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MEDIEPLAN 
Internett

Uke 45 46 47 

VG	 •	 •	 •	
VG	Mobil	 •	 •	 •	
Facebook	 •	 	
Spotify	 •	 •	 •
TV2	 •	 •	 •
Side2	 •	 •	 •		

MEDIEPLAN TV
Uke 45 46 47 

TV2	 •	 •	 •	
TV3	 •	 •	 •
TVNorge	 •	 •	 •
Zebra	 •	 •	 •
FEM	 •	 •	 •
Viasat	 •	 •	 •
Fox	Crime	 •	 •	 •
National	Geographic	 •	 •	 •

Renskåret kjøtt 
- nytelse og sunnhet

Men kunnskapen om hva som er sunne 
råvarer er ikke alltid like stor. Det er 
heller ikke bare fettinnholdet som avgjør 
sunnheten, og slett ikke bare enkeltvarer. 
Når det gjelder middager er det ofte 
tilbehøret som gjør måltidet usunt, ikke 
selve hovedråvaren.

Rent kjøtt, uansett kjøttslag består av:
•	ca.	75	%	vann
•	ca.	20	%	protein
•				1-5	%	fett

Hva forbrukerne er 
opptatt av når de skal 
velge middagsmat

•	 God	smak,	fersk/frisk	mat:	 84	%
•	 Ser	innbydende	og	god	ut:	 59	%
•	 Sunn	mat:		 	 	 58	%
•	 Lav	pris:	 	 	 54	%
•	 Lite	fett:	 	 	 43	%
 (tall fra Norsk Spisefakta 2010)

Sørg for velfylt 
kjøttdisk med disse 
produktene:
•	 Svinekjøtt	i	strimler
•	 Svin	ytre-	og	indrefilet
•	 Svin	flatbiff
•	 Skinkebiff
•	 Kyllingfilet
•	 Biffstrimler
•	 Biffer	av	ytrefilet	storfe
•	 Storfe	mørbrad
•	 Storfe	flatbiff

Kickwok
Sunn mat i full fart! Et godt bevis på at 
ordentlig mat kan lages fra bunnen av på 
minimalt med tid. Dette er motvekten til 
ensformig ferdigmat.
En porsjon inneholder: 12 g fett, 
517 kcal.

Svinefilet Teriyaki
Lekre	skiver	av	svin	ytrefilet	med	full-
kornspagetti og teriyakisaus.
En porsjon inneholder 10 g fett, 
465 kcal.

Renskåret kjøtt er en ren gavepakke til alle dem som er opptatt av sunn-
het, smak, helse og nytelse. Dette gjelder alt kjøtt som er skåret rent for 
fett og bein. Rent kjøtt er midt i blinken for å etterkomme forbruker-
ønskene.  Smak, ferskhet og sunnhet er tydelige forbrukerkrav.

Nyhetsbrev 
og Facebook
Vi	sender	ut	flere	nyhetsbrev	fra	matprat.no
med aktuelle tips og oppskrifter i løpet av 
kampanjeukene, samt oppdateringer med sunne, 
fristende	oppskrifter	til	våre	70.000	venner	på	
Facebook. I løpet av siste år er gruppen som 
følger oss på Facebook nær doblet, og mange 
forbrukere benytter muligheten til å stille 
matrelaterte spørsmål på denne siden. 
Følg	oss	ved	å	klikke	på	Liker.	
Her er adressen: 
http://www.facebook.com/MatPrat.

Nettkampanje for 
Sunn MatPrat
I	samme	periode	som	vi	viser	TV-filmene	med	Svinefilet	
Teriyaki	og	Kickwok,	blir	kampanjen	forsterket	med	
fristende nettannonser. Nettopp at de er fristende har 
vi fått tilbakemeldinger om når vi har evaluert tidligere 
kampanjer.

MatPrat-filmer på TV
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Magert svinekjøtt
Svinekjøtt	har	de	siste	10	årene	gjennomgått	en	voldsom	produktutvikling,	fra	produkter	med	fett	
og	ben	til	en	mengde	varianter	av	renskåret	kjøtt.	De	fleste	variantene	av	magert	svinekjøtt	ligger	
på	2	–	4	%	fett.	Svinekjøtt	er	forholdsvis	mørt	kjøtt,	og	er	ypperlig	til	raske	og	sunne	retter.	

 

Nå er det lett å velge sunt og magert kjøtt!

Sunn kjøttdisk
Ved å samle de sunne og magre variantene i samme kjøttdisk, blir det lettere for 
kundene å velge sunt kjøtt. I tillegg vet vi at betalingsvilligheten for sunne produkter 
er høyere, så dette vil kunne bli en kjøttdisk som både er nyttig og lønnsom. 
Utvalget	av	magert	og	sunt	kjøtt	vil	variere	litt,	men	det	finnes	et	godt	utvalg	
av magert svinekjøtt, storfekjøtt og kylling, og et litt mer begrenset utvalg av 
kalkunkjøtt.     

Stadig flere ønsker å ha en sunn livsstil, og utvalget av sunt og magert 
kjøtt er bedre enn noen gang. 

På kjøtt sitter mesteparten av fettet 
på utsiden, og er derfor lett å skjære 
bort. Et kjøttstykke renskåret for fett 
og ben inneholder ubetydelige mengder 
med fett, og er derfor ypperlig til sunne 
måltider. Nesten alle de sunne og magre 
variantene er mørt kjøtt med kort 
tilberedningstid, og derfor godt egnet til 
raske og sunne hverdagsretter. 

Svineschnitzel
Her er det vanligvis svin flatbiff som blir skåret i 
tynne skiver. Som klassisk schnitzel har den 
meget kort steketid. Schnitzel kan også 
fylles/rulles sammen med et spennende fyll. 

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 i ca. 2 cm 
tykke skiver, får man små og delikate 
biffer som er omtrent like store. De 
kan også skjæres opp i strimler eller 
biter til gryte eller grillspyd.   

Hel ytrefilet
Ytrefileten sitter på yttersiden av ryg-
gen. Den kan stekes hel eller skjæres 
i skiver, strimler eller biter til biff, wok, 
gryte og panneretter. 

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

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

Fett per 100 g spiselig vare:
Storfe	indrefilet	 3,7	g	
Storfe	ytrefilet	 2,3	g
Storfe mørbrad 2,3 g
Storfe	flatbiff	 1,7	g
Svin	indrefilet	 3,6	g
Svin	ytrefilet	 1,8	g
Svin	flatbiff	 2,0	g
Kyllingfilet	 1,1	g
Kalkunfilet	uten	skinn	 1,4	g



6 7

Magert storfekjøtt
Alle	biffer	og	fileter,	med	unntak	av	entrecôte,	har	et	fettinn-
hold	på	2	–	4	%,	og	er	derfor	egnet	til	sunne	retter.	Magert	
storfekjøtt er også rikt på jern. Til sunne hverdagsretter er 
det viktig å velge mørt kjøtt slik at rettene får kort tilbered-
ningstid. 

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 aksep-
tabel mørhet til biff. Er også egnet til å skjæres i 
strimler eller grytebiter. 

Ytrefilet biff
Ytrefileten sitter på ryggen, og strekker seg fra 
låret og frem til entrecôten foran på ryggen. 
Ytrefilet skjæres i ca. 2 cm tykke skiver til biff.

Indrefilet biff
Indrefileten sitter på innsiden av ryggen 
og er det møreste biffkjøttet fra storfe. 
Indrefileten deles opp i ca. 3 – 4 cm 
tykker biffer. 

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

Mørbradbiff
Mørbrad er et ypperlig stykke biffkjøtt 
som sitter øverst på låret. Kjøttet er 
fintrevlet og har en bra mørhet. Mørbrad-
biff er et gunstig kjøp i forhold til pris og 
mørhet. 
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Magert kyllingkjøtt
De siste 15 årene har det vært en stor produktutvikling på kylling, fra frossen, hel 
kylling	og	grillkylling,	til	en	rekke	ferske	produkter.	Kyllingfilet	uten	skinn	og	ben	
inneholder	kun	ca.	1	%	fett,	og	finnes	i	flere	varianter.	

Magert kalkunkjøtt
Mange forbinder kalkun med høytid og festlige anledninger som jul og nyttår, men 
renskåret kalkunkjøtt er sunt, mørt og magert, og kan brukes omtrent på samme 
måte	som	kyllingfilet	og	renskåret	svinekjøtt.	Utvalget	kan	variere	en	del,	avhengig	av	
sesong og den enkelte butikk. 

Strimlet kyllingkjøtt
Kyllingkjøtt skåret i tynne strimler kan brukes 
i en mengde sunne og raske retter. 

Kyllingfilet strimlet
Dette er luksusvarianten av strimlet kyllingkjøtt. 
Kyllingfileter blir skåret i tynne strimler, og er egnet 
til wok, wraps og pastaretter. 

Tynnskåret Kalkunfilet
Kalkunfilet skåret i tynne skiver, som gjør at tilberednings-
tiden blir kort. Kan brukes i panneretter, som satayspyd, og er 
et godt utgangspunkt for strimlet kalkunkjøtt. 

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

Kyllingfilet
Kyllingfilet er kyllingbryst uten skinn og ben, og inne-
holder nesten ikke fett. Det er et mørt og anvendelig lite 
stykke kjøtt med vide bruksområder. Den kan stekes 
hel, i skiver, biter eller strimler. 

Hel kalkunfilet
Et anvendelig stykke mørt kjøtt som finnes i 
forskjellige størrelser. Er ypperlig til helsteking, 
eller kan skjæres opp og brukes på mange 
forskjellige måter. 

Kalkunfilet i skiver
Kalkunfilet skåret i fine biffer. Kan brukes som 
biff, eller skjæres opp i strimler eller biter til mange 
ulike retter. 
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Sunn og singel!
Nå kan du hjelpe de yngre kundene 
til et sunt og lettvint kosthold. 

Mange fordeler med magert/renskåret kjøtt:

• Magert.  Renskåret	kjøtt	inneholder	kun	2-5	%	fett. 
• Proteinrikt. Proteiner gir en god og stabil metthetsfølelse som varer lenge, noe som gjør det lettere å unngå småspising.
•	 Protein	av	høy	kvalitet. Proteiner er kroppens byggesteiner og er noe alle kroppens celler må ha. 
 Proteiner er viktig for muskulaturen, og proteiner av høy kvalitet gjør det enda lettere for kroppen å opprettholde og 
 bygge ny muskulatur.
• God kilde til jern, men store forskjeller mellom kjøttslagene. Spesielt rødt kjøtt er en god kilde til jern. Jern fra kjøtt er 
 lettere for kroppen å ta opp enn jern fra vegetabilske matvarer. Samtidig vil opptaket av jern fra vegetabilske matvarer økes  
 hvis måltidet kombineres med kjøtt. Jern er nødvendig for et godt immunforsvar, overskudd i hverdagen og for humøret.
• En av hovedkildene til sink i kosten vår. Sink er viktig for sunn og frisk hud og for et godt immunforsvar.
• Viktig kilde for vitamin B12. Viktig for humør og overskudd.
• God tilgjengelig kilde til vitaminet riboflavin/B2. Spiller en viktig rolle i forbrenningen vår, samtidig som vitaminet også 
 er av betydning for et sunt og friskt utseende (hud, negler og hår).
• Variasjon. Renskåret kjøtt gir anledning til variasjon mellom utallige smaksrike og innbydende retter som er raske å lage 
 fordi kjøttet i tillegg er mørt.

Middag er viktig for å få et sunt og allsi-
dig kosthold, men vi vet at single oftere 
enn andre hopper over middagen og tyr 
til mer usunne alternativer. Derfor har 
vi	nå	utviklet	en	serie	med	10	nye,	sunne	
oppskrifter tilpasset singelhusholdninger. 
Alle oppskriftene er næringsberegnet. 
Vi har også laget egne oppskriftsark på 
hver av disse rettene. Disse kan du også
skrive ut og gi til alle yngre mennesker i 
butikken.

Slik går du fram:
1. Gå inn på matprat.no
2.	Klikk	på	Sunn
3.	Klikk	på	en	oppskrift.
	 -	Fristende	bilde
	 -	Enkel	forklaring
	 -	Næringsinnhold	per	porsjon
	 -	Link	til	nyttige	tips	og	relaterte	
 oppskrifter
4. For utskrift gjør du følgende: 
 Gå inn på matprat.no/bransje
	 Under	Kampanjemenyen	velger	du		
 Sameksponering. Der kan du velge og  
 vrake i ferdig oppskriftsmateriell som
 kan skrives ut. 

På matprat.no finner du dessuten:
-	 330	oppskrifter	på	Sunn	MatPrat
-	 ny	serie	med	sunne	oppskrifter	for		
 singelhusholdninger
-	 mange	sunne	retter	som	også	er	raske
 å tilberede 
-	 sunne	oppskrifter	både	til	hverdag	
 og fest
-	 særlig	stort	fokus	på	renskåret	svine-	
 kjøtt i perioden
-	 forslag	til	sunt	tilbehør
-	 informerende	artikler	om	valg	av	sunt		
 kjøtt og om sunne matvaner generelt
-	 nye	artikler	som	setter	fokus	på	mid-	
 dag for singelhusholdninger
-	 små,	nyttige	kurs	om	for	eksempel		
 næringsstoffene eller kosthold og  
 måltidsrytmeSlik gjør du

1. Del avokadoen i to og � ern skall og stein. 

Hakk resten i småbiter og bland godt med 

hakket rødløk. Smak til med salt, pepper og 

sitronsaft.

 
2. Krydre kjøttet med salt og pepper. Tre 

kjøttet på et fuktet spyd og stek det i panne 

på middels varme i ca. 3 minutter på hver 

side.
 
Server med ris og tomater

Lager du denne retten ska� er du deg 

“sommerfeeling” på rekordtid. Husk å 

sjekke at avokadoen gir etter for trykk 

når du er i butikken, da er den nemlig 

moden nok til å spises. Smakelig måltid!

Porsjoner: 1

Ingredienser

150 g ytre let av storfe i store terninger

¼ ts salt

¼ ts pepper

½ ss rapsolje til steking

1 stk grillspyd

1 stk avokado

1 ss hakket rødløk

saften av ½ stk sitron

3 stk rød cherrytomat

Bi� spyd 
med avokado!

Sunn og 

           singel?

Slik gjør du
1. Krydre kylling� leten med salt, pepper og 

paprikapulver. Stek den i 2 minutter på hver 

side i middels varm panne. Etterstek på lav 

varme under lokk i 4 minutter.
 

2. Skrell nederste del av aspargesene. Kok 

dem i lettsaltet vann i 3-4 minutter til de er 

knapt møre. (avhengig av størrelse)Server med salat

Hvorfor ikke la grønnsakenes konge 

få ledsage kylling
 leten med muntert 

selskap av knasende corn� akes og syrlig 

rømme? Dette er en fabelaktig middag!

Porsjoner: 1
Ingredienser

1 stk kylling� let½ ts salt
¼ ts pepper1 ts paprikapulver½ ss rapsolje til steking4 stk frisk grønn asparges1 ss lettrømme2 ss corn � akes

Paprikakyllingmed asparges!

Sunn og            singel?

Slik gjør du

1. Krydre bi� en med salt og pepper. Stek den 

på sterk varme til det begynner å piple på 

oversiden. Snu bi� en og stek den videre til 

rosa kjøttsaft pipler frem. Da er bi� en me-

dium. Ha på sennep.

 
2. Bland appelsinjuice med maizenna. Hell 

blandingen i en stekepanne og kok opp. 

Ha i gulrøtter og kok til appelsinjuicen har 

sauskonsistens og gulrøttene er myke. Del 

poteten i � re og ha i pannen de siste 20 

sekundene.

 
3. Legg bi� en på en tallerken med gulrøtter 

og poteter rundt. Få med den gode appelsin-

sausen og dryss til slutt over hakket basili-

kum.

Sennep har en syrlig og søt smak som 

mange elsker og som er brukt i matlag-

ingen i � ere tusen år. Denne rustikke 

retten er et godt eksempel på at sennep 

fremdeles bør elskes for det den er.  

Porsjoner: 1

Ingredienser

150 g ytre� let av storfe

1 ss grov sennep

¼ ts salt

¼ ts pepper

½ ss rapsolje til steking 

1 stk kokt potet

100 g baby gulrot

1 dl appelsinjuice

1 ts maisstivelse (maizena)

1 ss � nhakket frisk basilikum

Sennepsbi� !

Sunn og 
           singel?

Bi�  er mat du kan nyte med god sam-

vittighet også på en hverdag. Denne 

oppskriften er perfekt når du skal lage 

middag til én, men kan gjerne dobles 

om dere blir to.

Svinebi�  medrucculasaus!

Slik gjør du
1. Kjør rucculasalat og kesam med stavmik-

ser. Smak til med salt og pepper.

 
2. Brun bi� en raskt på sterk varme, 2-3 

minutter på hver side. Etterstek på lavere 

temperatur i 3-4 minutter.  Krydre tomaten 

og stek sammen med bi� en de siste minut-

tene.
 

Server bi� en med en lang agurkskive, stekt 

tomat og rucculasaus.

Porsjoner: 1
Ingredienser

150 g ytre let av svin¼ ts salt
¼ ts pepper  ½ stk tomat¼ ts tørket oregano / pizzakrydder

1 skive slangeagurk , skåret på langs med 

ostehøvel

Rucculasaus:100 g ruccula4 ss kesam original, 8 %ccc½ ts malt hvit pepper

Sunn og            singel?

Sunn og 
           singel?

Slik gjør du

1. Krydre kylling� leten med salt og pepper. 
Stek den i 2 minutter på hver side i middels 
varm panne. Etterstek på lav varme under 
lokk i 4 minutter.
 
2. Bland spinat med olivenolje. Rist brød-
skiven i en brødrister.
 
3. Bland alle ingrediensene til dressingen.
 
4. Legg spinat og tomatskiver på brødskiven. 
Topp med skivet kylling� let og dressing.

En real blings med kylling� let er snad-
dermat som passer utmerket når du 
trenger et raskt, sunt og velsmakende 
måltid. 

Porsjoner: 1

Ingredienser

1 stk kylling� let
½ ts salt
¼ ts pepper
½ ss rapsolje til steking
1 stk tomat i skiver
100 g frisk spinat
1 ts olivenolje
1 skive halvgrovt brød

Dressing:
1 ss lettmajones
1 ss yoghurt naturell
¼ ts karri

Kyllingskive
nam-nam!
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    - Jeg skulle ha noe sunt, 
                                            godt og lettvint

Vi	valgte	en	tilfeldig	butikk,	ICA	Super-marked	Frogner,	midt	i	et	av	Oslos	mest	po-
pulære	boligområder.	Butikken	framstår	umiddelbart	tiltalende,	og	det	skulle	vise	seg	
at	nettopp	denne	butikken	representerer	et	nytt	ICA-konsept	med	større	vekt	på	
ferskvarer, både med hensyn til hva som er i diskene og de som står bak diskene.

Kundene ønsker sunne varer, men hvor lett er det å finne på en 
kjapp handletur. Vi tok med oss vår matrådgiver og programleder for 

TV2Sporty, Trine Thorkildsen, i butikken.

Flere opplagt sunne valg
”Landkylling”	er	oppmerksomhets-
vekkende eksponert i en gondol.
Det må være sunt, men hvorfor er 
den ikke nøkkelhullsmerket? Jo da, 
den var det – på baksiden av embal-
lasjen…

”Et lett valg”
Handleturens mest åpenbare valg var 
i reolen hvor vi fant varene med den 
umiddelbart selgende merkevaren ”Et 
lett valg”. Varer med et klart eksponert 
navn med en slik dobbel tydelighet må 
være	sikker	suksess.	Kyllingfilet,	kremet	
kyllinggryte…ja, til og med fårikålen, 
som kanskje ikke er det mest opplagte, 
lette valget, var alle greit nøkkelhulls-
merket.
Men	hvorfor	er	ikke	kyllingfiletene	fra	
Den stolte hane nøkkelhullsmerket? 
Den	som	leter,	den	finner.		Merkingen	
var plassert på siden av pakningen, ak-
kurat der skålen bretter seg inn. Man 
skulle nesten tro at man skammet seg 
over merkingen.

Flere bortgjemte merker
I	middagsdisken	falt	vi	for	indrefileten	
fra Finsbråten, men også her var merket 
helt bortgjemt.

Alle slags deiger
Ellers fant vi alle varianter av kjøttdeig, 
karbonadedeig og kyllingbasert kjøttdeig. 
Varene som går under merkeordringen 
var riktignok merket, men også her
kunne merket med fordel vært tydeligere.

Vi begynner i påleggsdisken
Kalkunfileten	faller	i	øynene,	dette	vet	vi	jo	er	sunt.	Men	hva	med	nabovarene,	
kokt skinke, svinebog, osv. ? Pakningene studeres, og ganske riktig, etter nærmere 
gransking	finner	vi	nøkkelhullsmerker	på	de	fleste	av	varene.	Bitte	små,	og	plas-
sert så de nesten er usynlige. Men enkelte produsenter har ikke en gang tatt seg 
bryet med å merke varer som opplagt hører inn under nøkkelhullsmerkingen.

Sorte nøkkelhull?
Grillpølser	er	jo	småbarnsforeldrenes	favoritt,	og	nå	finnes	de	i	flere	for-
skjellige varianter. Vi fant den nøkkelhullsmerkede, men her var merket sort, 
i	stedet	for	grønt,	som	er	det	gjenkjennende	signalet.	Vi	fikk	nesten	følelse	
av	at	produsenten	hadde	gitt	grillpølsene	sine	et	B-merke	framfor	de	vanlig	
grønne, nøkkelhullsmerkede.
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Nylig lanserte MatPrat en 
bloggportal som samler de 
beste matbloggene på samme 
sted. Du kan godt si det er en 
slags “startside” for alle som er 
interessert i mat. De utvalgte 
bloggerne har hver sine sterke 
sider og interesser innen mat. 
En	av	de	profilerte	bloggerne	er	
MatPrat	sin	egen	Oda	som	blant	
annet vil skrive om hvordan det 
er å lage italiensk mat med nor-
ske råvarer. 
I tillegg har vi også gjort det 
enkelt for alle andre som har en 
viss skrivekløe og mulighet for 
å ta digitale bilder. Nå kan alle 
som ønsker å skrive om mat 
lage sin egen blogg. MatPrat sin 
bloggportal	finner	du	på	denne	
adressen: http://blogg.matprat.
no/

Fra MatPrat vil også Anne Mari 
Halsan og Tonje G. Svalheim 
skrive om aktuelle temaer på 
hver sin blogg.  Adressene er 
henholdsvis norskmat.matprat.
no og nyfeed.matprat.no.

Ved første blikk innså vi at det krevde 
litt kunnskap for å se hvordan kjøttva-
rene var sortert når det gjaldt butikkens 
egne, pakkede varer. Noen av paknin-
gene,	som	for	eksempel	svin	ytrefilet	og	
svinekjøtt i strimler manglet dessuten 
angivelse av fettprosent. Men bak disken 
traff vi ferskvaresjefen,  Angela Vasgård. 
Da var det helt opplagt at det var bare å 
spørre henne til råds. På strak arm trakk 
hun fram butikkens ferdige middagsrett, 
Wok	med	storfe-	og	svinekjøtt,	med	en	
ferdig mix av grønnsaker. Ferdig middag 
til	kr.	38,-.	Sunt,	godt	og	veldig	lettvint.	
En uslåelig anbefaling.

Flere gode råd
Som førstegangsbesøkende i denne 
butikken ble vi absolutt imponert. 
Butikken	hadde	stor	bredde	og	dybde	i	
ferskvaresortimentet, og hele butikken 
”solgte” mat. Dyktige og serviceorien-
terte medarbeidere sto alltid på tå hev. 

Så kunne da også Angela fortelle at de til 
og med har en egen ernæringsfysiolog 
ansatt, som møter kundene bak disken 
og gir råd og veiledning om spesielt 
sunne valg. Selv anbefalte hun gjerne 
selvbetjeningsvarene svin indre, biff og 
kylling – med spesiell vekt på tilbehøret: 
Masse grønnsaker, sunnere sauser, oljer 
og eddiker. Ja, takk. Vi var solgt.

Summa summarum
ICA Supermarked Frogner var en butikk 
som vi tror passer som hånd i hanske i 
forhold til den aktuelle kundegruppens 
krav og behov. Her hadde de virkelig tatt 
kunden	på	alvor,	og	du	fikk	all	den	hjelp	
du kunne tenke deg for å velge riktig. 
Det som kunne vært bedre lå på produ-
sentleddet. Hvorfor ikke i sterkere grad 
markere de sunne valgene, slik at kun-
dene	raskt	kan	finne	det	de	er	ut	etter,	
og i det minste, gjøre nøkkelhullsmerkin-
gen til et synlig markedsføringsvåpen.

Men hva med den 
                  manuelle disken?

Ny bloggportal - Matbloggerne
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Aktivitetsplan 2. halvår 2011 

Tema     Produkter

Grill Svinekjøtt, storfekjøtt, kylling
 
Rask Egg (omelett)
Matprat 

Rask Kjøttdeig
Matprat 

Lam Lammekjøtt, årets ferske,
 lammecarré
 
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, lammecarré

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 2. halvår

     Ny folkebevegelse?

I den sorte gryte

Vi nevner bare de norske tradisjonsret-
tene lapskaus, kjøtt i mørke, brennsnut, 
ferskt	kjøtt	og	suppe	-	og	utenlandske	
klassikere	som	Boeuf	bourgogne	og	
Osso	Buco.

Dette er en trend som passer bra med 
kjøttbransjens utfordring, i og med at 
store deler av storfeslaktet trenger lang 
koketid.	Kokte	kjøttretter	blir	ofte	sun-
nere enn stekte også, vi sparer stekefett, 

og får lett i oss mye grønnsaker med 
tradisjonsretter og klassikere i gryte.

MatPrat	vil	derfor	i	flere	høstlige	aktivi-
teter imøtekomme de unges interesse 
for langkokt mat i en gryte, blant annet 
med den store konkurransen I den sorte 
gryte, som utlyses fra 7. november på 
matprat.no.

Unge vennegjenger bes da om å levere 

den mest overbevisende begrunnelsen til 
at	akkurat	de	fortjener	å	vinne	MatPrat-
kokken hjem til seg. 

Videre utover høsten holdes det i 
MatPrat-regi	kokekurs	for	vennegjenger	
med	oppfølgende	“Gryte-kvelder”	i	de	
samme vennegjengene. Forhåpentligvis 
blir I den sorte gryte en folkebevegelse 
når de unge innovatørene sprer ringer i 
vann…

Unge voksne har en økende interesse for tradisjonsretter og det å lage klassiske 
retter fra bunnen av; dette er slått fast i flere undersøkelser. 


