
I hvilken grad syns du Norge er en matnasjon i 
dag? 
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I hvilken grad mener du Norge har mulighet til å 
utvikle seg til en matnasjon? 
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Hvilke to av disse egenskapene mener du er de viktigste et 
land må ha for å kunne kalle seg en Matnasjon?
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Og til slutt: Hvilke 3 land de mener norske 
forbrukere er de fremste matnasjonene i verden?
• Frankrike 57%
• Italia 51 %
• USA 25%

• Og Norge.... 22 % (Men vi slo svenskene som bare 3 prosent har med 
på listen over topp 3 matnasjoner.)
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