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MEDIEPLAN TV
Uke 48 49  

TV2	 •	 •	 	
Zebra	 •	 •	
Nyhet	 •	 •	
TVNorge	 •	 •	
FEM	 •	 •
TV3	 •	 •
Viasat	4	 •	 •	
NGC	 •	 • 

La kundene prøve smake julematen 

Julepølse, juleskinke, vossakorv, såsisser, 
medisterkaker er alle eksempler på gode 
produkter som kan kombineres med 
enkelt tilbehør. Dette skjerper appetit-
ten på julemat og bygger opp kundenes 
forventninger til selve høytiden. La dem 
tjuvsmake på julematen! I tillegg henviser 
du til raske og superenkle oppskrifter på 
matprat.no.	Der	finnes	raske	middags-
løsninger for hele desember.

MatPrat kjører juleproduktene 
fram som Rask MatPrat i 
uke 48 og 49
To	MatPrat-filmer	på	TV	som	lett	frister	
til “ordentlig middag” på travle dager:  
Her er Julepølse og Juleskinke blitt til 
superenkle middager som er lette å like 
for både store og små:

•	 Julewraps:	 Perfekt middag for folk  
 med dårlig tid. En morsom og anner-
 ledes måte å spise en gammel klassiker
 på, barnevennlig mat som fort kan bli
 en favoritt
•	 Juleskinke	med	sennepsstappe:	
	 Skinke i skiver stekt sammen med løk  
 og epler, servert med potetmos.   
 Det lille trikset gir det lille ekstra: 
 Sennep rørt inn i potetmosen.

Digitalt bilag på vg.no
I uke 50-51 er vi på plass med et digitalt 
MatPrat-bilag på VG.no. Femten inspire-
rende juleartikler vil sirkulere på forsi-
den av VG og gi leserne gode råd, tips 
og inspirasjon til julehøytiden. Bilaget vil 
inneholde alt fra juleforberedelser og 
kakebakst, til sprø svor og nyttårsfest.

Lån julematbilder
Bildearkivet vårt har den enkle adressen 
matbilder.no. Der kan du låne bilder av 
fristende julemat. Våre bilder er til fri 
bruk for positiv markedsføring av norsk 
kjøtt og egg, og kan dessuten benyttes 

sammen med dagligvarekjedenes logoer. 
Her	finner	du	de	mange	julefavorit-
tene, enten det er ribbe, medisterkaker, 
julepølser, pinnekjøtt, skinkestek eller 
kalkun. Romjuls- og nyttårsfavorittene 
like så. Vi har dessuten bilder og tips til 
spiselige julegaver, “alle sju slaga” og fest-
lige jule- og nyttårsdesserter.

Julemagasin på iPad
I årets siste magasinutgave øser vi av 
vårt rikholdige julerepertoar. Leserne 
våre får oppskrifter på de tradisjonelle 
julemiddagene, samtidig som vi presente-
rer julemat i ny drakt, for eksempel med 
en artikkel om juletapas. Vi gir tips og 
råd om hvordan man kan sette sammen 
et juleselskap eller en nyttårsmeny med 
flere	retter,	og	hvordan	man	velger	riktig	
glass til anledningen. Vi har satt sammen 
en ukesmeny som skal inspirere leserne 
til å nyte god mat, selv når julestresset 
er i ferd med å ta over. De som drøm-
mer om en helg på fjellet bør lese vår 
faste reisespalte, som denne gangen har 
tatt turen til hjemlige Nordfjord. 

Desember er for svært mange årets travleste måned. 
Da er det greit å vite at du kan selge juleprodukter 
som grunnlag for ordentlige middager når tidsklem-
ma er på det aller strammeste.

Komplett jul på matprat.no
I den travle førjulstiden blir det mange 
gode tips på matprat.no til raske mid-
dagsretter, basert på gode sesongpro-
dukter som juleskinke, medisterkaker, 
vossakorv og så videre. På matprat.no 
skal	det	være	enkelt	å	finne	oppskriften	
på alle de tradisjonsrike  julepåleggene 
man kan lage selv, og gode tips til hva en 
god frokostbuffet bør inneholde.

 Alle de mest populære julemiddagene, 
enten det er ribbe, pinnekjøtt, kalkun 
eller	lutefisk,	finnes	lett	tilgjengelig	på	
matprat.no, både i tiden før og i selve 

julehøytiden. Vi har selvfølgelig også 
oppskrift på alt det gode tilbehøret. Det 
er vi som er ekspertene på julemat, og 
de beste rådene for hvordan du får sprø 
svor på juleribba får du av oss. Når det 
kommer til oppskrift på småkakene til 
jul,	og	jule-	og	nyttårsdessertene,	finner	
du selvsagt også dette på matprat.no. 

Følg MatPrat på Facebook
Over 76.000 følger oss nå på Facebook. 
I tiden før jul vil FB-vennene våre nesten 
hver dag få tips om raske førjulsretter 
som passer i førjulsstria, og dessuten 
litt om spennende gjestemat man kan 
servere. Til jul deler vi våre beste tips til 
hvordan man får sprø svor på ribba, og 
noen små påminnelser om når det kan 
være lurt å legge pinnekjøttet i bløt eller 
ta opp nyttårskalkunen fra fryseren. Hvis 
du ikke allerede er MatPrat-tilhenger på 
Facebook bør du bli det i dag, og anbefal 
gjerne kundene dine det samme. Adres-
sen er www.facebook.com/MatPrat.

Julewraps

Juleskinke med sennepsstappe
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    Hvem spis er hva 

Ser vi bort fra poteter, saus og diverse tilbehør, er 
det i all hovedsak to ting vi spiser til middag julaften; 
svineribbe og pinnekjøtt. 55 % sier de spiser ribbe, 
mens 35 % sier de spiser pinnekjøtt til middag på 
julaften. I tillegg er det rundt ti prosent som sier de 
spiser julepølser og medisterkaker. 

Det	er	et	geografisk	skille	mellom	øst	og	vest	når	
det gjelder hva man har på middagstallerkenen 
julaften. Det spises klart mest pinnekjøtt i vest, mens 
det spises klart mest ribbe i øst. Tilsvarende spises 
det klart minst pinnekjøtt i øst, mens det spises klart 
minst ribbe i vest. 
Andre middagsalternativer på julaften er lite utbredt, 
det er 4 % som sier de spiser kalkun, 3 % som sier de 
spiser	skinkestek	og	2	%	som	sier	de	spiser	lutefisk.

1. juledag særpreges for svært mange av tradisjonen 
med en lang julefrokost/julelunsj med mange forskjel-

lige	retter,	noe	som	igjen	gjør	middagen	overflødig.	
Faktisk så mange som 65 % svarer at de spiser en slik 
lang frokost/lunsj på1. juledag.  Ellers er det gjerne 
ribbe og rester av julemat som spises mest til middag 
de første juledagene. Den tradisjonelle julematen står 
rimelig sterkt også disse dagene, men det ser ut til 
å være større interesse for å eksperimentere med 
“ny julemat” eller å skape sine egne “nye” tradisjo-
ner. Julemat er et mer omfattende og vidtrekkende 
begrep i romjula enn på julaften.

Årets siste festmåltid er langt mindre tradisjonspre-
get enn julaftens middag. Om lag en tredjedel (32 %) 
av oss spiser kalkun til middag på nyttårsaften, mens 
pinnekjøtt spises av 18 %. Dette er de to mest po-
pulære nyttårsmiddagene - utover dette er det ingen 
klare tendenser for hva som spises til middag denne 
siste dagen i året. 

Julaften er en dag preget av tradisjoner. Noe som tydelig kom-
mer til uttrykk når vi ser hva folk har til middag denne mest 
fredfulle av årets aftener.

SLIK SPISER VI OSS GJENNOM JULAFTEN

Dette	spiser	vi:	 Hva	spises	hvor:
• 55 % Ribbe • Oslo:  ribbe 59 %, pinnekjøtt 28 %
• 35 % Pinnekjøtt • Østlandet:  ribbe 71 %, pinnekjøtt 19 %
• 10 % Julepølser • Vestlandet:  ribbe 24 %, pinnekjøtt 70 %
•   9 % Medisterkaker • Midt-Norge: ribbe 53 %, pinnekjøtt 38 %
•   4 % Kalkun • Nord-Norge: ribbe 62 %, pinnekjøtt 27 %
•   3 % Skinkestek
•	 		2	%	Lutefisk	

SLIK SPISER VI OSS UT AV ÅRET

Dette	spiser	vi:	 Hva	spises	hvor:
• 32 % Kalkun • Oslo:  kalkun 24 %, pinnekjøtt 14 %
• 18 % Pinnekjøtt • Østlandet:  kalkun 38 %, pinnekjøtt   9 %
•   6 % Ribbe • Vestlandet: kalkun 26 %, pinnekjøtt 30 %
•   4 % Biff • Midt-Norge: kalkun 31 %, pinnekjøtt 22 %
•	 		3	%	Reinsdyr-	stek/filet	 • Nord-Norge: kalkun 35 %, pinnekjøtt 20 %

 til jul og nyttår?
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Julemat 
                fra advent til nyttår    Jula er en viktig tid 
både for handel og 
kjøttbransje. Norske 
juletradisjoner dreier 
seg mye om tradi-
sjonell mat, og kjøtt 
er en bærende råvare 
gjennom hele jula. 
Forbrukerne vil ha 
den norske jula, og hele 
90 % spiser ribbe og 
pinnekjøtt på julaften. 
Men, jula varer lenger 
enn selve julaften, og 
strekker seg fra advent 
til nyttår, med mange 
helger og helligdager, 
og enda flere hverdager 
som kan fylles med god 
og tradisjonell julemat.  
Det er mye fokus på 
ribbe og pinnekjøtt, 
men det er minst like 
viktig å løfte fram alle 
de gode julerettene og 
juleproduktene. 

27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1. søndag
i advent

2. søndag
i advent

3. søndag
i advent

4. søndag
i advent

Jul-
aften

Nyttårs-
aften

Juleplakateringen og de gode oppskriftene er klare!

De printer du ut fra matprat.no.
Der	finner	du	temaplakater	på	alle	julekalenderens	perioder,	
og til sammen 29 julematoppskrifter du kan dele med kundene dine.

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.
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I denne perioden selges det utrolig nok 
masse ferdigpizza, som helt klart kunne vært 
byttet ut med noen raske og enkle førjuls-
måltider. Det tradisjonelle pålegget som 
spises ellers i året kan enkelt byttes ut med 
julepålegg i alle varianter. Og lefse med sylte 
og sennep er utmerket i matpakka. Det er 
også lov å prøvesmake julematen, og julepøl-
se i wraps, og juleskinke med sennepstappe 
er eksempler på hverdagslige førjulsretter. 

Julepølse
Det	finnes	mange	sorter	
julepølser å velge mellom, 
grove,	fine,	såsisser,	vossa-
korv, urøkte og røkte. Pass 
på å ha et godt utvalg med 
de forskjellige variantene. 
Det er greit å ha litt å vari-
ere i på travle førjulsdager.

Hele adventstiden 
er fylt med julefor-
ventninger, med jule-
pyntede butikker, 
juleprodukter, jule-
smaker, julebakst og 
julestress.

Førjulsmat

Egg i jula
I jula spiller også eggene en sentral rolle, fordi 
egget er en viktig bestanddel i både julebakst 
og juledesserter. Det bakes smultringer, fattig-
mann og krumkaker, som alle inneholder 
egg. Og ikke minst, den italienske julekaka 
Panettone, som blir mer og mer populær 
også i Norge. Også i juledesserter er det mye 
egg, som for eksempel i karamellpudding og 
fromasjer. Bær med eggekrem er også en bra 
juledessert, og for de riktig avanserte så er 
hjemmelaget eggelikør et must.

27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 6 17 18 19 20 21 22 23  24 25 26 27 28 29 30 31
1. søndag
i advent

2. søndag
i advent

3. søndag
i advent

4. søndag
i advent

Jul-
aften

Nyttårs-
aften

Medisterkaker
Medisterkaker er et must i jula, og smaker alltid godt. 
Medisterkaker kan lages fra bunnen av med medisterdeig. 
En enklere variant er å blande like deler medisterdeig og 
medisterfarse til nesten hjemmelagde, eller kjøpe ferdig-
stekte medisterkaker klare til å varmes opp. Uansett så 
egner medisterkaker seg godt til raske førjulsmiddager. 

Juleskinke
Juleskinke er magert og mørt kjøtt fra skinka, er 
lettsaltet og som oftest røkt. Fås i ulike varianter, med 
og uten svor, og rå eller ferdigkokt. Den ferdigkokte 
varianten er ypperlig til raske og enkle førjulsretter. 

Sylter og ruller
Noe av det beste med julematen er alt det 
gode julepålegget som gir en etterlengtet 
variasjon på matpakke, eller som frokost og 
kveldsmat. Julepålegget er godt smaksatt med 
julekrydder, og kan brukes på mange måter. 
Sylte, lammerull, okserull, juleskinke, røkt 
lammelår og julepostei er de aller vanligste 
variantene.

Julewraps

 Honningstekte medisterboller med couscous

Juleskinke med sennepssaus

Sylterull
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Julemiddager
Måltidet på julaften 
står sterkt i vår  bevisst- 
het, og en julaften 
uten enten ribbe eller 
pinnekjøtt er nesten 
utenkelig. 

Hele 55 % spiser ribbe på julaften, og 
35 % spiser pinnekjøtt. Det sier mye 
om hvor sterkt juletradisjonene står i 
Norge, når nesten hele nasjonen sitter 
til bords og spiser de samme måltidene 
på julaften. Slik har det vært, og slik skal 
det være. Til ribba serveres det som 
oftest julepølser og medisterkaker, og 
medisterkakene er det for mange viktig 
å lage fra bunnen av, med god og fet 
medisterdeig. 

27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 6 17 18 19 20 21 22 23  24 25 26  27 28 29 30 31
1. søndag
i advent

2. søndag
i advent

3. søndag
i advent

4. søndag
i advent

Jul-
aften

Nyttårs-
aften

Ribbe
Ribba holder fortsatt stand 
som den mest populære 
maten på julaften. 
Velg mellom tynnribbe og 
familieribbe. Tynnribbe er 
siden på grisen. Dette er 
den originale ribba. Fami-
lieribbe er siden på grisen 
med	ytrefileten	sittende	
på. Dette gjør at den blir 
en kombinasjon mellom 
fett og magert kjøtt, og 
faller ofte i smak hos hele 
familien. 

Medisterkaker
Medisterkaker er sammen med julepølser fast 
følge til juleribba. Hjemmelagde medisterkaker er 
lette å lage. Kan du lage kjøttkaker, så kan du lage 
medisterkaker også. Til medisterkaker trengs det 
medisterdeig, som er en passe fet kjøttdeig av svin. 

Pinnekjøtt
Mange vestlendinger kaller også pin-
nekjøtt for ribbe, da pinnekjøtt rett og 
slett er ribbe fra får eller lam. Pinnekjøtt 
er saltet og tørket i hele sider, og må 
derfor skjæres opp mellom bena og 
legges	i	vann	før	det	dampes.	Det	finnes	
både røkte og urøkte varianter av pin-
nekjøtt.

Ribbe

Pinnekjøtt med kålrotstappe

Medisterkaker
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På første juledag står julefrokosten 
sterkt i Norge. 

Hva julefrokosten består av varierer nok en del, men sylte, rull, 
sild, juleskinke, leverpostei og gjerne kald ribbe er ofte obliga-
torisk. Alle romjulsdagene kan fylles med tradisjonell norsk jule-
mat,	som	skinkestek,	juleskinke,	lettsaltet	lammelår,	lutefisk	med	
bacon	m.m.	Det	er	fint	å	variere	litt	i	smaker	og	råvarer,	og	en	
reinsdyrgryte med Finnbiff er et enkelt og populært alternativ.

Romjulsmat
27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  27 28 29 30 31

1. søndag
i advent

2. søndag
i advent

3. søndag
i advent

4. søndag
i advent

Jul-
aften

Nyttårs-
aften

Julepålegg
Jula består av både kalde og varme 
måltider, og pålegget på julefrokosten 
danner grunnlaget for alle de gode, 
kalde måltidene. Mange synes det er 
stas å lage julepålegget selv, og 
en hjemmelaget sylte på bordet er 
imponerende og veldig godt. En litt 
enklere variant er ribbesylte som alle 
kan få til. 

Juleskinke
Juleskinke er klassisk norsk julemat i mange hjem. Julskinka 
er Sveriges julefavoritt, og vår variant er minst like god. Jule-
skinke er lettsaltet og som oftest røkt skinke, og tilberedes 
hel. Mange liker å gratinere juleskinka med kavring, egg og 
sennep. Serveres med rødkål. 

Skinkestek
Skinkestek er den magre og rause fetteren til ribba. 
Her blir det også sprø svor, og masse magert og godt 
kjøtt fra skinka på grisen. Steketermometer er et 
must for at skinka skal bli akkurat passe stekt. 

Svinekam
Svinekam er også klassisk, 
norsk julemat. Svinekam er 
ytrefilet,	og	kan	med	fordel	
stekes med svoren på. Et tips 
er	å	kjøpe	en	stor	og	flott	fa-
milieribbe,	skjære	av	ytrefileten,	
og vips, så har du både ribbe og 
svinekam. 

Lettsaltet lammelår
Et stort dampende og saftig 
lammelår er skikkelig festmat 
i jula. Lammelårene blir som 
oftest både lettsaltet og røkt. 
Kok hele låret enten i en stor 
fiskekjele	eller	pakk	den	i	folie	
og bak den i stekeovnen. Kål-
rot er obligatorisk tilbehør. 

Finnbiff
Reinsdyrkjøtt er en urnorsk 
delikatesse og passer su-
pert som romjulsmat. Den 
aller enkleste varianten er å 
tilberede Finnbiff. Den pas-
ser veldig bra når man tren-
ger en rett som er enkel å 
lage og som alle liker. 

Lutefisk med bacon
Lutefisk	er	både	elsket	og	fryktet	som	julemat,	men	med	
litt	øvelse	kan	alle	lære	seg	å	bli	lutefiskelsker.	For	begyn-
nere	er	det	lurt	å	velge	lutefisk	som	er	så	hvit	som	mulig	
i fargen, da er den mindre lutet. Og sammen med rikelige 
mengder	med	bacon	er	det	lett	for	alle	å	like	lutefisk.	 Bruchetta med julepålegg

 Gratinert juleskinke  Skinkestek med svor

Fylt svinekam  

	 Lutefisk	med	bacon

Finnbiff

Lettsaltet, røkt lammelår
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Her er det festmat som 
alle liker som er stikk-
ordet. Maten skal gjerne 
være litt gedigen og 
smakfull.  

En helstekt kalkun er selvskreven nytt-
årsmat.	Oksefilet	og	reinsdyrstek	er	også	
klassikere	som	de	fleste	setter	pris	på	å	få	
servert. Nyttårsmat skal gjerne være enkel 
å tilberede og servere, for det er festen
og stemningen rundt bordet som er 
viktigst under årets siste måltid. 

Oksefilet
Ytrefilet	eller	indrefilet	er	skikkelig	festmat,	
og er ekstra godt egnet til helsteking. Et 
annet bra stykke er hel entrecôte. Uansett 
hva du velger, er det viktig å bruke steke-
termometer for å få den passe stekt. Et par 
skiver	rosastekt	oksefilet	på	en	tallerken	
med rødvinsaus og godt tilbehør er skikke-
lig festmat. 

Nyttårsmat
27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1. søndag
i advent

2. søndag
i advent

3. søndag
i advent

4. søndag
i advent

Jul-
aften

Nyttårs-
aften

Kalkun
Hele 1/3 av Norges befolkning spiser 
kalkun på nyttårsaften, og ønsker du å im-
ponere gjestene, er en helstekt kalkun rette 
valget. Hvis du i tillegg transjerer kalkunen 
ved bordet, framstår du som den perfekte 
vert eller vertinne. 

Reinsdyrstek
Å tilberede en reinsdyrstek er omtrent like lett som å steke en 
pizza, men reinsdyrkjøtt er selvsagt mye mer passende som mat 
på	en	nyttårsaften.	Det	fine	med	reinsdyrstek	er	at	det	er	lett	å	
jukse litt, i og med at steken gjerne kan stekes dagen før, og bare 
varmes forsiktig opp i tynne skiver. 

Helstekt kalkun14

Helstekt	oksefilet

Reinsdyrstek i gryte
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Ring SOS Julemat!
Prestasjonsangsten kan komme krypen-
de når svigermor forventer sprø svor på 
ribba og hjemmebakte småkaker. Det er 
knyttet store forventninger til julematen, 
og mange setter sin ære i at resulta-
tet blir perfekt. Men når det er et helt 
år siden sist, er det vanskelig å huske 
steketider og temperaturer. Mange blir 
stresset,	de	finner	ikke	oppskrifter	og	
kan bli rammet av panikk.

Tips kundene om SOS Julemat!
Redningen kan være å ringe 800 33 808, 
Servicetelefonen SOS Julemat, som er 
åpen i hele desember. Her får du snakke 
med MatPrat sine fagpersoner som har 
utdannelse i matlaging, -som kokker, 
faglærere og andre matrådgivere. De kan 
assistere med det meste. Men er risgrø-
ten svidd eller kalkunen frossen samme 
kveld som den skal serveres, må man 
nok tenke alternative løsninger.

På SOS Julemat-telefonen kan du få hjelp 
med julebaksten i adventstida og 
middagshjelp på julaften, i romjula og på 
nyttårsaften. Tjenesten er gratis. 

De som har problemer med matlagingen til jul ber gjerne mamma om nødhjelp. 
Også denne jula får hun avlastning av krisetelefonen SOS Julemat fra MatPrat.

Problemer med matlagingen i desember?


