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Renskåret 
svinekjøtt, kyllingfilet

 og storfekjøtt

Kampanjeperiode
uke 3-6

Alt klart for 
  folkets nyttårs-
forsetter!
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Interessen for å spise sunn mat er på topp i januar, 
men holder seg overraskende godt hele året. Sunn er 
sammen med Rask de to mest populære kategoriene 
på matprat.no. 

Sunne klikk på matprat.no

Alle vet at januar er en periode med 
stort fokus på å spise sunn mat og holde 
seg i fysisk god form. Det som kanskje 
er mer overraskende er den generelle 
interessen folk har for å spise sunn mat 
også i månedene som følger.
Ved å studere hele året under ett er 
det ikke overraskende Rask som er den 
mest populære MatPrat-kategorien, men 
Sunn kommer like bak. I første halvår vi-
ses effekten av periodens to Sunn-kam-
panjer og ellers sterke fokus på sunne 
middager med renskåret kjøtt. Vi ser helt 
tydelig at det er de sunne oppskriftene 
med renskåret kjøtt som hadde høyest 
klikkprosent i denne perioden. Tallene 

viser dessuten at artiklene med fokus 
på Sunn har fått mange klikk, som videre 
har generert trafikk til oppskriftene 
knyttet til artiklene.
Særlig fokuset på sunne retter med 
renskåret svinekjøtt, gjenspeiler seg i 
antall klikk på disse oppskriftene og på 
artikler som “Lite fett – lenge mett” og 
“Lag raske retter av magert kjøtt”. Det 
ser dessuten ut som om våre lesere er 
opptatt av å tilegne seg nyttige kunn-
skaper ved å lese “Nyttig om kjøtt” og 
“Steke- og koketips for svinekjøtt”. Vi 
kommer derfor til å følge samme suk-
sessoppskrift for matprat.no i innevæ-
rende kampanjeperiode.

Begynn det nye året med å tilfredsstille 
    kundenes 
nyttårsforsetter 
Det gjentar seg hvert eneste år. Nyåret starter med 
gode forsetter om en sunnere livsstil. Og der kan du og 
vi være leverandører.

MatPrat kjører aktiviteter for sunn mat 
de seks første ukene i det nye året. 
Sunne middager med kjøtt vil være godt 
synlige i alle typer medier -  bransje og 
handel må sørge for at kjøttdisken er full 
med kyllingfileter, renskåret svinekjøtt 
og biffkjøtt.

Sunn MatPrat på tv 
og internett
MatPrat viser to fristende filmer på tv 
med lettvinte middagsretter. I rettene 
brukes strimlet kjøtt av storfe og svin; 
dette er magert, renskåret og tar kort 
tid å lage.  Sammen med grønnsaker blir 
dette supersunne middager som smaker 
kjempegodt.

 - Kickwok: 
strimlet svinekjøtt, strimlede grønnsaker, 
ferdig woksaus. Sunn middag i full fart! 
En porsjon inneholder 12 g fett, 
517 kcal.

- Biffsalat: 
steke biffstrimler i kombinasjon med 
fargerike grønnsaker.  Sunt og mettende!
En porsjon inneholder 26 g fett, 
479 kcal.

Nettannonsering
I nettannonseringen er det i tillegg også 
fokus på kyllingfilet.

- Middelhavskylling med pasta: 
saftig kyllingfilet i kombinasjon med to-
matsaus og parmesan fører drømmene 
til sol og varme ved Middelhavet. 
En porsjon inneholder 5 g fett, 
258 kcal

Sunne oppskrifter
matprat.no har sunne hverdagsmiddager 
med spennende variasjoner. Mer enn 
300 oppskrifter som alle er nærings-
beregnet.  Disse kan du trygt anbefale 
kundene dine. De er lette å lage, smaker 
godt og tar kort tid.

matbilder.no
Det ideelle bildearkivet med ca. 7 000 
bilder til gratis bruk for bransje og 
butikker. Appetittvekkende matbilder og 
informative produktbilder til egenannon-
sering og kundeaviser.

MEDIEPLAN TV

Uke 3 4 5 6 
 
TV2	 •	 •	 •	 •
Zebra	 •	 •	 •	 •
	TVNorge	 •	 •	 •	 •
FEM	 •	 •	 •	 •
TV3	 •	 •	 •	 •
Viasat	 •	 •	 •	 •

MEDIEPLAN
Internett

Uke 4 5 6

Dagbladet	 •	 •	 •
Dagbladet	mat	 •	 •	 •	
VG	 •	 •	 •
vektklubben.no	 •	 •	 •
greteroede.no	 •	 •	 •
kk.no	 •	 •	 •
henne.no	 •	 •	 •
Facebook	 •	 •	 •
Spotify	 •	 •	 •
TV2.no	 •	 •	 •
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Den optimale, sunne hverdagsmaten:

For de fleste er det et stort skille mellom middagsmåltidene til 
hverdags kontra i helgene. 

Kylling
Det er ingen tvil om at kylling har et 
godt grep når det gjelder å bli oppfattet 
som sunn mat. Hele 90 % mener at kyl-
ling er sunt. Det er særlig kyllingfileten 
som virkelig har plassert kyllingen i elite-
divisjonen for sunne kjøttvarianter.  

Kyllingfilet (ca. 1 % fett)
Et mer anvendelig stykke kjøtt skal du 
lete lenge etter! Mørt, jevn størrelse, 
lett å variere og er supermagert med 
kun 1,1 % fett.

  Renskåret 
kylling, 
   svin og storfe!

En viktig del av helgen er å lage litt ekstra god 
mat. Den tar lenger tid å lage, er ofte litt avan-
sert, og lav pris og sunnhet er heller ikke det 
viktigste da. Men, når mandagen kommer 
strever mange etter å finne ”den rette for-
melen” på hverdagsmaten:

•	 Den	skal	smake	godt
•	 Være	noe	alle	liker
•	 Enkel	og	rask	å	lage	
•	 Være	passe	sunn
•	 Ikke	koste	for	mye

Renskåret kjøtt av kylling, svin og storfe skårer 
høyt på alle disse punktene, og er helt sentrale 
hovedråvarer til sunne og gode hverdagsmål-
tider for travle folk.
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Svinekjøtt Storfe
På lik linje med magert kjøtt av kylling og 
svin, stiller også magert storfekjøtt sterkt 
i sunnhetsklassen. For å fungere som 
sunn hverdagsmat må kjøttet også være 
mørt, og da er det kun biffer og strimlet 
biffkjøtt som har kort nok tilberednings-
tid. I tillegg til at kjøttet har lavt fett-
innhold kan det skilte med et høyt 
innhold av høyverdig jern. 

Strimlet biffkjøtt (ca. 2 % fett)
Mørt storfekjøtt blir skåret i tynne 
strimler, og er anvendelig til wokret-
ter og raske gryteretter. Sammen med 

grønnsaker og tacosaus rullet i tortilla-
wraps blir det sunn texmexmat som alle 
vil elske. 

Biffer (ca. 2 % fett)
Et realt biffmåltid har vel ikke rykte på 
seg for å være sunn mat, men det er ikke 
biffens skyld! Bytter du ut pommes frites 
og bearnaisesaus med sunnere tilbehør, 
blir biffmåltidet ukas sunne høydepunkt. 
De vanligste biffene er mørbrad, flatbiff, 
og ytrefilet. Indrefilet er også sunt og 
magert, men passer vel best i helgen. 

I dag har 57 % en oppfattelse om at 
renskåret svinekjøtt er sunn mat. På 
svinekjøttet sitter mesteparten av fettet 
utenpå, og er derfor lett å fjerne til ren-
skårede produkter som ytrefilet, indre-
filet, skinkebiff og strimlet svinekjøtt.

Strimlet svinekjøtt (2 – 5 % fett)
Anvendelig kjøtt til sunne herdagsmålti-
der.  Strimlet svinekjøtt er det optimale 

kjøttet i wokretter, men passer bra i 
mange andre sunne og raske retter også.
 
Svinefilet (3,6 % fett)
Ikke alle vet at koteletter er indre- og 
ytrefileten som stammer fra kotelett-
kammen! Koteletter er fortsatt en folke-
favoritt, men må nok snart se seg slått av 
ytre- og indrefilet i popularitet.  
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Folkets dom: 
Ikke bare sunt 
– men sunt og godt!

Når julas utskeielser skal kompenseres for er det selvfølgelig de sunne 
alternativene som folk er opptatt av. Men hva er det egentlig som styrer 
valget av middagsmat? Vi har sett litt på Norske Spisefakta 2010.

Da viser det seg at ”god smak” og at 
maten er ”fersk og frisk” er de viktigste 
faktorene. Så mange som 84% svarer at 
de legger spesielt vekt på dette når de 
kjøper mat til seg og sin familie. Dernest 
kommer ”ser innbydende eller godt 
ut” som den neste faktoren, som 59% 
vektlegger. ”At maten er sunn” er det 
58% som legger vekt på. Har du trodd at 
”lav pris” er det viktigste må du tro om 

igjen. Det kommer lenger ned på lista. 
Skal vi være litt analytiske er det grunn 
til å tro at forbrukerne ikke er opptatt 
av bare det ene eller det andre, men at 
maten skal tilfredsstille flere forskjellige 
faktorer, hvor sunnhet er én vesentlig 
forutsetning.
I tidligere tider hersket det en gene-
rell oppfatning om at det som kunne 
defineres som sunn mat ikke var særlig 

godt. Slik er det ikke lenger. Tvert i mot: 
68% mener at ”sunn mat kan være saftig 
og god”.
Men hvilke kjøttvarer mener forbru-
kerne er sunne og magre? Her er det 
kylling som rangeres absolutt høyest. 
Hele 90% oppfatter kylling/hvitt kjøtt 
som magert. Dette tallet har vært rime-
lig stabilt de siste ti årene, så kylling er 
for lengst etablert som magert kjøtt i 

folks bevissthet. Renskåret svinekjøtt 
derimot er relativt ferskt i kategorien 
magert kjøtt. Nå er det 57% som oppfat-
ter renskåret svinekjøtt som magert, og 
dette er en femdobling fra 2001 til i dag! 
Selv om storfekjøtt/biff ikke anses som 
like magert, er det positive endringer 
her også. I 2001 var det kun drøye 8% 
som oppfattet storfekjøtt som magert. 
Nå har tallet steget til nesten 17%.

Totalt sett er det altså flere og flere som 
får øynene opp for at sunn mat er langt 
mer enn fisk, frukt og grønt. Og når vi 
kombinerer kravet til god smak, har vi 
en rekke kjøttvarianter og by på, både i 
slankemåneden januar og hver dag ellers 
i året.

Hva folk 
vektlegger
• 84%: ”God smak” og ”at maten 
 er fersk/frisk”
• 59%: ”Ser innbydende eller 
	 godt	ut”
•	58%:	”At	maten	er	sunn”
• 54%: ”Lav pris”
• 43%: ”Lite fett”

Tall fra Norske Spisefakta 2010 (Synovate AS)



1110

Slik kan du hjelpe kun dene dine 
til et sunt og bedre liv!
Hos Coop Mega på Kolbotn utenfor 
Oslo treffer vi Tone Anita Larsen, som 
blant annet skal kjøpe inn dagens mid-
dag. – Som for de fleste andre går det 
i litt lettere retter for tiden. Men det 
skal jo smake godt for det, og ikke ta 
all verdens tid å lage, sier hun. Bjørn 
Dencker er kokk i ferskvareavdelingen, 
og øyeblikkelig behjelpelig med gode 
tips. – Middag for to, ja. Hva med Middel-
havskylling med pasta – eller Chiliwok 
med renskåret svinekjøtt? Eller kanskje 
Biffsalat? Oppskriftene har han ferdig 
printet ut på disken, ideen faller umid-
delbart i smak, og familien Larsen kan se 
fram til en både sunn og god hverdags-
middag på en travel januardag.

Vi har erfart at mange butikker lager 
eller samler egne oppskrifter som de 
printer ut og leverer til kundene. Det er 
det samme vi har gjort her. Til sammen 
har vi samlet 15 oppskrifter som du nå 
kan printe og dele ut, som dine egne. 
Dette er alle sunne retter for hushold-
ninger av litt ulik størrelse. Vi har delt 
dem inn i tre kategorier og laget ferdig 
plakatmateriell i tillegg: 

1. Middag alene?
Her er oppskriftene på noen sunne 
retter!

2. Middag for to?
Her er oppskriftene på noen	sunne	
retter!

3. Middag for hele familien?
Her er oppskriftene på noen sunne	
retter!

Print ut plakatene og plassér dem på 
egnete steder, og gjør det samme med 
oppskriftene.

Da gjør du det såre enkelt for kundene 
dine å velge de sunne alternativene, 
samtidig som du oppnår et mersalg. 
Vinn-vinn på det nye året.

Like sikkert som at jula er årets 
mathøydepunkt er at nyåret kom-
mer med gode forsetter. Nå er det 
den sunne maten som gjelder. Det er 
dette kundene dine søker etter, og 
da er det om å gjøre å ha opplegget 
klart.  Her viser vi deg hvordan, uten 
at det koster deg verken tid eller 
penger.
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Plakatene viser alle temaene,
mens oppskriftene her bare 
er eksempler på de som finnes
på matprat.no

Slik gjør du:

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

.

12



14 15

La kjøtt 
være kjøtt!
Butikkene frister med bearbeidete varer. Det er grillet, det er 
kokt, det er krydret og det er marinert. Etterlatt inntrykk skal 
være en bedre vare: Kjøtt med foredlet smak som er enklere å 

tilberede. Et framskritt eller tilbakeskritt?

Den 
sunne 

opp-
skriften

Aase Dotterud har også 
sterke meninger om hva 
myndighetenes kostråd 

kan føre til, siden nye 
offisielle kostråd lanseres 

i januar.

- Myndighetenes strenge kostholdsråd 
er nok i utgangspunktet vel og bra, men 
bidrar også til å skape forvirring hos for-
brukerne om hva som egentlig er sunt.
Media flommer over av råd og tips, ikke 
minst i slankemåneden januar, og disse 
representerer ofte ulike matfilosofier. 
En anerkjent slankeguru og sunnhets-
veileder som Fedon Lindberg prediker 
for eksempel det motsatte av hva myn-
dighetene sier, så hvem skal forbrukerne 
høre på?

Utviklingen av ferdigmatkulturen gjør 
at nye generasjoner knapt tør å ta i 
en råvare hvor det både kan være fett 
og blod. Dette medfører at de gode 
råvarene må lide for mer usunne, bear-
beidete alternativer, som når det gjelder 
kjøtt ofte er ulike former for farsemat. 
Jeg tror egentlig at den norske forbruk-
eren grovt sett kan skille mellom sunn 
og mindre sunn mat. Og at nøkkelen til 
et sunt kosthold er selve balansen i det 
en spiser. For sunnhet er jo også trivsel 
og matglede. Et asketisk kosthold er ikke 
realistisk for de fleste. Men hvis en har 
et bevisst forhold til hva som er mat til 
hverdags og hva som er mat til fest, og 
dermed kan ivareta både god smak, kos, 
tradisjoner, matkultur og sunne valg i et 
sammensatt kosthold, er mye gitt. Hvis 
man i tillegg innser at det er flere hver-
dager enn helgedager i uka, er man fort 
på den riktige siden av sunnhetsskalaen 
totalt sett. Det er vel en linje som kan 
kalles sunnhetsrealisme…

- Det som er ment å framstå som en mer attraktiv 
vare er ofte alt annet enn det, sier Aase Dotterud. 
- Resultatet er gjerne råvarer med en unaturlig smak, 
og mye av det jeg ser i ferskvarediskene ser heller 
ikke godt ut. Dette gjør særlig de unge forbrukerne 
usikre på hvordan maten egentlig skal være. Det
typiske med disse bearbeidede produktene er at de 
inneholder for mye salt og for mye paprika. Saltet bi-
drar til å gjøre et i utgangspunktet sunt produkt til et 
litt usunt, og med kryddermikser og marinader legger 
produsentene og butikkene føringer for hvordan rå-

varene skal smake. Forbrukerne må ha råderett over 
sin egen smak. Derfor bør butikkene tilby valgmulig-
heter, ikke minst gjelder dette kylling og kalkun. Nå 
har også selve juleribba tatt steget mot å bli ferdigmat. 
Det å salte og pepre ribba burde være et lite mat-
lagingsrituale.  Så la oss få salte og pepre den selv! 
Min oppfordring til bransjen er derfor i større grad 
enn i dag å rett og slett tilby den gode, ferske kjøtt-
smaken. Og gi folk den utfordringen den rene råvaren 
virkelig er. Det enkleste kan, som kjent, ofte være 
både det sunneste og det aller beste.

Aase Dotterud er matjournalist, med en 
lang rekke kokebøker og artikler bak seg. 
Til daglig er hun å finne i Allers, men som 
matekspert er hun tilstedeværende både 
her og der. Vi møtte henne i jakten på den 
naturlige råvaren.
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Aktivitetsplan 1. halvår 2011

Tema     Produkter
3.1.
9.1.  

10.1.
16.1.  

17.1.
23.1.  

24.1.
30.1.  

31.1.
6.2.  

7.2.
13.2.  

14.2.
20.2.  

21.2.
27.2.  

28.2.
6.3.  

7.3.
13.3.  

14.3.
20.3.  

21.3.
27.3. 

28.3.
3.4.  

4.4.
10.4.  

11.4.
17.4. 

18.4.
24.4.  

25.4.
1.5.  

2.5.
8.5.  

9.5.
15.5. 

16.5.
22.5. 

23.5.
29.5.  

30.5.
5.6.  

6.6.
12.6.  

13.6.
19.6.  

20.6.
26.6.  

27.6.
3.7.  

Sunn Kyllingfilet, renskåret svinekjøtt,  
MatPrat biffkjøtt
 
Rask Svinekjøtt, kjøttdeig, kyllinglår, 
MatPrat egg 

Påske Lammekjøtt, egg

Sunn Kyllingfilet, renskåret svinekjøtt, 
MatPrat biffkjøtt
 
Gjeste Kalkun, egg, spekemat
MatPrat 

Grillmat Svinekjøtt, storfekjøtt, kylling, 
 lammekjøtt

Fra
Til 

* Lørdag 4. juni er det 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 2011 

Tema     Produkter

Grill Svinekjøtt, storfekjøtt, kylling,
 lammekjøtt

Rask Egg (omelett)
Matprat 

Rask Kjøttdeig
Matprat 

Lam Lammekjøtt, årets ferske

 
Rein Stek, filet, finnbiff, biffer

Sunn Kyllingfilet, renskåret svinekjøtt, 
MatPrat biffkjøtt
 
Tradisjons Storfekjøtt
MatPrat 

Rask Førjulsmat, egg
Matprat 

Julemat Svinekjøtt, lammekjøtt, kalkun

4.7.
10.7.  

11.7.
17.7.  

18.7.
24.7.  

25.7.
31.7.  

1.8.
7.8.  

8.8.
14.8.  

15.8.
21.8.  

22.8.
28.8.  

29.8.
4.9.  

5.9.
11.9.  

12.9.
18.9.  

19.9.
25.9.  

26.9.
2.10.  

3.10.
9.10.  

10.10.
16.10.  

17.10.
23.10.  

24.10.
30.10.  

31.10.
6.11.  

7.11.
13.11.  

14.11.
20.11.  

21.11.
27.11.  

28.11.
4.12.  

5.12.
11.12.  

12.12.
18.12.  

19.12.
25.12.  

26.12.
1.1.  

Fra
Til 

* Torsdag 29. september er Fårikålens Festdag    * Fredag 14. oktober er Verdens eggdag

* *

uke 33-34  egg

uke 35-37  kjøttdeig

uke 38-42  årets ferske lammekjøtt 
  
uke 43-44  reinsdyrstek, filet, finnbiff, biff

uke 45-47  kyllingfilet
  renskåret svinekjøtt
  biffkjøtt

uke 45-47  storfekjøtt 

uke 48-49  førjulsmat
  egg

uke 50-52  svinekjøtt (ribbe)
  lammekjøtt (pinnekjøtt)
  kalkun

Perioder og produkter

uke1-6  kyllingfilet
  renskåret svinekjøtt
  biffkjøtt

uke 7-12  svinekjøtt
  kjøttdeig
  kyllinglår
  egg

uke 13-16  lammekjøtt
  egg

uke 17-19  kyllingfilet
  renskåret svinekjøtt
  biffkjøtt

uke 18-21  kalkun
  egg
  spekemat

uke 19-32  svinekjøtt
  storfekjøtt
  kylling
  lammekjøtt


