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En litt lysere vinter 
Januar og februar er fylt med mørke uker. Det er mørkt når 
vi går til jobb, og tilsvarende mørkt når vi kommer hjem. Det 
er virkelig tiden for kos, stearinlys og innehygge. Vinteren er 
en herlig tid, men det er litt for lett å havne i sofaen, når en 
gjerne egentlig skulle ha kommet seg til trening, besøkt
venner eller invitert noen selv. Vi ønsker på en enkel måte 
å fikse hverdagen med sunne og raske middager uten for 
mye pes og styr. Helgene vil vi heller ikke glemme, og drøm-
men er å være ute i det fine vinterværet, og komme hjem til 
nesten ferdig helgemiddag.  

Et nytt og litt sunnere år
Det er kanskje ikke så mange som har konkrete nyttårsforset-
ter om å spise sunnere, men de fleste har det vel i tankene 
etter julens mange gleder i matveien. Selv om intensjonen 
er å spise litt mindre, og litt sunnere, trenger det ikke gå ut 
over matgleden. Med enkle og sunne retter med magert 
svinekjøtt og kylling, er det lettere å kombinere sunn og god 
mat. 

Litt raskere, litt enklere, litt bedre
Med våren i sikte er det bare å kose seg som best man 
kan kan gjennom den kalde vinteren, og med MatPrat blir 
hverdagsmiddagene fort litt lettere å takle. Rask hverdags-
mat trenger absolutt verken å være vanskelig, kjedelig eller 
usunn, selv om tiden avsatt til tilberedning ofte er knapp. Et 
raskt middagsmåltid skal være noe de aller fleste mestrer å 
få til, det skal smake godt og ha få ingredienser. Retten skal 
også være så enkel å lage at det nesten går på autopilot 
neste gang.

Både søndagsmiddag og søndagstur!
Normalt er det et fantastisk skiføre i januar eller februar. 
Fristende! Veldig hyggelig er det også å kunne gå på 
utstillinger, museer eller delta på andre vinteraktiviteter 
med familien. Og så er det koselig å møte familien til middag 
på søndag. Det er enklere enn mange tror å få til begge 
deler, både tur og søndagsmiddag. Sett over gryta, ta 
søndagsturen og kom hjem samtidig med søndagsgjestene 
til ferdig middag!

Uansett – MatPrat vil være tilstede for å skape matglede 
og inspirasjon for alle som liker god mat. 

Sunn, Rask og 
Tradisjon.
Dette er  temaene
for årets vintermat.
Årstiden, og forbrukernes ønsker og behov, er selve platt-
formen for alle våre aktiviteter.
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Medieplan:
 Sunn Rask       Tradisjon
 uke 2-5 uke 6-8      uke 9-11

TV l  l
Web TV l l
Banner Web TV l l
Web/mobil l l
matprat.no l l  l

MatPrat gjør måltidene litt enklere 
Det nye året starter med en kampanjeperiode som strekker seg fra 

1. januar til 24. februar.  I den perioden er det «Vintermat» med temaene 
Sunn, Rask og Tradisjon. 

Svinekjøtt er helt klart den råvaren det 
blir mest fokus på, men kyllinglår, egg, 
magre kjøttdeiger og tradisjonsretter 
med svin og storfe er også med. 

Dette er produktene i perioden:

Sunn  Renskåret svinekjøtt, 
 kyllingfilet
Rask Koteletter,  kyllinglår, magre
 kjøttdeiger, egg/omelett
Tradisjon Storfe grytekjøtt, svinestek, 
 svineknoker

Senk skuldrene
I januar og februar er det stort fokus 
på kosthold og trening for å gå ned i 
vekt og komme i form. Samtidig har 
hverdagen startet igjen etter juleferien. 
Utfordringene er tilbake og det blir 
en konstant kamp mot klokka. Januar 
er den måneden hvor folk har dårligst 
samvittighet.
MatPrat ønsker å senke terskelen, slik 
at det blir lettere å lykkes med middags- 
planleggingen. Enten du har behov for 
måltider som er sunne, raske, eller hjelp 
til søndagssteka, så er MatPrat den 
rette hjelperen. Slapp av! Det ordner 
seg!

Sunn kampanje uke 2 – 5
Her er det sunne måltider med ren-

skåret svinekjøtt som er helten, og det 
blir stort fokus på TV, internett og selve 
matprat.no. Det blir film og banneran-
nonser hvor Gulrotsuppe med strimlet 
svinekjøtt får mye fokus.   

Ny film, Sunn MatPrat: Oslo-familie i 
hverdagen.

Her blir vi kjent med en vanlig og svært 
sjarmerende familie i Oslo. Far henter 
barna i barnehagen med sykkeltralle, 
og hjemme flyter alt litt rundt, for det 
skal tross alt en del til for å få endene til 
å møtes når man har tre barn og begge 
har full jobb. Vi tar del i en helt naturlig, 
travel hverdag hvor barna deltar i mat-
lagingen.

Rask kampanje  uke  6 – 8
Det er raske retter med svinekjøtt 
det blir fokusert mest på, og i retten 
Svinekjøtt i pitabrød, er det mager 
kjøttdeig av svin som blir brukt. Også 
her blir det stort fokus på TV, internett 
og matprat.no.  

Ny film, rask MatPrat: Snowboard-
gjengen.

En snowboarder skrenser opp og stop-
per der det sitter tre andre ungdom-
mer. To jenter og to gutter har tatt en 

pause i bakken, og utveksler litt smil, 
latter og sjenerte blikk. Her utføres det 
ikke alt for avanserte triks, og litt flørt-
ing i stolheisen hører med.  Vel hjemme 
lager en av dem i stand Svinekjøtt i 
pitabrød som bæres ned i kjellerstua 
der de andre sitter med en film som 
allerede er igang.

Nytt Magasin
Det skjer mye nytt inne på på matprat.
no. Her finner du det helt nye Vinter-
magasinet som omfatter masse mat-
inspirasjon rundt temaene i kampanjen. 

MatFolket 
MatFolket er utviklet for å tilrettelegge 
for matprat blant folk. Fra å være en 
enveis informasjons- og oppskriftskilde, 
har MatPrat ønsket å skape en digital 
plattform for dialog og kommunikasjon. 
Her kan du dele med andre, legge inn 
egne oppskrifter, lage kokebøker, eller 
bare følge med på hva andre gjør.  

Oppskrifter og artikler
Selvsagt har vi samlet alle oppskrifter, 
artikler og relevant stoff for vinter-
sesongen inne på ett sted. Lær mer 
om hvordan du enkelt kommer deg 
gjennom vinteren med sunne, raske og 
tradisjonelle middager. 

Her er et lite glimt av kommende filmer:
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Norsk svinekjøtt er i utgangspunktet 
av meget god kvalitet, og det har også 
vært mye god produktutvikling av 
svinekjøtt de siste 10 årene. Forbrukers 
behov for sunne produkter har gjort at 
svinekjøtt har flyttet seg fra kun å være 
svinekjøtt med fett og bein, til å tilby et 
stort sortiment av renskårne produk-
ter. Nå er det på tide at både handel 
og kjøttbransje gir basisproduktene 
strimlet svinekjøtt og skinkestek et løft 
kvalitetsmessig!

Stort potensial med strimlet 
svinekjøtt 
Dette er et produkt med stort potensi-
al, og bør være en av bærebjelkene for 
svinekjøtt, men også for måltider med 
sunn og rask hverdagsmat generelt. 
Det er et moderne og anvendelig 
produkt, og går rett inn og tilfredsstiller 
de fleste krav til hverdagsmiddager. Det 
er raskt å lage, sunt, mørt, smaker godt 
og kan brukes i en rekke vanlige retter 
som wok, pasta, wraps, gryter, supper 
og mange andre. Lønnsomheten i 
strimlet kjøtt bør også totalt sett være 
god, da det er et stort potensial i å 
fokusere på ferdige komponenter fra 
ulike leverandører.  

Tvilsomme strimler av svinekjøtt
Mesteparten av det som blir omsatt 
av strimlet svinekjøtt i dag er av altfor 
dårlig kvalitet, med unntak for noen 
dagligvarebutikker som strimler kjøttet 
selv av flatbiff.  Det brukes i stor grad 
feil eller for dårlig råstoff, og for dårlig 
utstyr/maskiner. Egnet råstoff til strim-
let svinekjøtt er store deler av musklene 
på skinka, med flatbiff som det desidert 
beste råstoffet.  

Skinkestek med svor og bein 
til besvær
Skinkestek med svor er et stort og 
viktig produkt, og blir ofte brukt som 
aktivitetsvare i butikk. I tider hvor det 
er mye skinke, er det et enkelt produkt 

å selge et stort volum av. De to største 
produktene er skinkestek med svor som 
er surret i nett, og skinkestek med bein. 
Bortsett fra at de ofte er på tilbud, er 
ingen av disse to særlig gunstige rent 
tilberedningsmessig.  

Skinkestek med svor surret i nett er 
den største utfordringen. Svoren er 
ikke rutet, og nettet sitter så tett at når 
svoren blir sprø, så setter nettet seg 
fast til svoren og følger med når det blir 
tatt av. Vi i MatPrat har kommet fram til 
at skinkestek med svor så å si er umulig 
å tilberede på en god måte. 
 
Skinkestek med bein er også et vrient 
produkt å tilberede. 
Det avhenger i stor 
grad av hvilket 
stykke du får, og 
beinmengden vari-
erer stort.  Det er 
enklere å få til sprø 
svor, men svoren er 
ofte ikke rutet. Det 
største problemet 
er at bena gjør det 
vanskelig å skjære 
den opp i pene 
skiver. 

Erstatte 
svinestekene?
Her må det tenkes 
helt nytt, dagens 
svinesteker bør 
erstattes med to til 
tre nye løsninger 
som gjør at skinke-
stek kan heve seg til å bli et fram-tidig 
viktig produkt. Blir en hel skinke ut-
nyttet riktig, sitter en igjen med:  

•	 flatbiff
•	 to	skinkesteker	med	svor,	uten	nett
•	 en	skinkestek	uten	svor,	med	nett
•	 og	en	flott	skinkeknoke	

Skinkestek med svor
Dette stykket må skjæres ut av skinka 
som et homogent stykke som henger 
sammen, uten bruk av nett eller surring. 
Svoren rutes pent opp, og da er det 
ingen problem å få en perfekt skinke-
stek med sprø svor. 

Skinkestek uten svor
Stykker fra skinka, som på grunn av at 
de består av flere muskler, må surres 
med nett for at det skal bli en pen stek. 
Her må svoren fjernes, og eventuelt en 
del av det ytterste fettlaget. Steka kan 
eventuelt krydres med et spennende 
dekorkrydder.  Den gir en relativt 
mager skinkestek som er lett å skjære i 
pene skiver.

Svinekam med svor
Beinfri svinekam skåret i passe stykker 
er en fantastisk flott svinestek. Hvis 
svoren stripes opp på tvers er den 
enkel å skjære i skiver. 

Skinkestek og striml et 
svinekjøtt må forbed res!

To av de viktigste volum-
produktene, skinkestek 
og strimlet svinekjøtt, 
må gjennom en drastisk 
forbedring for å kunne 
tilfredsstille kresne 
forbrukere! 

Even Nordahl er leder for Markeds- og utviklingsavdelingen 
hos Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Han har overordnet 
ansvar for innholdsproduksjonen, både mot forbruker, kjøtt-
bransje og handel.
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Sunn MatPrat

Svin og kylling, noe g odt som er sunt!
I januar er det et must å tilby kundene kjøttet som matcher sunn-
hetsforsettene til folket. På nyåret flommer treningssentrene over 
av entusiastiske «fettbrennere», og en del av nyttårsforsettet er 
også å spise sunt. Renskåret kjøtt, som skinkebiff og ytrefilet fra 
svin og kyllingfilet, har den store fordelen at det både inneholder 
lite fett, og smaker godt. Her er forslag til hvordan de magre kjøtt- 
variantene kan brukes til en sunn og spennende kjøttdisk i januar. 

 Tynne skiver
 Skåret i 0,5 til 1 cm tynne skiver blir  
 det en allsidig råvare. Til snitzel eller  
 «hjemmestrimling».

 Grytebiter
 Skjær flatbiffen i terninger på 3x3 cm.  
 Bruk gjerne midtstykket til skiver/ 
 biffer, og endestykkene til terninger. 

 Strimler
 Flatbiff er det beste råstoffet til 
 strimlet svinekjøtt. Skjær først i 
 tynne skiver, deretter i strimler. 

1
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Kyllingfilet
Kyllingfilet = sunt kjøtt, som  vi elsker, 
og på få år har fått en stor plass i 
kostholdet vårt.  Det vanligste er vanlig 
kyllingfilet, men  det kommer stadig  
nye varianter som gjør den enda lettere 
å variere. 

 Hel filet
 Dette er volumproduktet som krever  
 sin plass i disken.

 Halvdelt filet
 Delt i to flate stykker går tilbered-
 ningstiden drastisk ned. 

 Tynnskåret filet
 I tynne skiver blir det sunn fastfood  
 deluxe.

 Strimler
 Kyllingen fortjener også strimlet 
 kjøtt, og av filet blir det skikkelige 
 strimler ut av det. 

1

2

4

Svin flatbiff
Flatbiff av svin er et stort og flott stykke 
som er mørt, magert og smakfullt. 

 Skinkebiff
 Skåret i 2 cm tykke skiver blir det en  
 real biff. Skalkene på flatbiffen brukes  
 til grytebiter eller strimlet kjøtt. 

Svin indrefilet
Sunn hverdagsluksus. Indrefilet er mørt 
og magert, og kan brukes på mange 
måter. 

 Hel indrefilet
 De fleste foretrekker den «hel og  
 naturell», og å bearbeide den selv på  
 kjøkkenbenken hjemme. 

 Medaljonger
 Skjærer du indrefileten i 3-4 cm   
 tykke skiver blir det små og mor-
 somme «babybiffer». Tuppene kan  
 selges som minjong, eller selges 
 sammen med medaljongene. 

Svin ytrefilet
Ytrefileten inneholder kun ca. 3 % fett, 
og er enkel å skjære i pene skiver. 

 Biff
 Skjæres i ca. 2 cm tykke skiver. 
 Midtstykket gir de peneste biffene. 

 Sommerfuglbiff
 Skjæres i ca. 3 cm tykke skiver, 

og deretter nesten gjennom i to. 
Brettes ut til en sommerfugl. 

 Tynne skiver
 Skjæres i ca. 0,5 cm tynne skiver.  
 Ypperlig til små snitzler, eller for  
 kundene til selv å skjære opp i 
 strimler. 

10

9
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Rask MatPrat

Kjøttet som forener r askt og godt
Med alt det gode hverdagskjøttet er det jammen bra at det 
er mest hverdager. Her er hverdagskjøttet som både smaker 
godt, er raskt og enkelt å lage, og passer til all verdens 
spennende smaker.  Koteletter, kyllinglår og magre kjøtt-
deiger er rike på smak, og med sunt tilbehør blir det flott 
hverdagsmat som alle liker.

                   Kjøttdeig av kylling   
                    Kjøttdeigen som kan brukes    
                til det meste, forenes med 
           alle kryddere og smaker, og ikke 
       minst spises i de fleste kulturer.

 Mager kjøttdeig av svin
 Ypperlig til kjøttboller, magre 
 medisterkaker, og alle andre kjøtt-
 deigretter. 

 Kjøttdeig, 10 %
 En magrere utgave av vanlig kjøtt- 
 deig. Kan erstatte kjøttdeig i alle  
 kjøttdeiggretter samtidig som den  
 beholder den kraftige kjøttdeig-  
 smaken.

 Karbonadedeig
 Kun 5 % fett og mye smak. Kan   
 erstatte kjøttdeig i de fleste retter,  
 men til kjøttkaker finnes det kjøtt-
 deiger som er bedre egnet. 

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

1

1

Kyllinglår
Det finnes flere 
varianter av kyllinglår, 
felles for dem alle er 
mørt og saftig kjøtt med mye smak. Fer-
digstekte varianter er ekstra raske å 
tilberede, mens rå kyllinglår kan vari-
eres med egne kryddersmaker, men 
har litt lenger tilberedningstid.  

 Ferdigstekte kyllinglår
 De er ferdigstekte, men selv om de 
 er ferdigkrydret er det et godt tips å  
 gi dem et ekstra krydderdryss med et 

 aromatisk krydder, som for eksempel 
 spisskummen eller koriander.

 Rå kyllinglår
 Finnes i flere varianter og prisklasser.  
 Best resultat får du ved å steke eller  
 grille i ovnen, da blir de sprø utenpå  
 og saftige inni. 

 Overlår
 Den tykkeste og mest kjøttfulle delen  
 av låret. Kan tilberedes med eller  
 uten bein. 

 Kyllingklubber
 Den ytterste «skanken» på kyllinglåret
 som selges både rått og ferdigstekt.   
 Ypperlig som hverdagskos. Her er det
 lov å spise med fingrene.  

3

4

Svinekoteletter
Svinekoteletter holder fortsatt stand 
som smakfull folkemat som er greit 
å lage og lett å variere. Nakkekote-
letter og kamkoteletter kan brukes om 
hverandre til de samme rettene. 

 Kamkoteletter
 Koteletter er ytrefilet med bein, men 
 kan også selges som en beinfri variant. 

 Selve kjøttet er magert, og fettran- 
 den er lett å skjære vekk.

 Nakkekoteletter
 Her er fettet innsprengt i kjøttet, som  
 gjør at de blir litt saftigere og har  
 mer smak. 

2
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Magre kjøttdeiger
Kjøttdeigfamilien har vokst de siste årene, og nå er det flere varianter av magrere 
                                      kjøttdeiger. Derfor kan man med litt bedre samvittighet 
                                             spise smakfulle og spennende kjøttdeigretter litt oftere. 
                                                  Magrere kjøttdeiger kan erstatte vanlig kjøttdeig i de 
                                                          fleste retter, men de aller magreste kjøttdeigene 
                                                                          er lite egnet til klassiske kjøttkaker. 

1
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Tradisjons MatPrat

Slowfood-kjøttet som er på mote igjen
Koke- og grytekjøtt er real vintermat. Og nå er det på tide å utvide sortimentet i kjøttdisken, for inter-
essen for de klassiske kjøttrettene er på vei tilbake. Etter noen timers tilberedningstid blir man beløn-
net med mørt og smakfullt kjøtt som virkelig imponerer familie og gjester. Når man allikevel er i gang, 
er det lurt å lage en real porsjon. Bedre og enklere hverdagsmiddag av middagsrester finnes ikke.  

 Skinkestek med svor
 Den beste skinkesteka er et helt  
 stykke, med eller uten bein, fra skinka  
 med svoren på, uten nett.  

      Skinkestek uten svor
              Beinfri skinkestek uten svor er
                     en mager utgave av skinke-
                           stek. På den er det helt 
                                 greit å ha surret den
                                      med nett også. 

                           Svinekam med svor
                        Dette er en luksus skinke-
            stek som bør få fast plass i kjøtt-
    disken. Skjær kjøttet løst fra beina og 
stripe svoren med en skarp kniv. Da blir 
det enkelt å få sprø svor og pene skiver.
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Svineknoker
Dette er kraftig mat for sultne kropper, 
men kjøttet i seg selv er ganske magert, 
så det er absolutt mat som passer de 
fleste ganer. Svineknoker finnes ferske, 
salte og røkte. De trenger lang koketid 
og kan brukes til mange ulike retter, 
alt fra ertesuppe og lapskaus, til hele 
knoker på tysk vis. 

 Salte og røkte svineknoker
 Det vanligste er både salte og røkte,  
 men finnes også i saltet og urøkt  
 variant.

 Ferske svineknoker
 De er verken saltet eller røkt, og  
 passer bra som suppe- og grytekjøtt.

Storfe koke- og grytekjøtt
Her finner vi mye av det kjøttet som 
i dag blir brukt i kjøttdeiger, pølser, 
kjøttkaker m.m. I Norge har vi lange 
tradisjoner med retter av grytekjøtt fra 
storfe, og legger vi til alle rettene som 
finnes rundt omkring i verden, så burde 
dette kjøttet virkelig få bein å gå på. 

 Bibringe
 Siden på dyret som inneholder rela- 
 tivt mye bein. Ypperlig til kjøttsuppe,  
 kraft og kan brukes på tilsvarende  
 måte som oksehale. 

 Bryst
 Forreste delen av siden på dyret. 
 Inneholder litt mer kjøtt på beina  
 enn bibringe. Lettsaltet kalles det for  
 sprengt oksebryst.

 Høyrygg
 Høyryggen sitter foran på ryggen  
 mellom entrecotên og nakken. Den 
 er fettmarmorert og inneholder mye 
 kjøtt i forhold til bein. Selges med 
 eller uten bein. 

 Bankekjøtt
 Magert og rent kjøtt fra låret. Egner  
 seg til gryteretter og fersk kjøtt og  
 suppe. Også vanlig som lettsaltet  
 kjøtt. 
 
 Bog
 Bogen er forbeinet på dyret. Det van- 
 ligste er skiver av bog med bein, men  
 det finnes også beinfrie varianter.  

 Oksehaler
 Dette er vel det kjøttet som har den  
 kraftigste kjøttsmaken. Brukes til  
 kraft og suppe. 
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Svinestek
Dette er skikkelig bestemormat som har et kjempepotensial.  Men du bør 
revurdere hvordan skinkesteka selges. «Netting på skinkestek med 
svor er egentlig bare surr». Det er nesten umulig å få sprø 
svor på skinkestek med nett.

7
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Få litt 
ekstra 
fart på 

egg-
salget 

Det nye året starter med en intensjon 
om at alle som har en stekepanne 

skal lære å lage omelett. Vi sier at «har 
du egg har du middag», og med noen 

egg, litt kjøttpålegg og litt grønnsaker, 
kan alle svinge opp med en omelett 
på 1-2-3. Omelett er ypperlig til en 

straight og enkel middag for ungdom, 
studenter, single eller hvis en bare er 

ute etter noe raskt og godt. 

Eggekjøleren er kanskje litt trist og kjedelig, det er 
bare et sted å hente seg en pakke egg. Gi kundene 
litt tips om at omelett er raskt, godt, og enkelt å lage. 
Heng gjerne opp en Omelett-plakat så kundene blir 
inspirert til å prøve seg på omelettlagingens enkle 
kunst. 

Rask MatPrat
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Du trenger kun en liten og lett 
omelettpanne, 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 omelett er med 
2 – 3 egg, brettet i en
halvmåneform, ofte 
fylt med noe godt, 
og altså: 
Superrask å lage! 

Lær kundene dine å lage omelett!
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 demon-
      strasjon i  butikken.  Raskt og enkelt.  

Vårt alternativ - omelett 
med skinke, ost og paprika:
2 egg
2 ss vann
1/4 ts salt
Litt revet ost, skinke og paprika.

Slik gjør du:
Gå inn på matprat.no/bransje.
Under kampanjemenyen vel-
ger du Sameksponering.
Der kan du velge og vrake i 
ferdig oppskrifts- og plakat-
materiell som kan printes ut 
på butikkens skriver.

Lag retten som passer til alle måltider - omelett! 

Ta med et tipsark hjem. Omelett med skinke og paprika

Porsjoner: 1

INGREDIENSER
• 2 stk  egg 
•  2 ss  vann 
•  1/4 ts  salt 
•  1/2 ss  margarin til steking

     
Fyll:
•  3 skive  kokt skinke i strimler
•  3 ss  hvitost 
•   1/4 stk  rød paprika i terninger

SLIK GJØR DU

1. Gjør klart fyllet først.

2. Visp sammen egg, vann og salt. Pannen må være så 
varm at margarinen freser når den slippes i. Hell i røren og 
trekk den stivnede røren inn mot midten.

3. Legg skinkestrimler, revet ost og paprikaterninger på 
den ene halvparten når eggeblandingen er nesten stivnet. 
La omeletten steke noen sekunder før den andre halv-
parten brettes over.

Server nylaget omelett med godt brød og gjerne en 
salat til.

Omelett er en fantastisk rett! Det er både 
enkelt, næringsrikt og godt. Fyllet kan du 
variere i det uendelige, derfor finner du helt 
sikkert noe i kjøleskapet som kan fylles i en 
omelett.

Tilsett 1 ss vann per egg og litt salt.
Visp sammen eggeblandingen. Pannen 
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 omeletten  steke noen sekunder før 
den andre halvdelen brettes over.

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

Slik skal det gjøres: 

Gjør klart fyllet først. 
Paprika i terninger, 
skinke i strimler og 
revet ost. Knekk 2 egg 
i en bolle.
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- Dette er kjøtt fra dyr som 
har gått ute hele sommeren og 
spist ostemyse, forteller Hege 
Skyttesæter i Slakterhuset. Her 
er det tett mellom fristelsene, 
og disken og butikken er en 
gjenskapelse av slakter´n på 
hjørnet. Vi registrerer me-
disterpølse til kr 199 per kilo, 
hengemørnet entrecôte til kr 
529 og T-Bone til kr 599. - Vi 
prøver å velge små, lokale 
leverandører hvor vi vet va-
renes opphav, som Valdresgris 
og Lofotlam, skyter Even Bjørkli 
inn. – Noen kunder sammen-
ligner prisene med Remas, men 
de fleste akspterer at dette er 
prisnivået for den kvaliteten vi 
selger.

Betegnelsen mathall høres nostalgisk ut, og vekker minner fra Stockholm, 
København og eksotiske Paris. Nå har Norge også fått sin. Mathallen Vulkan 

på Grünerløkka i Oslo. 40.000 kom på besøk, bare den første uka.

Varm mottakelse 
for det ypperste 

av ferskvarer

18

Slakterhuset
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Utsalgsstedene dekker et areal på 
2.200 kvadratmeter, og omsetningen 
har nå i startfasen ligget på rundt 
5 millioner i uka. En stor del av omset-
ningen er i forbindelse med helge-
salget. Men noen er også daglige 
kunder, som Robin Haukeland. Han job-
ber på en byggeplass i nærheten og er 
innom og kjøper seg lunsj hver eneste 
dag. - Jeg kommer i god stemming 
bare ved å komme hit og se matglade 
mennesker, jeg, sier han. Selv tilhører 
han definitivt denne gruppen, der 
han bevilger seg den originale Confit 
de Canard sandwich, som ellers kun 
fås på Borough Market i London og 
Torvhallerne i København. Her hos Ma 
Poulé, oversatt til norsk som “Baguette 
med varm kylling”. 

Det opprinnelige salgsbudsjettet for 
2013 var stipulert til 100 millioner. Med 
den kundetilstrømningen som har vært 

I Kongens Hage klarer ikke Nina Aase 
å skaffe nok kaniner til å dekke etter-
spørselen. – Vi satser på kortreist mat, 
sier hun, og definerer dette innenfor en 
leverandøravstand på én time til halvan-
nen. – Her kjenner vi produsentene, 
og i Trøgstad i Indre Østfold har vi for 
eksempel alliert oss med jegere som 
både leverer hjort, elg og rådyrkjøtt. 
Vi vil ha tak i dem som leverer fine ting, 
om det så er jegere eller kokker som 
lager spesielle sauser. Butikken selger 
alt fra vaktelegg til juice og gløgg fra 
Liereple, og vi får vanvittig mye skryt 
fra kundene. Og selv om prisene kan 
oppfattes som høye, er de faktisk ikke 
det, kvaliteten tatt i betraktning. Her 
opplever kundene at kjøttet er så mørt 
at flatbiff og mørbrad er vel så gode 
alternativer som ordinær indrefilet, 
forsikrer hun.

Mathallen rommer 32 butikker og 
serveringssteder, og de aller fleste 
er en kombinasjon av nettopp butikk 
og serveringssted. Slik som Anni´s 
Pølsemakeri, en lokal slakterforretning 
på Ringebu som nå har åpnet filial i 
Mathallen. Og eplet faller ikke så langt 
fra stammen, for her er det Annis sønn, 
Daniel Byskov, som regjerer. – Vi har 
20-25 forskjellige ferske pølsesorter å 
by på, forteller han. – Bestselgeren er 
Lammepølse til kr 155 per kilo. Vi får 
massevis av positive tilbakemeldinger, 
og folk skjønner faktisk kvalitetsfor-
skjellene, og at man må ut med kr 
145 per kilo for å få gode pølser. Den 
dyreste pølsa vi har er forøvrig Tos-
cana. Den er ikke spedd i det hele tatt, 
og inneholder rent kalvekjøtt. Kr 229 
per kilo, takk.

etter åpningen, og med en gjennom-
snittlig omsetning per kunde på kr 150, 
hele 50% over hva som var forventet, 
er budsjettet nå siktet inn på 150 mil-
lioner. Noe som kanskje også kommer 
til å vise seg å være et beskjedent 
anslag. 

Jan Ivar Nykvist på Stangeriet bekref-
ter den fantastiske oppstarten. – Dette 
har vært et eventyr så langt, uttaler 
han, med solid ferskvarebakgrunn fra 
både Coop Mega og Centra. – Stange-
riet kan nesten regnes som “fabrikkut-
salget” til Stange Gårdsprodukter, som 
ellers er kjent for kyllingprodukter i 
verdensklasse. Stangeriet framstår som 
en gårdsbutikk anno 2012, og har hele 
produksjonsbedriftens sortiment. Her 
paret med skikkelig matkompetanse. 
– Vi prøver for eksempel å få nordmenn 
til å oppdage innmat, som ande- og kyl-
linghjerte, forteller han, men det lykkes 
vi bare med å selge hvis folk får smake 
først…

Ma Poulé

I Kongens Hage

Stangeriet
Anni’s Pølsemakeri



22 23

I Mathallen er Valdres den eneste regionen som har etablert 
eget utsalg for områdets småskalaprodusenter. Smak av 
Valdres skal tilby det ypperste av det Valdres kan frambringe 
av lokalprodusert mat og drikke. Utvalget vil variere gjen-
nom året, men i bunnen ligger sikre kort som rakfisk, ost, kurv 
(spekepølse), fenalår, spekeskinke, lefse, flatbrød og andre 
spesialiteter, som gårdsis, lokalt øl og einerbærkaramell. 
Agnete Størseth melder at så langt har dette gått bedre enn 

noen hadde trodd, og at leverandørene jobber på spreng 
og nye produsenter banker på. – Ikke minst er dette veldig 
positivt mottatt av mange med Valdres-relasjoner, og ikke 
uventet er rakfisken den ubestridte bestselgeren. Omset-
ningen fordeler seg med 80% på butkkvarene og 20% på 
serveringen, som virker som en ganske vanlig fordeling blant 
stedene som kombinerer dette.

Etter bare noen ukers drift synes 
besøkstall og respons å være overvel-
dende, og omsetningen å ta av, men 
erfaringene er nok så langt også litt 
delte. Butikkene med en litt usentral 
beliggenhet i Mathallen hadde ikke 
opplevd det samme omsetningsløftet, 
og ukedagene kan være ganske stille, 
med en desidert topp mot helgen. 
En skal heller ikke se bort fra at mye 
medieomtale gjør stedet til en turist-
magnet, hvor omsetningen ikke nød-
vendigvis står i forhold til besøkstallet. 
Uansett kan vi fastslå at en mathall 
er høyt ønsket blant matelskende 
mennesker. At det finnes mange små 
matnisjer, og at det norske forbruker-
markedet også har et high-end marked 
som vet å verdsette kvalitet og service. 
For alt hva det er verdt.

Ambisiøst konsept 
i nostalgisk ramme
I det gamle broverkstedet på Vulkan har nå den nye 
Mathallen åpnet. Over tre plan på til sammen nærmere 
3500 kvadratmetere skal det utvikles en arena 
og møteplass for alle som er opptatt av mat og mat-
opplevelser.
Mathallen skal i tillegg til å fungere som en markeds-
plass nemlig også være et opplevelsessenter for de 
som er glade i mat. Intensjonene er å tilby noe som 
kan skape et treffpunkt for vanlige matinteresserte 
og de profesjonelle. 
Mathallen vil by på en kombinasjon av kjøtt, fisk, 
grønnsaker og spesialiteter fra de beste leverandørene 
i Norge. Her skal du finne kafeer, restauranter og små 
spesialbutikker, samt en rekke matrelaterte aktiviteter. 
Et sted å oppleve maten på nært hold – å kunne se, 
smake, lytte og nyte.  

Smak av Valdres
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I hver av de seks aktivitetsperi-
odene fokuseres det rundt over-
ordnet situasjon, som beskriver 
sesongen og produktene på en 
tydelig måte.

Aktivitets-
året 2013

I denne perioden er det flere viktige 
begivenheter hvor måltidene står 
sentralt. Først kommer påske, hvor lam 
og egg har sterke tradisjoner. Men også 
reinsdyrkjøtt har etablert seg som pop-
ulær påskemat. Etter påske er det 

mange som tenker på at det begynner 
å haste for å komme inn i badetøyet,
og ønsker å spise sunt. Men før som-
meren må vi gjennom deilige maiuker 
med mye fri, høytider og god mat.  

Uke 12 – 13 Påske
- Påskelam. Her er det lammestek 
 som gjelder.
- Påskeegg. Ingen påske uten egg
- Reinsdyr. Finnbiff og stek er super 
 påskemat

Uke 15 – 17 Sunn MatPrat 
- Renskåret svinekjøtt i alle varianter
- Kyllingfilet
- Svinestek

Uke 18 – 20 Festdagene i Mai
- Spekemat
- Egg, eggerøre, desserter og bakst
- Kalkunfilet

Full fart på MatPrat
I denne perioden blir det lagt opp til 
mange spennende aktiviteter, blant 
annet:  
- SUNN MatPrat-kampanje om 
 renskåret svinekjøtt 
- Ny vår-utgave av Magasinet på 
 matprat.no 
- Vårlige aktiviteter hos Matfolket på 
 matprat.no 
- Presseaktiviteter og pressemeldinger 

Periode Tema Kategori Produkter

uke 1 - 11 Vintermat   
    Sunn  Renskåret svinekjøtt, kyllingfilet
    Rask Koteletter, kyllinglår, magre kjøttdeiger, omelett
    Tradisjon  Storfe grytekjøtt, svinestek, svineknoke
uke 12 - 20 Vår   
  Påske, lam Lammestek
    Påske, egg Egg
    Påske, rein Stek, finnbiff, biff og filet
    Sunn  Renskåret svinekjøtt
    Festdager i mai Spekemat, egg, kalkunfilet
uke 21 - 31 Sommer   
    Grill, gjester Svinefilet, kylling, nye biffer av storfe
    Grill, sunn  Svinefilet, skinkebiff
    Grill, rask Svinekjøtt, kyllinglår, kjøttdeiger/burger
    Sommermat  Spekemat, eggerøre, sommerskinke
uke 32 - 37 Skolestart   
    Barnas MatPrat Kjøttpålegg, egg/omelett, renskåret svinekjøtt, kylling 
uke 38 - 46 Høst  
  Lam Årets lammesesong
    Rein Høstens reinsdyrkjøtt
    Tradisjon Storfe, koke og grytekjøtt
uke 48 - 52 Jul  
  Rask førjulsmat Julepølser, medisterkaker, rull/sylte, juleskinke
    Gjester Juleskinke, skinkestek, røkt lammelår
    Tradisjon Kalkun, ribbe, pinnekjøtt, egg til desserter
   Barnas Egg til kaker og desserter .
    Rein Stek, finnbiff, biff og filet

Uke 12 - 20

Neste aktivitetsperiode er Påske og vår!


