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Hverdagsmaten skal være rask og enkel 
å lage, og rettene må være lette å lære 
og huske til neste gang. Folk flest vil 
helst ikke bruke oppskrifter i hverdagen, 
men vil gjerne ha et varmt måltid, selv 
når tiden er knapp. Rettene skal være 
noe alle liker, og ha få og tilgjengelige 
ingredienser. De aller enkleste opp-
skriftene til MatPrat er derfor raske å 
lage og lette å lære.

Fyll opp disken med
hverdagskjøttet
Stikkordet er enkle og tilgjengelige 
råvarer, som det er lettvint å bruke til 
å lage god hverdagsmat som hele 
familien liker. Dette er i utgangspunktet 
populære råvarer, som med denne 
kampanjen kommer til å bli enda mer 
populære.

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

På TV og Internett
Kampanjen med hverdagskjøttet går 
både på TV og Internett. Det blir 
reklamefilmer på TV med Koteletter 
og Kyllinglår, og bannerannonser på 
Internett med retter av koteletter, 
kyllinglår, kjøttdeig og pølser.  

Film 1:
“Koteletter med variasjon”
Det er enkelt å steke og enkelt å variere 
koteletter. Prøv klassikeren med surkål, 
Koteletter med spansk vri eller Hotte 
koteletter. 

Film 2:
“Kyllinglår tikka”
Lynraske kyllinglår på indisk. Et glass 
Tikka Masala, ferdiggrillede kyllinglår 
legges over.  Etter 15 minutter i ovnen, 
og vips så er det middag!

Ukesmeny med Rask MatPrat
Mange opplever at det på travle hver-
dager er vanskelig å komme på gode og 
nye middagsmåltider, og velger ofte de 

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.
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MEDIEPLAN
Uke 7 8 9 

TV • • • 
Internett • • •  
Mobil • • • 

Rask MatPrat hele uka:

I februar smeller MatPrat til med en kavalkade av hverdagsklassikere.

En ”kjapp en” i hverdagen 
              –  med koteletter, kyllin glår, kjøttdeig og pølser!
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Svinaktig godt o g raskt!
Retter av koteletter og kjøtt-
deig av svin er skikkelig norsk 
hverdagsmat. Dette er enkle og 
reale råvarer som smaker godt, og 
som de fleste liker. 

Koteletter med surkål er fortsatt en livrett for mange, men koteletter kan 
selvsagt brukes til all verdens spennende retter. Kjøttdeig av svin er en annen 
hverdagshelt, og her er det bare å trylle fram den ene gode og raske hverdagsretten 
etter den andre!

Svinekoteletter
Skal vi fortelle deg en liten hemmelighet? Svinekoteletter er ytrefilet 
med ben! Rett og slett mørt og magert kjøtt med benet som er godt 
å gnage på, og den tynne fettranden som du kan skjære av etter 
steking hvis du er på slanker`n. Svinekoteletter er best når de er 
nystekte, og så vidt gjennomstekt. 
Da blir de saftige inni, og 
sprøe og gode utenpå. 

Nakkekoteletter
Dette er kokker og matglade folks favorittkotelett. Her sitter ikke fettet på utsiden som på 
vanlige koteletter, men er fordelt litt over det hele. Så hvis smaken teller mer enn å stramme 
inn livreima, så er det nakkekoteletter som gjelder. Dette er mørt kjøtt som kan brukes til de 
samme rettene som vanlige svinekoteletter. 

Kjøttdeig av svin
Nordmenn elsker retter av kjøttdeig. Vanlig kjøttdeig er av storfe, og dette er en litt magrere 
variant laget av svinekjøtt. Den kan brukes til nær sagt alle typer kjøttdeigretter, fra pastaretter, 
taco, pizza, og kjøttboller. Kjøttet er lyst og har en god og mild kjøttsmak. 
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Kylling, koserett er som får 
                                     “ben” å gå på!
                                                           

Kylling er en kjempesuksess i Norge, og vi 
rett og slett elsker retter av kylling. 

Kyllinglår
Av en hel kylling blir det to 
supermagre kyllingfileter, et par 
vinger til lørdagskosen og to saftige og 
sprøstekte kyllinglår som alle bare liker. De fleste 
kyllinglårene som selges er ferdig grillede, og er bare å varme 
opp i ovnen eller stekepanna. Kyllinglår smaker best når 
skinnet er sprøtt og godt, og det trengs ikke mer enn litt salat 
og ris til, så er hverdagskosen sikret. 

Kyllingkjøttdeig
Kyllingkjøttdeig er for det meste benfritt kjøtt av kyllinglår 
som er kvernet. Kyllingkjøttdeig er lysere, lettere og mildere 
i smaken enn vanlig kjøttdeig, men kan brukes i mange av 
de samme rettene. Kyllingkjøttdeig inviterer også til raske 
koseretter, da den passer ekstra godt til litt mer sydlige eller 
eksotiske retter.  

Kylling passer ypperlig som travel hverdagskos. Vi stresser og maser, men 
vil likevel ha mat som smaker godt. Det har vi fortjent! Å sette tenna i 
et saftig kyllinglår er nettopp en slik hverdagsbelønning. En god pastarett 
med kyllingkjøttdeig er også skikkelig kosemat. Ja takk til mer kos!
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– Hurra! Pølser til middag!
Pølser er en sikker vinner for mange. Det er enkelt og godt. Og med det 
rette tilbehøret trenger du ikke ha dårlig samvittighet. 

Pølser har ofte ikke mer enn ca. 10 – 18 % fett, og med sunt tilbehør er dette super hverdagsmat for 
hele familien. Det finnes et stort utvalg av pølser, men det er de vanligste sortene som røkt kjøttpølse, 
wienerpølse og grillpølse som dominerer. 

Røkte kjøttpølser
Dette er klassikeren som vi nordmenn har livnært oss på i mange tiår. For mange er dette fortsatt 
den beste pølsa, og det som kjennetegner røkte kjøttpølser er at den kan brukes på så mange 
måter. Den kan trekkes som den er i vann, deles i to og stekes, eller deles i biter og brukes 
i supper, gryter og salater. Røkte kjøttpølser finnes både med og uten skinn. 

Grillpølser
Noen bruker grillpølser om sommeren, andre bruker 
grillpølser hele året. Det som er klart, er at du ikke tren-
ger grill for å servere grillpølser. Grillpølser kommer 
i flere varianter, med ost, litt hotte, tykke eller tynne… 
De kan stekes som de er, eller de kan med fordel brukes 
i en pølserett. Og innbakte pølser er en skikkelig klassiker 
alle bare må like. 

Wienerpølser
Wienerpølsa er den vi kjenner fra pølseboder og barne-
selskaper. Lang og tynn, og med den rette knekken når du 
biter i den. Dette er den rette pølsa for kjennere. 
Wienerpølser finnes i litt ulike varianter, vanlig, litt mag-
rere og kyllingwiener.  Wienerpølser kan også brukes til 
middagsmat, for eksempel med sursøt saus med litt ekstra 
mye paprika, gulrot og ananas i. 
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Gjør deg 
klar!

Påske er neste kampanje!
Det er tre produkter som skiller 
seg ut som super påskemat: Lam-
mestek, egg og reinsdyrkjøtt. 

Lammekjøtt
Påskelam er et begrep, og lammestek i påska er obligatorisk. 
Et stort lammelår i ovnen passer seg selv i to til tre timer, og 
skaper skikkelig hygge rundt bordet. 

Egg
Til frokost er det kokt egg, eller du kan lage en raus egge-
pannekake med bacon. Egg er også det beste turpålegget. 
Og husk! Vi dobler forbruket av egg i påska!

Reinsdyrkjøtt
Reinsdyrstek er enkelt å tilberede, og det flotte med reins-
dyrkjøtt er mørheten og den gode viltsmaken. 

Medieplan  uke 12 13 14
TV (kun reinsdyrkjøtt)   X  X
Matprat.no, Facebook, nyhetsbrev  X  X X
iPad magasin påske   X  X X

Slik kan du gjøre hverdagene enklere for kundene dine:

      Ukesmeny 
med raske middagsti ps
Alle er vi opptatt av å spare tid. Det er tiden som er knapphetsfaktoren 
i folks hverdag. Derfor vil kundene dine garantert sette pris på at de får 
forslag til en ukesmeny og dagens middag i din butikk. 

Det er typisk norsk å samles rundt mid-
dagsbordet. Ettersom middagen gjerne 
er dagens eneste felles måltid i hjemmet, 
ønsker vi gjerne at det skal være et 
varmt måltid. Aller helst skal det også 
være noe som er raskt å tilberede, og 
som man ikke trenger å finne en koke-
bok for å lykkes med.

Om sommeren er vi trolig mer kreative 
og impulsive i handlemønsteret vårt enn 
vi er nå i den kalde årstiden. Etter endt 
arbeidsdag rømmer vi hjem fra jobb på 
ettermiddagen i håp om å være hjemme 
før mørket faller på. På vei hjem er det 
innom butikken for “å finne på noe til 
middag”. Da gjelder det å benytte seg av 
situasjonen og gi tips om middagsretter 
som er raske å tilberede. En plakat med 
ukesmeny kan være nettopp det som gir 
middagsideen til kunden på vei hjem fra 
jobb.

MatPrat får ofte tilbakemeldinger fra folk 
om hva de kunne ønske seg på mat-
prat.no ved en oppgradering av siden. 
Der seiler ukesmeny opp som et av de 
mest populære ønskene. Derfor vet vi 
at ukesmeny er noe folk ønsker seg og 
kommer til å benytte seg av.  Ved å sette 
opp en ukesmeny er det enklere å vite 
hva man skal handle i butikken, og dess-
uten er man sikret en meny med vari-
erte produkter og retter.

Ukesmenyer fra MatPrat kan du laste ned fra matprat.no/bransje. 
Du finner dem under Sameksponering i høyremargen. Du ser et 
eksempel her, sammen med en plakat du også kan printe ut og 
eksponere for kundene. Fra vår side presenterer vi de samme 
ukesmenyene både på matprat.no, i nyhetsbrev og i annonser.

Vi har menyen klar for hele uka. 
Alle oppskriftene � nner du på matprat.no

          Lurer du   på hva du skal ha       til middag?

Mandag: Wienerpølser med sursøt saus
http://www.matprat.no/sunnTirsdag:Kyllingkarbonade med mozzarella

http://www.matprat.no/sunnOnsdag:Koteletter med pastahttp://www.matprat.no/rask

Fredag:Pastasalat med amerikansk vri
http://www.matprat.no/rask

Torsdag:Kyllinglår med stuede gulrøtter
http://www.matprat.no/rask

Uke 
7



Utgiver 
Opplysningskontoret for egg og kjøtt
Lørenveien 40,
Postboks 395 Økern, 0513 Oslo
Telefon 23 18 30 00
Telefaks 73 56 48 01
www.matprat.no
e-mail: post@matprat.no

Redaksjon 
Åse Kringlebotn, ase.kringlebotn@matprat.no
Marit Løvbrøtte, marit.lovbrotte@matprat.no
Even Nordahl, even.nordahl@matprat.no
Bjørn Tore Teigen, bjorn-tore.teigen@matprat.no

Foto
Aina Hole, Veslemøy Vråskar,  
Kim Holte, Synøve Dreyer, Astri Hals

Redaksjonell produksjon
Gazoline AS
Telefon 21 51 21 00
E-post: post@gazoline.no
www.gazoline.no

6. februar er Samefolkets dag Lørdag 2. juni er det NM i grilling

27. september er Fårikålens Festdag 12. oktober er Verdens eggdag

 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   25 26
Tema            Produkter 2.1.

8.1.  
9.1.
15.1.  

16.1.
22.1.  

23.1.
29.1.  

30.1.
5.2.  

6.2.
12.2.  

13.2.
19.2.  

20.2.
26.2.  

27.2.
4.3.  

5.3.
11.3.  

12.3.
18.3.  

19.3.
25.3. 

26.3.
1.4.  

2.4.
8.4.  

9.4.
15.4. 

16.4.
22.4.  

23.4.
29.4.  

30.4.
6.5.  

7.5.
13.5. 

14.5.
20.5. 

21.5.
27.5.  

28.5.
3.6.  

4.6.
10.6.  

11.6.
17.6.  

18.6.
24.6.  

25.6.
1.7.  

Fra
Til 

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

  27 28 29  30 31 32 33 34 35 36  37 38 39 40 41 42  43 44 45 46 47 48 49 50   51 52
2.7.
8.7.  

9.7.
15.7.  

16.7.
22.7.  

23.7.
29.7.  

30.7.
5.8.  

6.8.
12.8.  

13.8.
19.8.  

20.8.
26.8.  

27.8.
2.9.  

3.9.
9.9.  

10.9.
16.9.  

17.9.
23.9.  

24.9.
30.9.  

1.10.
7.10.  

8.10.
14.10.  

15.10.
21.10.  

22.10.
28.10.  

29.10.
4.11.  

5.11.
11.11.  

12.11.
18.11.  

19.11.
25.11.  

26.11.
2.12.  

3.12.
9.12.  

10.12.
16.12.  

17.12.
23.12.  

24.12.
30.12.  

Fra
Til 

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!

Påske er neste kampanje!


