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 Det er h øst og 

naturen sp anderer
Naturen er full av fantastiske farge r i gult, oransje, rødt, 

  brunt og grønt. Luften er knivskarp og 
frisk, og vi har ingenting imot å ta på oss litt ull igjen.

Vi ser fram til fjellturer, soppsanking 
og vakre farger. Samtidig setter vi 

mer pris på å være inne ved peisen med 
ullteppe rundt oss og en bok i fanget.

Råvarer på sitt beste
Høsten er årstiden hvor vi får tilgang til 
de beste råvarene fra norsk natur. Lam 
og vilt, grønnsaker, rotfrukter og bær 
– ingrediensene til ekte, naturlige og 
velsmakende måltider er tilgjengelig og 
av ypperste kvalitet. Vi tar vare på tra-
disjonene og kanskje lager vi noen nye, 
og prøver en ny vri på det tradisjonelle?

Innekos
Stearinlys, rødvin og de gode venne-
lagene, med en stor, god gryte som 
midtpunkt hører også høsten til. Når 
vi tar med oss naturen inn, og blander 
det med den ekstra omsorgen vi viser 
om høsten, skapes tusenvis av gode 
stunder. Det er bare å forsyne seg og la 
seg inspirere av alt naturen byr på.

Naturen spanderer
Høstråvarene er verdt å takke naturen 
for. Noe vi ser spesielt fram til når 
høsten kommer, er det ferske lamme-

kjøttet. Lammet som slippes ut om   
våren og spiser det naturen gir, enten 
fra innland, høye fjell eller nær sjøen. 
Noe som gjør at smaken blir helt i 
verdensklasse. 

Maten skaper rammene for de gode 
opplevelsene; enten det er hverdag 
eller helg, hjemme og på hytta, alene 
eller med familie og venner. Setter du 
pris på det høsten har å gi, går du en 
smaksrik tid i møte og på matprat.no 
skal kundene dine finne alt de trenger 
for å lykkes.
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           Nå s etter vi Gjester 
                    og Tradisjon 
                             i høysetet

Høsten starter offisielt hos MatPrat i uke 
38 og i en niukers periode er det temaene 
Gjester og Tradisjon som skal omhandles. 
Kampanjefokus for MatPrat er “na-
turen spanderer” og handler om alt na-
turen gjør for oss om høsten, og spesielt 
høstråvarene er verdt å takke naturen 
for. 

Kanskje du kan få dine kunder til å prøve noen høstråvarer de 
aldri har prøvd før eller bytte ut noe kjent med en ukjent in-
grediens? Lam i ulike varianter vil være en selvskreven råvare 
i denne perioden og vil få mest fokus, men det vil også være 
fokus på storfekjøtt til gryter og gode tradisjonsretter.

Dette er produktene i perioden:
Gjester/Tradisjon  Lam
Tradisjon Storfe-, koke- og grytekjøtt 

Gjester/Tradisjon/Lamme-kampanje uke 38 - 41
Her er det retter av årets ferske lam som er helten. Det vil 
være fokus på fårikål, lår, steiker og gryter. MatPrat ønsker 
å framheve den gode kvaliteten til det norske lammet, og 
hjelpe folk til å lykkes med retter av denne herlige råvaren. Vi 
vil også framheve råvarer rundt om i naturen som passer til 
denne årstiden og råvaren lam.
   
Egne medier som matprat.no med kampanjesider, filmer, 
MatNyttig, Magasinet og MatFolket, i tilegg til sosiale medier 
og presse, benyttes i denne delen av kampanjen. Det vil også 
være bannerannonsering på utvalgte nettsider.

Tradisjon-kampanje uke 42 – 46
Høsten er høytid for innekos med venner, hvor 
gryter ofte står i fokus. Vi tar fram tradisjonene 

og bruker koke- og grytekjøtt av storfe. MatPrat 
ønsker å bringe videre tradisjonsretter og tilberednings-
metoder til folk, og i denne perioden vil dette være fokus.

Egne medier, som matprat.no med kampanjesider, med 
oppskrifter og informasjon, vil bli benyttet i denne delen av 
kampanjen i tillegg til sosiale medier.  

Magasinet
Vårt magasin, som du finner på våre nettsider og mobilsider, 
vil være kledd i høstdrakt og ta for seg tema høst med lam, 
fårikål, koke- og grytekjøtt og alt det naturen spanderer. Det 
vil være særlig fokus på kvaliteten på norsk lam og alle mu-
lighetene rundt dette, i tillegg til en kikk på alle råvarene som 
finnes rundt oss i naturen. Det er spekket med inspirasjon, 
informasjon og matglede som passer til årstiden.

MatFolket
På MatFolket kan du dele egne og andres oppskrifter, lage 
kokebøker og pinne bilder eller oppskrifter, og samle all din 
matinteresse på ett sted. I høst vil vi legge ut noen koke-
bøker hvor temaet passer til årstiden og råvarene, og prøve 
å inspirere til bruk av råvarer som naturen spanderer.

matprat.no
Våre nettsider vil bli kledd i høstfarger og bilder og elemen-
ter vil gjenspeile årstiden vi går inn i. Her vil man finne kam-
panjesider med fokus. Her har vi også samlet alle oppskrifter, 
artikler og annet relevant innhold på ett sted. Det er derfor 
lett å få oversikt over alt hva høsten byr på og naturen span-
derer - og forhåpentlig la seg friste og inspirere til å prøve 
selv.
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Koke- og 
grytekjøtt,
trendy kjøtt 
med kraft 
i smaken!
Det er mye kjærlighet og 
omtanke i en gryte med 
kokekjøtt. For det trengs 
både tid, kunnskap og tål-
modighet for å få til et godt 
resultat. Men gjøres det 
riktig, blir man belønnet 
med mørt og smakfullt 
kjøtt som kan brukes på 
mange måter. 

Alt storfekjøtt kan brukes både til kok-
ing og i gryteretter, men i utgangspunk-
tet er begrepet koke- og grytekjøtt 
brukt på det mindre møre kjøttet på et 
dyr. Nordmenn har blitt flinke til å bruke 
mørt kjøtt som biffer og fileter, men 
bruk av koke- og grytekjøtt har mer 
eller mindre gått i glemmeboka. Kjøtt 
som tidligere ble brukt som koke- og 
grytekjøtt blir i dag i stor grad brukt til 
kjøttdeig. Det er ikke snakk om at dette 
er dårlig kjøtt, det trenger bare lenger 
tilberedningstid for å bli mørt. Stykker 
som bog, høyrygg, bryst, bibringe og 
bankekjøtt har vært litt borte fra kjøtt-
diskene de siste årene, men interessen 
rundt bruken av dette kjøttet er økende, 
og derfor er kjøttet på vei tilbake til 
kjøttdisken.  

På storfekjøtt er det koke- og grytekjøtt 
både på forparten og bakparten av 
dyret. Generelt er kjøtt fra lår og rygg 
relativt mørt, mens resten av dyret er 
mindre mørt, og derfor best egnet som 
nettopp koke- og grytekjøtt. 

Bog
Bogen er med andre ord dyrets forbein. 
Bogen består av relativt magert kjøtt, 
og har en del bein. Storfe-bog i skiver 
passer godt til retter som skal ha god 
kraft, for eksempel ferskt kjøtt og 
suppe. Den vanligste salgsformen er 
bog med bein, skåret i ca. 4 cm tykke 
skiver. Bog uten bein, som er godt 
   mørnet, egner seg til bogstek. 
         Bogplommen er det møreste 
          stykket på bogen og  passer godt 
         til steik og finere grytekjøtt. Ned-
       erst på bogen sitter forknoken, 
     den trenger ekstra lang koketid for 
    å bli mør.   

Høyrygg
Dette flotte stykket sitter mellom 
nakken og entrecôten. Det er et stort 
stykke som har forholdsvis marmorert 
kjøtt. Kjøttet består av grove muskler 
og er derfor best egnet til koking. Det 
innerste stykket som sitter inn mot 
ryggbeinet kalles høyryggsteika, og 

når den blir godt mørnet kan den 
brukes til oksesteik. Det vanligste er å 
selge høyrygg med bein skåret i ca. 4 cm 
tykke skiver. Disse passer godt til kokte 
retter, supper, gryteretter og lapskaus.  

Bog

Høyrygg
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Bryst 
Brystet sitter på siden av dyret, og er 
den nederste delen av den beinholdige 
delen. Stykket består av ribbein og et 
relativt tykt lag med kjøtt. Kjøttet har 
en del sener og isprengt fett. Egner 
seg godt til gryteretter og supper som 
trenger lang koketid. Kjøttet egner 
seg også lettsaltet og kan serveres 
som sprengt oksebryst. Det vanligste 
er å sage kjøttet opp i brede «remser» 
på tvers av beina, men den tykkeste 
brystmuskelen kan også tilberedes som 
et helt beinfritt stykke. 

Bibringe
Dette stykket sitter mellom brystet og 
ryggen på dyret, og kan sees på som 
ribba på storfe. Den har mye av de 
samme egenskapene som bryst, men 
består av et litt tynnere lag med kjøtt. 
Bryst og bibringe brukes på omtrent 
samme måte, til de samme rettene. 

Bankekjøtt
Dette er et stort og flott stykke kjøtt, 
men fordi det har relativt mye binde-
vev, er det ikke mørt nok til steik og 
biffer. Ordet bankekjøtt kommer av, at 
skal det brukes til biff, må det bankes ut 
til tynne biffer, og deretter kokes mørt. 
Bankekjøtt er magert, og egner seg 
godt til kokte retter eller gryteretter.  

Culotte
Culotte er skåret av den tynneste en-
den av bankekjøttet, og blir som oftest 
solgt med fettlokket på. I Danmark har 
dette stykket blitt brukt mye som en 
liten steik, mens i Norge har den stort 
sett blitt brukt til karbonadedeig. Den 
har som bankekjøttet relativt mye binde-
vev og egner seg best til kokte retter 
eller gryteretter, men er den godt mør-
net kan den brukes som en liten steik 
også. (Storfekjøtt er fellesbetegnelse 
på okse og ku, og kukjøtt kjennetegnes 
med litt gulskjær i fettet.)

Koking av kjøtt
Koking av kjøtt er en god, gammel 
tradisjon som kommer tilbake med nye 
matrender. Supper og gryter som er 
basert på kokt kjøtt gir kraftfull smak 
og kan varieres på langt flere måter 
enn den kjente og velsmakende suppa. 
Koketiden varierer med størrelse og 
mørhet på kjøttet. Kjøttet er ferdig- 
kokt, når det løsner fra beinet. 

Slik koker du kjøtt:  
1. Beregn ca. 1 1/2 l vann og 2 ts salt per  
 kilo kjøtt. Kok opp vannet og tilsett  
 salt. Legg i kjøttet og kok opp på  
 nytt.  

2. Fjern skummet slik at kraften blir klar.  
 (Skum = stivnede proteinrester) 

3. Tilsett hel pepper, løk, gulrot og en  
 suppekvast. Senk varmen slik at 
 kjøttet ikke koker, men trekker ved 
 ca. 90° C. La kjøttet trekke til det er 
 mørt og slipper beina, ca. 2 timer. 

4. Ta kjøttet opp med en hullsleiv når 
 det er ferdigkokt. Sil kraften og bruk  
 den til suppe, saus eller som basis til 
 en gryterett. 
  
NB! Det går ikke fortere om du 
«boblekoker». Da blir kjøttet tørt, 
hardt og seigt. 

Gryteretter kan lages av kjøtt både 
med og uten bein. Rettene lages van-
ligvis av kjøtt som trenger litt koketid 
etter bruning.

1. Gryteretter kan lages av alle kjøtt-
 slag. 
2. Skjær beinfritt kjøtt i terninger 
 (ca. 3 x 3 cm).
3. Stek kjøttet i små porsjoner for å få 
 fin stekeskorpe.
4. Ha kjøttet over i vann med salt, kraft, 
 buljong eller saus. La det trekke 
 på ca. 900 C for å bli mørt. 
 Tiden avhenger av hvor mørt kjøttet 
 er i utgangspunktet og størrelsen på
 terningene.
5. Tilsett grønnsaker mot slutten av
 trekketiden.
6. Jevn eventuelt retten med hvetemel
 eller maisenna.

Langtidssteking
Kjøtt med mye bindevev egner seg ikke 
til kjapp tilberedning. Likevel kan kjøtt 
med mye bindevev bli utrolig godt og 
mørt hvis det bare stekes lenge nok. 
For å bryte ned bindevevet må nemlig 

kjernetemperaturen i kjøttet holdes 
på 55 - 600 C i minst 8 timer. I og 
med at det tar en stund å få kjernetem-
peraturen opp i 550 C, vil et kjøttstykke 
på 2-3 kg trenge 12-14 timer for å bli 
ferdig. Det er viktig at ikke kjernetem-
peraturen i kjøttet overstiger 700 C, da 
det ellers blir hardt og tørt. Derfor er 
det viktig å bruke steketermometer i 
kjøttet, for å ha kontroll over tempera-
turen. Det er viktig å kjenne stekeovnen
godt, og følge med på kjernetempe-
raturen litt underveis. Hvis det etter 
flere timer går veldig tregt med å få 
temperaturen opp i 550 C, heves ovns-
temperaturen litt, og hvis kjernetempe-
raturen stiger opp imot 650 C, må ovns- 
temperaturen senkes for at kjøttet ikke 
skal få for høy temperatur, og bli hardt 
og tørt. 

Et stort stykke høyrygg på 3 - 4 kg er 
ypperlig til langtidssteking, Den lang-
somme stekeprosessen gjør ikke bare 
at kjøttet blir mørt og saftig, men også 
at den naturlige kjøttsmaken utvikler 
seg, så salt og krydder nesten blir 
overflødig. 

Bryst

Bibringe

Bankekjøtt

Culotte

Rundsteik

Slik lager du gryteretter



- Det norske lammet har en fantastisk smak som kan 
endre seg etter hvor i landet dyret har beitet. Lam og 
sau går fritt på beite over hele landet, fra nord til sør, 
helt fra den ytterste “nøgne ø”, via frodige innlands-
enger til høyt opp på fjellet. De livnærer seg av alskens 
ville urter, og det den lokale flora ellers har å by på. 
Her kan vi virkelig snakke om et norsk produkt med 
”terroir”.
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Selg det norske ter roir

Cecilie Maske er matrådgiver på 
Matprat. Hun er utdannet kokk og 
faglærer i helse, ernæring og miljø. 
Hun har allsidig erfaring fra 
restaurantbransjen og fra under-
visning. Som matrådgiver har Cecilie 
en aktiv rolle i utviklingskjøkkenet 
og hun produserer matfaglig innhold 
til interne og eksterne kanaler.

Cecilie Maske presenterer sesongens lamme- og fårekjøtt 
med en ny dimensjon når hun bruker det franske begrepet 
terroir. Det er opprinnelig et begrep brukt for å betegne den 
spesielle karakteren et områdes geografi, geologi og klima 
tilfører vin og andre landbruksprodukter, som ost, olivenolje 
og skinke. Terroir baserer seg på antakelsen av at et pro-
dukt som er frembrakt av et spesifikt miljø, ikke vil kunne 
produseres på samme måte andre steder. 

Derfor sverger noen forbrukere til Lofotlam, andre 
til lam fra Hallingskarvet, mens for atter andre igjen 
er det bare lam fra Nord-Østerdal som gjelder. Men 
uansett opprinnelsessted og karakter, er norsk 
lammekjøtt i verdensklasse når det gjelder smak og 
kvalitet. 

I sesongen er det fårikålen som er selve flaggskipet 
blant rettene. Men fårikålkjøttet kan brukes til så mye 
annet også, for eksempel til en god, gammeldags 
lammefrikassé, og ikke minst til en mengde spennende 
internasjonale retter.

Klassisk lammesteik av hele låret går aldri av moten. Men 
en hel steik kan noen ganger være mye å håndtere, og det 
kan være god økonomi å stykke opp låret i mindre deler. 

På matprat.no finnes et vell av fine lammeoppskrifter som du 
kan dele med kundene dine. 

Det kan være nyttig å 
tipse litt om hva de for-
skjellige stykningsdelene 
kan brukes til:

Ribbe-sider
Den beinholdige delen av 
lammesiden er ypperlig 
til ribbe. Best resultat får 
man om en damper den 
krydrede ribba under folie 
i ovnen før den grilles. 
Dette er spareribs for 
entusiaster.

Carré
Carré er et ettertraktet 
kjøttstykke som skjæres 
fra kotelettkammen (nyre-
stykket) på lammet. Det er 
best å tilberede carréen 
i ett stykke, for å dele 
det mellom ribbeina ved 
servering. Rut fettet og 
brun stykket i pannen før 
det etterstekes i ovnen. 
Eller legg det på grillen. 
Men pass på - dette kjøt-
tet trenger ikke lang tid i 
varmen. 

Beinfri steik
Her er beinet på lårsteika 
fjernet. Kjøttet er rullet 
sammen og lagt i et nett. 
Størrelsen gjør at du kan 
bruke det som grytesteik 
i tillegg til ovnssteking og 
grilling. En surret lamme-
steik er enkel å skjære 
opp og gir pene skiver.

Skank 
Knoken på dyret har me-
get trått kjøtt. Men dette 
kjøttet kan man trylle 
med! Det blir en saftig, 
mør og smaksrik skank et-
ter et par timers bresering 
i en gryte med vin, kraft, 
grønnsaker og litt sitrus-
skall.

Mørbrad 
Lår møter filetkam, og 
her finner vi et mørt og 
magert stykke som egner 
seg godt til biff og fondue. 
Mørbraden brukes også 
til roastbiff, steik og finere 
gryter. Over mørbraden 
ligger en mør forlengelse 
av bankekjøttet som heter 
culotte. Dette er godt til 
steik, eller som helt stykke 
på grillen.

Flatbiff
Flatbiffen kan skjæres 
ut av et helt lammelår. 
Den sitter på innsiden av 
låret og er et mørt og fint 
stykke på 300 - 400 gram. 
Dette er kjøtt som kan 
brukes til wok, grillspyd 
(gjerne marineres) eller 
finere gryteretter. Det kan 
også brunes helt i pannen 
og etterstekes i ovnen.



Der veien slutter inne på Finnskogen, like ved svenske-
grensen, bor Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- 
og Småbrukarlag. Akkurat som en kunne forvente, på 
et beskjedent, men idyllisk gårdsbruk, som forfedrene 
ryddet og bygget etter skogfinnenes tradisjon, for noen 
hundre år siden.

Tar man for seg CV´en til bonde-
lederen, er den derimot alt annet 
enn beskjeden. Meget kort sagt 

har hun en doktorgrad fra Norges 
Landbrukshøgskole, og bakgrunn som 
lærer, forsker, bonde og skogeier. Hun 
har mottatt forskerpriser og har omfat-
tende erfaring fra nasjonalt og inter-
nasjonalt organisasjonsarbeid innen 
skogbruk, jordbruk, helse, idrett, kultur 
og politikk. Følgelig har hun sterke me-
ninger om mangt, og lufter dem gjerne 
i media. Vi ville bare ha hennes mening 
om norsk lam…

Misforstått miljøvern
Som så mange andre norske bønder 
driver hun et vekselbruk, med sau, 
frukt, bær, hytteutleie og skog. Og 
akkurat som andre bønder som driver 
med sauehold i Solørtraktene har hun 
gjort bitre erfaringer.

- Misforstått miljøvern gjør at vi her 
ikke kan produsere noe av det mest 
miljøvennlige som finnes, nemlig norsk 
sau og lam, fastslår hun. Til tross for 
13 kilometer med rovdyravstøtende 
gjerder, har vi opplevd å miste 100% av 
dyra. Bare i fjor mistet vi 42 av dem. Det 
å drive miljømessig er en kamp som vir-
kelig går på helsa løs. I stedet for at det 
burde være en glede. For sauehold har 
flere klare fordeler for miljøet. Én ting 
er det produktive i at lammet beiter 
sjøl. Regnestykker viser at hvis 3 millio-
ner forenheter beiter i utmark, skaper 

dette en merverdi på 1 milliard kroner! 
En annen ting er at lammet da samtidig 
opprettholder kulturlandskapet. Når 
færre dyr beiter, får vi en gjengroing av 
fjellet som igjen truer artsmangfoldet. 
Dette er i ferd med å utvikle seg til en 
betydelig utfordring. For i Norge er 
det faktisk slik at hele 690 arter trues 
av stadig stigende tregrense. Og så er 
vi ved det tredje poenget, poengterer 
hun med stort engasjement.  - Kjøtt 
fra dyr som lever på beite er meget 
næringsrikt, og blant det sunneste vi 
kan spise. Det er nemlig slik at sammen-
setningen av kjøttet i stor grad bestem-
mes av forets sammensetning. Ut fra 
et ressurs- og miljømessig perspektiv 
er derfor utmarksbeitende lam og sau 
miljøvern i praksis.

Helse må ses i sammenheng med hvor-
dan maten produseres
- Lenge har det viktigste for mange 
vært at mat skal være billigst mulig, 
sier Furuberg videre. - Nå er det en ny 
og viktig trend på gang. Det er erkjen-
nelsen av at folks totale helsesituasjon i 
vesentlig grad styres av hvordan maten 
er produsert. Det vil igjen si at det er 
en stadig større bevisstgjøring rundt 
at maten direkte påvirker den enkeltes
allmenne helsetilstand. Derfor vil fram-
tidens forbrukere velge mat etter hva 
man vet om produksjonsmetodene, og 
hvordan dette påvirker den enkeltes 
helse. 
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- Alle bør kjenne s maken 
       av sitt eget 
         landskap



14 15

En annen trend som ytterligere for-
sterker dette, er hva slags mat som får 
en til å prestere. Nordmenn er i ferd 
med å bli et trenende folkeferd. Men 
like viktig som treningen, er hva du put-
ter i munnen. Dette er kunnskap som 
norske toppidrettsutøvere de senere 
årene har tatt inn over seg. Etterhvert 
vil folk flest gjøre akkurat det samme, 
fastslår hun.

Lam i særklasse
- Sau og lam er faktisk noe av det sun-
neste du kan spise, fortsetter Furuberg. 
- Og dette har altså sammenheng med 
hvordan sauene fores. Norske lam 
spiser det naturen selv skaper. Sauen 
er selektiv i kosten og finner beite der 
det er aller best og mest næringsrikt. 
På fjellet møter du for eksempel ofte 
sauene som beiter helt i kanten av der 
snøen smelter. Det første som gror
opp etter snøsmeltingen er svært 
næringsrikt og smakfullt for sauen. 

Slik har sauer som går fritt på høyfjellet
tilgang til friskt vårbeite langt utover 
sommeren. Sau som beiter langs kysten
ser du ofte helt nede i fjæresteinene 
den ene dagen, og langt oppe i lia den
neste. Det gir variert og næringsrik 
kost. Dette er mye av grunnen til at
vårt norske lam er i verdensklasse, 
sammenliknet med dyr som ales opp på 
kraftfor, slik det er vanlig mange steder 
i utlandet. Da er det synd å konstatere 
at vi med våre beiteressurser kun 
beiter halvparten av det vi kunne. Når 
vi altså vet at kjøtt av norsk utmarkslam 
er blant det sunneste du kan tilføre 
kroppen, og samtidig er det som skaper 
energi, overskudd og prestasjonsevne. 

Enda et ess i ermet
Men mat dreier seg ikke bare om re-
aliteter og sunn fornuft. Det dreier seg 
også om følelser, tradisjon og smak. Det 
som også er unikt med det norske lam-
met er den gode kjøttfylden, det rela-

tivt lyse kjøttet og den milde smaken. 
Norsk lam er også passe fettmarmorert, 
og norske sauebønder vet akkurat når 
kjøttet er på sitt beste og skal leveres
på slakteriet. Produksjonen av lam blir i 
stor grad styrt etter når det er gode 
beiteforhold, og med en kort og inten-
siv beitesesong blir det bare ett lamme-
kull i året. Slaktesesongen varierer fra 
distrikt til distrikt, derfor har vi rik til-
gang på ferskt lammekjøtt fra august til 
helt ut i november, selv om hovedseson-
gen er september og oktober måned.

Så, hvem gleder seg ikke til fårikål med 
kortreist, norskt lamme- eller sauekjøtt, 
med norsk natur som næringskilde og 
med kål i fra hagen?

Eller så treffende som Merete Furuberg 
uttrykker det: - Enhver innbygger bør 
kjenne smaken av sitt eget landskap.

Merete Furuberg er tro mot tradisjonene. 
På gårdsbruket sitt på Finnskogen er hun 
i ferd med å restaurere den tradisjonelle, 
finske røykstua.

Her i verdens rikeste land er egget kanskje en liten selvfølge, 
noe som vi bare må minnes på å legge i handlekurven. Men i 
mange fattige land betyr egg mye for menneskers ernæring 
og helse, siden det er en svært næringstett matvare, som 
først og fremst har et høyt innhold av protein. 
 
Her i landet markeres dagen på mange lærerværelser og i 
bedriftskantiner, med noe ekstra eggende; som eggedosis, 
vafler, omelett eller eggerøre. Og på de tusener av skolekjøk-
ken stekes det omeletter, siden alle elever i år har fått splitter 

nye kokebøker til odel og eie fra Opplysningskontoret for 
egg og kjøtt.
 
På Lillehammer vil MatPrat sin Omelettstafett-campingvogn 
bli stående etter at den har fartet fra SFO til SFO gjennom 15 
byer og tettsteder på indre Østland tidligere i høst. MatPrat, 
Opplysningskontoret for egg og kjøtt, vil arrangere OL i 
Omelettstafett i Lillehammer sentrum på Verdens eggdag, og 
små som store omelettstekere er velkomne til å duellere. 

Verden feirer egget 
11. oktober

Verdens eggdag - World Egg Day – 
feires over hele verden hvert år, den andre 

fredagen i oktober. 



Tidligere har opplegget med våre 
konkurranser vært at den enkelte
butikk selv velger hvordan den vil 
presentere sitt konkurransebidrag. 
Nå har vi gjort det atskillig enklere. 
Vi har laget et konkurranseskjema som 
du og din butikk skal besvare og sende 
inn. Blant de innsendte deltakerne 
foretar vi en utvelgelse av de butikkene 
vi vurderer til å være blant de beste. 
Disse vil få et uanmeldt besøk. På bak-
grunn av dette kårer vi Årets Lamme-
kjøttbutikk 2013. Du har alt å vinne!

Konkurransekriteriene
Konkurransen er åpen for alle butikker 
som selger norske kjøttvarer. Uansett 
kjedetilknytning, butikkprofil, størrelse 
eller om butikken har manuell eller selv-
betjent avdeling – eller begge deler. 
Konkurransen går ut på å kåre den 
butikken som best oppfyller følgende 
kriterier:

• Hvordan butikken markedsfører 
 lammekjøtt til kundene
• Hvordan butikken formidler tips,
 ideer og tilberedningsmåter 
• Hvordan butikken følger opp MatPrat
 sine kampanjer med egne initiativ og 
 aktiviteter
• Hvordan butikken aktiviserer og 
 eksponerer varegruppen 
• Hvordan butikken informerer og 
 motiverer egne medarbeidere

Vinnerbutikken får en hedersbevisning 
som kan stilles ut godt synlig i butikken. 
Medarbeiderne i avdelingen får en 
uforglemmelig middagsopplevelse til 
kr. 15.000,-

Så send en mail om din deltakelse 
allerede i dag!

Påmeldinger sendes per mail snarest 
og senest 4/10 til:  
bjorn-tore.teigen@matprat.no
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Satser dere på lammesesongen? 
Da blir dere kanskje Årets Lammekjøttbutikk 2013.

Nytt og enklere 
            opplegg!

Å være med og konkurrere om å bli Årets Lammekjøtt-
butikk vil gjøre at du selger mer lammekjøtt. Det vil gi 
dere noe å samles om som skaper både motivasjon og 
en bedre butikk. 

Ferskvaresjef Sven-Martin Gelsdorf 
i Meny Kolsås tok i mot prisen som  
Årets Lammekjøttbutikk i fjor - og 
satte solid omsetningsrekord.



– Det startet i 2003, hvor vi i det som den gangen het Opp-
lysningskontoret for kjøtt, ønsket å få i gang et mesterskap i 
grilling i Norge, forteller Bjørn Tore Teigen. Teigen har i alle år 
vært primus motor for NM i grilling, og reiste i 2003 sammen 
med Even Nordahl, også fra Opplysningskontoret for kjøtt, 
Grill-kongen Craig Whitson og Espen Lynghaug fra Kjøttbran-
sjens Elitelag til Kansas City for å lære av de som er ledende 
på grillmesterskap i verden. 

          Ti år med 
Norgesmester skap 

           i grilling
– Vi meldte oss som dommere i 
barbequesaus-konkurransen, humrer 
Bjørn Tore Teigen. – Det ble en mildt 
sagt het opplevelse, minnes han. Men 
selv hotte sauser stoppet ikke gjengen 
fra Norge fra å få et godt innblikk i hva 
et grillmesterskap i USA innebar.

Så en kald junimorgen i 2004 var sju lag 
klare for NM i grilling. Eventet fant sted 
ved Bjerke travbane, og det var en spent 
gjeng som samlet seg. – Deltakerne 
visste ikke helt hva de gikk til, og det 

gjorde nok ikke vi heller, smiler Teigen. 
Allikevel er det det første mesterska-
pet han trekker fram når han blir spurt 
om hvilket år som har betydd mest for 
grillmesteren selv. – Det er det første, 
det vil alltid være litt spesielt. Vi hadde 
helgrilling og kokegrop. Entusiasmen er 
kjennetegnende for NM i grilling, men 
det var en ekstra entusiasme det første 
året.

Urban grilling
I ti år har NM i grilling nå funnet sted i 

Oslo. – Det har vært en liten utfordring 
å finne rette steder. – Grilling skal være 
for alle, og derfor har vi gjort et poeng 
ut av det å legge arrangementet i 
sentrumsdelen av Oslo. Grilling skal ikke 
være forbeholdt de med hytte, hage 
eller campingplass. Det skal være mulig 
å grille midt i gryta av hovedstaden, sier 
Teigen.

Mesterskapet har funnet sted ved 
Bjerke Travbane, Akershus Festning, 
Aker Brygge, Birkelunden og Sofien-

bergparken. Et mesterskap og en delta-
kelse som har bevist at det ikke finnes 
dårlig grillvær. Deltakerne har grillet i 
både plaskende regn og stekende sol.

Kreativitet
Frustrerte Bondepiker, Team BarbieQ, 
Tres Diabillos, sviddmat.no - det har 
ikke stått på kreativiteten, verken på 
navn, kostymer, temaer eller det lagene 
har levert fra grillen. Norgesmester-
skapet har trukket lag fra Harstad i 

nord til Kristiansand i sør, og amatører 
konkurrerer side om side med grillere 
fra matbransjen.

– Oppmerksomheten rundt NM har blitt 
så stor at deltakere ber om påmelding 
mange måneder i forveien, og vi hører 
om lag som øver vinteren igjennom. 
Men det aller morsomste er at vi har 
deltakere innenfor alle yrkesgrupper, 
fra bilmekanikere og reklamefolk, til 
folk som jobber med kjøtt til daglig. 
Men det at man er i matbransjen betyr 
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nødvendigvis ikke at man kan grille. 
Akkurat som man ikke automatisk er 
god til å kjøre Formel 1 selv om man er 
bilmekaniker, sier Teigen. 

Årets NM 
Lørdag 10. august gikk årets grillfest 
av stabelen på Sukkerbiten i Oslo, 
under en stor StreetFood-fest. (For de 
som ikke er lommekjent i Oslos ”nye” 
bydel, Bjørvika, ligger Sukkerbiten på 
en utstikker utenfor Operaen.) I tillegg 
var Øya-festivalen nærmeste nabo, så 
det ble en dag med både mat, musikk 
og god stemning da NM-gullet i grilling 
og Norges streetfood-mester ble kåret. 
Team BarbieQ gikk av med seieren, 
tett fulgt av Gourmetguttane og Grill 
Invaders. Dermed er de for tredje gang 
Norges beste grillere! Nytt for året 
var StreetFood-finalen, hvor Hege og 
Renate fra Trondheim gikk til topps.

Sammenlagtvinnere

1. Team BarbieQ
2. Gourmetguttane
3. Grill Invaders
4. Krosby bbq
5. The European Allstar BBQ Team
6. Stjørdal Digital BBQ Team “BBQ 
 almost from Hell”
7. Krosby Jr. & Friends
8. Hökarängen Afterski Team
9. Amazonas BBQ Team

StreetFood-vinner
For første gang ble det konkurrert om 
å lage Norges beste StreetFood, en 
finale som gikk av stabelen i etterkant 
av Grill-NM. Seks lag hadde kvalifisert 
seg fra StreetFood-konkurranser i Oslo, 
Trondheim, Bergen og Kristiansand, 
samt digitalt via MatFolket på matprat.
no. (Alle lagene er delfinalevinnere, det 
ble kun kåret en hovedvinner).

1. Kulinarisk Fanatisme 
  (Hege Ranita Karlstad)
 Romeos
 Ylva Thorsrud
 Team Fredrik
 Søstrene sisters
 Team Moulin Rouge

Resultater fra alle NM-klassene
Grill-NM 2013 hadde fem innleverings-
klasser: Hamburger, Åpen klasse, Kyl-
ling, Spareribs og Barbecuesaus. I til-
legg ble det bedømt for Showmanship 
(beste stand og arbeid), hvor grillglede 
og deltakernes evne til å by på seg selv 
er avgjørende.

Showmanship
1. Team BarbieQ
2. Krosby bbq
3. Grill Invaders
4. Gourmetguttane
5. The European Allstar BBQ Team
6. Amazonas BBQ Team

7. Stjørdal Digital BBQ Team “BBQ 
 almost from Hell”
8. Krosby Jr. & Friends
9. Hökarängen Afterski Team

Hamburger
1. Gourmetguttane
2. Grill Invaders
3. Hökarängen Afterski Team
4. Stjørdal Digital BBQ Team “BBQ  
 almost from Hell”
5. Krosby Jr. & Friends
6. Team BarbieQ
7. The European Allstar BBQ Team
8. Krosby bbq
9. Amazonas BBQ Team

Åpen klasse
1. Krosby bbq
2. Team BarbieQ
3. Grill Invaders
4. Krosby Jr. & Friends
5. Gourmetguttane
6. The European Allstar BBQ Team

7. Hökarängen Afterski Team
8. Stjørdal Digital BBQ Team “BBQ 
 almost from Hell”
9. Amazonas BBQ Team

Kylling
1. Amazonas BBQ Team
2. Gourmetguttane
3. Team BarbieQ
4. Grill Invaders
5. Krosby bbq
6. Stjørdal Digital BBQ Team “BBQ 
 almost from Hell”
7. Hökarängen Afterski Team
8. Krosby Jr. & Friends
9. The European Allstar BBQ Team

Spareribs
1. Team BarbieQ
2. Krosby bbq
3. The European Allstar BBQ Team
4. Stjørdal Digital BBQ Team “BBQ 
 almost from Hell”
5. Grill Invaders

6. Gourmetguttane
7. Krosby Jr. & Friends
8. Amazonas BBQ Team
9. Hökarängen Afterski Team

Barbecuesaus
1. Team BarbieQ
2. Gourmetguttane
3. The European Allstar BBQ Team
4. Stjørdal Digital BBQ Team “BBQ 
 almost from Hell”
5. Krosby Jr. & Friends
6. Krosby bbq
7. Grill Invaders
8. Hökarängen Afterski Team
9. Amazonas BBQ Team
 
Grill-NM ærespris 
Denne ble tildelt Jan-Ivar Nykvist i 
Team BarbieQ. Han er den eneste 
deltakeren som har stilt i Grill-NM 
alle 10 årene det har vært arrangert!
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Resultater fra Grill-NM 2013



Butikken i Bærum, utenfor Oslo, ble 
totalt ombygget i fjor, og kundepro-
filen endret seg fra i hovedsak å være 
hverdagskunder til i større grad også å 
omfatte helgekundene, med økt salg av 
dyrere varer og spesialprodukter. Det 
er en middels stor butikk med en om-
setning på rundt 160 millioner kroner, 
og med konkurranse både fra Centra 
og Ultra i nærheten. Avgjørende for 
fjorårets heder var en god gjennom-
føring av alle de ansatte, og tilbake-
meldingene gikk ut på at personalet 
”strålte”.

Nå er altså butikken også kåret til Årets 
Spekematbutikk. Og ferskvaresjef 
Andreas Fragell stråler ikke mindre       

– Spekemat er jo den perfekte varen å 
selge for en dagligvarebutikk, sier han 
entusiastisk. – Den har lang holdbarhet, 
trenger ikke kjøling og har en god 
bruttofortjeneste. Tidligere solgte vi 
bare standardprodukter. Etter at vi 
bygget et eget spekemattorg har om-
setningen nesten eksplodert, og vi har 
doblet salget av varegruppen. 

- Vi lagde et litt rustikt miljø rundt va-
rene og har skapt en kultur for å selge 
spekemat. Bare det at spekematen 
eksponeres samlet er viktig. Vi merker 
at kunden ikke bare tar det hun tenkte 
hun skulle ha, men gjerne tar med seg 
noen ekstra slag i tillegg. Smaksprøver 
er viktig, og gir umiddelbart salg. Des-
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suten kjører vi kampanjeaktiviteter, 
gjerne i forbindelse med høytider. I 
disse periodene bruker vi en ekstra 
tilbudsdisk i tillegg. Spekemattorget 
bygges om fra tid til annen. Vi ekspon-
erer faktisk akkurat de samme varene, 
men opplever at de faste kundene 
fatter ny interesse. De ser, tar på – og 
putter i handlevogna. Vi prøver også å 
komme ut i butikken og møte kundene, 
gi dem råd og tips. I Meny har vi meny.
no som ”database”. Jeg har imidlertid 
funnet ut at kundene har mer tillit til 
det jeg sier når jeg refererer til mat-
prat.no for tips og oppskrifter. Da er de 
sikre på at det er objektiv informasjon 
de får, sier en fortsatt strålende fer-
skvaresjef med et blunk.

Årets Spekematbutikk 2013:

Aktiviserte speke maten 
   og doblet omset ningen
Meny Rykkin ble i fjor kåret til Årets Butikk i Meny-kjeden. I år er den  kåret til Årets Spekematbutikk. 

Andreas Fragell mottar plaketten av 
kjøttfaglig ansvarlig hos MatPrat, Bjørn 
Tore Teigen, som et synlig tegn på at 
butikken har blitt Årets Spekemat-
butikk. I tillegg venter en gourmet-
middag til 15.000 kroner på avdelingen.

Smaksprøver er en viktig del av en aktiv 
spekemateksponering.

Rustikke trekasser skaper torgstemning, 
og eksponerer en blanding av standard- 
og spesialprodukter.
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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.

Aktivitets-
året 2013

Periode Tema Kategori Produkter

uke 1 - 11 Vintermat   
    Sunn  Renskåret svinekjøtt, kyllingfilet
    Rask Koteletter, kyllinglår, magre kjøttdeiger, omelett
    Tradisjon  Storfe grytekjøtt, svinesteik, svineknoke
uke 12 - 20 Vår   
  Påske, lam Lammestek
    Påske, egg Egg
    Påske, rein Stek, finnbiff, biff og filet
    Sunn  Renskåret svinekjøtt
    Festdager i mai Spekemat, egg, kalkunfilet
uke 21 - 32 Sommer   
    Grill, gjester Svinefilet, kylling, nye biffer av storfe
    Grill, sunn  Svinefilet, skinkebiff
    Grill, rask Svinekjøtt, kyllinglår, kjøttdeiger/burger
    Sommermat  Spekemat, eggerøre, sommerskinke
uke 33 - 37 Skolestart   
    Nye læreverk Alle råvarer
  til skolen 
  Omelettstaffet 
uke 38 - 46 Høst  
  Lam Årets lammesesong
    Rein Høstens reinsdyrkjøtt
    Tradisjon Storfe, koke- og grytekjøtt
uke 47 - 01 Jul og nyttår  
  Rask førjulsmat Julepølser, medisterkaker, rull/sylte, juleskinke
    Gjester Juleskinke, skinkesteik, røkt lammelår
    Tradisjon Kalkun, ribbe, pinnekjøtt, egg til kaker og desserter
   Rein Steik, finnbiff, biff og filet

Jul er først og fremst tradi-
sjon og matglede. Denne jula 
vil MatPrat ha størst fokus på 
svineprodukter utenom selve 
juleribba. For det er så mange 
flere tradisjonsrike juleproduk-
ter som unge forbrukere 
trenger kunnskap og inspira-
sjon til å ta i bruk. 

Og førjulsperioden er full av forvent-
ning. Både små og store har da “lov 
til” å tjuvsmake litt på julestemningen: 
Tradisjonsrikt julepålegg, som sylter og 
ruller, juleskinke, medisterkaker og den 
gode julepølsa. Alt bygger opp til selve 
høytiden.
 

De aller fleste spiser svineribbe i løpet 
av juleuka, og selvsagt står MatPrat til 
tjeneste med alle de gode rådene om 
hvordan man lykkes. 
Men jula kan være så mye mer: Familie-
middag med svinekam for eksempel! 
Og hva med en skikkelig vennefest med 
retro-mat; der den gode, gamle skinke-
steika serveres med alt det deilige 
tilbehøret? Slikt ønsker vi på MatPrat 
å inspirere unge familier til “å våge seg 
på” denne jula.
 
All denne juleinspirasjonen vil prege 
MatPrat sine egne medier, og da først 
og fremst på Norges største nettsted 
for mat: www.matprat.no 

Sammen skaper vi jul 
Uke 47 - 01


