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Vintermat 
tradisjon 

Koteletter, storfe 
grytekjøtt, svinestek, 

svineknoke, reinsdyrkjøtt

Aktivitetsperiode 1

Vintermat sunn
Magrere kjøttdeiger,

kyllingfilet, 
renskåret svinekjøtt

Aktivitetsperiode 1

Vintermat rask
Egg, kyllinglår, 

renskåret svinekjøtt,
koteletter 

Aktivitetsperiode 1

Fra matfest 
til magrere tider

Vintermat barnas 
Magrere kjøttdeiger, 

kyllingfilet, egg, renskåret 
svinekjøtt, kjøttpålegg

Aktivitetsperiode 1
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Endringens årst id Vi er egentlig noen snåle vesener vi mennesker; og kanskje særlig vi her i 
dette lille landet på toppen av velstandspyramiden. For straks vi skriver uke 
to, og nyttårs-rakettene så vidt har sloknet, kommer vi ut av jule-kokongen 
og over i en helt annen modus: Endringens årstid.  

Magre, renskårne kjøttvarer frontes. 
MatPrat møter også dette forbruker-
behovet; og veileder og inspirerer til 
sunt fokus. 

Vinterhverdagens utfordringer kan 
kreve mye energi. MatPrat er tilgjenge-
lig overalt og har et stort utvalg enkle 
oppskrifter på sunn, rask og god mat. 
Med tilgang på lettfattelige og kon-
krete oppskrifter, bruker du mindre 
energi på å få til den gode maten i 
vinter. Og, ved å bruke mindre energi 
på å lage god mat, får du mer energi til 
å gjøre det du ellers har lyst til: Mer lek 
med barna, flere skiturer og enda mer 

tid til å heie fram norske idrettshelter 
under OL. 

Etter at slanke- og sunnhetsfokuset i 
januar stilner, kommer de helt vanlige 
hverdagene for de fleste. Med tids-
klemme om morgenen, stress gjennom 
arbeidsdagen - rekke å hente i barne-
hagen, rekke å få ungene til og fra alle 
aktiviteter. Også da er MatPrat der: 
Be kundene gå inn og søke på RASK, 
og vips! Så ruller de fram, alle de raske 
hverdagsmiddagene; de som kan få 
tidskabalen til å gå opp.

Videre utover vinteren kommer et nytt 
behov snikende inn i underbevisst-
heten: Vi får så vanvittig lyst på
rolige, sosiale settinger med god mat 
i sentrum! Lyst til å prøve noe nytt til 
vennelaget; eller  lyst til rett og slett å 
lage all den gode tradisjonsmaten som 
vi husker fra søndagsmiddagene hos 
bestemor… En deilig, raus kjøttgryte 
som står og putrer på vårt vinterkjøk-
ken. Duften av brødet i ovnen. Mat fra 
bunnen, ekte, smakfullt…AHHH!

Og når vi kommer inn fra kulden; fra 
den lange, gode skituren; fra moro i 
akebakken eller på skøyteisen: Da! 
Da vil vi ha god middag. Ved å søke 
på GJESTER eller TRADISJON på 
matprat.no; finner du og kundene dine 
alt hva hjertet begjærer til en deilig 
vinterhelg. 

MatPrat ønsker å bidra til å gi deg 
og kundene dine mindre pes og mer 
glede gjennom hele vinteren! 

Ikke på noen annen tid av året er vi så 
villige til å endre. Endre oss, våre vaner, 
våre laster, våre liv. Én ting er nytt-
årsforsettene. De holder kanskje ikke 
lenger enn halvveis ut i januar. Men all 
annen endring. Det som vi bare føler på 
kropp og sjel at vi bør, vil, og må endre.

Liker vi endringen? Føles det som pes 
at mediesamfunnet peprer oss med 
slankestoff, trenings-press og sunne 
matoppskrifter ribbet for smør, fløte 
og alt annet som “gjør livet verdt 
å leve” ?

MatPrat gjennomførte 
på nyåret 2013 en 
spørreundersøkelse 
om nettopp dette. 

Resultatene viste at vi føler et slanke- 
press. Og at vi synes det er plagsomt.

Men, vi liker alt fokuset på helse. Vi 
ønsker de gode, sunne matoppskriftene 
velkommen. Og vi godtar at trening og 
aktivitet er nødvendig. 

Så vi går i gang: Noen julekilo må bort, 
og det raskt! Alle i dagligvarehandelen 
vet dette. Sunne varer sameksponeres, 
frukt- og grønt-avdelingen 
bugner. 
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Den litt stressende vinterhverdagen blir enklere med 
MatPrat, som hjelper, inspirerer og gir deg verktøyene du 
trenger for å lage god mat gjennom hele vinteren.    

Vi hjelper kunden e dine 
             til å lykkes i en
                         trav el hverdag
Fra 6. januar og helt fram til vi kjenner 
vårfornemmelser sist i mars, vil vi ha 
fokus på SUNN, RASK og TRADISJON.

matprat.no, mobil og våre andre egne 
medier vil være der det meste skjer 
i vinterkampanjen. Du vil oppleve at 
disse utvikler seg og endrer seg i takt 
med at den lange vinterperioden foran-
drer karakter. 

Så følg oss på MatPrat, slik at du kan 
videreformidle matinspirasjon og 
matvarekunnskap til dine kunder! Vi vil 
også være aktive på sosiale medier og i 
pressen, både på nett og papir.

Svinekjøtt vil være den råvaren som 
står i sentrum i perioden, men også 
kylling, egg og storfekjøtt vil ha stort 
fokus.

Dette er produktene i perioden:

Sunn Magrere kjøttdeiger,
 kyllingfilet
Rask Egg, kyllinglår, renskåret 
 svinekjøtt
Tradisjon Koteletter, storfe grytekjøtt, 
 svinesteik, svineknoke, 
 svinekam

Senk skuldrene
I januar er det stort fokus på kosthold 
og trening for å gå ned i vekt og kom-
me i form.  Det er mange som hever 
pekefingeren og forteller oss hva vi skal 
og må gjøre for å være sunne, friske og 
«skikkelige mennesker», og de fleste 
har ambisjoner om å få til endringer. 
Samtidig er hverdagen igjen i full gang,

utfordringene er tilbake og kampen 
mot klokka er konstant. Januar er den 
måneden hvor folk har mest dårlig 
samvittighet. 

Det skulle ikke være nødvendig å føle 
det slik. For, som våre helsemyndig-
heter sier;  “Små grep stor forskjell”. 
Noen slike grep presenterer vi her:

Kjøttdeig er ikke lenger bare den ene, 
velkjente. Nå finner du svinekjøttdeig, 
kyllingkjøttdeig og kjøttdeig med lavere 
fettinnhold - foruten karbonade-deig. 
Alle kan brukes som magrere alterna-
tiv til den “opprinnelige” kjøttdeigen, 
bortsett fra til kjøttkaker, da! For, når vi 
lager nordmenns favorittrett: Kjøttka-
ker i brun saus, da er det kun “skikkelig 
kjøttdeig” som gjelder. Det er jo en 
klassisk tradisjonsrett som vi absolutt 
ikke endrer på!

Med magrere kjøttdeiger i handle-
kurven, går kundene hjem til en litt 
sunnere middag. 

Også kyllingfilet er i skuddet i sunnhets- 
måneden januar. Et lite grep er å steke 
dem i teflonpanne, for stekefett kan 
lett gi en rekke usynlige kalorier. Eller 
hva med å trekke kyllingfiletene i kraft? 
Da blir de nærmest fettfrie! Andre små 
grep er å være obs på tilbehøret. Hvite 
dressinger kan oppveie det sunne og 
kalorifattige med kyllingfilet til middag. 

Etterhvert som sunnhetsfokuset dem-
pes; og behovet for RASK mat er det 
mest fremtredende, er MatPrat igjen 
en veileder og inspirator. 

Egg fortjener en plass på hverdagsbor-
det; ikke bare til helgens kosefrokost. 
Egget er sunt og næringstett, bra til 
frokost for store og små. Egget fortje-
ner også å få plass i flere lunsjbokser 
og matpakker. Tenk på hvor deilig det 
smaker med en omelett i lunsjboksen! 
Eller en frisk salat med hardkokt egg 
som sentral ingrediens! 

Ferdiggrillede kyllinglår er ofte fristen-
de i delikatessedisken. Og noe så raskt 
å spise til hverdags! På RASK MatPrat 
finner kundene dine mange gode tips 
til kyllinglårets følge på tallerkenen.

Renskåret svinekjøtt i ulike utgaver er 
svært anvendelig, det er mørt og sma-

Eggepanne med rester Kyllingfilet med ratatouille Skinkebiff med grillet avokado Svinekoteletter med hot kålsalat

ker godt! Her kan kundene raskt trylle 
fram hverdagsretter som er både gode, 
sunne og raske. Rene kindereggene!

Når vi har mer tid å bruke på mat-
lagingen, noe som først og fremst skjer 
i helgene, er det masse godt å lage 
“Fra bestemors kjøkken”. Vi tenker på 
TRADISJONS-MatPrat! Koteletter, 
storfe grytekjøtt, svinesteik, svine-
knoke og svinekam er alle reale, ekte, 
rene råvarer som har vært basis for 
norske tradisjonsretter gjennom mange 
generasjoner. Vi vet at kundene dine er 
svært interessert i å lage norsk tradi-
sjonsmat; det er en av de mest framtre-
dende mattrendene for tida!

Her kan du igjen yte stor service ved 
å geleide kundene inn på all den gode 
tradisjonsmaten. Og du får neppe noen 
klager i ettertid. For bak oppskriftene 
på MatPrat står solid fagkunnskap; der 
mateksperter har utviklet oppskriftene 
selv, kvalitetssikret dem på vårt prø-
vekjøkken og tatt bilder av rettene de 
har laget. Kunden vil lykkes; det kan bli 
akkurat så fristende godt som bildene 
viser!

Med begivenheter som OL og vinter-
ferie i februar; blir det mange ulike 
middagsbehov dine kunder vil ha i 
perioden. Titt stadig innom MatPrat, og 
eksponér råvarene vi fronter der! Dette

er vinn- vinn, både for kundene og for 
deg og din butikk!

Når vinter går mot vår i mars, vil du 
oppleve en kundemasse som ønsker 
andre, lettere, mer fargerike og mer 
“sommerlige” råvarer og retter. 

MatPrat ønsker i hele vinterperioden å 
senke terskelen, slik at det blir enklere 
å lykkes med måltidene og særlig med 
middagsplanleggingen.  Matglad vinter!
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Krav om mer king av salt
– og sterke anbefalinger om reduksjon.

Norske helsemyndigheter og 
Verdens helseorganisasjon (WHO) 

anbefaler at saltinntaket i befolkningen 
av helsemessige årsaker begrenses til 
5 gram per dag eller lavere. Mesteparten 
av saltet i gjennomsnittskosten, omkring 
tre fjerdedeler, kommer fra industri-
bearbeidede matvarer og mat spist på 
serveringssteder. Derfor vil en reduk-
sjon i tilsetning av salt i produksjon av 
mat-varer og retter kunne ha meget stor 
betydning for befolkningens saltinntak.

Det gjennomsnittlige saltinntaket i 
Norge er anslått til omtrent 10 gram per 
dag hos menn og noe lavere hos kvinner. 
Dette er omtrent dobbelt så høyt som 
anbefalt inntak. Et av kostrådene er å 
velge matvarer med lite salt og å 
begrense bruken av salt i matlagning og 
på maten.  Det kjemiske navnet på salt er 
natriumklorid, for salt består av grunn-
stoffene natrium og klor. Det er vanskelig 
å få et presist mål på saltinntak ved kost-
registrering, men det er anslått at kjøtt 
og kjøttprodukter bidrar med omkring 
24 % av kostens natriuminnhold, og er 
dermed sammen med brødprodukter de 
største kildene til natrium i kosten.

Merking av saltinnhold er i dag frivillig 
og gjøres ikke av alle produsenter. 
I desember 2014 trer Matinformasjons- 
forordningen i kraft i EU og Norge. Da 
innføres krav om deklarasjon av saltinn-
holdet. Det nye regelverket krever at 
natrium skal deklareres som salt, uansett 
om det er naturlig forekommende eller 
tilsatt. For å regne om natrium til salt, 
multipliseres natriumverdien med 2,5. 
Dersom man oppfyller de andre krite-
riene i forordningen kan man allerede 
nå deklarere salt på denne måten, noe 
mange virksom-heter også gjør.

Salt har flere viktige roller i nærings-
middelproduksjon. Det konserverer, 
hindrer vekst av sykdomsfremkallende 
bakterier, gir bedre konsistens og smaks-
opplevelse og påvirker flere teknologiske 
egenskaper i kjøtt-produkter. En reduk-
sjon av saltinnhold krever derfor omfat-
tende testing før man kan framby de 
saltreduserte produktene. Kjøttbransjen 
jobber gjennom en rekke prosjekter med 
å redusere saltinnholdet i flere produkter.

Begrensning i befolkningens saltinntak vil ha b etydelige, gunstige effekter for folkehelsa. 
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De nærmere 180 deltakerne fikk presentert foredrag om 
kostholdsråd og anbefalinger rundt inntak av fett, rødt 
kjøtt og salt. I tillegg fikk forsamlingen blant annet høre om 
hvordan nye skjæremønstre, som skiller ut en større andel 
fett, fortsatt kan være lønnsomt, og om ulike egenskaper ved 
mulige salterstattere i produktene.

Hvorfor MeetEat?
Kjøttbransjen ønsker å fokusere på handling og samhandling, 
kunnskap og praksis. MeetEat-arenaen er skapt for:

• Å styrke dialogen mellom kjøttbransje og helsemyndigheter
• Å bedre kunnskapen om egenskaper hos norsk råvare og 
 norsk forbruksmønster
• Å stimulere kjøttbransjen til økt innovasjon av sunne kjøtt-
 produkter

Kjøttbransjen tar utfordringen
Vi vet for lite om norske forhold når det gjelder sammen-
hengen mellom kjøttforbruk og folkehelse. Norske kostråd er 
hovedsakelig basert på utenlandske kilder. Et godt samar-
beid med helsemyndighetene vil sikre at oppdatert kunnskap 
fortløpende blir innarbeidet i grunnlaget for norsk ernæ-
ringspolitikk.

Helsemyndighetene utfordrer kjøttbransjen på fett og salt, 
og bransjen tar dette på alvor. Nær 70 prosent av bedriftene 
har redusert innholdet av fett eller salt i ett eller flere av sine 
produkter i løpet av de siste ti årene. 

Svin og storfe bidrar med mest mettet fett
Helsemyndighetene ønsker å redusere mengden mettet fett 
i det norske kostholdet. Etter meieriprodukter er kjøtt den 
største kilden, og mellom 30 og 50 prosent av fettet i kjøtt 
er mettet. Det totale kjøttforbruket i Norge var i 2012 ca. 
255.000 tonn netto, når man trekker fra ben, avfall og svinn. 

Svinekjøtts andel av dette er på 41 %, og bidrar med den 
største andelen fett: over halvparten av volumet, og nesten 
halvparten av de mettede fettsyrene. Storfekjøtt står for 
27 % av totalvolumet, og bidrar med nesten 1/4 av fettet, og 
30 % av de mettede fettsyrene.

Stor andel «usynlig fett»
En utfordring er at en stor andel kjøtt blir brukt til kjøtt-
deiger, pølser og farseprodukter. I helt kjøtt, som biffer, 
steker og koteletter er fettet lett å se, og mye av det kan 
skjæres bort. I oppmalt kjøtt, er fett og kjøtt blandet, og 

      Bransjeut fordringer 
 ble drøftet på MeetEat 2013 

– kostholds konferansen 
 om kjøt t og helse

derfor umulig for forbrukeren å fjerne. Et paradoks er at for 
hver kilo kjøtt som renskjæres for å bli magert, blir det en 
kilo med fett og kjøttavskjær som blir brukt til oppmalt kjøtt.

Hvilke egenskaper har fett i kjøttprodukter?
Vi kan ikke lukke øynene for at kjøtt er en vesentlig kilde til 
mettet fett. Det har tradisjonelt vært både etisk og økono-
misk riktig å bruke alt av kjøtt og fett på dyret til mat. Og 
fettet har helt klart stor betydning for spisekvaliteten i kjøtt 
og kjøttprodukter. Det er en stor fordel med en viss andel 
intramuskulært fett i kjøtt. Fett er viktig for smak, saftighet, 
konsistens og mørhet. For en god spisekvalitet er en viss 
fettmarmorering viktig i alt rent kjøtt, og særlig i speke-
skinke, biffer, fileter og steker. Dette betyr at det ikke er 
gunstig for spisekvaliteten med altfor magre dyr, for da 
reduseres det intramuskulære fettet.  

Fett i kjøttdeig pølser og farseprodukter
Den største andelen av fett finner vi i oppmalt kjøtt til 
kjøttdeig, pølser og farseprodukter. Det vi ønsker å se på er 
muligheten til å redusere fettandelen i disse produktene og 
bruke den reduserte fettmengden til noe annet enn mat. I 
pølser og farseprodukter er fett smaksbærer, gir produktene 
saftighet og god konsistens, som spenst og knekk. Så det er 
ikke enkelt å redusere fett og samtidig opprettholde god 
spisekvalitet. 

Utfordringer ved redusert fettinnhold
Fettprosenten i de fleste pølser ligger i dag på ca. 18 – 19, 
som kan presses ned til 14 – 15 prosent, uten å endre så mye 
på produksjonen og uten at det går nevneverdig utover 
spisekvaliteten. Lavere andel vil gi mindre smak og endringer 
i konsistens. Å erstatte fett med mer magert kjøtt gir tørrere 
og hardere resultat, og ved å erstatte fett med mer karbo-

Arne Hjeltnes loset representanter fra helsemyndigheter, 
kjøttbransje, forskning og presse gjennom dagen.

I november arrangerte den norske kjøttbransjen MeetEat-konferansen, hvor fakta 
om kjøttkonsum og helse ble debattert både med hensyn til folkehelse, matglede og 
økonomi. Her kan du få et blikk inn i bransjens framtidige utfordringer. 
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Hvordan redusere og fase en del av fettet ut av kjøtt-pro-
duksjonen?
Det finnes mange muligheter for å redusere noe av fettet i 
dagens produkter uten for store konsekvenser verken for 
smaken eller for produksjonsleddet. Dette må gjøres sam-
tidig som man jobber med å dreie forbruket mer mot hele 
kjøttstykker. Men konsekvensen vil fort bli et «berg av fett». 
Hva dette fettet da skal brukes til - hvis det ikke skal gå inn i 
matproduksjonen - er også et stort spørsmål. Dette handler 
både om økonomi og bærekraft. Industrien betaler for hele 
dyret, som gir en gjennomsnittspris for kjøtt, fett og ben 
samlet. Samtidig har det vært riktig å utnytte hele dyret i 
forhold til bærekraft og etikken ved ikke å «kaste» mat. Dette 
handler også om politikk. Fett i kjøtt og kjøttprodukter er 
viktig for smak og konsistens. Vi må spørre oss: bør - og kan 
en del av fettet brukes til noe annet enn mat? 

Fett som alternativ energikilde
Spesialrådgiver Ivar Pettersen ved Norsk institutt for land-
bruksøkonomisk forskning presenterte et regnestykke på 
MeetEat som viser at det er mulig å få avsetning for dyrefett 
gjennom hele verdikjeden, uten at det ender opp som men-
neskemat, og uten å tape penger. Det handler blant annet 
om å skjære ned slakteskrotten annerledes. Og nøkkelforme-
len er denne: For hver prosentdel redusert fett i kjøttdeig, 
skapes kr 2,50 i merverdi per kilo.

Dette er et verdiregnskap som kan gå i balanse om de riktige 
grep tas. Klarer man å skjære annerledes ved å fjerne mer av 
fettet, er gevinsten der. – Mye tyder på at kjøttbransjen kan 
realisere gode løsninger for bransje og samfunn, men det er 
krevende og forutsetter at bransjen samarbeider, sa Ivar 
Pettersen. Han mener dyrefett er attraktivt som dyrefor og 
kan bli en viktigere energikilde i årene framover. Det er et 
spørsmål om tid og god logistikk før mer av fettet vil få lønn-
som anvendelse som noe annet enn menneskemat. 

Saltinnholdet i kjøtt må reduseres!
Salt er livsnødvendig, men for mye salt er livsfarlig. I dag får 
hver nordmann i seg 10 gram salt per dag, og det er dobbelt 
så mye som det vi bør ta inn. Her har kjøttbransjen et særlig 
ansvar. I Danmark har de klart å redusere saltinntaket per 
person med 3 gram per dag. Og dette resulterte i en bespa-
relse på to milliarder kroner årlig, ved at man fikk 400 000 
færre med for høyt blodtrykk.

Arrangør av seminaret var Animalia, MatPrat – Opplysnings-
kontoret for egg og kjøtt, Nortura, Kjøtt- og fjørfebransjens 
Landsforbund og NHO Mat og Landbruk. Her representert 
ved MatPrat sin direktør, Anne Mari Halsan. 

Opplysningskontorer for egg og kjøtt sin markedssjef for 
bransjeutvikling, Even Nordahl, framholdt at de ønsker å 
jobbe sammen med bransjen i forhold til fokus på folkehelse, 
ved å skape skape nye og spennende produkter som svarer 
på forbrukernes behov for gode og sunne kjøttvarer. Og 
gjennom å finne gode alternative bruksområder for noe av 
fettet. Opplysningskontoret inviterer derfor til dialog fram-
over, – både med bransjen og med helsemyndighetene.

Spesialrådgiver Ivar Pettersen ved Norsk institutt 
for landbruksøkonomisk forskning presenterte et 
interessant regnestykke.

hydrater, blir produktene mykere, deigete og får mindre 
spenst. I tillegg til viktige egenskaper, så er fett også er et 
rimelig råstoff. 

Finnes det gode fetterstattere?
Det er vanskelig å finne gode fetterstattere som oppretthol-
der ønsket spisekvalitet. Pølser og andre farseprodukter er 
emulsjoner, som trenger et visst forhold mellom protein, fett 
og vann for å få den rette konsistensen. Det er også en ge-
nerell skepsis mot tilsetning, stivelse etc. blant forbrukerne. 
Ved å erstatte fett med kjøtt er det også nødvendig å øke 
produksjonen av kjøtt totalt sett. 

Mulige grep for gode produkter og bedre folkehelse
Det er nok mulig å redusere fettmengden i kjøttprodukter 
noe, med fortsatt god spisekvalitet og uten å endre mye 
på produksjonen. Det må da gjøres noen viktige grep som 
å jobbe for at kjøttdeig, pølser og farseprodukter ikke blir 
brukt som billig lokkevare i dagligvarehandelen, med stort 
volum og ofte synonymt med dårlig kvalitet. Det krever også 
at handelen vil redusere prisforskjellen mellom vanlige og 
magrere produkter. Videre krever det en endring av måten 
slaktet blir priset på i dag, og selve politikken, det vil si at 
hele dyret skal brukes til mat. Det er også viktig å lage nye 
og gode kjøttprodukter med mindre fett til en ok pris og 
stimulere forbrukerne til å velge disse. 
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Leiv Vidar AS på Hønefoss har sannsynligvis landets 
flateste organisasjon. Tar du en titt på organisasjonskartet, 
framstår 13 av 14 medarbeidere med tittelen Pølsepusher. 
Så har de da også fått til mye siden slaktermester Leiv 
Vidar etablerte et lite utsalg i Hønefoss sentrum i 1950.    

       
Forsprang på m yndighetene

 Saltutfordringen:

Markedssjef hos Leiv Vidar,
eller pølsepusher som han selv 
liker å kalle seg, Asbjørn Koller, 
har sett  trendene i tiden og  
produktutvikler deretter.
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Hva med markedsføringseffekten? 
At redusert saltinnhold vil være med på 
å stimulere til et riktigere kosthold, har 
pølsepusheren tro på. Men at det finnes 
noen umiddelbar markedsførings-
effekt i dette, som med produktvarianter 
med redusert fettinnhold, mener han 
er lite trolig. 
- Hos Leiv Vidar ønsker vi å ta ansvar 
og bidra der vi kan til fortsatt å lage 
produkter som tåler framtidens lys. 
Derfor synes vi det er viktig at vi ligger 
i forkant av overhengende rammebe-
tingelser, og ikke bare dilter etter når 
nye krav og føringer dukker opp. Som 
et eksempel kan jeg fortelle at når det 
gjelder bruk av nitrit, ligger vi på under 

halvparten av myndighetenes krav. Vår 
intensjon er gjennom våre produkter å 
bidra til å takle allergier og bli best på 
miljøsertifisering og myndighetskrav. 
Dessuten har vi satt en smaksstandard 
med pølsevarer fra Leiv Vidar, og den 
skal vi tilfredsstille også i framtiden: 
Med fantastiske pølser med lavt salt-
innhold! 

Da er det bare for oss å anbefale pølse-
pusherens intensjoner videre til hele 
den kjøttforedlende bransje. Å bygge 
en felles profil i markedet basert på 
troverdighet. Kanskje den aller beste 
markedsføring?

Pølsepushingen har nå gitt bedrif-
ten en omsetning på godt over 200 
millioner kroner og et image, særlig 
blant mange kiosk- og bensinstasjons-
kunder, som pølsene for dem som 
virkelig er glade i pølser. Men er det 
pølsene også for dem som velger 
pølsemeny ut fra myndighetenes nye 
anbefalinger om saltinnhold i maten? 
Og hva tenker bedriften om dette? Vi 
var på besøk.

Pølsepusher Asbjørn Koller har ikke 
blitt tatt på senga. For ham kom 
verken myndighetenes anbefalinger 
eller krav til merking av saltinnhold 
som noen overraskelse. - Siden 
2011 har vi holdt på med et prosjekt 
sammen med matforskningsinstituttet 
Nofima på Ås, forteller han. - Mål-
settingen er å redusere saltinnholdet 
i pølseprodukter med 25 % innen 
2014. Bakgrunnen for prosjektet er at 
vi opplever salt-trusselen som rele-
vant i forhold til folkehelsa. 

Flere muligheter
– Situasjonen er den at det jo ikke 
bare er å redusere saltinnholdet i 
denne type varer, fortsetter han. Salt 
må til for å binde vannet i pølsene, og 
er altså langt mer enn en smakstilset-
ning. En mulighet kan derfor være å 

prøve alternative stoffer for å oppnå 
noe av det samme effekten. Et annet 
alternativ er å endre skjæremøn-
strene for å ta fram andre styknings-
deler, og å vurdere kjøttråstoff med 
bedre vannbindingsevne. Det er gjort 
forsøk med varmeskjæring av gris 
for å binde opp fosfat og forbedre 
vannbindingsevnen. Det er også slik 
at ved slakting trekker musklene i 
dyret seg sammen og skaper en kje-
misk prosess som danner melkesyre i 
kjøttet. Et forsøk da igjen har vært å 
skjære ned råstoffet som skal brukes 
til pølseproduksjon rett etter slak-
ting. Andre alternativer er å fjerne 
natriumkaseinatet (melkeproteinet). 
Da kunne pølsene også spises av 
melkeallergikere. Natriumkaseinatet 
kunne for eksempel erstattes med 
kaliumlaktat. Så mulighetene for å 
senke saltinnholdet i kjøttprodukter 
er langt flere enn bare å redusere 
saltinnholdet alene. 

På god vei mot minimalisering
- Men selv pølseelskere lever jo ikke 
av pølser alene, fastslår Koller. - Så 
spørsmålet er jo hvor langt ned vi skal 
kreve av oss selv å gå. For i et kom-
plett saltregnskap må en jo egentlig 
også legge inn tilbehør, som brød og 
lompe, sennep, ketchup, etc. Men å 

redusere mengden tilsatt salt med
25 %  - og samtidig beholde salt-
smaken uten at folk merker det - det 
er vi i ferd med å klare.

Pølser med ikke mer enn 1,6 % tilsatt 
salt er nå innen rekkevidde. Spekemat-
produksjonen har naturlig nok større 
utfordringer. Men alt dette er ut fra 
dagens ståsted. Det kommer hele tiden 
hjelpestoffer som gjør at vi kan redu-
sere enda mer på sikt. Fordelene med 
andre tilsetningsstoffer vil være at de 
blir å finne i så små mengder at de ikke 
vil utgjøre noen fare for forbrukerne, 
men selvfølgelig vil disse også deklare-
res på pakningene.

Nofima-prosjektet
Prosjektet er finansiert av EU sitt rammeprogram for mat og styres fra Frank-
rike. Det er 10 – 12 bedrifter i Europa som er med på dette. Målsettingen er å 
redusere fett- og saltinnhold i maten, og da primært i produkter som patéer, 
ost, bakevarer og pølser.

Ser vi på hva saltreduksjonen innebærer i praksis, får vi følgende tall: 

Tar vi utgangspunkt i at Leiv Vidar bruker 60 tonn med tilsatt salt i året, 
og reduserer dette med 25 %, blir reduksjonen på 15 tonn, eller tilsvarende 
mengden i en liten trailerlast!



Svin ytrefilet
Ytrefileten inneholder kun ca. 3 % fett, 
og er enkel å skjære i pene skiver. 

 Biff
 Skjæres i ca. 2 cm tykke skiver. 
 Midtstykket gir de peneste biffene. 

 Sommerfuglbiff
 Skjæres i ca. 3 cm tykke skiver, 
 og deretter nesten igjennom i to.  
 Brettes ut til en sommerfugl. 

 Tynne skiver
 Skjæres i ca. 0,5 cm tynne skiver.  
 Ypperlig til små snitzler, eller for  
 kundene til selv å skjære opp i 
 strimler. 

Svin indrefilet
Sunn hverdagsluksus. Indrefilet er mørt 
og magert, og kan brukes på mange 
måter. 

 Hel indrefilet
 De fleste foretrekker den «hel og  
 naturell», og å bearbeide den selv 
 på kjøkkenbenken hjemme. 

 Medaljonger
 Skjærer du indrefileten i 3-4 cm   
 tykke skiver blir det små og mor-
 somme «babybiffer». Tuppene kan  
 selges som minjong, eller selges 
 sammen med medaljongene. 

Svin flatbiff
Flatbiff av svin er et stort og flott stykke 
som er mørt, magert og smakfullt. 

 Skinkebiff
 Skåret i 2 cm tykke skiver blir det en  
 real biff. Skalkene på flatbiffen brukes  
 til grytebiter eller strimlet kjøtt. 

 Tynne skiver
 Skåret i 0,5 til 1 cm tynne skiver blir  
 det en allsidig råvare. Til snitzel eller  
 «hjemmestrimling».

 Grytebiter
 Skjær flatbiffen i terninger på 3x3 cm.  
 Bruk gjerne midtstykket til skiver/ 
 biffer, og endestykkene til terninger.

 Strimler
 Flatbiff er det beste råstoffet til 
 strimlet svinekjøtt. Skjær først i 
 tynne skiver, deretter i strimler. 
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I januar er det et must å tilby kundene kjøttet som matcher forsettene til folket. På nyåret flommer 
treningssentrene over av entusiastiske «fettbrennere», og en del av nyttårsforsettet er også å spise 
magrere. Renskåret kjøtt, som skinkebiff og ytrefilet fra svin, har den store fordelen at det både 
inneholder lite fett, og smaker godt. Her er forslag til hvordan de magre kjøttvariantene kan brukes 
til en sunn og spennende kjøttdisk i januar. 

   Svin 
– mye g odt som er magert! 6
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Kjøttdeigfamilien har vokst de siste årene, 
og nå er det flere varianter av magrere kjøttdeiger. 
Derfor kan man med litt bedre samvittighet spise smakfulle 
og spennende kjøttdeigretter litt oftere. Magrere kjøttdeiger kan 
erstatte vanlig kjøttdeig i de fleste retter, men de aller magreste kjøtt-
deigene er ikke egnet til klassiske kjøttkaker. 

Ma grere kjøttdeiger 
        – raskt og godt

 

          Kjøttdeig av kylling     
Kjøttdeigen som kan brukes til det meste, forenes med alle 
kryddere og smaker, og ikke minst spises i de fleste kulturer.

          Kjøttdeig av svin
Ypperlig til kjøttboller, magrere medisterkaker, og alle andre 
kjøttdeigretter.

          Kjøttdeig, 10 %  
En magrere utgave av vanlig kjøttdeig. Kan erstatte kjøttdeig 
i alle kjøttdeiggretter samtidig som den beholder den kraftige 
kjøttdeigsmaken.

          Karbonadedeig
Kun 5 % fett og mye smak. Kan erstatte kjøttdeig i de fleste 
retter, men til kjøttkaker finnes det kjøttdeiger som er bedre 
egnet. 
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-Faren min var forsiktig med saltet. Og denne holdningen til bruk av salt har ligget i 
veggene her siden vi startet opp i 1951. Magne Finsbråten tenker tilbake og føler seg forberedt 
på myndighetenes nye merkekrav og kommende anbefalinger om redusert saltinnhold.

-Vi kjøpte tidlig en maskin for å tørrsalte 
langtidsmodnet spekeskinke, i stedet 
for å drive med lakesalting, forteller han 
videre. Dessuten har vi deltatt i ulike 
lavsaltprosjekter gjennom årene. Som 
det SINTEF-styrte prosjektet ”Lavsalt”, 
som blant annet samlet og dokumen-
terte virkningen til 1. generasjon salt-
erstattere, og et prosjekt for å utvikle 
et mindre salt fenalår for eksport til 
Italia. Vi ble også invitert til å være med 
på oppsummeringen av lavsaltprosjek-
tet SALTO. Så disse problemstillingene 
har både vi, og deler av bransjen, 
jobbet med i lang tid. Konklusjonen 
er at det teknologisk sett ikke er noe 
problem å redusere saltinnholdet, men 
det er også andre sider ved dette som 
må tas i betraktning.

Hvilke krav skal vi tilfredsstille?
En glad duo bestående av Kvalitetssjef 
Jarl Arne Rønning og Driftssjef Svein 
Høgden ber om replikk. – Det er jo 
snakk om hvilke kriterier vi totalt sett 
skal bedømme varene etter. Myndig-
hetenes føringer er én ting. Forbruk-
ernes smaksønsker en annen, og ikke 
minst er de kriterier bransjen selv 
skal sette på sine produkter, et tredje. 
Vi jobber kontinuerlig med å oppnå 
salt-reduksjon, men når vi for eksem-
pel deltar i NM i Kjøttprodukter, ser vi 
merknader på dommerskjemaene om 
”for lite salt”. Så slik sett blir det også 
en balansegang mellom å tilfredsstille 
smak og lavere saltinnhold, og i hvilken 
grad en skal bruke salterstattere eller 
sette inn andre tiltak for å senke vann-
aktiviteten.

Ikke behandle alt likt
-Spekemat og ferske kjøttprodukter er 
jo per definisjon forskjellige produkter, 
og vi kan jo derfor forvente oss ulike 
krav og anbefalinger på disse varene 
i tiden framover, fortsetter de. - Når 
det gjelder  ferske produkter, kan man 
opprettholde holdbarhetskravene ved å 
gjøre flere alternative ting, for speke-
mat er det færre muligheter. Totalt sett 
ligger faktisk Norge 20% under EU-
kravene for bruk av salt. Så spørsmålet 
videre er vel hvor langt vi kan gå?

Erstatningsstoffer kan gi plusseffekt
-Erstatter vi natrium med kalium får vi 
et produkt med 0 % salt (med dagens 
saltdefinisjon), men som til gjengjeld 
ikke er spiselig. I dag vet vi ikke hvor 
langt ned i saltreduksjon vi kan gå, 
men vi regner med at en reduksjon på 
25 % er oppnåelig for våre produkter 
ut fra dagens teknologi. Kalium er for 
eksempel et stoff som kan brukes som 
erstatning for natrium, sammen med an-
dre stoffer. Kalium i for store mengder 
gir en besk, bitter smak på produktene, 
så kunsten blir å finne fram til bland-
inger av ulike salter slik at smak, kon-
sistens og mattrygghet opprettholdes. 
Dessuten virker kalium blodtrykks-
reduserende, i motsetning til natrium, 
som virker negativt på hjerte og blod-
kar. Den positive siden ved dette er 
altså at erstatningsstoffene kan være 
bedre enn de eksisterende stoffene på 
flere områder. På den annen side kan 
det tenkes at de aktuelle erstatnings-
stoffene kan ha negative bivirkninger. 
Dette er forhold vi som produsenter,
                                                                         

våre leverandører og myndighetene, 
vil følge nøye med på i tiden fremover. 
Og her kommer det til å bli forsket og 
gjort undersøkelser i lang tid fremover, 
fastslår Finsbråtens harde kjerne.

Positiv konklusjon
-Summa summarum kan vi si at bransjen 
er bevisst de utfordringene vi står over-
for. Vi ligger allerede godt an i forhold 
til myndighetskrav og har i tillegg et 
ytterliggere reduksjonspotensial innen 
rekkevidde. Saltproblematikken må 
sees i forhold til holdbarhet og mat-
trygghet, lagring, transport, smak og 
konsistens. Noe må det reduseres på, 
og bruk av erstatningsstoffer må
aktualiseres gjennom forsknings-
messige resultater. Uansett, skal vi 
hos Finsbråten fortsette tradisjonen 
med et beskjedent saltforbruk her i 
huset. For her har mottoet alltid vært 
– og skal være: ”stahet og lidenskap”. 

         Med saltreduk sjon 
                      som ryg gmargsrefleks

Jarl Arne Rønning og Svein Høgden 
hos Finsbråten AS holder salt-
innholdet kontinuerlig i sjakk med 
“stahet og lidenskap”.
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       Egget, en liten 
                    sol i mørketiden!

Eggeforbruket øker jevnt og trutt. Og for daglig-
varehandelen er dette verdt å merke seg; for egg-
salget betyr mer enn man kanskje tenker over. 

Egg er sunt og godt, og de norske 
eggene er tryggest i verden!

Nok egg?
Ja, vi har nok norske egg, heldigvis! 
Selv i rekordsesongene jul og påske 
mestrer eggebransjen å skaffe butik-
kene nok. Noen ganger må riktignok de 
kaklende hvite i ett og annet hønsehus 
erstattes av yngre medsøstre før det 
var planlagt. Men hva gjør ikke den 
norske eggebonden for å sikre den 
beste egg-logistikken? Butikkenes 
eggkontainere må jo være velfylte til 
enhver tid!

Fra Small til Extra Large
At egg er et ekte naturprodukt er nok 
ingen uenige i. Eggstørrelsen vari-
erer like naturlig. Summen av alle egg 
som legges fordeler seg etter såkalt 
“normalfordeling”. Det betyr at det 
verpes absolutt flest middelsstore egg, 
ganske få av de minste og tilsvarende 
få av de største. Og egg merkes som 
klær: med S, M, L og XL. Derfor ser 
du flest eggkartonger merket M og L i 
din butikk. Men til jul og til påske - når 
Kari og Ola dobler eggkjøpet sitt, da 
må også Small-egg og XL-egg pakkes 
i eggkartonger, og fylles inn i eggkon-
tainer i butikk. Ellers i året brukes S og 
XL i industrimat. 

Helgefrokost
Egg spises på mange måter, og er 
nødvendig ingrediens i en masse retter. 

Bruksområde nummer én er likevel 
frokostegg i eggeglass. Og det er mest 
i helgen at vi dekker bordet med egge-
glass. Hvordan koke egget perfekt 
til din smak, er gjenstand for mange 
samtaler og diskusjoner. Legge det i 
kaldt eller kokende vann? Stikke hull 
eller temperere for å unngå at skallet 
sprekker? Hvor lenge avkjøle egget 
etterpå? Egget er et lite forskningspro-
sjekt i seg selv!

Mandag morra egg
For å selge enda mer egg til solhungri-
ge nordmenn i mørketida; må vi nok få 
eggene til å lyse opp hverdagene også. 
For det går jo så fort å koke noen egg, 
selv i løpet av den mest stressende 
hverdagsmorgenen. Et lunt, nykokt 
egg til frokost, sammen med en blings 
grovbrød, gir en flott, næringsrik og 
mettende start på dagen, både for liten 
og stor. 

Kjærlighet i matboksen
Når man først koker noen egg en tidlig 
morgenstund, er det ikke mer pes å 
koke noen litt lenger, i 8-10 minutter, så 
de blir hardkokte! Avkjøl i kaldt vann 
helst i 8-10 minutter, og putt et egg i 
matboksen. Eller skrell det, bruk egg-
deleren og legg fristende eggeskiver 
eller -båter i lunsjboksen; gjerne i en 
salat. Det er en liten kjærlighets-
erklæring å sende med dine nærmeste 
et egg ut i vintermorgenen.

Temperér egg, slik du tempererer 
ost og vin. Da sprekker ikke eggene 
så lett under koking, og det er 
lettere å skrelle hardkokte egg. 
Egg skal “bo i kjøleskapet” - men 
kan “overnatte på kjøkkenbenken”.

Slik koker du egg:
1. Ta eggene ut av kjøleskapet en 
 god stund før de skal kokes, for   
 da sprekker ikke skallet så lett. 
 Du kan også stikke hull med ei 
 nål i den butte  enden av eggene 
 for å unngå at de sprekker.
2. Bruk en skje, og legg ett og ett 
 egg forsiktig ned i vannet når 
 det koker. Skru ned plata, slik at 
 vannet ikke fosskoker.
3. Ta tiden fra eggene legges i 
 vannet.
4. Ta eggene opp av vannet straks 
 de er ferdigkokte (se koketider 
 nedenfor).
5. Avkjøl hardkokte egg i iskaldt   
 vann i 8-10 minutter. Hvis eggene 
 ikke avkjøles godt nok, kan det 
 bli en grønn kant rundt plommen.
 (helt ufarlig, men ikke så delikat)

Koketider for egg
Bløtkokte       3-6 minutter
“Smilende” 
(fast eggehvite, 
bløt eggeplomme)     6-8 minutter
Hardkokte      8–10 minutter 
 

TIPS
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I hver av de seks aktivitets-periodene fokuseres det rundt overordnet 
situasjon, som beskriver sesongen og produktene på en tydelig måte.

Aktivitetsåret 2014

Periode Tema Kategori Produkter

uke 1 - 13 Vinter    
MatPrat   Sunn  Magrere kjøttdeiger, kyllingfilet, renskåret svinekjøtt
Informerer 1   Rask Egg, kyllinglår, renskåret svinekjøtt, koteletter 
    Tradisjon  Koteletter, storfe grytekjøtt, svinestek, svineknoke,
   reinsdyrkjøtt
  Barnas Magrere kjøttdeiger, kyllingfilet, egg, renskåret 
   svinekjøtt, kjøttpålegg
uke 14 - 21 Påske og vår     
MatPrat  Tradisjon Påske: Lammekjøtt, egg, reinsdyrkjøtt
Informerer 2   Sunn Norsk storfekjøtt (biff/filet)
    Gjest Spekemat, egg, kalkun
uke 22 - 33 Sommer     
MatPrat   Gjest Svinekjøtt, storfekjøtt, kylling, spekemat
Informerer 3   Sunn  Renskåret svinekjøtt
    Rask Egg, spekemat, pølser
    Barnas Sommermat for barn og voksne
uke 34 - 37 Skolestart    
MatPrat   Barnas Magrere kjøttdeiger, kyllingfilet, egg (omelett), 
Informerer 4   kyllinglår, renskåret svinekjøtt, kjøttpålegg 
uke 38 - 46 Høst    
MatPrat  Gjest Norsk fersk lam, reinsdyrkjøtt
Informerer 5    Kos Egg (kaker og desserter) Storfe (fredagsbiffen)
    Tradisjon Koke- og grytekjøtt (gryter og supper)
uke 47 - 52 Jul    
MatPrat  Gjest Kalkun, kaker & desserter, reinsdyrkjøtt
Informerer 6    Rask Svin (førjulsmat)
    Tradisjon Julebakst, ribbe, pinnekjøtt, sylter og ruller, steiker
   Barnas Egg (baking)


