomføres 
selv på dager hvor gode løsninger synes 
vanskelige eller nesten umulige.

Hovedregelen er:
Et komplett måltid må alltid inne-
holde minst én proteinkilde, minst én 
nyttig fettkilde og rikelig med antiok-
sidanter.
Fett og antioksidanter må vi la ligge i 
denne omgangen og heller se nærmere 
på  proteiner.

Hva er proteiner og hvor finnes de?
Proteiner er bygget opp av det som 
heter aminosyrer. Aminosyrer er en 
kjemisk forbindelse som kan ha mange 
varianter. Grovt regnet finnes det 20 
forskjellige aminosyrer. 10 av disse er 
essensielle, det vil si at kroppen trenger 
å få de tilført gjennom det vi spiser. De 
andre 10 klarer kroppen uproblematisk 
å produsere selv dersom vi har et sunt 
og variert kosthold.
Proteiner er svært viktig for mange 
funksjoner i kroppen vår. Forenklet 
trenger vi bare å konsentrere oss om to 
funksjoner:

1. Vedlikehold og oppbygging av nye 
 celler. Uten tilstrekkelig med proteiner 
 blir denne jobben vanskelig for 
 kroppen. 

2. Metthetsfølelse. Proteiner er det som  
 aller mest påvirker metthetsfølelsen 
 etter at vi har spist. Det vil altså si at 
 hvis vi for eksempel spiser for lite 
 proteiner til frokost, vil vi bli sultne 
 igjen og ”ikke klare oss” til lunsj. Vi 
 ”bare må ha” noe å spise. Sjokolade, 

 vafler og boller får lett bein å gå på. 
 Sultfølelsen kan få oss til å gjøre 
 mange ting som ikke er i henhold til 
 de målene vi har satt oss. 

Dette vil altså si at proteiner er avgjø-
rende for at vi skal føle oss mette etter 
at vi har spist et måltid og ikke minst, 
kroppen har fått en viktig ingrediens for 
å holde seg frisk. 

Hvor finner vi proteiner?
De fem hovedkildene er:

• Kjøtt (alle typer kjøtt)
• Fisk og skalldyr
• Egg
• Magre meieriprodukter
• Nøtter
Det finnes proteiner i langt flere råvarer, 
men som regel i så små mengder at 
det ikke vil påvirke kroppen vår slik jeg 
mener er den optimale.
Kanskje jeg først må presiseres at det 
jeg snakker om her fortrinnsvis er hele 
kjøttvarer, ikke spedde farseprodukter. 
Jeg sier ikke at slike produkter er noe 
du skal holde deg unna i ditt daglige 
kosthold, men effekten blir annerledes 
dersom slike produkter får for stor 
plass. Min anbefaling er derfor å holde 
seg mest mulig til hele produkter. Som 
dere selv ser så er det mange gode kil-
der for proteiner i vårt daglige kosthold, 
men det er ikke tilfeldig at kjøtt står 
øverst…
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Enkel og nyttig 
kunnskap 
Et sunt kosthold betyr for meg først og fremst variasjon av råvarer. 
Mangel på variasjon er noe som særlig godt kommer til syne dersom vi 
ser på frokostmåltidet.   

Per Lauritz Lien:
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Spiser egentlig kundene dine nok kjøtt?
Etter jul er det tid for sunnhet og da selger helse! Du har kanskje fått 
med deg at ALT renskåret kjøtt er magert, uansett kjøttslag og farge. 

Hva utnytter kroppen best?
Det er ikke bare jerninnholdet i maten 
som betyr noe, kroppens evne til å ta 
opp jern har også stor betydning. 

Hvor mye tas opp? :
Jern fra grønnsaker og korn 2-20 %
Jern fra kjøtt og fisk 15-35 %

Altså: Høyeste rente på ”innskuddet” får 
man fra kjøtt og fisk.

Men sunnhet dreier seg ikke bare om 
lite fett. Man skal også få dekket behov 
for alle vitaminer og mineraler. Jern er 
det mineralet man lettest kan få for lite 
av!  Spesielt gjelder det for kvinner og 
barn. Årsaken er at behovet er ganske 
høyt, og det er få gode kilder til jern i 
kosten. 

Kjøtt er en av de aller viktigste kildene 
til jern, og jo rødere kjøtt desto mer 
jern!

”Sliten og trøtt
   -spis mer rødt”

Slik får du i deg 3,15 mg jern
– eller 20-30 % av det du trenger i løpet av en dag

150 g ytrefilet av storfe  
450 g svin ytrefilet

1575 g kyllingfilet

1050 g vanlig brunost

175 g grovt brød 

450 g brokkoli

Tegn på jernmangel:   
   
• Slapp og trøtt
• Dårlig fysisk prestasjonsevne 
• Dårlig immunforsvar og hyppige 
 infeksjoner 

Hvor mye jern man trenger avhenger av 
alder og kjønn: 
 
Alder Anbefalt daglig inntak
Barn under 5 år:  8 mg
Barn fra  6-9 år: 9 mg
Gutter 10-17 år: 11  mg
Jenter 10-13 år: 11 mg
Kvinner 14-60 år: 15 mg
Menn 18 år + og kvinner 60 år +:   9 mg
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Velg rett og spis mindre fett
De fleste av oss vil ha godt av å redusere fettinntaket i hverdagen! 
Kan du guide dine kunder i hva som er fett og hva som er magert?
 
Du blir hva du spiser, heter det og 
mange kan med fordel gjøre endringer i 
kostholdet - enten målet er vektreduk-
sjon, velvære eller bedre helse. 

Problemet er at mange ikke vet hvor 
fettet skjuler seg. Og rundt 75 % av det 
fettet vi spiser er såkalt ”usynlig fett”. 

Vet du hvilke matvarer mesteparten av 
fettet kommer fra?
• 28 % kommer fra spisefett 
• 26 % fra melk og melkeprodukter 
• 27 % fra andre matvarer 
• 21 % kommer fra kjøtt og kjøttvarer, 
 - mesteparten av dette kommer fra  
 produkter som pølser og deiger

Offisielle anbefalinger for fettinntak = 
30 % av energien vi spiser 
 
Et praktisk eksempel: 
Skal du ha 2250 kcal om dagen bør mengden fett du 
spiser ikke overstige 75 g fett

De fleste voksne trenger mellom 2000 og 2700  
kcal for å opprettholde kroppsvekten, men dette er 
selvfølgelig avhengig av hvor aktive de er.

Hver av disse matvarene gir 5 g fett 

278 g ytrefilet av svin217 g storfe ytrefilet

20 g Lettrømme 
(1 ss)

18,5 g Norvegia

117 g cottage cheese

143 g kokt skinke

Hvis du trodde at renskåret kjøtt var 
fett så tar du altså feil! ALT renskåret 
kjøtt er magert - uansett kjøttslag og 
farge! 

Sunt eller usunt?
Her er eksempler hvor tilbehøret 
ødelegger helheten

• Laks med lettrømme
• Torsk med smeltet smør

• Hamburger med ost
• Biff med bearnaise
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Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt (OEH) og Opplys-
ningskontoret for kjøtt (OFK) slår seg sammen og blir landets 
fremste kompetansesenter for matopplysning. Vi samler 
ressursene våre for å kunne være til enda bedre nytte 
for stadig flere forbrukere. Slik blir vi også mer 
effektive på et bredere felt innen matopplysning, 
sier direktør Anne Mari Halsan i OFK. 
Sammenslåingen skjedde fra nyttår. 
Med egg, kylling, kalkun, svin, 
storfe og lam samlet er det 
nesten ingen grenser for hvor 
mye matglede man kan formidle, 
sier Halsan. 
Det nye navnet er ennå ikke avgjort, 
men vil fortsatt inneholde begrepet 
opplysningskontor. Det vet vi at folk kjenner 
og har høy tillit til. Og i mellomtiden skal det 

være lett å finne frem til oss på matprat.no, sier Anne Mari 
Halsan.
MatPrat-kampanjer for egg og kylling.   
   Kylling og egg blir naturligvis en viktig del av aktivitetene 
      fra MatPrat. 
                              Det blir laget nye filmer på egg og kylling 
                                      innenfor MatPrat-konseptet. Det er 
                                         behov for markedstiltak for både 
                                         egg og kyllinglår i 2010, og derfor
                                        er aktivitetskalenderen utvidet 
                                      med følgende produkter:

                             • Egg (omelett). Rask MatPrat. 
         Uke 18 og 19
                             • Kyllinglår. Grill, Rask MatPrat. Uke 23    
                             og 24
                             • Kyllinglår. Rask MatPrat. Uke 36 og 37

    Vi fusjonerer –
kylling, kalkun og egg på MatPrat!

 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   25 26

Aktivitetsplan 1. halvår 2010 
– fordelt på produkter

Tema     Produkter

) Lørdag 5.juni er NM i grilling*

Perioder og produkter

uke 3-5  strimlet svinekjøtt
  biffstrimler
  biffer av storfe, ytrefilet storfe

uke 7-10  kjøttdeig 

uke 9-10  reinsdyrstek, finnbiff

uke 11-12  lammestek

uke 15-17  biffstrimler
  strimlet svinekjøtt
  biffer av storfe, ytrefilet storfe

uke 18-19  egg (omelett)
  
uke 20-22  pølser i alle varianter
  marinerte svinekoteletter
  skinkebiff 
  svin ytrefilet
  storfe indrefilet

uke 23-24  kyllinglår

uke 33-36  kjøttdeig  
  biffstrimler
  kjøttdeig av svin
  små kjøttboller/suppeboller

uke 36-37  kylliglår

uke 38-42  lammestek
  fårikålkjøtt
  lam, ytrefilet

uke 43-44  reinsdyrstek
  finnbiff/reinsdyrskav
  ytrefilet av reinsdyr 

uke 45-47  biffstrimler
  strimlet svinekjøtt
  biffer av storfe, ytrefilet storfe

uke 48-49  juleskinke
  julepølse/medisterpølse

uke 50-52  ribbe
  pinnekjøtt
  julepålegg

  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 2010 
– fordelt på produkter

Tema     Produkter

)  Torsdag 30.september er Fårikålens Festdag*

Rask
MatPrat Svinekjøtt, storfekjøtt,kjøttdeig

Rask
Matprat Kyllinglår

Lam Høstens ferske lammekjøtt

Rein Reinsdyrkjøtt
 
Sunn
MatPrat Renskåret svinekjøtt, biffkjøtt

Rask
MatPrat Svinekjøtt, storfekjøtt

Julemat Svinekjøtt, storfekjøtt, lammekjøtt

*

Sunn
MatPrat Renskåret svinekjøtt, biffkjøtt

Rask
MatPrat Kjøttdeig

Rask
Matprat Egg

Rein Reinsdyrkjøtt

 
Påske Lammekjøtt

Grillmat Svinekjøtt, storfekjøtt, lammekjøtt

Rask
Matprat Kyllinglår

*


