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Bli med på sunn hetsbølgen!
Mange er ekstra motiverte og har 
oppriktige ønsker om en sunnere 
levemåte når våren kommer og 
sommeren nærmer seg.  Fastere i 
fisken og litt mindre valker rundt 
bikinikanten er ønskelig utgangs-
punkt for vår og varme sommer-
dager. 

Hele 58 % av Norges befolkning vekt-
legger sunnhet som viktigste faktor når 
de skal velge mat til seg og familien. 
Mange er også villige til å betale mer for 
sunnere mat (Kilde: Spisefakta 2010). 
Flere enn før er opptatt av mat, og 
dagens forbrukere setter krav til god 
smak og ferske varer. Kunnskapen om 
hva som er sunne råvarer er ikke alltid 
like stor. Rent kjøtt er en mager og sunn 
råvare, det gjelder både biffkjøtt, kylling-
filet og renskåret svinekjøtt. Det er 
tilbehøret og ingrediensene i retten som 
avgjør hvor sunt måltidet blir. Dette har 
MatPrat tatt på alvor og laget MatPrat-
filmer om de positive egenskapene til 
renskåret kjøtt.

Sørg for å fylle kjøttdisken med det 
sunne kjøttet  

Renskåret kjøtt, uansett kjøttslag, 
består av:

• Vann  ca. 75 %
• Protein  ca. 20 %
• Fett  1-5 %

Protein gir økt metthetsfølelse som 
igjen fører til et lavere inntak av kalorier 
på grunn av mindre småspising.

To fristende filmer på TV 
i uke 17-19:

•	Biff	med	chilidressing	og	salat
 - sunt kjøtt og sunt tilbehør, bedre kan 
 det ikke bli.
	 En	porsjon	inneholder	7	g	fett,	
	 332	kcal.

•	Svinefilet	Teriyaki
 - lekre skiver av ytrefilet med fullkorn 
 spagetti og teriyakisaus
	 En	porsjon	inneholder	10	g	fett,	
	 465	kcal.

Sunne nettannonser
I kampanjeperioden blir det nettannon-
ser med utvalgte sunne retter. Det er 
rettene fra TV-filmene med Svinefilet 
teriyaki og Biff med chilidressing, og 
oppskriften Middelhavskylling med pasta. 
Noen steder vil det også være generelle
annonser for Sunn MatPrat. Nyheter i 
denne kampanjen er iPad-annonser på 
VG+ og mobilannonser. Se medieplan 
interaktiv på venstre side.

MEDIEPLAN TV

Uke 17 18 19 

TV2	 •	 •	 •	
Bliss	 •	 •	 •		
TVNorge	 •	 •	 •		
FEM	 •	 •	 •		
TV3	 •	 •	 •		
MAX	 •	 •	 •		
Viasat	 •	 •	 •		
 

MEDIEPLAN
Interaktiv

Uke 17 18 19

Spotify	 •	 •	 •
Side2	 •	 •	 •	
Facebook	 •	 •	 •
Sol		 	 •	 •
VG	Mat&Drikke	 •	 •	 •
VG	Vektklubb	 •	
VG	Mobil	 	 •	 •
VG	+	 	 •	 •
Webtraffic	 •	 •	 •
VG	 	 •	 •

Fett	per	100	g	spiselig	vare:
Storfe indrefilet 3,7 g 
Storfe ytrefilet 2,3 g
Storfe mørbrad 2,3 g
Storfe flatbiff 1,7 g
Kyllingfilet 1,1 g
Kalkunfilet uten skinn 1,4 g
Svin indrefilet 3,6 g
Svin ytrefilet 1,8 g
Svin flatbiff 2,0 g
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Magert kjøtt er rikt på protein og har nesten ikke 
fett. Storfekjøtt inneholder også rikelige mengder 
med jern. Verdt å merke seg er at kjøpslysten og 
betalingsviljen er høy for sunne produkter. 

Ultra på Bryn i Oslo følger mattrendene nøye. 
Dette serverer Ferskvaresjef Stian Gundersen 
kundene sine når det er Sunn MatPrat.

Foran fra høyre:
 
Kyllingfilet,	1,1	%	fett
Det aller magreste kjøttet, som er mørt og veldig 
anvendelig til et stort utvalg retter. Kan stekes hel, 
i skiver, strimler eller biter.
 
Strimlet	svinekjøtt,	2	-	5	%	fett
Magert og mørt svinekjøtt i tynne strimler. Som 
skapt for raske og sunne retter. Selvskreven i wok 
og andre asiatiske retter.

Skinkebiff,	2,3	%	fett
Mørt og magert kjøtt fra flatbiff som er ekstra 
raskt å tilberede. 

Svin	ytrefilet,	2	%	fett
Svin ytrefilet er koteletter uten fett og ben. Kan 
stekes hel eller i skiver som små biffer.

Bak fra høyre:
 
Strimlet	storfekjøtt,	1,7	%	fett
Smakfullt og anvendelig til mange favorittretter 
som wraps og pitapizza.
 
Storfe	ytrefilet,	2,3	%	fett
En hel ytrefilet kan skjæres i mange, nesten like 
biffer. Dette er den klassiske biffen som kan serve-
res på mange måter.
 
Mørbrad,	2,3	%	fett
Ofte betegnet som den biffen som gir mest for 
pengene. Mørt og finfibret kjøtt som er saftig og 
smakfullt.
 
Flatbiff,	1,7	%	fett
Det møreste stykket av flatbiffen er den avlange 
biten, adductor. Den kan skjæres i flotte biffer. 
Selve flatbiffen blir best marinert eller ”mekanisk 
mørnet”.

Ultra ruller ut 
sunne bestselgere
Renskåret kjøtt av kylling, svin og storfe er svaret på alt 
en kan tenke seg av en hverdagsmiddag: God smak, raskt 
å lage, koster ikke all verden - og kan spises med den beste 
samvittighet.

Stian Gundersen hos Ultra Bryn 
tilbyr fristende kjøttvarer – med 
under 5% fett.



1 Klikk deg inn på www.matbilder.no 
Les brukerbetingelsene, kryss av for 
at de er lest og klikk deg videre inn i 
bildearkivet. 

2 Skriv inn søkeord i feltet for “søk 
etter media”, og velg gjerne en hoved-
råvare. 

Eksempel: Skriv inn SUNN som søkeord, 
og velg svinekjøtt som hovedråvare for å 
begrense søket ytterligere. 

3 Klikk på forstørrelsesglasset nederst 
i høyre hjørne på bildet for å forstørre 
det og få opplysninger om navn på 
retten, hvilken hovedråvare den er laget 
av og navn på fotograf. Her kan du også 
laste ned et enkeltbilde. 

4  Velg bilder fra søkeresultatet ved å 
dra dem over i boksen for bildesam-
linger. Lag en eller flere samlinger. Der- 
etter kan du velge å se de utvalgte 
bildene i en egen visning, laste dem ned 
som en komprimert bildefil eller lage en 
link til bildesamlingen som du kan dele 
med andre, for eksempel en kollega eller 
et byrå som skal lage annonser. 

Vi tar gjerne i mot tilbakemeldinger om 
bildearkivet på: post@matprat.no.
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Denne våren står nyhetene i kø. Det nye bildearkivet vil gjøre det 
enklere å  låne bilder. MatPrat blir tilgjengelig med en applikasjon 

for iPad. Mobilsidene får ny og enklere funksjonalitet.

Nytt	bildearkiv	
I disse dager lanserer vi et nytt bilde-
arkiv hvor vi har samlet alle bildene fra 
våre to tidligere arkiver. Dermed slipper 
du å lete etter fristende matretter med 
kjøtt i ett arkiv og festpyntet kalkun i et 
annet. Målet med den nye bildedataba-
sen er en forbedret brukeropplevelse. 
Selv om alt ser litt annerledes ut enn du 
er vant til fra før, tror vi likevel du vil like 
forandringene. 

Den største fordelen er enkel søkefunk-
sjon som gir treff med god relevans i 
forhold til det du søker etter. I stedet 
for å bla fra side til side i søkeresulta-
tene kan man nå skrolle seg nedover 
samme side. Velg bilder ved å klikke på 

dem og dra dem deretter over i en boks 
for samlinger. Deretter kan du velge å 
vise kun de utvalgte bildene, laste dem 
ned eller lage en link til samlingen som 
du kan dele med andre. Klikk på forstør-
relsesglasset nederst i høyre hjørne for 
å ta det i nærmere øyesyn. 
Adressen til bildearkivet er som før: 
www.matbilder.no.

MatPrat	på	iPad
Like over påske lanserer MatPrat sin 
første applikasjon for iPad.  Applikasjonen 
kan ses på som et lett matmagasin med 
sesongaktuelle saker. Sakene illustreres 
med fristende bilder og har link til både 
oppskrifter og små, informative matfil-
mer som viser nyttige triks på kjøkkenet. 

Hver utgivelse har alltid et portrett-
intervju av en aktuell person og en reise- 
skildring.  Andre faste spalter dreier seg 
om råvarer, kost og ernæring, matfakta, 
inspirasjon og noe godt vi kan ha i glas-
set. Lesebrettversjonen har selvfølgelig 
også kokebok med oppskriftssøk slik 
man er vant til fra internett og mobil.

Sunn først ut
Det første nummeret er dedikert 
Sunn, og tar for seg blant annet nøk-
kelhullsmerking, selskapsplanlegging og 
eksempel på en sunn ukesmeny med 
handleliste. I løpet av året er det planlagt 
flere oppdateringer og tre nye nummere. 
Så følg med!

Nye mobilsider
MatPrat-applikasjonen for mobil er 
populær og mye brukt, men likevel er 
det mange mobilbrukere som ikke har 
mulighet til applikasjoner eller generelt 
foretrekker mobilløsninger. Alle disse får 
nå en kjempegod nyhet: matprat.no 
lanserer nye sider for mobil. De nye 
sidene er basert på helt ny teknologi, 
og mobilbrukerne vil oppleve at de 
nye sidene er mye enklere å bruke 
på grunn av helt ny funksjonalitet. 
Helt ubeskjedent synes vi også 
at nytt design gjør at de ser 
skikkelig bra ut! Du finner
MatPrat på mobil ved å klikke 
deg inn på http://m.matprat.no.

Nytt, nytt, nytt!

Slik låner du MatPrat-bilder

1

2

3

4
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Nøkkelhullsmerket s kal veilede forbrukerne i 
sunnere valg, men villeder når det gjelder egg og kjøtt.

Det finnes mange forskjellige merker og mye informasjon på 
matvarer. Nøkkelhullsmerket er relativt nytt i Norge, men er 
definitivt på full fart inn i butikkhyllene. Nordmenn ønsker 
å leve sunnere. Og det er bra, men både kjøttvarer og egg blir 
behandlet urettferdig og forvirrende av merkeordningen.

Gir økt salg
Innføringen av Nøkkelhullsmerket har 
gitt en betydelig salgsøkning fra 2009 
til 2010 for disse sunnere matvarene. 
Dette viser tall fra AC Nielsen som har 
kartlagt salgsutviklingen for Mattilsynet 
og Helsedirektoratet.

Merket skal gjøre det enkelt å velge sun-
nere alternativer når man har det 
travelt i butikken. Per i dag finnes det
minst 700 matvarer som er nøkkelhulls-

merket. Mellom 130 og 140 av disse er 
kjøttvarer, og flere kommer. I dag er ikke 
alle nøkkelhull på kjøtt og kjøttvarer 
særlig synlige. Enten er merket veldig 
lite, eller så står det på baksiden!  

Hvilke	matvarer	får	merket?
Matvarer som er merket med et nøkkel-
hull inneholder mindre fett, sukker og 
salt, og mer fiber enn andre matvarer
av samme type. Altså et ”best i klassen” 
stempel når det gjelder sunnhet. 

Det er 25 matvaregrupper som har 
muligheten for å bli merket. Alle grup-
pene er matvarer som bør inngå i et 
sunt og variert kosthold. Derfor vil du 
aldri se potetgull eller annen snacks med 
Nøkkelhullsmerket. 

Ett unntak er egget som gjerne kan 
spises i et sunt kosthold, men som det 
ikke er betydelige ernæringsmessige 
forskjeller på innen matvaregruppen.
Kriteriene for hvilke matvarer som kan 
få nøkkelhullet er fastsatt av norske, 
svenske og danske mat- og helsemyndig-
heter i fellesskap. I Norge har Helse-
direktoratet og Mattilsynet ansvar for 
merkeordningen. En felles nordisk ord-
ning er en fordel, både for forbrukere, 
industri og handel.
Det er frivillig å bruke nøkkelhullet, og 
det er produsentenes ansvar å følge 
reglene myndighetene har vedtatt. Mat-
tilsynet fører tilsyn og kontrollerer at 
reglene følges.

Krav	til	næringsinnhold
Det stilles krav til minimumsinnhold av 
kostfiber og maksimumsinnhold av fett, 
salt og sukker på nøkkelhullsmerket 
mat. Kravet til salt oppgis som natrium 
(mengde natrium = mengde salt, dividert 
med 2,5). 

Det	er	kun	kjøtt	og	kjøttvarer	
med	mindre	enn	10	prosent	fett	
som	kan	få	nøkkelhull.	For	kjøtt-
varer	som	pølser	og	kjøttkaker	
må	det	dessuten	være	minimum	
50	prosent	kjøtt.	

Det er foreløpig ingen krav til saltinn-
hold i kjøtt og kjøttvarer. For noen 
matvaregrupper er det i tillegg krav til 
minimumsinnhold av fullkorn, frukt eller 
grønnsaker.
Nøkkelhullsmerket er å betrakte som 
en ernæringspåstand, og utløser dermed 
krav om at matvaren skal ha nærings-
deklarasjon. Slik sikrer merkingen at du 
som ønsker detaljert informasjon om 
matvarens næringsinnhold, får det.

 

Butikkslakter-lærling Thomas Berg Olsen 
holder fram to like stykningsdeler.
Den til høyre er industripakket og kan 
dermed nøkkelhullmerkes. 
Den til venstre er pakket hos Ultra og 
kan derfor ikke merkes.
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Gjør forskjell på kjøtt og kjøtt
Det er kun industripakkede matvarer 
med næringsdeklarasjon som kan få 
nøkkelhull. Unntakene fra dette kravet 
er frukt, bær, grønnsaker, fisk og sjømat.  
Disse matvaregruppene får nøkkelhullet 
uansett.
Kjøtt fra ferskvaredisker får ikke merket, 
enda det er like magert som industri-
pakket kjøtt. Årsaken er sannsynligvis at 
Helsemyndighetene ønsker å øke for-
bruket av frukt, bær, grønnsaker og fisk, 
mens de mener at kjøttforbruket ligger 
på et akseptabelt eller et for høyt nivå 
allerede. Dette slår uheldig ut for butik-
ker med ferskvaredisk eller selvpakket 
kjøtt. 

Hvordan veilede kunden uten 
nøkkelhullet?
Det eneste kriteriet for kjøtt er at fett-
innholdet skal være under 10 prosent. 
Dette kan man opplyse om til kunder 
som handler fra delikatessedisk eller 
disk med butikkpakket kjøtt. Dermed 
forstår kundene at dette ”umerkede” 
kjøttet er like sunt som det tilsvarende 
produktet med nøkkelhull på embal-
lasjen. 
For kjøttvarer gjelder det samme krite-
riet om maks 10 prosent fett, men her 

kommer også tilleggskrav om minimum 
50 prosent kjøtt i varen. 

Egg, en naturlig del av et sunt 
kosthold
Egg er en matvaregruppe som ikke har 
blitt viet mye oppmerksomhet i merke-
ordningen for nøkkelhullet. Man skulle 
nesten tro det var blitt glemt av de som 
har jobbet fram denne felles nordiske 
merkeordningen, for egg kan definitivt 
inngå som matvare i et sunt kosthold.
Grunnen til at egg ikke får Nøkkelhulls-
merket, er at det ikke er ernæringsmes-
sige forskjeller på om du velger økolo-
giske egg, egg fra frittgående høner eller 
andre egg. Det går altså ikke an å gi noen 
egg et ”best i klassen” stempel, for alle 
er likeverdige og like sunne.

Nøkkelhullet har kommet 
for å bli
Nøkkelhullet vil leve og tilpasse seg. 
Men det tar tid å bli kjent med en ny 
merkeordning. At merket har kommet 
for å bli er det lite tvil om. Etter hvert 
som de nordiske landene har fått prøvd 
ut nøkkelhullet og høstet erfaringer, vil 
kriteriene sannsynligvis endres. For 
kjøtt og kjøttvarer vil det i neste runde 
sikkert komme krav til saltinnhold. 

•	Nøkkelhullet	gjør	det	enkelt	å	velge	sunnere
•	Nordiske	myndigheter	står	bak	og	samarbeider	om	kravene
•	Det	er	forskjellige	kriterier	for	ulike	matvaregrupper
•	Nøkkelhullet	er	en	frivillig	ordning
•	Nøkkelhullsmerket	vil	kunne	stimulere	til	produktutvikling	av	sunnere	matvarer

Vil du vite mer om nøkkelhullet og kravene som stilles til de forskjellige 
matvaregruppene, så finner du det på på www.nokkelhullsmerket.no

 

Fakta:

 

For at kjøtt eller kjøtt-
varer skal kunne få 
Nøkkelhullsmerket 
gjelder dette:

•	 Det	må	være	industripakket
•	 Det	må	være	mindre	enn	10	prosent	fett
•	 Det	må	være	minimum	50	prosent	kjøtt	i	kjøttvarer

Per i dag er det ingen krav til saltinnhold, men det 
kommer sannsynligvis etter hvert.
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Sverige har Tina.
I Norge kommer 

Trine!
1.påskedag møter vi henne på TV for aller første gang. 

Trine Thorkildsen (27) blir programleder for MatPrat
i TV2s nye storsatsning TV2Sporty.

- MatPrat, Opplysningskontoret for egg 
og kjøtt, blir TV2s faste samarbeidspart-
ner, og det er vi som skal levere alle 
matinnslagene til den nye programserien, 
sier informasjonssjef Åse Kringlebotn. 

MatPrats egen Trine Thorkildsen er 
utdannet master i samfunnsernæring 
fra Høgskolen i Akershus, og hun har 
en lidenskapelig interesse for matlaging. 
- Hun har dermed en solid, matfaglig 
forankring, både når det gjelder teori og 
praksis omkring mat, sier Kringlebotn.

- Jeg begynte som 11-åring, sier Trine. Da 
laget jeg middag til familien, og slik fort-
satte interessen. Siden foreldrene mine 
slapp meg til på kjøkkenet så tidlig, ble 
jeg trygg og sikker på at dette kunne jeg 
greie. Så studier innen mat og ernæring 
ble et naturlig valg, sier Trine, som gleder 
seg til å vise TV-seerne sunne og velsma-
kende hverdagsretter, som kan bidra til 
bedre helse.

- Sporty blir et TV-program for alle som 
ønsker å komme seg opp av sofaen, og 
det skal gi trenings- og trimtips til en 
stor målgruppe: Enten du skal gå ned 
noen kilo, vil komme i gang med trim 
eller du trener fast og ønsker ny inspira-
sjon. Dag Otto Lauritzen blir program-
leder for treningsdelen av Sporty, og det 
vil bli mange innslag omkring sykling, 
løping og trening i treningsstudio. 

- Den faste posten Sporty MatPrat, som 
Trine skal lede, vil hver gang presentere 
en rett som er i tråd med programmets 
tema for øvrig. Det er også vår hensikt 
at seerne som følger programmet over 
tid skal lære noe om mat og ernæring 
gjennom Sporty MatPrat, fortsetter 
Åse Kringlebotn.

TV2Sporty er en storsatsning, og TV2 vil 
etablere programmet gjennom nesten 
daglige sendinger de første ukene. Fra 
høsten av vil Sporty etableres i beste 
sendetid på én fast ukedag.



14 15

Forretningsidé:
Mer mør biff til folket!
Biff er for mange ikke bare søndags- og festmat, men også mat for det 
gode hverdagsliv. Forbrukernes krav til kvalitet er økende. Det er 
også etterspørselen etter mørt kjøtt. Da kan en idé være å lansere nye 
biffvarianter for det norske markedet. 

Bogbiff
Sitter på forparten, nærmere bestemt 
innsiden av bogsteken. Veldig godt egnet 
til carpaccio, kan også graves eller stekes 
som biff.

En del av kjøttet som normalt går til 
kjøttdeig kan stykkes til nye biffer, noen 
av dem er til og med mørere enn det 
tradisjonelle biffkjøttet. Her presenterer 
vi fem spennende nykommere. Men vel-
kjente internasjonalt, ikke minst i biffens 
hjemland, Argentina.
I krystallkula skuer vi fornøyde kunder 
og høyere lønnsomhet. Simsalabim.

Flat Iron filet
Sitter på forparten, nærmere bestemt 
innside og ytterside av bogbladet. 
Produktet er populært i USA og er 
tilnærmet likt ytrefilet i mørhet. Kjøttet 
bør stekes med litt svakere varme og 
over noe lengre tid enn ved tradisjonell 
biffsteking, da varmen trenger senere inn 
til kjernen av kjøttet. 

Dragebiff
Sitter mellom ytrefileten og ryggbeinet. 
Dette er et veldig smakfullt og saftig 
kjøttstykke på grunn av marmoreringen. 
De som liker entrecôte vil også like 
dragebiffen. Stek den i pannen som biff. 
Dragebiffen er også en fulltreffer på gril-
len enten som grillspyd eller hel. Godt 
egnet til marinering da den tar til seg 
mye smak. . 

Rundbiff
Dette er den møre delen av rundsteken 
som deles i to ved den naturlige hinnen 
som går igjennom stykket. Kan helstekes 
eller stekes som biff. Prøv å skjære den 
i 1 cm tykke skiver og stek som biff.  All 
biff behøver ikke være 3 cm tykke! 

Høyryggfilet
Sitter på innsiden av høyryggen. Dette 
er en meget mør og smakfull muskel. 
Helstekes/grilles i panne eller ovn.

Disse biffene er skåret 
ut av forsøksskjære-
avdelingen hos 
Animalia, og er et 
resultat av forbruker-
nes ønsker om mer 
hverdagsbiff og bran-
sjeseminaret Saken er 
biff.
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Aktivitetsplan 1. halvår 2011
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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, kyllinglår, egg
MatPrat  

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
*

  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

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

4.7.
10.7.  

11.7.
17.7.  

18.7.
24.7.  

25.7.
31.7.  

1.8.
7.8.  

8.8.
14.8.  

15.8.
21.8.  

22.8.
28.8.  

29.8.
4.9.  

5.9.
11.9.  

12.9.
18.9.  

19.9.
25.9.  

26.9.
2.10.  

3.10.
9.10.  

10.10.
16.10.  

17.10.
23.10.  

24.10.
30.10.  

31.10.
6.11.  

7.11.
13.11.  

14.11.
20.11.  

21.11.
27.11.  

28.11.
4.12.  

5.12.
11.12.  

12.12.
18.12.  

19.12.
25.12.  

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 Kyllingfilet med ingefærsmak


