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Lammesesongen 
er her!

 Og både unge og gamle 
lammevenner gleder seg
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Er vi stolte nok av at vi har lammekjøtt som er omtalt og ettertraktet langt ut 
over Norges grenser?  Det er kanskje først når vi kommer utenfor landet og hører 
utenlandske kokker uttale seg, at vi skjønner verdien av vårt eget.

Matglade nordmenn gleder seg hver 
høst til delikatessen blir å finne i kjøtt-
disken.  Årets ferske lam er et høyde-
punkt i matveien og et naturlig første-
valg til høstens middager. Mulighetene 
er utrolig mange både når det gjelder 
produkter og retter. Lammekjøttet skal 
forbindes med fest, høytid og fornøyde 
gjester til bords. For de som ikke er 
spesielt kokkekyndige må vi anbefale 
gryteklare produkter og enklere opp-
skrifter, men hvor smaksopplevelse og 
sosial hygge er godt i varetatt.

Sesongens filmer
MatPrat kjører tre helt ulike filmer på 
TV i hele lammesesongen for å gi dine 
kunder enda mer lyst til å lage noe godt 
av lam. Disse passer for de fleste, fordi 
de inspirerer til et godt måltid i vidt 
forskjellige anledninger og situasjoner. 

Film 1:
Lammefilet med sopp og ristede 
småpoteter
Enkel gjestemat med førsteklasses nor-

ske råvarer - festmaten alle klarer å lage. 
Tidligere fransk verdensmester i kokke-
kunst uttaler seg om norsk lammekjøtt i 
denne filmen.

 

Film 2:
Lammestek
Klassisk gjenganger og et trygt valg. Å 
steke lammestek krever ingen kokke-
kunnskaper, bare et steketermometer og 
en oppskrift fra matprat.no

Film 3:
Fårikål
Maten som lager seg selv og som krever 
minimalt med tilbehør. Fårikål er det 
perfekte valg når du skal ha gode venner 
på besøk, uformelt og enkelt. Filmen 
viser begeistrede unge fårikålentusiaster 
som setter stor pris på Norges nasjo-
nalrett.

   Vi skal nyte ferskt lam i hele 
    sesongen. Du må sørge for at 
    kjøttdisken er velfylt med 
    lammekjøtt i alle varianter.

Det blir særlig viktig å ha overflod av 
disse produktene:

- Lammestek med bein, uten mørbrad 
 og hase
- Lammefilet, ytre
- Fårikålkjøtt

Men også:

- Surret lammestek, liten og stor
- Ytrefilet, hel
- Mørbradbiff/lammebiff
- Lammeskanker
- Lammekoteletter
- Hel indrefilet
- Lammelår i skiver
- Bog i skiver
- Grytekjøtt uten ben

Anbefal gjerne matprat.no
Den er øverst på listen over foretrukne 
og brukte nettsteder på mat:

- Ca. 230 oppskrifter på lammekjøtt: 
 tradisjonelle, moderne, norske, inter- 
 nasjonale, regionale, eksotiske…
- Nyttig kunnskap om lammekjøtt 
 (under knappen Nyttig å vite)
- Egen fårikålside: farikal.no

Ferdige plakater 
Gå inn på matprat.no/bransje.
Brukernavn: bransje
Passord: kj0tt (tallet 0 erstatter
bokstaven ø)
Under Kampanjemenyen velger du Sam-
eksponering. Der kan du velge og vrake i 
ferdig plakatmateriell som kan printes ut  
på din skriver.

Trenger du bilder?
matbilder.no er bildearkivet du fritt kan 
bruke til egenannonsering og kunde-
aviser.  Arkivet har ca 3.600 bilder, av 
disse er 600 bilder av lam og lammekjøtt. 
I hovedsak bilder av matretter og rå-
varer, men også en del miljøbilder.

Norsk lam i verdenstoppen

MEDIEPLAN TV
Uke 38 39 40 42   
 TV2 • •	 •	 •	  
 TV3 • •	 •	 •	   
 TVNorge • •	 •	 •	
 Zebra • •	 •	 •	
 Discovery • •	 •	 •	
 Viasat • •	 •	 •	
FEM • •	 •	 •	
National Geographic • •	 •	 •	
TLC • •	 •	 •	

Uke 38: Lammestek
Uke 39: Fårikål
Uke 40: Lammestek og Lammefilet
Uke 42: Lammestek og Lammefilet
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Kjøtt uten like
Det er fortsatt all grunn til å skryte av det 
norske lammekjøttet og pompøst proklamere 
at norsk lam er i verdenstoppen! Årets ferske 
norske lammekjøtt er synonymt med mat-
glede, og får tennene til å løpe i vann hos de 
aller fleste. Makan til smakfull og delikat rå-
vare må man lete lenge etter! 

De aller mest attraktive stykkene sitter 
langs ryggen. Lammecarré, lammesadel og 
filet er festmat til livets store markeringer, 
og råvarer til store og uforglemmelige 
matopplevelser!

Norske sauer og lam er lykkelige sauer 
og lam, og kan boltre seg i norsk natur og 
friskt, næringsrikt beite fra tidlig på våren 
og langt utover høsten. De beveger seg 
over store områder enten de holder til 
ved kysten eller i høyfjellet, og kjenner 
”sitt” område godt. På sine vandringer er 
de med på å forme kulturlandskapet ved 
å holde vegetasjonen nede og tråkke stier 
i terrenget. 

Kanskje vi kan sammenlikne lam med 
jordbær? De norske jordbærene er kjent 
for sin fantastiske kvalitet og smak, som 
er et resultat av lang vekstsesong med 
varme dager, korte, men kjølige netter og 
masse sollys.

På samme måte vokser lammene seg sto-
re, utvikler muskler og får god kondisjon i 
løpet av de lange lyse sommermånedene. 
Den varierte kosten gir smak til kjøttet, 
og kanskje er det frie livet i fjellet også 
med på å sette sitt preg på kvaliteten og 
gi lammekjøttet den unike kombinasjonen 

av god kjøttfylde med fin fettmarmore-
ring, lys farge og mild smak.

Lenger sør i Europa er vekstsesongen for 
lam kortere enn i Norge, og lammene blir 
slaktet tidligere for å beholde lammepre-
get. Her i Norge beholder lammekjøttet 
den milde smaken til langt ut på høsten, 
selv om lammene har en slaktevekt på 
godt over 20 kilo. Norske sauebønder 
vet nøyaktig når lammekjøttet er på sitt 
beste, og lammene er klare til å leveres 
på slakteriet.

Norsk lammekjøtt er en eksklusiv råvare 
som kan måle seg med det aller beste 
som er å oppdrive i verden. Kjøttet er 
mørt, smakfullt og saftig, og har en fantas-
tisk mild og allikevel markant smak. Det 
er en råvare vi har all grunn til å være 
stolte av.

Nordmenn spiser gjennomsnittlig 5 - 6 kg 
lammekjøtt i året. De tradisjonelle rettene 
som fårikål og pinnekjøtt står sterkt, men 
også som gjestemat og i helgene blir det 
spist mye lam. Den klassiske lammesteken 
er elsket av de aller fleste, men vi henter 
stadig oftere inspirasjon fra mer ekso-
tiske deler av verden. 

Se neste side.

Cecilie Maske, matrådgiver hos OEK, med de 
aller edleste delene fra ryggen på lammet. 
Hel lammerygg blir til 2 lammecarreer, 2 ytre-
fileter og 2 indrefileter.
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Lammesadelen er den bakerste delen 
av ryggen og består av to ytrefileter og 
to indrefileter.  

Opplysningskontoret for egg og kjøtt har 
gjennom flere år invitert til en konkur-
ranse om hvilken butikk som er best på 
lammekjøtt. Det har etter hvert utviklet 
seg til en prestisjefylt konkurranse hvor 
alt fra små spesialbutikker til store kjede-
butikker har hevdet seg. Nå inviterer vi 
din butikk til å vise hva den står for.

Dette er kriteriene
Konkurransen er åpen for alle butikker 
som selger norske kjøttvarer. Uansett 
kjedetilknytning, butikkprofil, størrelse, el-
ler om butikken har manuell eller selvbet-
jent avdeling – eller begge deler. Konkur-
ransen går ut på å kåre den butikken som 
best oppfyller følgende kriterier:

•	 Hvordan	butikken	formidler	tips	og		
 matideer til kundene

•	 Hvordan	butikken	formidler	kjøtt-

 kunnskap om stykningsdeler og til- 
 beredningsmåter til kundene

•	 Hvordan	butikken	følger	opp	OEKs		
 kampanjer med egne initiativ og 
   aktiviteter

•	 Hvordan	butikken	ellers	aktiviserer		
 varegruppen og eksponerer den i 
 butikken

•	 Hvordan	butikken	informerer	og	
 motiverer egne medarbeidere

Slik går dere fram
Dere må selv sende inn et konkurranse-
bidrag til OEK for å være med i kåringen. 
Der begrunner dere hvorfor nettopp 
deres butikk bør kåres til Årets Lamme-
butikk 2010 og viser og dokumenterer 
med bilder hva dere har gjort. Formen på 
konkurransebidraget velger dere selv. 

Send søknaden senest 1. november.

Vinnerbutikken får en hedersbevisning 
som kan stilles ut godt synlig i butikken. 
Og medarbeiderne i kjøttavdelingen får 
et kokkekurs med en profilert mester-
kokk etterfulgt av en gourmetmiddag.

En annen del av belønningen er at butik-
kens medarbeidere går sammen om et 
felles mål, noe som erfaringsmessig bidrar 
til en mer motiverende arbeidssituasjon, 
en bedre kjøttavdeling og høyere omset-
ning.

Søknader kan sendes per mail til:  
bjorn-tore.teigen@matprat.no
eller i posten til: 
Opplysningskontoret for egg og kjøtt, 
Postboks 395 Økern, 0513 Oslo.

Vårt norske lam er i ferd med å bli et matikon her på berget. Å være god på lam 
profilerer ikke bare ferskvareavdelingen, men hele butikken. 

Blir din butikk 
Årets Lammebutikk 

2010?

Anbefalt oppstykning

1

Skjær ut ytrefiletene først med å starte 
på midten, skjær rett ned og inn mot 
ryggbenet, og følg benet helt ut.

2

Skjær vekk overflødig fett langs hele 
fileten. Behold gjerne fettlokket på 
fileten. 

3
Indrefiletene sitter på innsiden av 
sadelen. Skjær fra midten og inn 
mot benet

4

Skjær løs indrefileten, og renskjær 
den litt for hinner.  Tips: En liten del 
av indrefileten sitter igjen på lamme-
låret, derfor er det lurt å skjære ut 
indrefileten før lammet grovparteres 
i lår og sadel. 

5

Lammecarré er den fremste delen på 
ryggen med ribbena på. Fettlokket rutes 
eller stripes opp med kniv, så det blir 
sprøtt og godt under steking. 
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Fra råvare til lønnsomme delikatesser

Et helt lamme-
lår er stort og 
uhåndterlig, og 
nesten umulig å 
skjære i pene skiver 
når det er stekt. 
Lønnsomheten er
heller ikke mye å 
skryte av. Men som 
råvare er det et fan-
tastisk produkt, og 
et meget bra råstoff 
til lammestek med 
bein og andre fored-
lede produkter hvor 
det virkelig ligger 
fortjeneste.

Til å vise oss mulighetene har vi gleden 
av å presentere Kamilla Bjørklund. Hun 
er en ”coming star” i norsk kjøttbransje.
Bare 22 år gammel har hun allerede 
markert seg med to sølvmedaljer i Euro-
pamesterskapet Young Butcher Compe-
tition 2009. Hun har fire års fartstid fra 
mattempelet Jacobs på Holtet. Her har 
hun jobbet både i kjøttdisken og på 
kjøkkenet, og plukket opp mye kunn-
skap fra folk som Lise Finckenhagen og 
Lars Barmen. I høst skifter hun for øvrig 
beite, og de som sogner til den nyåpnede 

Meny-butikken på Lambertseter i Oslo 
har noe å glede seg til når Kamilla begyn-
ner som ass. ferskvaresjef der.

Som så mange andre matmennesker har 
Kamilla lam som favorittmat. Nærmere 
bestemt lammecarré med potetfondant, 
spinat og rødvinssaus…mmm.

Hun er opptatt av å bruke de fine delene 
på lammelåret til mer enn stek, både til 
glede for lammeglade kunder og butik-
kens lønnsomhet. 

Slik anbefaler hun å gjøre:

Så tar man ut isbenet/nøkkel-
benet, her vist hvordan man 
skjærer det ut ved å dele det 
mellom lår og halebein. 

Den innerste biten av indrefileten 
sitter sammen med isbenet så 
den må skjæres ut og selges.

Husk også å ta ut kjertler som 
ligger på siden av låret og under 
flatbiffen

Slik tar du ut bankekjøtt/lårtunge, rundstek og mørbrad etter hinnene. 

Kamilla Bjørklund viser bankekjøtt, 
lårtunge og rundstek, som er en 
benfri stek som kan surres. 

Lårbenet skjæres ut

Flatbiffen tas ut. Det blir en perfekt biff for to Resten av isbenet tas ut 

Så skjæres skanken av og renskjæres, så den ser flottere ut

Først skal hasen sages av fra skanken
 

Dette er den såkalte Jacobs-
metoden og forvandler råvarene til 
eksklusive stykningsdeler med høy 
lønnsomhet.
Forutsetningen for å gjøre dette 
er at man har en betalingsvillig 
kundegruppe.
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Fårikål er Norges ubestridte 
     nasjonalrett Nå i lammesesongen går folket mann 

av huse for å meske seg med naturens 
grøde. Det blir det engasjement og 
aktiviteter av.

Fårikålens Venner på farikal.no
Landets største grasrotbevegelse med
ukjent medlemstall. Dette er ingen 

organisasjon, her er det fritt fram å starte 
”lokallag” med lokale vedtekter.
Fårikålens Venner vet hva som skal til for 
å lage en vellykket fårikålfest. Derfor fin-
ner du både festinvitasjoner, drikkeforslag, 
dessertforslag, limericks og fårete ord og 
uttrykk du kan underholde gjestene med. 
  
Fårikålfestivaler
På flere steder i landet arrangeres det  
Fårikålfestivaler denne høsten:
 
24.-26.september: 
Fårikåltreff på Steinvik Camping Moelv
24.-25.september: 
Fårikålfestival på Gol
30. september - 2. oktober
Fårikålfestival i Brøstadbotn

1.- 3. oktober: 
Fårikålfestival i Ringebu
1.- 3. oktober:      
Fårikålfestival i Oppdal

Spisesteder med fårikål
Opplysningskontoret for egg og kjøtt 
samarbeider også i år med Norges 
Kokkemesteres Landsforening for å sette 
fårikål på menyen på flest mulig spise-
steder, og for å rekruttere flere fåri-
kålvenner. Kokkelaugene oppfordres 
til å skape blest og mediaomtale rundt 
fårikålen.  Alle spisesteder med fårikål på 
menyen kan registrere seg på farikal.no, 
og gjøre det enkelt for gjester som vil 
velge norsk tradisjonsmat på ulike typer 
spisesteder.

Fårikålen vinner nye tilhengere. Særlig i Oslo øker 
populariteten, og da helst hos yngre forbrukere. 
Over 70 % av befolkningen spiser denne geniale 
matretten hver høst. Dette er både gjestemat, 
tradisjonsmat, søndagsmiddag og mat for dine beste 
venner, laget av høstens aller beste råvare: norsk 
lammekjøtt.



Derfor samarbeider Norges Kokkemes-
teres Landsforening og Opplysingskonto-
ret for egg og kjøtt for å fremme fårikå-
len til yngre generasjoner. Kokke-elever 
utfører lærerjobben i grunnskolen 
 

og underviser om lammekjøtt generelt 
og fårikål spesielt. Det er stor stas for 
elevene å bli undervist av blivende 
kokker med høye hatter - og etterpå er 

det fårikålfest på skolen med inviterte 
gjester. Lokalpressen er gjerne invitert 
til festen og ofte gir dette fine oppslag i 
avisen, som igjen blir en oppmuntring og 
inspirasjon til videre matlaging i skolen.

Fårikål på skolekjøkkenet
”Kokeboka mi” er et velkjent, gratis un-
dervisningsopplegg, og etter fusjonen 
mellom de to opplysningskontorene, 
inneholder ”Kokeboka mi” nå fem nye 
leksjoner som skal inspirere de unge 
kokkene til matlagingslyst og matglede. 
Fårikål er én av disse fem!

”Kokeboka mi” inneholder nå i alt 30 
leksjoner.’’ Disse er tilpasset sesonger og 
anledninger, og elevene får lære om alle 
de vanligste matvarene og matrettene 
i løpet av året. Leksjonen der de skal 
lage fårikål er lagt til lammesesongen, og 
elevene lærer om norsk tradisjonsmat, 
eksemplifisert nettopp gjennom fårikålen. 

- Fårikålen har jo etablert seg i de voks-
nes rekker som virkelig ”kult-mat”, og nå 
er vi spente på om barna også tar den 
godt i mot. Gode holdninger og bevisst-
het rundt våre norske mattradisjoner 
skal jo etableres tidlig, sier Guri Tveit, 
skoleansvarlig ved OEK.

Så, se ikke bort ifra at norske butikker 
også invaderes av fårikålsultne 6.-klassin-
ger fra nå av!
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Framtidens 
fårikålspisere

Det er en kjensgjerning at hittil har de aller fleste fårikålspiserne vært godt 
voksne, den største gruppen er de som har passert 50!  For å rekruttere nye, 
er det viktig med tilvenning i ung alder, her som i alle andre tilfeller hvor det 

gjelder å få smaken på no´ godt.

Fårikål på Twitter og Facebook
MatPrat har nesten 30.000 tilhengere 
på Facebook, som med jevne mellom-
rom får fristende forslag til hva de kan 
lage. I lammesesongen blir MatPrat sine 
tilhengere minnet på hvor enkelt det er 
å lage fårikål, og ikke minst hvor godt det 
smaker. De får også oppskrift på klassisk 
lammestek og fristende forslag til gour-
metmiddager med lam. Du blir tilhenger 
ved å klikke deg inn på www.facebook.
com/MatPrat.

Dessuten er Blogg-Ulf fortsatt i aktivi-
tet. Nå er han aktiv på Facebook og vil 
i løpet av fårikålsesongen spre det glade 
budskap i ulike fårikålgrupper.
Har du en fårikålnyhet fra ditt hjemsted, 
er du velkommen til å dele den med 
Fårikålens Venner som kan spre nyheten 
videre på www.twitter.com/FarikalVenn.

Lam på matprat.no
Norges største matnettsted har lamme-
fokus gjennom hele høsten. 
På matprat.no blir forsiden preget av 
fristende bilder og gode oppskrifter 
med både fårikål og ulike varianter med 
lammestek. De besøkende på matprat.no 
søker inspirasjon i matveien og etterspør 
gjerne litt eksotiske retter. Nettsiden har 
derfor et vell av forslag til gode lamme-
retter med utenlandsk opprinnelse.

Fredrik, Eirik, Maria og Viktoria fra 
Høybråten skole i Oslo gleder seg til 
tradisjonsmat på skolekjøkkenet!

Fårikålens Festdag 
torsdag 30. september
Selve Festdagen kan enkelt og lettvint markeres i eller 
utenfor butikken, med smaksprøver, sameksponering og 
oppskrifter. Det gir garantert mersalg! Her er noen viktige 
tips:

• Fårikåloppskriften bør trykkes opp og legges både ved 
 kjøttdisken og i kålbingen. Du finner den på matprat.no

• Sørg for å ha rikelig med råvarer, både kjøtt og kål. 
 Husk at det fortsatt er noen som foretrekker sauekjøtt, 
 mens andre vil ha magrere stykningsdeler som for 
 eksempel lammelår i skiver.

• Det er viktig med nok fårikålkjøtt hele sesongen.

• Rikelig med kål, hel pepper og gode poteter er også 
 viktig. Pepperholder bør også ligge der...



Stabil etterspørsel etter 
smak, kos og hygge

Siden dette er årsakene til at folk kjøper lammekjøtt, og forbruket 
holder seg stabilt, kan vi konkludere med at følelsene også styrer mat-

valgene, og at lammekjøtt er en ettertraktet og eksklusiv vare.

Tall fra Norske Spisefakta 2010 viser at 
forbrukerne gjennomsnittlig har spist 
lammekjøtt mellom 17,3 og 19 ganger i 
året i tiden mellom 2001 og 2009.
Samtidig forteller tall fra bransjen at det 
er endringer i hvilke lammeprodukter 
forbrukerne foretrekker. For eksempel 
ser det ut til at fileter/biffer av lam blir 
mer populært, mens andre mer ”tradi-
sjonelle” stykningsdeler synker litt i 
volum.

Lam er desidert mest populært i våre 
nordre og vestre landsdeler. Dernest 
følger Oslo-området på en ganske klar 
tredjeplass. Og menn er større for-

brukere av lammekjøtt enn kvinner. Et 
litt artig poeng er at det er i den eldste 
(de over 60 år) og den yngste (15-24 år) 
aldersgruppen i undersøkelsene vi finner 
de ivrigste lammespiserne. 

Ellers framstår lammekjøtt som et 
mer og mer eksklusivt produkt. Tallene 
forteller at folk som spiser lammekjøtt 
jevnlig, i langt større grad vurderer å 
spise lam i helgen fremfor på hver-
dagene. Blant de som vurderer å spise 
lammekjøtt er det også rundt 3 av 10 
som sier de ønsker å spise mer lamme-
stek, og produkter som lammefilet, 
lammecarré og lignende det neste året. 

Selv om forbruket av fårikål viser en 
forsiktig nedgang over tid, kan vi fastslå 
at klassikerne holder seg på et noen-
lunde stabilt nivå. En interessant trend i 
denne forbindelse er en ganske kraftig 
økt interesse for å lage tradisjonelle 
norske retter som lapskaus, kjøttkaker 
og lignende. Tallene viser at dette er en 
utvikling som er tydelig fra 2007 til 2009. 

Da kan vi håpe på at en økt interesse 
for tradisjonelle norske retter også vil gi 
positivt utslag for lammeslagerne.

Ferskvaresjefen, Espen Schöning Lie, for-
teller at butikken har jobbet hardt med 
varegruppen over lengre tid, og også gjort 
det bra i interne konkurranser i Meny-
gruppen. Han mener at suksessen skyldes 
mange dyktige ansatte som gjennom kurs, 
høye ambisjoner og samarbeide på tvers 
av avdelingene har skapt en smittende 
konkurranseånd i butikken. Resultatet har 
vært et stadig økende salg.

Butikken særpreges av smekkfulle grilldis-
ker kombinert med jevnlige grillshow og 
smaksprøver på både egne spesialiteter 
og nyheter fra industrien. Det selges 
mest av egenproduserte varer på skåler i 
selvbetjeningsdiskene, men salget av egne 
”slagere” som hjemmelaget hamburger, 
spareribs og marinerte lammeprodukter 
fra det manuelle punktet er også høyt. 
Her selges det også mye tilbehørspro-
dukter.

Med Ultra, Ica Maxi, Coop Mega, Rema, 
Kiwi, Bunnpris og Rimi som nærmeste 
naboer, må det skapes aktivitet for å lyk-
kes med salget. Derfor er aktivitetsnivået 
alltid høyt og trykket stort på ekspone-
ringene. Dette inkluderer også takheng, 
en egen oppskriftsvegg og anbefalinger 
til kundene. Og apropos anbefalinger, det 
ble overhørt at selv den postansvarlige i 
butikken, ivrig anbefalte den gode Rasta-
burgeren…

Meny Rasta – gratulerer med velfor-
tjent tittel som Årets Grillbutikk!

14 15

Meny-butikken på Rasta i Lørenskog, rett nord for Oslo, sendte en 
ydmyk søknad til kåringen av Årets Grillbutikk. Beskrivelsen av akti-
vitetene virket imidlertid overbevisende nok. Det resulterterte i at vi 
avla butikken et besøk – og virkelig ble overbevist.

2010

       Meny Rasta 
– Årets Grillbutikk!

En fornøyd ferskvaresjef, Espen Schöning Lie 
har fått lønn for strevet.
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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

*

Utgiver 
Opplysningskontoret for egg og kjøtt
Lørenveien 40,
Postboks 395 Økern, 0513 Oslo
Telefon 23 18 30 00
Telefaks 73 56 48 01
www.matprat.no
e-mail: post@matprat.no

Redaksjon 
Åse Kringlebotn, ase.kringlebotn@matprat.no
Marit Løvbrøtte, marit.lovbrotte@matprat.no
Margot Loe, margot-s.loe@matprat.no
Even Nordahl, even.nordahl@matprat.no
Bjørn Tore Teigen, bjorn-tore.teigen@matprat.no

Foto
Gazoline, Holger Fangel, Bård Gudim,
Mari Svenningsen, Alf Børjesson 
 
Redaksjonell produksjon
Gazoline AS,
Rosenholmveien 20, 1252 Oslo
Telefon 21 51 21 00
Telefaks 21 51 21 01
www.gazoline.no

Hele verden feirer egget fredag 8. oktober  
Egg spises over hele verden, I alle kulturer, i fattige såvel som i rike land. Egget gir først og fremst 
protein av ”beste biologiske verdi”, som det heter på fagspråket. I tillegg gir egget verdifulle til-
skudd av jern, D- vitamin og de fleste B- vitaminene. 

Matvaren er lett tilgjengelig, og oppbeva-
res i verdens mest naturlige emballasje: 
Eggeskallet. Egget er en unik matvare og 
fortjener sannelig sin egen dag!

World egg day 
Det kan nok høres utrolig; men egget har 
sin egen internasjonale organisasjon: The 
International Egg Commission! Norge er 
medlem, og hvert år, den andre fredagen i 
oktober, feirer alle medlemslandene egget. 
USA, Australia og Kina på sin måte, mens 
ett av arrangementene her i lille Norge 
er en stor publikumsservering av nystekte 
omeletter på Eg(g)ertorvet i Oslo. ”Eggs-
perter” fra Opplysningskontoret for egg 
og kjøtt vil da forsyne folk i morgenrushet 

med fristende minifrokost og en påminnelse 
om eggets fortreffelighet.

I butikken? 
Verdens eggdag 8. oktober er en fin anled-
ning til å minne kundene om egget. Her er 
det opptil fantasi og kreativitet, for det er 
så mange måter å stimulere eggsalget på. 
På matprat.no under NYTTIG Å VITE / 
”Egg og kjøtt fra A til Å” finnes faktastoff 
så vel som mye moro man kan spille på 
rundt temaet egg. For egg er en matvare 
vi hele tiden må minne kundene om. Og 
når vi vet at egget er en sunn og allsidig 
matvare, er det jo bare å gjøre alt for å 
øke forbruket!

Egg er en global matvare!

  Fredag 8. oktober er Verdens eggdag

Det blir ingen tradisjonell kampanje de to siste periodene i år. Det betyr ingen MatPrat-filmer 
på TV og ingen annonsering på print eller Internett. Redaksjonelt pressesamarbeid og aktivitet 
på matprat.no vil få fullt fokus.  

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 - kalkun

Perioder og produkter 2. halvår

*
*
*


