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Innhold

 Vi er kl are for vårfornyelse!
Kjenner du sola varme i ansiktet og merker du hvordan 
luften fylles av en egen energi?  Våren er her og naturen våkner 
igjen til live. Det spirer og gror rundt oss og en forfriskende virke-
trang våkner i de fleste. Vi i MatPrat har utviklet oppskrifter som får 
deg til å tenke både nytt og sunt i vårens  kampanje. I tillegg har vi 
selvfølgelig også hatt både påsken og festmåneden mai i tankene. 
Det er tid for både fest og lettere dager!
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    Det er tid for både 

Derfor har vi i MatPrat utviklet nye oppskrifter under Sunn-
kategorien som garantert ikke inneholder mer enn 550 kcal. 
Vi har og plusset på en egen underkategori, med eksotiske 
retter inspirert av land som Thailand, India og Japan. Disse 
oppskriftene er laget med et tak på maks 650 kcal og gir 
smaksbomber som trygt kan nytes med god samvittighet. 
Sunn mat behøver så absolutt ikke være kjedelig! Pass på å 
ha magre kjøttsorter som kyllingfilet og renskåret svinekjøtt 
i disken. 

Lettere tider
Kampanjen denne våren går fra uke 13 til 20 og rommer både 
hverdag og fest. Mange av oss er klare for utelivets gleder 
og ønsker å stramme inn kaloriinntaket før badesesongen for 
alvor kommer i gang. Med dette utgangspunktet, har vi utvi-
klet nye retter både med fokus på storfe, strimlet svinekjøtt, 
kyllingfilet og magrere kjøttdeiger. 

Mere jern
Unge jenter sliter ofte med jernmangel. I uke 16 markerer 
MatPrat World Iron Awarness Week med mål å sette fokus på 
nettopp viktigheten av å få i seg nok jern.
En av de viktigste kildene til jern er rødt kjøtt og i vårens nye 
oppskrifter på matprat.no finner du blant annet flere saftige 
biffretter med sunt tilbehør - så regn med ekstra etterspørsel 
på biffer og fileter fra norsk storfe.   
 
Påske-egget
Selv om vi ønsker å inspirere til en sunn profil gjennom hele 
vårkampanjen, har vi selvfølgelig også forberedt masse godt 
til påsken og festmåneden mai.
Påske er høysesong for egg og spørsmålet om hva som 
er den perfekte koketid for frokostegget, er ofte noe som 
engasjerer. Eggeforbruket fordobles i påsken, her i MatPrat 
Informerer får du mer fakta om eggets fortreffeligheter.  
 
Lam og reinsdyrkjøtt 
Påskelammet har sin naturlige plass under påske-
feiringen, og stadig flere foretrekker også 
reinsdyrkjøtt. Reinsdyrskav og stek vil være 
fokusprodukter, men inne på nettstedet 
finner du mange kjente retter som 
wraps, lasagne og pizza, med en egen 
reinsdyrtvist. 

Fest og fridager
Konfirmasjon, bryllup, barnedåp, 17. mai: På MatPrat sine 
nettsteder ligger det hjelp til hvordan planlegge, beregne 
og ikke minst lykkes i å lage små og store selskaper. I tillegg 
har vi utviklet oppskrifter på forførerisk gode kaker - både 
kjære klassikere og nye favoritter. På matprat.no finner du 
selskapshjelperen som er et godt hjelpemiddel når du skal 
hjelpe kunden med å beregne riktige mengder mål 
og vekt til festen. Her finner du også tips til 
koldtbordet, hvordan sette sammen 
menyer, etc., etc.

Og mere til
Andre råvarer vi vil sette fokus på i denne perioden, er 
spekemat og kalkun. 

Også de minste kan glede seg over nye, spennende 
oppskrifter på www.MatStart.no  og har du lyst på mer
lesestoff og inspirasjon, sjekk:   
                             www.matprat.no/magasinet/var-2015/

Aldri har det vært enklere og mer underholdende å lage mat 
etter oppskrifter på MatPrat. Utvalgte sunne og sosiale retter 
denne våren blir laget med podcast. Det betyr at oppskriften 
ledsages av en lydfil hvor en matekspert og en matentusiast 
lager oppskriften mens de prater om matfakta, mathistorie, 
matkuriosa og smått og stort mens de tilbereder retten. På 
denne måten lager man faktisk mat sammen med ekspertene, 
får nyttige råd og tips underveis, og også litt underholdning.

Se etter disse 
badgé ene
Vårens temaer og tilhørende
retter blir tydelig  markert 
på MatPrat. Som disse, som 
markerer 17. mai, Påske og 
Podcast-rettene.

Med oppskrifter og 
podcast på matprat.no

fest og lettere da ger!

17. MAI

VÅR

PÅSKE
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          du garantert kan a nbefale kundene. 
                   Skikkelig god t er det også.

                  På MatPrat finnes det nå nye opps krifter under Sunn-kategorien som
         garantert ikke inneholder mer enn 550 kcal. I tillegg til eksotiskeretter inspirert 
                                                av land som Thaila nd, India og Japan. 

Biff med søtpoteter Biff med kimci

Biffsmørbrød med  hjemmelaget remulade Sesampanert kylling med eple- og fenikelsalat

Sunne retter

Disse oppskriftene 
er laget med et 
tak på maks 650 
kcal og gir smaks-
bomber som trygt 
kan nytes med 
god samvittighet. 
Pass på å ha magre 

kjøttsorter som 
kyllingfilet og ren-
skåret svinekjøtt i 
disken. Kundene vil 
ha råd og tips. Gi 
dem nettopp det. 
Og anbefal gjerne 
matprat.no.
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    #IronAware nessWeek 
  setter jern p å dagsorden

Mange tusen nordmenn lider av jernmangel, et 
næringsstoff som har flere viktige oppgaver i 
kroppen. En av hovedkildene til jern i det norske 
kostholdet er kjøtt, og jo rødere kjøttet er, jo mer 
jern inneholder det. MatPrat markerer derfor i
år World Iron Awareness Week med mål å øke 
bevisstheten rundt temaet.

Med en mastergrad i
 samfunnsernæring er 

Trine Thorkildsen ernærings-
faglig ansvarlig hos OEK. 

Vi har stillt henne disse 
spørsmålene om det økende 

fokuset på jern.

Hva er bakgrunnen for World Iron Awareness Week?
Iron Awareness Week ble første gang markert i fjor av vår 
søsterorganisasjon på New Zealand, og vil i år markeres av 
flere lignende organisasjoner verden over. Markeringen har 
til hensikt å øke bevisstheten omkring viktigheten av tilstrekkelig
 inntak av jern via kosten.

Hvorfor er det viktig å sette fokus på jern?
Jern er et næringsstoff som har mange viktige funksjoner i kroppen. 
Deriblant er det nødvendig for å opprettholde et godt immunforsvar, 
for at alle kroppens celler skal få det oksygenet de trenger og for at vi 
skal ha overskudd i hverdagen. 

Jernmangel er den vanligste og mest utbredte mikronæringsstoffmangelen 
på verdensbasis, og er en global folkehelseutfordring. Også i Norge får 
mange tusen i seg for lite jern. Spesielt utsatte grupper for jernmangel er
små barn, unge jenter og kvinner i fertil alder, gravide, samt de som har et lavt
energiinntak eller et veldig ensidig kosthold. Også de som trener ekstremt 
mye har et økt behov for jern. 

I hvilke matvarer finner man jern?
De desidert viktigste kildene til jern i det norske kostholdet er brød og kjøtt. 
Jern som finnes i kjøtt er mer tilgjengelig for opptak i kroppen enn jern i kornvarer.
Dessuten inneholder kjøtt et stoff som hjelper til å øke jernopptaket fra vegetabilske 
matvarer. Det er særlig de grovere kornproduktene som inneholder jern. Jerninnholdet 
varierer også for de ulike kjøttslagene og mellom ulike stykningsdeler. En god tommel-
fingerregel er at jo rødere kjøttet er, jo mer jern inneholder det. De magre biffene av 
storfe er i så måte et sunt valg. En biff (à 150 g) dekker om lag 1/4 av dagsbehovet for 
jern til en ung kvinne. 

Hvordan skal MatPrat markere denne uken?
I uke 16 vil MatPrat ha fokus på temaet i egne kanaler.

 I tillegg skal vi sammen med Animalia arrangere
 et fagseminar for helsepersonell og presse. 

Hva med din butikk?
Ting som er omtalt og aktuelt i media skaper 

oppmerksomhet og etterspørsel også i butikk. 
Temaet jern er ikke noen mediahype, men en 

folkehelseutfordring som man i 
ferskvareavdelingene gjerne også kan 

sette et fokus på. Det skal ikke mer til enn 
noen egenproduserte plakater i både betjente 

og selvbetjente disker med tankevekkende 
                                                                     spørsmål og facts:     

     
 l Får du i deg nok jern?

 l En av de viktigste kildene til jern i norsk 
    kosthold er kjøtt

 l En biff (à 150 g) dekker om lag 1/4 av 
    dagsbehovet for jern til en ung kvinne                                         

                         Eller lignende – og gjerne noen gode råd
 og tips fra betjeningen på kjøpet…                                                                       
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For svært mange er det en godt etablert 
tradisjon å tilberede og servere lamme-
kjøtt minst èn gang i løpet av påskeuken. 
 
Denne skikken kan føres helt tilbake til Det gamle testamen-
tets fortelling om israelittenes utferd fra Egypt, og tradisjo-
nen står sterkt hos både jøder og kristne den dag i dag.

Mest populært er det å tilberede lammestek, enten helstekt 
med ben, eller utbenet og surret. Lammestek omsettes ofte 
som helt lammelår med isben og mørbrad. For forbrukere 
som ikke selv mestrer kunsten å fjerne isbenet, kan det være 
vanskelig å skjære steken i pene skiver ved servering.

Det kan være mye å hente ved å også kunne tilby kundene 
oppstykket lammelår. Stek uten isben, flatbiff, lammemørbrad, 
skank og surret stek vil gi verdiøkning sammenliknet med til 
et helt lår. Lammelår i skiver og lammeskank er også produk-
ter som gir god valuta for pengene. Lammeskanker er trendy, 
og forbrukerne er villige til å betale en god pris, spesielt om 
de er pusset og gjort gryteklare. 

En lammestek er nok mat til 6-8 personer, avhengig av stør-
relsen. Det er ikke alle som lager mat til så mange, og å kunne 
tilby delikate stykningsdeler fra lammelåret til to eller fire 
personer, kan være en god måte å øke salget på. 

     Lammestek 
er tradisjonen tro

Ny rustikk lammestek

Lammemørbrad Lammeskiver på gresk
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Liten innsats gir 
stor lønnsomhet
Krosby AS i Oslo er ingen stor kjøttforedlingsbedrift. Men den 
er en betydelig leverandør når det dreier seg om å levere spesi-
elle produkter helt etter kundenes ønsker. 

Stykningsdeler og deiger av storfe, kalv, svin og lam, rå spesialpølser 
og  hamburgere, pølser, pålegg, postei, spekemat, kylling, and og 
kalkun er sortimentet, som forøvrig stadig er i endring. Kundene er 
alt fra Det konglige norske slott til hovedstadens bedre restauranter, 
storkjøkken og deler av dagligvaremarkedet. Det sier seg selv, at skal 
du konkurrere på service og kvalitet i denne delen av markedet, må 
du også ha medarbeidere med høy kompetanse og lang erfaring. Som 
pølsemaker Jon Åge Klarholm. Han har ett og annet å lære bort, om 
hvordan du for eksempel for høyest mulig lønnsomhet ut av et enkelt 
lammelår.

- Du vil kanskje synes det er litt tidkrevende første gang du gjør 
dette, sier han, men det går langt fortere etterhvert, og gjør du det 
på denne måten blir det minimalt med sortering. 
Et par tips på kjøpet: - Skjær ut lokket på flatbiffen, men la det sitte 
“fast”. Bankekjøtt/rundstek blir en flott stek med lokket fra flatbiffen. 

- En annen sak, du trenger ikke rense skanken for kjøtt. Kjøttet trek-
ker seg allikevel ned under steking, og resultatet blir en lammeskank 
med mere kjøtt. Det er kanskje litt uvant i en ferskvaredisk å se skan-
ken på denne måten, men det gir mer penger i kassa og mer fornøyde 
kunder.

Lokket skjæres av flatbiffen.

Første snitt, skanken skjæres av, kapp så 
hasen fra skanken.

Skjær ut isbeinet med mørbradbeinet.

 Flatbiffen pusses.

Legg ved bifflokket og fettsiden fra mørbraden i steka.

Ta ut mørbraden uten fettlokk.

Pakk den fint sammen til en stek som surres eller nettes.
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Skank: 0,510 kg á kr 179 =  kr      91,29
Flatbiff:  0,510 kg á kr 189 =  kr     96,39
Mørbrad:  0,400 kg á kr 189 =  kr     75,60
Stek:  1,210 kg á kr 129 =  kr   156,09
Bein:  0,620 kg á kr 19 =  kr       11,78
Sortering (til lammedeig) 
0,150 kg á kr 89 =  kr     13,35

Salgspris til sammen når låret 
er solgt som stykninger =   kr 454,50

Salgspris for lammelåret,
3,400 kg á kr 89 =   kr 302,60

Merfortjenesten på under 5 minutters 
stykningsarbeide ble altså kr 151,90 eller 
drøyt 50% verdiøkning. 

Mørbrad m/u lokk

Tre lammelår ble på 
noen få minutter til
disse stykningsdelene 

Lar du være å rense skanken (den synker allikevel ned 
under steking) blir det mere kjøtt igjen.

Under 5 
minutters 
arbeid på 

bakrommet
lønnte seg

Beina er ypperlige 
til å koke kraft på

Flatbiff m/u lokk

Stek Sortering

Skank
Stek med mørbrad
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Kalkun har tradisjonelt vært festmat, særlig til jul og nyttår, men 
etter hvert har den også fått innpass til dagligbruk. Ikke minst på 
grunn av nye, smarte pakningsvarianter.
 

Festmaten som også 
         har blitt hverda gsmat
Kalkunkjøtt er blant de aller magreste kjøttslagene, det er 
rikt på protein og fattig på fett og karbohydrater. Den milde, 
fine smaken kan kombineres med utallige smaksretninger 
når det gjelder krydder, saus, stuffing og annet tilbehør. 
Men en hel kalkun krever lang tilberedning, og utfordringen 
kan også være at kjøttet fort kan bli litt tørt. Men det har 
Prior gjort noe med, nemlig med produktserien Garantert 
Saftig Kalkun, med en nærmest revolusjonerende stekepose 
som gjør at saftigheten bevares i kalkunkjøttet, samtidig 
som man får stekeskorpe når posen åpner seg under ste-
keprosessen. Denne stekemetoden gjør at man kan bruke 
mindre salt og krydder for å oppnå samme smak, og disse 
produktene er derfor mindre saltet enn standard krydrede 
produkter. Dessuten garantert saftig og mørt hver eneste 
gang.

Prior Garantert Saftig Kalkun kommer i fire varianter - filet, 
bryst og lår. Kjøttet er renskåret, krydret og for øvrig 
ubehandlet. Så gikk det da også helt til topps i DLF (Dag-
ligvareleverandørenes Forening) sin kåring av årets innova-
sjon. - Med dette har vi gitt forbrukerne løsningen på saftig 
kalkunfilet - hver gang. Og vi har med dette også gitt for-
brukerne et alternativ på middagsbordet, sier kategorisjef i 
Nortura, Kjersti Sørby.

Hos Meny Tangen på Nesodden utenfor Oslo er det Lena 
Rønning som styrer med ferskvarene. Der har de løftet 
kalkun og fjærfe opp til nye høyder.

- En hel kalkun er jo fort en 3-4 timers foreteelse, sier hun, 
men med Priors kalkunvarianter er mager og god hverdags-
mat klar etter 40 minutter i ovnen. Mange kunder vet hva 
man skal ha, men ikke bestandig hvordan man skal få det til. 
Med disse produktene kan hvem som helst lykkes. Og lykkes 
har butikken også gjort med fjærfe som varegruppe. En hel 

reol frister med ikke bare kalkun i forskjellige pakninger og 
varianter, men med and og kylling også, i et særdeles as-
sortert utvalg. 

- Dette er 
nok et bevis
 på at varetrykk 
selger, fastslår hun.
 – På Nesodden er det bra etterspørsel etter økologiske

 varer, og med en komplett disk som kan tilby et sortiment 
med de fleste varianter eksponert, selger vi også mer av alt.
Og en demonstrasjon med smaksprøver i ny og ne topper 
bestandig salget, avslutter hun med et blunk. 
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Reinsdyrstek 
   til påskekosen

Stek passer perfekt når man har flere gjester. Reinsdyr-
stek serveres gjerne på tradisjonelt vis. Har du tenkt på 
at enkle variasjoner på tilbehøret kan gjøre steken mer 
spenstig og spennende?

Steken blir skåret ut som et helt stykke fra låret, og 
finnes i varianter med og uten ben. Det finnes både små 
og mellomstore steker, vanligst er den som er surret.
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På 1-2-3 har kundene dine den perf ekte stek

Når steketermometeret viser 
55 - 60 °C har steken en rosa snittflate 
og er medium stekt. Ved ca. 75 °C 

er den gjennomstekt (tar ca. 2 timer). 
La steken hvile i 15-20 minutter før du 
skjærer i den.

Påske er tid for hyggelige og uformelle lag. En god gryte 
eller wrap med reinsdyrskav slår ikke feil etter en 

lang skitur, eller om vennegjengen skal samles til noe enkelt 
og godt. Skav er tynne skiver reinkjøtt skåret fra bog 

og nakke – og er utgangspunkt for kjappe retter som du har 
ferdig på under 20 minutter.

1.  Gni reinsdyrsteken inn med salt og pepper. 2.  Brun den raskt på alle sider i en   varm stekepanne med smør.

3. Legg steken i en langpanne og stikk inn et steketermometer i den tykkeste 
        delen av steken. Sett langpannen i stekeovn på 125 °C. 

21 

Raske retter med skav
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  millioner påsk e-egg 
       skal fortær es l Eggene bør være romtempererte, 

 mye lettere å skrelle etter koking.

l Koker opp vannet før jeg legger i 
 eggene. Pleier å stikke et lite hull i 
 den butte enden av egget (der luft
 lommen sitter) før jeg legger eggene
  opp i vannet. Gammel vane.

l Når jeg hardkoker eggene koker 
 jeg de da i 8 -  9 minutter, kanskje 
 litt kortere. Avhenger litt av størrel-
 sen på eggene. Da har plommen som 

 regel passe konsistens (liker at den 
 er ørlite granne bløt helt i midten, 
 men ikke mer enn at de fortsatt kan 
 deles med en eggedeler uten å flyte 
 ut og grise for mye).

l Avkjøler de litt i kaldt rennende vann 
 rett etter koking.

l Digger å ha hardkokte egg på ristede 
 brødskiver med avokado, speke-
 skinke og tomat!  

Egget er sterkt knyttet til påsken gjennom symbolikk 
og tradisjoner som går tilbake til førkristen tid. Vi nord-
menn mer enn dobler vårt forbruk av egg i løpet av 
påsken, og det er først og fremst det kokte frokostegget 
som er populært. 
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Bløtkokt og hardkokt egg ligger på topp, tett fulgt av eggerøre, stekt egg og 
bacon og omelett. Egg brukt i bakverk som vafler og kaker følger hakk i hæl, muli-
gens som følge av at mange blåser ut egg for å dekorere og pynte skallene. 
Festmåneden mai holder også eggeforbruket høyt. «Alle» skal bake kaker til 17.mai, 
dåp, konfirmasjon eller bryllup, og de fleste kaker inneholder egg – både i selve 
bakverket, og i krem og fyll. 
Eggerøre og spekemat er også populær mat når nordmenn samles til fest. Et godt 
alternativ til tradisjonell eggerøre kan være eggesalat eller fylte egg. Det vil uan-
sett være stor aktivitet i eggehylla, så sørg for å ha nok egg på lager.

Perfekte frokostegg
Gunnar Thoen er analytiker hos OEK og har et lettere fanatisk 
forhold til tilberedning av egg. De som følger hans lille rituale 

er garantert perfekte, kokte egg.

l Hver nordmann spiser i gjennomsnitt ca. 
12,5 kg egg i året. Det vil si et sted rundt 190 
egg pr. person pr. år, eller ca. 1/2 egg om 
dagen. Dette er inklusive egg i baking og 
annen matlaging. 

l I påskehøytiden dobles forbruket av egg 
i Norge. Da spiser vi ca. 23 millioner egg i 
løpet av de 5 påskedagene fra skjærtorsdag 
til 2. påskedag.  Det vil si at hver nordmann 
spiser rundt 1 egg hver påskedag.

l Høna legger sitt første egg når hun er 
ca. 19 uker gammel. Hun verper nesten ett 

Godt og moro å vite om egg
egg hver dag: i løpet av en uke verper hun 
ca. 6 egg.

l Vi har i dag ca. 4 millioner verpehøner i 
Norge.

l Et egg veier i gjennomsnitt 63 gram.

l Ett egg består av:

 Ca. 57 % eggehvite

 Ca. 33 % eggeplomme

 Ca. 10 % skall



24 25

 Spennende       kjøpe.  
 Lønnsomt       selge. -Vi så at det var ledig plass i premium-markedet. Så da 

tok vi den. Tind har utviklet nye produkter på gamle 
tradisjoner. Det ble suksess.å

Rune Lødøen, som er daglig leder 
hos Tind Spekvarer, har viet hele 

sitt yrkesaktive liv til spekematproduk-
sjon på Stranda. Han begynte som 
16-åring, for 38 år siden, og utstråler et 
inntrykk av å kunne enhver arbeidsope-
rasjon og kjenne selv den aller minste 
skrue i maskineriet, både menneskelig 
og maskinelt. I tillegg har han en dyp 
lidenskap for spekemat. Men om 38 år 
kan synes som lang tid, er tradisjonen 
han bærer på sine skuldre av langt 
eldre dato. Allerede i 1884 begynte Karl 
Ringstad, som siden startet Ringstads 
Pølsefabrikk, med å lage sine aller 
første spekepølser på Sunnmøre, midt i 
den vakre og barske vestlandsnaturen.

Nye visjoner
Men merkevaren Tind er av langt nyere 
dato. Nye eiere med fot i virksomhe-
ten tok over eierskapet i 2005. - Da 
orienterte vi oss på nytt i markedet, 
forteller Lødøen, og satte oss fore å re-
vitalisere den norske spekematen som 
festmat. Vi ville lage god og spennende 
spekemat uten fokus på prispress. Vi 
tuftet virksomheten på skaperglede, 
kunnskap, dugnadsånd og å være hel 
ved i ett og alt. På det tidspunktet 
var premiumsegmentet for spekemat 
dominert av importvarer, og kun 10% 
av forbrukerne kjøpte premiumproduk-
tene. Nå er dette segmentet vokst seg 
langt større.

Særegent og lokalt
I dag fordeler omsetningen seg på 80% 
leieproduksjon av vanlig spekemat og 
20% av spesialprodukter under den 
egne merkevaren Tind. – Tidligere 
var det norske spekematmarkedet 
dominert av masseproduserte produk-
ter som var billige og hadde et høyt 
innhold av både fett og salt. Men folk 
flest reiser mye og får nye inntrykk, og 
forventer å finne den samme kvaliteten 

Rune Lødøen er hands-on
med Tinds spekevarer.
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og smaken her hjemme. I tillegg til at 
den generelle matinteressen stadig er 
økende og pådrivende når det gjelder 
kvalitet. Vår tilpasning til dette marke-
det har vært å lage særegne, norske 
produkter. Det er bare å se på hva som 
har skjedd med ølet. Etter hvert kryr 
det jo nærmest av mikrobryggerier 
som produserer øl med lokal smak. 
Det samme gjelder for spekemat. Det 
finnes faktisk urter som aldri har vært i 
noen spekepølse…
Vi engasjerte kokker med Michelin-
stjerner for å være med på å utvikle 
og evaluere produktene våre. Av 18 
produkter godkjente de 6 av dem. Vi 
utviklet emballasjedesign som skulle 
speile produktenes kvalitet. Det resul-
terte i at vi fikk tildelt Designprisen fra 
Norsk Designråd. 

Aroma i fritt spillerom
-Utgangspunktet for alle produktene er 
lavt saltinnhold, og vi har gått flere 
runder for stadig å redusere dette. For 
fenalår og spekeskinke er det nå ikke 
mulig å gå lenger ned når det gjelder 
salt. Men det har ikke bare gitt sunnere 
produkter. Det har også gjort at de 
aromatiske smakene får fritt spillerom, 
slik at kjøttsmaken, krydderne, urtene 
og modningen lager et spennende og 
harmonisk smaksbilde. Smakene spen-
ner fra det rene, norske, til det mer 
sydlandske. Her er for eksempel noen 
varianter av spekpølse:

• med rein og svarte bær
• med akevittkrydder
• med sydlandske urter
• med lam og rødt krydder
• med elg og enebær
• med fennikel
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Nye bruksområder
Økt salg av premiumproduktene gjør 
at totalmarkedet vokser, men speke-
mat er norsk tradisjonsmat på både 
godt og vondt. Det som noen synes 
er velkjent og godt blir av andre sett 
på som utdatert og kjedelig. - Å tilføre 
nye smaksretninger bidrar selvfølgelig 
positivt til nye holdninger her, fortset-
ter Lødøen. Men nye bruksområder er 
også viktig for å øke volumet. Dette 
kan gå ut på å skape nye retter ved å 
bytte ut velkjent tilbehør som potet-
salat og eggerøre med pesto og aioli, 
bruke spekemat som alternativt snacks 
istedenfor peanøtter og potetgull, eller 
som hovedingrediens i et smårettmål-
tid. Eller rett og slett som smakstilsetter 
til varme retter, som dryss over torske-
filet eller topping på pizzaen…

Oppegåande kvardagsmat
Jan og Gisle er to dyktige fyrer som 
jobber som pølsemakere på fabrikken. 
De er stolte av yrket sitt og har mange 
års erfaring med å utvikle og produsere 
god og annerledes spekemat. En dag 
fikk de en idé om å lage ”kvardagsmat”.

God, norsk sunn spekemat, men litt 
rimeligere, slik at alle kunne kjøpe dette 
hver dag. Tuftet på norske speketradi-

sjoner, men rettet mot en yngre mål-
gruppe. De som var i ferd med å flytte 
hjemmefra og betale for sin egen mat, 
og dermed skape sine egne matvaner. 
Det var klart at ”Taco-generasjonen”, 
som var vokst opp med litt mer ekso-
tiske smaker, måtte få produkter som 
smakte litt ekstra og var litt kulere, med 
smaker av chili, paprika, bailikum…
Navnet på serien kom av seg selv da 
Gisle plutselig utbrøt: - Jan, dette er 

høgst oppegåande kvardagsmat. Og 
slik ble det. Nemlig ”Jan & Gisles oppe-
gåande kvardagsmat”. En internasjonal 
serie spekeprodukter med utenlandsk 
krydder, men med et norskt utgangs-
punkt, og ganske annerledes alt annet 
både når det gjelder smak og embal-
lasjedesign.

Tinds pølsemakere, Jan & Gisle, 
har blitt en egen merkevare.
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Eksponering og smaking
Tind har hatt suksess med å tenke 
nytt. Med å ta utgangspunkt i det 
tradisjonelle og tilføre noe nytt og 
egenartet som har truffet forbrukere 
med matinteresse og større og større 
krav til kvalitet. Som igjen har skapt nye 
bruksområder og totalt sett et større 
marked. Produkter hvor det er tatt 
høyde for konkurransen fra utlandet, og 
som kundene er villige til å betale mere 
for. Derfor er premiumsegmentet ikke 
like prispresset som volumsegmentet, 
og gir butikkene en bra avanse. Vi spør 
Rune Lødøen tilslutt om hans beste råd 
til de butikkene som vil ta sin andel av 
den norske spekematsuksessen.
 – Gi rom for eksponering og gi kun-
dene muligheten til å prøve, svarer 
han. – Folk glemmer fort, og det er 
alltid en utfordring i det å få folk til å 
prøve. Men har de først fått smaken på 
det, blir de etter hvert lojale mot både 
merket og butikken, og handler igjen 
og igjen, så det er vel den beste inves-
teringen i markedet man som butikk 
kan gjøre. 

For vår del vil vi gjerne tillegge at det 
å ha en passe porsjon lidenskap til det 
man holder på med, ofte er den beste 
forutsetningen for å skape god butikk, i 
flere betydninger.
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Som med så mye annet her i livet er 
det ikke ett, enkelt svar, men summen 
av flere ting som ligger bak suksessen. 
Én ting er ferskvaresjefen sjøl, Kåre 
Reppen – kokk og butikkslakter – og 
legg gjerne til kundebehandler av rang. 
Vi mistenker ham for å være vel så mye 
utenfor disken som bak den, med råd, 
tips og anbefalinger og dialog med 
kundene. – Dialog kan flytte fjell, sier 
han, og viser gjerne til kontakten med 
Tind som leverandør, og den salgshjel-
pen han får derfra. – Tind er frampå 
som leverandør.
- De kjører demoer her i butikken, noe 
som hjelper veldig på salget. Dessuten 
er de en desidert innovatør når det 
gjelder spekemat her til lands. Når 
andre fortsatt leverer salami, smaker, 
tester og leker Tind seg til stadig nye 
varianter med spennende krydder og 
urter. Det dreier seg om rene produkt-
endringer, og ikke bare pakningsend-
ringer. De jobber også hardt med å 
redusere saltinnholdet og øke kvalite-
ten. Så deres produktutvikling tjener vi 
penger på også. Tind-eksponeringen 
er ikke så stor i volum, men den består 
av ordentlige eksponeringsstativ og 
oser av kvalitet. I tillegg er den plassert 
på beste salgsplass i butikken. Det er 
av og til også skjæremaskinen, utenfor 
butikken i helgene eller inne i selve 
ferskvareavdelingen. En aktivitetsmag-
net som selger varer der og da, og som 
skaper preferanser og mersalg på sikt.

Ultra på Ski Storsenter er Tinds største kunde. 
Spørsmålet er: Hva har gjort dem til det?

  Suksess-           formelen
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Mere plass skal ikke til for å få en solid 
omsetning av premium spekevarer.
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MatStart – 
Barnas eget 

MATUNIVERS!

MatStart.no er et nettsted med oppskrifter spesielt tilrettelagt for barn i alders-
gruppen 9-12 år. Her er det matglede, og mestringsfølelse og stolthet over å ha laget 

noe selv som står i sentrum. 

På matstart.no finnes det gode opp-
skrifter til etter skoletid-mat, familie-
middager og koseoppskrifter. Det er 
store forskjeller når det gjelder erfaring 
på kjøkkenet i denne aldersgruppen. 
Når barna kommer inn på nettsiden 
kan de velge oppskrifter etter hvilke 
kjøkkenredskaper de får lov til å bruke 
og vanskelighetsgrad. Før de setter i 
gang er det listet opp hva de trenger 
av ingredienser og utstyr for å lage den 
retten de har valgt - så er det bare å 
vaske hendene og sette i gang! Selve 
oppskriftene er bygget opp med forkla-
rende gode, illustrative bilder til hvert 
steg, og det er enkelt å bruke både 
med nettbrett og PC. 

Nå er det masse fine vinneroppskrif-
ter som barna kan kose seg med på 

MatStart. Ingredienslistene består blant 
annet av renskåret svinekjøtt, kokt 
skinke, egg, reinsdyrskav, fullkornsris, 
spennende krydder, frukt og grønnsa-
ker. Hva med å la barna lage skinke- og 
purrepai eller karrigryte til middag? 
Eller hva med wraps med reinsdyrskav? 
En lærerik og morsom ettermiddags-
aktivitet for barna, og det blir gjerne 
ekstra stas å smake på noe nytt når man 
har laget det selv!

Trygghet 
Trygghet er viktig på kjøkkenet, både 
for store og små. På MatStart tar vi 
trygghet på alvor og etter bruk av steke-
ovn eller kokeplate kommer det opp 
en ørn som minner barna på å skru av 
stekeovnen eller kokeplaten. Vi ønsker 
å bidra til å skape nysgjerrighet og 

interesse for å lage mat, samtidig som 
foreldrene skal føle seg trygge. 

Mat som gir energi og glede
Som foreldre kan man legge forholdene 
til rette for at skolebarna kan lage seg 
gode og fornuftige mellommåltider 
når de kommer hjem med noen enkle 
knep, enkle oppskrifter og innkjøp av 
gode matvarer. Det kreves litt planleg-
ging, men det føles godt når man vet at 
det er god investering i barnas helse. 
Pasta med egg og pesto, matmuffins 
med squash, ost og salami eller sunne 
banan-ispinner er retter som nok faller i 
smak hos sultne skolebarn. 

Ved kjøkkenbenken får de 
kjennskap til ulike råvarer, 

smaker og lukter, og får 
utvikle kjærlighet til mat 

og matlaging. Det er kunn-
skap de vil ha både nytte 
og glede av hele resten 

av livet!

Skinke- og purrepai Karrigryte

Matmuffins med squash, ost og salami Sunne banan-ispinnerWraps med reinsdyrskav Pasta med egg og pesto
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Periode Tema Kategori Produkter
 
uke 13 - 21 Vår  Vårfornyelse   
  Tradisjon Påske: Lammekjøtt, reinsdyrkjøtt, egg
   Sunn Biff, strimlet svinekjøtt, kyllingfilet
    Gjest Spekemat, egg (eggerøre, kaker og desserter), kalkun
uke 22 - 32 Sommer  Litt ferie hver dag     
   Gjest Svinekjøtt, kylling, storfekjøtt, spekemat
   Sunn  Renskåret svinekjøtt
    Rask Spekemat, pølser, kyllinglår
    Familien Svinekjøtt, kylling, storfe, spekemat 
uke 33 - 36 Skolestart  Endelig hverdag    
 MatStart Familien Svinekjøtt, kylling, storfekjøtt, egg (omelett), kjøttpålegg
uke 37 - 45 Høst  Naturen spanderer    
  Gjest Lammekjøtt, reinsdyrkjøtt
    Kos Egg (dessert), biff
    Tradisjon Koke- og grytekjøtt
  Familien Koke- og grytekjøtt
uke 46 - 53 Jul  Sammen skaper vi jul    
  Gjest Egg (kaker og dessert), reinsdyrkjøtt, kalkun
    Rask Svinekjøtt (førjulsmat og romjul)
    Tradisjon Ribbe, pinnekjøtt, skinkestek, svinekam, sylte og ruller
   Familien Baking, svinekjøtt (førjuls- og romjulsmat)

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

Aktivitetsåret 2015


