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Egg
Kampanjeperiode

uke 18-19

Egg på 
MatPrat!
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Grillmesterskapet, som i 
fjor ble arrangert i august, 
går av stabelen tidlig i år, 
nærmere bestemt lørdag 
den 12. juni. Også i år blir 
arenaen Birkelunden på 
Grünerløkka i Oslo, og 
været blir minst like bra 
som tidligere.

Konkurransen avvikles etter samme 
mønster som før. Men enkelte forandrin-
ger vil det bli. Kylling kommer inn som 
et nytt produktområde for Opplysnings-
kontoret, og dermed også som en egen 
klasse. I år skal vi derfor konkurrere i 
klassene Burger, Grilltallerken med kyl-
ling, Spare-ribs, BBQ-saus og Utfordrin-
gen.

Fjoråret hadde rekorddeltagelse og var 
et seriøst mesterskap og et løssluppent 
grillshow på samme tid. Det vil vi gjenta 
i år, og minner om at det er åpent for 
hvem som helst å danne et lag og delta. 
Hvert lag må selv stille med utstyr.  Alle 
typer griller kan brukes. Det blir kåret 
Grillmestere i hver klasse, og det laget 
som har høyest sammenlagt poengsum 
blir Norgesmester i grilling 2010. 
Premiene blir selvsagt minneverdige. Så 
sett i gang med grillforberedelsene. I år 
er tiden knappere enn før.

NM i grilling  

allerede 
i juni

- 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 det nye 
kontoret.

 

Den fysiske sammenslåingen skjedde 1. 
januar i år, men navn og logo for det nye 
kontoret blir først offentliggjort 27. april. 
Og året 2010 skal føre de to kontorene 
sammen til ett.

 - Nå vil man finne alle oppskriftene og 
tipsene våre på matprat.no. Med egg, 
kylling, kalkun, svin, storfe og lam samlet, 
er det nesten ingen grenser for hvor 
mye matglede man kan formidle, forteller 
Halsan entusiastisk.

- Temamessig utvides matprat.no til å om-
fatte alle slags retter til alle anledninger 
og til alle døgnets måltider.
 
- Det er et stort sug etter kunnskap, 
inspirasjon og gode matopplevelser ute 
blant folk flest. Samtidig er forbrukerne 
opptatt av sunn mat og gode råd om 
riktig matlaging. Hos oss får de nyttige 
tips både til hverdags- og festmat, sier
informasjonssjef Åse Kringlebotn i det 
nye kontoret. Hun mener behovet for 
et sterkt opplysningskontor bare vil øke, 
blant annet fordi mat- og helsefaget er 
nedprioritert i skolen.
 
- Timetall, faglærerutdanning og økono-
miske ressurser til faget er redusert. Og 
høyere utdanning innen matfag skal man i 
dag lete lenge etter. Derfor blir det nye 
opplysningskontoret med sin brede fag-
 kompetanse et  
 svært viktig ressurs-
 senter  for folk flest, 
 fastslår Åse 
 Kringlebotn.
 
 - Det nye navnet vil  
 fortsatt inneholde  
 begrepet opplys- 
 ningskontor. Det vet  
 vi at folk kjenner og  
 har høy tillit til. Og 
 i mellomtiden skal  
 det være lett å finne 
fram til oss på matprat.no, sier Anne Mari 
Halsan, som gleder seg til selve avduk-
ningen den 27. april.
 
Blant de 18 medarbeiderne i det sam-
menslåtte opplysningskontoret finner 
vi faglærere i helse, ernæring og miljø, 
ernæringsfysiologer, kokker og spesialis-
ter innen kjøttfag.

Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt (OEH) og 
Opplysningskontoret for kjøtt (OFK) har slått seg 
sammen og blitt landets fremste kompetansesenter 
for matopplysning.

Sammen om matopplysning

Med forenede krefter 
skal Anne Mari Halsan 
fra OFK (over) og 
Åse Kringlebotn fra 
OEH skape landets 
fremste kompetanse-
senter for matopp-
lysning.
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Rask,  raskere -  omelett
Her snakker vi om Rask MatPrats 
Formel 1 serie! Med litt trening svinger 
du opp med en deilig omelett på et par 
minutter! Ja, så fort går det, vi har tatt 
tiden på en halvtrent omelettlager. De 
som virkelig kan det, svinger opp med 
flere omeletter i minuttet. Omelett er 
ikke bare raskt, men det er mat alle 
liker, lett å variere med ulikt fyll, og så 
blir man akkurat passe mett og opplagt 
etterpå. Omelett er super mat for single, 
ungdom, par, gressenker og gressenke-
menn - og ellers alle som vil ha et raskt, 
enkelt og godt måltid.

Comeback med Fridtjof!
For å virkelig feire eggets inntog på Mat-
Prat, markerer vi dette med å dra fram 
den skarpeste kniven i skuffen: MatPrat-
gutten, alias Fridtjof, er tilbake! Han rulet 
alene over skjermene de første årene, 
som ung og sprelsk matlager. Nå er han 
tilbake, litt eldre, og spiller skilt småbarns- 
far. I denne første filmen møter vi ham 
i en travel hverdag, uten barn, sulten, og 
med tomt kjøleskap hjemme hos seg 
selv. Løsningen er å rane kjøleskapet til 
sin gode nabo og venn… 

Kampanje og ”omelettkurs” 
på TV uke 18 - 19
I denne helt nye MatPrat-filmen viser vi 
at omelett er en super løsning på raske 
ungkarsmåltider.

Oppskrifter på matprat.no
Her finner du alt du trenger å vite om 
omelett. Klikk deg inn og søk på omelett, 
du blir garantert ikke skuffet!

Egg på MatPrat!

MEDIAPLAN
TV

Uke  18 19 

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

Den første kampanjen på egg i MatPrats historie går av stabelen i uke 18 og 19. For 
de fleste er det både umulig og utenkelig å ikke ha egg i kjøleskapet til enhver tid. 
Har du egg, har du mat! Og vi ønsker å lære hele Norge å lage omelett.

Sitat fra filmen ”Omelett i en fei”:

”Har du noe fôr? Kjøleskapet mitt er helt skrapa”
”Aha, har du egg, har du et godt måltid, også litt 
skinke, ost og litt paprika, så er vi i mål”.
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Du trenger kun en liten og lett omelett-
panne, en enkel kokeplate, bolle, visp egg 
og litt tilbehør til fyll. Samtidig kan du jo 
lage en liten sameksponering med egg og 
diverse forslag til fyll. 

En liten, uhøytidelig spørreundersøkelse 
avslører at veldig mange tror de lager 
omelett, men egentlig lager eggepanne. 
Forskjellen er at en eggepanne er en 
”åpen omelett”, ofte litt større, med di-
verse fyll, og som tar litt lenger tid å lage. 
En omelett er med 2 – 3 egg, brettet i en 
halvmåneform, ofte fylt med noe godt, og 
altså: superrask å lage! 

Lær kundene din e å lage omelett!
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Ulike typer omelettfyll:
Kokt skinke, spekeskinke, spekepølse, 
middagspølse, revet ost, modnede oster, 
tomat, løk, brokkoli, røkelaks, reker m.m.

Vårt alternativ - omelett med 
skinke, ost og paprika:
2 egg
2 ss vann
¼ ts salt
Litt revet ost, skinke og paprika.1

Slik skal det gjøres: 

Gjør klart fyllet først. 
Paprika i terninger, 
skinke i strimler og 
revet ost. Knekk 2 egg 
i en bolle.

Tilsett 1 ss vann per egg og litt salt.
Visp sammen eggeblandingen. Pan-
nen må være så varm at en liten 
smørklatt freser når den slippes i.

Hell i røren, og trekk den stivnede 
røren inn mot midten. Dette går fort!

Når eggeblandingen er nesten stivnet, 
legges fyllet på den ene halvdelen. 

La den steke noen sekunder før 
den brettes over.

Ferdig! Spis omeletten med godt 
brød og gjerne en salat til. 

Omelett er en fantastisk rett – enkelt, 
næringsrikt og godt. Allikevel er ikke dette 

noe alle kan. Her har du derfor en gyllen 
sjanse til å lage en demonstrasjon 

                                             i  butikken. Raskt og enkelt.  
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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, 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


