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Lammekjøtt

Kampanjeperiode
uke 11-12

Lammestek –
like selvfølgelig
som påskeegg



Lammestek er i ferd med å bli en like 
sikker påsketradisjon som påskeegg, 
appelsiner og Kvikklunsj. Steken er selve 
symbolet for det gode, sosiale måltidet 
med mange til bords. For de virkelige 
lammekjøttelskerne er påsken med de 
mange fridagene en ypperlig anledning 
til de beste matopplevelsene. Da skal 
folk kose seg med mat i mange dager, 
og kundene som kjøper lam er gjerne 
matglade mennesker som vil ha varia-
sjon i de hyggelige måltidene 

MatPrat-film på TV
Påskefilmen er Klassisk lammestek – 
tradisjon på norske påskebord, perfekt 
påskemat som lager seg selv.

Påskemat på matprat.no
Over 30 oppskrifter bare på lammestek!  
I tillegg er det selvsagt mange andre 
oppskrifter på lammeretter.   
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MEDIAPLAN
TV

Uke   11 12 
  
TV2	 	 	 •	 •	
Discovery	 	 	 •	 •	
Zebra	 	 	 •	 •	
TVNorge	 	 	 •	 •	
FEM	 	 	 •	 •	
TV3	 	 	 •	 •
Viasat	 	 	 •	 •
 

Lammekjøtt som påskemat har fått en solid posisjon i Norge. 
Å be gjester eller familie på en saftig lammestek er et av påskens 
høydepunkter for mange.

matbilder.no
Vårt bildearkiv med 3502 bilder er 
til fri bruk for egenannonsering og 
kundeaviser.

matprat.no/bransje
Her finner du plakatmateriell som 
gjør at du kan aktivisere retten fra 
påskens MatPrat-film i din butikk. 
Det eneste du trenger å gjøre er å:

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

2 Klikk videre på Kampanje: 
Påskemat. 

3 Du velger antall og utskrifts-
format, og får plakatene ferdig 
ut på din printer.

Påskelam er sesongmat, tradisjonsmat, 
gjestemat og søndagsmat 

Klassisk lammestek
Dette trenger du: Til 6 porsjoner trenger du:  •   1 stk  lammelår ca. à 2,5 kg •   4 stilk  frisk rosmarin eller 1,5 ts tørket

 •   3 båt  hvitløk  •   1 stk  løk i båter •   3 stk  gulrot  •  Serveres f. eks. med fl øtegratinerte poteter, 
      stekte potetbåter, sukkererter, sopp og 
      hakket persille.

Oppskriftene fi nner du på matprat.no

Den beste   påskematen
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Påskelammet er i ferd med å bli en del 
av vår mattradisjon, og det er det mange 
gode grunner til: 

•	lammekjøtt	er	vintermat	med	mye	smak
•	passer	like	godt	i	byen	som	på	hytta
•	er	enkelt	å	tilberede
•	skaper	utfordringer	for	dem	som	
	 virkelig	vil	boltre	seg	i	matlagingen
•	gir	mat	til	mange,	og	er	ypperlig	som	
	 gjestemat

Norsk lammekjøtt i verdensklasse
Det som gjør det norske lammet spesi-
elt er den intensive vekstsesongen, lyset 
og tilgangen på variert, næringstett føde. 
Norske lam går heller ikke i noen inn-
hegning. Derfor kan de selv variere hva 
og hvor de spiser. Dette gjør at lammene 
vokser fort og oppnår en relativt høy 
slaktevekt, god kjøttfylde og passe med 
fett. Det som er spesielt er at norske 
lam opprettholder lys kjøttfarge og den 
milde, men karakteristiske smaken, selv 
om de får en slaktevekt på godt over 
20 kg. Dette gjør at det norske lammet 
er unikt i verden. 

Påskeaften er påskehare, påskeegg 
og påskelam
Den store påskelam-dagen er nok 
påskeaften, men 1. påskedag er også helt 
klart en stor lammedag. Lammestek har 
en solid posisjon som søndagsmiddag 
med familien, og når søndagen blir til 
påskedag er det ekstra god grunn til å 
servere lammestek. 

Påskelam er kommet for å bli
Interessen for tradisjonsmat ser ut til å 
øke. I mange år har vi vært opptatt av å 
smake og oppdage mat fra hele verden, 
men samtidig har vi også vært opptatt 
av tradisjonsmat. Tradisjonsmaten har 
i stor grad vært populær hos de mer 

voksne målgruppene, men trenden viser 
helt klart at yngre mennesker har en økt 
interesse for vår egen matkultur. Derfor 
kommer den tradisjonelle lammesteken 
til å opprettholde sin sterke posisjon i 
påsken i framtiden også.

Påske i butikken
Nøkkelen til å tilfredsstille kundenes 
forventninger er en velfylt kjøttdisk og 
god sameksponering. Det betyr:

•	et	utvalg	av	lammeprodukter
•	ingredienser	til	marinader
•	frodige,	friske	krydderurter
•	kryddersortene	som	hører	lammet	til
•	rotgrønnsaker,	sopp,	etc.
•	middelhavssmaker	med	oliven,	sitroner,	
	 tomater,	parmesan,	fetaost,	aïoli...

Siden lammekjøtt ikke er hverdagsmat, 
er kundene mer enn vanlig ute etter tips 
og idéer. På matprat.no/bransje finner 
du en stor sameksponeringsguide som 
kan hjelpe deg å finne de riktige varene 
til kjøttet. I tillegg finner du ferdige 
tipsplakater som du kan printe ut i den 
størrelse du vil og plassere overalt hvor 
samhørige varer finnes.

Lammestek –                                   like selvfølgelig som påskeegg

Uansett hvor folk tilbringer påsken, 
på fjellet, ved sjøen, eller hjemme, er 
det én ting som er sikkert – halv-
parten kan tenke seg å kose seg 
med lammekjøtt.
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Kampanjedisk til påske

Denne	disken	kan	også	være	et	greit	utgangspunkt		for	dem	som	ønsker	å	ha	et	grunnsortiment	med	lammekjøtt	
gjennom	hele	året,	også	utenom	sesong.

  1.	 Hel	lammestek	uten	hase	og	isbein
  2.	Surret	lammestek,	stor
  3.	Surret	lammestek,	liten
  4.	Lammelår	i	skiver

  5.	Gryte-/fonduekjøtt
  6.	Doble	koteletter
  7.	 Enkle,	marinerte	koteletter
  8.	Lammebog	i	skiver

  9.	Grytekjøtt	med	bein
10.	Kvernet	lammekjøtt
11.	Grytekjøtt	med	bein,	av	sau

Øk lønn-
somheten!
En hel lammesteik kan også 
stykkesopp til flere foredlede 
deler: Lammeskank, en flatbiff 
perfekt for to og en beinfri 
liten steik, perfekt for fire. 
Etter en enkel oppstykning 
øker du lønnsomheten på råvaren betraktelig, fordi 
det er høyere betalingsvillighet for disse produktene.
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Butikken vant med en kombinasjon av 
planlegging, sortiment, eksponering, 
kompetanseformidling og aktivitet. Før 
aktivitetene startet ble det holdt kurs 
for ansatte og ekstrahjelper, slik at 
betjeningen alltid var i beredskap med 
klare svar. Det imponerende grunn-
sortimentet ble toppet med en rekke 
egne spesialiteter. Det ble for øvrig ikke 
registrert forespørsler om manglende 
varer…
 
En egen lammedisk sto sentralt i 
butikken, foruten spesialiteter i den 
manuelle disken, lam i varmeskapet, i 
tillegg til kalde ferdigretter som lamme-
gryte, frikassé og selvfølgelig i høst-

sesongen – fårikål. Kundene var kjempe-
fornøyde med utvalg og eksponering, og 
ga mange gode tilbakemeldinger på opp-
skriftene og veiledningene som var lagt 
fram. Der ble det informert om hvordan 
en bener ut lammelår, om steketider, 
oppskrifter og anbefalinger… Og både 
skanker og culottsteker gikk unna, selv 
på mandager og tirsdager.

Helt unikt i en norsk dagligvarebutikk 
var at varer ble auksjonert bort. Det 
ble gjort med hell hos Meny Grim. Fire 
lammekroner, komplett med oppskrift, 
ble tilberedt og auksjonert bort til 
høystbydende. 

Konkurranser sto også på menyen. 
Barna ble invitert til å tegne høstlammet, 
og de voksne testet sine kunnskaper 
om lam og kom med sine beste tips og 
anbefalinger. Flere av disse ble formidlet 
videre til kundene igjen, og butikken 
fungerte faktisk som en liten kunnskaps-
bank.

Meny Grim i Kristiansand ble i fjor høst kåret til Årets Lammebutikk.
Dette er litt av deres vinneroppskrift.

Vinneroppskriften

Punkt for punkt
•	 Maks.	utvalg	i	lam	og	spesialiteter
•	 Masse	info.	om	tips,	oppskrifter,	nedskjæring	og	stykningsdeler
•	 Fårikålservering	på	Fårikålens	Fest-dag	med	brekekonkurranse	blant	kundene
•	 Lam	i	varmeskapet
•	 Lam	som	kalde	ferdigretter,	lammegryte,	frikassé,	fårikål
•	 Egen	disk	til	lam
•	 Masse	spennende	spesialiteter
•	 Tegnekonkurranse	for	barn
•	 Lammekonkurranse	for	kundene
•	 Plakat	på	lammerull,	lammelår	med	hvitløk	i	delikatessedisken
•	 Brosjyrer	med	lammeoppskrifter
•	 Plakat	på	oppdeling	av	lam,	utbening,	steketider	og	tilberedningsmetoder
•	 Auksjon	på	lammekroner
•	 Infomøte	med	både	kveldshjelper	og	de	faste	på	dagen

Ferskvaresjef	Guro	Bondestad	
kan	stolt	plassere	et	nytt	trofé	
på	hylla.

Mye	spennende	å	finne	i	
de	manuelle	diskene.

Godt	utvalg,	samt	gode	tips
i	selvbetjente	disker.

Butikkens motto: 
“det vi ikke har,

det skal vi ordne”



Utgiver 
Opplysningskontoret for kjøtt(OFK)
Lørenveien 40,
Postboks 395 Økern, 0513 Oslo
Telefon 22 09 23 00
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Aktivitetsplan 1. halvår 2010 
– fordelt på produkter

Tema     Produkter

) Lørdag 12.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


