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Det er tid for vårfornyelse 
– og Tradisjon og Sunn er t emaene

Våren handler for mange om fornyelse. Vi fresher opp 
det gamle vante, og er klare for å prøve noe nytt. 
Vi fornyer nesten alt. Vi fornyer garderoben, utemøblene, 
oss selv, vi pusser båten og fikser opp i hagen, og ikke 
minst ønsker vi å fornye og freshe opp på tallerkenen. 
Det er tid for vårfornyelse.

Mot lysere tider
Etter en lang og mørk vinter nærmer det seg endelig vår. Allerede i påsken 
begynner sola å varme, snøen smelter og grusen kommer fram. Vi kaster 
ullstrømpene, tar fram småsko og nyter lyse og stadig lengre dager. Man 
kjenner kriblingen bare ved tanken på dette, og mange gode vårminner 
dukker opp.

Påskefornyelse
Enten du bruker påsken til båtpuss ved 
sjøen, nyter lange skiturer på fjellet eller 

er hjemme i byen og nyter fred og ro, øn-
sker MatPrat å bidra til fornyelse på tall-

erkenen. Fornyelse både i form av måten 
du kan tilberede maten på eller på valg av 

smakskombinasjoner. Forhåpentlig kan vi 
hjelpe deg til å planlegge fokuset i butikken. 
Påskelammet og påskeegget er for mange 

obligatorisk i denne perioden og dette vil vi 
selvfølgelig sette fokus på. 

Sunn hører våren til
Sunn mat trenger absolutt ikke å være kjedelig, 
og med våren foran oss bugner det snart av 

friske og fargerike råvarer som bidrar til å fornye 
både hverdags- og helgematen. Vi ønsker ikke 

å bruke mange timer inne på kjøkkenet når sola 
kommer fram, og med fristende retter av magert 

svinekjøtt og kylling kan du hjelpe kunden fort ut i 
sola igjen. 

Kom mai du skjønne, milde…
Mai er full av fest og fridager og maten står som 

regel i fokus enten det er 17. mai, konfirmasjon eller 
familietreff. Her står tradisjon sterkt men mange 

ønsker nok også å bytte ut det litt tradisjonelle med 
nye, spennende smaker og kombinasjoner. Med litt tips 

og inspirasjon er det enkelt å fornye koldtbordet eller 
festkakene, for ikke å snakke om champagnefrokosten til 

17. mai.

MatPrat vil gjennom hele denne perioden være tilstede for 
å bidra til fornyelse på tallerkenen.
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Tenker du fornyelse får du mer å selge

Vårkampanjen strekker seg over en 
lang periode og med påsken som 
startskudd vil lam og egg naturlig 
stå i fokus i første del. Svinekjøtt vil 
være en annen råvare vi kommer 
til å fokusere mye på. Kyllingfilet, 
spekemat og kalkun er råvarer 
som det fokuseres på i siste del av 
kampanjeperioden, da den avsluttes 
med festmåneden mai.

Tradisjon-kampanje uke 12 – 14
Her er det tradisjonsretter av lam 
som er helten, men det blir også 
fokus på egget. Påskelam er et 
begrep, og lammestek i påsken 
er obligatorisk. MatPrat ønsker å 
hjelpe folk å lykkes med de tradi-
sjonelle lammerettene, men også 
å komme med tips og ideer til for-
nyelse av disse. 
Husk vi dobler forbruket av egg i 
påsken. Det er egg til frokost, som 
pålegg eller til en til deilig omelett.
Egne medier, som matprat.no, med 
Magasinet, Matnyttig og MatFolket, 
pluss sosiale medier, benyttes til 
denne delen av kampanjen. Mange 
elementer på sidene vil fornyes for 
å gjenspeile temaet og våren. 

Sunn-kampanje uke 15 – 17
Det er sunne retter med renskåret 
svinekjøtt som er helten og fokuset 
i denne perioden. Vi bringer inn 
vårfornyelse både i rettene, presen-
tasjon og smakskombinasjoner, og 
ønsker å inspirere folk til fornyelse. 

Våren nærmer seg og MatPrat 
ønsker å bidra med fornyelse på 
tallerkenen, en skikkelig vår-
fornyelse. Vi tenker fornyelse 
både av retter og smaker, men 
også om hvordan man kan til-
berede maten. La det også være 
tema for dine butikkaktiviteter!

Dette er produktene i perioden:
Tradisjon (Påske):   Lam, egg, rein (stek, finnbiff,
  biff og filet)
Sunn: Renskåret svinekjøtt, kyllingfilet
Tradisjon 
(Festmåneden mai):  Spekemat, egg, kalkunfilet              

Her vil det være stort fokus på internett, med et digi-
talt bilag og bannerannonser, i tillegg til egne medier 
som matprat.no. 

Tradisjon-kampanje uke 18 - 20  
Festmåneden mai, eller “frimåneden” mai, er spekket 
med fester, sosiale sammenkomster og hyggelige 
lag hvor maten er sentral. MatPrat skal hjelpe folk å 
planlegge, beregne og ikke minst lykkes med å lage til 
små og store lag med god og festlig mat. Her vil spe-
kemat, egg og kalkun være aktuelle råvarer, og vi viser 
hvordan man kan få inspirasjon til fornyelse, i tillegg til 
at man selvfølgelig finner alle de tradisjonelle og klas-
siske rettene.  
Denne delen av kampanjen kjøres også på egne medier, 
som matprat.no med Magasinet, Matnyttig og Mat-
Folket, pluss sosiale medier.

Nytt Magasin
Vi lanserer en ny utgave av Magasinet i forbindelse 
med kampanjestart hvor tema og fokus er vår. Maga-
sinet finner du på våre nettsider og til iPad, og det er 
spekket med inspirasjon, informasjon og matglede som 
passer til årstiden. 

MatFolket
På MatFolket kan du dele egne og andres oppskrifter, 
lage kokebøker og pinne bilder eller oppskrifter, og 
samle all din matinteresse på ett sted. Vi vil jobbe med 
å skape engasjement og aktivitet på MatFolket for de 
aktuelle råvarene i perioden.

Oppskrifter og artikler
Vi har selvfølgelig samlet alle oppskrifter, artikler og 
annet relevant stoff på ett sted. Derfor er det enkelt 
å la seg inspirere til vårfornyelse både på tallerkenen, 
når det gjelder fremgangsmåten og alt det sosiale 
rundt. 
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Vi heier på norsk
spekeskinke

Spekeskinkeprodusentene begynte å 
presse ned produksjonstiden for å 
redusere produksjonskostnadene. 
Resultatet ble en saltere og ganske 
smakløs spekeskinke. Som en følge av 
dette, og nordmenns reiseaktivitet, 
oppdaget vi mer smakfull spekemat fra 
Sør-Europa Den norske spekeskinka ble 
av matpressen og kokker beskrevet som 
“oversaltet, ulagret og noe nær smak-
løs”. Men bunnen i kvalitet ble heldigvis 
nådd for mange år siden, og nå pro-
duseres det skinker av en jevn høy 
kvalitet. Det mest spennende er at det 
etterhvert har blitt et godt utvalg av vel-
modnede, norske spekeskinker både fra 
små og store produsenter, som er fullt 
på høyde med spekeskinker fra Europa. 

Som spekeskinkeentusiast synes Bjørn 
Tore Teigen at patriotismen til norsk 
spekeskinke er ufortjent lav. Derfor opp-
fordrer han ferskvaresjefer, matblog-
gere, matjournalister og alle matglade 
folk, til å heie litt mer på den norske 
spekeskinka!

For rundt 40 år siden skjedde 
det en gradvis forverring av 
kvaliteten på den norske 
tradisjonsskinka. Men norsk 
spekeskinke har det siste tiåret 
vært igjennom en gedigen 
snuoperasjon. 

Bjørn Tore Teigen er egg- og kjøttfaglig 
ansvarlig hos OEK, han er redaktør av
MatPrat Informerer, utdannet Diplom-
pølsemakermester og MatPrat sin grill-
ekspert. Han deltar også som dommer i 
NM i kjøttprodukter og som hoved-
dommer i NM i kjøttfag. 

Sammenlikn riktig
I Norge, i likhet med ellers i Europa, fin-
nes det ulike kvaliteter av spekeskinke. Alt 
fra standardskinke med kort speketid til 
langtidsmodnede spesialskinker. I dette 
mangfoldet av skinker er det greit å holde 
tunga rett i munnen når man sammenlikner 
den ene skinka med den andre. 
Den norske standardskinka er på langt nær 
på høyde med velmodnede Sør-Europeiske 
skinker. På den annen side, finnes  det et 
godt utvalg av norske, vellagrede skinker 
som norske kokker rangerer høyere enn til-
svarende utenlandsk skinke. Det som også 
er gledelig, er at all norsk spekeskinke har 
fått et kvalitetsløft. Og norsk standard-
skinke er mye mildere saltet og bedre 
speket enn før. 

Etterspør mer norsk, modnet skinke!
Norsk spekeskinke er på rett kurs, nå er 
det bare å få opp produksjonen av velmod-
nede skinker. Fortsatt er importen av uten-
landsk, modnet skinke mye høyere enn det 
vi klarer å produsere i Norge. 
Mange spekeskinkeprodusenter er i start- 
gropa til å produsere mer, men trenger 
rett og slett både anerkjennelse, og 
kanskje også et lite spark bak for å få opp 
produksjonstakten. 
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Spekeskinke
Her blir det brukt hel 
skinke eller hele stykker
fra skinka på grisen. 
Spekeskinke selges som 
oftest ferdig oppskåret i 
tynne skiver, men det er 
også mulig å kjøpe en hel 
skinke. Norsk spekeskinke 
inneholder mindre salt enn før, 
og det er i dag et godt utvalg av 
skinker med lengre modningstid.  
Standard spekeskinke har speke-/
modningstid på ca. 4 måneder, 
mens en godt lagret skinke har en 
modningstid på 12 måneder eller 
mer.

Spekemat er mye mer enn før
De seneste 20 årene har begrepet spekemat virkelig 
blitt utvidet. Utvalget av norsk spekemat har 
endret seg, og kvaliteten har blitt bedre.

Men måten vi spiser spekematen på, har kanskje 
endret seg enda mer. Nå spiser vi spekemat 
både på norsk manér, med eggerøre og 
potetsalat, men også som man gjør i 
Sør-Europa.

Speking = salting, 
tørking og modning
Speking er i utgangspunktet en gammel konserverings-
metode som vi fortsatt benytter oss av. Ikke for selve 
konserveringens skyld, men på grunn av tradisjonene 
og det gode smaksresultatet. Alt kjøtt kan i utgangs-
punktet spekes, og de vanligste produktene er speke-
skinke, spekepølser, fenalår og pinnekjøtt. Speke-
prosessen består først av selve saltingen, så kommer 
tørking som går over i modning. 

Fenalår
Fenalår er speket lår av sau eller lam. Det finnes både 
hele fenalår, og fenalår i skiver i handelen. Det har de 
seneste årene vært en voldsom kvalitetsforbedring 
av fenalår, og trenden er også her at det brukes min-
dre salt og lengre modningstid. 
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Tradisjonelle spekepølser
De vanligste spekepølsene er fortsatt salami, fårepølse 
og stabburspølse. Disse spekepølsene blir i dag brukt 
litt mindre på spekematanretninger, men desto mer til 
pålegg.

Spesialpølser
Her har det de seneste årene vært en stor utvikling i 

nye, spennende, lokale varianter. Tidligere var utvalget 
begrenset til ulike sorter morrpølse, og noen 
«snabber». I det siste har det, imidlertid, skjedd en stor 
utvikling i å ta fram både lokale norske pølser, men også 
pølser inspirert fra Sør-Europa. Disse passer supert 
sammen med spekeskinke og fenalår på en spekemat-
anretning.

Spekepølser er tradisj onelt og trendy 
Spekepølser er laget av hakket 
kjøtt, salt og krydder, og der-
etter er de tørket og mod-
net på samme måte som 
spekeskinke og fenalår.  

Spekesnacks
Hvorfor spise potetchips når du kan 
spise spekesnacks? Det finnes en rekke 
sorter med artige og smakfulle snacks i ulike 
former. Alt fra tynne spekepinner, via tørket kjøtt, 
til små spekesnabber. Disse egner seg også bra som 
tapas, eller på en spekematanretning. 
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Omelett, pai eller hardkokte egg, – alle er 
gode kombinasjoner i bruken av egg og 
spekemat. Nå står påsken for døra, og da 
er det mange som lager desserter og kaker 
også. En spennende eggestand i butikken 
kan derfor bidra til betydelig mersalg.

Mange typer egg
Egg er ikke bare egg lenger, selv om egen-
skapene de ulike eggetypene i mellom er 
temmelig like. Det finnes store og små, brune 
og hvite, økologiske, egg fra frittgående 
høner, egg  med ekstra gul eggeplomme, 
frokostegg, gårdsegg og mange, mange 
flere. Felles for dem alle er at her til lands 
er de trygge å spise og gjerne helt rå, til 
og med! 

Egg er fast følge til spekemat. Eggerøre 
er selvskrevent, men egg og spekemat kan 

kombineres i mange varianter.

Egg i lange baner

Perfekt eggerøre?
Det er litt smak og behag hvordan en eggerøre skal 
være. Men de fleste liker eggerøra stekt på litt over 
middels varme, med forsiktig røring, slik at den stivner 
i flak, blir fløyelsmyk, og absolutt ikke hard eller 
grynete i konsistensen. 

Slik gjør du det: 
1. Visp egg, en spiseskje vann eller fløte til hvert egg   
 sammen med litt salt.
2. Pannen skal være så varm at smøret smelter lett uten  
 å bli brunt. 
3. Hell røren i pannen. Skyv røren inn mot midten slik at  
 røren flyter ut til kantene, og la den stivne i store flak.
4. Dryss over hakket gressløk.
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  Lamm elår 
          til påske

Lam er selvskreven påskemat, og 
lammestek er den desidert vanligste
lammeretten.

Mesteparten av det lammekjøttet som 
er tilgjengelig til påske ble frosset ned 
da det var på sitt beste i fjor høst. Det 
vanligste er nok å selge hele, fryste 
lammelår. Men har du muligheten bør 
du absolutt utnytte potensialet i rå-
varen litt bedre!

Frossent
lammelår
Med en god båndsag 
kan du lage litt forskjel-
lige produkter av et 
helt fryst lammelår.

1. Hel stek uten mørbrad 
    og skank
Lammelår og hel lammestek er 
ikke det samme. Lammestek med 
bein blir mer håndterlig, penere 
og lettere å skjære opp hvis 
mørbraden med isbeinet skjæres 
av. Hvis den ytterste delen av 
skanken sages av, får steka et fint 
håndtak når den er stekt. Mør-
braden kan brukes til grytekjøtt 
med bein eller til en liten biff.

2. Delt i to
En hel lammestek er nok til 
6 personer. Er man bare 3-4, 
er en halv lammestek tingen. 
Sag av mørbrad og den 
ytterste delen av skanken, 
og del steka i to mens den 
er dypfryst.

3. Skiver, skank og mørbrad
Lammelår er mørt kjøtt, som 
er egnet til mer enn stek. Den 
midterste delen av låret gir 
flotte lammeskiver. Hel lam-
meskank er en delikatesse og 
er passe stor for én person. 
Mørbraden er bra til grytekjøtt 
eller en beinfri liten biff. 



16 17

...og slik gjør du lam melåret lønnsomt
Har du mulighet til det, så er det en stor fordel å tine 
lammelårene før de legges ut for salg. På den måten får 
du bearbeidet råvaren på skikkelig vis slik at produk-
tene blir mer anvendelige og mye mer presentable.

Når du begynner på en hel lammestek:

• Et minimum for et helt lammelår er å sage av den 
 ytterste hasen på lammelåret 
• Neste skritt er å skjære av isbeinet, og eventuelt 
 skjære av mørbraden til en fin lammebiff 

1. Skank.
Sag av den ytterste 
delen av skanken først. 
Deretter skjærer du av 
hele skanken. Skjær inn 
i leddet med en spiss 
kniv, og skjær rett over.

2. Mørbrad.
Skjær ut isbeinet. Skjær 
inn ved det halvmåne-
formede beinet, og inn 
i kuleleddet med en 
stiv og spiss kniv. Når 
beinet er ute, skjærer 
du mørbraden rett over 
ved kuleleddet.

3. Flatbiff.
Skjær på langs og inntil 
lårbeinet. Følg hinnene 
og brett flatbiffen ut til 
siden. Skjæres helt av 
og renskjæres litt for 
ytre fett.

4. Surret stek.
Skjær ut lårbeinet helt. 
Det resterende stykket 
brukes til en liten surret 
stek. Og her sitter mør-
braden fortsatt på.
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En hel svinekam er en fantastisk råvare, 
og fortjener en bedre skjebne 
enn å havne opp som 
koteletter. En svinekam 
er ytrefilet med bein, og 
kan brukes på mange 
måter. Og, er du litt 
flink med kniv og sag, 
kan du få bra betalt for 
litt ekstra arbeid.

1. Som oftest er indrefileten skåret 
ut, men sitter den på, så er den 
enkel å skjære ut.

2. Start med å skjære av beina.
Vinkle kniven godt 
inn mot beina, 
så mesteparten 
av kjøttet blir 
sittende på ytrefileten.
Den kan brukes på  mange måter.
Vi anbefaler at den bakerste enden 
brukes til en beinfri stek. Kan selges 
med eller uten fettlokket på.

3. Skjær over ca. 20 cm fra enden. 
Den blir ekstra lekker hvis du ruller 
svinekammen i et dekorkrydder 
med god smak. Provence? Hot & 
meksikansk?

4. Skjær av fettlaget med en skarp 
kniv. Sørg for at så lite som mulig 
av kjøttet følger med. Nå har du 
et flott stykke som kan brukes på 
mange måter.

Hel ytrefilet
• Biffer
• Sommerfuglbiff
• Tynnskåret
• Strimler

Indrefilet

Strimler
av ytrefilet

Biffer
av ytrefilet

Tynnskåret
ytrefilet

Sommerfuglbiff 
av ytrefilet

Hel ytrefilet

Krydret beinfri svinekam

Både sunt og godt -
svinekam med mang e muligheter

Når beinet er skåret ut er det på tide å lage spareribs.
Sag på langs helt inntil ryggsøylen.
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Spekemat og eggerøre hører sammen. Selg det derfor sammen, til alle som skal på 
piknik i parken eller en tur med båten. Eggerøre-direktivet er egge-entusiastenes 
“pålegg” om fremgangsmåte for perfekt røre. Følg dette – og spre det til kundene 
dine – så vil du friste enda flere og selge desto mere!

Ta med et tipsark hjem! 

Spekematens
faste følge

Med Eggerøre-direktivet
lager du perfekt eggerøre.

Målet med Eggerøre-direktivet er 
å få en eggerøre med blank, fuktig 
overflate - og store eggerøre-flak. 
Helst drysset med frisk gressløk.
(Unngå: Tørr, knudrete eggerøre,  
det frister ikke!)

VIKTIG 1: Ikke rør mye i eggerøren 
mens den steker, bare dra massen 
forsiktig rundt i pannen, slik at det 
bløte renner ned.

VIKTIG 2: Bruk vann eller fløte i 
eggerøre, ikke melk! Lager du egge- 
røre med melk, vil du lett oppleve at 
eggerøren skiller ut væske når den 
avkjøles. Dette er myse fra melken, 
og det ser ikke delikat ut!

I UTLANDET ser vi nesten alltid 
knudrete, tørr og gjennomstekt 
eggerøre. Det er fordi butikker og 

spisesteder er pålagt å gjennom-
steke alle retter med egg. Årsaken 
til dette er at mange land sliter 
med salmonella i eggene sine, og 
varmebehandling til over 65 °C må 
til for at eventuelle bakterier skal 
ødelegges.

HER i LANDET har vi aldri hatt 
problemer med salmonella i norske 
egg, og vi kan nyte lekker, bløt 
eggerøre til spekematen!

Eggerøre-direktivet 

– eller slik lager du perfekt eggerøre
Eggerøre

Porsjoner: 6

INGREDIENSER
•  smør til steking 
•  12 egg
•  12 ss vann eller fløte
•  2 ts salt
•  gressløk
     

SLIK GJØR DU

1. Pisk egg, vann/fløte og salt lett sammen for hånd med 
 en visp 

2.  Hell røren i en panne som er så varm at smøret smelter 
 lett uten å bli brunt

3. Trekk eggerøren sammen med en stekespade etter-
 hvert som den stivner

4. Stopp stekingen når overflaten så vidt har stivnet, og 
 fortsatt er blank 

5. Klipp gressløk over og la eggerøren skli over på fatet 
 der den anrettes for salg.

EGGERØRE-DIREKTIVET er et “pålegg” fra sentrale egge-
entusiaster om  hvordan lage den perfekte eggerøra.

Målet er å få en eggerøre med blank, fuktig overflate, 
- og store eggerøre-flak. Helst drysset med frisk gressløk.
(Unngå: Tørr, knudrete eggerøre, - det frister ikke!)

Beregn 2 egg per person og stek aldri større porsjoner 
enn av 12 egg om gangen. Det går uansett raskt å lage 
eggerøreporsjoner på løpende bånd.

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

Til venstre har du en ferdig plakat 
du kan bruke, og til høyre et tipsark 
du kan la kundene ta med seg.

Eggerøre-direktivet – eller slik lager du 
       perfekt eggerøre
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Selv om heder og ære er bra, 
er konkurransen først og fremst 
en øvelse for hver enkelt i å bli 
en bedre butikk. Det dere skal 
gjøre er å oppfylle konkurranse-
kriteriene. Det gjør dere ved å 
lage en plan og gjennomføre 
denne. Med erfaring fra tidligere 
konkurranser, som Årets Grill-
butikk og Årets Lammebutikk, 
ser vi at butikkene som deltar 
alle får et godt utbytte av å være 
med. Medarbeiderne går sam-
men om et felles mål. Resultatet 
blir en mer motiverende arbeids-
situasjon, en bedre kjøttavdeling 
og gjerne høyere omsetning. 
Lista havner rett og slett et hakk 
høyere.

Konkurransekriteriene
Konkurransen er åpen for 
alle butikker som selger 
norske kjøttvarer. Uansett 
kjedetilknytning, butikk-
profil, størrelse, eller om 
butikken har manuell eller 
selvbetjent avdeling – eller 
begge deler. Konkurransen 
går ut på å kåre den butik-
ken som best oppfyller 
følgende kriterier:

• Hvordan butikken 
markedsfører spekemat til 
kundene

• Hvordan butikken formid-
ler tips, ideer, spekemat-
kunnskap og tilbered-
ningsmåter til kundene

• Hvordan butikken følger opp 
MatPrat sine kampanjer med egne 
initiativ og aktiviteter

• Hvordan butikken ellers aktiviserer 
varegruppen og eksponerer den i 
butikken

• Hvordan butikken informerer og  
motiverer egne medarbeidere

Hvem er best på s pekemat?
Vår og sommer er høysesong for spekemat.
Spekemat er norsk tradisjonsmat og kan nytes til alle døgnets måltider. Både til 
hverdag og fest. Men spekematen har kanskje kommet litt i skyggen av ny, fancy mat.
Det er på tide med en ny vår for spekematen. Derfor inviterer vi deg til å aktivisere 
spekematen i din butikk – og vise hva butikken din står for. Den som gjør det best blir 
Årets Spekematbutikk 2013.

Slik går du fram
For å gjøre deltakelsen enklere, har 
vi utarbeidet et konkurranse-skjema. 
Dette skal du og din butikk besvare 
og dokumentere med egne bilder. 
Blant de innsendte deltakerne fore-
tar vi en utvelgelse av de butikkene, 
vi vurderer som de beste. Disse vil 
få et uanmeldt besøk. På bakgrunn 
av dette kårer vi 
Årets Spekematbutikk 2013. 

Vinnerbutikken får en hedersbevis-
ning som kan stilles ut godt synlig i 
butikken. Medarbeiderne i avdelin-
gen får en uforglemmelig middags-
opplevelse til kr. 15.000,-

Så send en mail om din deltakelse 
allerede i dag!

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

Norsk spekemat selger. Det kan Ferskvaresjef
Andreas Fragell hos Meny Rykkinn i Bærum 
utenfor Oslo bekrefte.
Butikken har laget en permanent spekemat-
eksponering som virkelig løfter salget.
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Redaksjonell produksjon
Gazoline AS
Telefon 21 51 21 00
E-post: post@gazoline.no

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

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 - 32 Sommer   
    Grill, gjester Svinefilet, kylling, nye biffer av storfe
    Grill, sunn  Svinefilet, skinkebiff
    Grill, rask Svinekjøtt, kyllinglår, kjøttdeiger/burger
    Sommermat  Spekemat, eggerøre, sommerskinke
uke 33 - 37 Skolestart   
    Barnas MatPrat Kjøttpålegg, egg/omelett, renskåret svinekjøtt, kylling,
    magrere kjøttdeiger
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

Jubileums-
opplegg for 
NM i grilling 
2013
NM i grilling blir 10 år i år. Det har vi 
tenkt å feire med et heidundrende
opplegg.
Vi planlegger å slå på storetromma og 
lage en Grillfestival i august, hvor NM 
er en del av det hele. Så her er det bare 
å følge med på hva som kommer til å 
skje!


