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MEDIEPLAN 
Internett

Uke 3 4 5 

VG.no	 •	 •	 •	
VG	Mobil	 •	 •	 •	
Facebook	 •	 •	 •
Spotify	 •	 •	 •
Side2.no	 •	 •	 •
Webtraffic	 •	 •	 •		

Dette er noen av bannerannonsene. 
De peker til en kampanjeside på matprat.no med 20 splitter nye oppskrifter i serien 
Sunt, hot & spicy.

MEDIEPLAN TV
Uke 3 4 5 

TV2	 •	 •	 •	
TV3	 •	 •	 •
TVNorge	 •	 •	 •
Zebra	 •	 •	 •
FEM	 •	 •	 •
Viasat	4	 •	 •	 •
National	Geographic	 •	 •	 •

Det er ingen grunn til at sunn mat skal 
være kjedelig og smakløs. Så på det 
nye året smeller MatPrat til med en ny 
serie med sunne retter med svinekjøtt, 
kylling og storfekjøtt. De 18 rettene er 
inspirert av krydder og smak fra hele 
verden og vil garantert gi litt futt og fart 
i det nye året.

Sunt kjøtt i disken
Det er det magre svinekjøttet som får 
mest oppmerksomhet i kampanjen, men 
magert kyllingkjøtt og biffkjøtt er også 
aktuelle råvarer i perioden. 

• Svinekjøtt i strimler
• Svin ytrefilet
• Svin indrefilet
• Skinkebiff
•	Kyllingfilet
• Strimlet kyllingkjøtt
• Storfekjøtt i strimler
• Magre biffer

På TV og Internett
Den samme kampanjen vil gå både på 
TV og Internett. Det blir to reklame-
filmer	og	seks	nettannonser	med	full	
fokus på magert svinekjøtt – hot & spicy. 
Vi	har	“spicet	opp”	to	MatPrat-filmer	
med å vise til 18 nye hot & spicy opp-
skrifter på matprat.no

Film 1: 
Strimlet svinekjøtt, 
Kickwok + hot & spicy
Sunn og spennende mat i full fart! Et 
godt bevis på at ordentlig og smakfull 
mat kan lages fra bunnen av på minimalt 
med tid.

Film 2: 
Svin ytrefilet, 
Svinefilet Teriyaki + hot & spicy
Enkel og sunn hverdagsmat som smaker 
ekstra	godt.	Lekre	skiver	av	svin	ytrefilet	
med fullkornspagetti og teriyakisaus.

Ny serie bilder og oppskrifter
I forbindelse med årets første Sunn-
kampanje har vi laget en ny bildeserie 
med fristende og fargeglade middager. 
Fellesnevneren for middagene, foruten 
at de selvsagt er sunne, er at de er 
smaksatt med krydder som gjør at de er 
enten litt hotte, litt spicy eller både hot 
& spicy. Middagene er ukompliserte og
hverdagslige – akkurat slike middagstips 
kundene dine setter pris på. 
I ukene 3-5 vil de nye oppskriftene bli 
vist ofte i bilde-karusellen på forsiden av 
matprat.no og postet som dagens gode 
middagstips til 80.000 personer som 
liker oss på Facebook.
De nye bildene med Sunn, hot & spicy 
og andre fristende bilder med 
fokusråvarene kan du låne gratis fra 
matbilder.no.

Sunne fordeler med svinekjøtt
• Magert, kun 2 – 5 % fett
• Proteinrikt, som holder deg lenger mett
• Proteiner av høy kvalitet bygger muskler
• Sink som gir godt immunforsvar
• Vitamin B12, gir godt humør og overskudd
•	Riboflavin/B2,	har	betydning	for	forbrenning,	hud,	negler	
 og hår 
• Mørt, magert og god smak som gjør det lett å variere

Sunt svinekjøtt – hot & spicy!
Starten på et nytt år er tid for sunn mat, og med litt mer “krutt og 
krydder” i matveien blir de sunne rettene med magert svinekjøtt straks 
litt mer spennende.
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Spicy svinekjøtt som vil 
krydre hverdagen

Renskåret svinekjøtt har virkelig eta-
blert seg som en anvendelig råvare i 
sunne og gode retter. Særlig i hverdagen 
har renskåret svinekjøtt blitt populært i 
raske retter som wok og andre panne-
retter. Det er fortsatt noen som synes 
at sunn mat er litt kjedelig og smakløs, 
men med det sunne svinekjøttet med 
for eksempel “Spicy couscous-salat” 
eller “Provencekrydret ratatouille” blir 
det litt mer futt og fart i maten. 

Ytrefilet i skiver
Når	ytrefileten	skjæres	opp	i	ca.	2	cm	
tykke skiver får man små og delikate 
biffer som er omtrent like store. De kan 
også skjæres opp i strimler eller biter til 
gryte eller grillspyd.  

Indrefilet
Det møreste stykket på grisen. Sitter 
på innersiden av ryggen. Kan stekes hel, 
eller skjæres i små biffer. 

Strimler av svinekjøtt
Magert renskåret svinekjøtt som blir 
skåret i tynne strimler. Selvskrevent 
til wok og andre raske gryter, supper, 
wraps og pastaretter. Blir saftigst og best 
med kort tilberedningstid.

Skinkebiff
Biffer av renskåret kjøtt fra skinka 
på	grisen.	Egnede	stykker	er	flatbiff,	
mørbrad, rundstek eller bankekjøtt som 
skjæres i porsjonsbiffer.

Tørt krydder
- Rød pepper
- Hvit pepper
- Sort pepper
- Szechuan pepper
- Chili
- Koriander
- Timian
- Oregano
- Rosmarin 
- Nellik
- Karri
- Paprika

Friskt krydder
- Koriander 
- Salvie
- Oregano
- Timian
- Basilikum
- Persille
- Estragon
- Sitron

Råvarene du skal selge 
– og krydderet som hører med 
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Råvarene du skal selge 
– og krydderet som hører med 

Kyllingfilet	er	folkets	sunnhetsfavoritt.	
Vi	rett	og	slett	elsker	kyllingfilet,	og	
har lært oss å bruke den til all verdens 
retter.	Kyllingfilet	er	mørt	og	saftig,	og	
er derfor veldig anvendelig i mange 
forskjellige retter, for eksempel en 
Karrigryte, eller en Brennheit suppe.   

Strimlet kyllingkjøtt
Kyllingkjøtt skåret i tynne strimler kan 
brukes i en mengde sunne og raske ret-
ter, og er godt egnet til wok, wraps og 
pastaretter. 

Kyllingfilet
Kyllingfilet	er	kyllingbryst	uten	skinn	
og bein, og inneholder nesten ikke fett.  
Det er et mørt og anvendelig lite stykke 
kjøtt med vide bruksområder. Den kan 
stekes hel, i skiver, biter eller strimler. 

Kyllingfilet tynnskåret
Kyllingfileter	som	er	delt	i	to	på	langs,	til	
små tynne schnitzler. De har kort tilbe-
redningstid, og kan brukes til satayspyd, 
strimlet kjøtt og mye annet. 

Sunt, fargerikt og mye 
smak med kylling

Tørt krydder:
- Chilli
- Spisskummen
- Kardemomme
- Fennikel 
- Tandoori
- Gurkemeie
- Koriander 
- Karripasta
- Ingefær

Friskt krydder:
- Sitrongress
- Koriander
- Hvitløk
- Estragon
- Lime
- Ingefær
- Fennikel
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Råvarene du skal selge 
– og krydderet som hører med 

Hot og spennende med 
sunt og magert storfekjøtt

Tørt krydder 
- Sort pepper
- Kajennepepper
- Allehånde
- Laurbærblad
- Merian
- Grønn pepper
- Paprika
- Timian
- Basilikum
- Chilli

Alle	biffer	og	fileter,	med	unntak	av	en-
trecôte har en fettprosent på mellom 2 
– 4 %. Derfor er det ingen grunn til ikke 
å velge biffkjøtt til sunne retter. Biffkjøtt 
har i utgangspunktet en nøytral og kraftig 
kjøttsmak,	og	kan	fint	kombineres	med	all	
verdens kryddere, som for eksempel en 
Thaibiff salat. Eller en Salsasteak. 

Biffstrimler
Mørt og magert storfekjøtt som er skåret 
i tynne strimler. Egnet til tex-mex, pasta, 
wraps, wok og gryteretter. 

Flatbiff
Flatbiffen er det største biffstykket på låret, 
og er en mager og real hverdagsbiff. Mør-
heten	kan	variere	noe,	men	har	i	de	fleste	
tilfeller en akseptabel mørhet til biff. Er 
også egnet til å skjæres opp i strimler eller 
grytebiter. 

Mørbradbiff
Mørbrad er et ypperlig stykke biffkjøtt som 
sitter	øverst	på	låret.	Kjøttet	er	fintrevlet	
og har en bra mørhet. Mørbradbiff er et 
gunstig kjøp i forhold til pris og mørhet. 

Ytrefilet biff
Ytrefileten	sitter	på	ryggen,	og	strekker	
seg fra låret og fram til entrecôten foran 
på	ryggen.	Ytrefilet	skjæres	i	ca.	2	cm	tykke	
skiver til biff.

Friskt krydder
- Hvitløk
- Chilli
- Timian
- Basilikum
- Pepperrot
- Karse



Slik gjør du

1. Vask og rens grønnsakene. Finsnitt kål og 

riv gulrot. Bland med kesam, pepper og anis.2. Krydre bi� ene. Stek dem på god varme til 

det kommer kjøttsaft opp på over� aten, snu 

bi� ene og stek til det pipler kjøttsaft opp på 

andre siden. Da er bi� en medium stekt.Server med peppercoleslaw og poteter.

Salsabi�  med peppercoleslaw
I dag kan saken være salsabi� ! Et bi� måltid som med all sin 

smak byr på skyhøy trivselsfaktor og saftig sunt kjøtt.
Porsjoner: 4

Ingredienser
150 g ytre� let av storfe4 stk bi�  av storfe (à 150 gram ,ytre� let 

eller mørbrad)
1 ts salt

2 ss margarin eller olje til steking
Peppercoleslaw:300 g hodekål2 stk gulrot 

1 beger kesam
3 ts pepper

1 ts anis

1 glass salsa

Her har du en rett med mindre fett, men mer krydder som gir smak.
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Overalt i landet møter vi dyktige og kompetente ferskvaremedarbeidere, 
som kundene har tillit til og gjerne spør om råd og tips. For å gjøre råd-
givningen enklere har vi laget et enkelt hjelpemiddel til deg som møter 
kundene.

Dine anbefaling er er gull verdt

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 din skriver.

Her har du en rett med mindre fett, men mer krydder som gir smak.

Slik gjør du

1. Krydre bi� ene med salt og pepper. Brun 
dem raskt på sterk varme, 2-3 minutter på 
hver side. Etterstek på lavere temperatur i 
3-4 minutter.

2. Stek frukt, ingefær og chili raskt i en steke-

panne på svak varme, strø over koriander.Serveres med ris.

Skinkebi�  med appelsin og ananas
Her er en frisk og spicy skinkebi
 variant. Ananas og appel-

sin matcher skinkebi
 en på en ypperlig måte, mens chilien 

får sette preg på retten, uten å dominere. Porsjoner: 4

Ingredienser
4 stk skinkebi� , à 150 gram2 ss rapsolje, til steking1 ts salt

½ ts pepper

8 skiver ananas2 stk appelsin, skrelt og i skiver 2 stk rød chili, i skiver2 ss frisk ingefær, hakket4 ss frisk koriander, hakket

I denne aktivitetsperioden er det det sunne og 
slankende som står i fokus, etter at årets mat-
høydepunkter er tilbakelagt. Tabloidpresse og 
ukeblader selger slanketips med krigstyper, så 
det er bare å ruste seg for en sunn etterspør-
sel. Mange forbinder dessverre sunn mat med 
mat som er kjedelig. For å avlive den myten 
har vi utviklet konseptet ”Sunt, hot & spicy”. 
Det består av 18 nye retter som tilfredsstiller 

tidens sunnhetskrav, samtidig som det setter 
en ekstra spiss på hverdagsmaten. Spør kun-
dene deg til råds, har vi laget alle oppskriftene 
på enkle oppskriftsark som du kan printe ut og 
gi kundene. Vi har lagt vår fagkunnskap ned i å 
utvikle hver oppskrift, så du kan trygt anbefale 
dem som dine egne. Gull verdt for kundene, 
for deg og for oss. Vinn-vinn-vinn.

Her har du en rett med mindre fett, men mer krydder som gir smak.

Slik gjør du

1. Krydre svinebi� ene med salt og pepper. 
Brun dem raskt på sterk varme, 2-3 minutter 

på hver side. Etterstek på lavere temperatur 

i ca. 3 minutter. Stek ananasskivene i samme 

panne de siste to minuttene.2. Varm hamburgerbrød som anvist på 
pakken og fyll med spinat, kjøtt, ananas, 
løk og aivar. 

Svineburger

Har du lyst på en lettvint, sunn og smaksrik middag?

En god hot svineburger gjør susen for sultne og sunnhets-

bevisste matelskere.

Porsjoner: 4

Ingredienser
600 g svin ytre� let, i 8 stk tynne skiver

1 ts salt
½ ts pepper

3 ss rapsolje, til steking80 g spinat, vasket og renset1 stk ananas, i skiver1 stk rødløk, i ringer 8 ss aivar

4 stk hamburgerbrød, grove

Slik gjør du

1. Stek kålen i en gryte i 2-3 minutter. 
Tilsett aprikoser, eddik og ingefær. 2. Krydre bi� ene med salt og pepper. 

Brun dem raskt på sterk varme, 2-3 minutter 

på hver side. Etterstek på lavere temperatur i 

3-4 minutter.

3. Legg en spiseskje sennep på hver av 
bi� ene og server med poteter

Skinkebi�  med sennep og kål
Lekkert og lettlaget. Smakfull rett som får et verdig smaks-

punktum fra sterk og god sennep

Porsjoner: 4

Ingredienser
4 stk bi�  av svin ytre let, à 150 gram

1 ts salt
½ ts pepper

2 ss � ytende margarin eller olje til steking
4 ss sennep

800 g hodekål,  nsnittet12 stk tørket aprikos, hakket 2 ss olje til steking3-4 ss eplecidereddik 

2 ss fersk ingefær, hakket

Her har du en rett med mindre fett, men mer krydder som gir smak.

Retter med mindre
fett, men mer krydder

som gir smak.

Spør etter 
oppskriften!

Denne lille plakaten skal gjøre kundene dine oppmerksomme på våre oppskrifter. Plassér dem i krydderhyllene, i kjøttdisken, osv.
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Lurer du på noe i krydderets eksotiske verden skal du spørre 
Kari Vetlesen. Eller rettere sagt, slå opp i boka hennes. Hun har nemlig 

laget Norges første og komplette krydderleksikon. 

Oppslagsverket – som ganske enkelt 
heter «Krydderleksikon» – er på mer 
enn 500 sider, og inneholder blant annet 
beskrivelse, anvendelse og historien til 
rundt 600 kryddere, krydderurter, kryd-
derblandinger og kryddersauser. Og Kari 
lever som hun lærer. Hennes eget lille 
kjøkken i Kardemomme-byen, Kampen i 
Oslo, er en ren krydderoase. 

- Dette er korarima, et nordøstafrikansk 
krydder jeg oppdaget i forbindelse med 
bokprosjektet. Her er bukkehornkløver, 
den lukter litt som høy. Og her har jeg 
korianderfrø. De smaker helt annerledes 
enn korianderblader, men både frø-
ene og bladene er blant mine favoritter. 
Korianderbladene har en unik smak, og 
er	geniale	til	kylling,	kjøttkaker	og	fisk,	
sier hun.

Gode råd
Hun synes nordmenns kryddervaner er 
litt bevisstløse, men at holdningene til 
krydder så absolutt er i bedring. - Folk 
blir inspirert av reiser, media og eksotisk 
utvalg i innvandrerbutikker. Mitt råd er 
å eksperimentere. Etterhvert er utval-
get blitt bra i norske butikker, så det er 
bare å handle inn og prøve seg fram. Og 
gjerne lage sine egne krydderblandinger. 
Noen råd kan imidlertid være greit å ta 
med underveis. - Først og fremst, kjøp 
ferskt krydder, slår hun fast. - Ferdigmalt 
pepper er en katastrofe, så her må man 
bruke kvern eller morter.

- Det er alltid best med friske urter. 
Plastpottene som urtene står i når 
du kjøper dem i butikken, blir fort for 
små. Derfor bør de plantes om i en ny 
krukke med mer jord. La urtene få mye 
lys i vinduskarmen, men ikke for mye 
direkte sollys. Urtene tåler ikke å tørke 
ut. Timian, som er min norske favoritt, er 
imidlertid mer hardfør. Jeg bruker mye 
frisk timian, gjerne sammen med sitron 
til blant annet svinekjøtt, forteller hun.

Kryddernes krydder
- Hvis jeg matte velge ett krydder måtte 
det bli pepper. Det er det viktigste kryd-
deret. Det var det første som kom til 
Europa under romertiden, og har altså 
vært i bruk her i 2.500 år. Pepperet var 
vanskelig å få tak, dyrt og hadde der-
for høy status. Pepper har en utrolig 
spennende historie. Og som krydder 

er det uovertruffent og kan brukes til 
alt. Det framhever andre smaker og er 
helt uunnværlig i matlagingen. Jeg bruker 
nykvernet, svart pepper i all mat. Frisk, 
grønn pepper er også fantastisk godt. 
Det er mer aromatisk, har litt grønn-
saksaktig smak, og er litt mildere enn 
svart pepper.

På ethvert kjøkken
- Et basisutvalg på kjøkkenet kan være 
koriander og ingefær, som passer til 
lettere kjøttretter, mens kanel, kryd-
dernellik og kardemomme passer til 
tyngre retter. Selv bruker jeg mye spiss-
kummen, som ikke må forveksles med 
karve på norsk. For dem som ikke har 
brukt krydder utover salt og pepper før, 
anbefaler jeg å bruke oppskrifter som 
inspirasjon og prøve seg fram.

Krydderinspir atoren

Anbefalte kryddere til svin 
og kylling:

• Rosmarin
• Timian
• Sitron
Tilfør gjerne eplesider under tilberedelsen 
for å få fram saftighet, og gjerne litt sukker. 

Og husk: alltid salt, pepper og hvitløk.

Anbefalte kryddere til storfe-
kjøtt, inspirert av nordafrikansk 
gryte:

• Kanel 
• Søt, tørket frukt, som dadler, rosiner 
 og svisker
• Ingefær
• Gurkemeie

Og husk: alltid salt, pepper og hvitløk.

Anbefalte kryddere til kylling-
filet, inspirert av Thailand:

• Ingefær
• Chili
• Hvitløk
• Sesamolje
• Lime (sitrongress)
• Masse frisk koriander

Og husk: alltid salt, pepper og hvitløk.

Eksotisk i grøftkanten
- Krydder forbindes gjerne med Østen, 
men vi trenger ikke å dra lenger enn til 
nærmeste	grøftekant	for	å	finne	planter	
som er godt egnet i matlagingen. Eksem-
pler på dette er løpstikke, brennesle og 
pepperrot. Lenge oppfattet jeg kryd-
deret Tade som eksotisk, helt til det gikk 
opp for meg at det er det vi på norsk 
kaller vasspepper, som ikke er kjent som 
krydder i Norge i det hele tatt.

Ut kjøkkenveien skjønner vi at krydder-
verdenen er utømmelig for muligheter, 
som kan gi helt nye matopplevelser av 
både kjente og ukjente retter.
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Gjør deg 
klar!

Neste kampanje er Rask 
MatPrat uke 7 – 9
Her er det alle hverdagsmåltidene som 
står i fokus, og da dreier det seg om 
mat som er rask, enkel og smaker 
godt. Kampanjen blir både på TV og 
Internett, og her blir det skikkelig 
hverdagsmat som folket liker.
Retter med kyllinglår, koteletter, 
kjøttdeig av svin, kjøttdeig av 
kylling, og pølser. 

Ukesmeny med
Rask MatPrat!
Mange opplever at det på travle 
hverdager er vanskelig å komme 
på gode og nye middagsmål- 
tider, og velger ofte det man 
kan fra før av. MatPrat gjør 
hverdagene enklere med en 
rekke raske middagstips, og 
presenterer dette i ukesmenyer 
både på matprat.no, i nyhetsbrev og i annonser.

Raskt å lage, lett å lære!
• Hverdagsmaten skal være rask og enkel å lage
• Rettene må være lette å lære, og huske til neste gang
• Vi ønsker ikke å bruke oppskrifter i hverdagen
• Sikrer et varmt måltid når tiden er knapp
• Noe alle liker
• Rettene må ha få og tilgjengelige ingredienser

Alle oppskriftene på Rask Matprat følger disse kriteriene.

Produkter i kampanjen:
• Svinekoteletter
• Nakkekoteletter
• Kjøttdeig av svin, inntil 10 % fett
• Kjøttdeig av kylling, inntil 10 % fett
• Kyllinglår, ferdiggrillede
• Røkte kjøttpølser
• Grillpølser
• Wienerpølser 

Mediaplan  uke  7 8 9
TV   •	 •	 •
Internett  •	 •	 •
Mobil   •	 •	 •

Sunnere mat med krydder

Krydder er plantedeler som røtter, frø, 
frukter, blader, blomster, eller bark med 
spesielle smaks- og duftegenskaper. 
Ta for eksempel kardemomme, som blir 
brukt verden over til desserter, grønn-
saks-, karri- og risretter. Disse aroma-
tiske frøene inneholder en olje som 
bidrar til å stimulere fordøyelsen og 
lindre luft i magen.

Kanel - er utvunnet fra barken på treet, 
og blir brukt i tradisjonelle søtsaker, 
kaker, desserter, te, kaffe og kjøttretter. 
Den medisinske effekten av kanel skal 
ha vært kjent i tusenvis av år. Den har 
lenge blitt brukt i behandling av diaré, 
forkjølelse og infeksjoner, og hevdes 
å ha en gunstig effekt på fett og farlig 
kolestrol i årene. Krydderet inneholder 
antioksidanter som motvirker skader 
fra frie radikaler i kroppen, samtidig som 
kanelen består av virus-, sopp- og bak-
teriehemmende stoffer. Kanel innehol-
der polyfenolet MHCP, som etterligner 
insulin. Forskning viser at det også kan 
bidra til å senke blodsukkernivået, og 
derfor kan være nyttig i behandling av 
type 2 diabetes. 

Chili - den heite, røde, er både elsket og 
fryktet på grunn av den sterke smaken. 
Chili inneholder mange antioksidanter 
som C-vitamin og betakaroten, og skal ha 
positiv effekt på blodtrykk og kolesterol. 

Mer antioksidanter enn i frukt 
og grønnsaker
Krydder smaker altså ikke bare godt, 
men kan vise seg å gjøre godt også. Et 
nytt norsk-japansk forskningsprosjekt 
tyder på at vanlige krydderier er fulle av 
antioksidanter. Kanskje er det ikke bare 
hva slags mat man spiser, men også hva 
en krydrer maten med, som avgjør hvor 
sunt kostholdet er.

- Innholdet av antioksidanter i de beste 
krydderplantene er svært høyt, faktisk 
betydelig høyere enn i frukt, bær og 
grønnsaker, sier Rune Blomhoff, 
professor ved Institutt for 
ernæringsforsking ved Univer-
sitetet i Oslo, som ledet under-
søkelsen.
- Hos nordmenn med normalt 
kosthold kan totalinntaket av 
antioksidanter i krydder bety 
mer	enn	det	de	fleste	får	i	
seg gjennom andre planter 
i kostholdet, fortsetter 
Blomhoff. 

Blant de tørkede krydder-
plantene som kom best ut 
er nellik, allehånde, kanel, 
rosmarin, timian, merian, 
safran, oregano, estragon og 
basilikum. Ved Planteforsk har 
Steinar Dragland i tillegg dyrket
frem fersk oregano, salvie, pepper-
mynte og sitronmelisse som kom ut
av undersøkelsen med godt skussmål. 
Tørkede urter inneholder mer antioksi- 
danter, fordi vannet er fordampet og stof-
fene i urtene er mer konsentrerte. Men til 
gjengjeld bruker vi gjerne større mengder 
friske urter når vi først bruker det. 

Øker forbrenningen
Det er ellers ingen myte at enkelte 
kryddertyper, slik som chili, svart pepper 
og ingefær, øker forbrenningen. Likevel 
er det nok dessverre ingen grunn til å 
slippe jubelen løs for dem som tenker 
at sterk mat er løsningen på å få til en
vektreduksjon. Effekten, som krydder 
har på forbrenningen, er dessverre så 
liten at den ikke har noen praktisk 
betydning for oss. Det hjelper med an-
dre ord ikke å ha chili på pizzaen for 
å gjøre den “slankende”. 

Men ulike 
kryddere og 
urter bidrar 
altså til å øke 
smaksopplevelsen 
og matgleden ved ethvert
måltid - og er et bevis på at 
sunn mat kan være både smaksrik, 
spennende – og kanskje litt ekstra sunn 
i tillegg.

Kilder: bramat.no, forskning.no

Vi bruker krydder for å gi maten ekstra smak, farge og aroma, 
og ikke minst for å framheve dens egenart. Men krydder 
kan også ha en helsebringende effekt. 
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6. februar er Samefolkets dag Lørdag 2. juni er det NM i grilling

27. september er Fårikålens Festdag 12. oktober er Verdens eggdag
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Aktivitetsplan 1. halvår 2012

Sunn Svin ytrefilet Biffkjøtt
 Strimlet svinekjøtt Kyllingfilet
  
Rask Svinekoteletter Pølser
 Kyllinglår Magre kjøttdeiger
  
Påske Lammestek 
 Egg 
  
Reinsdyrkjøtt Finnbiff, stek, filet,
 biff 
  
Sunn Svin ytrefilet Biffkjøtt 
 Strimlet svinekjøtt Kyllingfilet 
  
Festmåneden Skinkestek Egg (eggerøre, kaker/desserter)
mai Spekemat Kalkun 

Grill Sunn Skinkebiff Biff
 Svin ytrefilet Kalkunfilet 
 Kyllingfilet

Grill Rask Svin grillbog skiver Kyllinglår
 Koteletter Kjøttdeig (burger m.m.) 
 
Grill Gjester Svin ytrefilet Hel kylling
 Skinkebiff Kyllingfilet 
 ”Snadderpølser” Biffer og hele fileter
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Aktivitetsplan 2. halvår 2012

Tema            Produkter

Rask Egg (omelett) 
  

Reinsdyrkjøtt Finnbiff, stek, filet,
 biff 
  
Lam Årets ferske lam 
  

Reinsdyrkjøtt Finnbiff, stek, filet,
 biff 
  
Rask Nakkekoteletter Pølser
 Kyllinglår Magre kjøttdeiger

Tradisjon Skinkestek
 Koke og grytekjøtt storfe
 Koke og grytekjøtt lam

Jul Rask Julepølse, medisterkaker, juleskinke m.m.
 Sylter og ruller

Jul Tradisjon Juleskinke Ribbe
 Lettsaltet lammelår Pinnekjøtt
 Skinkestek Egg til kaker og desserter

Jul Gjest Kalkun

Reinsdyrkjøtt Finnbiff, stek, filet,
 biff

Grill Sunn Alle produkter som over
Grill Rask
Grill Gjester

Sunn Svin ytrefilet Biffkjøtt
 Strimlet svinekjøtt Kyllingfilet 
  

KampanjeperiodeAktivitetsperiode

Gjør deg 
klar!

Neste kampanje er 
Rask MatPrat uke 7 – 9


