
www.Matoppskrift.no

- norges største samling av matoppskrifter med utregnet 

næringsinnhold og allergeninnhold



Matoppskrift.no  - kort fortalt
 Matportal med informasjon om og oppskrifter på mat og drikke

 spesielt fokusert på diett/allergi, hverdagsmat og norsk mat.

 Og fokuset er pr 2021 konsentrert om oppskrifter med utregnet næringsinnhold og allergener. Og tjenester rundt dette.

 Samt ingredienser og da særlig rundt diett, allergi og annet lignende temaer.

 De fleste oppskrifter har utregnet næringsinnhold, pris og allergeninnhold. Utregnet næringsinnhold, pris og 

allergener er unikt i Norge og oppdateres dynamisk etter oppdateringer av innhold og pris på ingredienser

 I tillegg flere andre tjenester som:

 Omfattende søkemuligheter

 Utfyllende artikler og guider

 Utfyllende info om ingredienser og deres produsenter

 Utfyllende sammenligninger av oppskrifter, råvarer, næringsinnhold og andre egenskaper.

 Spesielle oppskrifter for dietter, allergier, vegetar, lavkarbo mm.

 Ernæringsinformasjon og info om forskjellige dietter.

 Oppskrifter fra mange forskjellige land.

 Omfattende utvalg av drinker og drikkevarer.

http://www.billettservice.no/
http://www.billettservice.no/


Matoppskrift.no  - bak fasaden
 Drives av aksjeselskapet DatabaseSør AS hvor Knut Pettersen eier100 % av aksjene.

 Nettsidene startet i 2002 og er også en av Norges eldste eksisterende matsider.

 Redaksjon og kontor i Kristiansand.  Webservere står i serverhall rett utenfor Oslo.  All 

administrasjon og drift foregår over internett.

 Knut Pettersen har selv Crohns sykdom og er veldig engasjert med mat, ernæring, diett, 

allergi ol etter nær 40 års erfaring med fordøyelsessykdom. 

 Nettsidene er pr Januar 2021 helt selvstendige og har ikke noe tilhør til andre medier 

eller mediekonsern.

 Finansiering er reklamebasert og for øyeblikket konsentrert gjennom Google Adsense og 

Adwords.  Google sine annonser kjører automatisk på mine sider og kontrolleres fullt ut 

av google. Noen steder er det og annonser fra Strossle.

 Sidene er responsive og tilpasset alle skjermstørrelser og enheter

 Fra 2021 vil driften av sidene og tjenestene på siden konsentrere seg mer og mer om alt 

rundt dietter, allergier, ernæring, vegetar og dette koblet mot oppskrifter og produkter. 

Dette pga jeg selv har store problemer med sykdom og fordøyelse, og derfor bruker min 

kunnskap til å gi ut rett informasjon til andre med og uten slike problemer.

http://www.billettservice.no/
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Demografi og brukere desember 2020 

Ca 375 000 unike økter i desember 2020

Ca 525 000 sidevisninger i desember 2020

Ca 304 473 unike brukere i desember 2020

 Under 25 år > 6 % 

 25-34 år > 22 % 

 35-44 år > 12 % 

 45-54 år > 14 % 

 55-64 år > 24 % 

 65 år+ > 20 % 

 Mann > 42%

 Kvinne > 57%

Unike/Sidevisninger
Desember 2020 iflg
Google analytics

Alder

Kjønn

Fordeling av lesere.
Mobil: 73 %

Tablet: 6 %

Desktop: 21 %

96,5% fra Norge

Litt tall for hele 2020 vs 2019:

3,2 mill unike økter, som er 35% over 2019

2,28 mill unike brukere, som er 42% over 2019

4,58 mill sidevisninger, som er 33% over 2019



Kontaktinformasjon

Ta kontakt med meg for nærmere info om nettsidene, 

diverse forespørsler ol:

Jeg besvarer kun mail.
Knut@matoppskrift.no

mailto:Knut@matoppskrift.no

