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Det er det nye nettsamfunnet, MatFolket, inne på matprat.no 
det handler om.  Et eget digitalt univers hvor mat og matopp-
levelser står i sentrum. Et sted hvor folk kan bygge opp sine 
egne kokebøker, følge andres, dele oppskrifter og utveksle 
tips og erfaringer.  Kort sagt: Et digitalt møtested for alle mat-
interesserte, en foodbook à la Facebook, Twitter og Pinterest 
kombinert.

Et eget matunivers
- Tradisjonelt sett har Opplysningskontoret vært en enveis 
informasjons- og oppskriftskilde. Digitale medier har åpnet for 
en helt ny måte å kommunisere på. Det har gitt oss muligheten 
til å skape en egen felles plattform for matfolk, forklarer Halsan.
 - Nettstedet matprat.no vil fortsette som før, men vi har i 
tillegg laget et eget  nettsamfunn hvor folk kan legge inn sine 
oppskrifter og dele tips og matopplevelser med hverandre.
 Hvorfor lanserer MatPrat et eget møtested for matfolk ?
- Tiden er moden for å kommunisere med forbrukerne på en 
mer direkte måte, å gå i dialog i stedet for monolog. Mat-
interessen er enorm, og forbrukerne er både kresne og be-
visste på hva de har behov for hjelp til, hvordan de vil snakkes 
med og hvor de vil treffes. Mange føler seg overinformert og 
søker heller råd hos venner enn å høre på reklame. De vil ikke 
følge informasjonsstrømmen, men heller delta aktivt i disku-
sjonen og dele erfaringer med folk de stoler på. Det er denne 
kunnskapen vi gjerne vil være med å dele.

Felles langbord 
- MatPrat har en ambisjon om å være et sted hvor du finner 
alt du trenger å vite om mat når du trenger det. Skal vi klare 
det, må vi være “på” forbrukerne. Vi må vite hvor de mentalt 
er til enhver tid. Ting skjer så fort nå at det nesten handler om 
ekstremsport! 
 - Dette er kort oppsummert bakgrunnen for at vi har ønsket 
å gå ned av talerstolen og heller invitere til et felles langbord 
hvor alle kan lære av hverandre. 
 Hvordan har prosessen vært?
- Morsom, intens og krevende, kommer det kjapt. Vi har hatt 
hjelp av de beste fagfolkene innen film, digital, PR, design og 
media. Siden det ikke finnes noe eget byrå som er like gode på 

alt, bestemte vi oss for å plukke ut de beste kreative på sine 
felt og rett og slett sette sammen vårt eget MatPrat-byrå. 
 - Vi sitter på stor matkompetanse og forbrukerkunnskap. I 
tillegg har vi mye kompetanse i formidlingsfaget. At vi nå har 
bygget et eget nettsamfunn gjennom MatFolket, gir oss en 
enorm mulighet til å være til stede og delta i praten om det 
forbrukerne er opptatt av.  
 - Jeg har skyhøye forventninger til dette nye nettsamfunnet 
og inviterer herved alle til å bli med, avslutter hun entusiastisk.

- Jeg er veldig stolt av prosessen og kjenner at dette 
blir bra! Anne Mari Halsan, direktør for MatPrat, 
snakker med overbevisning og engasjement.  
- Dette er det faktisk  ingen som har gjort før oss.

Fra å være en enveis informasjons- og oppskriftskilde har 
MatPrat ønsket å skape en digital plattform for dialog og
kommunikasjon. Resultatet har blitt et nettsamfunn.
 – MatFolket er inspirert av Facebook, Instagram og Pinter-
est, forteller en ivrig Communityansvarlig hos MatPrat, 
Mariann Sletten. – Forskjellen er at hos oss er fokuset kun på 
mat og matglede!

Digital matsamling
Gjennom MatFolket skal medlemmene få nyttig, inspirer-
ende og digitale verktøy for å føre en god dialog. I din egen 
matsamling skal du kunne:
•	 Lagre	egne	oppskrifter	
•	 Opprette	egne	kokebøker
•	 Pinne	(samle)	matrelatert	innhold	fra	andre	nettsider
•	 Følge	andres	oppskrifter
•	 Følge	andres	kokebøker
•	 Kommentere	andres	oppskrifter	og	kokebøker
•	 Dele	ønsket	innhold	av	egen	samling

MatPrat hadde tidligere kokeboktjenesten Min MatPrat. 
MatFolket er en videreutvikling av tjenesten som gir mye 
større muligheter. Det som fortsatt er likt er at en kan lage 
egne kokebøker og hente oppskriftene en ønsker fra Mat-
Prat. 
 – Den sosiale delingsfunksjonen er en stor nyhet. I forhold 
til matblogger som er enveiskommunikasjon med mulighet 
for leserkommentarer, er MatFolket toveis, forklarer Mariann. 

Bli en av MatFolket
MatFolket ligger som en del av matprat.no. For å bli medlem 
registrerer en seg enten med e-postadresse eller via Face-
book.
  – Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for forbruke-
rne, de skal slippe å forholde seg til enda en innloggingsin-
formasjon. Å være linket opp til Facebook gjør det enklere 
å følge venners aktivitet og å få oppmerksomhet rundt egen 
matinspirasjonssamling. 

Del det du vil
MatFolket er lagt opp til at en kan dele det en ønsker. En kan 
dele deler av egen samling, og holde tilbake kokebøker til de 
er ferdig justert og klar til “lansering”.  
 Alle som ønsker kan bli medlem av MatFolket. Både enkelt-
personer og bedrifter. Fellesnevneren er matinteresse og en 
pc, mac eller et lesebrett. MatFolket er også tilgjengelig på 
mobil.
 – Vi ønsker gode matambassadører hjertelig velkommen, 
avslutter Mariann Sletten. 
 

MatFolket
– nytt fra MatPrat

MatFolket er et nettsamfunn hvor alt dreier seg 
om mat - en kan kommentere, anbefale, følge 
og dele. Gjennom det nye sosiale nettverket 
ønsker MatPrat dialog med og mellom matelskere.
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Kampanje om julemat - 

i ny MatPrat-drakt!
Jul er den første kampanjen med MatPrat i helt ny drakt! Nå skal ekte matfolk 

fram med sine julehistorier. Alle som vil kan dele sine julematfavoritter, 
tips og kunnskap om julemat med oss, og alle andre som blir med i det nye nett- 

samfunnet MatFolket inne på matprat.no. De nye nettsidene våre vil ose av 
julemat,og ellers vil de ekte matfolkene dukke opp både på TV, kino og nett. 



Medieplan:
Kanaler på TV: 

TV2/Zebra/NK/Bliss, TVNorge/FEM/MAX, TV3/
Viasat4,	National	Geografic,	Discovery/TLC

Kanaler Internett:

Vg.no, Dagbladet.no, DN.no, DN.no/vin&mat, 
aftenposten.no, aperitif.no, klikk.no/mat

Uke 47 48 49 50 51 52

Film Julepølse l l  
Film Juleskinke  l l l l
Film Kalkunbryst  l l l l
Filmer VG TV  l  l  l
Bannerannonser l  l  l
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Juleskinke med ny vri 
Bestefar kommer på julebesøk, til stor glede for store og små, 
og den unge familien lager juleskinke på sin egen måte. Den 
blir skåret i skiver, og gratinert på en seng av grønnsaker, 
honning og appelsin. 
Produkter for enkel romjulsmat:
• Juleskinke 
•	 Lettsaltet	lammelår
• Skinkestek
• Ribbe
• Pinnekjøtt
• Egg 

Farsert kalkunbryst til juleparty
I år er det Mads sin tur til å invitere vennene på romjulssel-
skap. Godt forberedt svinger han opp med en tre-retters, 
der farsert kalkunbryst er hovedretten. Det er verdt strevet 
når gjestene er fornøyde – og da går oppvasken som en lek 
etterpå.  

Produkter for jule- og nyttårsselskapet:
• Hel kalkun
• Kalkunfilet
•	 Kalkunbryst	(med	skinn)

Mye mer jul på MatPrat
Med nye MatPrat blir det en rekke aktiviteter:
• Masse jul på matprat.no
• Nyhetsbrev om jul til alle abonnentene
• Juleaktiviter på Facebook
• Nytt, stort magasin om jul, ikke bare på nettbrett, men   
 også inne på matprat.no
• SOS julemat, nødtelefonen for dem som har trøbbel 
 med julematen. 

- Jul handler om mer enn mat og oppskrifter. Vi snakker 
om tradisjoner og gode opplevelser. Jo flinkere folk er til 
å ivareta tradisjoner og dele opplevelser med hverandre, 
desto mer matlaging og matprat blir det. MatPrat skal 
treffe folk ved å snakke om de viktigste tingene ved julen 
og vi skal hjelpe dem med å gjøre julen til en bedre opp-
levelse. Vi skal rett og slett sørge for at folk kommer i 
skikkelig julestemning, fastslår markeds- og utviklingssjef 
Even Nordahl.

Førjulshverdager og romjulsfest
Nordmenn lever med årets matsesonger. Vi spiser sommer-
mat fra mai til høsten kommer, for så å spise oss gjennom alle 
høstens råvarer. Og når julen kommer, er det ingen grunn til 
å vente helt til julaften med å smake på julematen. 

• I uke 47 og 48 trår MatPrat til med gode forslag til rask og 
 enkel hverdagsmiddag, med julepølse og andre produkter   
 som passer i en travel førjulstid. 

• I uke 49 – 52 setter vi i gang med de litt større romjuls- og   
 nyttårsmåltidene. Her blir det et litt enkelt romjulsmåltid   
 med juleskinke og et skikkelig festmåltid med kalkun.

Produkter, filmer og bannerannonser
Her viser vi ekte mennesker som presenterer sine egne opp-
skrifter på rask førjulsmat, enkel romjulsmat og det store jule- 
eller nyttårsselskapet.

Julepølse før skoleavslutningen
Her følger vi en travel alenepappa som skal ordne en rask 
middag timen før det er juleavslutning i klasse 2c. Kostymet 
må ordnes, og middagen må være rask og smake godt. Det 
blir stekt julepølse på ristet landbrød med epler og sukker-
erter. 
Produkter for rask førjulsmat:
• Julepølse
• Medisterkaker
• Juleskinke
• Sylter og ruller

Stekt juleskinke med potetstappe

Medisterkaker Julewraps Klassisk skinkestek med surkål

Røkt lammelår med stuede rotgrønnsaker

RibbesylteJulequesedilla



Kalkunen har seilt inn som en “nymo-
tens sak” i jula, og er såpass godt eta-
blert at den også snart kan regnes som 
en tradisjon.  Storfekjøtt er ikke særlig 
“julete” i det hele tatt, bortsett fra 
okserull og oksetunge. Juletradisjonene 
endrer seg sakte og det samme gjør 
produktene. Alt i alt går det langsomt i 
retning av det mer lettvinte.   
 I dag er det få som lager julepålegget 

selv, ribba fås ferdig krydret og pinne-
kjøttet ferdig utvannet.  En annen sterk 
trend er alle spesialproduktene med 
en særskilt opprinnelse eller historie.  
Derfor er utvalget av julemat større enn 
noensinne, men det er ikke festdager 
nok i jula til å komme seg igjennom hele 
sortimentet.  
 Da gjelder det å huske på at julen er 
mye mer enn julaften, 1. og 2. juledag!  

Med alle de flotte, rause, gedigne og 
kanskje litt sære råvarene som er 
tilgjengelige, er det bra at det er en hel 
uke mellom jul og nyttår!  
 Fem av MatPrat sine matrådgivere 
presenterer her sine tips om noen av 
de råvarene som det er mest fokus på i 
jula. 

Gode tips om julas råvarer

Når jula nærmer seg, endrer utvalget av kjøtt og pålegg seg 
kraftig i butikkene, og det dukker opp varianter som ikke 

selges ellers i året. Det er spesielt svinekjøtt og lammekjøtt 
som dominerer norsk julemat.  
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Ordet medister kommer fra tyske metworst, som betyr 
svinepølse.  Medisterdeig er kvernet svinekjøtt som inne-
holder inntil 25 % fett.  Medisterfarse er en ferdig spedd 
medisterdeig, tilsatt melk, krydder og stivelse, og er klar til 
å tilberedes.  Medisterfarse kan brukes til medisterkaker, 
kjøttboller, og til “hjemmelagde” medisterpølser. I jula blir 
medisterdeig gjerne omdøpt til julefarse.  Medisterkaker 
lages av medisterdeig eller kvernet svinekjøtt som har godt 
med fett.    

Tips: 
En enkel snarvei til medisterkaker er å blande like deler med 
medisterdeig og medisterfarse. På denne måten blir det 
grove og nesten hjemmelagde medisterkaker med minimal 
innsats. 

Juleselskap: Stor og saftig skinkestek!  
Skinkestek bør absolutt ha en fast plass på middagsbordet 

i jula.  Skinkestek er både magert kjøtt, litt fett og bra med 
sprø svor på utsiden, mat som passer for de fleste.  
 Tradisjonelt var skinkesteken med ben, nå er det vanligste 
skinkestek uten ben. Ulempen med skinkesteker uten ben er 
at de er svøpt i et nett som gjør det litt vanskelig å få sprø 
svor. Så tipset til elskere av “bestemors” skinkestek er å kjøpe 
et stort stykke skinke med ben og svor, og tilberede den på 
gamlemåten. 

Tips:
“Bestemors skinkestek”
Lag	i	stand	noen	reale	og	gammeldagse	skinkesteker	uten	
ben med svor i kjøttdisken, og uten å ha dem i et nett. Tar 
du en hel skinke med ben, og skjærer ut lårbenet, blir det 
en stor og fin skinkestek av den tykkeste delen der flatbiffen 
sitter.

Rask førjulsmat: 
“Travle medisterkaker”

Anette Fjelleng Hansen, matrådgiver



Lammerull	er	klassisk	julepålegg.	Og	for	deg	som	jobber	i	
kjøttavdelingen er det lurt å ha litt kunnskap om lammerull 
nå i førjulstiden! Det som trengs til hjemmelaget lammerull 
er “svangen” og gjerne litt kjøtt fra lammebog. Svangen er 
den benfrie delen av siden på lammet, som også kalles for 
rulleskinn.  Prinsippet for rull er at rulleskinnet brettes ut, og 
skiver av kjøtt, krydder og gelatin legges lagvis i midten og 
deretter rulles sammen.  Rullen kan enten sys sammen med 
nål og tynn hyssing, eller surres med hyssing.  Både rull og 
sylte presses i form eller syltepresse etter koking.   

Tips:
Selvlaget lammerull? 
Det er stadig flere som ønsker å lage sin egen lammerull til 
jul. Sørg for å ha det disse kundene trenger tilgjengelig!  Og 
for dem som ikke vil lage rullen selv, kan du jo komme med 
noen førjulstips om bruk av lammerull; som at en bruschetta 
med lammerull er en skikkelig, real norsk-italiener!

Juleselskap:  Røkt lammelår med vri
Kanskje synes kundene at et helt, røkt lammelår er litt mye 
mat, men det de nok ikke vet, er at det passer både varmt 
og kaldt. Det vanlige er å koke et helt lår i vann, eller under 
folie i ovnen, og servere det varmt med kokt kålrot. Og det 
som ikke blir spist til middag blir til populær mat i de kalde 
julemåltidene.	Lettsaltet	røkt	lammelår	selges	også	ferdig	
kokt, og da heter det ofte badstu-røkt lammelår.  

Tips: 
Røkt lammelår med appelsin- og fennikelsalat
Et helt røkt lammelår er ofte nok mat til flere middager.  Den 
røkte og salte lammesmaken er lett å kombinere både med 
salt og syrlig, og tåler godt tilbehør med “litt trøkk i smaken”.  
Appelsin og fennikel har begge litt julesmak, og kundene 
dine vil sikkert sette pris på dette. 
 

Julepølse er super hverdagsmat i førjulstiden. Surkålen kan 
godt vente noen uker til, men en bruschetta med julepølse, 
epler og sukkererter, eller en litt barsk utgave på grillen, er 
verdt å prøve. Julepølsa inneholder ofte litt fløte og kavring 
for å få den ekstra god. Julepølse er vanligst urøkt, men 
finnes også røkt og i fine og grove varianter. Det siste på 
markedet er skinnfrie julepølser. 

Tips:
Julepølser i alle varianter
Samle alle julepølsene til en real eksponering. Vossakorv, 
julepølse, grov julepølse, sossisser, juleknakk, innmatpølse 
eller andre lokale varianter. Finn fram tilbehør som ulike sen-
nepstyper, lefse, surkål, m.m.

Juleselskap:  Klusse med juleribba?
På julaften er det klassisk ribbe som gjelder, men ellers i jula 
er det lov å “jazze opp” juleribba med chili, hvitløk eller andre 

krydderier. Juleribba kan til og med varmrøykes i en jern-
gryte med lokk! Det er mange mulige smaksretninger: Ameri-
kansk med barbequesaus, skikkelig hot fra Sør- Amerika, thai 
med chili, hvitløk og koriander, Middelhavet med hvitløk og 
urter, Hawaii med sitron, ingefær og stjerneanis, eller norsk 
med einerbær, timian og anis.  Prøv å balansere smaken med 
salt, søtt, syrlig og umami. Umamismaken fikser du med en 
skvett soyasaus.  

Tips:
Familieribbe har blitt den nye “folkeribba” hvor svinekammen 
sitter på. Et tips er å selge tynnribbe og svinekam hver for 
seg.  Tynnribba tåler å bli stekt mye, men da blir svinekam-
men fort litt tørr. Svinekam som er fylt med svisker og epler, 
med sprø svor, er julens beste svinestek. 

Rask førjulsmat:  
Førjuls-snacks med lammerull

Rask førjulsmat: 
Julepølser for “små og voksne barn”

Magnus Tvedt-Øresland, Matrådgiver

Alexander Nilsen, Matrådgiver
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Ferdig kokt juleskinke er god hverdagsmat før jul som kan 
brukes på mange måter.  Den holder seg godt i kjøleskapet 
og kan brukes i omelett, wraps, pai, på en litt julete pizza, i 
stekepanna med ulike grønnsaker eller med en saftig og hot 
appelsinsalat. 

Tips:
Pakk skinka i matpapir
Juleskinke finnes både i rå og kokte varianter, men ferdig 
kokt juleskinke er nok det beste valget for travel førjulsmat. 
Etter at pakningen er åpnet, holder juleskinke seg best om 
du pakker den inn hel i matpapir og skjærer av skiver etter-
hvert som du trenger skinke til pålegg eller middag. 

Juleselskap:  Juleskinke med 
rotgrønnsaker
Juleskinke er skinkestek som er lettsaltet og røkt. Men den 
fås også urøkt, og noen steder i en sukkersaltet variant. 
Sistnevnte er en bror av svenskenes “julskinka”.   Skal du ser-
vere skinka hel og varm, er det best å gå får den som er rå.  
Er du ute etter skinke som julepålegg, og til raske julemid-
dager, er den ferdig kokte midt i blinken.   

Tips:
Rå juleskinke
Den enkleste måten å tilberede rå juleskinke på er å pakke 
den i folie og bake den i ovnen på 125 grader. Husk å bruke 
steketermometer. Den er ferdig kokt når termometeret viser 
ca. 70 grader.  

Rask førjulsmat: 
Juleskinke med chiliappelsin

Liv	Leira,	Matrådgiver
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Det er lov å tjuvsmake på sylta – så frist kundene dine med 
tips gjennom små smaksprøver på pinner! Sylte er det 
karakteristiske julepålegget som stort sett bare er å få kjøpt 
i jula. Tradisjonelt ble den laget av grisehode, men det finnes 
også et par snarveier til sylte: Ribberull og buklistsylte, som 
er såpass enkelt å lage at de fleste bør få det til. Sørg for å ha 
et godt utvalg av sylter. Utvalget varierer litt i forhold til hvor 
du bor i landet.  Noen vil ha sylta grå, andre vil ha den rød-
lig og tilsetter litt nitrittsalt. Sylte finnes hel, halv og ferdig 
oppskåret.  

Tips:
“Sylteservice”
Det vil garantert vekke oppsikt med halve grisehoder i kjøtt-
disken! Og for pyser går det greit med buklist. For, det er en 
begynnende trend med juleverksted med venner og familie, 
og da er det om å gjøre å tilby entusiastiske kunder det de 
trenger for å lage sylta selv!  Finn fram syltekrydder, gelatin, 
og gjerne syltepresser også!

Juleselskap: Spenstig kalkunbryst
Du kan trygt anbefale kundene dine kalkunbryst til festmål-
tidet. Kalkunen etablerte seg i Norge på 70-tallet, og har 
etter hvert befestet seg som “festfuglen”.  Først var det hel 
kalkun, men i de senere årene har det blitt mer og mer vanlig 
med skinn- og benfri kalkunfilet, eller kalkunbryst med både 
skinn og vingeklubben sittende på.  Kalkunfilet og kalkun-
bryst fås både i naturelle og marinerte varianter. 

Tips: 
“Partyservice”
Farsert kalkunbryst er en spennende måte å servere “stuffet 
kalkun”	på.		Lag	gjerne	noen	ferdige	farserte	kalkunbryst	i	
disken, eller sameksponér det kunden trenger for å fylle 
kalkunbrystet selv. Og for de kundene som går for frossen, 
hel kalkun: Minn dem på at den trenger 2 – 3 døgns tining 
i kjøleskap eller 1–2 døgn i kjellertemperatur før kalkunen
tilberedes. 

Rask førjulsmat:
 Årets sylte!

Cecilie Maske, Matrådgiver
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Honningstekte medisterboller med couscousPorsjoner: 4

INGREDIENSER

• 600 g medisterfarse• 2 ss margarin til steking • 4 ss honning
• 2 1/2 dl couscous• 2 1/2 dl vann

• 1 stk kjøttbuljongterning• 1 ts margarin
• 120 g tørket frukt i små biter• 1 stk hel kanel

SLIK GJØR DU

1. Lag små boller av farsen og stek dem i margarin. Tilsett 
 honning når bollene har fått stekeskorpe.  Stekes i 8 minutter til de er gjennomstekte.

2. Kok opp vann med buljongterning, margarin, tørket frukt 
 og kanel. Ta kjelen vekk fra platen og hell i couscousen. 
 La det stå å svelle i 5 minutter under lokk. Rør godt.

Honning og tørket frukt gir ikke bare julesmak 
på maten. Tankene dine vil fort vandre mot 
eksotiske strøk.

SLIK GJØR DU

1. Finhakk kjøttet til farsen og bland det godt med salt. Bland inn egg, potetmel og resten  

 av ingrediensene. Stek en liten prøve, og juster smaken ut fra den.2. Skjær et langsgående snitt i kalkunfileten med en skarp kniv, så det dannes en lomme.  

 Pass på at du ikke skjærer tvers igjennom kjøttet. Fyll med farse og bind opp fileten med  

 hyssing.

3. Brun fileten godt på alle sider.
4. Stikk et steketermometer inn i den tykkeste delen av fileten og stek kalkunfileten på 

 125 °C til steketermometeret viser 65 °C (ca. 1 time). Ta fileten ut av ovnen, legg den på  

 en rist og la den hvile til servering. 
5. Øk varmen på ovnen til 220 °C. Legg alle grønnsakene i en langpanne sammen med   

 sitronbåter. Tilsett olje, sukker, salt og kvernet pepper og bland godt med hendene. Bak  

 i ovnen i ca. 30 minutter, eller til grønnsakene er møre og har fin farge. Vend litt på dem  

 etter halve steketiden. Klem saften ut av sitronbåtene og fjern dem.
6. Kok poteter og selleri møre hver for seg i usaltet vann. Hell av kokevannet og la det   

 dampe tørt. Mos med smør og det meste av melken. Sellerirot blir best most i hurtig-

 mikser. Bland alt. Tilsett mer melk om nødvendig, og smak til med muskatnøtt, salt og  

 kvernet pepper. 

 Server kalkunfilet i skiver med sitronbakte rotgrønnsaker, kremet soppsaus og potet- og  

 sellerimos.

 Tips
 Sitronbakte rotgrønnsaker kan gjerne varieres med kålrot, søtpotet, skorsonerrot, pasti- 

 nakk og jordskokk. Hele hvitløksbåter er også godt å blande i. Tips
 Du kan gjerne bruke fersk sopp istedet for tørket. 35 g tørket sopp tilsvarer 200 g fersk  

 sopp. Bruker du fersk sopp er det en fordel å forvelle/steke den før videre bruk.
 Bruker du hermetisk sopp kan kraften fra boksen brukes i sausen. Tips 2

 Potetmosen kan varieres på mange ulike måter. Jordskokk, søtpotet eller persillerot kan  

 erstatte sellerirot, og smakstilsetningene kan være for eksempel. hvitløk, urter eller 

 hakket oliven.

Porsjoner: 8

INGREDIENSER

• 1 stk kalkunfilet, ca. 1500 g     
Farse:
• ca. 200 g kalkunfilet (“skalken”)• 1 ts salt

• 1 stk egg
• 1/2 ss potetmel• 2 stk finhakket sjalottløk• 4 båt finhakket hvitløk• 8 stk soltørkede tomater i strimler• 50 g chorizopølse i strimler• 1/2 stk eple i små terninger• 2 ss hakket frisk kruspersille• salt kvernet pepper• 2 ss olje eller smør til steking     

Sitronbakte rotgrønnsaker:• 3 stk gulrot i lange staver• 3 stk persillerot i lange staver• 1 pose sjalottløk• 1/2 stk knollselleri (sellerirot) i lange staver
• 1 stk sitron i tynne båter• ca. 1/2 dl olivenolje• 1 ss sukker

• salt og kvernet pepper     
Kremet soppsaus:• 35 g tørket sopp• 2 dl vann

• 3 stk finhakket sjalottløk• 2 ss smør
• 2 ss hvetemel• 4 dl kyllingkraft eller hønsebuljong• 3 dl kremfløte• salt og kvernet pepper• 2 ts sitronsaft• ca. 2 ss soyasaus     

Potet- og sellerimos:• 1 1/5 kg potet• 1/2 kg knollselleri (sellerirot)• 100 g smør
• ca. 1/2 l melk
• ca. 1/2 ts revet muskatnøtt• salt og kvernet pepper

Farsert kalkunfilet

Server farsert kalkunfilet med sitronbakte rot-
grønnsaker, kremet soppsaus og potet- og selleri-
mos til gjestene dine.

Gryterøkt ribbe
Porsjoner: 4

INGREDIENSER

• 1 kg ribbe uten svor og ben• 1 ts paprikapulver• • 1 ts grovmalt pepper• 1 ts tørket rosmarin• 3 ts salt

SLIK GJØR DU

1. Skjær ut bena med en skarp kniv. Gni ribba inn med salt
 og krydderblanding, gjerne dagen før.

2. Ha 3 ss røykflis i en kjele. Legg over rist og legg på   
 alminiumsfolie som er brettet som en form tilpasset
 ribba.

3. Legg kjøttet på folien, legg på lokk og sett plata på full 
 styrke i ca. 15 minutter.

4. Skru ned varmen og la ribba ettersteke i ca. 1 1/2 time til 
 den er gjennomstekt.

 Server med kokte rotgrønnsaker, poteter, persillesjy 
 og sennep. Sausen lager du lettvint fra pose og 
 tilsetter litt finklippet persille. Grønnsakene kan være 
 ferdig grønnsakblanding fra frysedisken.

Er du en liten gourmetkokk og/eller liker 
å prøve nye ting, er dette retten for deg. Her lærer du hvordan du kan røke kjøtt selv, 

uten røkeovn.

SLIK GJØR DU

1. Rist baguetteskiver i stekepanne eller ovn til de blir 
 gylne og sprø.

2. Del hvitløken i to og gni over baguetteskivene. 
 Drypp over olivenolje.

3. Legg på en litt tykk skive lammerull, og topp med 
 paprikasalat og en tynn skive mango.

Porsjoner: 4

INGREDIENSER

• 8 skive baguette• 1 båt hvitløk
• 2 ss olivenolje
• ca. 8 skive tykke lammerull (avhengig av    størrelsen)

• 1/2 stk mango

Bruschetta med lammerull

All tapas er ikke spansk. Lag kreativ norsk 
juletapas – eksotisk julemat som få har sett før. 
Spreke smaker og friske kombinasjoner vil pirre 
og overraske smaksløkene. Her er det også lov å 
prøve seg frem med nye sammensetninger. Titt i 
kjøleskapet og sett i gang!

Juleskinke med chiliappelsin
Porsjoner: 4

INGREDIENSER

• 8 skive juleskinke• 2 stk appelsin
• 1/2 stk rød chili
• 1/2  pk ruccula

SLIK GJØR DU

1. Skrell og skjær appelsinene i tynne fileter. Rens chilien for 
 frø og finhakk den. Bland sammen appelsinfileter, chili og 
 ruccula.

2. Legg skinkeskivene utover et fat og ha over salat-  
 blandingen eller legg litt appelsinsalat på en og en skinke-
 skive , brett rundt og fest med en tannpirker. Server

Fargerik og spenstig juletapas som er lite 
krevende. Pynter opp ethvert tapasbord.

Røkt lammelår med appelsin- og fennikelsalatPorsjoner: 4

INGREDIENSER

• 200 g lettsaltet, røkt lammelår   (ferdig kokt)
• 2 stk fennikel
• 2 dl appelsinjuice• 1/2 ts salt

• 1 ss smør
• 1 stk finhakket rød chili• 2 ss finhakket frisk gressløk• 2 ss finhakket frisk koriander• 1 ts karve

• skall av 1 stk appelsin

SLIK GJØR DU

1. Skjær fennikel i strimler og la det småkoke i appelsin
 juice i ca. 15 minutter. Rør inn smør og chili.

2. Fordel skiver med lettsaltet, røkt lammelår på 
 tallerkener sammen med appelsin- og fennikelsalat.3. Strø gressløk, koriander, karve og revet appelsinskall 

 over rett før servering.

Røkt lammelår har en nydelig kraftig smak som 
setter smaksorganene dine i sving. Sammen 
med en frisk appelsin- og fennikelsalat er dette 
en perfekt forrett for en smaksrik middag.

Skinkestek med sennep og honning
Porsjoner: 8

INGREDIENSER

• 2 kg skinkestek med svor (ikke surret)• 1 stk gulrot i biter• 1 stk løk i biter
• 1 stk purre i biter• 1 stk hel kanel

• 1 ts hel pepper
• 1 ts korianderfrø• 2 stk laurbærblad• 25 stk hel nellik

     
Glaze med sennep og honning:• 100 g rørsukker

• 1 dl rødvinseddik• 1 dl madeira
• 150 g honning
• 1 ss dijonsennep

SLIK GJØR DU

1. Legg skinkesteken i en stor kjele og hell på kaldt vann til  
 det dekker. Kok opp og fjern skummet som samler seg 
 på toppen. Tilsett grønnsaker og krydder, og senk 
 varmen. La steken trekke like under kokepunktet i rundt 
 2 1/2 time, eller til kjernetemperaturen er 75 °C. 2. Løft steken ut av kraften og over i en ildfast form. La den  

 avkjøles litt. Sil kraften og bruk den senere til suppe 
 eller saus.

3. Skjær av svoren, men la det være igjen et lag fett. 
 Lag rutemønster i fettet og stikk en nellikspiker i hver   
 rute.

Skinkestek med sennep og honning er smurt 
med en glaze, som er en type topping som 
pensles på mot slutten av tilberedningstiden for 
å tilføre smak og gi kjøttet en lekker, blank over-
flate. Glaze inneholder ofte noe syrlig, som eddik 
eller vin, og noe søtt, som sukker eller honning. 
Det søte kan lett bli brent, så pass godt på mot 
slutten av steketiden!

SLIK GJØR DU

1. Skjær sylta i biter. Sett den på tannpirker (uten fluor- 
 smak) sammen med sviske og aprikos.

2. Vask rucculasalaten og vend den i litt olje.  Krydre med salt og pepper.
3. Legg salaten på fat med syltepinnene på toppen.

 Serveres som en av flere tapasretter.

Porsjoner: 5

INGREDIENSER

• 3 skive julesylte ca. 1,5 cm tykke• 1/2 pk ruccula
• 18 stk svisker uten sten• 18 stk tørket aprikos• 2 ss olivenolje
• 1 ts nykvernet pepper• 1 ts salt

Når du skal servere juletapas må du sørge for 
å justere mengden etter hvor mange retter du 
ønsker å lage. Retten kan brukes som forrett, 
når du har lyst på noe godt eller som en del av 
et tapasbord.

Syltepinner

Tipsene som  
gjør julas 

matgleder 
enda bedre!

Ta med et tipsark 
eller tre

Kundene dine trenger tips 
og oppskrifter på julemat, 
for når det er et år mellom 
hver gang, går det lett i 
glemmeboka. 
Print ut denne plakaten  
og alle de gode tipsene på 
hvert sitt oppskriftsark.
Plasser dem sentralt i 
butikken så kundene kan 
forsyne seg. Som en 
ekstra juleservice fra deg – 
til dine kunder!

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.

     Gode tips om julas råvarer, som du kan
                               glede kundene dine med



Ser vi bort fra poteter, saus og diverse 
tilbehør, er det i all hovedsak to ting vi 
spiser til middag julaften; svineribbe og 
pinnekjøtt. 55 % sier de spiser ribbe, 
mens 37 % sier de spiser pinnekjøtt til 
middag på julaften. I tillegg er det rundt 
25 % som sier de spiser julepølser og 
medisterkaker, men det er vel rimelig å 
anta at dette deler tallerken med ribbe 
i svært mange tilfeller. 
 Andre middagsalternativer på jul-
aften er svært lite utbredt. Det er altså 
ribbe og pinnekjøtt som gjelder. Og 
slik har det vært i lange tider, disse 
tallene har vært temmelig stabile de 
siste ti-tolv årene. Det er neppe noen 
annen dag i løpet av året hvor middags-
tallerkenene er så til de grader klar 
over hva de har i vente. 

Ribbe i øst, pinnekjøtt i vest
Om	du	bor	øst	eller	vest	for	Langfjella	
bestemmer hvorvidt du spiser ribbe 
eller pinnekjøtt til middag på julaften. 
Dette er selvfølgelig satt litt på spissen 
i god populistisk stil. Men vi finner et 
tydelig skille mellom vest og øst; det 
spises klart mest pinnekjøtt i vest, mens 
det spises klart mest ribbe i øst. Tilsvar-
ende spises det klart minst ribbe i vest, 
mens det spises klart minst pinnekjøtt 
i øst. Når det gjelder julepølse og me-
disterkaker er dette også desidert mest 
populært på Østlandet. 
 Nordlendingene er mer uforutsig-
bare. Tradisjonelt har ribbe og pin-
nekjøtt vært omtrent like utbredt. De 
siste åtte-ti årene har man dog tatt 
østlendingenes parti og spiste mest 
ribbe,	før	man	i	fjor	snudde	helt	og	lot	
ribba vike til fordel for pinnekjøttet. 

Julemat i hele romjula
Julematen har selvfølgelig sitt 
«høydepunkt» på julaften. Men det er 
fortsatt stor interesse for tradisjonell 
julemat gjennom romjula. Om lag seks 
av ti svarer at de spiser julefrokost eller 
julelunsj/-brunsj med mange forskjel-
lige retter eller påleggstyper 1. juledag. 
Og omtrent like mange svarer at de 
synes det er viktig å spise tradisjonell 
julemat i romjulen. 
 De mest populære julematproduk-
tene til frokost eller lunsj/brunsj i 
romjulen er røkelaks/gravlaks, egge-
røre, sylte, svineribbe og sild. Mens de 
mest populære julematproduktene til 
middag i romjulen er ribbe, laks/ørret, 
pinnekjøtt, risgrøt og julepølser. 

Hva betyr dette for salget?
Alle vet at julematen skaper omsetnings- 
topp. Det betyr at man må ha varene 
som etterspørres i tilstrekkelig mengde, 
til en konkurransedyktig pris. Men det 
betyr også at det er muligheter for 
mersalg. Ved, for eksempel, å løfte fram 
de mer tradisjonelle og litt «glemte» 
julematproduktene. Ved å tilby nye og 
litt utradisjonelle retter og kombina-
sjoner for å prøvesmake på jula i førjuls-
tiden. Eller ved å selge mer tilbehør til 
den klassiske maten. Dine kunder er 
også i juletiden åpne for tips, råd og 
gode ideer. En del av dem finner du på 
matprat.no
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Julaften er årets mest tradisjonsrike dag. Noe som tydelig kommer til uttrykk når vi 
ser hva folk har til middag denne mest fredfulle av årets aftener.

JULENS MATTRADISJONER, ANNO 2012

JULAFTENS MIDDAGSTALLERKEN
Dette spiser vi: Hva spises hvor:

•	 55	%	Ribbe	 •	Oslo:	 	 ribbe	57	%,	pinnekjøtt	26	%
•	 37	%	Pinnekjøtt	 •	Østlandet:	 ribbe	76	%,	pinnekjøtt	17	%
•	 25	%	Julepølser	 •	Vestlandet:	 ribbe	20	%,	pinnekjøtt	73	%
•	 24	%	Medisterkaker	 •	Midt-Norge:	 ribbe	66	%,	pinnekjøtt	31	%
•	 		4	%	Kalkun	 •	Nord-Norge:	 ribbe	40	%,	pinnekjøtt	52	%
•	 		3	%	Skinkestek	
•	 		2	%	Risgrøt	 	

DE MEST POPULÆRE JULEMATPRODUKTENE I ROMJULA

Mest	populære	til	frokost/lunsj/brunsj Mest	populære	til	middag
% som svarer de spiste dette  % som svarer de spiste dette

•	 67	%	Røkelaks/gravlaks	 	 	 •	58	%	Ribbe
•	 60	%	Eggerøre	 	 	 •	54	%	Laks/ørret
•	 58	%	Sylte	 	 	 •	50	%	Pinnekjøtt
•	 52	%	Ribbe	 	 	 •	49	%	Risgrøt
•	 48	%	Sild	 	 	 •	48	%	Julepølser
•	 44	%	Juleskinke	 	 	 •	47	%	Kalkun
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-	Vi	trengte	et	push	for	å	komme	i	
gang,	forteller	ferskvaresjef	Sven-
Martin	Gelsdorf.	Men	da	vi	satset,	
fokuserte	vi	sterkt	på	hva	vi	kunne	tilby
kundene	i	form	av	ekstra	service,	god	
faglig	kompetanse	og	ferdige	menyer,	
hentet	fra	blant	annet	MatPrat	sine	
hjemmesider.	Vi	utvidet	også	med	fem	
meter	ekstra	lammedisk,	istedenfor	
salat	og	pålegg	i	delikatessedisken.	
Ved	siden	av	alle	tipsene	og	menyene,	
la	vi	også	opp	til	en	betydelig	grad	av	
sameksponering,	med	alt	fra	fløte-
gratinerte	poteter	og	sopp,	til	egen-	
produserte	desserter.	
	 -	Både	i	den	manuelle	og	de	selv-

betjente	diskene	har	vi	hatt	våre	egne	
spesialiteter	og	alt	annet	av	styknings-
deler	fra	lam.	Og	vi	har	hatt	Gildes	
Hallingskarvet-produkter	for	økt	volum	
og	utvalg,	samt	ferske	Vill-lam	fra	
Førde.	
	 -	Hver	fredag	har	det	vært	smaks-
prøver	å	få,	enten	på	fårikål,	frikassé	
eller	ytrefilet.	Lammefiletene	var	
hentet	ut	fra	en	egen	oppskrift	som	
kundene	kunne	ta	med	seg.	
	 -	Hele	vårt	utvidete	lammesortiment	
ble	presentert	for	kundene	gjennom	
innbydende	eksponeringer	og	omfat-
tende	bruk	av	eksponeringsmateriell,	
særlig	før	helgene.	

-	Når	vi	nå	gjør	opp	status	i	oktober,	og	da	er	lamme-
sesongen	vel	og	merke	ennå	ikke	forbi,	har	vi	hatt	en	
salgsøkning	på	nesten	18	%!	Og	vi	har	passert	10	tonn	
totalt!	Vi	satte	fokus	på	stort	utvalg	og	bruttofortjen-
este,	og	har	derved	klart	å	flytte	salget	fra	fårikål	og	
over	på	spesialiteter.	Det	resulterte	riktignok	i	en	
nedgang	på	500kg	fårikålkjøtt,	men	salget	av	de	andre	
produktene	har	jo	kompensert	for	dette	i	massevis,	
konkluderer	en	glad	ferskvaresjef.	

Gratulerer!	
Dere	ble	Årets	Lammebutikk	2012,	konkluderer	vi.

SATSET PÅ ”ÅRETS LAMMEBUTIKK” 

- fikk heder og ære 
- og formidabel

omsetningsvekst
Vi har aldri vært i tvil: Butikkene som har vært med på våre 

konkurranser har fått resultater av innsatsen. Slik gikk det med 
Meny Kolsås i Bærum også.
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Planene for hvilke aktiviteter og perioder det blir i 
2013 er lagt, og etter lanseringen av “nye MatPrat” 
i november 2012, følger vi opp med nye kampanjer 
i hele 2013. Nytt blir også at året blir delt opp i seks 
aktivitetsperioder.  I hver aktivitetsperiode fokuseres 
det rundt overordnet situasjon, som beskriver seson-
gen og produktene på en tydelig måte. 

Første kampanje 2013 blir “Vintermat”
Nyåret starter gjerne med behov for å lage mat 
som både er litt sunnere, og som er rask og enkel å 
tilberede. Her er retter av svinekjøtt, egg og kylling 
sentralt. Men vinter er også tid for helgekos, og da 
er klassiske tradisjonelle retter som en god skinke-
stek eller en kraftig gryte med storfekjøtt midt i 
blinken! 

Aktiviteter MatPrat 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 - 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


