29

Dagens Næringsliv | Onsdag 28. desember 2016

Hun har solgt over 200.000 kokebøker og er
landets største matblogger. Nå bygger hun om
nettsiden for blant annet å kunne koble seg
enda tettere på verdikjedene i matbransjen.
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og på DN.no
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Oslo

P

izza, taco og sushi har
revolusjonert
nordmenns matvaner de
siste tiårene.
Minst like dramatisk
er endringene som er i
ferd med å kaste helt om på måten
vi handler matvarene våre på.
Hjemme på kjøkkenet i eneboligen på Fjellhamar, en halvtimes
kjøring øst for Oslo, står Norges
største matblogger med begge
bena trygt plantet midt i den nye
matrevolusjonen.
– Jeg har veldig tro på en løsning der folk selv kan velge hva de
vil ha i matkassen sin, sammen
med dopapir og vaskepulver, sier
Trine Sandberg (52), kvinnen bak
Trines matblogg.
Stadig flere matkasseaktører
kniver om å få levere ingredienser
til hverdagsmiddager og festmåltider hjem på døren til oss.
Det var derfor ingen tilfeldighet
at kjendiskokk Eyvind Hellstrøm
kunngjorde et nytt samarbeid om
oppskrifter, produkter og annet
innhold med den nettbaserte matvarebutikken Kolonial.no tidligere i høst.
Konkurrenten Adams matkasse
er bygget rundt landslagskokk
Adam Bjerck, mens tv-kokken Ole
Martin Alfsen trekker kunder til
Godt levert.

Sa opp juristjobb

Matvanens makt

Trafikkveksten på Trines matblogg har vært enorm siden
starten i 2011. Ukentlige økter fra februar 2011 til desember 2016. Tusen
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Det er lenge siden trebarnsmoren
Trine Sandberg bestemte seg for å
ta mat på alvor. Hun kuttet ut jobben som jurist i Utdanningsdirektoratet for godt i fjor høst.
– Spørsmålet jeg måtte stille
meg, var om jeg skulle si opp jobben eller legge ned bloggen.
Det var jobben som røk.
Oppskrifter som «Focaccia – nå
i stor langpanne», «Kanelsnurrer»
og «Thaisuppe med kylling og red
curry» genererer så mange treff på
Trines matblogg at det er mer enn
nok til å forsvare beslutningen.
Omtrent samtidig som hun sa
opp jobben, tok hun en annen viktig beslutning.
Til da hadde hun stått på familiekjøkkenet oppe i første etasje
og kokkelert, eksperimentert og
fotografert.
Kopper og kar som i dag fyller
bloggkjøkkenet, hadde familien
tidligere på sitt private kjøkken. I
tillegg var det fotoutstyr og stadige besøk i forbindelse med
møter, intervjuer og filming.
Bloggvirksomheten tok rett og
slett litt over både stue, kjøkken
og kontor.
Nå tok hun og lærermannen
Viggo noen grep for å beskytte privatlivet.
– Da jeg bestemte meg for å
gjøre dette, ble det også viktig å
skille privatliv og blogg, forteller
Sandberg.
Løsningen ble å «ta tilbake»

Kok på kokeboktoppen

Nordmenn ser ikke ut til å få nok av kokebøker.
Topp 10 kokebøker på norsk utgitt etter 2012

Tittel
1 Trines mat:
favoritter og ukemenyer
2 Trines mat 2
3 Alene hjemme:
kokebok for små husholdninger
4 Hverdagsmat:
middag for alle
5 Ølbrygging fra hånd til munn
6 Hellstrøm jr.
7 Mat med mer:
Hverdagsmat for glede, overskudd og helse
8 Det søte liv
9 Fiskekokeboka
10 Ølboka:
En guide til øl i Skandinavia
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utleieenheten i underetasjen og
bygge den om til bloggkjøkken.
I samarbeid med hvitevareleverandøren Siemens og kjøkkenleverandøren Sigdal innredet
hun et lite, men proft, kjøkken
med blant annet to sterke stekeovner, arbeidsflater i mørk stein
og et dyrkingsskap for å kunne
være selvforsynt med grønne
urter gjennom mørketiden.
Alt bloggservise og nesten alle
kokebøkene ble flyttet ned på
«hybelen», som tidligere ble leid
ut.
– Hva er mest lønnsomt – utleie
eller bloggkjøkken?
– Vi taper jo ikke på det. Aksjeselskapet mitt leier det av mannen
min og meg.
Som en ekstra bonus kan hun
nå lage mat nede på bloggen og
servere til familien oppe, og la
rotet stå igjen nede.
– Det kunne se ganske herjet ut
etter at jeg var ferdig og hadde
fotografert maten. Nå kan jeg gå
ned her og rydde opp etter at vi
har spist.

Fra bunn

Denne morgenen har hun satt deig
til julebrød, som hun baker ut
mens DN er på besøk. Rynker og
sprekker i deigen stapper hun innunder de runde brødemnene så de
skal bli glatte og fine.
– En profesjonell baker ville sikkert vridd seg. Jeg tror det er noe
av grunnen til at folk liker bloggen
– at jeg er ikke proff, sier Sandberg.
I ulvetimene før middag kan
det stadig oftere observeres middagsshoppere som søkende driver
gjennom matbutikken med mobilen foran seg.
På skjermen frister en varmende gulrotsuppe med appelsin
og ingefær, eller en kyllingrett
med tomat, basilikum og mozzarella, eventuelt en garantert ikke
slankende oreokakeoppskrift.
Trine Sandberg tror noe av nøkkelen til suksessen er at hennes
utgangspunkt var som mange
andres:
Hun var en travel trebarnsmor
avhengig av at råvarene var tilgjengelig i nærbutikken.
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Da jeg bestemte
meg for å gjøre
dette, ble det også
viktig å skille
privatliv og blogg
Trine Sandberg, matblogger
Hun hadde ikke tid til å koke
kraft av fiskeben i timevis før hun
kom i gang med middagen.
– Folk flest bruker buljongterning eller fond, sier hun kontant.
Som andre bloggere kommer en
del av inntektene hennes fra sponsede innlegg. Da skriver hun om
produkter hun selv bruker i matlagingen. Men aldri om ferdigmat.
– Jeg lager mat fra bunnen av,
derfor er det uaktuelt å promotere
ferdigmat, sier hun.

Matmillionær

For snaut to år siden startet Trine
Sandberg aksjeselskapet Trines
Mat as.
Regnskapstallene viser en
omsetning på hele 3,5 millioner
kroner det første året, og et overskudd på nesten 1,5 millioner kroner.
I 2016 nærmer omsetningen seg
fire millioner kroner.
Inntektsstrømmene rundt bloggen er mange, men det første driftsåret preges av et veldig salg av den
første kokeboken, «Trines mat».
Den er ifølge forlaget Cappelen
Damm trykket i 171.000 eksemplarer, og har siden fått følge av
«Trines mat 2» i et opplag på vel
72.000.
– En god del kommer fra den
første boken, men akkurat hvor
mye vil jeg ikke si, sier hun.
Annonsesalget på bloggen har
Sandberg satt bort til AdLink
Media. Hvor mye hun får for et
sponset innlegg, vil hun ikke ut
med, men andre bloggere i toppsjiktet tar mellom 50.000 og
80.000 per stykk.

