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Kjøttdeig er en av våre mest anvende-
lige kjøttråvarer og kan brukes til mange 
raske og gode hverdagsretter. En real 
hamburger liker alle, og med riktig 
tilbehør blir det en fullverdig og populær 
middag. Den beste burgeren lager du 
av kjøttdeig, da blir den både saftig og 
smakfull. 

Nye MatPrat filmer på TV
Det er to nye filmer på lufta i kam-
panjeperioden. Disse skal informere 
forbrukerne om hvor enkelt det er å 
lage hjemmelagde hamburgere og om en 
spennende konkurranse hvor vinneren 
får en tur for fire til New York!

Film 1: Slik lager du hamburger 
Den beste burgeren lager du selv hjem-
me. Med å blande kjøttdeig, salt og pep-
per så er det bare å forme burgere og 
steke raskt på begge sider. Med varme 
hamburgerbrød og enkelt tilbehør er du 
raskt i mål og blir sannsynligvis hver-
dagshelt i familien.

Film 2: ”Burgern min og meg”
Vi innbyr til stor og morsom konkur-
ranse hvor vi inviterer til å sende inn 

kreative og gode forslag på ”min beste 
hamburger” og hvordan den serveres. 
Hovedpremien er altså New York tur for
fire med besøk på New Yorks beste 
hamburgerrestaurant - Corner Bistro.

Aktivitet på Internett 
Det blir annonsering på ulike nett-
steder (se mediaplanen til høyre) og 
på matprat.no er det en egen konkur-
ranseside. Her oppfordrer vi til å laste 
opp morsomme og kreative bidrag på 
hamburger. Man står ganske fritt til hva 
det skal være, alt fra bilder, film, oppskrift 
og ville ideer er lov.  Vinneren kåres i 
en kombinasjon av en fagjury og folkets 
stemmer.  Alle kan stemme på sine 
favorittbidrag.

18 splitter nye burger-
oppskrifter på matprat.no
Kjøttdeig er populær mat og kan brukes 
til all verdens retter. På matprat.no er 
det 18 nye burgeroppskrifter klare til 
kampanjestart. I tillegg til 110 oppskrif-
ter på kjøttdeig. Trenger du bilder så kan 
de lastes ned på matbilder.no. 
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MEDIAPLAN
TV

Uke 7 8 9 10 

TV2	 •	 •	 •	 •	
Zebra	 •	 •	 •	 •	
Discovery	 •	 •	 •	 •	
TV3	 •	 •	 •	 •	
Viasat	 •	 •	 •	 •	
 
      Internett

startsiden.no	 	 •	 •	 •
klikk.no	 	 •	 •	 •
msn.no	 	 •	 •	 •
vg.no	 	 •	 •	 •
tv3.no	 	 •	 •	 •
henne.no	 	 •	 •	 •
kk.no	 	 •	 •	 •
femina.no	 	 •	 •	 •
matoppskrift.no	 •	 •	 •
matogdrikke.no	 •	 •	 •
matvareguiden.no	 •	 •	 •
babyverden.no		 •	 •	 •
aperitif.no	 	 •	 •	 •
dagbladet.no	 	 •	 •	 •
sol.no	 	 •	 •	 •
 

Hamburgerkampanje 
skal flytte kjøttdeig
Hamburger er supert til travle hverdager og når man samtidig vil kose 
seg litt ekstra. Hvem trenger vel ikke en real hverdagsbelønning 
iblant? MatPrat fyrer i gang med en morsom aktivitet på kjøttdeig hvor 
nettopp hamburgeren er den store hverdagshelten! 



Kjøttdeig består kun av:

• storfekjøtt og fett fra storfe, - ja 
 muslimer kan også spise det!
• maks 14 % fett
•	 ingen	tilsetningsstoffer

Deigen kan eventuelt tilsettes salt 
(1 %) og isvann (5 %) av hygienemessige 
grunner,  altså ikke for å øke vekten! 

Alle liker det og de fleste spiser det, noen også med litt dårlig 
samvittighet. Men det er det liten grunn til, for kjøttdeig er ren 
vare, det vil si kun storfekjøtt og fett fra storfe, ingen tilset-

ningsstoffer og blant de minst allergene matvarene som finnes! 
Sannsynligvis er også kjøttdeig en betydningsfull jernkilde for 
mange småbarnsfamilier.
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Hverdagens superhelt
Kjøttdeig er hverdagshelt nummer én og brukes daglig i taco, 
spagettisaus, lasagne, på pizza, som kjøttboller, tradisjonelle kjøtt-
kaker, hamburgere og mange andre retter i de tusen hjem. 

Kjøttdeigfakta 
for deg som selger kjøtt

Kjøttdeig produsert uten salt og is bru-
ker flytende nitrogen for å kjøle kjøttet 
under kverneprosessen.

Hamburgeren	-	langt	bedre	enn	
sitt	rykte!
Amerikansk fastfood er selve symbolet 
på usunn mat, og hamburgeren blir sta-
dig omtalt som den store syndebukken, 

helt ufortjent! 
Hamburgere er godt både til hverdag og 
fest, men en del av tilbehøret kan man 
gjerne spare til festdagene.

Hamburgere	er	superenkelt	
å	lage	selv! 
En pakke kjøttdeig (400g) = 4 hamburgere.

Og med hjemmelagde hamburgere har 
du kontroll på tilbehøret, og siden de 
færreste står med frityrgryte og lager 
pommes frites hjemme, kan det fort bli 
et sunt og godt måltid.

Visste	du	at	1	porsjon	pommes	
frites	(135	g)	=	23	g	fett

Ost	30	g:	9,6	g	fett

10	g	sprøstekt	bacon
(2	skiver):		5	g	fett

1	ss	Hamburgerdressing	
(20	g):		8,2	g	fett

Tomat:	0	g	fett

Løk:	0	g	fett

Salat:	0	g	fett

½	ss	Ketchup:	0	g	fett

¼	ss	Sennep:		0,3	g	fett 

Hamburger	på	100	g:	
14	g	fett

Når	du	ser	hvor	mye	
fett	det	er	i	noe	av	til-
behøret,	velger	du	
kanskje	noe	av	dette	
bort	for	å	kunne	spise	
burgere	litt	oftere? Hamburger	på	100g		

14	g	fett

Velger	du	sunt:	14,3	g	fett Velger	du	usunt:	37,1	g	fett

Grovt	brød	gir	mer	
fiber	og	mindre	sukker.

Tilbehøret avgjør hvor sunn burgeren skal være
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Norges kanskje mest populære 
           hverdagsmiddag lages på en, to, tre! 

Slik	gjør	du:

Rør inn salt og pepper i kjøttdeigen, men 
ikke rør for lenge. Deigen	skal	ikke	bli	
seig.

Ha litt vann på en fjøl og form deigen til 
runde kaker som klemmes ut til store, 
flate burgere. 

          Stek burgerne på sterk varme, 
       ca. 2 minutter på hver side.

Varm hamburgerbrød som anvist på 
pakken og fyll det med salat, hamburger, 
tomat og løk. Ketchup eller annen saus 
etter eget ønske.

De beste hamburgerne lager du 
hjemme selv. Og det er mye raskere 
og enklere enn du tror. 

Til 4 saftige
burgere 
trenger du:

•	400	g	kjøttdeig
•	1	ts	salt	
•	¼	ts	pepper	
•	½	dl	vann	
•	2	ss	margarin	/olje	
			til	steking	
•	4	stk	salatblad	
•	2	stk	tomat	
•	½	stk	løk	
•	4	stk	hamburgerbrød	 1

2
3
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Plain burger

•	 Vanlig	hamburgerbrød
•	 Isbergsalat,	2	blader
•	 Løk,	4	ringer
•	 Kjøttdeig,	salt,	pepper	og	vann
•	 Tomat,	3	skiver
•	 Ketchup

Hawaiiburger

•	 Vanlig	hamburgerbrød
•	 Isbergsalat,	2	blader
•	 Kjøttdeig,	salt,	pepper	og	vann
•	 Ost,	2	skiver
•	 Ananas,	1	ring/skive

Burger  med bacon og blåmuggost

•	 Vanlig	hamburgerbrød,	uten	frø
•	 Lollosalat,	1	stort	blad	(Lollo	Rosso)
•	 Friséesalat,	4-5	blader
•	 Bacon,	4	skiver
•	 Kjøttdeig,	salt,	pepper	og	vann
•	 Blåmuggost,	1	skive
•	 Rødløk,	4	ringer

Hamburgere er godt, det er lettvint å lage og det er fullgod 
middag med det rette tilbehøret. Her er en hamburgermeny 
som du kan presentere for kundene dine. Den gir garantert 
vann i munnen og rush i kjøttdisken. Og ikke minst, tenk
på alle de samhørige varene du kan selge…
Ferdige plakater kan du printe ut fra 
matprat.no/bransje (se side 13).

Seks	utvalgte	kundetips
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Høye, saftige, heftige

Hamburgeren har så mange variasjons-
muligheter at den i hvert fall kan spises 
en gang i uka hele året igjennom uten at 
den er lik fra gang til gang.  Alle liker å 
sette tennene i en saftig burger, og det 
fine er at selve burgeren går svært godt 
overens med det aller meste. Her er 
det lov å boltre seg i all slags tilbehør, og 
du kan fritt velge mellom mye eller lite, 
surt, søtt eller salt, mild ost, sterk ost 
eller ingen ost….

Valget er ene og alene ditt når burgeren 
lages hjemme! Knapt noen annen mat 
har så mange kombinasjonsmuligheter 
når det gjelder tilbehør. Du velger favo-
rittbrødet, du velger favorittilbehøret, 
akkurat det stæsjet og den mengden du 
liker aller, aller best – og du bestemmer 
selv om den skal være sunn, usunn – el-
ler midt imellom.

Burger med brie og pesto

•	 Hamburgerbrød,	halvgrovt
•	 Isbergsalat,	1blad
•	 Lollosalat,	1	blad	(Lollo	Rosso)
•	 Kjøttdeig,	salt,	pepper	og	vann
•	 Brie,	2	skiver
•	 Tomat,	3	skiver
•	 Pesto

Cheeseburger med bbq-saus

•	 Vanlig	hamburgerbrød
•	 Lollosalat,	1	blad	(Lollo	Rosso)
•	 Friséesalat,	3	blader
•	 Kjøttdeig,	salt,	pepper	og	vann
•	 Jarlsbergost,	2	skiver
•	 Barbequesaus

Gresk burger

•	 Hamburgerbrød,	halvgrovt
•	 Lollosalat,	1	blad	(Lollo	Rosso)
•	 Hjertesalat,	2	blader
•	 Kjøttdeig,	salt,	pepper	og	vann
•	 Rødløk,	4	ringer
•	 Tomat;	3	stk	cherrytomater
•	 Sorte	oliven,	3	stk
•	 Tzatziki,	1	ss
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Tre komplette 
      middager i én	disk

Dette trenger du:

Vanlig hamburgerbrød

Isbergsalat

Løk
Kjøttdeig

Tomat

Ketchup

GODmiddag!
GODGODGODGODGODGODGODGODGODfull

Plain burger

Oppskriftene fi nner du 

på matprat.no

GODmiddag!GODGODGODGODGODGODGODGODGODfull

Dette trenger du:
Vanlig hamburgerbrød

Isbergsalat
Kjøttdeig

Ost
Ananas

Hawaiiburger

Oppskriftene fi nner du 
på matprat.no

GOD middag!GODGODGODGODGODGODGODGODGODGODfull

Dette trenger du:Vanlig hamburgerbrød, uten frøLollosalatFriséesalat/salatbladerBacon
KjøttdeigBlåmuggost
Rødløk

Burger med baconog blåmuggost

Oppskriftene fi nner du på matprat.no

Folk vil ha middags-
tips. Og det skal de få. 
Hamburgere er ikke 
bare et godt tips. 
Det er også enkelt å 
sameksponere. 
I denne disken gir 
butikken tips om tre 
hamburgerretter – 
og alle ingrediensene 
er sameksponert i 
middagsdisken.

Spar Kjelsås i Oslo har en ferdigmat-
disk mange butikker kan misunne den. 
I tillegg eksponerer de ”Dagens Mid-
dag”	fra	en	liten	disk,	hvorav	én	del	har	
kjøling,	én	ikke.	I	kampanjeperioden	
eksponerer butikken tre komplette 
hamburgerretter, med kjøpetips og alle 
ingrediensene på ett punkt – i disken.

Dette rommer impulsdisken:

- Butikkpakket kjøttdeig
- Industripakket kjøttdeig
- Hjertesalat
- Crispisalat
-	 Lollosalat
- 3 sorter hamburgerbrød
- 2 sorter ananas
- Rød løk
- Bacon
- Blåmuggost
- Brie
- Norvegia
-	 Jarlsberg
- Pesto
-	 Tzatziki
- Barbecuesaus
- Ketchup
- Oliven

GODmiddag!
GODGODGODGODGODGODGODGODGODfull

Dette trenger du:

Hamburgerbrød, halvgrovt

Isbergsalat

Lollosalat

Kjøttdeig
Brie

Tomat
Pesto

Burger med brie og pesto

Oppskriftene fi nner du 

på matprat.no

GODmiddag!GODGODGODGODGODGODGODGODGODGODfull

Dette trenger du:
Vanlig hamburgerbrød

Lollosalat
Friséesalat

Kjøttdeig
Jarlsbergost

Barbequesaus

Cheeseburger med bbq-saus

Oppskriftene fi nner du 
på matprat.no

GOD middag!GODGODGODGODGODGODGODGODGODGODfull

Oppskriftene fi nner du på matprat.no

Dette trenger du:Hamburgerbrød, halvgrovtLollosalatHjertesalatKjøttdeig
Rødløk
Tomat

Sorte oliven
Tzatziki

Gresk burger

Plakatene henter du 
fra matprat.no

Det eneste du trenger å gjøre er å:

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

2 Klikk videre på Kampanje: Rask. Plakater: Superenkelt. Der-
etter klikker du på ”Plakater - skriv ut”.

3 Du velger antall og utskriftsformat, og får plakatene ferdig ut 
på din printer.
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2010 Selg mer – og få litt ære 
og berømmelse i tillegg
Det er noe med hamburgere som appellerer til ”brød og sirkus”. Derfor 
utfordrer vi  Norges butikker til å utnytte mediatrykket i ukene 7, 8, 9 og 10 
til å gjøre egne hamburgeraktiviteter og være med i konkurransen om å bli 
”Årets Burger Butikk 2010”.

Hamburgere blir ikke bestandig asso-
siert med ordentlig middagsmat, og alt 
for ofte forbundet med usunn fastfood. 
Sannheten er at hamburgere er fullgod 
middag, avhengig av tilbehøret man 
velger til. Våre kampanjeaktiviteter går 
ut på å vise nordmenn at den beste bur-
geren	er	hjemmelaget.	Laget	av	kjøttdeig	
basert på storfekjøtt. Og at dette er 
nesten like raskt å tilberede som frossen 
vare. Siden hamburgere er et litt lekent 
produkt, som inviterer til selv å velge 
ingredienser, smake og eksperimentere – 
ikke minst med barna som aktive med-
hjelpere – inviterer vi også til en stor 
forbrukerkonkurranse.

”Burgern min og meg” går ut på kreative 
og gode forslag til ”min beste ham-
burger” og hvordan den serveres. 
Hovedpremien er New York tur til fire 
med besøk på byens beste hamburger-
restaurant. Dette er en aktivitet hvor 
informasjon og deltagelse skjer på 
matprat.no, men den er et godt element 
i din egen butikks hamburgerkampanje 
også. Materiell for eget bruk ligger på 
bransjesidene, i tillegg til plakatmateriel-
let som er vist på foregående sider.

Enkle	kriterier
I butikk-konkurransen ”Årets Burger 
Butikk” inviterer vi også til kreative og 
gode forslag til hvordan butikken best 
aktiverer kjøttdeig til hamburgere. Men 

husk at mye av omsetningspotensialet 
ligger i salg av ingredienser og tilbehør, 
slik at eksponering av samhørige varer 
er viktig. Din butikk velger selv hvordan 
dere vil gjøre aktiviteten og hvordan 
dere vil presentere konkurransebidraget, 
men følgende blir vektlagt av juryen:

•	 Forutsetningen	for	deltagelse	er	at	det
 er hamburgere basert på kjøttdeig 
 som blir aktivert
•	 Oppfinnsomhet	når	det	gjelder	
 eksponeringsideer
•	 Bruk	av	sameksponering
•	 Bruk	av	tips	til	kundene

Tidsfrist	og	innsendelse
Vi må ha ditt konkurransebidrag innen 
fredag den 12. mars.

Da sender du det til:

Opplysningskontoret for kjøtt
Lørenveien	40
Postboks 395 Økern
0513 Oslo

Eller mailer til: margot-s.loe@ofk.no

Premiering
Vinnerbutikken får en plakett som kan 
pryde butikken med nyvunnen ære. 
Dessuten et gavekort på kr. 10.000 som 
avdelingen kan bruke til noe sosialt, for 
eksempel en middag på et hyggelig spise-
sted. Gjerne med burgere på menyen...

Ferskvaresjef Knut Erik Grønolen hos 
Spar Kjelsås gir middagstips, sam-
eksponeringer og sørger for at 
butikkens egenpakkede kjøttdeig av 
storfekjøtt er tilstede i impulsdisken. 
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Aktivitetsplan 1. halvår 2010 
– fordelt på produkter

Tema     Produkter

) Lørdag 5.juni er NM i grilling*

  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 Svinekjøtt, storfekjøtt, kjøttdeig,
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, kjøttdeig, kylling

Rask
Matprat 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

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  kyllinglår
  hamburger
  svin ytrefilet

uke 23-24  kyllinglår

Hele årets aktivitetsplan


