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Det lille ekstra 
   tar det sunne kjøttet 
til nye høyder



Med jobbstart og skolestart er det greit 
å innarbeide sunne rutiner. I august 
setter MatPrat i gang den tredje kam-
panjen med populære Sunt, hot & spicy - 
magert kjøtt av svin, kylling og storfe. 
Det er ingen grunn til at sunn mat skal 
være kjedelig og smakløs, og den nye 
serien med Sunn, hot & spicy-retter gjør 
det straks enda morsommere å spise 
sunt. De 18 sunne rettene er inspirert av 
krydder og smak fra hele verden, og er 
alle enkle og raske å lage. 

Sunt kjøtt i disken
Det er det magre svinekjøttet som får 
mest oppmerksomhet i kampanjen, men 
magert kylling- og biffkjøtt er også aktu-
elle råvarer i perioden. 

•	 Svinekjøtt	i	strimler
•	 Svin	ytrefilet
•	 Svin	indrefilet
•	 Skinkebiff
•	 Kyllingfilet
•	 Strimlet	kyllingkjøtt
•	 Storfekjøtt	i	strimler
•	 Magre	biffer

Stor kampanje i uke 32 - 34  
Kampanjen	vil	bygge	på	tidligere	kam-
panjer fra i år med samme tema på 
nett og mobil. Det blir 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 på etterspørselen med en velfylt disk 
med det sunne kjøttet. 
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MEDIEPLAN WEB
Uke 32 33 34 

Adlink/matoppskrift.no	 •	 •	 •	
side2.no	 •	 •	 •
vg.no	 •	 •	 •
webtraffic	 •	 •	 •
Spotify	 •	 •	 •
msn.no •	 •	 •
tv2.no	 •	 •	 •

Gjør deg klar for sunne 
dager i kjøttdisken rett 
etter sommerferien! 
For, med sommer og 
sol, og kanskje litt mye 
kos i matveien, er det 
aktuelt for mange 
å leve og spise  sunt. 

         Sunt, hot & spicy kampanje nr 3:

Sunnere sensommermat med magert kjøtt

Medieplan 
Sunn Matprat – 
Sunn Hverdag Side2
• Side2 setter fokus på Sunn Hverdag 
 i kampanjeperioden
• Matprat kjører bannerannonsering 
 i uke 32-34
• Side2 lager en redaksjonell spesial 
 i perioden
• Dagens sunne oppskrift i samarbeid 
 med Matprat i uke 32-34

MEDIEPLAN MOBIL
Uke 32 33 34 

VG	 •	 •	 	
webtraffic	 •	 •	 •
Dagbladet	 •	 •	 •
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 Trine Thorkildsen lever som mange 
i tiden, med en travel hverdag, men 
allikevel med prioritet til trening og 
krav til at maten både skal være rask, 
smake godt og være sunn.

   Sesongstart 
for skifte av livsstil
I sommermånedene har mange kost 
seg, og ikke latt samvittigheten styre 
når det kommer til valg av snacks, 
mat og drikke. Treningen har kanskje 
heller ikke blitt prioritert så høyt som 
man ønsket. I disse dager er derfor 
motivasjonen på topp når det gjelder 
å leve sunnere. 

Trine Thorkildsen har master i sam-
funnsernæring, har en lidenskapelig in-
teresse for matlaging og er ernærings-
ansvarlig hos MatPrat. Hun har noen 
råd om hvordan du kan løse kundenes 
livsstilsmessige sesongsvingninger.

- Det kan være ulik motivasjon bak 
dette ønsket om å føre en sunnere 
livsstil, sier Trine. - Det kan være dre-
vet av et mål om å forbedre sitt ytre, 

bedre helsen eller å ha overskudd og 
energi til alle dagens gjøremål. 
Undersøkelser viser at mer enn to 
av fem nordmenn er overvektige. Og 
overvekt og usunn livsstil øker jo 
risikoen for en lang liste sykdommer. 
Forekomsten av diabetes type to er 
for eksempel tre ganger så høy i dag 
som for tretti år siden – og dette 
fortsetter bare å øke. 

- Til tross for dette oppgir så mange 
som tre av fem nordmenn å være 
opptatt av å ha et helseriktig kosthold, 
og fokuset på å leve sunt gjør seg 
særlig gjeldende ved skolestart etter 
sommerferien, fortsetter hun. – Men 
uansett hvor motivert man er, så er 
det likevel ikke alltid like enkelt å 
etterleve de målsettingene man har. 

Mange	befinner	seg	i	den	velkjente	
tidsklemma, og da strekker ofte ikke 
døgnets 24 timer til, når man i tillegg 
til alt annet både skal trene og lage 
sunn mat. 

- Behovet for relativt enkle og raske 
måltidsløsninger er derfor stort. Da 
er det godt å vite at dette verken 
trenger å gå på bekostning av smak 
eller sunnhet. Med utgangspunkt i 
mørt og renskåret kjøtt, i tillegg til 
gode	grønnsaker	og	andre	fiberrike	
matvarer, er veien kort til smakfulle 
og sunne middager. Toppes dette med 
gode kryddere og urter, kan man lage 
mange spennende retter:  Vi snakker 
Sunt, hot & spicy!

Sommeren og slaraffenlivet er på hell, og hverdagen er igjen over 
oss. Det betyr nye utfordringer i butikken.

Vinnerne av leser-
undersøkelsen

Det var god respons på MatPrat Infor-
merers leserundersøkelse, og til sammen 
fikk	vi	293	innsendte	svar.	Blant	disse	er	
det trukket følgende vinnnere, som hver 
har mottatt en iPad:

Navn Sted         
Thorolv Sveen Larvik      
Chris-Stian	Selstad	Greaker	Kristiansund	
Harald Skaug Oslo        
May Brit Syversen Huuse Reinsvoll    
Sonja Iren Emilsen Hærland     
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     Vi har 
oppskriftene, 
         du selger 
  råvarene

Råvarene du skal selge 
– og krydderet som hører med 

Fortsatt er det noen som har fordommer om at det som er sunt neppe 
kan være særlig godt. Dette stemmer ikke. Det magre kjøttet av kylling, 
svin og storfe er smakfullt så det holder, bare tilberedningen er riktig. 

På matprat.no åpenbarer det seg en verden 
av sunne retter. Ukompliserte og hverdagslige 
retter med forskjellig grad av krydder. Dette 
utvalget	har	vi	kalt	Sunt,	hot	&	spicy.	Der	finner	
kundene dine alt de kan tenke seg av tilbered-
ningstips, og her kan du se hvilke råvarer 
du skal ha klar i disken, hvilket krydder som 
passer til – og hva de egner seg best til.

Alle biffer og fileter, med unntak av entrecôte, har en 
fettprosent på mellom to og fire. Derfor er det ingen 
grunn til ikke å velge dett til sunne retter. Biffkjøtt har 
i utgangspunktet en ren og real kjøttsmak, og kan fint 
kombineres med all verdens kryddere, som for eksem-
pel en Thaibiff-salat. Eller en Salsasteak. 

Storfekjøtt kan kombineres 
med all verdens krydder

Tørt krydder 
• Sort pepper
• Kajennepepper
• Allehånde
• Laurbærblad
• Merian
• Grønn pepper
• Paprika
• Timian
• Basilikum
• Chili

Friskt krydder
• Hvitløk
• Chili
• Timian
• Basilikum
• Pepperrot
• Karse

Biffstrimler
Mørt og magert storfekjøtt som er skåret i tynne strimler. 
Egnet til tex-mex, pasta, wraps, wok og gryteretter. 

Flatbiff
Flatbiffen er det største biffstykket på låret, og er en mager og 
real hverdagsbiff. Mørheten kan variere noe, men har i de fleste 
tilfeller en akseptabel mørhet til biff. Er også egnet til å skjæres 
opp i strimler eller grytebiter. 

Mørbradbiff
Mørbrad er et ypperlig stykke biffkjøtt som sitter øverst på 
låret. Kjøttet er fintrevlet og har en bra mørhet. Mørbradbiff er et 
gunstig kjøp i forhold til pris og mørhet. 

Ytrefilet biff
Ytrefileten sitter på ryggen, og strekker seg fra lå-
ret og fram til entrecôten foran på ryggen. Ytrefilet 
skjæres i ca. 2 cm tykke skiver til biff.
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Renskåret svinekjøtt har virkelig etablert seg som 
en anvendelig råvare i sunne og gode retter. Særlig 
til hverdags har renskåret svinekjøtt blitt populært 
i raske retter som wok og andre panneretter. Sjekk 
for eksempel “Spicy couscous-salat” eller “Provence-
krydret ratatouille” hvis du skal anbefale mat med litt 
futt og fart i hverdagen. 

Svinekjøttet er et must til raske og 
sunne hverdagsmiddager Tørt krydder

•	Rød	pepper
•	Hvit	pepper
•	Sort	pepper
•	Szechuan	pepper
•	Chili
•	Koriander
•	Timian
•	Oregano
•	Rosmarin	
•	Nellik
•	Karri
•	Paprika

Friskt krydder
•	Koriander	
•	Salvie
•	Oregano
•	Timian
•	Basilikum
•	Persille
•	Estragon
•	Sitron

Kyllingfilet er populært, og vi har lært oss å bruke 
den til all verdens retter. Tilberedt riktig er kylling-
filet mørt og saftig, og også veldig anvendelig i 
mange forskjellige retter, for eksempel Karrigryte 
eller Brennheit suppe. 

Kyllingfilet er folkets 
sunnhetsfavoritt

Tørt krydder:
•	Chili
•	Spisskummen
•	Kardemomme
•	Fennikel	
•	Tandoori
•	Gurkemeie
•	Koriander	
•	Karripasta
•	Ingefær

Friskt krydder:
•	Sitrongress
•	Koriander
•	Hvitløk
•	Estragon
•	Lime
•	Ingefær
•	Fennikel

Skinkebiff
Biffer av renskåret kjøtt fra skinka på grisen. Egnede stykker 
er flatbiff, mørbrad, rundstek eller bankekjøtt som skjæres i 
porsjonsbiffer.

Ytrefilet i skiver
Når ytrefileten skjæres opp i ca. 2 cm tykke skiver får man små og deli-
kate biffer som er omtrent like store. De kan også skjæres opp i strimler 
eller biter til gryte eller grillspyd. 

Indrefilet
Det møreste stykket på grisen. Sitter på innersiden 
av ryggen. Kan stekes hel, eller skjæres i små biffer.

Strimler av svinekjøtt
Magert renskåret svinekjøtt som blir skåret i tynne strimler. 
Selvskrevent til wok og andre raske gryter, supper, wraps og 
pastaretter. Blir saftigst og best med kort tilberedningstid.

Kyllingfilet tynnskåret
Kyllingfileter som er delt i to på langs, til små tynne 
schnitzler. De har kort tilberedningstid, og kan brukes 
til satayspyd, strimlet kjøtt og mye annet..

Strimlet kyllingkjøtt
Kyllingkjøtt skåret i tynne strimler kan brukes i en mengde sunne 
og raske retter, og er godt egnet til wok, wraps og pastaretter. 

Kyllingfilet
Kyllingfilet er kyllingbryst uten skinn og bein, og inneholder nesten ikke 
fett.  Det er et mørt og anvendelig lite stykke kjøtt med vide bruksområder. 
Den kan stekes hel, i skiver, biter eller strimler.
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Gjør deg 
klar!

Rask MatPrat uke 35 - 37

Gunnar Thoen er research ansvarlig og småbarnsfar. 
Han har innsikt i hva som får folk til å handle, og hva 
lille Teodor har godt av.

Sunnhet og helse er blitt en del av 
dagliglivet, og det er mer og større enn 
en trend. Det er faktisk en av de aller 
viktigste forbruksdriverne. Det vil si at 
sunnhets- eller helseaspektet til enhver 
tid er i forbrukerens hode når hun eller 
han skal bestemme seg for middags-
maten. I varierende grad selvfølgelig, og 
helt avhengig av situasjon, men sunnhets-
fokuset	har	definitivt	kommet	for	å	bli.	

Gunnar Thoen er research ansvarlig hos 
MatPrat, og er ansvarlig for innhenting 
og bearbeiding av markedsinformasjon 
og innsikt om forbrukere, trender, mar-
ked, produkter, bransje og handel. Han 
har dokumentasjon for påstandene.

-	Tall	fra	Norske	Spisefakta	2012	viser	
at nordmenns interesse for helseriktig 
kosthold	stadig	øker.	-	Nærmere	seks	
av ti svarer at de er meget eller ganske 
interessert i dette, forteller han. 
-	Kvinner	er	langt	mer	interessert	
enn menn, to av tre kvinner, og om lag 
halvparten av mennene er meget eller 
ganske interessert i helseriktig kosthold. 
På spørsmål om hva folk legger vekt 
på når de kjøper inn mat til seg og sin 
familie, svarer også nærmere seks av ti
at matvarene skal være sunne. Basis-
forutsetninger som “fersk/frisk” og “god 
smak” er riktignok øverst på listen, men 
sunnhet er også blant de viktigste fakto-
rene og viktigere enn for eksempel pris 
og norsk opprinnelse, fastslår han. 

Så er det selvfølgelig mange andre fakto-
rer og hensyn som spiller inn, slik at man

ikke nødvendigvis alltid velger matvarer 
kun ut fra et sunnhetsfokus. Heldigvis. 
Ofte er det andre behov enn sunnhet 
som bestemmer hva man velger til mid-
dag. Det kan være at maten er rask og 
enkel å tilberede, spesielle anledninger, 

at den er billig, på tilbud eller lignende. 
Men selv om andre behov enn sunnhet 
kan fungere som hoveddriver for valg 
av matvarer i butikk, er det likevel nes-
ten alltid en bonus om varene i tillegg 
leverer på sunnhet. 

Fokuset på sunn og helseriktig mat er ikke bare noe man fornemmer 
gjennom utallige avisoppslag og generell bred mediedekning, det lar 
seg også måle. Forbrukeren er opptatt av sunnhet, og dette er en av de 
aller viktigste forutsetningene når hun eller han plukker produkter i 
butikkhyllene. Uansett om det er til liten eller stor.

Sunt skal det være!
Hvilke faktorer forbrukerne 

legger vekt på når man kjøper 
inn mat til husholdningen

(Norske Spisefakta 2012)

At maten er fersk/frisk 85 %
God smak 84 %
Ser	innbydende	eller	god	ut	 60	%
Er sunn 57 %
Lav	pris	 50	%
Produsert	i	Norge	 40	%
Få	eller	ingen	tilsetningsstoffer	 39	%
Lite sukker/karbohydrater 36 %
Lite fett 33 %
Merket	med	Nøkkelhull	 28	%

Norge skal lære 
å lage omelett!

Raskere og enklere fullverdig middag skal du lete lenge etter. 
Med litt trening kan du svinge opp med en omelett på ett minutt 
eller to. Fyll omeletten med hva du liker, og her er det bare å 
åpne	opp	kjøleskapsdøra,	så	finner	du	alltids	noe	godt	å	fylle	den	
med. Med en liten salat, og litt godt brød, har du et fullverdig 
måltid på null komma niks. 

Omelett passer for alle!
For single, par, skoleungdom, studenter, gressenker og gressenke-
menn, pensjonister, fattige og rike. Ganske ofte er det behov for 
noe lettvint, mettende, raskt og godt. Omelett er midt i blin-
ken for alle som ønsker et bra måltid laget fra bunnen av med 
minimal innsats. Alt du trenger er egg, noe godt fyll du har for 
hånden, visp, vispebolle og en lett stekepanne. 

Lett å lære
På	matprat.no	vil	du	finne	over	50	forskjellige	omeletter,	og	har	
du lært det, så trengs ikke oppskrift heller. Du trenger to til tre 
egg, like mange spiseskjeer vann, og litt salt. Gjør klart fyllet, som 
kan være kjøttpålegg, revet ost, hakkede grønnsaker, kokte eller 
rå. Med varm stekepanne er omeletten klar på ett til to minutter. 

Omelettstafett
I år også blir det en konvoi langs norske veier for å lære SFO-
barn å lage omelett. I fjor var etappen vestsiden av Oslofjorden, 
fra Oslo til Stavanger. I år blir det skolefritidsordninger på 
utvalgte skoler på østsiden av Oslofjorden som får besøk av 
Omelettstafetten. Målet er å lære “nøkkelbarna” å lage et 
fullverdig måltid etter skoletid, som kan komme godt til nytte 
senere i livet også!

Omelett på TV 
og internett
Matprat skal inspirere 
folket til å lage omelett, 
og	i	reklamefilmen	
viser vi studenten med
tomt kjøleskap som 
får leksjon i omelett-
steking av sin gode 
nabo. På internett 
blir det banner-
annonsering og ulike 
aktiviteter inne på 
MatPrat.no. 
 



Lagkaptein Ole Petter Reinertsen 
kunne ta seiersjubelen sammen med 
resten av laget sitt foran hundrevis av 
grillentusiaster i Birkelunden i Oslo 
lørdag 2. juni, da 12 lag kjempet om 
NM-tittelen.

Lagene konkurrerte i kategoriene 
selvlaget	hamburger,	kyllingfilet,	
spareribs, og åpen klasse. I tillegg 
måtte lagene tilberede sin egen 
barbecuesaus. 

Grillmaten ble bedømt av både en 
folkejury og en fagjury. Ifølge dom-
merne var nivået høyere i år enn 
tidligere. I tillegg til smak og anrett-
ning av maten, ble det lagt vekt på 
lagarbeid, hygiene og lagenes stander.

Årets	Grill-NM	ble	en	folkefest	i	strål-
ende sommervær. Mange av lagene delte 

ut smaksprøver til publikum og utviste 
stor kreativitet i bekledning og show-
manship. Her var det både rosa bonde-
jenter og grillvampyrer i svart og hvitt.

Utgiver 
Opplysningskontoret for egg og kjøtt
Lørenveien 40,
Postboks 395 Økern, 0513 Oslo
Telefon 23 18 30 00
Telefaks 73 56 48 01
www.matprat.no
e-mail: post@matprat.no

Redaksjon 
Åse Kringlebotn, ase.kringlebotn@matprat.no
Marit Løvbrøtte, marit.lovbrotte@matprat.no
Even Nordahl, even.nordahl@matprat.no
Bjørn Tore Teigen, bjorn-tore.teigen@matprat.no

Foto
Aina Hole, Mari Svenningsen, Gazoline

Redaksjonell produksjon
Gazoline AS
Telefon 21 51 21 00
E-post: post@gazoline.no
www.gazoline.no

27. september er Fårikålens Festdag 12. oktober er Verdens eggdag
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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 
Grill Rask
Grill Gjester

Sunn Svin ytrefilet Biffkjøtt
 Strimlet svinekjøtt Kyllingfilet 
  

Gourmetguttane fra Kristiansand ble årets 
norgesmestere i grilling. Tett fulgt av Team 
Ytreeide fra Oslo og Grill Invaders fra Akershus.

Gull til Gourmetguttane Resultater
Sammenlagt
1.		Gourmetguttane	 320,59	poeng
2.		Team	Ytreeide	 320,24	poeng
3.		Grill	Invaders	 318,20	poeng

Hamburger
1.	Gourmetguttane	 73,9	poeng
2.	Centra	 68,9	poeng
3. Bon Appetit  66,7 poeng

Kyllingfilet
1. Frustrerte bondepiker 83,8 poeng
2. Carne Muerta 73,8 poeng
3. Bon Appetit  72,8 poeng

Spareribs
1. Centra  66,6 poeng
2.	Grill	Invaders	 62,9	poeng
3. Team Ytreeide  62,7 poeng

Åpen klasse
1. Team Landmann  84,3 poeng
2. Grill Invaders 66,3 poeng
3.	Grillkokken.no	 66,0	poeng

Beste stand
1.	Krosby	Burning	Team	 27,1	poeng
2. Grill Invaders 26,1 poeng
3. Team Landmann 25,5 poeng


