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   Alt om middager 
på kortest mulig tid

 

Egg

Kampanjeperiode uke 33 - 34 

Magrere kjøttdeiger 

Kampanjeperiode uke 35 - 37



98 oppskrifter på kjøttdeig- 
og farseretter
På matprat.no er hverdagsmaten viktig, 
fordi vi vet at mange trenger tips og for-
slag til gode hverdagsmiddager.  Vi har 
hele 98 raske kjøttdeig- og farseretter. 
Og de fleste av disse kan fint lages med 
magrere kjøttdeig. I kampanjeperioden
vises mange av disse oppskriftene på 
forsiden av matprat.no.

MatPrat inspirerer 
i alle kanaler
Både raske og superenkle oppskrifter 
med kjøttdeig  vil være godt synlig i 
kampanjeperioden.  Følger du oppfor-
dringen  med magrere  kjøttdeiger i 
disken, gir dette garantert mersalg. Vi 
vet også at kundene dine er opptatt av 
fettinnhold, og det er fire forskjellige 
varianter som har under 10 % fett. 

MatPrat-film på TV uke 35-37:
Saftige Hamburgere: populær mat for 
hele familien. Laget med en magrere 
kjøttdeig får du en rask middag med 
bedre samvittighet.

50.000 abonnenter 
på nyhetsbrev 
Hver 14. dag sender vi ut nyhetsbrev til 
over 50.000 e-postadresser med tips og 
oppskrifter som er relevant for kam-
panjeperioden. I denne Rask-kampanjen 
vil det bli sendt ut 1 nyhetsbrev med 
fokus på omeletter, og 1-2 nyhetsbrev 
med gode forslag til raske middagsretter 
med magrere kjøttdeig.

Bilder med omelett 
og kjøttdeigretter
Klikk deg inn på matbilder.no for å låne 
bilder gratis fra MatPrat. Les brukerbe-
tingelsene og kryss av for at de er lest 
for å komme inn i bildebasen. Du tren-
ger ikke logge deg inn. Skriv inn søkeord 
i feltet merket “søk etter media”. 
Et søk med omeletter som søkeord gir 
over 100 relevante bildetreff med link 
til aktuelle oppskrifter. Skriver du inn 
kjøttdeig som søkeord får du hele 475 
bildetreff. Blant disse finner du bilder 
med både kjøttdeig, karbonadedeig, 
kjøttdeig av svin og kyllingkjøttdeig. 

MatPrat TV
Ingen ting er vanskelig – bare man kan 
det. Men når man skal lage noe for 
første gang er det godt å få litt hjelp og 
gode råd om hvordan man bør gjøre det. 
Det er slik vi har tenkt når vi har laget 
våre 32 instruksjonsfilmer til MatPrat TV. 

Film i uke 33-34:
- Slik lager du omelett

Filmer i uke 35-37
- Slik lager du hamburger
- Slik lager du karbonade
- Slik lager du kjøttkaker
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Middagsmat 
på halvtimen!

Verdens raskeste, 
varme måltid 
Hvor mange varme måltider som er 
ferdige på under ett minutt kan du navnet 
på? Vi kan mange: Osteomelett, reke-
omelett, potetomelett, eggehviteomelett, 
gresk omelett…På matprat.no finner 
du ikke mindre enn 52 oppskrifter på 
omelett, selv om én eneste oppskrift 
egentlig holder i masse vis. To egg, to 
spiseskjeer vann og litt salt er alt man 
i utgangspunktet trenger. Deretter kan 
man fylle omeletten med det en har for 

hånden eller måtte la seg friste av. 
Sørg for å fylle opp eggkjøleren.

Se etter nøkkelhullsmerkede 
kjøttdeiger!
Dette er oppfordringen MatPrat gir til 
forbrukerne. Middager med kjøttdeig er 
fortsatt blant de mest populære, særlig i 
barnefamilier. Fordi kjøttdeig brukes så 
ofte, får noen litt dårlig samvittighet, der-
for kan det  være greit å velge magrere 
varianter for å lette på samvittigheten.

MEDIEPLAN 
Omelett

Internett/mobil
Uke 33 34 

VG Mobil • • 
VG.no • •  
Webtraffic • • 
Facebook • • 
Seher.no • • 
Spotify • •  
Side2.no • •  

MEDIEPLAN 
Kjøttdeig

Internett/mobil
Uke 35 36 37 

VG Mobil • • • 
VG.no • • • 
Webtraffic • • •
Facebook • • •
Seher.no • • •
Spotify • • •
Side2.no • • •  

MEDIEPLAN TV
Kjøttdeig

Uke 35 36 37 

National Geographic • • • 
TV2/Zebra • • • 
TVN/FEM • • •
TV3/Viasat4 • • •

Sørg for å ha rikelig 
av disse varene hele 
perioden:
Karbonadedeig: 3-5 % fett
Kyllingkjøttdeig: 7-8 % fett
Kjøttdeig av svin: 9 % fett
Kjøttdeig med 10 % fett

Det er lite spenning og mye rutiner knyttet til hverdagsmiddagene. 
Kombinasjonen av dårlig tid, kreativitet, mettende og sunt kan 
virke ganske umulig. Nærmere halvparten av oss bruker bare 20-40 
minutter på middagslagingen på hverdager. 
Men det er fullt mulig å lage god og sunn 
middag på en snau halvtime.



Karbonadedeig
Skal du kombinere mye smak og lite fett er 
dette det beste valget. Den inneholder inntil 5 
% fett, men er ofte magrere enn det. Den kan 
erstatte vanlig kjøttdeig til  taco, kjøttsauser og 
gryte-retter, men gir en litt tørrere konsistens. 
Den er selvsagt ypperlig til karbonadekaker og 
bøffer eller kjøttboller som ikke er spedd. Men til 
klassiske kjøttkaker, hamburgere og kjøttpudding 
som skal spes med litt mel, vann eller melk, er de 
dårlig egnet. Resultatet blir fort litt tørr og hard 
konsistens.

Kyllingkjøttdeig
Denne har fort blitt populær fordi den inneholder mindre
fett enn kjøttdeig. Fettprosenten varierer litt, men ligger 
som oftest mellom 7 og 8,5 %. Den kan erstatte kjøtt-
deig i mange retter. I taco, pasta og gryteretter vil den 
fungere bra. Den er lysere i fargen, og kan gi en litt tørrere 
konsistens. Kyllingkjøttdeig er ypperlig til kjøttboller, ulike 
“moderne” kjøttkaker og kyllingburgere. Til klassiske 
      kjøttkaker er det bedre å bruke vanlig 
                                            kjøttdeig. 
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Nøkkelhullsmerkede
kjøttdeiger
Alle kjøttdeiger som består av kvernet 
eller hakket kjøtt, og inntil 10 % fett 
kan merkes med nøkkelhull. Foreløpig 
gjelder dette kun kjøttdeiger som er 
ferdig pakket av kjøttindustrien. Kjøtt-
deig som er kvernet i butikk og solgt 
enten butikkpakket eller i løs vekt, kan 
ikke merkes med nøkkelhull, selv om de 
inneholder mindre enn 10 % fett.
Uansett er det viktig å merke disse 
produktene tydelig med fettprosent! For 
husk, forbruker har høyere betalingsvil-
lighet for magrere produkter. 

Vanlig kjøttdeig
Dette er den desidert mest vanlige og 
mest solgte kjøttdeigen. Den inneholder 
maks 14 % fett, og kan brukes til alle 
retter. Den er super til kjøttkaker, ham-

burgere og kjøttpudding, men også til 
alle sorter pastasauser, taco og gryte-
retter. Med sine 14 % fett inneholder 
den litt mer fett enn mange av de nye 
og magrere kjøttdeigene.

Ulike kjøttdeiger til ulike retter
Kjøttdeig er ikke bare kjøttdeig lenger, og etter hvert har det blitt 
en hel liten familie med ulike kjøttdeiger. Det finnes kjøttdeiger fra 
storfe, kylling, svin, lam, og til og med elg.  
Trenden er helt klar, kjøttdeigene går i en magrere ret-
ning. Men egner de forskjellige kjøttdeigene seg til
alle forskjellige retter? Grunnregelen er at om du skal 
lage kjøttkaker, medisterkaker eller kjøttpudding som er 
spedd på klassisk måte med litt mel og væske, så egner 
den vanlige kjøttdeigen seg best. Til kjøttsauser, gryter, 
karbonader og bøffer er de magre kjøttdeigene utmerkete!

Kjøttdeig med 10% fett
Dette er en nykommer på markedet som vi spår vil bre om seg, og bli 
populær for de som liker retter av kjøttdeig, men vil ha litt mindre fett 
uten at det går på bekostning av smak og konsistens. Den inneholder 
inntil 10 % fett, og kan derfor merkes med nøkkelhull. Kan brukes til alle 
typer kjøttdeigretter, og egner seg også bra til kjøttkaker, hamburgere 
og kjøttpudding. Kjøttdeig av svin

Den inneholder 9 % fett, og egner seg til de samme rettene som kylling- 
kjøttdeig. Det er en bra allround-deig til mange klassiske retter. Den er 
lysere i fargen enn vanlig kjøttdeig, og ikke så kraftig i smaken. Passer bra 
til pastaretter, taco, kjøttboller og ulike gryteretter. Til kjøttkaker blir 
deigen litt i magreste laget, med litt lite smak. 

Kjøttdeig er kjøttråvare
som er findelt ved 
maskinell bear-
beiding. Det er 
ingen tilsetnings-
stoffer i kjøttdeig, 
men den kan være 
tilsatt salt og vann eller is.
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Selv om omelett trolig er den raskeste 
varmretten du kan lage, er det mange 

som foretrekker den servert fiks ferdig.

Bestselger i varmdisken
Ferskvaresjef Heidi Bergsund hos Meny 
Løren i Oslo har en ualminnelig fris-
tende varmdisk å by på. Så tropper da 
også kundene opp så snart butikken har 
åpnet for å sikre seg ferdigrettene, til 
frokost, lunsj eller middag.
-Det går mye omelett når den er ekspo-
nert i disken, sier hun. – Og har vi hatt 
den som en del av utvalget i litt tid, spør 
kundene stadig etter den. 
Her kan man velge om man vil ha den 
som ferdig varmrett eller fra den kjølte 
delen av disken. Prisen er kr. 129,- per 
kilo. Overført til porsjoner, blir en kilo 
omelett tre solide porsjoner, til en 
porsjonspris på kr. 43,-. Det svelger 
kundene villig vekk. Meny Løren kjøper 
omelettene ferdige fra Matbørsen, 
og har en attraktiv fortjenestemargin
på dette. De har gjerne et par varian-
ter å velge mellom, som for eksempel 
omelett med bacon og sjampinjong og 
omelett med ost og reker. – Vi har alle 
slags kunder innom. Og både for enslige 
voksne som ønsker å gjøre middagen så 
lettvint som mulig, og lokale bygnings-
arbeidere som vil ha en real lunsj, er 
omelett etterspurt. Den er jo enkel å 
spise over alt, og kan fortæres både kald 
og varm. Særlig på sommerstid merker 
vi at omelett er en fin og lettvint rett til 
alle måltider, 
eller rett og 
slett som et 
mellommåltid, 
forteller Heidi 
med stor 
entusiasme.

Omelett tilberedt i butikk
Egg er en interessant varegruppe, ikke minst tatt lønnsomheten i betraktning. 
Men den er ikke så lett å aktivere spesielt. Siden omelett er så enkelt å lage, 
og så fristende når den er ferdig, kan en omelettdemonstrasjon være tingen. 
Fra en panne kan omelettene trylles fram, og smaksprøver deles ut. I tillegg til 
at ferdige lagde omeletter også kan selges fra disken. En inspirerende aktivitet 
å gjøre, som både selger egg og ferdig tilberedt vare. Lag en plakat, ta fram en 
panne – og sett i gang…
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               Kjøttdeig –
              minst én gang i uka! Norske Spisefakta, som følger utviklin-

gen innen norske spise- og drikkevaner, 
kan til sammenligning fortelle oss at hver 
nordmann over 15 år i 2009 i gjennom-
snitt spiste kjøttdeig 60,5 ganger i året, 
eller minst én gang i uka. Tallene vitner 
om en jevn økning siden 2001. 

Kjøttdeig er et stort produkt. Det er 
rett og slett blitt en svært viktig basis-
vare i middags-Norge. Ser vi på hva 
som er de mest spiste middagene her 
til lands, finner vi ferdigpizza, kjøttkaker, 
kyllingfilet, hjemmelaget pizza, kokt torsk, 
grillkylling og pasta med kjøttsaus. Dette 
framgår av tall fra “Kjøttundersøkelsen 
2010” (Synovate AS). Og kjøttdeig er en 
viktig ingrediens i flere av disse rettene. 

Kjøttdeig tilfredsstiller de fleste av for- 
brukernes behov når man skal velge 
middagsmat i en travel hverdag. Det er 
raskt og enkelt å tilberede, og noe alle 
får til. Det er dessuten rimelig og noe 
de fleste liker - ikke minst barn. Og hvis 
man velger de magre variantene, kan 
man servere det med litt bedre samvit-
tighet. 

En helt vesentlig årsak til kjøttdeigens 
store popularitet, er nettopp at det er 
en matvare man kan tilberede raskt. 
Hverdagen handler mye om å få tiden til 
å strekke til, i tidsklemma mellom jobb, 
barn, fritidsaktiviteter og gjøremål for 
øvrig. Tall fra Norske Spisefakta 2010 
forteller at det i gjennomsnitt er under 
40 % av oss som bruker mer enn 30 
minutter på å tilberede middagsmåltider 
på de vanlige ukedagene. Tidsbruken 
øker for øvrig hele uken, slik at man-
dag er dagen da man bruker minst tid 
på middagen: 47 % bruker 30 minutter 
eller mindre på å tilberede middag på 
mandager, mens 35 % bruker mer enn 
30 minutter på tilberedningen. I et slikt 
trangt tidsskjema, med mange hensyn 
å ta, er et så anvendelig produkt som 
kjøttdeig en real hverdagshelt.

I 2010 ble det solgt kjøtt-
deig for over 2 milliarder 
kroner her i landet, ifølge 
tall fra Nielsen AS. Det er 
en økning på 3,6 % fra 
året før. 

• Salg av kjøttdeig utgjør godt over  
 2 milliarder kroner årlig i verdi, 
 og over 26 000 tonn i volum.
• Øker både i volum og verdi
• Spises i gjennomsnitt 60,5 ganger 
 i året
• Inngår i flere av våre mest spiste
 middager

Oppleves av forbruker som:
• Raskt
• Enkelt
• Billig
• Likes av alle

KJØTTDEIG
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Historien om 250 millioner egg
Her til lands selges det 1 milliard egg i året.
Av dem kvalitetssikres og pakkes 25% hos 
Cardinal Foods på Ski utenfor Oslo. 
Hvert egg representerer en kjent historie.

-Hit kommer det leveranser fra 70 pro-
dusenter. Gjennomsnittlig antall høner 
hos hver produsent er 7.500, og hver 
høne legger et egg hver 28. time. Daglig 
leder Rune Hennum har stålkontroll på 
alt. Fra en monitor på veggen rullerer 

tallene raskere enn kronebeløpet på en 
bensinpumpe. De viser dagens ”produk-
sjon”: 120.000 egg i timen. Rekorden er 
1,2 millioner egg på én dag.
-Produsentene holder til i hele Sør-Norge, 
fra vårt lokalmiljø til Jæren og Trøndelag. 

Transporten er effektivt organisert. Og 
i motsetning til i EU-land er det betryg-
gende nok pålagt kjøling i hele verdikje-
den, men fra produsentene i for eksem-
pel Trøndelag, går det ikke mer enn 8 
timer før eggene er i hus, forteller han.

Utsjekk og pakking 
på ett kvarter
Normalt tar det gjerne 3-5 dager fra eg-
get hentes hos bøndene til det er levert 
i butikk, men det er ikke sjelden at hele 
distribusjonsprosessen gjøres på under

Daglig leder, Rune Hennum, har all grunn til 
å være stolt av sitt nye anlegg, med kapa-
sitet til å dekke halve det norske forbruket.
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et døgn. Eggene hentes på produksjons-
stedet om morgenen, leveres eggpak-
keriet om formiddagen, og hentes og 
leveres til butikk på ettermiddagen. Fra 
eggene ankommer selve pakkehallen tar 
det 15 minutter til de er ferdig pakket – 
klare for levering til butikkene. Først blir 
strekkoden fra produsenten scannet og 
kryssjekket mot de opplysningene som 
er registrert for den enkelte produ-
sent. Dette sikrer korrekt økonomisk 
oppgjør for eggene. Deretter begynner 
kvalitetssikringen. Klinkdetektoren, nær-
mest en liten elektronisk hammer som 
sender ut en lydfrekvens, sjekker skal-
lene. Har skallene en brist går eggene til 
produksjon av vaffel- eller omelettmiks. 
Er det hull i skallene går eggene til 
grisefôr. Nye avanserte maskiner sjekker 
eggenes indre kvalitet for bloddannelse, 
luftlommer og andre uønskede ting. 
Ca. 7% av eggene sorteres ut, fordi 
vekten avviker fra ordinære konsumegg 
eller har defekter. Resten karakteri-
seres som A-egg og sorteres videre 
etter vekt og type. Hvert eneste egg 
merkes med en kontrollkode før de 
pakkes i de forskjellige kartongtypene. 
Cardinal Foods leverer egg til ICA og 
Rema 1000 som har sine ulike emballasje- 
typer, i tillegg til Cardinals eget merke, 
”Den stolte hane”. Så blir de merket 
videre for grossistens egen logistikk.

Som et gigantisk urverk 
i arbeid 
Eggpakkeriet på Ski dekker 6800 kva-
dratmeter, men selve pakkehallen er 
ikke større enn at den kan betraktes 
i sin helhet fra mesaninetasjen. Allike-

vel er denne hallen 
designet for å kunne 
håndtere 50% av det 
norske eggvolumet. 
Står man helt stille og 
betrakter, fortoner 
det hele seg som å se 
et gigantisk urverk i 
arbeid. Eggene røres 
ikke av menneske-
hender, maskinene 
kontrollerer, sorterer 
og pakker. 17 ansatte 
fordelt på to skift 
ivaretar manuelle 

arbeidsopgaver. De er fullstendig koor-
dinerte med den maskinelle produk-
sjonen. – Vi har høye ambisjoner i denne 
bedriften, sier Hennum. - Vi skal være 
best når det gjelder pris til forbruker, 

og best på pris til bonden. Det forutset-
ter effektivitet. Takket være samspillet 
mellom teknologi og en ualminnelig mo-
tivert og dyktig medarbeiderstab, som i 
all hovedsak består av vietnamesere, kan 
vi leve opp til dette. 

Matkvaliteten ivaretas 
til det ytterste
Det er ingen tvil om at matkvalitet i dag 
og i fremtiden er en av norsk landbruks 
fremste konkurransemidler. I dette ligger 
både den varekvaliteten forbrukeren 
opplever, og matsikkerheten hvis noe, 
tross alt, skulle vise seg å være galt. 
Hvert eneste egg er nummerert og kan 
spores tilbake til produsenten. Faktisk 
kan man også ut i fra egget finne ut 
alderen på hønene og sammensetningen 
av fôret. Fôret er viktig for kvaliteten, og 
hvis noen skulle finne på å jukse litt med 
sammensetningen, kan man gi vedkom-
mende et nyttig korrektiv. Sånn sett kan 
man praktisk talt kjenne historien til 
hvert eneste av de 250 millionene med 
egg som selges. Bedre matkvalitet er det 
vel knapt mulig å tenke seg.

Cardinal Foods Ski AS
Dette er Cardinal Foods eggpak-
keri. Firmaet het Arne Magnussen AS 
inntil det på høsten 2010 flyttet til Ski. 
Magnussen startet virksomheten helt 
tilbake i 1950, med salg av frukt og 
grønt. Etter hvert ble det bare egg, 
og eggpakkeriet ble etablert på Økern 
i Oslo i 1967. Pakkeriet leverer egg 
til det norske dagligvare- og storhus-
holdningsmarkedet, og har størst andel 
blant eggpakkeriene i Norge på egg fra 
frittgående høns. 21 ansatte, hvorav 
4 i administrasjonen, omsetter for 
330 millioner kroner i året. Forbruket 
av egg i Norge øker med 3-5% hvert år.
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Tips kundene dine om 

omelett-lett-lett
Finnes det noe enklere og lettere enn omelett? Neppe. Omeletten er rask og 
lett å tilberede, den er mettende og gir store muligheter til variasjon. I tillegg 
er omeletten ganske så rimelig: To egg og to spiseskjeer vann og ellers det vi 
måtte ha for hånden i kjøleskapet som ønsket fyll.

Omeletten ser stort på det og sier ja 
til det meste når det gjelder fyll: ost, 
skinke, spekemat, røkt fisk, reker, stekt 
sopp, poteter og smørdampet purre for 
å nevne noen muligheter.

Litt brød til, og det er duket for et full-
verdig måltid. Og det hele trenger ikke 
ta mer enn ti minutters tid.

Plakatene finner du på matprat.no

Slik gjør du:
Gå inn på matprat.no/bransje
Under Kampanjemenyen velger du Sam-
eksponering. Der kan du velge og vrake 
i ferdig plakatmateriell som kan printes 
ut på din skriver. 

Italienskomelett

Oppskriftene � nner du på matprat.no

Dette trenger du:AubergineOlivenoljePotet
RødløkSquashGul paprikaEgg

Timian eller oregano

Italienskomelett

Dessert-omelett

Oppskriftene � nner du på matprat.no

Dette trenger du:Egg
Fløte

Sukker

Burger-omelett

Oppskriftene � nner du på matprat.no

Dette trenger du:HamburgerbrødBaconEgg
TomatAgurkSalatblader

Omeletti høyden

Oppskriftene finner du på matprat.no

Dette trenger du:Loff
Egg

MajonesChilisausGrovmalt pepper
SalatbladerSkinke eller pastrami

                                 NM I grilling 2011: 
 Tok sunn mat til nye høyder

I år gikk arrangementet av stabelen for 
7. gang. Og denne gangen var temaet 
“grilling med sunn glød”. I underkant av 
90 grillelskere fordelt på 14 lag svettet 
over grillene. Team BarbieQ imponerte 
med det meste av det de leverte, og 
kunne til slutt hente hjem den gyldne 
pokalen. - Vi er veldig fornøyde med det 
vi har levert. Den største utfordringen 
i år var å sørge for sunn mat, i tillegg til 
at det skal være godt, sier en stolt Jan 

Ivar Nykvist på vinnerlaget. På sølv- og 
bronseplass kom Krosby Burningteam 
og Sviddmat.no - også de strålende 
fornøyde med dagen og innsatsen.
- Det har vært mye kreativ bruk av 
ingredienser og råvarer. Her har det 
også vært mye matglede, sa hoved-
dommer Trine Thorkildsen, som var 
særlig fornøyd med at lagene viste at 
sunn mat ikke trenger å være kjedelig.

Sola stekte og grillrøyken lå som et teppe over 
Sofienbergparken i Oslo lørdag 4. juni. Det svært pub-
likumsvennlige norgesmesterskapet i grilling besto 
som vanlig av mange smaksprøver, musikk og sosial
sommerstemning. 

Resultater Grill-NM 2011

Sammenlagtvinnere
1.Team BarbieQ
2.Krosby Burningteam
3.Sviddmat.no
 
Klassevinner, kyllingfilet
1. Team BarbieQ
2. Sviddmat.no
3. Grill Invaders

Klassevinner, storfe mørbrad
1. Nord og Sør BBQ Team
2. Team BarbieQ
3. Krosby Burningteam

Klassevinner, svin ytrefilet
1. Team BarbieQ
2. Krosby Burningteam
3. Ja, kjære

Åpen klasse
1. Krosby Burningteam
2. Team BarbieQ
3. Grill Invaders

Beste stand
1. Krosby Burningteam
2. Team BarbieQ
3. Nord og Sør BBQ Team
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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 Omelett á la Mexico


