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Lammekjøtt som påskemat har fått en solid 
posisjon i Norge. Å be gjester eller familie på 
ei saftig lammesteik er et av påskens høyde-
punkter for mange.
I tillegg er påsken eggets store høytid, med en 
doblet omsetning mot ellers i året. Derfor vil 
aktuelle retter med egg og lammekjøtt få det 
største fokuset på matprat.no i denne perioden.
Våre utvalgte påskeoppskrifter finner du 
enkelt ved å klikke deg inn på adressen 
matprat.no/paske

MatPrat hjelper deg – 
24 timer i døgnet
Fortell kundene dine at på matprat.no er det 
flere nye informasjonsfilmer med enkle for-
klaringer. Her kan kundene dine få nyttige råd 
og tips hele døgnet. Vi viser blant annet hvor-
dan de kan skjære ut isbeinet på lammelåret 
og få ei steik som er enklere å skjære opp når 
den er ferdig stekt. En egen film om hvordan 
man steker lammesteik har vi også. Tipser du 
hyttefolket om hvordan de kan steke lamme-
steika i en gryte, er vi sikker på at du vil bli 
dagens helt! 

•	 Eggerøre
Lån matbilder gratis
Vil du låne bilder av fristende påskemat? Vi har 
ca. 7 000 bilder som er til fri bruk for positiv 
markedsføring av norsk kjøtt og egg, og som 
dessuten kan benyttes sammen med daglig-
varekjedenes logoer. Fra matbilder.no finner 
du de mange påskefavorittene, enten det er 
snakk om eggeretter, lammesteik eller andre 
vårlige matretter.  Appetittvekkende matbilder 
og informative produktbilder som er topp 
egnet til egenannonsering og kundeaviser.

Følg MatPrat på Facebook
MatPrat nærmer seg med stormskritt 55 000 
tilhengere på Facebook. Disse får daglige tips 
om sesongaktuelle middagsoppskrifter og 
spennende retter man kan servere til gjester, 
for eksempel i påsken. Hvis du ikke allerede er 
MatPrat-tilhenger bør du bli det i dag, og anbe-
fal gjerne kundene dine det samme. Adressen 
er facebook.com/MatPrat.

Påskemat 
                    på matprat.no

Over 30 oppskrifter bare på lammesteik! Og i tillegg er det selvsagt 
mange andre oppskrifter på lammeretter.

Utbeining 

av lammelår

Ta ut isbeinet av låret

Surre steik

Varme opp steik

Brun saus

Omelett

Eggerøre

 Lammesteik

Instruksjonsfilmer på MatPrat TV som er 
aktuelle i forbindelse med perioden:



54

      Gled kundene dine med noen 
fristende stykker lammelår...    
Mesteparten av det lamme-
kjøttet som er tilgjengelig til 
påske ble frosset ned da 
det var på sitt beste i fjor 
høst. Men det er også 
litt tilgang på ferske 
lam før påske.

Ei hel lammesteik er nok til 6 personer, er man 
bare 3-4, er en halv lammesteik tingen.
Sag av mørbrad og den ytterste delen av skanken, 
og del steika i to mens den er dypfryst. 

Lammelår kan stekes helt med bein, som ei stor 
steik til mange. Det er vanlig å selge hele, dypfryste 
lammelår, men vi anbefaler absolutt å tine dem 
og utnytte råvaren bedre. Samtidig gjør du 
det mye enklere for kundene dine å 
tilberede lammesteika.

2 Delt i to 3 Skiver, skank og mørbrad

Lammelår er mørt kjøtt, som er egnet til mer enn 
steik. Den midterste delen av låret gir flotte lamme-
skiver. Hel lammeskank er en delikatesse og er passe 
stor for en person. Mørbraden er bra til grytekjøtt 
eller en beinfri liten biff. 

Lammelår og hel lammesteik er ikke det samme. 
Lammesteik med bein blir mer håndterlig, penere, 
og lettere å skjære opp hvis mørbraden med is
beinet skjæres av. Hvis den ytterste delen av 
skanken sages av, får steika et fint håndtak når den 
er stekt. Mørbraden kan brukes til grytekjøtt med 
bein eller til en liten biff. 

Hel steik uten mørbrad
og skank1

Slik deler du et dypfryst lammelår
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Når det gjelder å trylle fram flere flotte stykker av 
lammelåret, er det flest muligheter med et ferskt 
lammelår. Etterhvert får du et fint utvalg som kan 
selges til en høyere pris.

1  Skank

2  Mørbrad 3 Flatbiff 4  Surret stek
Skjær på langs og inntil lårbeinet. Følg 
hinnene og brett flatbiffen ut til siden. 
Skjæres helt av og renskjæres litt for 
ytre fett. 

Skjær ut lårbeinet helt. Det 
resterende stykket brukes til en 
liten surret steik.  Og her sitter 
mørbraden fortsatt på.

Skjær ut isbeinet. Skjær inn ved det 
halvmåneformede beinet, og inn i 
kuleleddet med en stiv og spiss kniv. 
Når beinet er ute, skjærer du mør-
braden rett over ved kuleleddet. Sag av den ytterste delen av skanken først. 

Deretter skjærer du av hele skanken. Skjær 
inn i leddet med en spiss kniv, og skjær rett 
over.  

Slik blir lammesteika lønnsom 
Å selge helt lammelår til kampanjepris er vel ikke det som en butikk er best tjent med, og ikke kunden heller.  
Ett helt lår er jo nok til å mette minst 6 personer. Derfor vil et stykket lammelår være noe som forbrukeren 
lettere kan bruke og som gir bedre inntjening til butikken.

Et eksempel: 
Utgangspunktet kan være ei lammesteik med bein på 3 kg til kr 80 per kg gir en omsetning på kr 240.
Hvis man tar jobben med å stykke låret kan kalkylen være:     
550 gram flatbiff á kr 180 = kr 99 (perfekt helstekt biff for to/tre personer)
500 gram mørbrad á kr 160 = kr 80 (utrolig mør ministeik til to, som er rask å steke)
350 gram lammeskank á kr 120 = kr 42 (kanskje det mest smakfulle stykket på lammet) 
1200 gram lammesteik uten ben á kr 140 = kr 168 (beinfri lammesteik for 5 - 6 pers, lett å skjære i flotte skiver)
Totalt 2400 gram salgbar vare, litt arbeid og en omsetning på kr 389. Dette gir en mer fornøyd kunde 
grunnet høyere servicegrad og større brukervennlighet – og ikke minst kr 149 i høyere omsetning.
 

   ... og øk samtidig butikkens 
                        lønnsomhet    
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Hvordan skal kundene oppbevare 
eggene hjemme?
- Egg skal “bo” i kjøleskapet, men tåler 
godt å “overnatte” påkjøkkenbenken. 
Dette gjør dem tempererte, og da 
kommer alle eggets egenskaper ekstra 
godt fram. De sprekker ikke så 
lett i kokende vann, de blir lettere 
å skrelle, og skal man lage en 
kake, er tempererte egg ekstra 
gode å piske til stiv eggedosis.

Må eggene kastes når de er 
gått ut på dato?
- Mattilsynets regler sier at butik-
ken må selge eggene før det er 
en uke igjen av holdbarhetstiden 
som er stemplet på eggekarton-
gen. Så det må butikkene følge! 
Men kundene behøver ikke å 
kaste eggene når datoen er ut-
gått! Norske egg er holdbare i 
minst to måneder, selv om de 
bare stemples med 28 dager fra 
de er verpet. Dette er fordi 
Norge må følge de strenge 
stemplingsreglene til EØS. Så 
kundene kan trygt ta stemplings-
datoen “med en klype salt”!

Hvorfor er det to plommer 
i  noen egg?
- Dette er et morsomt fenomen, 
og helt naturlig! Unge høner, som 
nettopp har begynt å legge egg, 
gjør ofte den “nybegynnerfeilen” 
at de slår ett eggeskall rundt to 
eggeplommer. Og i et hønsehus 
er alle hønene eksakt like gamle. Så 
derfor får vi ofte flere egg med doble 
plommer i én og samme eggekartong!

Kan det være kylling i egget?
- Nei, det er ingen haner i norske hønse-
hus, så eggene er ikke befruktet. 
Unntaket er enkelte økologiske gårder, 
der de ofte har en hane eller to. Men,
selv om de økologiske eggene dermed 
kan være befruktet, merkes ikke dette. 
Da måtte egget først ruges i 21 dager… 
og det skjer jo neppe!

Er det farlig hvis det er en blod- 
flekk i egget?
- Nei, det er helt naturlig, og kan skje
fordi egg er et naturprodukt. Blod-
flekken forsvinner når vi lager mat av 
egget.

Hva er den hvite “strengen” inni  
egget?
- Også dette er en helt naturlig del av 
egget; et slags “oppheng” som gjør at 
eggeplommen henger midt inni egget, 
og ikke kommer inntil eggeskallet. Ved 
koking eller steking forsvinner plomme-
strengen inn i resten av den stivnede 
eggehviten.

Hvorfor er ofte hvert enkelt egg
stemplet?
- Det er for å kunne spore hvert enkelt 
egg tilbake til bonden, dersom det 

skulle være noe galt med egget. Ofte er 
det informasjon om kodene og sporin-
gen under lokket på eggekartongen.

Er stempelfargen på eggeskallet 
skadelig?

- Nei, dette er en naturlig nærings-
middelfarge, som er godkjent av 
Mattilsynet, og som det ikke er 
farlig å få på eggets innhold. Den 
samme rødfargen brukes i kake-
pynt, godteri og i skallet utenpå 
medisiner.

Hvorfor varierer eggene sånn 
i størrelse?
- Egg er en 100 % naturlig matvare, 
og akkurat som vi mennesker 
føder barn av svært ulik størrelse, 
legger hønene egg med ganske 
forskjellig vekt. Egg sorteres og 
pakkes i eggekartonger med ulik 
vekt. De merkes slik vi merker 
klær, med S, M, L og XL. Det ver-
pes absolutt flest M- og L-egg. 

Hvorfor har noen egg så tynt 
skall?
- Alle egg, store som små, har like    
mye eggeskall. Mengden eggeskall 
som kommer rundt egget er på 
en måte programmert inni høna. 
Derfor har store egg tynnere 
eggeskall enn små egg. Når barn 
skal pynte på egg til påske, anbefa-
les M-egg, for de tåler mer hånd-
tering av ivrige barnehender.

Er egg sunt?
- Ja, egg er noe av det sunneste vi 
kan spise! Protein av aller beste 
kvalitet, og større eller mindre  
porsjoner av de aller fleste nærings-
stoffene som kroppen trenger. Jern og 
vitamin D betyr mest i kostholdet.

Hva lager vi av egg til påske?
- Først og fremst koser vi oss med 
frokostegg. Og barna i skole og barne-
hage maler og dekorerer påskeegg. Vi 
baker gode kaker, lager deilig eggerøre
og gode desserter til påskemiddagene. 

I påsken dobler vi eggforbruket, 
og egg er den matvaren vi først 
og fremst forbinder med påske. 
Men verper hønene på spreng 
for å gi oss nok egg?

      EGG = påske og påske = EGG !

Her er noen spørsmål som du kanskje 
får fra kundene, og vi håper svarene 
blir til hjelp. Får du andre, mer vriene 
spørsmål, er det bare å kontakte oss 
i MatPrat, så kan vi forhåpentlig svare 
både deg og kunden din. 
Og husk: Egg er en viktig vare – omset-
ningen betyr faktisk en god del for 
dagligvarehandelen. 

Hvor mange egg spiser vi i påsken?
- Vi spiser dobbelt så mye egg i påsken  
som ellers i året. Vanligvis spiser hver 

enkelt av oss et halvt egg per dag, men i 
påsken spiser vi altså ett egg hver.

Legger hønene flere egg da, eller?
- Nei, ei høne legger i gjennomsnitt seks 
egg i uka (hun har lørdagsfri!). 
For at butikkene skal få nok egg til påske, 
må eggbransjen “hamstre” egg, og det 
gjør de ved at flere av eggbøndene har 
fulle hønsehus i tida før påske. Ellers i 
året har de tomme hønsehus i flere uker 
mellom hvert “hønekull” – for å ren-
gjøre og lufte grundig.

Må egg oppbevares kjølig?
- Ja, egg er kjølevare, og i butikk skal de 
oppbevares i kjølecontainer eller i kjøle-
sonen. Den optimale temperaturen er 
8 °C. Men, norske egg er tryggest i 
verden, og helt frie for salmonellabak-
terier (som de aller fleste andre land 
sliter med). Derfor tåler norske egg å 
korttids-eksponeres ved romtempera-
tur, bare de rulleres raskt, dvs. i løpet av 
dagen. 

Informasjonssjef Åse Kringlebotn i MatPrat har 19 år i 
egge-opplysningens tjeneste bak seg. Her svarer hun på 
de 15 mest vanlige spørsmålene om egg. 



Koordinerte aktiviteter
Butikken følger aktivt med i media ved å 
planlegge egne aktiviteter parallelt med 
MatPrats informasjonsfilmer på TV. Når 
de fokuserer på de samme råvarene i 
butikken løftes salget.

Tips og spesialiteter
For hver kampanje skriver butikken ut 
matlagingstips fra matprat.no, slik 
at kundene kan lage oppskriftene 
som blir annonsert på TV. Butikken 
lagde en rekke spesialiteter og delte 
ut smaksprøver på dette villig vekk, 
som:

•	 Lammefilet	Naturell
•	 Lammefilet	Cognacmarinert
•	 Lammefilet	Rødvinmarinert
•	 Lammefilet	fylt	med	smør,	sjalottløk,		
 timian og kantarell
•	 Lammefilet	fylt	med	smør,	fenikkel	og		
 savoykål
•	 Lammefilet	fylt	med	soltørkede	
 tomater og estragon
•	 Lammefilet	urtemarinert	(olivenolje,	
 rosmarin, timian, oregano)

Motivering av egne medarbeidere
Butikksjef, tørrvaresjef og ferskvaresjef 
planlegger aktivitetene sammen.  Kom-
munikasjon i ferskvareavdelingen har 
høy prioritet, og alle medarbeiderne 
verdsettes likt ut fra egen bakgrunn og 

kvaliteter. Informasjon om hvor man er 
og hva en skal oppnå, formidles alltid 
klart og tydelig. 

Gode eksponeringer 
Butikken jobber mye med å samekspo-
nere, og i planleggingen av dette deltar 
både fruktansvarlig, 

   tørrvareansvarlig, 
butikksjef og ferskvaremedarbeiderne. 
Fløtegratinerte poteter eller ferdigkokte 
poteter eksponeres gjerne sammen med 
lam. Et stort utvalg av friske urter, som 
oregano, timian, rosmarin, sitronmelisse, 
koriander, persille, dill og gressløk er 
med. Og lam sameksponeres også med 
ostedisken, hvor det fokuseres på feta-
ost, jarlsbergost, chèvre og marmelader 
av aprikos og fiken, som smaker utmer-
ket til lammelår når man f.eks. lager 

mini-tapas. Når det gjelder spesialiteter, 
brukes selvfølgelig beste hylleplass, og 
man vakumerer så mye som mulig.

Konkurranser for kundene
Butikken prøvde å engasjere, veilede 
og skape fornøyde kunder gjennom 
hele lammesesongen. Et av elemen-
tene var kundekonkurranser hver 
uke med følgende temaer:

•	Finn	og	vinn-konkurranse
•	Hvor	mye	veier	en	lamme-
   carré?
•	Hvor	mye	veier	et	helt	lam?

•	Høstkos	–	kunden	gir	sin	beste	
oppskrift med lam og ost

Premiene var en kurv med et helt lam-
melår, to hodekål, maldonsalt, hel pepper 
og to ferske krydderurter. Dette var 
populært hos kundene, og skapte masse 
engasjement hos de ansatte i ferskvare-
avdelingen.

Hele lam og høye bidrag
Butikken satset skikkelig på råvarene, 
og brukte hele lam så mye som mulig. 
Under aktiviteten ble det satt rekord i 
butikken når det gjaldt antall lam som 
ble stykket. Salgskurven fikk et tydelig 
løft og satsingen på spesialprodukter 
sendte varegruppen til topps blant 
alle butikkens vareslag med hensyn til 
lønnsomhet.

Alt i alt er konklusjonen at stort 
engasjement, god planlegging, 
bredt utvalg med spesialprodukter 
- og formidling av kunnskap og tips, 
viste seg å være et vinnerformular. 
Det virker sannsynligvis godt i din 
butikk også.
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Litt å lære 
av fjorårets Lammebutikk

Mega Gjerdrum trakk det lengste strået i 
kampen om å bli Årets Lammebutikk 2010. 
Her er noe av bakgrunnen for suksessen.

Butikken definerte kundene i tre 
målgrupper. Innenfor hver gruppe har 
de definert hva slags handlemønster 
kundene har når det gjelder forskjellige 
lammeprodukter. På den måten kunne 
de skreddersy sortimentet til sine egne 
kunder.

Formidlet kjøttkunnskap
Plakatering i butikken var et viktig ele-
ment, og temaene var som følger:

•	 Deling	av	lam.	Hvor	kommer	de	
 forskjellige stykningsdelene fra?
•	 Vanlige	stykningsdeler	og	hva	de	kan	
 brukes til.

•	 Stekeguide	for	hver	stykningsdel.
•	 Vanlig	tilbehør	til	lam,	og	mer	luksuri-
 øst tilbehør for spesielle anledninger.
•	 Oppskrifter	for	nybegynnere	og	mat-
 entusiaster.
•	 Hvordan	man	skal	gå	fram	for	å	oppnå
 de beste resultatene.
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Nyttige instruksjonsfilmer 
      både for forbrukere og butikker
Hvordan steker du biff, og hvordan beiner man 
ut et lammelår? En ny serie med instruksjons-
filmer for web er nylig lansert på matprat.no. 
Filmene finnes både på MatPrat TV og på vår 
splitter nye YouTube-kanal.

I første omgang er det laget 30 filmer, 
men det kommer flere etter hvert.
Filmene er korte, presise og rett på sak, 
og hensikten er å bidra til å lære folk de 
mest grunnleggende koke- og stekeme-
toder for kjøtt og egg. Det er også laget 
filmer som viser utbeining og surring av 
steik, og hvordan man lager saus.

Filmer på lam og egg til påske!
Flere av filmene er toppaktuelle som 
instruksjonsfilmer for en vellykket
påskemeny. Det er laget filmer på 
hvordan man steker lammesteik, lamme-
koteletter og grytesteik. Det er også 
laget filmer om hvordan du skjærer ut 
isbeinet på et lammelår, eller beiner ut 

et helt lår. Påska er høysesong for egg, 
og det er laget filmer på omelett, egge-
røre og sukkerbrød - for de som lager 
bløtkake til påsken.

Demo i butikk!
Alle filmene er godt egnet til å vises i 
butikk. Hent filmer på matprat.no/presse 
og gå til fanen Web-TV, så kan du 
skreddersy dine egne butikkdemon-
strasjoner. De kan også hentes fra 
www.youtube.com/matprat.

30 splitter nye filmer!

  1. Slik steker du biff
  2. Slik steker du biff til mange
  3. Slik steker du kotelett
  4. Slik steker du skiver av svin ytrefilet
  5. Slik steker du lammekoteletter
  6. Slik wokker du
  7. Slik koker du kjøtt
  8. Slik steker du en lammesteik
  9. Slik steker du grytesteik
10. Slik steker du steik i ovn
11. Slik steker du hel filet av storfe
12. Slik steker du hel entrecôte
13. Slik steker du hel svinefilet
14. Slik steker du roastbiff
15. Slik steker du kjøttdeig
16. Slik lager du kjøttkaker
17. Slik steker du kyllingfilet
18. Slik steker du kyllingfilet til mange
19. Slik lager du sukkerbrød
20. Slik lager du omelett
21. Slik lager du eggerøre
22. Slik lager du hamburger
23. Slik lager du karbonade
24. Slik lager du brun saus med bruning
25. Slik lager du brun saus med jevning
26. Slik lager du brun saus med maisenna
27. Slik beiner du ut et lammelår
28. Slik varmer du opp steika
29. Slik surrer du en steik
30. Slik tar du ut isbeinet av et lammelår



14 15

    Den evige sannhet gjelder. 
Stort varetrykk selger mer!

Kiwi Hosle i Bærum selger mye egg.
 – Og ikke bare det, sier butikksjef 
Mats Torgundrud fornøyd. - Hos oss 
ligger egg på Topp 5 i butikken når det 
gjelder lønnsomhet. Selv om egg vel er 
å betrakte som en basisvare i de flestes 
husholdning, betrakter vi egg som en 
impulsvare og selger nok mer nettopp 
av den grunn. Eggkjøleren står først i 
kjølerekka, og er derfor midt i trafikken. 
Her følger vi den enkle regelen fra an-
dre varegrupper: Stort varetrykk selger 
mer. I midten av reolen finnes det alltid 
en 5-6 kartonger med frokostegg. Vi 
prøver å fokusere på at egg ikke bare er 
egg, men at det også her finnes varianter. 
Tendensen nå er at det er de økologiske 
eggene som kommer for fullt. 

Maren Dølgaard Eid, kategorisjef hos 
Nortura, bekrefter og underbygger 
erfaringene fra Kiwi Hosle.
- Det lønner seg jo alltid å ha fulle hyller, 
sier hun. Folk spiser jo bare mer og mer 

egg i dag, og forbrukerne blir også mer 
opplyste om egg. 

Å ha varianter fra ulike produksjons-
former er absolutt en fordel; vanlige 
egg fra miljøinnredning/bur, frittgående 
og økologiske. I tillegg finnes det nå 
spesialvarianter av egg. For Prior sin del 
er selvfølgelig Solegg veldig populært, 
men en nykommer nå som også er 
veldig populær, er brune egg med ekstra 
gul plomme. 

- Har man plass til å sameksponere hyl-
lene, er dette et pluss. Det mest vanlige 
å sameksponere med er bacon, små-
rettskinke og ansjos. Plass og kjøle-
kapasitet er forskjellig hos butikkene, 
men sameksponering ser uansett inn-
bydende ut, samtidig som det minner 
kundene om ulike bruksområder for 
egg, avslutter hun med en engasjert 
oppfordring til å spise mer egg - det er 
tross alt veldig sunt. Cecilie Sandaker hos Kiwi Hosle ønsker 

alltid velkommen til en velfylt og velassortert 
eksponering av egg. Det selger.
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Aktivitetsplan 1. halvår 2011

Tema     Produkter
3.1.
9.1.  

10.1.
16.1.  

17.1.
23.1.  

24.1.
30.1.  

31.1.
6.2.  

7.2.
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20.2.  

21.2.
27.2.  

28.2.
6.3.  
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3.4.  
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10.4.  

11.4.
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18.4.
24.4.  

25.4.
1.5.  

2.5.
8.5.  

9.5.
15.5. 

16.5.
22.5. 

23.5.
29.5.  

30.5.
5.6.  

6.6.
12.6.  

13.6.
19.6.  

20.6.
26.6.  

27.6.
3.7.  

Sunn Kyllingfilet, renskåret svinekjøtt,  
MatPrat biffkjøtt
 
Rask Svinekjøtt, kjøttdeig, kyllinglår, 
MatPrat egg 

Påske Lammekjøtt, egg

Sunn Kyllingfilet, renskåret svinekjøtt, 
MatPrat biffkjøtt
 
Gjeste Kalkun, egg, spekemat
MatPrat 

Grillmat Svinekjøtt, storfekjøtt, kylling, 
 lammekjøtt

Fra
Til 

* Lørdag 4. juni er det NM i grilling
*
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Aktivitetsplan 2. halvår 2011 

Tema     Produkter

Grill Svinekjøtt, storfekjøtt, kylling,
 lammekjøtt

Rask Egg (omelett)
Matprat 

Rask Kjøttdeig
Matprat 

Lam Lammekjøtt, årets ferske

 
Rein Stek, filet, finnbiff, biffer

Sunn Kyllingfilet, renskåret svinekjøtt, 
MatPrat biffkjøtt
 
Tradisjons Storfekjøtt
MatPrat 

Rask Førjulsmat, egg
Matprat 

Julemat Svinekjøtt, lammekjøtt, kalkun
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18.9.  

19.9.
25.9.  

26.9.
2.10.  

3.10.
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10.10.
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6.11.  

7.11.
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26.12.
1.1.  

Fra
Til 

* Torsdag 29. september er Fårikålens Festdag    * Fredag 14. oktober er Verdens eggdag

* *

uke 33-34  egg

uke 35-37  kjøttdeig

uke 38-42  årets ferske lammekjøtt 
  
uke 43-44  reinsdyrstek, filet, finnbiff, biff

uke 45-47  kyllingfilet
  renskåret svinekjøtt
  biffkjøtt

uke 45-47  storfekjøtt 

uke 48-49  førjulsmat
  egg

uke 50-52  svinekjøtt (ribbe)
  lammekjøtt (pinnekjøtt)
  kalkun

Perioder og produkter

uke1-6  kyllingfilet
  renskåret svinekjøtt
  biffkjøtt

uke 7-12  svinekjøtt
  kjøttdeig
  kyllinglår
  egg

uke 13-16  lammekjøtt
  egg

uke 17-19  kyllingfilet
  renskåret svinekjøtt
  biffkjøtt

uke 18-21  kalkun
  egg
  spekemat

uke 19-32  svinekjøtt
  storfekjøtt
  kylling
  lammekjøtt Påskeaftens favorittrett – lammefilet.


