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   Vi gjentar 
suksessoppskriften



Smakfull sunnhet
Det er ingen grunn til at sunn mat skal 
være kjedelig og smakløs, og den nye 
serien med Sunt, hot & spicy-retter gjør 
det straks enda morsommere å spise 
sunt. 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 badetøyet 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. De 18 nye 
og sunne rettene er inspirert av krydder 
og smaker fra hele verden, og er alle 
enkle og raske å lage. 

 

Magert kjøtt i disken
Det er det magre svinekjøttet som får 
mest oppmerksomhet i kampanjen, med 
strimlet svinekjøtt og svin ytrefilet. 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 
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. 

Svinekjøtt, hot&spicy på TV 
og internett!
Den samme kampanjen vil gå både på 
TV og Internett. Det blir en reklamefilm 
og seks nettannonser med fullt fokus på 
magert svinekjøtt – hot & spicy. Vi har 
“spicet opp” MatPratfilmen ved å vise til 
18 spennende hot & spicy oppskrifter på 
matprat.no

Film: 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.

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 
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MEDIEPLAN 
Internett

Uke  16 17 

VG.no  • • 
VG Mobil  • •
VG.no, Mat og Drikke  • •
Spotify  • •
TV2.no (digitalt bilag)  • •
Dagbladet.no (digitalt bilag) • •
Klikk.no (digitalt bilag) • •
  

MEDIEPLAN TV
Uke  15 16 

TV2  • • 
Zebra  • •
Bliss  • •
TV3  • •
Viasat 4  • •
TVNorge  • •
Max  • •
FEM  • •
Fox Crime  • •
National Geographic  • •

   Sunn suksess:

Sunt, hot & spicy 
– klart for kampanje nr. 2!

Gjør deg klar til ny runde, for januarkampanjen var en suksess! 
Hot & spicy, i kombinasjon med sunt renskåret kjøtt, var tydeligvis 
oppskriften på stor oppmerksomhet rundt kampanjen med masse 
trafikk inn på matprat.no som resultat. 
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             Ruster opp for å ta del 
  i om setningsøkningen

- 50% var økningen det seneste året! Kategoridirektør Anita Mikalsen 
hos Nortura er tydelig fornøyd i det hun tilkjennegir status for produkt-
gruppens mestøkende produkt, strimlet svinekjøtt.

- Vi ser tydelig tendensen. Det går mot sunne 
valg. Forbrukergruppen som preferer kyllingkjøtt 
er den samme som for svinekjøtt. Og foruten 
sunnhetskriteriet skal maten kunne tilberedes 
rask og enkelt og selvfølgelig smake godt. I et 
tiårsperspektiv har spisefrekvensen for svine-
produkter økt fra 40 ganger i året og til 50. 
Forbruket av svinekjøtt har alltid vært høyt her 
til lands, så dette er mat som folk rett og slett er 
glad i. Men nå velger de det av litt andre årsaker 
enn tidligere. De sunne valgene av hovedingredi-
enser til middagene er også betinget av at man 
velger sunt tilbehør, og her ser vi nye mulig-
heter. Det er gjerne slik at den enkelte forbruker 
har et repertoar på et visst antall oppskrifter 
som går igjen på middagsbordet. Kan vi påvirke 
variasjonen i tilbehøret, sørger vi også for at man 
ikke så lett går lei av rettene. På den måten kan 
vi faktisk øke frekvensen enda mer, forteller hun 
entusiastisk.

Nylig relanserte Gilde produktserien ”Norsk 
Edelgris”. Dette er nærmest en komplett 
svinekjøttserie for sunne, enkle og gode hver-
dagsmiddager. Her finnes nye varianter av svin, 
alt i ny emballasje og tidsmessig design. En del av 
produktene er emballert i skin-pack, som løfter 
fram selve varen. Sentralt i markedsføringen står 
en god, ”gammeldags” minikokebok som deles 
ut gratis. Det geniale med denne er at hver side 
er splittet i to. På toppdelen av siden kan man 
blad fram de ulike Edelgris-produktene, mens 
bunndelen viser ulike typer spennende tilbehør. 
Tilsammen blir det hele 120 forskjellige kombi-
nasjonsmuligheter! I lanseringskampanjen inngår 
også pop-ups, annonser og en egen hjemmeside.

Men det dreier seg ikke bare om svinekjøtt. 
Gilde har også lansert Langtidsmørnet storfekjøtt 
i en rekke varianter. Dette har vært en vellykket 
lansering for kjøtt som både er ualminnelig mørt, 
smaksrikt – og ikke minst – sunt. 

Alt tydelige bevis på at den kanskje mest mar-
kante forbrukertrenden i dagligvaremarkedet er 
at folk velger sunt, og jo mer man tilrettelegger 
for de sunne valgene, jo mer kjøper de.

Hos Nortura legger 
Anita Mikalsen alt til 
rette for kundenes 
sunne matønsker.

                     Her frister svine-
            medaljong med bacon.
Kanskje ikke det mest opplagte 
produktet i Sunn-kampanjen, men 
definitivt smakfullt.

Bla  – og velg! Her i den nye, smarte minikokeboken 
kan man boltre seg med tilbehør til enhver rett.
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Hot er topp!
Mange ønsker å leve sunt, men vil likevel ha spennende og god mat. 
Renskåret, sunt kjøtt i kombinasjon med hotte eller spicy kryddere er en 
suksess. Det viser statistikk fra matprat.no.

Det norske folk har valgt Thaibiffsalat 
som den mest populære oppskriften i 
serien “Sunt, hot & spicy. Oppskriften 
scorer tydeligvis godt på flere kriterier. 
Den er enkel å lage, har få ingredienser 
og er ferdig tilberedt på kort tid. I tillegg 
har den et fargerikt og fristende bilde og 
en svært lettfattelig fremgangsmåte. 

Hot onsdagssuppe og karrigryte er to 
andre sunne og hverdagslige oppskrifter 
som var populære i forrige runde av 

“Sunt, hot & spicy”. I likhet med Thaibiff-
salat har også disse to svært enkle og 
lettfattelige fremgangsmåter. De tre mest 
populære oppskriftene er henholdsvis la-
get med renskåret storfekjøtt, svinekjøtt 
og kyllingfilet.

Vi må ned til åttendeplass på listen 
for å finne Kickwok, den ene av de to 
oppskriftene som ble vist på TV. Det 
viser seg derfor at reklamefilmene på TV 
trekker trafikk til matprat.no, uten at de 

nødvendigvis tar all oppmerksomheten 
selv. 

Nettannonsene frister med bilder av 
mange av de nye rettene, og et klikk på 
annonsen fører inn til en fellesside for 
alle “Sunt, hot & spicy”-oppskriftene. 
Folk er åpne for å prøve noe nytt, og 
det synes vi er spennende. Så bli en del 
av vårt team og gjør butikken din klar 
for neste runde av “Sunt, hot & spicy”. 
Vi tror på ny suksess!   

10. Hot bbq salat

Mest populære oppskrifter 
i serien “Sunt, hot & spicy”

2. Hot onsdagssuppe 3. Karrigryte 4. Kruttbiff

5. Formsterk svinebiff 6. Brennheit kyllingryte 
      med reker

7. Svinefilet Oelek

8. Spicy couscoussalat 9. Kickwok

1. Thaibiffsalat
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All grunn til å 
         være stolt

Tidligere var kylling noe man kjøpte for å kose seg med på lørdags-
kvelden. Nå har kylling blitt et hverdagsmåltid, drevet fram av ønskene 
om sunnhet og rask tilberedning, i tillegg til en stadig produktutvikling.

- Dette kunne vi ikke gjort for noen 
år siden, sier Martin Wangen, kategori-
sjef hos Den Stolte Hane, og sikter til 
nylanseringen av produktserien ”Sunt 
& Kjapt”. Det har helt klart skjedd en 
holdningsendring i de senere årene, og 
kyllingkjøtt svarer definitivt på forbru-
kernes krav. Den nye serien består av tre 
produkter:

-	 Kyllingfilet,	tredelt
-	 Kyllingfilet,	minis	(innerfileten)
-	 Kyllingfilet,	kjøttdeig

Disse produktene er nettopp tatt fram 
for å konkurrere om middagene hver 
eneste dag, og sånn sett både være ultra-
raske å lage med hensyn til steketid, til-
fredsstille forbrukernes krav til sunnhet 

og lavt fettinnhold, og de er alle ekspo-
nert med tips om hva de kan brukes til 
og hvordan tilberedes. Distribusjonen er 
gjennom ICA, Coop, Meny, Ultra og Kiwi.

Tipsene, for eksempel med den tredelte 
fileten som har tynnere skiver, går ut på 
bruk til rulader med mozzarella, i sand-
wicher og i lasagne, bruksområder hvor 
man tidligere knapt tenkte på kylling. 

- Vi ser at å møte forbrukerkriteriene 
skaper en nærmest eksplosiv vekst, 
forteller Wangen videre, og framhol-
der kjøttdeigen av kyllingfilet som en 
vekstvinner, nok mye takket være et 
innhold på 95% rent, kvernet kjøtt og 
bare 2% fett. I tillegg til ”Sunt & Kjapt” 
leverer Den Stolte Hane produktseriene 

”God Helg” og ”Helt Rå”, og har totalt 
sett posisjonert seg ganske optimalt 
med produktvarianter i markedet. - Her 
trekker alt i samme retning. Forbruker-
trendene går vår vei, og lages det mar-
kedsaktiviteter som ”Sunt, hot & spicy”, 
hvor kyllingkjøtt i forskjellige varianter 
er viktige ingredienser, er dette med på 
å skape enda mer positive holdninger til 
produktene og samtidig løfte salget. 

Så spørs det bare hva som er svaret på 
det evige spørsmålet om hva som kom 
først, høna eller egget, eller forbruker-
nes ønsker – og nye, fristende produkter. 
Uansett kan både produsent og for-
bruker glede seg med god samvittighet.

Martin Wangen hos Den Stolte Hane 
lanserer nye produktvarianter helt etter 
kundens ønsker.
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- Men først Hanne, OEK kjører en 
rekke kampanjer gjennom året. 
Disse påvirker både totalsalget og 
holdningene til egg og kjøtt. Hvordan 
registrerer dere responsen på aktivi-
tetene på matprat.no? 

     - En del av en kampanje er klikk på 
         matprat.no, dette måler vi i 
            Google Analytics. Her følger vi 
                all bruk av nettsiden. Vi ser 
                   både klikk direkte til kam-
                        panjen, men også økning 
                           i direkte trafikk og via 
                             søk i kampanje-    
                                  perioden. Noen 
                                    klikker ikke på 
                                      annonser, men
                                         husker bud-

skapet og går inn direkte senere.  Andre 
kan ha sett det på tv.
Annonsene trackes også i målingsverk-
tøy hos mediebyrået vårt og settes inn 
i en større kanalbidragsanalyse sammen 
med tv-annonsering, for å se det totale 
resultatet av en kampanje. 

- Hvordan var responsen på den før-
ste Sunt, hot og spicy-kampanjen som 
gikk i deler av januar og februar, og 
hvordan ser disse tallene ut i forhold 
til andre kampanjer?

- Tallene viser ca. 42.000 unike brukere 
i de tre ukene kampanjen var på. Dette 
er omtrent den samme trafikken som 
andre kampanjer.
Hver bruker som var inne på kampanje-
siden så på nærmere 6 oppskrifter hver. 
Totalt ble det 262.115 sidevisninger i 
løpet av kampanjeukene, noe vi er godt 
fornøyde med.

- Hvordan vil du oppsummere kam-
panjeresultatene totalt?
-Sunt, Hot & Spicy gikk både på tv og 
nett, og vi hadde en inngang på forsiden 
av matprat.no i perioden. Det meste 
var direkte trafikk, men både annonser 
og Facebook er sterke drivere inn til 
kampanjesiden. Kampanjen hadde svært 
gode resultater hos Spotify, med rekord-
tall hver eneste dag vi var på. Sammen-
lignet med forrige Sunn-kampanje har vi 
med denne kampanjen nådd ut til nesten 
150.000 flere unike brukere. Totalt har 
kampanjen gitt oppimot 4 millioner 
visninger, fordelt på ca. 5 millioner unike 
brukere (maskiner). 

- Dette mener vi både er et godt bidrag 
til å bygge holdningene rundt varegrup-
pen og, ikke minst, gi verdifull salgsstøtte 
til alle landets butikker, avslutter Hanne 
Svärd med overbevisning.
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Vell ykkede kampanjer 
                gir sterk salgsstøtte

Hanne Svärd er sentral i OEKs omfattende digitale virksomhet. Hun har blant
annet prosjektlederansvaret for nettstedene matprat.no, farikal.no og
matbilder.no. MatPrat-kampanjer på nett er også en av oppgavene hennes, i
tillegg til iPad-magasinet og kommunikasjon i sosiale medier.



ICA Supermarked Linderud, øst i Oslo, selger mat. 
Det gjør vel alle sier du. Njaaa, men det er slett ikke 
alle steder at matlysten virkelig fristes, slik som her.

Lag en temadis k!
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Temadisken er et samarbeid mellom flere 
avdelinger. Fra venstre, med favnen full av 
gode sauser, osteansvarlig Maria Berntsen, 
frukt- og grøntansvarlig, med en bukett 
ferske krydderplanter, Moses Ceesay og ass. 
ferskvaresjef Leiv Jørgen Bakkerud.

Bla om – og les mer!
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Gjør deg 
klar!

MatPrat er stedet 
for grillnerder
For enkelte har grilling 
blitt en lidenskap og 
nærmest en sportsgren, 
og i MatPrat jobber det 
mange grillentusiaster som 
lever og ånder for å spre 
grillglede ut til befolkningen. 
Inne på matprat.no er det 
grilltips for alle anledninger, grillskoler, utstyrstips, ulike 
metoder for grilling, og ikke minst masse oppskrifter på alt 
det gode tilbehøret.
 
Grillprodukter på MatPrat
Utvalget av grillkjøtt er stort, men i årets grillkampanje blir 
det følgende produkter som får mest fokus på MatPrat. 
Dette er kjøtt som passer til ulike anledninger, enten det 
er en vanlig hverdag, du ønsker å imponere gjestene, eller 
vil ha noe sunt på grillen.

Sunn MatPrat: 
Skinkebiff		og	svin	ytrefilet

Rask MatPrat: 
Koteletter,	grillbog	svin,	kyllinglår,	burgere	

Gjeste MatPrat: 
Svin	ytrefilet,	skinkebiff,	snadderpølser	

Stor kampanje på internett!
For å spre grillentusiasmen vår til flest mulig, er vi på inter-
nett der folk ferdes mest. Vi booker plass på de beste 
stedene for at flest mulig skal få de tipsene og rådene de 
trenger til alle sommerens gode grillmåltider. 

Innerst i butikken ligger den manuelle 
ferskvaredisken. Interiøret gir umiddel-
bart assosiasjoner til en god, gammel-
dags kjøtt- og delikatesseforretning, og 
servicen bak disken står absolutt i stil. 
Her kan kundene spasere langs diskene 
og plukke ut det man måtte begjære, 
av ost, delikatesser, varmretter, fisk og 
skalldyr – og selvfølgelig kjøttvarer.

Og det er nettopp kjøttdisken du 
kan gjøre noe med. Når de 
forskjellige kampanje-
periodene går, kan denne 
disken lett forvandles til 
en temadisk, for å få full 
uttelling for aktivitetene. 
Her er det gjort i forbindelse
med ”Sunt, hot & spicy”. 
Og kundene kan boltre seg 
med et helt sortiment med 
råvarer og tilbehør under 
dette temaet.

Her finner du det magre og møre
kjøttet:
• Storfekjøtt: flatbiff, mørbrad og ytre- 
 og indrefilet
• Svinekjøtt: strimlet, ytre- og indrefilet
• Skinkebiff

Her finner du ICA´s egne sauser:
• Sweet chili
• Hot chili
• Wok-saus
• Sweet & Sour-saus
• Soyasaus

Og her finner du krydderet:
• Basilikum
• Timian
• Salvie
• Peppermynte
• Oregano

En ide som selger og skaper variasjon 
og fornyelse i diskene. Og dette kan 
like gjerne gjøres i en manuell som i en 
selvbetjeningsdisk. Forslag til temaer 
finner du i aktivitetsplanen på siste side i 
dette bladet.

Grillsommer med 
MatPrat

Nordmenn elsker grillmat, og i gjennomsnitt griller vi 
12 ganger i løpet av sommeren. Men grillundersøkelsen 
2011  avslører at vi gjerne vil grille enda mer! Grilling 
er gøy, grill er kos, grill til hverdags er belønning, grill er 
gjestemat, og grill kan gjøres sunt også! 
Derfor, oppfordrer MatPrat til å fyre opp 
grillen og nyte årstiden så mye 
som mulig med variert 
grillmat gjennom
hele sommeren. 

Enkel sameksponering og plakatering selger hele retter.

Det aller enkleste du kan gjøre er å kryss-
eksponere plakater på kampanjetemaenes 
ingredienser. Et lite produkt selger en hel rett.

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.



Gjør deg 
klar!

Grillsommer 
med MatPrat 
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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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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 25. mars er Vaffeldagen


