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Egg

Kampanjeperiode uke 35 - 37 

 Omelett – fastfood
med stort potensial
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Med litt trening kan man svinge opp 
med en omelett på ett minutt eller to. 
Omelett kan fylles med mye forskjellig, 
og her er det bare å åpne opp kjøle-
skapsdøra, 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 gressenkemenn, pensjo-
nister, fattige og rike. Ganske ofte er det 
behov for noe lettvint, mettende, raskt 
og godt, og omelett er midt i blinken 
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 finner du over 50 for-
skjellige omeletter, og har du lært det, så 
trengs ikke oppskrift heller. Du trenger 
to til tre egg, like mange spiseskjeer vann 
som egg, 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 om-
elett. I fjor var det etappen vestsiden av 
Oslofjorden, 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” våre å lage et 
fullverdig måltid etter skoletid, som kan 
komme godt til nytte senere i livet også. 
Mer informasjon om dette på side 14-15.

Fyll opp eggdisken
Egg er god butikk, og med mye fokus på 
egg i perioden, er det lurt å starte opp 
med en velfylt kjøledisk med egg. For 

å få ekstra fart på eggsalget hjelper det 
med litt ekstra inspirasjon om hvor en-
kelt omelett er å lage i en travel hverdag. 
Oppskrifter, bilder og inspirasjon finner 
du på matprat.no. 

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

MEDIEPLAN TV
Uke 35 36 37 

TV2 • • • 
TV3 • • • 
TVNorge • • •
TV2 Zebra • • •
Discovery • • •
Viasat 4 • • •
FEM • • •
National Geographic • • •

Rask MatPrat uke 35 - 37

Med skolestart og tilbake 
til hverdagen er vi klare 
for årets store omelett-
aktivitet. Raskere og 
enklere, fullverdig middag 
skal du lete lenge etter. 

Omelettkurs ti l folket!
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Ferskvaresjef Petter André Knutsen hos Coop Mega Skøyen 
i Oslo er i hektisk aktivitet med flere panner. Det er snart 
lunsjtid og omelett på menyen. 
-Vi kjøper vanligvis ferdig omelett fra Holmens, forteller 
han. Dypfryst som vi setter fram og danderer. Omelett er 
et ordentlig blikkfang i disken. Og en allsidig vare. Den kan 
jo brukes til alt – frokost, lunsj, middag, kvelds eller mellom-
måltid, og spises varm eller kald. Mange kjøper omelett før 
helgen, og har helgefrokosten klar.

Omelett når eggene går ut på dato
-Innimellom lager vi ferdige omeletter selv, som i dag. Når 

eggene er på vei ut på grunn av datomerking, lager vi gjerne 
omelett, stekte boller, baguetter med kokte egg, rundstyk-
ker og eggehakk. Da lager vi ofte skikkelig høye omeletter i 
gastro-ovnen og selger dem fra varmeskapet, ferske og fine. 
Det gjør seg nesten selv, og er ferdig på 10 minutter.

Kr. 149,- pr. kilo
På omelettene vi kjøper ferdig tilberedt har vi en brutto-
fortjeneste på 50%.
Lager vi den selv i butikken av eggene som ellers ville blitt 
svinn, er fortjenesten skyhøy. Det er jo nesten å betrakte 
som gratis penger, sier han med et stort smil.

– Det er i lunsjrushet vi selger store mengder, og så går det naturligvis 
en del til middag. Fronter vi varen kan salget godt ganges med tre.

Egg som er på vei til å gå ut på dato, og noen enkle ingredienser er alt som skal til for å forvandle svinn til lønnsomhet. 
Her er det MatPrats VM-omelett som tilberedes.

  Potensiell 
lønnsomhetsbo mbe
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Tips kundene dine 
om hvor raskt og enk elt 
det er å lage omelett
Det er ikke mange retter som er så allsidige som omeletten. Den kan jo 
spises til alle måltider, er lynhurtig å lage, er sunn og smaker godt. 

Men eggene aktiviseres sjelden. Det er en basisvare som stort 
sett er overlatt til å selge seg selv. Noe kan imidlertid gjøres. 
Petter André er den fødte selger, og tipser gjerne kundene om 
gode valg når han er rundt omkring i butikken. Her gir han en 
kunde oppskriften på en skikkelig god omelett. Disse oppskrif-

tene finner du på MatPrats bansjesider. De er fiks ferdige til å 
printes ut og gis til kundene. Plakatmateriell ligger det der også. 
Det koster ikke mer å lage en liten og selgende butikkaktivitet 
enn papiret i printeren.

Lag 
omelett!

Oppskriften � nner du på matprat.no

Alt du trenger til VM-oppskriften:
Egg

Fenalår
Snøfrisk

Vårløk

Fast-food på hjemmebane

Slik gjør du

1. Visp sammen egg, vann, pepper og snø-

frisk. Pannen må være så varm at marga-

rinen freser når den slippes i. Hell i røren og 

trekk den stivnede røren inn mot midten. 2. Legg fenalår og hakket vårløk på den ene 

halvparten når eggeblandingen er nesten 

stivnet. La omeletten steke noen sekunder 

før den andre halvparten brettes over. Server nylaget omelett med godt brød og 

gjerne en salat til.

Fast-food på hjemmebane

VM omeletten

Denne oppskriften er lansert i forbindel-

se med Ski-VM 2011 i Holmenkollen. Med 

fenalår, snøfrisk og vårløk i omeletten 

får man en smak som er gull verdt!

Porsjoner: 1
Ingredienser

2 egg
2 ss vann

¼ ts pepper
1 ss margarin3 skive fenalår2 ss snøfrisk naturell1 stk hakket vårløk 

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

Lag omelett!

Fast-food på hjemme-bane
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Gjør myten om 
industriprodukt er til skamme

Ingen i Norge gjør ham rangen stridig som eggeknekker. På det meste 
knekker han 108.000 egg i timen. Fabrikksjef Thomas Lagarhus og 

hans team med motiverte medarbeidere hos Nortura Eggprodukter er 
ikke bare norgesmestere i eggeknekking. De har med industriprodukter 

greid å gjenskape det folk gjør hjemme. Og vel så det. 
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Mariola Hellis sørger for å holde et høyt 
produksjonstempo oppe på Knekka.

Nortura Eggprodukter
har sentral beliggenhet i tettstedet 
Revetal i idylliske Vestfold, og er et av 
de minste anleggene til Nortura, men 
til gjengjeld et av de mest spesielle. Her 
foredles det egg for over 170 millioner 
kroner i året. Det gjør bedriften ledende 
på eggprodukter, som selges til industri, 
storkjøkken og dagligvarehandelen. For 
eksempel halvfabrikata, som vaffelrøre, 
omelettrøre, kokte egg, eggmasse og 
eggeplomme. I tillegg til ferdigprodukter, 
som ferdig stekte omeletter, hjertevafler 
og firkantvafler til eksport. For ikke å 
glemme ferske pannekaker...

Knekka
Det begynner i Knekka. Den forsyner alle 
avdelingene med råstoff.  Vanlig produk-
sjonstempo er opp mot 100.000 knekte 
egg i timen. Og omløpshastigheten for 
eggene på lageret er halvannen dag, som 
tilsvarer 120 paller. Fra lageret hvor 
eggene blir levert fra eggpakkeriene, blir 
eggene plassert på et samlebånd og ført 
inn i selve Knekka. Her møter eggene 
kniven som med hårfin presisjon knekker 
egget. For deretter å skille eggeplommen 
fra hviten, som sendes videre i prosessen. 
Pappbrettene som eggene ble levert på 
blir til avispapir, mens eggeskallene går til 
jordforbedring i landbruket. 

Pasteur´en
mottar flytende egg, plomme, hvite og 
helegg. I denne prosessen blir egg-
massen pasteurisert (varmebehandlet), 
noe som sikrer at eventuelle bakterier 
blir tilintetgjort før bearbeidingen 
begynner.

Steka
For alle som noen gang har sett industri-
ell produksjon, er dette en ny opplevelse. 
Her kjenner man igjen produksjonen 
fra kjøkkenbenken hjemme. Prinsippet 
er akkurat det samme, men volumene 
selvfølgelig helt andre. Eller hva sier du til 
1.800 pannekaker i timen på pannekake-
linja? Eller 2.020 vafler, hele 2.1 tonn om 
dagen? Produksjonen veksler mellom de 
forskjellige produktene, men foregår med 
takker, akkurat som hjemme. Nøyaktig-

heten er imidlertid en annen. Hver time 
blir for eksempel stikkprøver av vaflene 
testveid. Toleransegrensen er 1,5 gram. 
Etter steking blir produktene nedkjølt 
eller fryst, og pakket. 
Her ville for øvrig enhver god, gammel-
dags husmor latt seg imponere. Det er 
gullende rent overalt. Så vaskes det da 
også 4 timer om dagen i hver avdeling.

Laboratoriet
I det hele tatt har hygiene og varesikker-

het høyeste prioritet. Bedriften har eget 
laboratorium som tester og kvalitets-
kontrollerer alt. Det tas bakteriologiske 
og kjemiske tester hver dag. Ingenting 
forlater fabrikken før det er ferdig ana-
lysert og testet. Varene sjekkes også for 
riktig mengde salt og PH. Det utstedes 
analysesertifikat før leveranse og leveran-
dørene får kontinuerlig rapporter på det 
de leverer.

Laurenze M. Knight har tatt godt hånd 
om et ukjent antall vafler hos Nortura.
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”Inspirere til alle tiders mat”
Dette er en del av verdigrunnlaget for 
Nortura Revetal. Ofte er slike teser noe 
som bare opptrer i festtaler. Men på en 
tur rundt i denne bedriften føler en fak-
tisk at det er en del av atmosfæren. Du 
merker det på medarbeiderne, positive, 
engasjerte, selvgående, med en helt egen 
drive. Du merker det på produktene, 
hvor man har greid å skape industrielt 
produserte varer, med hjemmelagde kva-
liteter. Du merker det på begeistringen 
for den enkle og trivielle råvaren – egget. 
Et naturprodukt som det er lett å ta 
for gitt, men som både er sunt, godt og 
billig, og kan brukes til alt fra ingrediens 
i Mills majones til ferske pannekaker hos 
Norges-gruppen. Egg har opplagt et stort 
potensial i framtiden, og det er interes-
sant å konstatere at et helnorsk og traust 
produkt som hjertevaffel, kan vise til en 
vekst på 400-500% på rundt 10 år.

– Og dette forteller litt om potensialet, 
påpeker bedriftens særdeles entusiastiske 
leder, Thomas Lagarhus.  – Vi ser en klar 
vekst for eggprodukter, og for vår del 
ligger det største vekstpotensialet i å 
selge mer bearbeidete produkter i daglig-
varesektoren. Det tror vi så gjerne.

Korte fakta 
Nortura Eggprodukter

Lokalisering: Revetal i Vestfold
Råstoff: 140 millioner knekte egg i året
Antall årsverk: 34, hvor 60% har fagbrev, dvs. Næringsmiddel-
industriens fagprøve
Omsetning 2011: 173 millioner
Omsetningen fordeler seg på følgende markeder:

- Næringsmiddelindustrien (45%)
 eggeplomme
 helegg
 eggehvite
- Storhusholdning (35%)
 bearbeidete produkter
- Dagligvare (5%)
 ferdig stekte pannekaker
- Eksport til Sverige, Danmark og Finland (15%)
 
Nortura er markedsregulator. Det betyr at de er mottaks-
pliktige for alle overskuddsegg i Norge. De øker produksjonen 
ved overskuddsproduksjon og er ved underskuddsproduk-
sjon nødt til å importere råvarer for å være leveringsdyktige i 
forhold til etterspørselen på forbrukermarkedet.

Rigmor Hansen kan være stolt av 
å levere pannekaker på samme nivå 
som hjemmelagde.



I Akershus og Østfold:

Stafe ttpannen 
klar for nye 
vekslinger
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For andre året på rad skal MatPrat ut på veiene med 
Omelettstafettbilen og eggevogna. I løpet av RASK-
kampanjen (uke 35, 36 og 37) får hele 15 byer og 
tettsteder besøk. Det er utvalgte skolers SFO-barn 
som da læres opp til å bli unge omelettkokker. 

Omelett er en rask, sunn, lettlaget og 
veldig god rett - og barna er morgenda-
gens forbrukere. Mange unge omelett-
kokker vil gå hjem fra omelettstafetten 
på SFO med stor lyst til å gjenta sukses-
sen på foreldre og søsken. For omelett 
kan man spise både til middag, kvelds, 
frokost, lunsj eller som mellommåltid – 
gjerne før de voksne kommer hjem fra 
jobb. 

Så, butikker i Akershus og Østfold: Sørg 
for å holde eggkonteinerne velfylte, og 
ta godt imot alle små egg-handlere. Følg 
omelettstafetten i lokalaviser, i større 
medier og på matprat.no!

KOLBOTN
Mandag 27. august
Kl. 13.30 - 14.30
Kolbotn skoles SFO

NESODDEN
Tirsdag 28. august
Kl. 13.30 - 14.30
Berger skoles SFO

DRØBAK
Onsdag 29. august
Kl. 13.30 - 14.30
Drøbak skoles SFO

ÅS
Torsdag 30. august
Kl. 13.30 - 14.30
Åsgård skoles SFO

VESTBY
Fredag 31. august
Kl. 13.30 - 14.30
Vestby skoles SFO

MOSS
Mandag 3. september
Kl. 13.30 - 14.30
Refsnes skoles SFO

FREDRIKSTAD
Tirsdag 4. september
Kl. 13.30 - 14.30
Trosvik skoles SFO

SARPSBORG
Onsdag 5. september
Kl. 13.30 - 14.30
Lande barneskoles SFO

HALDEN
Torsdag 6. september
Kl. 13.30 - 14.30
Hjortsberg skoles SFO

RAKKESTAD
Fredag 7. september
Kl. 13.30 - 14.30
Bergenhus skoles SFO

MYSEN
Mandag 10. september
Kl. 13.30 - 14.30
Mysen skoles SFO

ASKIM
Tirsdag 11. september
Kl. 13.30 - 14.30
Askimbyen skoles SFO

SKI
Onsdag 12. september
Kl. 13.30 - 14.30
Hebekk skoles SFO

ENEBAKK
Torsdag 13. september
Kl. 13.30 - 14.30
Ytre Enebakk skoles SFO

LILLESTRØM
Fredag 14. september
Kl. 13.30 - 14.30
Volla skoles SFO

Her er årets rute for omelettstafetten:
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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
Morten Brun, Mari Svenningsen,
Eva Brænd, Astri Hals, Holger Fangel,
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 Alle produkter som over
Grill Rask
Grill Gjester

Sunn Svin ytrefilet Biffkjøtt
 Strimlet svinekjøtt Kyllingfilet 
  

MatPrat avslører 
hemmeligheter!

Gjør deg 
klar!

Lam på MatPrat uke 38 - 41

Lammekampanje og aktiviteter høsten 2012

I årets lammekampanje er det to store begivenheter. For det 
første feirer vi at det er 40 år siden fårikål ble kåret til Norges 
nasjonalrett. Og for det andre så skal vi avsløre alle hemmelig-
hetene om hvorfor norsk lam er i verdensklasse, og alle de gode 
hemmelighetene for å lykkes med årets ferske lam.   

Masse aktiviteter på lam:
•	Annonsering	på	Internett,	vi	avslører	alle	hemmelighetene	
 for å lykkes med lam

•	Fårikål	feirer	40	år	som	Norges	nasjonalrett!

•	Fagpresseannonse	i	Handelsbladet	FK,	Dagligvarehandelen
 og Kjøttbransjen

•	Aktivitet	på	Internett:	matprat.no	med	over	100	oppskrifter			
	 på	lam,	og		6	filmer	på	hvordan	lam	tilberedes,	oppgradering			
	 av	egen	fårikålside:	farikal.no	dessuten	er	vi	aktive	på	Facebook		
 og Twitter

•	MatPrat	har	sin	egen	bloggportal,	og	i	år	er	lam	tema	for	
	 Norges	flinkeste	og	mest	aktive	matbloggere

•	Nytt	iPad	magasin	15.	september,	med	tema	høst,	med	mye	lam

•	Pressemeldinger	både	om	lammekjøtt	og	om	fårikål

•	Samarbeid	med	Norges	Kokkemesteres	Landsforening	for	å		
	 fremme	fårikål.	Hensikten	er	å	få	flest	mulig	spisesteder	til	å		
 servere fårikål i lammesesongen, og spesielt på Fårikålens 
 Festdag 27. september.  
 Dessuten skal kokkelaugene samarbeide med skoler over hele  
 landet der, elevene skal lære å lage nasjonalretten.


