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Rask MatPrat  - løsningen på tidsklemma
Hverdagsmiddagene skal være mettende, de skal helst være så sunne som mu-
lig, de skal være barnevennlige, de skal ta maks en halvtime å lage, og de skal 
helst være forholdsvis rimelige.

Dette er kombinasjoner som kan virke 
nærmest umulig for mange. Resultatet 
kan ofte bli middager med lite variasjon 
og litt dårlig samvittighet innimellom. 
Da er det greit å vite at det finnes hjelp. 
Inspirasjon til å utvide registeret over 
hverdagsretter og litt grunnleggende 
kunnskap for å lykkes, er det som skal 
til! I mange tilfeller holder det å få 
presentert ideen; rettene er så enkle at 
du husker dem etter én eneste gang.  

Tre nye MatPrat-filmer på TV 
i ukene 33-37

- Saftige Hamburgere: 
 Populær mat for hele familien
- Kyllinglår  Tikka: Ferdiggrillede 
 kyllinglår med Tikka masala
- Koteletter:  Gammel hverdagshelt
 som kan varieres med vidt forskjellige  
 tilbehør

MEDIAPLAN TV
Uke 33 34 35 36 37  
 
Koteletter • •  
Hamburger    • •   
Kyllinglår Tikka      •

Kanaler:
TV2, Zebra, TVNorge, TV3, Discovery, 
FEM, Viasat
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Dette er bruksanvisningen:

1.  Gå inn på matprat.no

2.  Klikk på Rask

3.  Klikk på knappen som
     passer best: 
    - Raskt og enkelt
    - Middag for hele familien
    - Rask helgemat
    - Superenkel  

MatPrat tar hverdagen på 
alvor, og løsningene ligger på 
matprat.no

- mange nye oppskrifter på Rask MatPrat
- tips og oppskrifter med alle typer gryte-
 klart kjøtt
- raske retter fra bunnen av
- få ingredienser som kan kjøpes i alle butikker
- renskåret kjøtt, magre kjøttdeiger og egg 
   som hovedråvarer
- oppskrifter på 800 retter og 70 superenkle 
 retter
- våre raske retter lages på 20-30 minutter
- delvis bruk av halvfabrikata

Alt fins på 
matprat.no
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Koteletter og kyllinglår redder 
hverdagsmiddagen!

MatPrat har utviklet en rekke nye 
hverdagsretter med koteletter og 
ferdigstekte kyllinglår.  Rettene er 
morsomme, smakfulle og  spen-
nende, og ikke minst  enkle å lage 
med  få ingredienser.  

August betyr for de fleste slutt på sommerferie, jobb- og skolestart, og tilbake til van-
lige hverdager med stress og mas for å få dagene til å henge sammen. Middag vil vi ha 
hver dag, og mange drømmer vel om den perfekte måltidssettingen med full kontroll 
over planlegging, innkjøp og tilberedning av dagens middag, med fornøyde fjes rundt 
middagsbordet som resultat. Dette er noen løsninger du kan formidle til kundene dine.

Koteletter med mange typer tilbehør
Koteletter er en av våre livretter, og de blir saftige og møre når man steker dem riktig.  
Det er enkelt å lære å steke koteletter, men ikke like lett å variere med ulike typer 
tilbehør. Undersøkelser viser at folk ønsker forslag til variasjon over et tema, og derfor 
skal MatPrat utvikle ulike tilbehørsvarianter til kjente og kjære kjøttvarianter. Her har 
du tre gode eksempler på koteletter med tilbehør. 

Koteletter med nykål og sennepsaus

4 porsjoner

4 stk koteletter
½ ts salt
½ ts pepper
1 ss margarin til steking

1 stk nykål
4 ts smør
Salt
Pepper

1 glass sennepsaus (Ravigotte)

Slik gjør du:
1. Brun kotelettene raskt i varm panne  
 og dryss på salt og pepper. Ta pannen
 vekk fra platen og la dem ettersteke
 med lokk over ¾ av pannen i ca. 5 
 minutter
2. Del kålen i fire båter. Ha litt vann i 
 en kjele og kok opp. Legg i kålen med
 en smørklatt på toppen. Damp i 5-6 
 minutter. Krydre med salt og pepper.

Servér med sennepsaus.

6

Koteletter med 
rødløksmarmelade

4 porsjoner

4 koteletter
1/2 ts salt
1/2 ts pepper

2 rødløk
3 ss rødvinseddik
2 ss appelsinmarmelade
250 g aspargesbønner

Slik gjør du:
1. Brun kotelettene raskt i varm panne  
 og dryss på salt og pepper. Ta pannen  
 vekk fra platen og la dem ettersteke  
 med lokk over ¾ av pannen i ca. 5 
 minutter. 
2. Skjær løken i ringer og stek den på  
 middels varme til løken er myk
3. Øk temperaturen på platen, ha i 
 rødvinseddik og la det koke inn
4. Tilsett appelsinmarmelade og la det bli  
 lett karamellisert

Kok aspargesbønnene i lettsaltet vann i  
ca. 3 minutter

Server med kokt ris
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Kyllinglår på mange måter
Et saftig og mørt kyllinglår er noe av det beste man kan 
”sette tenna  i”, men også her trengs det variasjon. 

Når kyllinglårene kan kjøpes ferdigstekte blir tilberedningen rask, enkel og sikker. 
Ferdigstekte kyllinglår kan serveres med forskjellig tilbehør og kan brukes i mange 
forskjellige kombinasjoner i både panne, gryte og ovn.  Her presenterer vi tre vari-
anter med kyllinglår.

4 porsjoner

4 koteletter
½ ts salt
½ ts pepper
1 ss margarin til steking

2 tomater

24 stk småpoteter
1 ss olje 
½ ts salt 
½ ts pepper

Soppstuing:
400 g sjampinjong eller annen sopp
2 ss margarin til steking
1 dl matfløte
2 ss hakket persille
½ ts salt
½ ts pepper

Slik gjør du:
1. Legg potetene hele i en ildfast form,   
 ha på olje, salt og pepper. Stek dem i 20   
 minutter på 220 grader 
2. Brun kotelettene raskt i varm panne og   
 dryss på salt og pepper. Ta pannen vekk   
 fra platen og la dem ettersteke med   
 lokk over ¾ av pannen i ca. 5 minutter.
3. Del tomatene i to og legg dem i pannen 
 sammen med kotelettene
4. Del sjampinjongen i båter og stek den 
 godt i varm panne med margarin.    
 Hell over matfløte. La det koke i noen   
 minutter under omrøring til det tykner.   
 Smak til med salt og pepper.

Koteletter med soppstuing
Marokkansk crispy kylling

4 porsjoner

4 grillede kyllinglår
400 g. couscous  
1 boks aprikoser 
1 dl rosiner 
1/2 agurk, i terninger
frisk koriander (hvis du har)
salt og pepper

Slik gjør du:
1. Varm kyllinglårene i ovn på 200 °C i 
 20 minutter
2. Kok couscous etter anvisning på pak-
 ken. Bruk laken fra aprikosene som en
 del av væsken  
3. Tilsett rosiner, aprikoser og agurk,  
 bland eventuelt inn hakket, frisk 
 koriander. Smak til med krydder
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Kyllinglår med bakt tomat og mozzarella

4 porsjoner

4 grillede kyllinglår
4 store tomater
2 stk  mozzarellaost
1 pk ruculasalat

3 ss olivenolje
2 ts balsamico

Slik gjør du:
1. Legg kyllinglårene i en smurt, ildfast  
 form.  Varmes på 200 °C i 20 minutter.
2. Skjær toppen av tomatene og skrap ut  
 innholdet. Legg en halv mozzarella i  
 hver tomat og legg dem sammen 
 med kyllinglårene når det gjenstår 
 10 minutter av steketiden.
3. Lag dressing ved å blande olivenolje 
 og balsamico. Vask salaten og vend inn
 dressingen.

Pynt eventuelt med basilikum

Gresk kylling

4 porsjoner

4 grillede kyllinglår
4-6 tomater  
1 rødløk, hakket
1 boks fetaost i olje
20 stk oliven
salt og pepper

Slik gjør du:
1. Varm kyllinglårene i ovn på 200 °C 
 i 20 minutter
2. Skjær tomatene i skiver og hakk rød
 løken 
3. Legg på fetaost og oliven og ringle 
 over salaten med oljen fra fetaosten
 rett før servering. Krydre med salt 
 og pepper

Tips:  Pynt eventuelt med litt salat og 
server med godt brød
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Oppdeling av kylling
En kylling kan tilberedes hel eller i mindre stykker. Her viser vi hva de ulike stykkene heter 
og hvor på kyllingen de sitter. Samtidig viser vi hvor enkelt det er å dele 
en kylling i mindre stykker.

Kyllingbrystet skjæres ut ved å starte ved bryst-
benet og skjære inntil og følge benet samtidig 
som brystfileten presses litt ut. Skjær vekk over-
flødig skinn og  fett på enden av stykket. 

Kyllingbrystet kan stekes helt eller skjæres til en renskå-
ret filet og en liten klubbe av overvingen. Dra skinnet 
bakover på kyllingbrystet og skjær over ved vingebenet. 
Skjær vekk overflødig skinn av overvingen. 

3 4

5 Av en hel kylling kan du få (fra venstre):  
Kyllingbryst, kyllingfilet, klubbe av overvinge, 
helt kyllinglår, kyllingklubbe og overlår. 

1 En hel kylling kan tilberedes hel, 
eller deles i mindre stykker.

2 Skjær av lårene først ved å brette låret ut og skjære over 
skinn og hinner ned mot leddet. Brett ut så det knekker i 
leddet. Skjær lårstykkene  av i leddet. Låret kan deles i to 
i leddet. 

Liten tid til middag 
på hverdagene

Tidsklemma er for de fleste av oss en daglig utfordring. Derfor bruker 
vi minimalt med tid på matlaging på hverdagene. Allikevel ønsker for-

brukerne mat som er sunn og god.

Tall fra Norske Spise-
fakta 2010 forteller 
at under 40 % av oss 
bruker mer enn 30 
minutter på å tilbe-
rede middagsmåltider 
de vanlige ukedagene. 
Dette tallet øker for 
øvrig hele uken, og fra 
fredag og utover øker 
det markant.  Mandag 
er den dagen da tid 
til matlaging kommer 
lengst ned på priorite-
ringslisten; 47 % bru-
ker 30 minutter eller 
mindre på å tilberede 
middag mandag, mens 
35 % bruker mer enn 
30 minutter på tilbe-
redningen. Videre øker 
altså tiden brukt på til-
beredning ørlite grann 
for hver ukedag inntil 
man kommer til fredag, 
der gjør tidsbruken et 
kraftig hopp oppover. 
Tidsklemma slipper 
grepet og et annet 
forhold til innkjøp og 
matlaging inntreffer.
Samtidig er det slik at 
vi til hverdags liker å 
fortære maten i ek-
spressfart; ”Til bords 
tiden” er for de fleste (63 %) unnagjort i 
løpet av 20 minutter eller mindre. Disse 
tallene understreker forbrukers behov 
for raske og tidseffektive måltidsløsnin-
ger. 

Ferdigmat, en løsning? 
En skulle tro at ferdigmat er den opplagte

løsningen. Men tall fra Spisefakta 2010 
viser at folk er mer skeptiske til ferdig-
mat; færre synes ferdigmat er godt og 
færre tror den er like sunn som annen 
mat. Likevel vil man altså bruke minst 
mulig tid på å tilberede middagsmaten. 
Forbrukere vil helst føle at de lager 
maten selv, det skal helst gå veldig raskt, 

det skal helst smake 
veldig godt og det 
skal helst være no-
enlunde sunt. 

Grønt lys for 
Rask MatPrat
Det er i disse 
situasjonene Rask 
MatPrat  spiller 
hovedrollen. Vår 
påstand er sågar at 
Rask MatPrat sitter 
med løsningene, 
eller kompromissene 
om man vil. Vi leg-
ger mye ressurser 
i å ta forbrukernes 
behov på alvor og 
vår forbrukerinnsikt 
er etter hvert ikke 
ubetydelig. 

Rask MatPrat tilbyr 
derfor et bredt 
spekter av oppskrif-
ter, tips og ideer til 
raske og lettvinte 
middagsløsninger, 
som ikke er ba-
sert på ferdigmat. 
Konseptet med 
situasjonsbestemte 
kategorier kan være 
et glimrende verktøy 

når man skal finne akkurat den oppskrif-
ten som passer ens egen situasjon. Og 
matprat.no er tilgjengelig overalt! Også 
som inspirasjons- og faktakilde til dine 
butikkaktiviteter.

Kilder: Norske Spisefakta 2010 (Synovate Norge AS)
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Nortura Hærland: 

Et steinkast fra E-18, 
mellom Oslo og Ørje, 
ligger et næringslivs-
eventyr. Nortura 
Hærland på Eidsberg 
i Indre Østfold er en 
klassisk gründerbe-
drift som har utviklet 
seg til en moderne 
storbedrift.

Det står der ennå. Det lille gule huset 
hvor det hele startet. I 1956 ble den første 
grisen slaktet i kjelleren her. Siden har det 
bare utviklet seg. Og i dag er det her det 
meste av all kylling og kalkun som selges 
under merket Prior blir foredlet. Nærme-
re bestemt 35.000 tonn med kjøttråvare i 
året. Det lille huset har blitt til et gigantisk 
produksjonsanlegg på 26.000 kvadrat-
meter. Her jobbes det tre skift i døgnet 
med bearbeiding og foredling. Og de 460 
ansatte kunne i fjor fakturere en omset-
ning på rundt halvannen milliard kroner 
for innsatsen.

Med 30 års fartstid kjenner ikke bare 
fabrikkdirektør Kai Fjeld alle de 450 rom-
mene i bedriften. Han er også et opp-
komme av tall og informasjon om produk-
sjon og marked for kylling og kalkun. 
Det er med stolthet i stemmen han 
forteller.  – Fjørfe er etter hvert etablert 
på de aller fleste markedsområder, som 
frokost, middag og til grilling. Det er vel 
bare julemarkedet som gjenstår. På en god 
dag ankommer derfor mer enn 100.000 
kyllinger Hærland for videre bearbeiding. 
Hovedproduktene er filet, lår, vinger og 
pølser. Totalt er det 300 produktvarianter 
i omløp. Hver nordmann setter til livs 17-
18 kg hvitt kjøtt i året, mens det i EU-lan-

dene konsumeres 20-22 kg. Derfor er det 
fortsatt stort potensial for omsetnings-
økning, konkluderer han.

Potensial i kyllinglår
Nortura Hærland er en populær og at-
traktiv arbeidsplass i jordbrukskommune-
ne i Indre Østfold, så arbeidskraften som 
trengs er det ikke noe problemer med. 
Her skjæres det 7.000 kyllinger i timen, 
og produksjonen er dessuten langt på vei 
automatisert. Det er størst etterspørsel 
etter kyllingfilet. Men for hver kylling 
som slaktes blir det også to lår og to 
vinger. Derfor slår gjerne Fjeld et slag for 
kyllinglår. – Dette er det mest smakfulle 
stykket på kyllingen, sier han. – Lår kan 
man gjøre mye ut av i tilberedningen, og til 

for eksempel grilling er det å foretrekke 
framfor filet. Kyllingfilet kan lett bli litt tørr 
hvis man griller for lenge, mens lårene er 
lette å grille til et godt resultat. Kjøper 
man ferdiggrillet lår er det bare å ”lune” 
dem litt på grillen før de er serverings-
klare. Ellers benes lårene ut og brukes hos 
Hærland til både kjøttdeig, som strimlet 
kjøtt og til lårfilet.

40 år med produktutvikling
Den norske kyllingen er utviklet gjennom 
de seneste 40 årene. Den er utviklet i to 
retninger. Den ene er en kjøttrase, som 
i løpet av en foringstid på bare 30 dager 
skal gi optimal kjøttleveranse. Den andre 
er en verperase som skal produsere bra 
med egg. 

Det er en liten, men stabil 
produksjon av økologisk kylling.
Disse er på hele 2,5-3,5 kg.

Bak kulissene
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Den videre produktutviklingen foregår nå 
sentralt i Nortura, og for Hærland utvikles 
det rundt 40 nye produktvarianter i året. 
Når fire nye produkter slippes inn i sorti-
mentet, går noen gamle ut. 
– Reisebyråene driver nærmest produkt-
utvikling for oss, forteller Fjeld. Folk opp- 
lever mange nye smaker på reiser i for-
skjellige verdensdeler, og vil ha det samme 
når de kommer hjem. Dette er en sterk 
inspirasjon i produktutviklingen, selvfølgelig 
sammen med trendutviklingen for øvrig og 
statistiske opplysninger om folks spiseva-
ner. En nyhet i disse dager er lanseringen 
av pølsekuler. (En pølsekule er en pølse 
med form litt mindre enn en kjøttbolle). 
En sannsynlig suksess blant barn. 

Roboter med høy presisjon
Selve nedskjæringen foregår maskinelt, 
men etterkontroll og pussing blir gjort 
manuelt. Mesteparten av arbeidet for øvrig 
gjøres av roboter. Filetene blir veid, og 
robotene kalkulerer så de passer i skålene. 
Den velger da ut stykkene og fyller opp 
skålene med hårfin presisjon. Digitale tall 
indikerer dagens produksjonstakt, og her 
ruller sifrene raskere enn kronetallene 
på en bensinpumpe. Kravene til presisjon 
og hygiene i produksjonen er meget høy, 
og det er lett å bli imponert over ef-
fektiviteten i foredlingsarbeidet. Her skal 
råvaretemperaturen for eksempel være 
på fire grader, men fordi selve foredlings-
prosessen kan øke varenes temperatur, 
passerer råvarene ulike nedkjølingsstasjo-
ner underveis, der temperaturen holdes 
på minus 55 grader.

Prior – nest størst på pølser 
Pølser basert på kyllingråstoff blir mer og 
mer etterspurt. Og Hærland produserer 
dette på eget pølsemakeri. Wienerpølser, 
grillpølser, krydderpølser, løkpølser… 
Prior har faktisk blitt Norges nest største 
merkevare på pølser! I tillegg produseres 
det spesialpølser for forskjellige bensinsta-
sjonskjeder etter deres egne resepter.

Spektakulært lager
Det er bokstavelig talt dimensjoner over 
lageret på Hærland. Men det synes ikke 
utvendig. Fryselageret, som blant annet 
rommer 4.000 paller med råstoff, lagrer 
varene i en høyde av 28 meter, hvorav 
store deler er gravd ned i bakken for å 
unngå skyskraperbygg ute i Eidsbergs 
skoger. Lynraske roboter utfører alle 
arbeidsoperasjoner både høyt og lavt, 
Uavbrutt har de nå holdt på i nærmere 6 
år. Temperaturen holdes jevnt på minus 26 
grader, og kuldeproduksjonen bare i dette 
rommet tilsvarer 5.000 hjemmefrysere. 
Da er det også imponerende å konstatere 
at det ikke finnes antydninger til rim og is 
noe sted. Selve ferskvarelageret har plass 
til 36.000 kasser, som rulleres gjennom 
døgnet. Fire roboter utgjør bemanningen 
og  de styrer all logistikk etter hvert som 
ordrene kommer inn. Varene sorteres, 
stables og gjøres ferdig på pall. De eneste 
menneskehendene her tilhører én mann 
som styrer PC´ene i kontrollrommet. 
Maken til lagerstyring finnes ikke i hele 
Norge.

Å selge hele dyret
Kylling er et produkt for tidens krav. Ten-
densen er imidlertid at det selges mindre 
og mindre produkter med bein. Men her i 
gården går ingenting til spille. Det vil si at 
ingenting destrueres, og selve beinstoffet 
går til pelsdyrfor. For noen år tilbake for-
delte omsetningen seg på 20% ferskt kjøtt 
og 80% frossent. Nå representerer de 
ferske produktene hele 70% av omsetnin-
gen. Fileten er som nevnt mest etterspurt, 
men for Kai Fjeld er ikke jobben gjort før 
hele dyret er solgt. Så for hver solgte filet 
kommer det også to lår på markedet. Da 
gjelder det å kunne lage nye, fine ting av 
råvarene og på sikt kunne ta ut potensialet 
av markedet med hensyn til salg av hvitt 
kjøtt. Trendene i markedet jobber for nett-
opp dette, og med Nortura Hærland som 
dominerende aktør på foredlingssiden er 
leveransene til både butikker og storkjøk-
ken i de aller beste hender. Bare et blikk 
bak kulissene  overbeviste.

Pølseproduksjonen fordrer manuelt 
arbeid. Håndverkstradisjonene 
holdes fortsatt i hevd hos Hærland.

24 timer i døgnet ankommer trailerne 
til lageret på Hærland. Da har robotene 
alltid varene klare.

Lynraske roboter fyller bakkene helt optimalt.
Presisjonsnivået er ekstremt.



Landets hyggeligste og mest folkelige 
norgesmesterskap 
Over 150 entusiastiske deltakere fordelt på 28 lag fra hele landet trosset 
pøsende regnvær. De samlet seg på Grünerløkka i Oslo for å kjempe om NM-
tittelen i grilling lørdag den 12. juni.

Resultater Grill-NM 2010

Norgesmester i grilling:
1. Sviddmat.no, Oslo og Høvik
2. Gourmetguttane, Vest-Agder
3. Central Park Pirates, Akershus
 
Klassevinnere Beste burger:
1.  Spar Ribs, Troms
2.  Wild Hogs, Akershus
3.  Sviddmat.no, Oslo og Høvik
  
Klassevinnere Kylling:
1.  Nord og Sør BBQ Team,  Akershus 
 og Nordland
2.  Sviddmat.no, Oslo og Høvik
3.  Grillinnen og kjøtthodene, Oslo
 
Klassevinnere Utfordringen, 
lammelår:
1.  Nord og Sør BBQ Team, Akershus 
 og Nordland
2.  Frustrerte Bondepiker, Rogaland
3.  Marinade, Østfold
 
Klassevinnere Beste stand:
1.  Family K Grillteam, Oslo og 
 Frustrerte Bondepiker, Rogaland
2.  Team Barbie Q, Akershus
3.  Gourmetguttane, Vest-Agder
 
Klassevinnere grillsaus:
1.  Sviddmat.no, Oslo og Høvik
2.  Gourmetguttane, Rogaland
3.  Central Park Pirates,  Akershus
 
Klassevinnere Spareribs:
1.  Sviddmat.no, Oslo og Høvik
2.  Gourmetguttane, Rogaland
3.  Spar Ribs, Troms 
 

Etter mer enn fem timer i grillrøyk, hektisk 
konkurransepress og striregn, kunne de ju-
blende glade deltakerne på laget Sviddmat.
no fra Oslo og Høvik kalle seg norgesmes-
tre i grilling. 

Rørt norgesmester
Deltakerne på laget er kolleger på Centra 
Høvik og Centra Colosseum, og dette er 
første gang de deltar i Grill-NM. - Helt 
utrolig! Dette hadde jeg virkelig aldri 
trodd, sier Henning Galtung, og feller et 
par tårer like etter å ha mottatt beviset på 
at laget hans er Norges aller beste grillere. 
Det sprudlende laget nølte ikke med å 
sprette champagnen da seieren var sikret. 
Nå venter tur til København, og delta

kelse i det danske grillmesterskapet som 
arrangeres i Tivoli i slutten av august. 
- Vi skal imponere danskene med norsk 
grillsirkus!, sier Galtung.

Lidenskapelige grillere
Dette er sjuende gang Grill-NM arrange-
res, og arrangøren, Opplysningskontoret 
for egg og kjøtt, var på tross av været, 
strålende fornøyd med årets arrangement. 
- Vi ser at deltakerne er kreative og enga-
sjerte. Det ligger mye lidenskap og mange 
timers planlegging bak grillingen under 
dette mesterskapet, sier Bjørn Tore Teigen.

Ifølge en undersøkelse som Synovate har 
gjort for Opplysningskontoret for egg og 
kjøtt, er det sørlendingene som griller 
desidert mest i Norge. Men i lørdagens 
Grill-NM deltok lag fra alle landsdeler.  
- Vi synes det er ekstra kjekt at grillentusi-
aster helt fra Nord-Norge prioriterer å ta 
turen sørover for å delta i Grill-NM, sier 
Teigen.  

Også for små kokker 
Samtidig som de 28 lagene konkurrerte 
om fagjuryens og folkets gunst, fikk den 
yngre delen av publikum anledning til 
å lære seg grilltriks fra erfarne grill-
kokker. Opplysningskontoret for egg og 
kjøtt og Kjøttbransjens Elitelag inviterte 
til Barnas Grillskole, og håper på den 
måten å spre entusiasme for matlaging 
blant yngre. - La barna få lage sin egen 
mat, eller involver dem oftere i matlagin-
gen. Legg listen på et enkelt nivå. En god 
burger med ketsjup og salat kan smake 
fantastisk for en liten pjokk som har fått 
tilberede maten på egenhånd, slår Teigen 
fast.
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Bjørn Tore Teigen fra OEK delte 
ut pokaler til verdige vinnere.
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Aktivitetsplan 1. halvår 2010 
– fordelt på produkter

Tema     Produkter
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Aktivitetsplan 2. halvår 2010 
– fordelt på produkter

Tema     Produkter

)  Torsdag 30.september er Fårikålens Festdag*

Rask Kjøttdeig, kyllinglår
MatPrat koteletter 

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   
  koteletter
  
uke 37  kyllinglår

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  hamburger
  svin ytrefilet

uke 22-23  kyllinglår

Hele årets aktivitetsplan
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