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      Det er jul og tid 
              for å dele Så er den her, den koselige 

men ofte travle førjulstid hvor 
vi gjerne vil rekke så mye. 
Noen starter forberedelsene 
allerede i oktober mens andre 
venter til langt ute i desem-
ber. På MatStart har vi samlet 
oppskrifter og tips for enhver 
stemning enten det er til hver-
dag eller fest.

I år har vi bestemt oss for å ta juletempen på hele Norges be-
folkning. Vi har utviklet et eget julebarometer som ikke bare 
skal ta julepulsen på hver og en av oss: Barometeret skal 
også vise vei til en oppskrift som matcher stemningen du er 
i, der og da. Føler du for litt julestemning, viser barometeret 
vei til en enkel rett med mild smak av juleskinke eller annet 
tradisjonelt julepålegg. Er du derimot i ekte julemodus, blir 
du ført til en oppskrift som setter fart både på smaksløkene 
og sender forventningen tilbake til en barndommens jul. 

Vi har også satt fokus på sharing menyer, - såkalte deleret-
ter. Utgangspunktet kan være retter som svinekam, ribbe, 

pinnekjøtt eller skinkestek tilberedt på tradisjonelt vis - men 
med tilbehør som byr på spennende smaker og nye kombi-
nasjoner. Her skal det være noe for enhver smak, servert på 
en måte som bringer gjestene inn på en reise i spennende 
smaker - og det på en måte som sparer oppvask. Her er det 
ingen strenge menyer, kun ujålete retter servert på rause 
fat. På den måten gir vi også drahjelp til salg av alle julens 
smaksrike produkter. 
Minn også kundene på juleskinka som er klar til servering, 
enten det er som middagsrett eller som noe ekstra godt på 
brødskiva.  

Hvem spiser hva i jula!
Side.....................22-23.
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Sammen skaper vi jul!   
Undersøkelser viser at vi liker å kombinere nye smaker 
og retter, men når det kommer til selve julemiddagen, 
er vi nordmenn tro: 55 prosent spiser ribbe, 33 har 
pinnekjøtt. Og tallet er stabilt fra år til år. Det er høye 
forventninger til dette måltidet og for mange er det 
kanskje bare den ene gangen i året man serverer det. 

Et tips er å anbefale kunden å teste 
ut oppskriften en dag det ikke står så 
mye på spill. Det kan også være lurt å 
teste ut andre av julens produkter for 
å finne «familiens absolutte favoritter». 
For den som vil ha råd, tips og litt lun 
underholdning underveis, vil vi også an-
befale kundene å laste ned vår podcast. 
Til julens kampanje har vi laget egne 
programmer både på ribbe, kalkun og 
pinnekjøtt. Dette er hyggelige lydfiler 
som både styrker stemningen i huset 
og gir selvtillit til kokken.  

Romjulshygge med tid til nytelse
Etter travle desemberdager med 
kakebaking, pølsestapping, juleavslut-
ninger, juleverksteder og en kalender 
full av aktiviteter, er det tid for å senke 
skuldrene. Romjulen innebærer lange 
frokoster med gode samtaler. Det er 
tid for virkelig å nyte julens produkter 
full av gode smaker. Det er også nå man 
kan få ekstra bonus for sine hjemmelag-
de godbiter. Å teste ut gamle håndverk 
som å sy rull, stappe pølse eller brygge 
sitt eget øl, er en trend som bare 
vokser seg sterkere. Mange kommer 
sammen i førjulsdagene for å lage sine 
egne spesialiteter på lik linje med pep
perkakeverksted og felles bakedug-
nader. Husk at på MatPrat-sidene
ligger det masse oppskrifter og inspi-
rasjon både til nybegynnere og de mer 
avanserte. 

Reinsdyr en av heltene 
på årets siste dag
En annen trend innen mat og mat-
laging, er den store interessen for 

reinsdyrkjøtt. For å imøtekomme for-
brukerne, har vi i år satt inn ekstra trykk 
for at så mange som mulig skal få en 
smak av dette urnorske kjøttet til jul. På 
side 28-29 kan du lese mer om denne 
råvaren, som kun slått av kalkun og 
pinnekjøtt, har tatt en pen tredjeplass 
over hva nordmenn ønsker seg på 
nyttårsmenyen. 

Julekampanjen går fra uke 46-53
 og råvarene er:

Gjest: Egg (kaker og dessert), reinsdyr-
kjøtt, kalkun

Rask: Svinekjøtt (førjulsmat og romjul)

Tradisjon: Ribbe, pinnekjøtt, skinkestek, 
svinekam, sylte og ruller

Familien: Baking, svinekjøtt (førjuls- og 
romjulsmat)

Riktig god jul og husk å sjekke matstart.
no for nye, enkle oppskrifter. Julen er 
kanskje aller mest barnas tid, og her 
kan kunden finne ideer og oppskrif-
ter på retter hele familien kan lage 
sammen.

For når alt kommer til alt er det i butik-
ken det endelige slaget står om hvilke 
råvarer og retter forbrukeren velger 
seg. Vi kan sammen bistå med sikker 
veiledning og gode råd, og på den må-
ten hjelpe forbrukerne til en koselig jul 
full av gode matopplevelser. Sammen 
skaper vi jul!  
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Mens vi venter   
Juleproduktene er like rundt 
hjørnet. Gode medisterpølser, 
julepålegg, juleskinke og ribbe. 
Gi kundene dine tips om hvor-
dan de kan få en smak av jul – 
på en rask og annerledes måte. 

JULEPØLSE I LOMPE MED 
EPLE OG PECANNØTTER
Dette er virkelig julepølsa si! Julepølse 
i lompe med eple, chevre, pekannøtter 
og sirupsdressing gjør adventstida til en 
fest. Masse smak av jul i en wrap.

MEDISTERPØLSE 
MED KREMET SPAGETTI
Medisterpølse kan serveres på mange 
slags vis, og er en god løsning på 
utfordringen med rask middagsmat. 
Her servert med kremet spagetti. 
God mat som helefamilien liker!

JULEPØLSE PÅ LANDBRØD
I en travel førjulstid kan det være greit
å lage noen enkle retter som ikke krever 
for mye forberedelser.

GRILLET JULEPØLSE I LEFSE
Prøv grillet julepølse med god sennep 
og hakket rå løk i en lefsebit. Fantastisk 
godt og litt annerledes bruk av den 
typiske julepølsa. Pølsene kan også 
stekes i pannen. Dette går fort!

JULEWRAPS
Potetlomper med julepølse og far-
gerike grønnsaker er en knallgod og 
superkjapp rett som hele familien vil 
like. Varier retten med de grønnsakene 
du har for hånden og bytt gjerne ut 
salsasausen med en god sennep.

JULEPØLSE I LOMPE 
MED SENNEP OG TYTTEBÆR
Pølsefest i førjulstida! Med julepølse, 
sennepsdressing, rødløk og tyttebær i 
lompe blir det garantert stemning rundt 
middagsbordet. Med god mat kan en 
godt vente litt på nissen.

 Julepølse
Julepølse, eller medisterpølse, består 
for det meste av svinekjøtt, men kan 
inneholde litt storfekjøtt også. Jule-
pølsa inneholder gjerne litt mer fett 
enn vanlige pølser, og enkelte pølse-
makere tilsetter fortsatt litt fløte og 
kavring i pølsa for å få den ekstra 
god. Julepølse fås både røkt, urøkt, 
og i fine og grove varianter, med 
og uten skinn. Julepølser er perfekt 
til middager som skal gå raskt og 
smake godt.

Vi gir deg raske 
førjulsretter:
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kanskje selv, mens andre kjøper de 
ferdige i butikken. Heldigvis kan man 
nyte pålegget i førjulstiden også. Enten 
i en sandwich, en lefserull, på toast 
eller i en salat. En superenkel og rask 
rett med smak av jul får du om du fyller 
hvetetortilla med okserull, ridderost og 
ruccula.

SALAT MED LAMMERULL OG 
BRINGEBÆRDRESSING
Lammerull egner seg til mer enn pålegg, 
og smaker nydelig i denne salaten med 
en frisk dressing av bringebæreddik og 
olivenolje.

LAMMESANDWICH
Det er kjempeenkelt, raskt og godt å lage et 
par sandwicher med god norsk lammerull. 
Litt stekt bacon topper det hele.

SMØRBRØD 
MED LUN POSTEI OG SOPP
Her har vi latt oss inspirere av den danske 
klassikeren ”Dyrlægens nattmad”. 
Et smørbrød som er like godt hver gang.

PAI MED JULESKINKE OG RØDKÅL
Prøv en fargerik og annerledes pai med smak av jul.

SANDWICH MED JULESKINKE, 
OST OG SENNEP
En sandwich er superdigg mat på travle 
førjulsdager. Alt du trenger er brød, sennep, 
ost og en deilig juleskinke.

WOK MED JULESKINKE
I en travel førjulstid passer det godt med en 
wok som denne. En annerledes måte å bruke 
juleskinke på som smaker kjempegodt.

Juleskinke er rett og slett en skinkestek 
som er lettsaltet og røkt. Men skinken 
fås også urøkt, og noen steder i en 
sukkersaltet variant. Sistnevnte er en 
bror av svenskenes«julskinka». 
Den ferdig kokte juleskinka er midt i 
blinken på travle førjulsdager.

Pålegg
De mest tradisjonsrike julepåleggene 
er okserull, lammerull, leverpostei og 
ulike typer sylte. Vi finner som regel 
de fleste av dem på frokostbordet 
på selveste julaften. Noen lager dem 

 Juleskinke
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Stolt 
  leverandør 
av årets julemiddager

Hver 7. uke ankommer nye 
griser til Audun Flåttens gård i 
Re i Vestfold. Hans oppgave er 
å skape et best mulig produkt 
til de tusen middagsbord.
Akkurat det har han de aller beste forutset-
ninger for å gjøre. Utdannet agronom, med 
5 år på NMBU på Ås med hovedoppgave om 
fettsyrer i svinespekk og deretter jobb i Fag-
senteret for kjøtt (nå Animalia). Men egentlig 
er han odelsgutt, og overtok gården etter en 
onkel i 2008. 

- Det var nesten litt skremmende å overta 
gården, forteller han. Det hadde ikke vært 
gris her på mange år, og mye var i forfall. 
Bygninger måtte renoveres for å komme i 
gang med husdyrproduksjon og redskaps-
parken måtte bygges opp. Den første tiden 
med store investeringer og ingen inntekter 
var ganske tøff og målet var rett og slett å 
unngå konkurs. 

- Nå driver vi økologisk kornproduksjon på 
400 mål, der 120 mål er leiejord. I grise-
huset har vi plass til 400 dyr. Grisene er på 
rundt 30 kg når de kommer til oss, og etter 
omtrent 12 ukers oppdrett er de slakteklare. 
Da veier de rundt 120 kg. Dette er SPF-
griser med ekstra god helse. Grisene er det 
som Nortura har definert som Edelgris, en 
blanding av tre raser som gir god kjøttfylde 
og bedre fettmarmorering. I løpet av året 
leverer vi rundt 1400 Edelgriser til slakt. 
For å kunne levere optimal kvalitet er vår 
viktigste oppgave som oppdrettere å styre 
innsatsfaktorene kontinuerlig på en best Audun Flåtten driver familiens gård 

i Vestfold videre i en ny tid.
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mulig måte i den daglige drift, fort-
setter Audun. For dem som ikke har 
landbruksutdannelse, betyr dette 
med andre ord å sørge for at grisen 
rett og slett har det best mulig. Det 
innebærer at dyra har bedre plass enn 
forskriftene tilsier med hensyn til antall 
kvadratmetere per gris. Det innebærer 
daglig rengjøring og ettersyn, en jevn 
og behagelig temperatur året rundt og 
god luftkvalitet. 

Hos Audun har grisene såkalt appetitt-
foring, hvor dyra selv bestemmer 
foringsmengden. De er organisert i 
to avdelinger for å være tilpasset det 
antallet leverandøren kan levere hver 
7. uke. - Vi sikter mot høyest mulig 
kjøttprosent, og for å få til det må jeg 
følge med på formene til de enkelte 
grisene, og levere de til slakt på det 

rette tidspunktet. Nortura fastsetter 
pris med hensyn til kjøttprosent og 
vekt. Når syklusen på omtrent 14 uker 
er nådd og alle dyra i avdelingen er 
levert til slakting, blir lokalene vasket 
grundig før nye smågriser ankommer. 
Og så gjentas resepten for god kvalitet 
overfor enda et nytt innsett. Dette er 
hardt arbeid hver eneste gang, men 
mye av drivkraften er den stoltheten 
en føler ved å være leverandør når 
julemiddagen står i høysete, og er 
minst like god som tradisjonen tro, 
avslutter Audun Flåtten, med synlig 
yrkesstolthet. 

Og med tanke på det arbeid og den 
omsorg som ligger bak råvarene til 
årets aller viktigste måltid, burde ribba 
kanskje verdsettes til mer enn kr 29,90 
i handelen…
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Vi nyter oss igjennom en utvidet juletid. Her har vi sam-
let gode oppskrifter på festmat med svinekjøtt – for de 
som vil «spare» ribba til jula. 

Vår egen julefeiring er bygd opp av en 
blanding av historier, tradisjoner og nye 
impulser. Fremdeles følger vi mange av 
de gamle ritualene som våre forfedre 
brukte, samtidig som vi er opptatt av 
å etablere våre egne. Julemattradisjo-
nene varierte en god del fra landsdel 
til landsdel, og også fra gård til gård og 
mellom by og bygd. Men felles for all 
julematen var at den skulle være kraftig, 
fet og god, og at det skulle være nok av 
den. I våre dager feirer vi både før, un-
der og etter jula. For mange er det vik-
tig å ikke spise seg igjennom julematen 
før selve jula står for dør. Det skal være 
noe helt spesielt med duften fra gryter 
og stekeovnen når jula ringes inn. 

Jólegris og julegris
Svinekjøtt har alltid spilt en grunnleg-
gende rolle i norsk matkultur både til 
hverdag og fest. Helt fra vikingenes tid, 
med midtvinterblót, har jólegrisen hatt 
en sentral rolle for mange nordmenns 
julefeiring. Noen typiske juleretter er 

av nyere dato enn andre. Svineribba er 
forholdsvis ny. Den tilberedes fra fersk 
tilstand, uten bruk av andre konserve-
ringsmetoder enn vakuumpakking eller 
frysing. Den ble ikke særlig utbredt før 
støpejernkomfyren ble vanlig på slutten 
av 1800-tallet. Da fikk svineribba med 
fast følge av medister og surkål, innpass 
som julemat. Særlig var dette tydelig på 
store deler av Østlandet. I Norge var 
det tilgang på fersk julegris fra slutten 
av 1800-tallet, høsten var slaktetid, og 
julegrisen ble til ribbe, pølser, sylte, 
medisterkaker, skinkestek og litt spekk 
til småfuglene.
I dag er svinekjøttet tilgjengelig hele 
året, men ribba har fortsatt en stjer-
neplassering i tida rundt jul. For dine 
kunder som gjerne ønsker å spare på 
ribba til selve juletiden, er det mange 
muligheter for skikkelig festmat i andre 
stykningsdeler enn ribba. Her har vi 
samlet et knippe med smakfulle opp-
skrifter på festmat med svinekjøtt.

  I en festlig og 
          smakfull tid

FYLT SVINEKAM MED APRIKOS
Her er danskenes elskede ribbenssteg pyntet 
til jul med fyll av aprikoser og mynte og saltbakt 
løk som pikant følge.

SVINEKAM 
MED GRØNNKÅLSALAT
En saftig og mør svinekam er en kjær 
klassiker på bordet under søndags-
middagen. Vi har byttet ut det tradi-
sjonelle tilbehøret med en spenstig 
grønnkålsalat med en deilig 
sesamdressing.

SVINERULLER 
MED SENNEPSDRESSING
Svineruller fylt med dadler, bacon og
valnøtter er enkelt å få til og smaker 
nydelig. Med sennepsdressing med på 
laget har du en ypperlig juletapasrett 
som imponerer.
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SKINKESTEK 
MED APPELSINKOKTE GULRØTTER
Lager du skinkestek med appelsinkokte gulrøtter 
får du sprø svor, saftig kjøtt og smakfullt tilbehør
på en og samme gang. Det er ord som gir de 
fleste vann i munnen.

SKINKESTEK 
MED SENNEP OG APRIKOS
Med denne saftige og dekorative skinkesteken, som 
også har smak av julens krydder, imponerer du lett 
dine gjester. Sett gjerne ditt eget preg på retten ved 
å smøre en hjemmelaget sennep på steken.

JULERULLER MED JULEDIPP
Vårruller med klassiske julesmaker er ypper-
lig til juletapasen. Disse vårrullene stekes i 
ovn istedenfor å friteres i olje.

HELSTEKT YTREFILET AV SVIN 
MED PLOMMESAUS
En syrlig og krydret plommesaus passer 
ypperlig til helstekt ytrefilet av svin. 
Servert med marinerte aspargesbønner 
er dette en enkel og lett rett du kan 
lage til dine gjester.



JULA 
      er til for å d eles! 

Vi skal dele i jula. Dele på opplevelser, 
på julestemningen, på hyggen, på roen, 

på maten.
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CARPACCIO AV FENALÅR
Carpaccio er en populær rett som kan 
brukes som forrett eller smårett. 
Opprinnelig skal den lages med rått 
kjøtt, men det passer utmerket med 
fenalår også.

MEDISTER ALBONDIGAS
Enkle, gode albondigas laget av med-
isterfarse. Smaken av jul sammen med 
kjente smaker fra tapasverden gjør 
denne oppskriften superspennende.

GRYTERØKT RIBBE
Liker du å prøve nye ting kan gryterøkt 
ribbe være noe for deg. Her lærer du 
hvordan du kan røke kjøttet selv uten 
røkeovn. Metoden fungerer like bra på 
grillen.

JULESALAT
Tjuvstart julen i adventstiden. 
Bruk juleproduktene som allerede 
er i butikken til å skape litt jule-
stemning over den raske hverdags-
maten.
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Sharingmeny - delemat
Et trendkonsept hvor hver rett blir ser-
vert på hvert sitt felles fat for gjestene. 
Borte er de små tallerkenene. Borte er 
såkalte menynøkler og strukturert gang 
i rettene. Borte er overpyntet og stylet 
mat. Tilbake er den felles matgleden 
rundt bordet. Fat og boller med flere 
retter som alle kan dele av. Det å sende 
fatene og bollene rundt gir en følelse 
av felleskap i måltidet, en felles opple-
velse.

Konseptet er langt fra nytt. Det er 
litt som at slike trender går en runde, 
forsvinner, for så å dukke opp igjen. 
Sist dette var metoden for å servere 
festmat i Europa var rundt 1700. Da 
kom alle rettene ut på store fat, alle 
samtidig og ble sendt rundt via gjes-

tene. Historien sier at det var en russisk 
ambassadør som rokket på dette, 
og franskmennene innførte den mer 
tradisjonelle menyoppdelingen slik vi 
kjenner den i dag; med forrett, hoved-
rett og dessert. 
Nå er delematen tilbake. Denne gan-
gen kobles trenden fra det asiatiske 
kjøkken, og har blitt et konsept som 
du gjerne opplever på restaurant, men 
som ikke er vanskelig å gjennomføre på 
kjøkkenet.

For dine kunder er delemat enkelt å 
gjennomføre. Alle produkter passer 
inn i konseptet. Det kan være skiver av 
stek, pålegg med en julete salat, små 
kjøttboller. Enkelt for vertskapet og 
smakfullt for gjestene. 

ANDECONFIT 
MED SITRUSSALAT
Andeconfit passer kjempegodt både når 
man får gjester eller bare vil kose seg med 
en ekstra godt i helgen.

LETTSALTET KALKUNFILET 
MED GULROT- OG BETETERRIN
Kalkun passer til alt, og kan kombineres 
med mange spennende smaker. 
Hvorfor ikke prøve denne varianten med 
gulrot- og beteterrin.

GRATINERT JULESKINKE
Hos svenskene troner juleskinken som 
midtpunkt på det tradisjonsrike julebordet. 
Hos oss er den et kjærkomment innslag på 
frokostbordet, eller servert som middag
på en av juledagene. Deilig smak av skinke 
som kan frembringe minner fra barndommen.

FRIKADELLER MED SALAT, 
RØDBETER OG GLASERTE NØTTER
Danskene elsker sine frikadeller og det gjør vi 
også! Her serverer vi de saftige kjøttkakene”
med en frisk salat, kokterødbeter og glaserte 
nøtter. Super hverdagsmiddag!

KALKUNFILET MED URTE- 
OG SITRUSSMØR
Med urte- og sitrussmør under skinnet 
på kalkunfiletet lager sausen seg selv 
mens under stekingen. Dette er delikat 
og lekker festmat til små og store 
anledninger, med smaker som alle kan like. 
Friske grønne grønnsaker med lime og 
dill er nydelig tilbehør.
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Hvem spiser hva i jula!   
Nordmenn tuller ikke med julemiddagen. På julaften skal man spise svineribbe 
eller pinnekjøtt. Det kan vi slå fast først som sist. Nordmenns julemattradisjoner er
urokkelige. I hvert fall hvis vi snakker om selve julaften. 

Foruten poteter, saus og diverse tilbehør, fylles 55 % av mid-
dagstallerkene med svineribbe og 33 % av middagstallerkene 
med pinnekjøtt på julaften. I tillegg deler svineribbe tallerken 
med julepølser og medisterkaker i svært mange tilfeller. 
Andre matvarer er i liten grad representert på middagsbor-
det akkurat denne kvelden, eksempelvis er det kun 3 % som 
spiser kalkun og fisk. Det er ribbe og pinnekjøtt som gjelder. 

Og det ser ikke ut til at dette er noe folk har tenkt å endre på 
med det første, disse tallene har vært så godt som uendret 
de siste 15 årene. I tillegg viser svarene i siste julematun-
dersøkelse at det er svært få som ønsker større variasjon i 
julematproduktene.

Pinnekjøtt versus svineribbe 
Vestlendingene tviholder på sitt pinnekjøtt i like stor grad 
som østlendingene sverger til sin ribbe: Det spises klart mest 
pinnekjøtt på Vestlandet, mens det spises klart mest ribbe på 
Østlandet. Tilsvarende spises det klart minst pinnekjøtt på 
Østlandet, mens det spises klart minst ribbe på Vestlandet. 
Da snakker vi for øvrig om Østlandet uten Oslo. I Oslo, Midt-
Norge og Nord-Norge er fordelingen mellom ribbespisere 

og pinnekjøttspisere nærmere tallene på totalnivå. Den virke-
lig store skillelinjen når det gjelder norske julemattradisjoner 
følger Langfjella. 

Adventstid
Vi spiser også masse julemat i løpet av adventstiden. Over 
halvparten av oss har spist ribbe, og mange har også spist 
pinnekjøtt, julepølser, julesylte, medisterkaker og lutefisk i 
denne førjulstiden.

Den mest vanlige anledningen hvor man spiser julemat i 
adventstiden er faktisk julebord eller julelunsj med jobben. 
Nesten halvparten av oss svarer at vi har vært med på dette.

Starten av adventstiden markerer også startskuddet for når 
man kan begynne å smake på julematen. For seks av ti av 
oss er det OK å begynne å spise julemat når adventstiden 
har startet. Kun én av ti vil vente til lille julaften eller selve 
julaften før de kaster seg uti julens fristelser. I tillegg har vi 
en liten, ellevill gjeng som ikke ser noen begrensninger når 
det gjelder julemat, åtte prosent kunne nemlig tenke seg å 
spise julemat året rundt.

SLIK SPISER VI OSS GJENNOM JULAFTEN 
(Ipsos MMI 2015)

Dette spiste vi sist julaften: 
• 55 % Ribbe
• 33 % Pinnekjøtt
•   3 % Kalkun
•   3 % Fisk
•   2 % Skinkestek/svinestek
•   1 % Lutefisk  

Hva spises hvor:
• Oslo: ribbe 52 %,  pinnekjøtt 26 %
• Østlandet: ribbe 76 %,  pinnekjøtt 14 %
• Vestlandet: ribbe 14 %,  pinnekjøtt 73 %
• Midt-Norge: ribbe 68 %, pinnekjøtt 26 %
• Nord-Norge: ribbe 58 %, pinnekjøtt 27 %



2524

Godt nyttår!
Nytt år – nye opplevelser, nye muligheter, 
men først skal vi ta avskjed med 2015 på 
skikkelig vis. 
I desember er det mange som planlegger 
nyttårsmaten, og de er på jakt etter gode 
tips til årets festmeny. Vi har samlet våre 
beste tips til nyttårsmaten. 

Til velkomst Til forrett

SYLTEPINNER PEPPERKAKEDUO

FLATBRØDTRIO CHORIZO

SPEKESKINKE OG MELON RØDBETMARINERTE EGG

KALKUNSALAT PÅ CROSTINI EGG MED RØKELAKSFYLL

STEKT RØKELAKS MED EPLEMOS SALAT MED RØKT SVINEKNOKE
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Til hovedrett Til dessert

PORCHETTA FESTKYLLING

HELSTEKT KALKUN HELSTEKT FILET AV STORFE

HELSTEKT KALKUNFILET KALKUNBIFF MED GÅSELEVER SJOKOLADEPUDDING MULTEKREM

KRYDRET JULEIS AKEVITTMARINERTE MULTER MED RÅKREM

OREOKAKE SJOKOLADEMOUSSEKAKE MED HAVREBUNN



Vi ønsker oss 
reinsdyrkjøtt til 

nyttårsaften
En forbrukerundersøkelse utført av YouGov for 

MatPrat viser at reinkjøtt kommer på en pen tredje-
plass over hva nordmenn ønsker seg på nyttårs-

menyen, kun slått av kalkun og pinnekjøtt. 

Småretter med 
reinkjøtt
Reinkjøtt til starter, forrett, venterett eller som del av tapas-
bordet passer inn i alle julens anledninger, og i alle fall til 
nyttårsaften! Romjul og nyttår er den perioden i året med mest 
søk etter reinsdyrretter på matprat.no, en råvare som per i dag 
har over 70 oppskrifter. Med småretter på rein kan en klare 
seg med 50-100 gram kjøtt per pers, mot ca. 200 gram i en 
hovedrett.

Bruksområdet til reinkjøtt i jula er bredt. Alt fra 
tradisjonelle steker, finnbiff og biffer med rotgrønn-

saker, til mer spenstige vrier som lasagne eller 
eltefri pizza med reinskav. At reinsdyrkjøtt er etter-
traktet er det ingen tvil om, og for å imøtekomme 

forbrukerne har vi i år satt inn ekstra trykk for at så 
mange som mulig skal få en urnorsk og eksklusiv 

munnfull til jul. 
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Webkampanje 
uke 51 og 52

Flatbiff med ertepuré Reinsdyrterrin

 Flatbrød med røkt tunge

Reinsdyrbiff med bakte grønnsaker Miniburger med røkt filet
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   Annis Pøl semakeri:
Har funnet suks essoppskriften

På et sted hvor du slett ikke 
forventer å finne det, har 
Anni Byskov gjort suksess 
med pølsemakeri og forret-
ning. Hun har rett og slett 
rendyrket tradisjonene. 
Det ga en vekst fra 4 til 
24 millioner kroner…
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Når du kommer inn i butikken og tar 
sortimentet i nærmere øyesyn, føler du 
deg hensatt til en av de mange lokale 
slaktebutikkene i Italia eller Frankrike. 
Men sannheten er at du befinner deg 
på Ringebu – midt i Gudbrandsdalen.
Her har Anni, med flid og teft, bygget 
opp en bedrift som kan stå som et godt 
eksempel på kvalitetsstandarden på alt 
innen norskt kjøtt, slakt, pålegg, ferdig 
stekte produkter, pølser, pålegg og 
spekemat.

-Jeg er opprinnelig dansk, forteller 
hun, og utdannet butikkslakter. Etter 

15 år hos Leiv Vidar på Hønefoss kom 
denne bedriften på Ringebu til salgs. 
Tidligere eier var egentlig innstilt på å 
stenge, men jeg kjøpte inventaret og 
utstyret, og satte i gang. Det fantes 
både pølsemakeri og butikk før også, 
så jeg tok utgangspunkt i de samme 
basisproduktene og utviklet det hele - 
tradisjonen tro. 

-Det meste av omsetningen går over 
egen disk og noe til catering, men vi 
har også noe engros-omsetning og et 
utsalg i Mathallen på Vulkan i Oslo. For-
uten lokalbefolkningen er hyttefolket i 

dalføret den viktigste kundegruppa. Vi 
har valgt å være en del av et levende 
sentrum hvor vi holder håndverkstradi-
sjonene ved like. Nå har vi nettopp vært 
med på å avholde den lokale fårikålfes-
tivalen, og i forbindelse med Ringebu-
dagene var det telt og fest igjen. Vi har 
bord og stoler både utenfor og inne i 
butikken, så her kan man gjerne også 
ta seg en matbit i forbindelse med han-
delen. Men stedet mangler et ordentlig 
spisested som avspeiler det vi holder 
på med i butikken. Mine ambisjon er 
derfor å skape dette, et levende sted 
hvor vi kan invitere gjestekokker, ha 

husband og pub i kjelleren. Dessuten 
har jeg vært og sett på en gammel sko-
lebygning som er til salgs, og der kan 
det bli plass til 40 vinterfora sau…

-Her hos oss begynner jula når vi får 
inn de første lamma på høsten, forteller 
hun videre. Det vi ikke lager lammerull 
av blir til pinnekjøtt. Ellers lager vi blant 
annet forskjellige pølser, sossiser, med-
isterpølse, grov julepølse, bratwurst-
pølse og dansk julepølse, alt som hører 
hjemme på julebordet, og for romjula 
produserer vi fileter av alle slag. Når 
det gjelder ribbe er det tynnribbe det
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går i. For ikke å snakke om sylta, den vil 
jeg påstå er mye bedre enn alle andres. 
Vi koker kjøttet, skiver, blander og 
krydrer og legger i store former. Hele 
2000 kg sylte produserer vi til jul. Men 
selv om vi i produksjonen begynner 
juleforberedelsene tidlig, starter vi ikke 
jula i butikken før i desember. Da bytter 
vi sortimentet og skaper litt tradisjonell 
julestemning.

Som synlige bevis på sine kvaliteter, 
mottok Annis Pølsemakeri Verdiskap-
ningsprisen for 2010, for godt og bety-
delig næringsutviklingsarbeid gjennom 
mange år. Og Norges Vels Sølvme-
dalje i 2014, for gjennom nyskapning, 
produktutvikling og bruk av lokale 
råvarer å ha bidratt til mange positive 
ringvirkninger i lokalsamfunnet. Men 
gullet i NM i kjøttprodukter for fire, fem 
år siden var det som satte virkelig fart 
på salget.

Butikkens basissortiment er selvfølge-
lig de egne produserte råvarene, men 
det er det lille ekstra som gir den gode 
matopplevelsen, og som gjør butikken 
til en liten matoase, en liten, gastro-
nomisk oppdagelsesferd. For bare 
å nevne noen, tilfeldige eksempler: 
rabarbrasyltetøy, olivenoljer, moreller 
og plommer på glass, sauser, oster, 
mange senneppssorter, rognebærsirup, 

gåselever, akevittgele, fikenbrød, urter 
og krydder av alle slag. Også spesialite-
tene da, hørt om Bacon Explotion? En 
grov kjøttpudding med bacon rundt, litt 
sterkt krydret, tilsatt en unik kjøttsaus. 

Oppskriften på suksessen er like enkel 
som den er vanskelig. – Vi satser på 
fagkunnskap og tradisjoner. Og kom-
promisser ikke en tomme, fastslår Anni.

Annis Pølsemakeri
Lokalisert: Ringebu sentrum i Gudbrandsdalen
Etablert: 2003
Omsetning: ca. 24 millioner
Antall årsverk: 14
Noen produksjonstall: 400-500 spekeskinker, 2000 kg sylte
1000 kg blodpudding.
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Dette er siste 
MatPrat Informerer!

Etter snart 18 år, først med bladet ”Kjøtt På Beinet”, som 
etterhvert ble ”Matprat Informerer”, har vi informert handel 

og bransje om våre aktiviteter og kampanjer. Vi har informert 
om kjøttfaglige forhold, og vi har inspirert og motivert landets 
butikk- og ferskvaremedarbeidere til å drive best mulig butikk. 
Tanken har hele tiden vært å skape en synergieffekt gjennom 
å forene våre ressurser i markedet med butikkenes daglige 

arbeid med sine kunder, for å skape en vinn-vinn situasjon for 
begge parter, og for norske egg og kjøttvarer i særdeleshet.

Jevnlige leserundersøkelser gjennom årene bekrefter at vi har 
lykkes med det. Det har også kontakten med våre målgrupper.

Dette er siste papirutgave av MatPrat informerer. Men vær 
sikker, vi vil informere deg videre i en eller annen form. 

Takk for følget!


