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Fritt fram 
for sunne eksponeringer
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At renskåret svinekjøtt er sunn mat begynner 
å bli et innarbeidet faktum. En kanskje ikke 
like innarbeidet kjensgjerning er at ren-
skåret kjøtt fra storfe er minst like sunt.

Magert kjøtt av 
svin og storfe

Biffstrimler og strimlet svinekjøtt er et 
ypperlig utgangspunkt for sunne hver-
dagsmiddager, og kjøtt med lite fett 
hører hjemme i et variert kosthold. 
Kjøtt i strimler har dessuten kort 
tilberedningstid, smaker kjempegodt 
og kan varieres i utallige retter: wok, 
salater, supper, gryteretter, pastaretter, 
pizza og pita. 

Sunnhet selger
Visse deler av året er folk mer opptatt 
av å spise sunt enn ellers. Våren er uten 
tvil en slik årstid hvor det er lett å moti-
vere til en sunnere livsstil. Det blir lysere 
årstid, en er mer utendørs, mange blir 
mer aktive og ferietiden og badedrakt-
sesongen nærmer seg bråfort. Dessuten 
er sunnhet en generell trend i tiden. 
Helse, kosthold og trening har aldri 
vært viktigere for folk flest enn nettopp 
nå. Derfor er det viktig å kommunisere 
kjøtt og sunnhet i din butikk ved å vise 
fram, merke og formidle kunnskap og 
bruksområder for sunne kjøttprodukter. 
Sunnhet selger. Og betalingsvilligheten er, 
vel og merke, større for sunne produkter.

Sunn MatPrat på TV

To inspirerende og fristende filmer:

•	 Kickwok: strimlet svinekjøtt, strim-
 lede grønnsaker, ferdig woksaus. 
 Sunn mat i full fart!
 En porsjon inneholder 12 g fett, 
 517 kcal

•	 Biffsalat: stekte biffstrimler i kombi-
 nasjon med fargerike grønnsaker.
 Sunt og mettende.
 Èn porsjon inneholder 26 g fett, 
 479 kcal

matprat.no
Nettstedet du trygt kan henvise kundene til. 
Her ligger 240 spennende oppskrifter med sunt 
kjøtt og sunt tilbehør.  
Alle oppskriftene er næringsberegnet.

Bli med på sunne 
aktiviteter!

MEDIAPLAN
TV

Uke 15 16 17 

TV2	 •	 •	 •	
Zebra	 •	 •	 •	
TVNorge	 •	 •	 •	
TV3	 •	 •	 •	
Discovery	 •	 •	 •	
FEM	 •	 •	 •	
Viasat	 •	 •	 •
National	Geographic	 •	 •	 •
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Noen varer har en klar sunnhetsprofil, 
som for eksempel frukt og grønt. De sel-
ger seg selv på egne premisser bare ved 
å eksponere seg. En rekke andre varer, 
som definitivt er sunne og nødvendige 
for et riktig kosthold, er ikke like klart 
profilerte. Vi vet at bevisstheten rundt 
sunnhet bare øker og øker, og at mange 

kunder søker mot sunne middagsalterna-
tiver i det daglige. Derfor er det viktig å 
eksponere hva som egentlig er sunt.

En rekke kjøttvarer er i denne katego-
rien. For å ha en klar definisjon på dette 
er nøkkelhullskriteriet, når det gjelder 
fettinnhold, maksimalt 10 %. Med dette 

som grunnlag foreslår vi at du følger opp 
med en disk for sunne kjøttvarer i din 
butikk. I dette oppslaget ser du hvordan 
en del av en selvbetjeningsdisk kan 
gjøres om til en kampanjedisk – eller 
gjerne en permanent sunnhetsdisk.

Vis fram 

butikkens sunne sider

Det sunne utvalget

   1.  Pepperbiff av mørbrad
   2.  Mørbradbiff, storfe
   3.  Mørbradbiff storfe, marinert
   4.  Biffsnadder av mørbrad
   5.  Flatbiff svin i skiver
   6.  Ytrefilet svin i skiver, marinert
   7.  Strimlet svinekjøtt
   8.  Strimlet svinekjøtt, marinert
   9.  Flatbiff svin, marinert
10.  Indrefilet svin
 11.  Bankekjøtt storfe, skiver
12.  Indrefilet storfe, skiver
13.  Ytrefilet storfe, skiver
14.  Flatbiff storfe, strimlet
15.  Ytrefilet svin i skiver
16.  Kjøttdeig av svin
17.  Kjøttdeig av kylling
 Karbonadedeig

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 16

ICA supermarked Langhus, utenfor Oslo, 
er en ganske ny butikk. På kort tid har den 
fått en sterk posisjon i et etablert miljø. 
Det er lett å forstå bare ved det første-
inntrykket butikken gir. Ferskvaresjef 
Lars Säll eksponerer gjerne sunne kjøtt-
varer i sin velassorterte selvbetjeningsdisk.
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Vis fram butikkens sunne sider
Her ser du en mindre variant av 
”Den sunne disken”, egnet for 
kampanjebruk. 

Du trenger ikke mer enn en 
liten impulskjøler for å eksponere 
basisproduktene.

Det sunne basisutvalget
- Strimlet svinekjøtt
- Strimlet storfekjøtt
- Storfekjøtt, mørbrad
- Kjøttdeig av svin
- Karbonadedeig

Nye Rimi mot nye høyder
Butikksjef Stig Morten Hagren hos Rimi Ski har all 
grunn til å være fornøyd om dagen. For ett års tid 
siden ble butikken forvandlet med Rimis nye 
konsept. Det har skapt en ryddig, luftig og fresh 
butikk som så absolutt tiltaler kundene. Så har de 
også kvittert med en omsetningsøkning på 30%.

Handelsbladet FK honorerte butikken med 19 
poeng i bladets butikktest, det beste noen hadde 
oppnådd. Det forteller nok også noe om en dyktig 
medarbeiderstab. Stig Morten og hans folk bru-
ker impulskjøleren til å eksponere middagstilbud, 
og følger gjerne opp Sunn MatPrat med sunne 
kjøttvarer i disken. – Sunnhet er jo noe som selger, 
bekrefter han.
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Riktig i tiden
Raske løsninger og høyt tempo ligger i 
tiden. Og maten vi til daglig spiser skal 
være god, rask, enkel og funksjonell – og 
selvfølgelig sunn. Dessuten har ”nye” 
mattrender etablert seg blant folk flest, 
og det som i dag er vanlige retter på 
norske middagsbord er ganske anner-
ledes enn for noen tiår siden. I den 
forbindelse har vi fått ”komponentver-
denen” – ferdige basisretter som skal 
mikses med kjøtt og grønnsaker. Vi nev-
ner i fleng, pizza, pasta, wok og tex mex. 
Til alle disse typ-ene mat vil strimlet 
kjøtt være et godt alternativ, og for en 

del, et bedre valg en kjøttdeig. Derfor 
har strimlet kjøtt blitt svært populært 
og seiler nå opp til å bli en volumvare 
som er like anvendelig som nettopp 
kjøttdeig.

Kvaliteten må håndheves
Men det finnes skjær i sjøen. For å 
utnytte den popularitetsbølgen strimlet 
kjøtt flyter på, er det viktige å opprett-
holde en god kvalitetsstandard. Det 
betyr at kjøttet må være mørt, magert 
og i mest mulig grad uten synlig fett, 
sener og hinner. Kjøttstrimlene bør også 
være omtrent like tykke, så de får lik 

steketid. I praksis betyr dette ca. 1x1 cm 
tykke og 8-10 cm lange strimler. Det er 
fortsatt stor avstand mellom manuelt og 
maskinelt strimlet kjøtt. Kvaliteten er 
høyst varierende, men det er helt klart 
det manuelt strimlede kjøttet som har 
den høyeste kvaliteten. Det er åpenbart 
ulik praksis for hvilke råstoffer som 
brukes, og rimeligere råstoff gir dårligere 
kvalitet på strimlene. Skal din butikk ri 
på suksessbølgen, er det en klar forut-
setning å håndheve en kvalitetsnorm, 
og ikke la seg friste til å kompromisse 
på råstoffene for å oppnå stadig lavere 
priser.

I en verden hvor fisk og kylling tidligere har vært oppfattet som de opplagt 
sunne middagsvalg, har strimlet kjøtt av svin og storfe etablert seg som kjøtt-
varenes sunne alibi. Men det er også andre grunner til produktgruppens store 
suksess.

Kjøttvarenes 
sunne spydspiss

Til daglig er det raske middagsløsninger 
som gjelder. Men kravet til at maten skal 
være sunn i tillegg blir bare større og større.
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At renskåret kjøtt er magert, med bare 1-5 % fett, er det mange som har fått 
med seg. Og når det er så magert har det liten praktisk betydning om det er mye 
eller lite av det sunne fettet. Da er det tilbehøret som avgjør. 

Renskåret kjøtt 
Mye mer enn bare lavt fettinnhold

Men det er mange flere gode grunner til 
å velge magert renskåret kjøtt.

Visste du for eksempel at det også er 
blant de minst allergene matvarene som 
finnes?

Dessuten er det ikke salt eller tilset-
ningsstoffer i renskåret, ubearbeidet 
kjøtt. I tillegg er det mange viktige 
næringsstoffer som er av spesielt stor 
betydning for småspiste.
 

Er du klar for flere fakta om nærings-
stoffene du finner i renskåret kjøtt?
Ta en titt på bildet!

Lite fett

Ikke salt eller 
tilsetningsstoffer

Ingen karbohydrater

Protein med høy kvalitet
- Kroppens ”byggesten”
- Gir god og langvarig metthetsfølelse

Jern som kroppen utnytter spesielt 
godt og som påvirker:
- Fysisk og mental utvikling
- Utholdenhet og fysisk prestasjonsevne
 Husk: Jo rødere kjøtt desto mer jern!

Sink
-  Viktig for mannens reproduksjon
-  Nødvendig for at sår skal gro
-  Skjerper smakssansene

Selén
- En sterk antioksidant

B1 og B2
- Omdanner protein, fett og karbohydrater 
 til energi som kroppen kan utnytte

B12
-  Viktig for dannelsen av arvestoffet DNA
- Forebygger anemi
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Det ligger åpenbart et salgspotensiale i 
merking og eksponering. Hvordan skal 
en stakkars forbruker kunne avgjøre hva 
som er anerkjent sunt? Hva er egentlig 
kriteriene? Og hvor mye ressurser skal 
en bruke på å lese og vurdere merking?

Svaret er enkelt: Nøkkelhullsmerket
Merkingen ble lansert i fjor, og symbo-
let kan settes på matvarer fra 25 ulike 
matvaregrupper. Den skal vise veien 
til de sunnere alternativene innenfor 
hver gruppe. Nøkkelhullet setter krav 
til minimumsinnhold av fiber og maksi-
mumsinnhold av fett, salt og sukker. For 
å kunne sette nøkkelhullsmerket på kjøtt 
og kjøttvarer er det noen kriterier som 
må oppfylles. Det er kun industripakket 
kjøtt som kan få Nøkkelhull. I tillegg må 
varen ha næringsdeklarasjon og tilfreds-
stille visse produktkriterier.

Vanskelig å finne
Dette er vel og bra. Ulempen er bare at å 
finne nøkkelhullsmerkede varer nesten er 
som å lete etter den berømmelige nålen i 
høystakken. Du kan endevende en rekke 
selvbetjeningsdisker, bare for å konklude-
re med at svært få produkter er merket, 
og de produsentene som har nøkkelhulls-
merkingen har gitt den minimal plass på 
emballasjen.

Når vi vet at 73 % av befolkningen helt 
sikkert eller sannsynligvis vil kjøpe nøk-
kelhullsmerkede matvarer, er det rom for 
forbedring.

Folk vil ha sunne 
matvarer, men i 
butikkene møter de 
en varejungel.

Hva kan gjøres?
Vår oppfordring til alle produksjonsbe-
drifter er såre enkel. Merk konsekvent 
alle kjøttvarer som faller innenfor ordnin-
gen. Og merk varene så det synes!

Vår oppfordring til butikkene er å støtte 
opp om ordningen ved supplerende 
merking. En rekke butikkpakkede varer 
kan defineres som sunne varer ved å 
sette et enkelt kriterium: maks 10 % fett. 

Eksponér disse varene samlet, gjerne 
sammen med industriens nøkkelhulls-
merkede varer. Dette kan gjøres både på 
permanent basis og i kampanjeperioder. 
På sidene 4-7 viser vi noen eksempler på 
hvordan det kan gjøres. Finn den formen 
som passer din butikk og profil. Men 
gjør det! Det bygger opp om din butikks 
kvalitetsprofil, løser kundenes behov – og 
skaper mersalg.

Hvor er de sunne varene?

Slik ser de fleste selvbetjeningsdisker ut. 
Skal du finne de sunne varene bør du 
nesten bruke lupe. 

Les mer om merke-
ordningen på 
nokkelhullsmerket.no
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Meny Grim i Kristiansand er en av 
butikkene som tidligere er kåret som 
vinner. Her er noen glimt av hvordan 
butikken eksponerte seg.

14 15

Bli 
årets 
     grill-
butikk
   2010!

Ennå en gang invi-
terer vi landets daglig-
varebutikker til å være 
med i konkurransen 
som skal kåre Norges 
beste butikk på grill-
varer.

Send ”søknaden” 
innen 25. juni

Vinnerbutikken får selvfølgelig heder og 
ære, og mediaomtale følger gjerne med. 
Men det viktigste momentet i konkurran-
sen er at dette er et internt prosjekt til å 
bli en bedre grilllbutikk. Det betyr at alle 
butikkene som deltar vil vinne på dette.

Konkurransen er åpen for alle butikker 
som selger norske kjøttvarer. Uansett 
kjedetilknytning, butikkprofil, størrelse, 
eller om butikken har manuell eller selv-
betjent avdeling. Konkurransen går ut på 
å kåre den butikken som best oppfyller 
følgende kriterier:

1. Hvordan butikken formidler grilltips 
 og matidéer til kundene
2. Hvordan butikken formidler kjøtt-
 kunnskap om stykningsdeler og 
 tilberedningsmåter til kundene

3. Butikkens grillsortiment
4. Butikkens eksponering av kjøtt til
 grilling
5. Hvordan butikken følger opp Opp-
 lysningskontorets kampanjer med egne
 initiativ og aktiviteter

Formen på konkurransebidraget velger 
dere selv. Det betyr at dere må sende 
inn en ”søknad” om hvorfor dere bør 
bli kåret og dokumentere denne med 
omtale av gjennomføringen og bilder 
av aktivitetene. De innsendte bidragene 
blir vurdert av en jury hos Opplysnings-
kontoret.

Vinnerbutikken får en hedersbevisning 
som kan stilles ut godt synlig i butikken. 
Medarbeiderne i avdelingen får et kokke-
kurs med etterfølgende gourmet-middag.
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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


