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Det er tid for
Temaet fra MatPrat denne sommeren er grill 
i alle varianter, samt triksene som skal til for 
å få litt feriefølelse inn i sommermaten.

Endelig er den på gang, somme-
ren! Etter en helt fantastisk drøm-
mepåske - iallfall for de fleste av oss 
- er våren i ferd med å ta ordentlig 
tak og de lyse, varme månedene 
nærmer seg med stormskritt. 
Noe av det beste med Norge er 
jo nettopp dette, at årstidene er 
så distinkte og at skiftene blir så 
tydelige. Sommer betyr lave skul-
dre, feriefølelse og enkelthet. Den 
betyr lange, lyse kvelder og nytelse. 
Dessuten er sommeren sosial, i den 
forstand at årstiden bringer oss ut 
av husene våre og i møte med så vel 
naboen som venner og folk flest. 

Feriefølelse
Her på MatPrat tar vi sommeren på 
største alvor, og har som ambisjon 
å gi brukerne våre litt feriefølelse 
hver eneste dag gjennom sommer-
sesongen, enten man faktisk har 
ferie eller bare skulle ønske man 
hadde det. Visste du forresten av 
hver gjennomsnittlige sommerdag 
er 7 av 10 av oss faktisk på jobb, 
mens bare 3 av 10 har ferie? Men litt 
feriefølelse skal vi altså få til for alle, 
uansett!

Forberedelser
Vi nordmenn benytter på mange 
måter vinter og vår til å forberede 
oss på sommeren. Etter en litt heftig 
jul rent matmessig, blir de fleste av 
oss mer opptatt av sunnhet både 
for kropp og sjel i januar og februar. 
Vi strammer inn på kaloriene, tar 
ettermiddagsturer på ski og kjøper 
nye abonnement på treningssen-
trene. Påsken gir oss en mulighet til 
å sette kosen i høysetet igjen. Etter 
den kommer tiden for vårfornyelse, 
der både kropp og garderobe ofte 
får en liten oppussing. Festmåneden 
mai byr på ny kos og mange tradi-
sjoner. Og så, når mai ebber ut og 
bunaden er hengt på plass i garde-
roben for denne gang, forløses 
endelig sommeren! 

Mat ute
Noe av det som kjennetegner den 
norske sommeren i forhold til mat, 
er at vi spiser mye mer av den ute. 
En god del av maten tilberedes 
også ute, da særlig på grillen. Dette 
setter premisser for hva vi i MatPrat 
utvikler av løsninger for brukerne 

våre. Maten må være enkel 
å lykkes med ute, vi tenker 
derfor gjennom måltidene fra 
innkjøp av sesongens flotte norske 
råvarer, via hvordan vi enkelt skal 
tilberede den og til hvordan det er 
å spise den ute. Dessuten ser vi på 
hva det passer å drikke til og hvilket 
annet tilbehør som kan være med 
på å løftemåltidet slik at det gir 
oss den ønskede “feriefølelsen”. 

Sunn, rask og variert mat
“Feriefølelse” og enkel, rask til-
beredning betyr ikke at maten ikke 
kan være god og sunn - tvert i mot! 
Vi etterstreber alltid fornuftig 
variasjon, balanse og sunnhet i 
maten vår. Sommeren er så visst 
intet unntak. Gjort riktig, er grillen 
som skapt for å 
tilberede sunn 
mat. 

Også mye av den “kalde” maten vi 
spiser om sommeren, med mett-
ende salater, picnic-mat og egge-
retter, er enkelt å gjøre både sunn 
og deilig smakfull. 

Gjester
Om sommeren skal man ha gjeste-
lag! Og når man skal ha gjester er 
grillen helt suveren som “utekjøk-
ken”, det er nesten ingen grenser 

for hva man kan lage av nydelig 
gjestemat på og i en grill! Vi har i år 
tatt en ekstra god titt på “plancha”, 
en metode der grillen blir forvand-
let til en “feu de bois” stekeovn, og 
der alt fra pannekaker og pizza til 
helstekte fileter og fisk i folie passer 
utmerket å tilberede. 
Og bare tenk på duften; det finnes 
vel knapt noen sikrere sommerfølelse 
enn den du får når du kjenner at 

grillen er tent og maten er på gang 
i nabolaget. Vi gjorde en under-
søkelse på dette i fjor; Den doku-
menterer at nettopp grillduften 
som kommer sigende fra hager og 
balkonger er en av de sterkeste 
“markørene” for feriefølelse, på 
samme nivå som bølgeskvulp og 
solvarm hud. Tenk det!

God sommer, nyt den!

”Litt ferie hver dag!”



Bærende idé for hele perioden er “litt 
ferie hver dag”, tanken er at forbruk-
eren gjennom maten skal finne den 
gode sommerferiefølelsen, enten man 
er hjemme, på jobb eller faktisk er på 
ferie. 

Sommertriks
Hvordan, på en enkel og smart måte, få 
feriefølelsen inn i maten og matlagin-
gen? Svaret er en digital kampanje, der 
vi aktiviserer nettsamfunnet MatFolket 
til å sende inn og dele forslag til triks, 
og der MatPrat selv utvikler og pub-
liserer egne triks i form av tekst, bilder 
og små filmer. 

Starten går i uke 21
Perioden starter i uke 21 og strekker 
seg til uke 32. Forbrukerbehovene vi 
dekker er: Gjeste Grill,  Sunn Grill, Rask 
Grill og Sommermat. Den siste behovs-
kategorien omfatter løsninger for enkle, 
kalde og varme sommermatvarianter 
som er raske å lage og enkelt kan tas 
med ut. Vi har i år i tillegg utviklet 
løsninger i form av salater innen hver 
kategori. 

“MatPrats sommerunivers” på TV 
Vi kjører en 90 sekunders profilerende 
film på TV i uke 24 og 25, der temaet 
er sommer, mennesker og feriefølelse. 
I alle bilder vil maten være en ganske 
subtil, men vesentlig faktor, vi vil med 
dette vise hvor viktig maten er for å 
få den gode følelsen i mellommen-
neskelige relasjoner og gode, sosiale 
situasjoner. 

Taktiske filmer på TV, mobil og digitale 
flater 
Parallelt med den profilerende filmen, 
vil vi kjøre inn et antall “triks-filmer” 
med helt konkret budskap om maten. 
Disse småfilmene vil være svært 
taktiske, og forklare hvordan man med 
enkle grep kan gi maten og matlagin-
gen den etterlengtede sommerferie-
følelsen.  

Digitale kampanjer
Vi kjører inspirerende digitale kam-
panjer i hele perioden, med klikkbare 
filmsnutter eller bilder direkte inn til 
oppskrifter på matprat.no.
 
MatPrats egne medier
I hele perioden, fra uke 21 og ut uke 32, 
vil vi kjøre sommerkampanjen på egne 

medier; matprat.no, MatPrat nyhets-
brev, MatNyttig, MatPrat Facebook,
MatPrat Instagram, MatPrat blogg,
MatPrat mobil og MatPrat brett.  Vi vil 
vise triksfilmene, kjøre kampanjesider 
med nye, fristende retter og inspirere 
MatFolket til å dele egne oppskrifter på 
sommermaten med nettsamfunnet. Vi 
har utarbeidet en rekke nye retter som 
lanseres gjennom hele kampanjeperi-
oden.   

MatFolket blir en vesentlig del av 
kampanjene og mye av aktiviseringen 
vil foregå der. MatFolket er et nett-
samfunn for og med MatFolk; folk flest 
som er glade og interesserte i mat og 
matlaging! På MatFolket kan man lagre 
oppskrifter i egne kokebøker, pinne inn 
artikler, bilder og oppskrifter fra andre 
digitale kilder og dele med andre. 
MatFolket er integrert med Facebook  
for enkel deling med venner. MatFolket 
finner man på høyre side av matprat.no. 
MatPrat Magasinet kommer på lufta i 
uke 21. Magasinet finnes på matprat.
no og på iPad, og det er spekket av 
inspirerende artikler, reportasjer og 
annet stoff med sommer, mat og ferie 
som tema. 
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Medieplan:
 
Uke 24 25  26 27 28 29

TV l  l   
Web TV l l l l 
Mobil/lesebrett l l l l l l

MatPrat vil i år kjøre to kommunikasjonsspor i sin sommersatsning. Vi har fullt fokus 
på å få folk til å finne feriefølelsen over grillen, og vi vil i tillegg gi våre brukere en 

mengde triks om hvordan de kan få litt feriefølelse inn i maten.

Produkter i fokus i sommer:
Gjester Grill: Svinefilet, kylling, nye biffer av storfe. Salater. 
Gjester Sunn: Svinefilet og skinkebiff. Salater. 
Gjester Rask: Kyllinglår, kjøttdeig til burgere, svinekjøtt. Salater. 
Sommermat: Paier, spekemat, eggerøre, sommerskinke. Salater.

Få fart på sommeren med 
sommertriks på kjøkkenet 
og masse godt på grillen!

Grill-NM 
er 10 år i år
Og dette skal selvsagt markeres på en 
skikkelig måte! Årets grill-NM finner sted 
på Sukkerbiten (utenfor Operaen) i Oslo, 
10.august. Nytt av året er at vi mobil-
iserer brukerne våre gjennom MatFolket 
til å kvalifisere seg til deltagelse i “åpen 
klasse” og “grilltriks”. Dette gjøres gjen-
nom en digital kvalifiseringsrunde og 
“kretsmesterskap” i fire mat-byer gjennom 
sommeren. 

Påmelding og avvikling av det klassiske 
Norgesmesterskapet i Grilling går som 
vanlig, og informasjonen legges ut på mat-
prat.no i mai. Det konkurreres i de samme 
kategorier som tidligere, “grilltriks” legges 
inn som et ekstra element under “åpen 
klasse”.  

Etter endt NM vil vi fortsette grillingen og 
matfesten på Sukkerbiten med et Street 
Food arrangement med musikk og matop-
plevelser for publikum.  Verdt å merke seg 
er at Øya-festivalen finner sted i Mid-
delalderparken, i umiddelbar nærhet til 
Sukkerbiten, den samme dagen. 



Feststemning 
med svine-
kjøtt på 
grillen
Det skaper ekstra forventninger å bli invitert på grillselskap,
men det skal egentlig ikke så mye til for å imponere gjestene. 

Veldig mange har en grill med lokk, og 
da er det lett å anbefale kundene dine 
å prøve seg på litt større stykker kjøtt. 
Helgrillet svin ytrefilet er imponerende 
gjestemat, og kan selges både med og 
uten fettlokket på. Svin indrefilet har 
etter hvert blitt en grillslager, og med 
både indre og ytrefilet av svin i disken, 
vil det bidra til å sikre nok mørt og godt 
grillkjøtt til kresne grillfolk i sommer.

Svin ytrefilet
Dette er en allsidig råvare som kan 
brukes på mange måter. Den kan selges 
med eller uten fettlokket på, hel i passe 
store stykker, deles i to på langs til litt 
tynnere stykker, eller skjæres i skiver til 
biff. Ytrefilet egner seg også utmerket 
til ulike kreative utskjæringer, smaksatt 
med ulike krydder og marinader. 

Svin indrefilet
Dette er en god basisråvare som det 
kan gjøres mye morsomt med. Mange 
foretrekker å kjøpe den naturell, men 

fyller du dem med for eksempel ost og 
urter, og surrer spekeskinke eller bacon 
rundt, vil det nok trigge dem som 
ønsker seg en godbit uten alt for mye 
forarbeide. 

Spareribs
På få år har spareribs blitt en slager i 
Norge også. Det vanligste er å skjære 
den ut fra en svinekam, men spareribs 
kan også skjæres av fleskeside med 
bein (ribbe). De fleste kundene øn-
sker nok spareribs ferdig forkokt og 
marinert, klar til å legges rett på grillen, 
men det er lurt å tilby naturell spareribs 
for dem som ønsker å tilberede den 
selv helt fra bunnen av.  

Grillkunder er gode kunder!
Alt kjøtt som er mørt kan grilles, så sørg 
for et rikelig utvalg av grillkjøtt til alle 
de festlige anledningene i sommer. Rå 
kylling til helgrilling er skikkelig festmat, 
men det er enklere måter å vise at du 
setter ekstra pris på gjestene også. 

For eksempel ved å grille en Flat-iron- 
steak, noen spennende grillspidd eller 
kalkunbiff og kyllinglår som har ligget i 
en god hjemmelaget marinade. 

Hel kylling
Kylling er ekstra godt egnet til helgrill-
ing, og blir saftig og smakfull gjestemat. 
Kylling kan grilles hel, uten å gjøre noe 
annet med den enn å krydre litt - eller 
den kan brettes ut og «flatgrilles». 
Skjær langs ryggraden først på den ene 
siden, og så på den andre siden, slik at 
hele ryggraden fjernes. Snitt litt inn i 
brystbenet på innsiden, så kyllingen blir 
lettere å brette ut. 

Rå kyllinglår
Hele kyllinglår har litt lengre grilltid 
enn kyllingfilet, og tåler også litt røffere 
grilling fordi de holder seg lettere 
saftige. Rå kyllinglår selges som oftest 
naturell, men egner seg også marinert 
eller krydret med en spennende krydder-
blanding. Er du litt avansert, kan

kyllinglårene deles i to og selges som 
kyllingklubber og overlår av kylling. 
Skjærer du ut beinet på overlåret, kan 
det selges som et flatt, beinfritt stykke, 
eller fylles med noe godt. 

Kalkunfilet eller biff
Kalkun er en fin variasjon på grillen, og 
er magert, mørt og smakfullt kjøtt. En 
hel kalkunfilet egner seg bra til helgrill-
ing, eller den kan skjæres i biffer eller i 
terninger til et grillspidd. Kalkun egner 
seg også godt til marinering. 

Nye biffer 
Har du fått med deg at det har blitt 
noen nye medlemmer i biff-familien? 
Kjøttbransjen har testet mørheten på 
mange ulike kjøttstykker fra storfe, og
nye og spennende biffer er på vei inn 
på markedet. Dragebiff, Høyrygg-filet, 
Bogbiff, og Flat-iron-steak er noen av de 
nye som garantert passer bra på grillen. 
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Ytrefilet med fettlokk

Ytrefilet krydret

Ytrefilet skåret på langs

Ytrefilet, biffer



Grill-koteletter på en helt vanlig onsdag
Enkel hverdagsgrilling bidrar til at folk får litt feriefølelse hver eneste sommerdag. 
Grilling er bra butikk for deg som selger kjøtt og tilbehør, og det gjelder å gjøre det så 
enkelt, fristende og grillklart som mulig. 

Koteletter holder fortsatt stand som 
populær og god grillmat, og det er den 
lille fettranden og kotelettbeinet som 
er med på å sette den rette smaken. 
Sørg for et godt utvalg av koteletter i 
grilldisken! 

Svinekoteletter
Her er det mange varianter å fylle 
kjøttdisken med! Vanlig naturelle svine-
koteletter, nakkekoteletter og sommer-
koteletter er det vanligste, men mange 
sverger også til beinfrie filetkoteletter 
eller marinerte koteletter. Og, bare 
for å ha nevnt det: Hvorfor har 
sommerkoteletter fått et så dårlig 
rykte? Helt ufortjent! Grillet riktig er 
sommerkoteletten saftig, mør, mager - 
og med en mild og god røksmak. 

Hverdagsvarianter på grillen
Utover koteletter, så er gode og 
enkle kjøttvarianter på grillen ferdig-
stekte kyllinglår, skinkebiff, pølser i alle 
varianter, og ikke minst, noen gode 
grillburgere.

Biffer av svin
Biffer av svin er både magert og mørt 
kjøtt, og derfor ekstra godt egnet som 
hverdagsbiff. De vanligste biffene er 
skinkebiff, som skjæres av flatbiffen, 
eller ytrefilet i skiver. 

Ferdigstekt kylling
Til travel hverdagskos er ferdigstekte 
produkter av kylling ypperlig på grillen. 
En hel ferdigstekt kylling tar litt lang tid 
å varme opp på grillen, men kyllinglår, 

kyllingklubber og vinger er super 
hverdagsmat som blir sprøtt, saftig og 
godt etter en liten tur på grillen.

Grillburgere
En grillburger er fortreffelig grillmat. 
Det finnes ferdige, rå grillburgere i 
handelen, men de beste er de som er 
laget av kun kjøttdeig, salt og pepper. 

Til en grillburger kan du bruke kjøttdeig 
av svin, kylling eller storfe, og du kan 
godt lage burgerne av en kjøttdeig 
med lite fett også. Ønsker du å lage 
«husets» egen burger, finnes det prak-
tiske burgerpresser!
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Nakkekoteletter

Filetkoteletter Vanlige koteletter

Sommerkoteletter



Liten guide til den sunne 
                                       grillmatenFor den kostholdsbevisste finnes det et vell av stykningsdeler som egner seg på 
grillen. Ved å tilby kunden magert kjøtt, sammen med noen gode tips om riktig grilling, 
er det ikke kjøttets skyld om ikke måltidet blir sunt, saftig og godt. 

Det meste av biffer og fileter er magert, 
samtidig som det er mørt, og krever 
derfor ikke lang tilberedningstid. De 
magre, rene stykningsdelene som er 
omtalt her, inneholder bare litt over 100 
kalorier per 100 gram. De er rike på 

proteiner, og gir et godt utgangspunkt 
for å lage magre og næringsriktige 
måltider. Proteiner er med på å opp-
rettholde normal muskelmasse og 
skjelett, og bidrar også til vekst i mus-
kelmassen. En porsjon kjøtt tilfører 

også næringsstoffer som jern, sink, 
niacin, vitamin B6 og vitamin B12. 

Å grille hele fileter, krydret på en 
delikat måte og med smakfullt tilbehør, 
kan imponere stort i gjestesammen-
 heng. Kjøtt med mild egensmak, som  
 for eksempel indrefilet av svin, gjør 
 variasjonsmulighetene utallige. Og 
 med skivet kjøtt, eller biter tredd 
 på spyd, er grunnlaget lagt for  
    middager som er raske å tilberede.   
 
 Magert svinekjøtt
 Svinekjøtt har mild egensmak, kan 
 brukes på utallige måter og kom-
 bineres med det meste av urter og
 krydder. Svinekjøtt passer for eksem-

pel like godt krydret med bare salt og 
pepper, som for eksempel med karri, 
ingefær og chili, eller servert med en 
fruktig appelsinsalat. 

Over halvparten av fettet i svinekjøtt 
er umettet fett, noe som er en klar 
ernæringsmessig fordel. Dette har ikke  
praktisk betydning for de magre styk-
ningsdelene hvor fettinnholdet er lavt.

Fordi kjøttet er så magert, er det viktig 
å informere kundene om at kjøttet må 
grilles varsomt, ellers vil kjøttet lett 
kunne bli tørt. 

Skinkebiff: Magre og saftige biffer fra 
flatbiffen som inneholder 1,7 % fett. 
Biffene er gjerne skåret i ca. 2 cm tykke 
skiver fra flatbiffen. Egner seg godt til 
å lage for eksempel urteschnitzler av, 
eller deles i biter som tres på spyd.

Svin ytrefilet: Ytrefilet er svinekam 
som er renskåret for fett og bein. Kan 
grilles i skiver eller helstekes. Fileten
kan også bankes ut og fylles med urter,
soltørkede tomater eller andre gode 

smakstilsetninger. Inneholder kun 1,6 % 
fett.

Svin indrefilet: Dette er det møreste 
stykket, og inneholder 3,1 % fett. Fileten 
kan grilles hel eller i skiver. Ikke glem å 
tipse om bruk av steketermometer ved 
grilling av hel filet for best mulig resul-
tat. Nesten, eller såvidt gjennomstekt, 
med en kjernetemperatur på 68-70 °C, 
gir som oftest et godt og saftig resultat.
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Hel flatbiff

Flatbiff på spyd

Schnitzler

Skinkebiff



Magre biffer og fileter av storfe: 
Magert biffkjøtt er et godt eksempel 
på at menn kan være enig i at sunn mat 
også kan være godt. Storfekjøtt har en 
ren og real kjøttsmak. Biffer og fileter 
passer ypperlig i gjestesituasjoner, og 
hele fileter gjør det enkelt å imponere. 
Fargen på kjøttet indikerer hvor mye 
jern det inneholder. En porsjon stor-
fekjøtt er kilde til jern, som bidrar til at 
immunforsvaret fungerer normalt og til 
å redusere tretthet og utmattelse. 

Det er mange urter og krydder som 
passer til å smaksette storfekjøtt, for 
eksempel muskat, allehånde, laurbær-
blad, hvitløk, rosmarin, timian, salvie 
eller merian. Eller hva med å marinere 

det i pesto, tapenade eller estragon-
sennep?

Storfe mørbrad: Øverst på låret sitter 
mørbraden, som er den møreste biffen 
på låret. Den inneholder, i likhet med 
ytrefileten, 2,3 % fett.  Kan grilles som 
biffer eller deles i biter som tres på 
spyd.

Storfe ytrefilet: Ytrefileten sitter på 
yttersiden av ryggen, og inneholder 
2,3 % fett. Kan grilles i skiver eller hel. 

Storfe indrefilet: Indrefileten sitter 
på innsiden av ryggen, og inneholder 
3,7 % fett. Kan grilles hel eller i skiver. 
Husk også her å tipse om å bruke 

steketermometer. Fileten er rød når 
kjernetemperaturen er 55-60°C, rosa 
når steketermometeret viser 60-65°C  
og gjennomstekt ved 70 °C.

Kalkunbiff: Kalkunbiff er skåret ut fra 
kalkunfileten, og inneholder 1,4 % fett. 
Hele kalkunfileter kan også grilles -  da 
bør kjernetemperaturen være rundt 
70 °C. På grunn av den milde smaken, 
passer kalkunkjøttet til de fleste typer 
krydder og tilbehør. Kalkunfilet egner 
seg også til å lage urteschnitzler av, 
eller ternes opp og tres på spyd.

Kyllingfilet: Kyllingfilet er skinn og 
beinfritt bryststykke av kylling, og 
inneholder 1 % fett. Kan grilles hele 
eller deles opp i biter som tres på spyd. 
Den milde egensmaken gjør, i likhet 
med svinekjøtt og kalkun, at alle sorter 
krydder og urter passer til.

Magre deiger: Kjøttdeiger kan også 
inngå i et sunt kosthold. Med utgangs-
punkt i de magrere deigene med min-
dre enn 10 % fett, kan man lage et utall 
kjøttbollevarianter. Grillede burgere 
laget av karbonadedeig gir en god 
kjøttsmak og er noe de fleste kan like. 
Servert med grove hamburgerbrød og 
salat får man et sunt og magert måltid.

•	 Ren	grillrist. Pensle gjerne rista eller maten med litt olje, slik at maten 
 ikke brenner seg fast. Rene kjøttstykker trekker ikke til seg fett. Har du  
 gassgrill med lavasteiner, så sørg for at disse også er rene.

•	 Temperatur	og	avstand.	Hvis det er for høy varme på grillen, eller hvis  
 rista er for nærme glørne, vil maten fort kunne bli brent før den er 
 gjennomstekt, og brent mat er som kjent verken godt eller sunt.

•	 Temperer	kjøttet. Ta kjøttet ut av kjøleskapet cirka en halv time før   
 tilberedning. Dette gjør det enklere å oppnå et godt resultat.

•	 Unngå	flammer. Hvis det flammer opp i grillen, så er det fordi fett smel- 
 ter og drypper ned. Legg maten til side for å unngå at den blir brent 
 og la flammene dø ut før du fortsetter grillingen. Dette er særlig et pro-
 blem ved grilling av fetere kjøtt.

•	 Bruk	lokk. Da kan du ha to soner på grillen – en halvdel med kull under  
 og en del uten. Da kan man flytte kjøttet over på den delen av grillen  
 uten varme under, når kjøttet har fått en fin farge. Deretter legger man  
 på lokk, slik at kjøttet blir ferdig ved hjelp av den sirkulerende varmen 
 inni grillen. På denne måten får kjøttet en fin farge uten at det blir 
 brent. Denne metoden kalles indirekte grilling, og egner seg spesielt 
 godt når man griller større stykker som tar lengre tid å få ferdig.  

•	 Mørt	og	magert	kjøtt, som fileter og biffer skåret i jevne skiver, eller i 
 biter tredd på spyd, gir et godt utgangspunkt for sunn og rask grilling.  

•	 Bruk	steketermometer ved grilling av større stykker. Da blir kjøttet 
 perfekt stekt. 

•	 Pass	på	saltet. Nordmenn spiser i gjennomsnitt dobbelt så mye salt  
 som anbefalt. Mange ferdige marinader inneholder store mengder salt.  
 Ved å smaksette grillmaten med urter og krydder, uten tilsatt salt, kan  
 man få til gode smaker på grillmaten. 

•	 Ikke	ha	søtt	i	marinaden. Sukker gjør at maten brenner seg lettere. 
 Dersom man ønsker å bruke noe søtt på kjøttet, så bør dette være noe 
 som pensles på mot slutten.

•	 Stek/grill	kjøttet	riktig. Kjøtt som er overstekt kan bli både brent og  
 tørt – og det gir ingen god matopplevelse.

•	 Ikke	glem	tilbehøret. Med utgangspunkt i magert kjøtt, som ikke er 
 brent, så er det tilbehøret som avgjør om måltidet i sin helhet er magert
 og sunt. Det finnes utallige eksempler på smakfullt og spennende 
 tilbehør som samtidig er sunt.

Tips for bedre, saftigere 
og sunnere grillmat

12 13
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A la Plancha er et begrep i store deler av verden. Det er 
synonymt	med	nytelse	og	fest.	I	Norge	har	vi	mye	å	lære	
om	plancha-måten	å	grille	på.	Det	sikre	er	at	denne	lær-
dommen beriker livet og er et gourmet-fenomen.

A la Plancha er enkelt, praktisk og 
genialt. Det er rett og slett en steke-
plate som kan legges på grillen eller 
kjøpes separat. Det sies at langs 
den over 1000 år gamle spanske 
pilegrimsleden til Santiago de Com-
postela, ble planchaen båret på ryggen 
til muldyrene, og var turkjøkkenet til 
gedigne fellesmåltider langs ruten. 
Gjennom middelalderen vokste det opp 
utallige herberger langs rutene fra Por-
tugal, Frankrike og Spania. Planchaen 
sies å ha blitt født i Baskerland, og de 
tar i dag æren for den enkle, men her-
lige måten å lage mat på. Spania hadde 
kolonier i en hel verden, og plancha’n 
fant veien til blant annet Peru, Argen-
tina, Bolivia, Cuba og Mexico.

Sunn tilberedning
Overbeviste plancha-tilhengere i en hel 
verden mener at å steke på en flat jern- 
eller metallplate, er nærmest fettfritt, 
og åpner for retter som er umulige på 
en grill.  For en gourmet, en som tenker 
kalorier, eller en som liker å kose seg 
glugg i hjel – prøv dette! Stek alle typer 
kjøtt og fisk. Stek snegler, blåskjell, 
omelett, pannekaker, ris, pasta, auber-
giner, squash, poteter. Lag salsasaus, 
fylte sjampinjonger, stekte bananer 
–  stort sett, bruk fantasien og lag det 
beste du vet. Og til og med desserter 
kan stekes på én og samme plate. Stjel 
av syd-europeernes oppskrifter på nett. 
Det er tusenvis når du søker a la planca. 
Mange er med videosnutter, og over-
settelse er unødvendig. Glem oppvask, 
kjeler og mas, det eneste du trenger er 
faktisk en stekespade, en plancha, noen 
gode ingredienser - og gå-på-humør.

Trend i Europa
I Sør-Europa har planchaen på mange 
måter fulgt populariteten til pilegrim-
marsjene. Den forsvant, for så igjen å nå 
uante høyder. For noen år siden ble det 
å steke a la plancha en farsott. Stjerne-
behengte kokker laget filmer, kokebøk-
er og tv-programmer om det sunneste 
av alt. Det ble startet et plancha-
institutt i den franske byen Bayonne, og
det hele ble en gedigen motesak. Og 
ikke uten grunn. Å lage mat til mange 
personer, ute eller inne, å kunne lage 
alt på én plate, å kunne konsentrere 
seg om kun ett kokested, uten å ha en 
haug med kasseroller å tenke på, eller 
kjøttstykker som faller i grillen og flam
mer som blusser opp – det er genialt!

Kjøpe plancha?
Olivier Renoux er markedsjef for et 
stort plancha-firma i Frankrike. I følge 
ham er hemmeligheten bak suksessen 
selve stekingen. Råvarene stekes på 
sterk varme og har direkte kontakt med 
en glatt plate. Denne kan være av jern 
eller av metall, gassdrevet eller elek-
trisk. Olivier sier at ingen råvarer mister 
noe av smaken, og at hver råvare stekes 
i sin egen aroma uten å blandes med 
det andre som stekes parallelt. Det er 
sunn mat, idet man trenger kun et mini-
mum av fett, og smaken av råvarene blir 
mer intense under stekingen, sier han. 
Her i Norden er det noe mer komplisert 
å kjøpe plancha-flaggskipet, men ingen 
umulighet. Alle som har en kvalitetsgrill, 
kan få en stekeplate som ekstrautstyr til 
å legge over grillelementet. Det finnes 
også elektriske bordplanchaer, eller 
kanskje det er tiden for å tørke støvet 
av oldemors lefseplate? 

                 Trend: 
PLANCHA 
– stekebrett!

Med Plancha på grillen kan du grille mat du 
aldri har prøvd på en grill, som for eksempel 
eggerøre og lapper.

Plancha – eller et stekebrett på grillen 
– både forenkler grillingen, gjør den 
sunnere og løfter smaken. Prøv selv!



Mer biff = økt fortjeneste!
Det er knapphet på norskprodusert storfekjøtt for tiden. Og med denne situasjonen 
er det om å gjøre å utnytte potensialet i råvaren på best mulig måte. 

Med ulike endringer i dagens styk-
ningsmønster, er det enkelt å ta ut 
minst 3.200 tonn mer mørt kjøtt av 
dagens volum med norsk storfekjøtt.
Nå havner dette kjøttet i ulike kjøtt-
sorteringer, til langt lavere priser enn 
det som er mulig hvis disse stykkene 
hadde gått inn i et biffsortiment. Dette 
er et skikkelig vinn-vinn-prosjekt, med 
bedre lønnsomhet og fornøyde for-
brukere som resultat. 

Det produseres for lite storfekjøtt i 
Norge i forhold til etterspørselen, og 
vi har behov for import for å dekke 
markedet. Behovet for mer storfekjøtt 
er aller størst på biffer og fileter, og 
det er naturlige begrensninger på hvor 
stor andel det er av stykningsdeler med 
akseptabel mørhet på et storfeslakt. 
I mange år har uttaket av mørt kjøtt 
begrenset seg til indrefilet, ytrefilet, 
mørbrad, entrecôte og flatbiff, som til 

sammen er ca. 12 % av et helt stor-
feslakt, mens hele 60 % av dyret går 
til ulike kjøttsorteringer. Men andelen 
mørt kjøtt kan økes betraktelig, for det 
finnes altså en rekke møre muskler på 
et storfeslakt som i dag havner i en 
eller annen kjøttsortering.

Endrede forbrukerbehov krever mer 
mørt og magert kjøtt
Forbrukerne har mindre tid og kunns-
kap om å tilberede kjøtt enn tidligere, 
og samtidig ønsker vi rene og sunne 
varer. Dette medfører at behovet for 
magert og mørt kjøtt, som er enkelt 
og raskt å tilberede, øker. Det er også 
press fra helsemyndighetene om å vri 
forbruket over fra fetere til magrere 
kjøttprodukter. I mange år har en stor 
andel av storfekjøttet blitt brukt til 
kjøttdeig og bearbeidede produkter. 
Da det viser seg at en vesentlig andel 
av dette kjøttet er mørt, åpner det seg 

nye muligheter til økt verdiskaping. 
Nettopp å treffe forbrukers behov etter 
mer mørt og magert kjøtt. 

Jakten på mer mørt kjøtt
Det kan skilles mellom stykker som 
i dag blir skåret ut og blir brukt i en 
sortering, og stykker som blir skåret 
ut, men som kan anvendes på en enda 
bedre måte. I den første kategorien 
med nye, møre stykker finner vi:

•	 Høyryggfilet,	som	sitter	på		 	
 innsiden av høyryggen. 
•	 Bogbiffen,	som	sitter	på	innsiden		
 av bogsteken. 
•	 Bogfilet/Flat	Iron-stek	og	-filet,	som		
 sitter på bogen inntil bogbladet. 
•	 Dragebiffen,	som	sitter	mellom		 	
 ytrefileten og ryggbeinet.
•	 Edderkoppbiffen,	som	sitter	på		 	
 utsiden av isbeinet på låret. 

fileter er mer verdifulle produkter enn 
kjøttsorteringer, og gir et godt poten-
sial for økt verdiskaping. Et forsiktig 
anslag er at andelen biffer og fileter 
kan økes fra 12 % i dag til 15 – 16%, 
men ved å ta med alle eksemplene 
over, kan andelen mørt kjøtt økes 
utover dette. I tillegg er det også 
mulig å benytte seg mer av mekanisk 
mørning. For eksempel kan bankekjøtt 

skjæres i biffer og kjøres gjennom en 
«tenderiser». Maskinen har en knivblokk
på flere hundre miniatyrkniver, som 
stikker kjøttet på tvers av kjøttfibrene, 
uten å lage merkbart synlige sår. Dette 
bidrar til at fibrene blir delt med jevne 
mellomrom og gir en følelse av mørhet 
når det tygges. Det kan være en 
utfordring å lansere og bygge opp et 
marked for nye biffer, men en kortsiktig 
og god overgang kan være å bruke de 
nye biffene til strimlet biffkjøtt, pepper-
biff og andre produkter som ikke sier 
noe om hvilket stykke de kommer fra. 
 

Det er også ey stort potensial ved å 
ta ut mørere deler på tidligere kjente 
stykningsdeler:

•	 På	flatbiffen	er	ca.	1/4	av	stykket			
 vesentlig mørere enn resten av   
 flatbiffen. Dette stykket heter Ad - 
 ductor på latinsk, og er et avlangt  
 og fint stykke som egner seg til   
 helsteking eller biff. 
•	 Rundsteken	kan	også	med	fordel		
 deles i to, og nesten halvparten   
 av stykket er vesentlig mørere 
 enn resten av steken, og kan   
 dermed brukes til biff.
•	 Høyryggen	er	forlengelsen	av		 	
 entrecôte, og deler av høyryggen  
 har også potensial som mørt kjøtt. 

Mer mørt kjøtt gir økt verdiskaping
Ved å endre skjæremønster, er det 
mulig å endre utbytteforholdet mellom 
edle deler og sorteringskjøtt. Biffer og 

Fra rundstek til rundbiff!
- Endelig er begrepet rundbiff tilbake, men nå er 
den ny og bedre! Omtrent halvparten av rundsteka 
er nemlig såpass mør at den egner seg til biff, 
mens den andre halvparten egner seg utmerket 
til stek, derav navnet rundstek, fastslår Markeds- 
og utviklingssjef Even Nordahl hos OEK.

Her er eksempler på biffkjøtt som normalt ville blitt 
solgt som mindre høyverdig, og rimeligere vare.
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Bogfilet/Flat Iron

Høyrygg filet

Dragebiff

Bogbiff

Rundbiff



Sol, sommerskinke, egg og spekemat!
Nordmenn ønsker å få 
mest mulig ut av den korte 
sommeren vi har, og der-
for skal maten vi spiser 
også være så sommerlig 
som mulig – hele tiden. 

Sommermat skal gjerne være lett 
å lage, lett å spise – og være litt lett 
for kroppen i tillegg. Sommerskinke, 
spekeskinke og alle typer spekemat er 
viktige produkter for enkel sommermat, 
og til å sette den rette sommerstem-
ningen. Egg, i form av eggerøre, er fast 
følge til spekemat og skinke. Spekemat 
og kokte egg, i kombinasjoner med 
sommerens grønnsaker, er viktige 
ingredienser til salater og lette 
sommermåltider. Sørg for å ha et godt 
utvalg av de råvarene som trengs til de 
gode sommermåltidene. 

Sommerens skinker
Det finnes en rekke varianter med kokt 
skinke i handelen, som alle er godt 
egnet til et sommermåltid. En hel som-
merskinke i kjøleskapet får alltid bein å 
gå på, for den kan brukes på så mange 
måter. Det enkleste er å bruke den i 
kalde måltider, i salater eller servert 
med grønnsaker og annet tilbehør.  

Spekemat
Spekemat i alle varianter er sommer-
maten som nesten gjør seg selv. 
Spekeskinke, fenalår og alle sorter spe-

kepølse egner seg utmerket til måltider 
ute, på terrassen eller på picnic. Til 
middag beregnes 100 – 125 gram per 
person, og til salater litt mindre. Til en 
spekematanretning går det vanligvis 
mest spekeskinke og fenalår, og litt 
mindre spekepølse. 

Egg 
Egg er skikkelig anvendelig og met-
tende sommermat som alle liker. Til 
spekemat er det fortsatt eggerøre som 
gjelder, og i salater er kokte egg alltid 
populært. I tillegg er det alltid lurt å ha 
nok egg i huset til både baking og raske 
og enkle måltider, som for eksempel, en 
fylt omelett.  

1918
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Industriproduksjonen 
          som ble til matkunst

          t gourmetkokker bruker media som arena for å 
          beklage seg over industriell  matproduksjon, er 
ikke noe nytt fenomen. Men da den norske spekematen 
for en del år tilbake fikk adskillig kritikk, tok Nortura 
opp hansken. I dag kan norsk spekemat måle seg med 
den beste i verden. 

Fabrikksjef Geir Inge Høistad hos Nor-
tura Tynset lener seg over bordet og 
beklager sterkt det assorterte utvalget 
av mineralvann som er satt fram for oss.  
 – Her skulle det vært Lambrusco, sier 
han. En litt søtlig og musserende itali-
ensk rødvin fra Parma-området, perfekt 
til utsøkt spekemat. Ellers har han ikke 
mye å beklage. På bordet står det tre 
svære fat med spekemat. Det ene med 
den prisbelønnede Santa Kristina 
spekeskinken. Det andre med bedrift-
ens nyutviklede, men ennå ikke lan-
serte, spekeskinke – Æra. Og det tredje 
med spekemat av stykningsdeler som 
ikke er spesielt utbredt på det norske 
markedet. Nemlig nakke og side, eller 
Coppa og Panchetta, for å holde oss til 
italiensk terminologi. 

Vi smaker begjærlig. Santa Kristina-
skinken byr på en svært dempet 
saltsmak, i stedet spiller mange små, 
nyanserte smaksopplevelser opp på 
tunga. Dette er premium-
produktet fra Nortura. 
Æra skal konkurrere i
markedssegmentet 
under. Den er rime-
ligere, har modnet 
kortere og er der-
for litt saltere 
på smaken, 
men du 
verden…

Geir Inge Høistad i det aller helligste.
Her i “bodegaen” utvikles Santa Kristina 
til en skinke i verdenstoppen.

A
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Coppa og Panchetta er også interes-
sante produktvarianter. Coppaen har 
litt konsistens som fenalår og burde 
kunne bli et ”volumprodukt”. 
Panchettaen er høyverdig på smak, 
men kanskje vel mye fettmarmorert 
etter mange nordmenns smak. 
Per Berg, direktør Nyskaping hos 
Nortura, og kanskje Norges største 
autoritet på spekeskinke, oppsummerer 
prøvesmakingen kort og treffende. 
 – Æra er en god skinke. Santa 
Kristina er en fantastisk skinke.

Verdensmestere
Det er ingen tilfeldighet at vi nordmenn 
er gode på spekemat, for dette har vi 
holdt på med siden vikingtiden, i mer 
enn 1000 år. Men sannsynligvis tok 
vikingene denne kunnskapen med seg 
fra reiser i sydligere strøk av Europa, 
hvor spekemat faktisk har en 2.700 
år gammel dokumentert historie. Og 
på verdensmarkedet er det fortsatt 
italienere og spanjoler som regnes som 
verdensmestere, med sine Parma- og 
Serranoskinker. 

 – Vi har produsert Santa Kristina 
siden 2004, forteller Høistad. Forut 
for dette ble mye god, norsk spekemat 
ødelagt gjennom industrialiseringen 
på sekstitallet. Da var det om å gjøre 
å lage billige produkter med salt som 
styrende faktor. Etter hvert tok vi 
kjendiskokkenes utfordring om å lage 
en skinke med mindre salt på alvor. 
Vi dro til Parma for å søke inspirasjon. 
Italienerne viste oss alt, men det skulle 

Parma, spanske fjell – og Tynset
Arnestedene for god spekeskinke er 
ikke tilfeldig valgt. Uansett om det er i 
Nord-Italia, i de spanske fjellområdene 
eller i Norge, er det noen bestemte fak-
torer som må til for å lykkes. Det dreier 
seg om tradisjon, om dyktige fagfolk, 
om en omhyggelig utviklet produks-
jonsteknikk, om spesielle griser og en 
helt spesiell luft. Er dette tilstede kan 
industriell produksjon faktisk utvikle 
seg til kunst.

På Tynset har slakt og speking lange 
tradisjoner, som blir holdt i hevd av 
medarbeidere med en brennende 
entusiasme. Råvarene kommer fra 
Mjøsregionen. Det er griser av en

spesiell rase som ales opp på et eget 
fôr, og som har en langt høyere slakte-
vekt enn vanlige griser. På Nortura Tyn-
set godgjør skinkene seg i 24 måneder, 
men det dreier seg ikke om 24 måneder 
ren lagring. I løpet av denne tiden får 
de minst 20 forskjellige behandlinger 
som en del av modningsprosessen. Og 
hele tiden siver den tørre fjellufta ned 
fra Tronfjellet – og rett inn i klimarom-
met…

 - Norge er jevnt over bedre på dyre-
helse og dyrevelferd enn sydlandske 
land. Og råvaremessig ligger Norge 
og Skandinavia langt foran alle an-
dre, presiserer Per Berg. Det er én av 
grunnene til at Santa Kristina aldri har 
tapt en test mot verken Serrano- eller 
Parmaskinkene.

I dag produseres det rundt 1.500 tonn 
spekemat på Tynset, fordelt på fenalår 
og spekeskinke. Bedriften må sies å 
være ledende i Norge på lavsalt-speke-
mat. Bare av Santa Kristina selges det 
årlig 5.000 skinker, og det er knapt nok 
til å dekke etterspørselen.

”Feelingen må du ha i henda dine”
 - Du kan ikke analysere hver eneste 
skinke, sier produksjonssjef Eirik Pallin. 
Han er ansvarlig for alt som skjer med 
produktet gjennom den to år lange 
produksjonsprosessen. I løpet av denne 
tiden blir hver skinke behandlet gjen-
nomsnittlig cirka én gang i måneden. 
Dette innebærer innsalting, massering, 
henging, salting, pussing og smøring. 
Og det er her ”fingerspitzgefühlen” 
kommer inn i bildet.  

 - Du må føle hvordan skinkene har det 
gjennom prosessen for å kunne ta fram 
de aller beste skinkene. 
Han stikker det såkalte ”hestebeinet”  
inn i nærheten av beinet på skinka, 
trekker det ut, lukter omhyggelig på 
det og nikker. 
 - Etter 6-7 måneder kan du kjenne 
kvalitetsutviklinga på lukta, konkluderer 
han.

 - Hver skinke har et ID-merke, så sånn 
sett er vi familiære med hver eneste 
skinke. All informasjon ligger i strek-
koden, til og med opplysninger om 
foreldrene til hver gris finner vi her. 
Dette gir også muligheter som enkelte 
storhusholdninger har benyttet seg av, 
nemlig å øremerke sine egne skinker, 
som man da kan følge gjennom hele 
prosessen. En prosess som må sies å 
være high-tech i kjøttverdenen og hvor 
rundt regnet 5.000 forskjellige stoffer 
danner en liten kjemisk fabrikk i hver 
skinke. Og det er her forskjellene ligger 
på produksjon og kunst. 

Kan spekeskinkesalget i Norge 
tidobles?
Hver nordmann spiser gjennomsnittlig 
0,4 kg spekeskinke i året. Hver italiener 
spiser 4,4 kg – altså mer enn 10 ganger 
så mye. I Italia er spekeskinke tradis-
jonsmat, men det er det i Norge også. 
Skulle man av denne lille sammenlignin-
gen kunne si at det er potensial for en 
tidobling av salget?

Noe av forskjellen ligger nok i hvordan 
spekeskinke spises. I Spania er speke-
skinke selvskrevet som en tapasrett, 

vise seg å være lettere 
sagt enn gjort å ta fram den 
aller ypperste kvaliteten. Vi har 
lagt ned adskillig tid i utviklings-
arbeid for å komme dit vi er i dag. 
Den skinka som selges nå er andre 
generasjon. Den første var speket i 
14 – 16 måneder. Dagens Santa Kris-
tina er speket i 24 måneder, og har 
et saltinnhold på mellom 4 og 6%.
Resultatet er en skinke som har 
vunnet en rekke utmerkelser og 
som faktisk rangeres på høyde 
med det beste fra utlandet.

Ved hjelp av “hestebeinet”, som er 
griffelbein fra hest, kan Eirik Pallin
lukte seg fram til skinkenes tilstand.

Strekkodingen forteller alt.
Til og med om skinkenes opphav.

     En tydelig tendens 
er at forbrukerne er 
villige til å betale mer 
enn før. Det er kvalitet 
som selger.

“  
- Geir Inge Høistad, fabrikksjef,
Nortura Tynset



24 25

som spises ofte, gjerne daglig. I Italia 
er det en mye brukt forrett. Og der er 
ikke forretter bare noe man spiser på 
restaurant eller til festbruk. Antipasti 
er obligatorisk i hverdagen i de tusen 
italienske hjem, og da gjerne som en 
tallerken spekemat med litt parme-
sanost, oliven eller annet tilbehør. 
Ikke rart det produseres 10 millioner 
Parmaskinker i året...
I Norge er spekeskinke mye brukt til 
spekematanretninger til selskapsbruk, 
og det blir det ikke de helt store 
volumene av.

I realiteten er spekeskinke et utrolig 
allsidig produkt som kan brukes til alle 
måltider gjennom hele året. Men for de 
fleste er nok spekemat ensbetydende 
med sommermat. For eksempel på 
dager med dårlig vær, hvor det er lite 
fristende å grille. Eller som en forrett 
før grillmaten, eller etter grillmaten…

 - I mange butikker har spekemat liten 
prioritet. Skal vi utnytte potensialet, må 
varene framfor alt eksponeres på en 
bedre måte. Mangfoldet må fram. 

Butikkene må gi folk impulser og lyst på 
disse allsidige varene, som i tillegg er 
utrolig lettvinte å tilberede som egne 
retter, og utrolig allsidige som ingre-
dienser i så mangt. Vi må rett og slett 
bruke spekematen annerledes enn før, 
som ingrediens, som snacks og som 
egne retter. Først da kan vi ta ut poten-
sialet i markedet, uansett hvor stort det 
er. Men én ting er sikkert, potensialet er 
stort, fastslår Per Berg.

Forbruksvaner i endring
Det er tydelig at noe er i ferd med å 
skje i markedet, at forbruksvanene er 
i endring. Spekeskinke vokser i volum. 
Det er skivet skinke som vokser, mens 
omsetningen av hel skinke er stabil. 
Importen øker med 1-1,5 % i året, og 
den utenlandske spekeskinka har en 
markedsandel på ca. 10%. I premium-
delen av markedet er importen på 
ca. 300 tonn, av et totalmarked på 
ca. 3.000 tonn. 
 - En tydelig tendens er at forbrukerne 
er villige til å betale mer enn før. Det 
er kvalitet som selger. Her er det verdt 
å merke seg at det er enhetsprisen på 
den enkelte pakning som teller, og ikke 
kiloprisen, som jo i mange tilfelle er 
godt skjult, sier Høistad.

Framtiden er mindre salt
Per Berg er sikker i sin sak. 
 - I dag er det slik at spekemat med 
mye salt selger mest. Slik vil det ikke bli 
framtiden. Vi kan dele forbrukerne i tre:
 
Det er de som sverger til salt spekemat, 
gjerne på brødskiva. Så er det de som 
foretrekker skinker av type Serrano og 
Parma. Og så er det de som ikke helt 
vet. 

 - Signalene i markedet tilsier at salt 
ikke blir noen spesielt foretrukken 
ingrediens i årene framover. Ikke 
minst blir dette initiert av myn-
dighetenes anbefalinger om 
et mindre saltforbruk. Vår
intensjon er å øke volumet 
av lavsaltspekemat. Det skal vi gjøre 

Slik blir de beste råvarene 
til de beste spekeskinkene.

Første trinn i produksjonsprosessen er mas-
sering av skinkene, dette gjøres for at de skal 
bli møre.

Skinkene blir så saltet og ført inn på salteriet 
hvor de oppbevares i ca. 7 dager. Deretter blir 
skinkene rengjort for restsalt og massert og 
saltet på nytt. De går så inn igjen i salteriet 
hvor de får et nytt 7 dagers opphold. 
 
Etter endt salteperiode blir skinkene ren-
gjort for salt før de henges opp til modning 
på kjølerom som har en temperatur på ca. 4 
grader. Her henger skinkene i ca. 3 måneder.  

Etter 3 måneder blir skinkene på nytt rengjort, 
før de henges inn på klimarom som har en 
temperatur på ca. 14 grader. Her skal skinkene 
henge i 9 måneder. Etter 3 måneder blir 
skinkene smurt med en spesiell fettblanding 
for at de ikke skal tørke ut for mye i løpet av 
oppholdet på klimarommet. 

Etter ca. 24 måneder blir skinkene utbeinet og 
presset i sliceblokk. Her blir  de utsatt for opp 
til 200 tonns trykk i 3 minutter. Hensikten er 
å få  skinka i en form hvor man kan skjære de 
tynneste skiver.

1 
MASSERING

2 
SALTING

3 

RENGJØRING

4 
MODNING

5 
ETTERBEHANDLING

ved å lansere nye stykningsdeler, for 
det er ikke bare skinka som gir god 
spekemat. Vi vil lage spekeproduk-
ter av både side, nakke og ytrefilet. 
Det enkleste i verden er å produsere 
spekemat med mye salt. Derfor er hele 
vårt anlegg på Trysil satt opp for å 
produsere med mindre salt. Først ut i 
markedet nå blir den nye Æra. En span-
skinspirert Serrano-skinke med mindre 
salt og 14 måneders lagringstid. Med 
den skal vi ta markedsandeler. Og så 
befester Santa Kristina seg på toppen 
av markedspyramiden. Omsetningen i 
2012 var all-time-high. Denne utviklin-
gen vil fortsette…

Forbrukerne forventer, produsentene 
satser. Da bør det ikke være noen kunst 
for butikkene å eksponere, inspirere – 
og selge.

Per Berg har all grunn til å være stolt.
Norske Santa Kristina har aldri tapt en 
test mot verdens ledende spekeskinker.

Æra er klar for lansering – som et 
direkte svar på at det er kvalitet og 
mindre salt forbrukerne nå vil ha.

   Vi må rett og slett 
bruke spekematen 
annerledes enn før, 
som ingrediens, som 
snacks og som egne 
retter.

“
-Per Berg, direktør Nyskaping, 
Nortura
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Spekemat er en produkt-
gruppe med et enormt 
salgspotensial. Spekemat 
kan spises til alle måltider, 
– som hovedrett, forrett, 
tapasrett eller ingrediens 
i så mangt. Men – den må 
fram i rampelyset!
Mange butikker gjør lite ut av speke-
maten. For å utnytte potensialet i 
markedet må spekematen brukes 
annerledes enn før. Det som da må 
til er at butikkene både eksponerer 
spekematen i større grad - og inspi-
rerer forbrukerne gjennom råd og tips. 

Derfor inviterer vi til konkurransen 
”Årets Spekematbutikk 2013”. Dette er 
en konkurranse som ikke kan føre til 
annet enn økt salg. Ta med deg medar-
beiderne dine på en liten idédugnad 
og sett i gang. Litt kreativitet er alt 
som skal til for å få fart på salget til en 
produktgruppe som er lett og morsom 
å aktivisere. Og som ikke minst har høy-
sesong hele sommeren i gjennom.

Konkurransekriteriene ble presentert i 
forrige nummer av MatPrat Informerer.

Slå et slag for spekematen, og se hvor mye mer du kan selge.
                  Kanskje blir din butik k 
      ”Årets Spekematbutikk” ÅRETS

2 0 1 3

BUTIKK

Slik går du fram for å delta:
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 foretar 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.

Roger Johnsen hos Mathuset Jacob’s på 
Holtet i Oslo vet å friste kundene sine med 
god spekemat. Og det er akkurat det som 
skal til for å løfte salget!
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        pekemat-Norge har vært igjennom et 
        formidabelt kvalitetsløft de seneste 
årene. I kampen om å replassere Norge 
som en habil produsent av spekemat, har 
nisjeleverandøren Tind vært et friskt og 
nytenkende pust.  

    Lidenskapen for mat må 
alltid stå i høysetet, 
og ikke minst må fagfolk 
få lov til å utfolde seg!
                          - Bjørn Ringstad, Tind. 
 

På tross av sin beskjedne 1 % i marked-
sandel synes de godt i terrenget, med 
kreative produktløsninger, og ikke 
minst, synlig og smakfull design. Når 
Bjørn Ringstad i 2005 ble spurt av 
de ansatte om å være med på å føre 
videre bedriften, som bestefar Ringstad 
startet opp i 1884, var retningen klar fra 
dag én.  

 -Vi ønsket å gjøre folk stolt av norsk 
spekemat igjen - og å gjøre norsk 
spekemat til festmat, sier han med et-
tertrykk.

På 60- og 70-tallet var Ringstad størst 
på spekemat i Norge, og historien kort 
fortalt videre var via Nora, Stabburet 
og Spis, før Bjørn Ringstad bestemte 
seg for å være med på å føre bedriften 
videre, og så muligheten som lå der 

med å revitalisere norsk spekemat som 
festmat. 

Han ser på all interessen rundt uten-
landsk spekemat som en motesak. 

 -Nordmenn er patrioter, og når de 
etter hvert oppdager at det skjer mye 
positivt rundt norsk spekeskinke og 
spekepølser for tiden, ja, da er det 
norsk som blir skryteproduktene når 
kokker og matelskere skal fortelle om 
råvarene de bruker.  
 
Ellen Damhaug Scheel, som er markeds- 
sjef i Tind, er opptatt av å være tro mot 
ønsket om å være en leverandør av 
gode spesialitetsprodukter. 

 -Men, det er ikke nok å bare lage 
gode produkter, vi må også bli enda 

flinkere i Norge til å bygge gode histo-
rier rundt produktene og få frem det 
særegne ved det norske, sier hun.  

 -Å komme inn på de riktige matst-
edene er viktig, og det gjør det litt 
kult å ha kjøpt spekematen på steder 
som mathallen Vulkan eller nye Masch-
manns Matmarked  på Skøyen i Oslo. 
Nordmenn er klare for en gastronomisk 
reise i Norge, fremfor Italia og Spania. 
Og, hvorfor ikke lage tapas med norsk 
spekeskinke?  
 
Tind er en liten bedrift, og har ikke 
noen stor produktutviklings-avdeling, 
men de har en rekke flinke og lydhøre 
fagfolk med hjerte for norsk speke-
mat, som alle er med på å utvikle nye 
produkter. 
De er opptatt av at produktene består 

av norske råvarer, og at 
produktene smaker kjøtt, 
med både et norsk og 
sydlandsk smaksbilde. 
Spekepølsene skal ha mye 
kjøtt, lite fett og salt, god 
smak, og god karakter. Det 
er mantraet der i gården. 

Bjørn Ringstad er mål-
rettet, men beskjeden 
av natur. Han er stolt av 
å kunne være med på 
at utviklingen av norsk 
spekemat nå er på rett vei, 
men er opptatt av å levere 
det premium-markedet 
etterspør.

S

Tind vil igjen 
       etablere spekemat som norsk festmat

“

Styreleder Bjørn Ringstad står som 
en klippe når det gjelder å ivareta 
rike mattradisjoner med nye og 
spennende kvalitetsprodukter.
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 -Vi må ikke overselge eller skuffe 
forbrukerne, så de faller tilbake på 
importerte varer igjen, påpeker han.
Norsk spekemat er forhåpentligvis litt 
i den samme situasjonen som både 
norske brødvarer og mikrobryggeriene 
har vært igjennom - fra middelmådige 
produkter til et mangfold av spennende 
kvalitetsprodukter. 

  -Lidenskapen for mat må alltid stå i 
høysetet, og ikke minst må fagfolk få lov 
til å utfolde seg, fastslår Bjørn Ringstad 
engasjert. 

Tind-folkene er utrolig stolte av hva 
de har fått til, men de skulle kanskje 
ønske at ting gikk litt fortere. Uan-
sett kan de vise til bra vekst, og mye 
heder og ære, med flere NM- titler og 
andre utmerkelser. Nå om dagen er de 
mest opptatt av nylanseringer. Først 
ut er en langtidsmodnet spekeskinke, 
”Tind godt modna spekeskinke”, og en 
spekepølse med rein og svarte bær. 
I mai lanseres det en ny serie med 
spekepølser mot unge som målgruppe, 
produkter med mye kjøttsmak, men 
med et litt enklere smaksbilde. 

Spekemat på en ny måte
Prøv det selv – og anbefal kundene dine! Dette er bare et par 
måter å servere spekemat på. Flere finner du på: tinde.com, 
trinesmatblogg.no – og selvfølgelig – matprat.no

Fiken i spekeskinke
En enkel middelhavsinspi-rert 
forrett, perfekt for varme som-
merdager.

4 porsjoner

Ingredienser
150 g  spekeskinke i tynne skiver
8 stk  frisk fiken delt i to
1/4 ts grovmalt pepper 

1. Legg opp fiken og spekeskinke 
på fire tallerkener og dryss over litt 
grovmalt pepper. 

Serveres sammen med for eksem-
pel melbatoast eller ristet loff.

Scampi med spekeskinke
Spekemat er i grunnen en rett i seg 
selv, men kombinerer du det med 
andre smaker får du det lille ekstra. 
Spekeskinke og scampi - det bør du 
prøve!

4 porsjoner

Ingredienser
12 stk rå scampi  (renset, med halen 
på)
100 g revet mozzarella 
1 ts  pepper 
12 skive  spekeskinke 
2 ss  olivenolje 
12 g  tannpirkere uten smak

1 dl  søt chilisaus 

1. Rull hver scampi inn i en skive 
spekeskinke med revet ost og pepper. 
Halen skal stikke ut i enden av rullen. 
Tre scampi på en og en tannpirker.

2. Pensle med olivenolje, og stek de 
på grillen eller i ovnen på 230 °C i 6-8 
minutter.

3. Ha søt chilisaus i en liten skål og 
server som dip
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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

   Uke 32-37+ uke 44-47

Neste aktivitetsperiode er 
SKOLESTART! Årets største og 
viktigste satsninger fra Mat-
Prat, Opplysningskontoret for 
egg og kjøtt kommer i løpet av 
høsten.

Opplysningskontoret for egg og kjøtt 
lanserer ved skolestart helt nye, gratis 
lærebøker til alle landets elever i faget 
MAT OG HELSE (tidligere Heimkunn-
skap). Dette faget har de aller fleste 
elevene på 6. trinn, og i ungdomsskolen 
på 9. trinn. 

Elevene på mellomtrinnet får én stor, 
flott kokebok, med oppgaver og teori-
stoff flettet inn mellom all den fristende 
maten de skal lage. Alle elevene får 
boka til odel og eie!

På ungdomstrinnet får også hver elev 
sin flotte kokebok - med håp om at 
dette kan bli deres viktigste hjelper til 
matlagingen videre i livet! Alle skoler 
får også gratis klassesett av teoribøker 
til faget, for nå skal elevene få karak-
terer!

Alle opplysningskontorene i landbruket 
lanserer samtidig sin felles nettportal 
www.mat.no for faget MAT OG HELSE. 
Her kan alt undervisningsmateriell be-
stilles, og det blir mye digitalt lærestoff 
i tillegg.

MatStart, som er BARNAS MatPrat, blir 
lansert litt senere på høsten. Via for-
siden på www.matprat.no blir foreldre 
henvist til “sitt sted”, mens den yngre 
garden får sin helt egen verden av 
matglede. 

Små og store matfolk i hele kongeriket 
kan altså bare glede seg, og butikkene 
må forberede seg på invasjon etter 
råvarene alle de ivrige kokkene trenger 
denne høsten!

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   
    Nye læreverk Alle råvarer
  til skolen 
  Omelettstaffet 
uke 38 - 43 Høst  
  Lam Årets lammesesong
    Rein Høstens reinsdyrkjøtt
    Tradisjon Storfe, koke og grytekjøtt
uke 44 - 47 MatStart   
    Barnas Kjøttpålegg, egg/omelett, renskåret svinekjøtt, kylling,
   magrere kjøttdeiger
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


