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med sunn glød!
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Til og med grillmusikken kommer fra MatPrat
Lysten til å grille er på topp i Norge, utekjøkken 
og grillmat er blitt en naturlig del av nordmenns 
matlaging sommerstid. Vi vet også at flere og 
flere er opptatt av riktig kosthold og en sunn livs-
stil, derfor slår MatPrat et slag for sunn grillmat. 

Kjekt å vite for deg i butikken:

•	 55	%	av	befolkningen	sier	at	sunn	grillmat	er	viktigere
	 nå	enn	før
•	 Nesten	4	av	10	nordmenn	velger	gjerne	sunne	kjøtt-
	 produkter	når	de	griller	på	hverdager
•	 Aldersgruppen	25-39	år	griller	mest
•	 Biff	og	kyllingfilet	er	favoritter	på	grillen
•	 Svinefilet	stiger	mest	i	popularitet
•	 Også	andre	fileter,	grilling	av	store	stykker	
	 og	grønnsaker	har	fin	stigning
•	 Grillerne	er	villig	til	å	bruke	mer	penger	på	grillmat	enn	
	 hvis	maten	lages	innendørs
•	 Halvparten	av	de	spurte	ønsker	å	grille	mer
•	 Helgene	er	fortsatt	viktigst	for	å	selge	grillmat
•	 Men	de	som	er	glad	i	grillmat	griller	også	på	hverdager!

Du	kan	enkelt	selge	mer	grillmat	ved	å	
tilrettelegge	et	sortiment	av	sunt	grill-
kjøtt	med	riktig	tilbehør,	slik	at	det	blir	
enklest	mulig	for	kunden.	Da	vil	mange	
grille	enda	oftere.	

Det	er	ingen	grunn	til	å	kutte	ut	verken	
kjøtt	eller	grilling	for	de	som	ønsker	å	
spise	sunt.	Med	skånsom	grilling,	magert	
kjøtt	og	riktig	tilbehør,	blir	grillmåltidet	
så	sunt	du	bare	vil.	Kundene	vil	gjerne	
få	inspirasjon	i	butikken,	helst	med	gode	
grilltriks,	som	du	finner	på	sidene	6	-11.		
Det	gir	mersmak	når	måltidet	er	vellyk-
ket.	

Grillundersøkelsen	2008	viser	at	
favorittproduktene	på	grillen	er	biff	og	
kyllingfilet.		Dette	burde	være	enkelt		å	
innfri,	forbrukeren	får	sunn	mat	og	du	
får	penger	i	kassa.		Du	må	heller	ikke	
glemme	at	kundene	dine	som	griller	mye	
også	griller	på	hverdager	når	anlednin-
gen	byr	seg.		

Stoff om grillmat i alle typer 
media
MatPrat	har	denne	sesongen	mye	stoff	
om	grillmat,	som	vil	gi	inspirasjon	og	
kjøpslyst	til	dine	kunder,	for	eksempel	i:

•	 Allers	
•	 Hjemmet
•	 Vi	Menn
•	 Maison	Mat	&	Vin
•	 Dagbladet

Les alt om grilling
Lesestoffet	på	matprat.no	kommer	også	
til	å	være	fokusert	på	griller,	grillmeto-
der,	marinering,	valgmuligheter	i	tilbehør	
-	og	hvordan	man	kan	bruke	grillen	som	
utekjøkken.	I	grillsesongen	har	vi	en	

egen	grillknapp	på	forsiden	som	fører	
direkte	til	en	egen	side	med	oppskrifter	
som	er	relatert	til	grillsesongen.	Prøv	
matprat.no/grill

Fristende nyhetsbrev
Hver	14.	dag	sender	vi	ut	nyhetsbrev	til	
våre	vel	50.000	abonnenter.	I	grillseson-
gen	vil	vi	friste	med	grillspyd,	sommer-
koteletter,	kyllingfilet,	svinefilet,	helstekte	
fileter	og	alt	godt	som	kan	tilberedes	på	
grillen.	Bli	abonnent	og	få	våre	nyhets-
brev	på	epost.	Registrer	deg	eller	but-
ikken	på	Min	MatPrat.	Internettadressen	
er:	matprat.no/minside/min-matprat	

Oppskrifter når man 
handler
Har	du	kunder	som	etterspør	
gode	grilloppskrifter	når	de	
handler?	Tips	dem	om	våre	
splitter	nye	mobilsider.	Nå	
er	det	mye	raskere	og	
bedre	å	bruke:	
m.matprat.no	på	mobil.
Glem	heller	ikke	å	
anbefale	kundene	MatPrat-
applikasjon	for	mobil.	
Det	er	nesten	som	å	
bære	med	seg	en	koke-
bok	full	av	inspirasjon!

Grillmusikk i bak-
grunnen
MatPrat	har	i	disse	dager	
en	splitter	ny	grillspilleliste	
på	Spotify.	Musikken	er	noe	
avdempet	og	låtene	er	spesielt	
utvalgt	for	å	bli	spilt	i	bakgrunnen	
mens	man	nyter	en	bedre	grill-
middag	i	hyggelig	lag.	Du	finner	
spillelisten	på	Spotify,	hvor	den
også	blir	annonsert.

MatPrat på iPad 
med grillnummer
Vi	er	kjempefornøyd	med	responsen	vi	
har	fått	på	vår	første	applikasjon	til	iPad.	
I	første	nummer	var	vi	opptatt	av	Sunn,	
mens	neste	nummer	vil	få	stort	fokus	på	
grill.	Her	blir	det	mye	lesestoff	for	den	
som	liker	å	sitte	med	bena	i	sofaen	og	

iPaden	i	fanget.	Du	finner	nytt	magasin	
fra	MatPrat	på	iTunes	App	Store.

Grillbilder til det du trenger
Trenger	du	gode	bilder	av	råvarer,	fris-
tende	grillmat	eller	stemningsfulle	miljø-
bilder?	På	matbilder.no	finner	du	det	du	
trenger.	Velg	eventuelt	hovedråvare	og	
skriv	inn	søkeord	i	feltet	merket	“Søk	
etter	media”.	Flere	bilder	er	nye	av	året.
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Det sunne grillkjøttet
Grillmat er også sunn mat. Det beste er å anbefale  renskåret 
kjøtt av svin og storfe – og selvfølgelig kyllingfilet.

Kyllingfilet

Storfe,	ytrefilet

Svin,	ytrefilet

Velg	gjerne	de	edle	stykningsdelene:	
indre-	og	ytrefilet.	Det	er	både	magert	
og	fantastisk	mørt.	Filetene	inneholder	
bare	2-4	%	fett.	Og	renskåret	svinekjøtt	
egner	seg	spesielt	godt	til	for	eksempel	
grillspyd.	Det	aller	magreste	kjøttet	er	
kyllingfileten,	som	bare	inneholder	1,1%	
fett.

På	grillen	her	har	vi	valgt	kjøtt	som	er	
både	magert	og	mørt.	I	tillegg	er	det	
raskt	å	grille,	og	egner	seg	godt	til	hver-
dagsgrilling.

Dette	er	kjøtt	som	det	er	lett	å	sette	
smak	til.	For	eksempel	med	oljer,	mari-
nering	eller	sursøte	sauser.	Storfekjøttet	

klarer	seg	godt	naturelt,	med	bare	salt	
og	pepper.

Også	med	tanke	på	å	selge	tilbehør,	som	
salater,	er	de	rene	kjøttslagene	ypperlige.	
Supplerer	man	med	mye	grønnsaker,	blir	
en	god	og	mett	med	lite	fett,	og	får	sam-
tidig	i	seg	mange	viktige	næringsstoffer.	
Men	det	er	viktig	å	huske	på	å	unngå	
dressinger	som	er	rømme-	og	majones-
baserte.	Husk	at	potetsalat	smaker	like	
godt	med	en	vinaigrette	som	med	
majonesdressing,	og	at	kesam	ofte	kan	
erstatte	rømme.	Tzatziki	lages	som	regel	
med	yoghurt,	og	inneholder	langt	færre	
kalorier	enn	for	eksempel	waldorfsalat.
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Grillkunstens regler
Grilling er ikke vanskelig! Likevel finnes det noen lure triks for å få 

det aller beste grillresultatet. Og hvert år dukker spørsmålene opp fra 
grillentusiastiske kunder. 

Da har du svarene for hånden her. Og på matprat.no (se side 11) 
finnes de i form av en pdf som du kan printe ut og la kundene forsyne 
seg av. Husk at det alltid er mange som vegrer seg for å spørre, særlig 

om de mest grunnleggende ting.

Bjørn Tore Teigen er grillmester 
par excellence. 
Han er kjøttfaglig ansvarlig hos MatPrat, og kan sette 
tittelen Diplompølsemakermester på visittkortet. 
Han har i alle år hatt ansvar for arrangementet NM 
i grilling. Han deltar også som dommer i NM i kjøtt-
produkter og som hoveddommer i NM i kjøttfag. 
Alle som har vært så heldige å nyte Bjørn Tores grillmat 
nikker anerkjennende, og den seneste bekreftelsen på 
hans grillkompetanse fikk vi nå i mai, hvor han selv-
følgelig var på det norske laget som vant en kategori 
i Verdensmesterskapet i grilling i Memphis, USA. 
Bjørn Tore er vår veileder i Grillkunstens regler.



Grillmetoder
Når du griller, vil du gjerne 
unngå at det flammer opp, at 
det oser mye eller at maten blir 
for mye stekt eller brent. 

Varmen	kan	bli	for	intens,	fett	og	kjøtt-
saft	kan	renne	av	kjøttet	og	dryppe	ned	
i	varmekilden	som	så	vil	flamme	opp.	
Spesielt	gjelder	dette	større	stykker.	
Det	finnes	imidlertid	flere	måter	å	grille	
på,	som	reduserer	muligheten	for	slike	
problemer.
	
Direkte grilling
Vil	si	at	du	har	varmekilden	direkte	
under	maten	som	skal	grilles.	Direkte	
grilling	har	den	høyeste	effekten	og	er	
best	egnet	til	pølser	og	kjøtt	i	skiver	

som	skal	oppnå	en	stekeskorpe	på
samme	tid	som	maten	blir	gjennomstekt.	
Hvis	du	ønsker	å	brune	kjøttet	ekstra	
kan	du	grille	uten	lokk	først.	Ellers	
anbefales	det	å	steke	med	lokket	igjen.	
Da	reduseres	faren	for	oppflamming	og	
brent	kjøtt.	Alternativt	kan	kjøttet	legges	
på	aluminiumsfolie	eller	et	stekebrett	
som	samler	opp	fettet.
	
Indirekte grilling
Indirekte	grilling	egner	seg	best	for	
større	kjøttstykker	som	grilles	i	mer	enn	
25	minutter.	Grillingen	skjer	under	lokk.	
Kjøttet	grilles	av	sirkulerende	varme	ved	
at	varmen	reflekteres	fra	grillens	lokk	og	
sider.	Med	dette	unngår	man	at	fett	og	
kjøttsaft	drypper	ned	på	varmekilden	og	
gir	oppflamming.

	

Med	kullgrill	plasserer	du	en	dryppform	
i	midten	av	bunnristen,	og	kullet	/briket-
tene	plasseres	på	siden.	Når	grillen	er	
varm	plasserer	du	kjøttstykket	på	rist	
rett	over	dryppformen.	Grill	med	lokket	
på	og	åpne	ventiler	slik	at	du	får	god	
trekk.
	

Med	gassgrill	kobler	du	midterste	bren-
ner	ut,	og	plasserer	kjøttet	over	den	
midterste	brenneren.	Kjøttet	kan	med	
fordel	plasseres	på	et	stekebrett,	slik	at	
fett	og	stekesjy	blir	samlet	opp.	Reduser	
varmen	når	kjøttet	har	fått	passe	farge.	
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Gode grilltips

Følger du disse enkle reglene 
er du langt på vei til vellykket 
grilling. Hver gang.

•	Ikke	ha	kull	i	hele	grillen.	Opprett	en	
”temperert	sone”	med	aluminiumsfolie	
på	risten.

•	Griller	du	med	kull,	så	bruk	tennrør	
til	opptenning.	Da	er	kullet	klart	til	
grilling	på	10	-	12	minutter,	og	du	slipper	
smaken	av	grillvæske.

•	Du	trenger	ikke	bruke	alle	blussene	i	
en	gassgrill.	Reduser	varmen	på	ett,	og	
ha	eventuelt	ett	slått	av.

•	Pensle	grillristen	med	litt	olje	før	du	
legger	på	maten.	

•	Ta	kjøttet	ut	av	kjøleskapet	i	god	tid.	
Kjøttet	bør	helst	ha	tilnærmet	romtem-
peratur	når	du	legger	det	på	grillen.			

•	Mariner	gjerne	kjøttet	på	forhånd,	men	
sløyf	sukker	i	marinaden	til	større	styk-
ker	kjøtt,	da	dette	lett	brenner	seg.	Tørk
av	marinaden	før	du	legger	kjøttet	på	
grillen.	Unngå	også	salt	i	marinaden,	da	
dette	trekker	ut	kjøttsaft.	

•	Kjøtt	med	mye	fett	eller	mye	marinade	
på	utsiden	gjør	at	fett	kan	dryppe	ned	på	
varmen.	Hvis	det	flammer	opp,	flytter	du	
kjøttet	over	på	folien	til	flammene	har	
slukket.	Griller	du	magre	kjøttprodukter,	
unngår	du	dette.

•	Ikke	slukk	flammene	med	vann,	for	når	
vannet	har	fordampet	vil	fettet	begynne	
å	brenne	igjen.

•	Grill	store	stykker	kjøtt	på	lavere	
varme,	da	disse	trenger	lengre	grilltid	for	
ikke	å	bli	brent.	Bruk	indirekte	varme	

og	legg	over	lokk.	Indirekte	varme	vil	si	
å	fyre	med	kull/gass	på	halve	grillen.	Ha	
kjøttet	ved	siden	av	varmen,	og	drypp-
skål	i	aluminium	under.

•	Bruk	steketermometer	når	du	griller	
store	stykker.	Da	får	du	god	kontroll	og	
oppnår	best	resultat.		

•	Mindre	og	tynnere	stykker	har	kortere	
grilltid	og	kan	grilles	på	god	varme.

•	Pølser	og	burgere	blir	fort	brent,	bruk	
derfor	svakere	varme.

•	Når	kjøttet	har	fått	en	fin	stekeskorpe,	
er	det	viktig	å	snu	kjøttet	ofte!
	
•	Bruk	grillklype	og	ikke	gaffel.	Ikke	stikk	
eller	press	på	kjøttet.	Da	renner	saften	
og	den	gode	smaken	ut.
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Grillutstyr
Grillingen blir både enklere, 
sikrere og morsommere om du 
har riktig utstyr. 

Det	handler	ikke	om	store,	kostbare	
ting,	bare	noen	uhyre	praktiske	hjelpe-
midler.	Her	er	en	rask	oversikt	over	det	
viktigste.

Grillpensel
Grei	å	ha	for	hånden.	Ofte	er	det	lurt	å	
pensle	kjøttet	underveis,	både	for	å	gi	
god	smak	og	for	å	smøre	kjøttet	slik	at	
det	ikke	sitter	fast	på	risten.
	
Grillspyd
Det	kommer	man	ikke	utenom	i	løpet	
av	sesongen.	Husk	at	grillspyd	med	hånd-
tak	av	metall	blir	varme.	Grillspyd	i	tre	
bør	bløtlegges	en	halvtimes	tid	før	bruk,	
ellers	kan	de	lett	begynne	å	brenne.

	

Grillklyper
Dette	er	en	nødvendighet.	Unngå	å	
bruke	gafler	til	å	snu	kjøttet,	fordi	
kjøttsaften	kan	sive	ut	når	man	stikker	
i	kjøttet.	Det	finnes	et	godt	utvalg	av	
grillklyper	i	metall	og	tre.	Vær	klar	over	
at	metallhåndtak	kan	bli	svært	varme.

Grillkull
En	selvfølge	om	du	ikke	har	gassgrill.	
Forskjellen	på	grillkull	og	briketter	er	at	
brikettene	brenner	lengre,	men	kull	har	
ofte	bedre	effekt.	Det	er	viktig	at	kullene	
er	ordentlig	tørre.	Helst	bør	de	være	
pakket	i	papirpose	med	en	innerpose	av	
plast.

	
Stålbørste
Det	er	ikke	hyggelig	å	lage	mat	på	en	
grill	som	er	full	av	rester.	Disse	kan	
dessuten	begynne	å	brenne	slik	at	maten	
blir	svartbrent	istedenfor	grillet.	Gril-
len	bør	derfor	rengjøres	en	gang	i	blant.	
Denne	børsten	har	en	metallskrape	til	å	
fjerne	fastbrente	rester,	samt	en	effektiv	
børste	til	rengjøring	av	grillen.

Transjeringssett
Griller	du	store	stykker	som	stek	eller	
filet,	er	det	godt	å	ha	skikkelig	redskap	
for	hånden.	En	god,	skarp	kniv	og	en	
stekegaffel	hjelper	deg	godt	på	vei	med	
oppdelingen.

Steketermometer
Dette	trenger	du	når	du	griller	store	
stykker.	Uten	er	det	vanskelig	å	vite	når	
kjøttet	er	ferdig	stekt.	Stikk	alltid	termo-
meteret	dypt	inn	i	kjøttet,	men	ikke	mot	
et	ben.
		
	

Grillvotter/grytekluter
Et	’’must’’	ved	grilling!	Både	grillen	og	
det	som	ligger	på	grillen	blir	svært	
varmt,	og	det	er	fort	gjort	å	brenne	
seg.	Greit	å	bruke	ved	snuing/flytting	av	
kjøttstykker	på	grillen	-	og	ikke	minst	
når	man	bruker	grillspyd	av	metall,	eller	
skal	flytte	på	grillristen.

Burger-rist
Perfekt	til	grilling	av	burgere.	Ofte	kan	
burgerne	feste	seg	til	grillristen,	slik	at	
de	går	i	stykker	når	man	skal	snu	dem.	
Denne	risten,	som	rommer	fire	burgere,	
kan	pensles	med	litt	olje	så	er	problemet	
løst.	Burgerne	holdes	sammen	av	risten	
og	gjør	det	enkelt	å	grille	på	begge	sider.

    
     
    

Er	grillen	stødig,	og	skrudd	godt	nok	
sammen? 
Ja c  Nei c

Er	grillen	ordentlig	vasket	og	vedlike-
holdt?
Ja c  Nei c 

Er	grillristen	ren	og	klar	til	bruk?
Ja c  Nei c

Kull:	Er	funksjonene	for	trekk/luft	ok,	
og	er	det	en	oppsamling	for	kull	under	
grillen?
Ja c  Nei c

Elektrisk:	Er	ledningen	med	støpsel	hel	
og	uten	skade?
Ja c  Nei	c

Gass:	Er	slangen	uten	sprekker,	og	er	
koblinger/slangeklemmer	skrudd	riktig	
til?	
Lukt	etter	gasslekkasje,	og	test	med	
såpevann	om	alle	koblinger	er	tette!
Ja c  Nei	c

Sjekk din egen 
grill og kryss av. 
Har du krysset av i alle ja-
rubrikkene, kan du påføre 
grillen godkjent oblat.

Ta grillsjekken 
hvert år!
Utstyret	må	være	i	orden.	Derfor	
gjennomfører	MatPrat,	sammen	med	
Kjøttbransjens	Elitelag,	kampanjen	
Grillsjekken	hvert	eneste	år.	Da	er	
lagets	medlemmer	synlige	i	lokalmiljøer	
og	i	media,	både	med	grillkontroller	og	
med	å	formidle	grilltips	og	grillvettregler.	
Grillsjekken	er	noe	du	kan	anbefale	
kundene	dine	å	gjøre	også.
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Grillkunstens 

regler
Bjørn Tore Teigen er grillmester par excellence. 

Han er kjøttfaglig ansvarlig hos MatPrat og kan sette 

tittelen Diplompølsemakermester på visittkortet. 

Han deltar også som dommer i NM i kjøttprodukter 

og som hoveddommer i NM i kjøttfag. 

Han var også med på vinnerlaget i Verdensmester-

skapet i grilling i USA 2011.

Her veileder han deg i Grillkunstens regler.

Følger du disse enkle reglene 

er du langt på vei til vellykket 

grilling. Hver gang.

• Ikke ha kull i hele grillen. Opprett en 

”temperert sone” med aluminiumsfolie 

på risten.

• Griller du med kull, så bruk tennrør 

til opptenning. Da er kullet klart til 

grilling på 10 - 12 minutter, og du slipper 

smaken av grillvæske.

• Du trenger ikke bruke alle blussene i 

en gassgrill. Reduser varmen på ett, og ha 

eventuelt ett slått av.

• Pensle grillristen med litt olje før du 

legger på maten. 

• Ta kjøttet ut av kjøleskapet i god tid. 

Kjøttet bør helst ha tilnærmet romtem-

peratur når du legger det på grillen.   

• Mariner gjerne kjøttet på forhånd, men 

sløyf sukker i marinaden til større styk-

ker kjøtt, da dette lett brenner seg. Tørk

av marinaden før du legger kjøttet på 

grillen. Unngå også salt i marinaden, da 

dette trekker ut kjøttsaft. 

• Kjøtt med mye fett eller mye marinade 

på utsiden gjør at fett kan dryppe ned på 

varmen. Hvis det flammer opp, flytter du 

kjøttet over på folien til flammene har 

slukket. Griller du magre kjøttprodukter, 

unngår du dette.

• Ikke slukk flammene med vann, for når 

vannet har fordampet vil fettet begynne 

å brenne igjen.

• Grill store stykker kjøtt på lavere 

varme, da disse trenger lengre grilltid for 

ikke å bli brent. Bruk indirekte varme 

og legg over lokk. Indirekte varme vil si 

å fyre med kull/gass på halve grillen. Ha 

kjøttet ved siden av varmen, og drypp-

skål i aluminium under.

• Bruk steketermometer når du griller 

store stykker. Da får du god kontroll og 

oppnår best resultat.  

• Mindre og tynnere stykker har kortere 

grilltid og kan grilles på god varme.

• Pølser og burgere blir fort brent, bruk 

derfor svakere varme.

• Når kjøttet har fått en fin stekeskorpe, 

er det viktig å snu kjøttet ofte!

 
• Bruk grillklype og ikke gaffel. Ikke stikk 

eller press på kjøttet. Da renner saften 

og den gode smaken ut.

Grillmetoder

Når du griller, vil du gjerne 

unngå at det flammer opp, at 

det oser mye eller at maten blir 

for mye stekt eller brent. 

Varmen kan bli for intens, fett og kjøtt-

saft kan renne av kjøttet og dryppe ned 

i varmekilden som så vil flamme opp. 

Spesielt gjelder dette større stykker. 

Det finnes imidlertid flere måter å grille 

på, som reduserer muligheten for slike 

problemer.

Direkte grilling

Vil si at du har varmekilden direkte 

under maten som skal grilles. Direkte 

grilling har den høyeste effekten og er 

best egnet til pølser og kjøtt i skiver 

som skal oppnå en stekeskorpe på

samme tid som maten blir gjennomstekt. 

Hvis du ønsker å brune kjøttet ekstra 

kan du grille uten lokk først. Ellers 

anbefales det å steke med lokket igjen. 

Da reduseres faren for oppflamming og 

brent kjøtt. Alternativt kan kjøttet legges 

på aluminiumsfolie eller et stekebrett 

som samler opp fettet.

 
Indirekte grilling

Indirekte grilling egner seg best for 

større kjøttstykker som grilles i mer enn 

25 minutter. Grillingen skjer under lokk. 

Kjøttet grilles av sirkulerende varme ved 

at varmen reflekteres fra grillens lokk og 

sider. Med dette unngår man at fett og 

kjøttsaft drypper ned på varmekilden og 

gir oppflamming.

Med kullgrill plasserer du en dryppform 

i midten av bunnristen, og kullet /briket-

tene plasseres på siden. Når grillen er 

varm plasserer du kjøttstykket på rist 

rett over dryppformen. Grill med lokket 

på og åpne ventiler slik at du får god 

trekk.
 
Med gassgrill kobler du midterste bren-

ner ut, og plasserer kjøttet over den 

midterste brenneren. Kjøttet kan med 

fordel plasseres på et stekebrett, slik at 

fett og stekesjy blir samlet opp. Reduser 

varmen når kjøttet har fått passe farge. 

Gode grilltips

Grillkunstens regler
Bjørn Tore Teigen er grillmester par excellence. 
Han er kjøttfaglig ansvarlig hos MatPrat og kan sette 
tittelen Diplompølsemakermester på visittkortet. 
Han deltar også som dommer i NM i kjøttprodukter 
og som hoveddommer i NM i kjøttfag. Han var også med på vinnerlaget i Verdensmester-
skapet i grilling i USA 2011.Her veileder han deg i Grillkunstens regler.

Er grillen stødig, og skrudd godt nok sammen? 
Ja c  Nei c
Er grillen ordentlig vasket og vedlike-holdt?
Ja c  Nei c 

Er grillristen ren og klar til bruk?Ja c  Nei c
Kull: Er funksjonene for trekk/luft ok, og er det en oppsamling for kull under grillen?

Ja c  Nei c
Elektrisk: Er ledningen med støpsel hel og uten skade?
Ja c  Nei c

Gass: Er slangen uten sprekker, og er koblinger/slangeklemmer skrudd riktig til? 
Lukt etter gasslekkasje, og test med såpevann om alle koblinger er tette!Ja c  Nei c

Sjekk din egen grill og kryss av. 

Ta grillsjekken hvert år!Utstyret må være i orden. Derfor gjennomfører MatPrat, sammen med Kjøttbransjens Elitelag, kampanjen Grillsjekken hvert eneste år. Da er lagets medlemmer synlige i lokalmiljøer og i media, både med grillkontroller og med å formidle grilltips og grillvettregler. Grillsjekken er noe du kan anbefale kundene dine å gjøre også.

Grillutstyr
Grillingen blir både enklere, sikrere og morsommere om du har riktig utstyr. 

Det handler ikke om store, kostbare ting, bare noen uhyre praktiske hjelpe-midler. Her er en rask oversikt over det viktigste.

Grillpensel
Grei å ha for hånden. Ofte er det lurt å pensle kjøttet underveis, både for å gi god smak og for å smøre kjøttet slik at det ikke sitter fast på risten. 

Grillspyd
Det kommer man ikke utenom i løpet av sesongen. Husk at grillspyd med håndtak av metall blir varme. Grillspyd i tre bør bløtlegges en halvtimes tid før bruk, el-lers kan de lett begynne å brenne.

Grillklyper
Dette er en nødvendighet. Unngå å bruke gafler til å snu kjøttet, fordi kjøttsaften kan sive ut når man stikker i kjøttet. Det finnes et godt utvalg av grillklyper i metall og tre. Vær klar over at metallhåndtak kan bli svært varme.

Grillkull
En selvfølge om du ikke har gassgrill. Forskjellen på grillkull og briketter er at brikettene brenner lengre, men kull har ofte bedre effekt. Det er viktig at kullene er ordentlig tørre. Helst bør de være pakket i papirpose med en innerpose av plast.

Stålbørste
Det er ikke hyggelig å lage mat på en grill som er full av rester. Disse kan dess-uten begynne å brenne slik at maten blir svartbrent istedenfor grillet. Grillen bør derfor rengjøres en gang i blant. Denne børsten har en metallskrape til å fjerne fastbrente rester, samt en effektiv børste til rengjøring av grillen.

TransjeringssettGriller du store stykker som stek eller filet, er det godt å ha skikkelig redskap for hånden. En god, skarp kniv og en stekegaffel hjelper deg godt på vei med oppdelingen.

SteketermometerDette trenger du når du griller store stykker. Uten er det vanskelig å vite når kjøttet er ferdig stekt. Stikk alltid termo-meteret dypt inn i kjøttet, men ikke mot et ben.

Grillvotter/grytekluterEt ’’must’’ ved grilling! Både grillen og det som ligger på grillen blir svært varmt, og det er fort gjort å brenne seg. Greit å bruke ved snuing/flytting av kjøttstykker på grillen - og ikke minst når man bruker grillspyd av metall, eller skal flytte på grillristen.

Burger-rist
Perfekt til grilling av burgere. Ofte kan burgerne feste seg til grillristen, slik at de går i stykker når man skal snu dem. Denne risten, som rommer fire burgere, kan pensles med litt olje så er problemet løst. Burgerne holdes sammen av risten og gjør det enkelt å grille på begge sider.

  

Spre Grillkunstens regler 
til kundene dine!

Mange lurer på litt av hvert når det gjelder grilling.
Grillkunstens regler finner du ved å gå inn på:

                                                                     matprat.no/bransje
                                                                     Under Kampanje-
                                                                       menyen velger du 
                                                                        Grillmat.

                                                                         Da er det er bare å 
                                                                          printe ut og legge          
                                                                           infomasjonen på 
                                                                            et sentralt sted
                                                                             for at kundene 
                                                                              skal kunne   
                                                                              forsyne seg.                                                                                       
                                                                                            



MatPrat-Trines sun ne grillsommer 
Merk deg navnet! Trine Thorkildsen (27) er allerede 
spådd å bli en kjent matprofil innen året er omme. 

Trine	laget	middag	til	mor,	far	og	sto-
rebror	fra	hun	var	11.	Og	hun	elsket	
det!	Derfor,	og	fordi	maten	smakte	så	
godt,	fikk	hun	fri	adgang	til	kjøkkenet	
i	hele	oppveksten.	Hun	bestemte	seg	
etter	hvert	for	å	satse	på	mat	på	høyt	
vitenskaplig	nivå.	Dermed	tok	hun	en	full	
mastergrads-utdannelse	i	samfunnsernæ-
ring	på	Høgskolen	i	Akershus.	Og	Trine	
elsker	fortsatt	matlaging.	Men,	hva	slags	
jobb	kunne	dette	ende	opp	i?	

Tidligere	i	vår	skjedde	det	som	Trine	
selv	betegner	som	et	lite	under:	Hun	ble	
”oppdaget”,	og	tilbudt	jobb	i	MatPrat,	
Opplysningskontoret	for	egg	og	kjøtt.	
Og	ikke	bare	det:		En	av	hovedoppga-
vene	ble	å	være	programleder	i	Sporty	
MatPrat	på	TV2.	

Nå	har	Trine	tilbakelagt	premiereperio-
den,	med	opptreden	på	TV2Sporty	hver	
kveld	i	flere	uker	på	rad.	Så	er	det	lang	
sommerferie,	før	TV2Sporty	starter	
opp	igjen	til	høsten,	med	Trine	som	fast	
inspirator	for	sunn	matlaging	og	tips	om	
ernæring	og	helse.	

Så, hvordan er Trines sommer i 
matveien?	
Vi	spør,	og	hun	svarer	resolutt:	
-	Mest	mulig	matlaging	ute	om	
sommeren.	Vi	snakker	grill!
		

- Hvorfor grill?
-	Jeg	vil	nok	betegne	meg	selv	som	en	
ekte	grillentusiast.	Det	å	være	sammen	
med	venner	og	familie	om	å	tilberede	og	
nyte	god	mat	gir	deilig	avkobling.	Grillen	
er	et	naturlig	samlingspunkt	i	sommer-
halvåret.

- Hva slags grill bruker du? 
-	Kullgrill	med	lokk.	Lukten	og	smaken	av	
mat	som	er	grillet	over	glødende	kull	er	
for	meg	synonymt	med	sommer.	Mens	
man	venter	på	at	grillen	skal	bli	klar,	
bygger	forventningene	seg	opp	rundt	
den	gode	maten	man	har	forberedt	til		
grillen.

- Men, er det ikke usunt å spise 
brent mat? 
Å	spise	brent	mat	er	ikke	sunt	nei,	og	
forskjellen	mellom	brunet	og	brent	er	
en	hårfin	balanse.	Man	bør	behandle	
råvarene	med	varsomhet	og	ikke	svi	
maten.	Trikset	er	å	ta	seg	god	tid	når	
man	griller.	

- Hva er favorittene i sommer?
	Som	alternativ	til	den	”vanlige”	biffen,	så	
skjærer	jeg	en	lomme	i	kjøttet	og	fyller	
med	for	eksempel	pesto	og	parmesan.	

Til	biffene	halvkoker	jeg	ofte	småpoteter	
som	jeg	så	trer	på	spyd	og	legger	på	
grillen.	Skikkelig	snadder	er	det	å	rulle	
noen	av	potetene	inn	i	spekeskinke.	
	
Det	er	også	innmari	godt	
å	grille	søtpoteter	sammen	
med	kyllingen,	og	servere
en	salat	med	fennikel	og	
appelsin	til.	Et	av	de	faste	
elementene	til	grillmaten	
er	grillede	grønnsaker	
i	en	eller	annen	form.

- Hvordan får du 
grillmaten sunn?	
Det	er	ofte	at	det	ikke	
er	det	man	legger	på	
grillen	som	gjør	grill-
maten	usunn,	men	deri-
mot	det	man	har	til.	
Det	går	an	å	lage	
uendelige	varianter	
av	sunt,	fristende	
og	smaksrikt	
tilbehør	til	
grillmaten.	

Under	selve	grillingen	bruker	jeg	god	tid,	
slik	at	maten	ikke	blir	brent.	Det	inne
						bærer	å	bruke	både	direkte	og	indi-
										rekte	grillmetode	under	lokk:	Når
														jeg	har	fått	den	ønskede	fargen
																		på	det	jeg	griller,	flytter	jeg	
																					maten	til	en	annen	del	av	
																							grillen	hvor	det	ikke	er	
																								kull	under.			

                          - Bruker du noen 
                            grillsaus eller 
                            dressing? 
																													-	Jeg	elsker	å	
																														eksperimentere
																																med	mat,	og	
																																bruker	stort	sett	
																																ulike	marinader	
																																som	jeg	lager	selv	
																																til	grillmåltidet.	
																															En	gjenganger	til	
																															biffen	er	likevel	den	
																														amerikanske	grill-
																														sausen,	som	også		
																													smaker	godt	som	
																														tilbehør	på	taller-			

						

kenen.	Min	absolutte	favoritt	til	kylling	er
en	yoghurtbasert	tandoorimarinade	som	
inneholder	et	fyrverkeri	av	ulike	krydder.

- Kan man grille noe til dessert 
også? 
Absolutt!	Jeg	bruker	ofte	frukt	som	
epler,	pærer,	mango	og	ananas	på	spyd.	
Spydene	marinerer	jeg	med	en	god	likør	
eller	appelsinjuice,	og	ulike	krydder,	for	
eksempel	kanel,	kardemomme,	nellik,	
ingefær	eller	vanilje.	En	annen	nyde-
lig	avslutning	på	måltidet	som	pleier	å	
være	en	hit	blant	mine	gjester	er	fiken	
fylt	med	marshmallows,	litt	honning	og	
valnøtter.	
	
- Liker du best å være mange rundt 
grillen, eller bare to? 
-	Jo	flere,	jo	bedre.	Å	samles	rundt	
grillen	er	et	høydepunkt.	Det	blir	alltid	
mange	gode	samtaler	mens	man	venter	
på	at	grillen	blir	klar.		

- Hva er favorittdrikken din til som-
merens grillmat? 
I	hverdagen	er	Pellegrino	min	favoritt	til	
grillmaten.	En	flaske	med	god	eplemost		
har	en	sødme	og	friskhet	som	gjør	at	jeg	
synes	det	også	passer	veldig		godt	i	som-
mervarmen	med	grillmaten.	

- Har du en oppskrift - eller to å 
dele med leserne?
Jeg	henter	ofte	inspirasjon	fra	andre	
lands	kjøkken.	Kylling	marinert	med	gur-
kemeie	og	kanel	er	en	persiskinspirert	
rett	som	jeg	serverer	med	en	veldig	god	
yoghurtdip.		
	
Når	jeg	skal	ha	gjester	er	indrefilet	av	
storfe,	fylt	med	soltørkede	tomater,	
urter,	oliven	og	kapers	enkelt	å	for-
berede,	og	gjør	seg	selv	på	grillen.	

12 13

MatPrat-Trine lader opp 
til høstens sendinger på 
TV2 Sporty, og serverer 
grillmat til familie og 
venner med sunn glød.
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Tilbehøret som s etter den sunne 
                                                                   prikken over i´enMye kjøtt er magert og sunt. Men tilbehøret kan det være så som så 
med. Her viser vi oppskriftene på noen gode eksempler som du trygt 
kan råde kundene dine til å prøvesmake.

Asiatisk salat

Salater	kan	varieres	i	det	uendelige.	
Ofte	tar	man	det	som	finnes	i	skapene	
hjemme,	eller	det	man	finner	på	vei	
gjennom	butikken.	Det	er	lett	å	plukke	
med	seg	de	samme	ingrediensene	hver	
gang.	Problemet	er	at	salatene	alltid	blir	
like.	Her	har	du	en	spennende	variant	
fra	Østen.

Porsjoner:	4

Ingredienser
3	stk	vårløk

1	pk	aspargesbønner	eller	
harricotbønner
ca.	7	stk	reddik
½	pk	ruccula
3	ss	søt	chilisaus
saften	av1	stk	lime

Slik gjør du
1.	Vask	og	skjær	vårløk	og	reddik	
	 i	skiver.		Vask	salaten.
2.	Kok	bønnene	i	ca.	2	minutter	i	
	 lettsaltet	vann.		
3.	Bland	søt	chilisaus	og	lime.	
	 Ha	vårløk,	reddiker,	bønner	
	 og	salat	i	en	bolle.	Hell	over	
	 dressingen	og	bland	det		godt.

Cajunsaus

Denne	sausen	er	hot!!!	
Passer	utmerket	til	grillet	kjøtt.

Porsjoner:	4

Ingredienser
1	stk	grønn	paprika
1	stk	grønn	chili
1	ss	jalapeno
1	stk	lime	-kun	saften
½	ts	salt

Slik gjør du
1.	Finhakk	paprika,	chili	og	jalapenos.	
Bland	sammen	med	limesaft	og	salt.	
La	sausen	trekke	smak	før	servering.		
Sterkt!

Potetsalat med Kesam

Kesam	er	en	god,	sunn	basis	til	de	fleste	
typer	dressinger.	Den	kan	tilsettes	alle	
typer	urter	og	andre	former	for	kryd-
der/smakstilsetninger.	Her	er	en	frisk	
og	deilig	potetsalat,	laget	på	Kesam,	som	
passer	til	grillretter	og	spekemat.	Da	
får	du	en	kalorisnill	potetsalat	som	er	
et	godt	og	proteinrikt	alternativ	til	an-
nen	potetsalat	basert	på	tyngre	og	mer	
fettrike	basiser.

Porsjoner:	4

Ingredienser
6	stk	kalde	ferdigkokte	poteter
1	stk	eple
2	stk	vårløk
  
Dressing:
3	dl	1	%	kesam	original,	8	%
2	ss	søt	sennep	,	pølsesennep
½	ts	salt
¼	ts	sitronpepper
1	ts	sukker
1	ts	sitronsaft
3	ts	hakket	frisk	gressløk

Slik gjør du
1.	Skjær	poteter	og	epler	i	terninger.		
	 Vårløken	skjæres	i	tynne	skiver.
2.	Bland	alle	ingrediensene	til	dressingen		
	 i	en	stor	bolle.	Ha	i	poteter,	epler	og		
	 vårløk	og	bland	forsiktig.	Dryss	over		
	 litt	hakket	gressløk	til	slutt.

Yoghurtdressing

Yoghurt	har	en	flott	friskhet	som	
gjør	den	ypperlig	til	dressinger	
og	sauser.	Dressingen	fungerer	
til	salater,	poteter	og	grillmat.

Porsjoner:	2

Ingredienser
1	dl	yoghurt	naturell
2	ss	finhakkede	krydderurter	
f.eks	sitronmelisse,	persille,eller	
gressløk
1	ts	sukker

Slik gjør du
1.	Bland	urtene	i	yoghurten	og	
	 rund	av	med	litt	sukker.
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Nok en gang inviterer vi landets 
dagligvarebutikker til å kon-
kurrere om hvilken butikk som 
er best på grillvarer.

Tidligere	vinnerbutikker	har	mobilisert	
personalet,	gjennomført	idédugnad,	
involvert	leverandører,	kurset	medar-
beiderne,	laget	nyheter	og	spesialiteter,	
igangsatt	kundeaktiviteter,	formidlet	tips	
og	idéer.		Alt	innenfor	en	utarbeidet	plan.

Alle	kan	melde	om	at	laginnsatsen	har	
vært	team-byggende	og	motiverende,	at	
tilbakemeldingen	fra	kundene	har	vært	
enormt	positiv	og	at	omsetningen	og	
																				lønnsomheten	på	vare-
																				gruppen	og	samhørige	
																				varer	har	gått	opp.

Konkurransen	er	åpen	for	alle	butikker	
som	selger	norske	kjøttvarer.	Uansett	
kjedetilknytning,	butikkprofil,	størrelse,	
eller	om	butikken	er	manuell	eller	selv-
betjent.	

MatPrats	grillsatsing	i	år	er	med	helse-
profil	med	temaet	”grilling	med	sunn	
glød”.	Derfor	vil	dette	bli	spesielt	vekt-
lagt	under	bedømmingen.
	
Konkurransen	går	ut	på	å	kåre	den	
butikken	som	best	oppfyller	følgende	
kriterier:

1.	Hvordan	butikken	formidler	tips	og	
matidéer	til	kundene,	i	år	med	spesiell	
vekt	på	sunne	grillalternativer.

2.	Hvordan	butikken	formidler	kjøtt-	
kunnskap	om	stykningsdeler	og	tilbered-
ningsmåter	til	kundene

3.	Butikkens	grillsortiment

4.	Butikkens	eksponering	av	varegruppen

5.	Hvordan	butikken	følger	opp	MatPrats	
aktiviteter	overfor	egne	kunder.	

Formen	på	konkurransebidraget	velger	
dere	selv.	Det	betyr	at	dere	må	sende	
inn	en	prosjektpresentasjon	med	omtale	
av	gjennomføringen	og	bilder	av	akti-
vitetene.	De	innsendte	bidragene	blir	
vurdert	av	en	jury	hos	MatPrat.

Send ”søknaden” innen 30. juni

Til:	
MatPrat,
Postboks	395	Økern
0513	Oslo

eller	e-post:	post@matprat.no

Vinnerbutikken	får	en	hedersbevisning	
som	kan	stilles	ut	godt	synlig	i	butikken.	
Medarbeiderne	i	avdelingen	får	et	
kokkekurs	med	etterfølgende	gourmet-
middag.

2011

Invitasjon til konkurranse:

     Årets 
Grillbutikk 2011!

Vinnerbutikken	får	selvfølgelig	heder	og	
ære,	og	medieomtale	følger	gjerne	med.	
Men	det	viktigste	momentet	i	konkur-
ransen	er	at	dette	er	et	internt	prosjekt	
for	å	bli	en	bedre	butikk.	Det	betyr	at	
alle	butikkene	som	deltar	vil	vinne	på	å	
engasjere	seg.

Fjorårets vinnere, Meny Rasta på Lørenskog utenfor Oslo, har med Fersk-
varesjef Espen Schöning Lie i spissen hatt suksess med grillmat. Årsaken er 
mange dyktige ansatte, som gjennom kurs, ambisjoner og samarbeide på 
tvers av avdelingene har skapt en smittende konkurranseånd i butikken, 
med stadig økende salg som resultat.
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Faktum er at andelen marinert kjøtt til grilling har økt i forhold til det 
naturelle kjøttet. Men fortsetter iveren etter å marinere, blir det snart 

vanskelig å få kjøpt et naturelt stykke kjøtt.  

Etter lyser den opprinnelige 
kjøttsmaken blant all marineringen

Det	er	greit	at	marinerte	produkter	
både	er	enkelt	og	kan	smake	godt,	men	
mange	sverger	fortsatt	til	den	naturelle	
kjøttsmaken.	Det	er	viktig	å	gi	kundene	
valgfrihet,	om	de	vil	ha	kjøttet	marinert	
eller	naturelt,	for	det	er	fortsatt	mange	
som	ønsker	å	smaksette	kjøttet	selv.	

Hvorfor marinere?
Opprinnelig	ble	marinering	brukt	for	å	
mørne	kjøttet,	samtidig	som	marinaden	
tilførte	smak	til	produktet.	I	dag	er	det	
mest	for	smak,	og	har	ofte	en	økono-
misk	gevinst.	Å	tilføre	en	marinade	gjør	
ofte	kjøttet	mer	spennende,	som	igjen	
kan	gi	økt	betalingsvillighet.	Marinade	
kan	også	brukes	for	å	få	tilvekst	på	pro-
duktene	og	bedre	økonomi.	En	positiv	
effekt	ved	å	tilføre	marinade	i	produktet	
er	at	det	ofte	holder	bedre	på	saftighe-
ten	under	grilling,	og	at	stekeresultatet	
blir	mer	vellykket.

Forskjellig marinering
I	industrielt	marinerte	produkter	blir	
som	oftest	marinaden	tilsatt	ved	sprøy-
ting	av	en	krydderlake,	på	samme	måte	
som	lettsaltede	kjøttprodukter.		Den	
vanligste	formen	for	marinering	i	butikk	
er	å	påføre	en	ferdig	kjøpt	marinade	på	
utsiden	av	produktet.	Til	slutt	er	det	den	
marineringsmetoden	som	forbruker	kan	
gjøre	selv,	ved	å	blande	sammen	sin	egen	
marinade	som	består	av	krydder,	olje	
og	noe	syrlig,	og	la	kjøttet	ligge	i	denne	
marinaden	noen	dager.

Mørningseffekt?
Grunnregelen	er	at	en	marinade	aldri	

kan	forvandle	seigt	kjøtt	til	mørt.	Kjøttet	
må	i	utgangspunktet	ha	en	akseptabel	
mørhet,	men	marineringen	kan	hjelpe	til	
med	å	gjøre	det	litt	mørere.	Ved	å	pensle	
på	en	ferdig	marinade	gir	dette	lite	eller	
ingen	mørning	hvis	produktet	blir	solgt	
etter	en	dag	eller	to.	Kjøttet	må	ligge	i	
marinaden	noen	dager	for	å	oppnå	en	
mørningseffekt.	Det	samme	gjelder	for	
hjemmemarinering	med	krydder,	olje	og	
en	syrlig	væske.	Her	er	det	syren	som	
sørger	for	økt	holdbarhet	som	gjør	at	
mørningstiden	øker.	

Hva er en marinade?
Stikkordet	for	en	marinade	er	KOS.	
K	=	krydder	som	tilfører	smak	til	kjøttet.
O	=	olje	som	er	smaksbringeren	fra	
krydderet	til	kjøttet.
S	=	syrlighet	som	sørger	for	å	forlenge	
holdbarheten,	slik	at	kjøttet	får	lenger	
mørningstid.	Syre	tilfører	også	smak,	for	
eksempel	vin	eller	sitron.	
Den	klassiske	“KOS”-marinaden	innehol-
der	ikke	salt.	Salt	er	med	på	å	trekke	ut	
kjøttsaft	av	produktet,	så	saltet	tilsettes	
rett	på	kjøttet	etter	at	det	er	marinert.	

Kjøttsmak eller smak av 
marinade? 
Mange	synes	marinade	høres	spennende	
ut,	og	at	det	kan	tilføre	kjøttet	både	
god	smak	og	gjøre	det	mørere.	Over-
dreven	bruk	av	smaksforsterkere,	og	et	
litt	uklart	smaksbilde,	gjør	at	marinerte	
produkter	ofte	smaker	ganske	likt.	En	
mildere	marinade	med	en	tydeligere	
og	enklere	smaksretning	burde	vært	å	
foretrekke,	slik	at	produktet	fortsatt	

smaker	kjøtt,	men	med	et	hint	av	en	øn-
sket	smaksretning.	For	eksempel	rødvin,	
hvitløk,	basilikum,	honning	m.m.	Vi	må	
heller	ikke	glemme	at	de	fleste	er	glad	i	
den	rene	kjøttsmaken.	Kjøtt	med	salt	og	
pepper	er	for	mange	ofte	det	beste!

Er det sunt å marinere?
Industriell	marinade	og	ferdige	marina-
der	inneholder	en	del	salt,	som	vi	skal	
spise	mindre	av.	Det	er	også	verdt	å	
merke	seg	at	marinerte	produkter	blir	
definert	som	bearbeidede	produkter	
som	de	nye	nasjonale	kostrådene	anbe-
faler	å	redusere	bruken	av.	Det	jobbes	
også	for	at	de	nye	kriteriene	for	nøkkel-
hullsmerking	skal	utelukke	produkter	
tilsatt	salt.	En	positiv	side	ved	marine-
ring	er	at	det	blir	en	sunnere	form	for	
grilling.	Hardt	grillet	kjøtt	kan	føre	til	et	
høyt	innhold	av	ugunstige	stekemuta-
gener.	Men	når	kjøttet	blir	marinert	er	
det	sukkerstoffet	i	marinaden	som	gjør	
at	kjøttet	får	raskere	brunfarge,	og	det	
er	sukkeret,	og	ikke	kjøttet	som	blir	
brunt.		

Både marinerte og naturelle 
produkter i kjøttdisken
La	kundene	velge	selv	om	koteletten,	
biffen,	eller	fileten	skal	være	marinert	
eller	naturell.	Marinerte	produkter	er	
klare	til	å	legges	rett	på	grillen,	og	blir	av	
mange	oppfattet	som	en	ekstraverdi	til	
kjøttet,	mens	mange	sverger	til	naturelle	
produkter	som	de	kan	smaksette	selv	
etter	eget	ønske.	Konklusjonen	må	være:	
Ja	takk,	begge	deler!	

Som matmenneske tilstreber Lasse Rix den rene, 
genuine smaken i det meste. Han mener at 
marinerte produkter nå er i ferd med å ta over-
hånd i butikk-diskene og ønsker mer balanse i 
utvalget av ferdigpakkede kjøttprodukter.
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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.
13.2.  

14.2.
20.2.  

21.2.
27.2.  

28.2.
6.3.  

7.3.
13.3.  

14.3.
20.3.  

21.3.
27.3. 

28.3.
3.4.  

4.4.
10.4.  

11.4.
17.4. 

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

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
 
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 Persiske kyllingfileter


