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Lammestek er noe som mange synes er litt skummelt å tilberede 
for første gang. Da er det godt å vite at man finner alt en trenger for 

å lykkes med måltidet på matprat.no. 
Lammekjøtt har fått en solid posisjon 
som påskemat her i landet. Etter hvert 
som man går over i de voksnes rekker, 
hører det med å invitere gjester eller 
familie på middag med klassisk lamme-
stek. Men spørsmålene kan være mange, 
fra “hvor skal jeg stikke steketermo-
meteret” til “hvordan får jeg kraft til 
sausen”. På matprat.no finnes det nyttige 
instruksjonsfilmer som viser alt man 
trenger å vite når man inviterer til 
gjestemiddag med klassisk lammestek.

MatPrat anbefaler
På matprat.no finnes det over 30 opp-
skrifter på lammestek. I tillegg til klassisk 
lammestek er provencalsk lammestek og 
lammestek med ovnsstekte grønnsaker 
gode oppskrifter du trygt kan anbefale 
kunder som ber om råd.

Uten stekeovn på hytta
Hytte uten stekeovn i påsken er ingen 
hindring for å lykkes med lammestek. 
Spansk grytestek er utbenet, surret lam-
mestek på 1,5 kg, som på enkleste måte 
passer seg selv. Kraften blir til førsteklas-
ses saus. Du er ikke avhengig av steke-
ovn – altså en slager på hytta!

Eggende påskemat
I påsken dobler vi eggforbruket. Den 
største økningen sørger frokostegget for, 
men bedre tid til å kose seg slår positivt 

ut for egget på andre måter også. I pås-
ken frister vi med eggende retter eller 
søte kaker og desserter på matprat.no.

MatPrat på mobilen
Ingen grunn til å fortvile om det er pc-fri 
i påsken. MatPrat har utviklet apps til 
fire forskjellige operativsystemer for 
mobiltelefoner, og alle er gratis! For 
mobilbrukere som ikke har mulighet til 
applikasjoner eller generelt foretrek-
ker mobilløsninger, så er mobilsidene å 
anbefale. 
Du finner MatPrat på mobil ved å klikke 
deg inn på http://m.matprat.no fra mo-
bilen din. 

Nytt påskemagasin på iPad
I god tid før påske kommer vi med nytt 
magasin på iPad. Her gir vi gode tips og 
råd til hva som passer å servere på hytta 
som mangler stekeovn, gode gryter man 
kan lage og litt vaffelhistorikk. Mat på 
bål og mat i sekken er to andre temaer i 
dette vårlige magasinet.

Egg og lam på Facebook
I øyeblikket har vi snart 87.000 som 
følger oss på Facebook. I påsken vil vi 
poste aktuelle tips og oppskrifter med 
egg og lammekjøtt. Forbrukere som 

lurer på noe har anledning til å stille 
matrelaterte spørsmål på vår Facebook-
side. Adressen er facebook.com/MatPrat

Nyhetsbrev på e-post
Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev til rundt 
48.000 abonnenter. Til påske lager vi et 
nyhetsbrev med tradisjonell påskemat 
med egg og lam, samt et ekstra nyhets-
brev med oppskrifter på påskemat med 
reinsdyr.

Aktuelle instruksjonsfilmer på Mat-
Prat TV i forbindelse med påske

• Slik steker du lammestek
• Slik tar du ut isbeinet av et lammelår 
• Slik beiner du ut et lammelår
• Slik surrer du en stek
• Slik steker du grytestek
• Slik steker du stek i ovn
• Slik varmer du opp steken
• Slik lager du rødvinsaus
• Slik beregner du mat til mange
• Slik lager du eggerøre
• Slik lager du omelett
• Slik lager du sukkerbrød

        Alt om påskematen 
                                                     på matprat.no



Ett eksempel er Vestfoldpølsa, som 
produseres etter gammel oppskrift på 
et eget lite pølsemakeri på bakrommet, 
og går som varmt hvetebrød i butikken. 
Det gjør også dagens varme, eller gjerne 
kalde, lunsjrett: Lunsjkakene - farsedeig

med grønnsaksblanding. Men vestfold-
ingene kan også meske seg med mer 
eksotiske spesialiteter, som butikkens
egenimporterte, italienske skinker. Nes-
ten som lokal folkehjelp å betrakte, med 
Parmaskinke til kr. 299 per kilo…

Butikken ble startet på slutten av 50-
tallet, og er utvidet flere ganger. Omset-
ningsmessig tipper den nå 100 millioner. 

Den drives av brødrene Borgen, som 
også driver Meny Indre Havn og Jarls-
bergs Meny, i tillegg til en Kiwi-butikk. 
Familieeierskapet har over tid skapt en 
bedriftskultur for å utvikle gode fagfolk, 
og butikken profilerer seg gjerne på det. 
Det har igjen bidratt til god rekruttering, 
noe kjøttansvarlig Tonje Hogsnes er et 
godt eksempel på. Hun har deltatt to 
ganger i Norgesmesterskapet i kjøttfag, 
og startet opp med sølv for deretter å 
toppe med gullmedalje. Bla om!
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Her i ferskvareavdelingen, butikkens hjerte, deler man gjerne ut 
smaksprøver. Men de lokale trenger knapt å smake. I Vestfold har 
man sine egne spesialiteter som holdes høyt i hevd, og de får man 
hos Meny Aksel Borgen i Stokke.  

Stykking av lammelår 
kan øk e lønnsomheten betydelig
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På skanken fjerner du det nederste styk-
ket.  Avskjæret totalt fra all stykkingen er 

på 100 gram, som kan brukes til deig.
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Tonje skal vise oss hvordan en råvare som lammelår 
lett forvandles til lønnsomme spesialiteter.

 Ta av skanken. På den nederste delen 
er det et lite hakk, kjenner du det vet 

du at du gjør det riktig.

Ta av isbeinet (nøkkelbeinet). 
Prøv også å få med hinnene 
uten å få med for mye kjøtt.

Ta ut flatbiffen. Bruk fingrene 
og føl deg fram mellom hinnene.

Skjær av mørbraden.

Ta ut lårbeinet. Her er det viktig å
skrape for å få vekk hinna. Deretter
tar du ut kneskåla, resten av låret og 

renskjærer for itler og blodig kjøtt før 
du eventuelt surrer det.

Da legger du tråden under steka,
med litt ekstra løkke som legges ytterst, 

strammer til og fortsetter med det. 
Denne steka er på 932 gram og holder 

til fire personer.

På flatbiffen tar du av ”lokket”.

Mørbraden renskjærer du og ruter, før 
du for eksempel godgjør den med hvit-

løk, estragon og timian.

10 minutters arbeid på bakrommet 
resulterte i denne kalkylen.

Dette låret hadde en vekt på 2,6 kg før stykking. 
Med en pris på kr 89 per kg gir dette en salgspris på kr 231,40.

Når låret ble delt opp ga stykkene følgende salgspris:

Flatbiff, 470 g á kr 239 per kg.  kr 112,33
Mørbrad, 366 g á kr 209 per kg.  kr 76,49
Benfri stek, 932 g á kr 179 per kg.  kr 166,83
Skank, 342 g á kr 129 per kg.  kr  44,12
Lammedeig, 100 g á kr 99 per kg.  kr 9,90

Dette ga en total salgspris på kr 409,67. Noe som altså 
økte bruttofortjenesten med hele kr 178,27.

En slik ekstra inntjening gjøres på under 10 minutter, noe som 
gjør det til godt betalt arbeid, i tillegg til at du får mer for-
nøyde kunder. Så gå for en vinn-vinn situasjon i din butikk også!
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Det er mange myter om mat. Én av mytene som gjelder egg er denne: 
Synker egget i et glass vann, så er det greit å spise. Flyter det, er det 
råttent. Men, hvem har egentlig opplevd et råttent, norsk egg? 

I Donald Duck kaster de råtne egg på 
hverandre. Og på mange norske nett-
steder, selv på kjedenes egne, er denne 
testen om synkende eller flytende egg 
anbefalt.
Flyter egget, er det råttent, lyder den 
ukritiske påstanden fra utlandet.

Faktum er at det ikke finnes råtne egg 
i salg i norske butikker. For det er ikke 
bakterier i norske egg. Dette er blant 
annet godt dokumentert av Matforsk 
(Nofima). Og uten bakterier, eller andre 
mikroorganismer i egget, og med egge-
skallet intakt, er det umulig å oppnå et 
råttent egg! 

Men, norske egg kan likevel flyte i et 
vannglass uten å være det minste råtne! 
De har bare, naturlig nok, en større luft-
blære i den butte enden. De er kanskje 
2, 3 eller 4 måneder gamle, og langt over 
datoen, men likevel helt OK! 

Og nå er vi ved sakens kjerne: Norske 
egg er holdbare og helt trygge langt ut 
over stemplingsdatoen! Så lenge de er 
oppbevart og transportert kjølig, gjen-
nom en ubrutt kjølekjede, som de blir i 
Norge.

Her i landet var egg lenge noe en fikk 
direkte fra gården - gårdsegg. I mange 
deler av landet hadde de fleste familier 
en gård de hentet egg fra, inntil for noen 
tiår siden. Så ble egg å få på “super-
markedet” - og “et egg var et egg”. De 
var en liten selvfølge i ethvert norsk 
kjøleskap, og voldte oss sjelden hodebry. 
Bare når vi skulle bake en bløtkake og 
manglet egg, eller manglet egg til egg-
og-baconfrokosten i helgen. Kjøleska-
pene fikk eggehyller med egne “egghull” 
i kjøleskapsdøra, så vi lettere kunne 
oppdage når det ble tomt. Og da kjøpte 
vi bare mer. 

Så vi noen gang på stemplingsdatoen? 
Og, var det noen stemplingsdato på egge-
kartongen? Vi hadde aldri tenkt over det, 
inntil år 2000. Da ble det omtalt i medi-
ene at norske egg plutselig ble rammet 
av en EØS-bestemmelse, og fikk kortere 
holdbarhetstid...

Ikke var vi vel EU-medlemmer, men like-
vel skulle noe av det norskeste norske - 
våre egne egg - plutselig bli så uholdbare 
at de måtte stemples med bare 28 dager 
fra verping til siste dato? Før hadde de 
riktignok en dato, det var 45 dager fra 
verping som sto stemplet på eggekar-

tongen et sted, men det hadde vi da aldri 
lagt merke til?

Aldri har vel det gode uttrykket “ta det 
med en klype salt” passet bedre. Eggene 
er de samme, trygge, norske uten en 
eneste bakterie innenfor eggeskallet. 

Butikkene er pålagt å selge egg mens de 
ennå har en uke igjen til dato, så forbru-
ker får tid til å spise dem opp. Dette er i 
seg selv en håpløs sak, i en verden hvor 
vi alle har større fokus på å unngå mat-
sløsing og tilstreber å ikke kaste fullgod 
mat. Da må butikkene la være å selge 
eggene! Så, hva skjer? Går verdens tryg-
geste, sunneste, mest allsidige matvare 
til dyrefór, bare fordi datoen går ut på 
ukorrekt grunnlag?

Det er heldigvis krefter i sving for å 
gjøre noe med dette nå! Vi må få unntak 
fra EØS-bestemmelsen når det gjelder 
norske egg. De er holdbare og fullgode i 
flere måneder etter dato-utløp!

EØS-bestemmelsen om kortere stem-
plingstid bunner i et stort problem 
med salmonellabakterier i eggene i de 
fleste andre land. For er det først noen 
bakterier inne i egget, er det viktig med 

kjøling, for da vokser* bakteriene (* dvs. 
formerer seg) sakte. Det er først når 
de (salmonellabakteriene) blir mange 
nok, at de kan gi magesjau, feber og ofte 
mer alvorlige, faktisk kroniske, lidelser. 
Men tiden teller også: Er de først inne i 
egget, formerer de seg for hver dag som 
går. Derfor må eggene selges så fort 
som mulig… derav pålegg om kortere 
stemplingstid.

Butikkene har enn så lenge ikke anled-
ning til å boikotte stemplingsbestem-
melsene. Derfor er det greit å fortelle 
kundene denne historien om det norske 
egget, og oppfordre til å “ta stemplings-
datoen med en klype salt!”

Så håper vi at den sterke bølgen av 
fokus på matressurser og kampanjer for 
å redusere matavfall får fram myten om 
“egg som flyter”. Egg som flyter i norske 
vannglass har bare en større luftlomme, 
og er helt topp likevel. Ikke kast disse 
eggene!

Egg som flyter



Stram inn livreima 
med magert kjøtt!

Det går mot vår og sommer, og da er det mange som ønsker 
å spise litt mindre, og litt sunnere for å sikre seg at bade-
tøyet passer i år også! Rett etter påske setter MatPrat i gang 
andre kampanje i Sunt, hot & spicy med magert kjøtt av svin, 
kylling og storfe. Det er ingen grunn til at sunn mat skal være 
kjedelig og smakløs, og den nye serien med Sunn, hot & spicy 
retter gjør det straks enda morsommere å spise sunt. De 
18 nye og sunne rettene er inspirert av krydder og smak fra 
hele verden og er alle enkle og raske å lage. 

Sunne fordeler med magert kjøtt
• 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 gjør det lett å variere 

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

Stor kampanje uke 16 og 17,  
fyll opp kjøttdisken med sunt kjøtt!
Kampanjen vil bygge på januarkampanjen med samme tema, 
og blir derfor en stor og synlig kampanje for sunt kjøtt fra 
svin, kylling og storfe. Oppskriftene finner du på matprat.no, 
og det er lurt å forberede seg litt ekstra med en velfylt disk 
med det sunne kjøttet. 

 - nå kommer fortsettelsen!

Sunn MatPrat, uke 16 og 17
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Husk vaffeldagen 25. mars!
Vafler er blant verdens eldste kaker og den kaketypen vi 
spiser mest av i Norge. 25. mars er Vaffeldagen. Sørg for å 
ha nok egg og alt det gode tilbehøret godt eksponert!

Vaffeldagen markeres i flere land, blant 
annet i Norge. Vaffelen har en lang 
historie som strekker seg helt tilbake til 
middelalderen.
– Selv om vafler nærmest er blitt et 
nasjonalsymbol i Norge, kommer kakene 
opprinnelig fra land lenger sør i Europa. 
Og den norske varianten er egentlig 
svensk, sier informasjonssjef Åse Krin-
glebotn i MatPrat.

Tynne norske
Allerede på 1300-tallet ble det utviklet 
vaffeljern i Tyskland og Nederland. Hånd-
verkerne smidde vaffeljern som lagde 
store, firkantede vafler, det vi i dag kaller 
belgiske vafler. Vaflene spredte seg rundt 
i Europa og til USA, og i 1911 kom det 
første elektriske vaffeljernet på marke-
det. – I Belgia og USA er det de store og 
tykke vaflene som er populære. I Sverige 
og Norge er tynne, hjerteformede vafler 
mest vanlige, forteller Kringlebotn. Slike 
hjerteformede vafler har folk laget i 
Norge siden 1800-tallet.

Vårsymbol
25. mars markerer et skille mellom 
vinter og vår, og i Sverige har vaffelen 
blitt et symbol på vår. Nå har vaffeldagen 
spredt seg til flere land, deriblant Norge.
Opprinnelsen til dagen er den kristne 
Maria budskapsdag, da engelen Gabriel 
fortalte Maria at hun skulle føde Jesus-
barnet akkurat ni måneder senere. Vår 
frues dag ble på svensk folkemunne til 
Våffel-dagen.

– Med vafler har man utrolige mulighe-
ter ut over de tradisjonelle vaflene vi 
serverer med smør, syltetøy, brunost 
eller rømme, sier Kringlebotn. Vafler kan 
lages sprø, eller med litt grovt mel eller 
havregryn for en sunnere variant. Vafler 
trenger heller ikke være søte.

På www.matprat.no finnes det opp-
skrifter på mange typer vafler til alle 
anledninger.
Egg er en sentral ingrediens i gode vafler. 
Eggene gir saftighet, luftig konsistens, og 
det hever smaken på vaflene.

– Vafler er sosial mat som alle liker, og 
som passer å spise både ute og inne. 
Tar man med vaffeljernet ut i solveggen 
hjemme eller på hytta, kan man steke, 
servere og spise samtidig, avslutter Åse 
Kringlebotn.

Etterlysning! 
I Østfold spiser de pølse i vaffel, mens 
de i Nordland ikke går av veien for å 
spise vaffel med speilegg! MatPrat etter-
lyser nå andre lokale og uvante måter 
å nyte vaflene på. Send oss noen ord om 
din lokale vaffel-spise-måte til:
 
post@matprat.no  

Skriv vafler i emnefeltet. Blant bidragene 
trekker vi ut én butikk, som vi hjelper 
med vaffelsteking før vaffeldagen. 
Blir det action i DIN butikk?

• 5 dl melk 
• 1 ts bakepulver 
• ½ ts salt 
• ½ ts malt kardemomme

Vet du om andre former for godt, 
norsk vaffeltilbehør? La oss få vite 
om det!

Pappas beste vafler
Litt lettrømme i røra setter ekstra god smak. Alternativt kan 
man også bruke en liten isrest fra fryseren eller litt fløte som 
man skulle ha brukt opp.

15 porsjoner

Ingredienser
• 100 g smør 
• 5 stk egg 
• 2 dl sukker 
• 3 dl lettrømme 
• 5 dl hvetemel 
 
Slik gjør du
1. Smelt smøret. Bland alle ingrediensene i en food-processor. 
La røren (helst) svelle i 15 minutter. Er den for tykk – rør i 
1/2 dl kaldt vann.

2. Stek vaflene.

3. Server varme vafler med rømme og syltetøy!

Her er en av våre aller beste
vaffeloppskrifter:
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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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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 25. mars er Vaffeldagen

Gjør deg 
klar!

Sunt, hot & spicy 
er neste kampanje!


