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Derfor, oppfordrer MatPrat alle til å fyre 
opp grillen og nyte sommeren så mye 
som mulig, med variert grillmat gjennom 
hele sommeren. Både som ekstra beløn-
ning en vanlig hverdag, som imponeren-
de festmat, og sist, men ikke minst, når 
en skal unne seg noe sunt og godt. 

MatPrat er stedet for 
grillnerder!
For enkelte har grilling blitt en lidenskap, 
og nærmest en sportsgren. Mange som 
jobber med MatPrat er grillentusiaster 
som lever og ånder for å spre grillglede 
ut til befolkningen. Inne på matprat.no er 
det grilltips for alle anledninger, grillsko-
ler, utstyrstips, ulike metoder for grilling, 
og ikke minst masse oppskrifter på alt 
det gode tilbehøret.

Kjøtt og tilbehør for alle 
anledninger
Når det gjelder grilling er det ikke så 
mye snakk om grillretter, men mer om 
hva slags kjøtt som er egnet til grilling, 
krydring, marinering, og grilltips for å 
få kjøttet så bra tilberedt som mulig. 
Til grillmaten spiller tilbehøret en viktig 
rolle. Jo bedre og mer spennende tilbe-
høret er, desto mer vellykket blir grill-
måltidet. Kampanjen oppfordrer til å 
teste ut noe av alt det matprat.no kan 
by på inne på sidene sine. I tillegg blir 
det artikler og informasjonsfilmer om 
hvordan man griller både små og store 
stykker. På forsiden kommer vi med 
artikler om grillmetoder, marinering, 
hvordan man kan bruke grillen som ute-
kjøkken og en stor tilbehørsguide med 
link til mange gode oppskrifter.
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   Grillkampanjen uke 19 - 21

MatPrat f lytter grilling 
til nye hø yder!

Nordmenn elsker 
grillmat, og grilling 
er et av våre beste 
sommertegn. Jo mer 
vi griller, jo bedre har 
sommeren vært. Vi 
griller stadig oftere, 
og andelen som griller 
én gang i uken eller 
mer om sommeren, 
har økt fra 30 % i 2009 
til 37 % i 2011, ifølge
tall fra Norsk Monitor.
itor. 

Nye grillbilder
I vårt bildearkiv finnes et rikholdig utvalg med grillrelaterte bilder, både 
med grillretter og miljø- og stemningsbilder. Mange av disse bildene er 
splitter nye i forbindelse med årets grillsesong. Bildene kan lånes gratis 
ved å følge de opplyste retningslinjene. Adressen til bildearkivet er: mat-
bilder.no.

Sommer og mobil
Har du kunder som etterspør gode grilloppskrifter når de handler? Tips 
dem om MatPrat på mobil: m.matprat.no
Glem heller ikke å anbefale kundene en av våre MatPrat-applikasjoner for 
mobil. Det er nesten som å bære med seg en kokebok full av inspirasjon! 
De er gratis og finnes for de fleste operativsystemer.

Grill- og sommermagasin på iPad
2. mai slippes nytt magasin for iPad fra MatPrat. Denne gangen med 
mange gode artikler om grilling, både generelle tips, oppskrifter og filmer. 
Du finner gratis iPad-app fra MatPrat i AppStore.

Følg med på bransjesidene
Informasjon om sommerens grillkampanje vil bli lagt ut på våre bransje-
sider så fort den er klar. Bransjesidene finner du på www.matprat.no/
bransje/.

Grillprodukter på MatPrat
I årets grillkampanje blir det følgende produkter som får mest fokus 
på MatPrat: 

Sunn MatPrat: Skinkebiff  og svin ytrefilet

Rask MatPrat: Koteletter, grillbog av svin, kyllinglår, 
grillburgere

Gjeste MatPrat: Svin ytrefilet, skinkebiff, snadderpølser.

Nå kan mobilen bli en kokebok 
full av inspirasjon.



4 5

- Grille sunt? 
- Det er bare å legge sunne 
ting på grillen det!
Trine Thorkildsen er en av MatPrat sine mat- og ernæringsrådgivere. 
Hun har en lidenskapelig interesse for matlaging, og solid ballast i faget 
som master i samfunns-ernæring. Hun har også vært programleder for 
MatPrat i TV2Sporty, og er naturlig nok ekspert på det sunne. 

- Du kan selvsagt grille selv om du ønsker å leve sunt, fastslår 
hun. - For med magert kjøtt, ikke for sterk varme på grillen og 
sunt tilbehør, blir grillmåltidet så sunt som bare det!

- Med grillen som utekjøkken er det mulig å være allsidig med 
matlagingen også utendørs. Grillen er en god varmekilde, og 
kan brukes til flere sunne tilberedningsmetoder, som dam-
ping i folie, eller bruk av stekepanner og kasseroller som er 

utrangert for komfyren inne. Det viktigste er å velge sunne 
råvarer, og ikke grille maten for hardt, for brent mat er verken 
sunt eller godt. Ved å bruke en marinade uten sukker, er det 
lettere å unngå å brenne kjøttet. Bruk en grill hvor det er lett 
å regulere varmen, eller fyr opp bare halve grillen, så kjøttet 
lett kan flyttes fram og tilbake for å unngå brenning. Men husk: 
Med engangsgrill blir avstanden til maten for kort, og maten 
blir lett brent. 

3. Svin indrefilet
Svin indrefilet er mager og sunn hverdagsluksus. 
Det flotte med svin indrefilet, er at det er mørt, 
saftig, og kan varieres på flere måter. Grilles hel, 
eller i små svinebiffer. 

Sunt kjøtt på grillen: 

2. Svin ytrefilet
Ytrefilet av svin er supert til grilling, pass bare på 
å ikke grille det mer enn nødvendig. På en gris er 
det to store ytrefileter som gir en mengde magre 
flotte og sunne biffer. 

1. Skinkebiff
Her er det som oftest flatbiffen som blir brukt. 
Et magert og smakfullt stykke som er overras-
kende mørt. 

4. Kyllingfilet
Dette er kyllingbryst uten skinn og ben, ren-
skåret, magert, og ikke minst, alltid mørt. 
Kyllingfilet er selve sunnhetsikonet fra kjøtt-
verdenen. Kort fortalt; veldig sunn og veldig 
god grillmat!

5. Biffer
Biffen er sunn, selv om tilbehøret ikke alltid 
trenger å være det. Biff er magert, rikt på jern - 
mørt og realt. Det er fullt mulig å både spise 
sunt og kose seg på én gang.  Velg mellom ytre-
filet, mørbrad og flatbiff. 

6. Kalkunfilet
Kalkunfilet er kyllingfiletens litt barske fetter. 
Kalkunfilet skåret i biffer er supermagert, mørt 
og har en real kjøttsmak som gjør seg ekstra 
godt på grillen. Grilles som biff, så den blir saftig 
inni. 
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Anette Hansen er også mat-
rådgiver hos MatPrat. Hun repre-
senterer en fin balanse mellom teori 
og praksis, som ernæringsfysiolog 
og kokk. Og bidrar gjerne til å gjøre hver-
dagene litt festligere ved å ta grillen i bruk. 

- Grilling i hverdagen gir “gladstem-
ning” og det er enkelt å grille i en travel 
hverdag, sier hun, spesielt hvis du har 
gass- eller elektrisk grill. Velg enkelt kjøtt 
og enkelt tilbehør, så blir det fort hurra-
stemning midt i uka.

- Skal du grille raskt må du velge kjøtt 
som har kort tilberedningstid. Velg mørt 
kjøtt i mindre stykker, en god grillburger 
og eventuelt noen “ventepølser” for 
dem som er ekstra sultne. Grillen funge-
rer som et supert utekjøkken som gjør 
det mulig å være allsidig også utendørs.
 

- Hvorfor lage mat inne når det kan gjøres 
ute? Grill, kok, stek og damp, grillen er 
mer allsidig enn du kanskje tror. Det fin-
nes et stort utvalg av kjøttprodukter og 
ferdig tilbehør som er raskt å tilberede 
og servere, så det går også fint å dra rett 
fra butikken og til stranda. Carpe diem!

1. Svin grillbog i skiver
Svin er super grillmat. Skinke er bakbeina, bog er 
forbeina, og begge deler er flott grillmat for travle 
hverdager. Her er det både litt ben og litt svor, så 
det blir fort både smatting og gnaging, men det er 
lov, midt i uka!

2. Koteletter
Koteletter er som skapt for grilling, og svineko-
teletter i alle varianter er kanskje den aller beste 
grillmaten. Kamkoteletter er magre, med en liten 
fettkant, nakkekoteletter har litt mer fett, og mer 
smak. Koteletter finnes naturelle, marinerte og 
røkte (sommerkoteletter).

3. Kyllinglår, ferdiggrillet
Mange mener at kyllinglåret er det beste på kyl-
lingen. Og til hverdags er det raskest med ferdig-
grillede kyllinglår. På grillen blir det sprøstekt og 
godt, og det er tillatt å spise med hendene. Husk 
servietter. 

4. Kjøttdeiger 
En grillburger, eller Sis köftesi - tyrkisk kebab - er 
lett å lage. Rør sammen kjøttdeig, salt, pepper og 
litt krydder. Pensle med olje og grill i vei. Magre 
kjøttdeiger av svin og kylling gir en fin variasjon til 
vanlig kjøttdeig. 

5. Ferdigburger
For de ekstra travle er det lurt å velge ferdige 
burgere. Særlig de som er rå blir ekstra saftige og 
gode, og nesten like gode som hjemmelagde. Det 
finnes flere grillburgere å velge mellom.

6. Pølser
Pølser er selvskrevent på grillen, men vi trenger jo 
ikke grille pølser hver gang, det holder med annen-
hver... Og titt litt rundt i disken, der er det en hel 
verden av grillpølser. Forskjellige pølser hver gang, 
det er kanskje et litt mer spennende motto!

Raskt kjøtt på grillen:

            - Hver dagsgrilling 
                                         er hverdagsbelønning!
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- Grillmat hører de 
store anledninger til! 
Som matrådgiver har Liv Leira blant annet en 
aktiv rolle i MatPrat sitt utviklingskjøkken, og 
tilrettelegger også arrangementer og eventer. 
Hun vet hvordan en grillfest skal organiseres. 
Kjøttansvarlig hos Meny Løren, Fredrik Skjelin, 
bidrar gjerne med imponerende luksuskjøtt. 

- Grilling er den sosiale måten å lage 
mat på, og det er lett å imponere 
gjestene med en helstekt filet eller en 
helgrillet, stor kylling. Med hjemmelaget 
tilbehør, som en god salat, dressing eller 
grillsaus,er det lett å bli kveldens helt, 
framholder hun. 

- Det fine med grilling er at det er lett å 
kombinere både å være gjest og grillchef 
samtidig. Og med gjestene som tilskuere 

er det morsomt å kunne briljere med 
ulike grillteknikker, som direkte og indi-
rekte grilling, marinering, traktering av 
hele store steker, og til slutt tranchering 
ved bordet. Med hjemmelagde grillsauser 
og marinader tar smaksopplevelsen nye 
høyder.
Og med litt kunnskap kan grillen brukes 
som en røykovn, eller du kan prøve deg 
på grillstekte poteter og annet godt 
tilbehør. 

Kjøtt for store grillanledninger:

1. Svin ytrefilet, hel
Et helt stykke med svin ytrefilet er flott grillmat. 
Et passe stykke er 20 til 30 cm langt, men er det 
plass på grillen, kan fileten grilles i hele sin lengde. 
Grilltiden er den samme om stykket er 20 eller 80 
cm langt. 

2. Skinkebiff
Flatbiff fra svin kan grilles hel, i skiver eller i biter 
tredd på et grillspyd. Flatbiff av svin er mørt, saftig 
og smakfullt, bare det grilles riktig. 

3. Snadderpølser
Det finnes et vidt spekter av pølser, og om 
sommeren bugner det av grove, hotte, krydrede 
og spennende grillpølser. Røkte og urøkte i alle 
mulige varianter. De koster litt mer, men er verdt 
hver krone.  

4. Hel kylling
Å grille en hel rå kylling er enklere enn du tror, 
og brukes en grill med lokk  blir det omtrent som 
å steke en kylling i ovnen.
Det finnes flere sorter hel, rå kylling, og flere 
måter å grille dem på.

5. Kyllingfilet/bryst
Den vanligste kyllingfileten er den helt magre, uten 
skinn og ben, men det finnes også varianter med 
skinn. Dette er helgevarianten, når litt ekstra smak 
og matglede er viktig.

6. Biffer og hele fileter
Den letteste måten å imponere gjestene på, er å 
grille en hel filet av storfe. Enten det er en diger 
entrecôte, en stor ytrefilet eller en elegant indre-
filet, er veien til suksess enklere enn du tror. 
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Vinnerbutikken får selvfølgelig heder og ære, 
og medieomtale følger gjerne med. Men det 
viktigste momentet i konkurransen 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.

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

Alle kan melde om at laginnsatsen har 
vært team-byggende og motiverende, at 
tilbakemeldingen fra kundene har vært 
skikkelig positiv og at omsetningen og 
lønnsomheten på varegruppen og sam-
hørige varer har gått opp.

Det blir hva du gjør det til
Konkurransen er åpen for alle butikker 
som selger norske kjøttvarer. Uansett 
kjedetilknytning, butikkprofil, størrelse, 
eller om butikken er manuell eller 
selvbetjent. Konkurransen går ut på å 
kåre den butikken som best oppfyller 
følgende kriterier:

1. Hvordan butikken formidler tips og  
 matideer til kundene
2. Hvordan butikken formidler kjøtt-
 kunnskap om stykningsdeler og tilbe-
 redningsmåter til kundene

3. Butikkens grillsortiment
4. Butikkens eksponering av varegruppen
5. Hvordan butikken følger opp MatPrat
 sine 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 kokke-
kurs med etterfølgende gourmet-middag.

Årets Grillbuti kk 
2012! 

Invitasjon til konkurranse: Slik ble 
Meny Grim en 
vinnerbutikk
Meny Grim utenfor 
Kristiansand er den 
butikken som har tatt 
hjem flest heders-
bevisninger i MatPrat 
sine konkurranser. 
Butikken har både 
blitt Årets Lamme-
butikk og Årets Grill-
butikk to ganger. Hva 
er hemmeligheten?

Ferskvaresjef Guro Bondestad ler godt. 
– Nei, du, her er det ingen hemmelighe-
ter. Dette dreier seg i utgangspunktet 
om én ting: Engasjement! Vi er privile-
gert med gode folk, med kunnskap og 
fagstolthet. Folk som alltid er villige til 
en ekstra teaminnsats. Det er det vi byg-
ger på. Så er det bare å sette i gang med 
planleggingen.

Sosialt anlagt grillkurs 
-Før fjorårets konkurranse involverte vi 
hver avdeling, for å se hvordan vi kunne 
utnytte råvarene og avdelingene maksi-
malt i forhold til kunde og grillsesong. 
Vi prøvde å tenke nytt i forhold 
til eksponering og miljø,

En god mulighet til å gjøre 
din butikk enda bedre.
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eksponert på toppen av diskene. Også 
kolonialdelen av butikken eksponerte 
grill. Tipslappene var i hele butikken, 
forteller Guro engasjert.

-Vi hadde flere ganger grilling utenfor 
butikken, og grillkonkurranse for kun-
dene. Betjeningen hadde eget kostyme 
under grillingen, og ungene fikk grille 
marshmallows på en liten, rosa grill som 
vi kaller Grillicious.

Fokus på kundeinntrykk
-Vi bruker matprat.no mye når det 
gjelder oppskrifter og tips, her er det 
jo masse å hente som kan formidles til 
kundene. Tilbehøret er viktig, både for 
grillopplevelsen og butikkens omsetning. 
Her hentet vi ut gode forslag til hvordan 
potetsalaten kunne byttes ut med for 
eksempel gresk salat og ferdig krydrete 
grønnsaksblandinger. Og oppskrifter på 
hvordan sunt tilbehør kunne erstatte 
rømme etc. Vi har erfart at plakatering 
er viktig. Sortimentet kan være det 
samme, men med god plakatering gir det 
et helt annet løft. Og med plakatering 
snakker vi nødvendigvis ikke om store 
formater. Tipslapper på produktene gjør 
en god og selgende jobb. 

-Vi har valgt å kjøre et konsekvent 
grilltema gjennom hele uka, og selv om 
ikke omsetningen fordeler seg jevnlig 
på ukedagene, ser kundene mye godt på 
mandager – som de vil kjøpe på onsdag. 
Årets Grillmesterbutikk er basert på 
kundeinntrykk, og det er også vårt fokus 
hele tiden: Hvordan skal kundene legge 
merke til oss. 

-Og hva var sesongens favoritt blant 
butikkens speialiteter, Guro? -Ingen tvil, 
kyllingspyd med ananas og gresk salat!

Vinnerformularet
Alt i alt scorer Meny Grim på en kom-
binasjon av engasjement og entusiasme, 
systematisk opplæring, en helhetlig plan 
som involverer hele butikken – og fris-
tende og stort sortiment av alt som har 
med grilling å gjøre. Ikke minst ledsaget 
av god veiledning og informasjon til kun-
dene gjennom oppskrifter og brukertips.
Så værsågo´- oppskriften er din…
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og i forhold til hva vi har gjort tidligere. 
Ut fra dette lagde vi en helhetlig plan.

-Som alltid hadde vi stort fokus på infor-
masjon og tips til kundene, oppskrifter, 
rikt utvalg, lett tilgjengelighet, godt miljø, 
og sist, men ikke minst; konkurranser! 
Grill er gøy, og kundene skal merke 
grillgleden hos oss, og vår kunnskap om 
grill og grillmat.

-Vi startet med kurs og kick-off, hjemme 
hos meg, hvor grilling med kull og gass 
ble gjennomgått. For deretter å grille 
kjøtt, fisk, tilbehør og dessert! Så tok vi 
for oss butikken.

Alle avdelinger er med 
-I fiskeavdelingen ble industridisken 
gjort om til grilldisk. Her ble det utvalgte 
sommerfavoritter av fisk til grill, ma-
rinader og krydder til fisk og skalldyr, 
samt grilltips om hvordan grille fisk. 
Ostedisken ble eksponert med øye for 
de mange mulighetene med ost på grill. 
I frukt- og grøntavdelingen ble det laget 
et eget grillhjørne. Det ble laget en egen 
disk kun med grillmat og tips. Dessuten 
ble det gjort i stand en egen disk til 
grilltilbehør. I kjøttdisken fokuserte vi på 
grillmat og spesialiteter hver dag hele 
sommeren. Alle grillspesialitetene våre 
har spesifisert lapp om tilberedning på 
grill. Oljer, krydder og marinader ble 

For å være best må man tøye kreativitet og 
kunnskap til det ytterste i alle avdelinger.
Guro Bondestad, ferskvaresjef Meny Grim

«
»

Gerd Wehus kan stolt presentere 
butikkspesialiteter.

Utendørs grillaktivitet 
topper det hele!

Tipslapper ble konsekvent gjennomført på de 
fleste grillreltaterte produktene i hele butikken.
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Sunn MatPrat, uke 32 -  34

Sunnere sensommermat 
med magert kjøtt!

kampanje nr 3!

I august setter MatPrat i gang tredje kampanje i populære 
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. 

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 gir det lett å variere 

Sunt kjøtt i disken
Det er det magre svine-
kjøttet som får mest 
oppmerksomhet i kam-
panjen, 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 32 - 34,  fyll opp kjøttdisken 
med sunt kjøtt!
Kampanjen vil bygge på januar- og aprilkampanjene 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 velfylte disker med det sunne kjøttet. 

Team BarbieQ har vært med i NM i grilling  
siden starten for åtte år siden. De er det 
mestvinnende laget totalt, og ble Norges-
mestere i fjor. De står for grilling på et høyt 
nivå, samtidig som de viser at grilling er
sosialt og gøy. I år har de blitt 
Team Landmann.

Klare for nytt grillmes terskap, 
                                    men frykter n ye utfordrere 

Årets Grill-NM arrangeres i Sofienbergparken i Oslo. 
Og i år kommer hamburger og spareribs tilbake i konkurransen. Man kan konkur-
rere i tre klasser med kjøttråvarer og én åpen klasse, hvor deltakerne selv velger og 
har med seg hovedråvaren.

Lagene starter konkurransen klokka åtte om morgenen, og samme ettermiddag blir 
vinnerne kåret. Som vanlig blir dette en heidundrendes grillfest, med både fag- og 
folkejury, og rikelig med smaksprøver til publikum. Dessuten setter mange av lagene 
ekstra farge på arrangementet ved å lage litt show…

I år blir det dessuten celebert besøk av en amerikansk barbecue champion, Shannon 
Ford. Han kommer til å demonstrere grilling  på en 2 tonns smoker i ekte ameri-
kansk stil, og vil gi smaksprøver på amerikansk barbecue. 
 

-Team Landmann? Har dere blitt sponset nå? 
-Ja, Landmann satser i Norge, og vi er en del av satsingen. 
  Det innebærer blant annet at vi kommer til å grille på 
   Landmanngriller.

     -Dette høres faretruende seriøst ut, er dere i ferd 
      med å bli profesjonelle grillere?
       -Neida, neida, Jan Ivar Nykvist ler avvæpnende. -Vi 
        er fortsatt med mest for å ha det gøy, og har ikke 
         engang tenkt på sesongforberedelser. Grilling skal 
          ikke være altfor alvorlig. Det er greit med plan-
           legging, men ved grillen må du også improvisere, 
            og alt i alt ønsker vi å promotere selve grill-      
             gleden. Akkurat som intensjonene med NM i 
              grilling er.

-Dere har vært med hele tiden, hva har konkurransen 
betydd for dere? 
-Selv om partyfaktoren er framtredende hvert eneste år, har 
det også vært en klar nivåheving. Vi har lært av å konkurrere, 
og lærer og eksperimenterer hele tiden. Sånn sett har konkur-
ransen bidratt til at vi har utviklet både interesse og ferdighe-
ter. Laget består av tre faglærte og to hobbykokker, og vi tre 
som jobber i butikk merker også at det blir stilt krav til oss 
som grillambassadører i våre butikker, som gjerne vil hevde 
seg i grillmarkedet. Dessuten blir vi bedt om å gjøre en del 
gourmetjobber, da. Og da velger vi gjerne tilbudene om å grille 
mange retter for få personer…

-Hvilke ambisjoner har dere nå?
-Som en gjeng av både proffer og amatører  satser vi på ikke å 
gjøre ting for avansert, men vi vil jo gjerne hevde oss fortsatt 
i NM i grilling, men satser også på dansk mesterskap og på 
europamesterskapet, så det blir nye utfordringer for oss i år.

-Hvilke råd vil dere gi andre som kan tenke seg å delta i 
NM i grilling?
- Møt opp og ha det gøy, det er det aller viktigste. Å ha tenkt 
igjennom opplegget på forhånd og være forberedt kommer 
godt med, da blir det mindre stress underveis. Men uansett 
hvor proff du føler deg, er det alltid noen du kan lære av. Og 
husk at dette er en uforutsigbar konkurranse hvor mye kan 
skje. Hvert år ser vi at det kommer nye lag som vinner, så 
mulighetene for å hevde seg er gode, selv for debutanter.

Lørdag 2. juni:

Møt opp og ha det gøy - NM i grilling 2012!
Det er fem kategorier man kan 
konkurrere i:

1. Hamburger
2. Kyllingfilet
3. Sjømat/åpen klasse
4. Spareribs med barbecuesaus
5. Bedømming av grillagets stand og 
 arbeid. Premieringen vil hete: 
 Showmanship.

Konkurransereglene finner du 
på matprat.no

               Ex BarbieQ, nå Landmann, fra venstre:
      Marius Eriksen, Gro Odden Skar, Eirik Sjøvoll,
      Jan Ivar Nykvist og Joakim Bakken.
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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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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!


