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Julen er hjerternes fest
Julen er hjerternes fest, og julen er en
dejlig tid med hygge, eftertænksomhed,
hjertelighed, god mad og levende lys. I
år har jeg valgt at samle en række gode
venner og kollegers allerbedste juleopskrifter i denne jule e-bog, som du kan
downloade helt gratis. Det er blevet til
en vifte af velduftende, velsmagende
og inspirerende juleretter, bagværk og
konfekt.
I december måned og i juledagene
ynder jeg at samle venner og familie omkring mig, og jeg nyder at skabe dejlige
måltider, sundt sødt og lune drikke, som
vi kan hygge os med.
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Julen er en samlingstid, hvor vi mødes
om bordets glæder og fristes af gløgg,
æbleskiver, konfekt, kager og julemad
i lange baner. Det er hyggeligt, og her i
bogen kan du hente inspiration til såvel
traditionelle som nye og måske også lidt
sundere lækkerier til såvel julebordet
som til julehyggen.
På de følgende sider finder du således
opskrifter på sundere versioner af de traditionelle juleretter, kager og konfekt.
Jeg håber, at bogen og opskrifterne må
bringe glæde, og så vil jeg ønske dig en
rigtig glædelig jul.

Anet te
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Julehygge i en kold tid
Vi forbinder ofte julehygge med et glas
varm gløgg, fyldt med rosiner og krydderier. Gløgg er baseret på rødvin og kan
også indeholde andre former for alkohol. Det kan være en udfordring, hvis du
skal køre bil. Derfor får du her to varianter, en traditionel rødvinsgløgg samt en
hvid gløgg uden alkohol, som også kan
serveres for familiens børn.

Traditionel rødvinsgløgg
Gløggessensen skal trække i fem dage
og rækker til 5 liter færdig gløgg
½ l vand
200 g kokossukker
4 hele kanelstænger
1 tsk hele nelliker
1 tsk hel allehånde
1 økologisk appelsin
½ økologisk citron

Anettes hvide gløgg uden alkohol

1 ½ dl portvin

1 l økologisk ufiltreret æblemost

½ dl mørk rom

1 økologisk appelsin
½ økologisk citron
frisk ingefær, skåret i ultratynde skiver
3-5 stjerneanis
6 kardemommekapsler
75 g lyse rosiner
25 g hakkede mandler

Skær citronen og appelsinen i skiver.
Varm æblesaften op med krydderier og
citrusskiver. Kog blandingen i cirka 10
min. Hæld gløggen i glas, hvor du har
placeret rosiner og hakkede mandler i
bunden.
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Opvarm ingredienserne undtagen citrusfrugter og alkohol og lad blandingen
koge ind til en sirup. Tilsæt herefter
citrusfrugter i skiver. Afkøl essensen og
tilsæt herefter spiritus. Lad den trække i
fem dage på køl. Den dag du skal servere
gløggen, blander du 1/5 af essensen med
en god flaske rødvin, tilsætter mørke
rosiner og hakkede mandler, luner den
og hælder den varme gløgg op i glas.
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Mormors brunkager
Ingen jul uden min mormors brunkager.
Min mormor bagte de allerbedste brunkager, og smagen og duften af dem, står
stadig i min hukommelse som selve indbegrebet af jul. Smagen og sprødheden
er fænomonal, og du får den fantastiske
opskrift herunder. Jeg håber, at du bliver
ligeså begejstret som jeg for de ægte,
gammeldags, sprøde og velkrydrede
brunkager.
Ingredienser til cirka 50 stk.
150 g gammeldags kærnet smør
150 g kokossukker
50 g sirup
3 g stødte nelliker
3 g stødt allehånde
2 g stødt kardemomme
5 g ægte kanel fra Ceylon eller Sri lanka
5 g potaske udrørt i 2 spsk. vand

Fintrevet appelsinskal fra 1 lille økologisk appelsin
300 g stenkværnet, sigtet speltmel
eller hvedemel

Fremgangsmåde: Smelt smør og kokossukker forsigtigt i en gryde. Det må ikke
boble eller koge. Tilsæt krydderierne og
rør. Herefter røres potasken med 1 spsk
vand og tilsættes sammen med hakkede mandler, reven appelsinskal. Tilsæt
melet lidt efter lidt og saml dejen til en
fast masse. Rul dejen til en pølse, pak
den ind i madpapir og læg den i køleskabet i et par timer.
Skær herefter tynde skiver af »pølsen«
og læg dem på en bageplade beklædt
med bagepapir. Bag kagerne ved 190
grader i cirka 7 minutter, til de er pænt
brune.

50 g smuttede, hakkede mandler
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Julen er hygge
December er hygge, med familie og
venner. Vi samles rundt om bålet, og vi
nyder duften og smagen af julens krydderier. Vores børn er blevet voksne nu,
så julen her i huset er under forandring.
Det ene år holder vi jul herhjemme med
alt, hvad der hører til en god gammeldags jul. Året efter kan det være at vi
helt dropper julen og i stedet rejser med
familien til de varme lande.

De eneste juletraditioner, som vi
virkelig ærer og bærer videre, er brugen
af julekrydderier i alverdens mad og
drikke samt princippet om, at der altid
er plads til en ekstra tallerken rundt om
julebordet. Her får du tre af mine favoritopskrifter, som jeg nøje har udvalgt her
til Anettes fine jule e-bog. God fornøjelse
med julelækkerierne.

Susy Grundahl er forfatter og indehaver af netforretningen
www.netspiren.dk. Susy ved rigtig meget om naturlige veje til
større sundhed, ligesom hun er fantastisk i et køkken.
Susy er også forfatter til bestselleren Retrokuren og til den
populære e-bog »Mit antiinflammatoriske køkken«. Susy er
ikke blot kreativ i køkkenet men også bag kameraet, og hun tager de skønneste billeder af den dejlige mad, som hun kreerer.
Til denne jule e-bog har Susys udviklet skønne opskrifter på
indbydende julekugler med guld og sølv, på jule Chai te og på
en delikat Chia a la mande.
Du kan læse mere om Susy HER
Du kan læse mere om Susys antiinflammatoriske køkken HER
Du kan følge Susy på Instagram HER
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Jule Chai te
Denne te er en dejlig, varmende og antiinflammatorisk december te, der er
fyldt med julens velduftende krydderier.
Nyd den som den er eller sæt ekstra
krydderi på tilværelsen med følgende
valgfrie, men skønne urter:
Ingredienser til Chai te grundblanding
2 spsk grøn te (i løs vægt)
1 tsk enebær
4 peberkorn
1 tsk citronskal
1 tsk hele nelliker
2 tsk kanel

Tilberedning: Rist alle krydderierne (ikke
den grønne te) på en tør pande, ved svag
varme. Når der spreder sig en vidunderlig duft af jul, så har det fået lige tilpas.
Derefter tager du krydderierne, støder
dem i en morter og blander dem med
den grønne te. Opbevar grundblandingen i en tæt lukket tedåse.
Tilbered din Jule Chai te ved at komme 1 tsk af Chai- blandingen i et fint
glas, hæld kogende vand over og lad den
trække i 7 minutter. Det er præcis den tid
det tager for alle aromastofferne at afgive optimal smag og virkning.

2 stjerneanis
1 tsk ingefær
1 lakridsrod
1 spsk kardemomme frø, som du tager
ud af kapslen
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Tip: Du kan forstærke den antiinflammatoriske effekt ved at tilsætte 1 tsk Manuka honning, friskpresset appelsinsaft
og lidt varm mandelmælk til din te.
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Julekugler med guld og sølv
Disse julekugler er til alle, der lige som
jeg, elsker glimmer, guld og sølv. Basen
er en sund og lækker frugtkugle, som så
pyntes op til julekonfekt med marcipan
og glimmer.
Ingredienser til 20 julekugler
20 dadler
15 valnødder

Fremgangsmåde: Blend eller hak dadler,
valnødder, kanel og appelsinsaft. Form
20 små kugler, som hver trilles sammen
med et stykke marcipan.
Smelt chokoladen over vandbad og
dyp alle kuglerne deri. Stil kuglerne i køleskabet i 15 minutter.
Så kommer det sjove. Nu males alle
kugler med guld og sølv slikfarve.

1 lille tsk ægte Sri Lanka kanel
1 spsk appelsinsaft
100 gram marcipan (økologisk fra helsekosten eller hjemmelavet)

�

50 gram mørk chokolade 70%
guld og sølv slikfarve
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Chia a la mande
Chia a la mande er en sund og hyggelig
december dessert. De små frække Chia
frø er glutenfri og rige på omega 3 fedtsyrer, og så smager de rigtig godt som
både morgengrød og dessert.
Ingredienser til 2-3 portioner
6 spsk Chiafrø
5 dl mælk eller mandelmælk
1 tsk vanilje
1 tsk sirup
2 dl fløde eller mandelfløde

Fremgangsmåde: Start med Chiagrøden.
Den tilbereder du ved at blande Chiafrø,
mælk, vanilje og sirup og lade det stå
i køleskabet i nogle timer eller natten
over. De små Chiafrø opsuger en stor del
af væden, og efter nogle timer på køl er
Chiagrøden klar til at blive forvandlet til
Chia a la mande. Alt hvad du skal gøre er
at piske fløden og tilsætte den sammen
med de hakkede mandler. Rør forsigtigt
og pynt derefter din Chia a la mande
med bær og nødder.

7 hakkede mandler
Topping
Pynt med det du bedst kan lide af bær
og nødder. Du kan selvfølgelig også

Tip: Det er let at tilberede en vegansk udgave af Chia a la mande. Alt hvad du skal
gøre er blot at anvende mandelmælk og
sojaskum spray i retten.

hælde lidt varm kirsebærsovs på.
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Lisbeths jul
Det er julens essens, kærlighedsbudskabet som betyder allermest for mig.
Lys og fred i det indre som i det ydre. Jeg
nyder at fejre julen med særlige kærlighedssymboler som hjerter, engle og
smukke ting fra naturen. Nyder at glæde med gaver og jeg synes det er skønt
både at lave og spise særlige retter og
lækre julekager og godter kun denne
ene gang om året. Julen falder hos os på
den mørkeste tid på hele året, og jeg synes, der er stor værdi i at fejre både årets
rytmer og specifikke højdepunkter med
traditioner, som man holder af.

Nogle af de hyggeligste juleforberedelser er for mig at stå i mit varme
køkken med tændte stearinlys, gode,
sunde og nærende råvarer og de skønne
aromatiske dufte fra krydderier, især
når dagens lys svinder, det er så stemningsfuldt. Røre, bage, trille og pynte
julelækkerier i sundere variationer, gerne sammen med mine børn eller gode
venner.
På de følgende sider får du to af mine
favorit juleopskrifter, nemlig Panforte
konfekt og Figenkræs med kardemomme. Rigtig god fornøjelse og glædelig jul.

Lisbeth Tordendahl har i mere end 30 år arbejdet med holistisk sundhed. Hun er en stor inspirator for mange mennesker,
hun er kogebogsforfatter og arbejder også som terapeut med
privat praksis. Lisbeth har etableret sit eget forlag, som hedder
Wisefood, og hendes kogebog Grønne proteiner – sundhed & nydelse vandt for et par år siden den flotte pris Gourmand World
Cookbook Award. Lisbeth har også udgivet en fantastisk bog
om sunde søde sager, der hedder Det søde – sundhed & nydelse.
Nøgleordene i Lisbeths arbejde er madglæde, livskraft, sund
nydelse, klog næring, balance og bæredygtig livsstil.
Du kan læse mere om Lisbeth Tordendahl HER
Du kan læse mere om Lisbeths bøger HER
Du kan følge Lisbeth på Instagram HER
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Panforte konfekt
Der findes utallige udgaver af den
toskanske konfektkage Panforte, der
er overvældende sød. I min raw udgave
bruger jeg hverken honning eller sukker,
jeg synes de skønne tørrede frugter giver
en både tilstrækkelig og mere velafbalanceret sødme.
Ingredienser
50 g mandler
50 g hassenødder
50 g pistaciekerner (ikke nødder)
50 g tørrede figner
30 g tørrede korender
30 g tørrede tranebær (fås sødet med
æblejuice)
¼ tsk stødt kanel
¼ tsk stødt ingefær
¼ tsk stødt allehånde
⅛ tsk stødt nellike

Fremgangsmåde: Hak nødderne groft og
kom dem i en skål. Skær den hårde stilk
fra fignerne, skær resten i småstykker.
Kom dem i skålen med nødder sammen
med korender, tranebær, krydderier,
kakaopulver, en knivspids salt og appelsinskal.
Skær dadlerne i mindre stykker og
kom dem i en anden skål med høje sider.
Kom appelsinsaft og vand ved. Smelt
kakaosmør og blend det sammen med
dadlerne til en mos. Kom mosen i skålen
med nøddeblandingen. Bland det godt
sammen, det er nemmest at gøre med
hånden.
Smør en form med lidt olie og pres
hele blandingen godt sammen deri. Drys
evt. med en smule kokosfibermel.
Stil i køleskab mindst 2 timer. Skær
ud i små konfekt stykker.

¼ tsk stødt kardemomme
¼ tsk fintrevet muskatnød
1 ½ spsk kakaopulver

Tip: hvis du letrister mandler og hasselnødder får de endnu mere smag.

Salt
1 spsk fintrevet appelsinskal
175 g tørrede dadler
2 spsk appelsinsaft
2 spsk vand
20 g kakaosmør
Evt. kokosfibermel til drys
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Lisbeths Figenkræs
med kardemomme
Ingredienser
75 g tørrede figner
25 g valnødder
½ tsk stødt kardemomme
½ spsk fintrevet citronskal
25 g mørk chokolade (70-72 %)

Fremgangsmåde: Skær de hårde stilke af
fignerne og kassér dem. Hak fignerne i
småstykker. Hak valnødder og bland med

figner, kardemomme og citronskal i en
skål.
Hak chokoladen og smelt i vandbad.
Bland den i og mix godt.
Lad massen stå i køleskab 10-15 minutter og form derefter 10 konfektkugler
med fugtede hænder. Sæt de færdige
kugler i køleskab nogle timer.
Kuglerne kan overtrækkes med chokolade og pyntes med en lille tynd skive figen.

�
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Sifs jul
Der er intet som julen, der kan samle os
mennesker og få glæden til at glimte i
vore øjne. Julen er og bliver min favorithøjtid i løbet af året, og i modsætning
til fødselsdage, som for mange af os
voksne jo mister lidt deres glans, efterhånden som vi bliver ældre, så står julen
for mig nøjagtig ligeså fortryllende,
hyggelig og glædesfuld i dag, som den
gjorde, da jeg var barn. Måske skyldes
dette især, at jeg selv har børn nu, og
den forventning og glæde, de har til ju-

lens hyggelige traditioner og indslag er
vidunderlig. Julen er og bliver i mine øjne
magisk.
Vi får dog ikke flere timer i døgnet bare
fordi, julen banker på døren, så nemme
og hurtige opskrifter, tips og idéer til
mundgodt og hjemmelavede lækkerier
er velkomne. Det er sådan et par stykker,
som jeg gerne vil yde mit bidrag til her i
Anettes julebog. Rigtig god jul.

Sif Orellana er en af Danmarks mest afholdte familiekogebogsforfattere. Sif er kvinden bag den succesfulde kogebogsserie, der startede med Krudtugler og Kanelsnegle, og forrige
år blev rundet af med Slyngler og Stanglakrids. Sifs bøger er
noget ganske særligt, for du nærmest drages af den skønne
stemning, som de udstråler. En stemning, der understøttes af
masser af pragtfulde og stemningsfyldte fotografier.
Sif Orellana har i adskillige år haft sit eget forlag Tinkerbell
Books, og Sif tilbyder foruden sine bøger også fotoworkshops,
foredrag og andre spændende events. Til foråret påbegynder Sif
endnu et eventyr, idet hun som partner i fastfood kæden Greenilicious vil hjælpe danskerne til sundere, økologisk fast food.
Du kan læse mere om Sif Orellana HER
Du kan læse mere om Sifs bøger HER
Du kan også følge Sif på Instagram HER
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Sifs Matcha chokolade
med pistaciekerner
Denne lækre konfekt tager det kun 5-10
minuter at lave, og den er et stort hit
hos både børn og voksne. Idéen til den
kommer fra café Chalait i New York, der
serverede den lækreste varme kakao
med Matcha te. Besnæret af det grønne
pulver og bevidstheden om at det var
spækket med sunde næringsstoffer,
købte jeg en lille dåse med hjem, og
det er der blandt andet kommet denne
Matcha chokolade ud af.
Ingredienser
300 g hvid chokolade
1 tsk pulveriseret Matcha te
2 spsk tørrede granatæblekerner
2 spsk hakkede pistaciekerner
Drys

Fremgangsmåde: Smelt chokoladen,
bland Matcha pulveret i. Spred blandingen ud på en bageplade beklædt
med bagepapir. Drys med tørrede granatæblekerner og hakkede pistacienødder. Lad blandingen størkne (evt. i fryseren eller udenfor, hvis det er koldt). Drys
med lidt Matchapulver og skær eller
bræk chokoladen i mindre stykker.
Tip: Matcha te betyder pulveriseret te.
Den sunde, grønne drik indeholder masser af gavnlige antioxidanter, i særlig
grad de beskyttende polyfenoler. Da
Matcha teen fremstilles af tørrede, pulveriserede teblade betyder det, at du får
alle tebladenes sunde næringsstoffer
indenbords, når du anvender den til te
og i mad.

lille drys Matcha pulver
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Børnenes megapebernødder
Hvis der er noget, der kan få julehumøret frem hos store og små, er det duften
af nybagte pebernødder. Julens mest
velkendte krydderier - kanel, ingefær,
kardemomme og nelliker - indgår i dejen, du får opskriften på nedenfor, og
tro mig: Når pebernødderne er i ovnen,
spreder sig den meste besnærende duft,
du kan ønske dig. Mine sønner foreslog
sidste år, at vi prøvede at bage en portion af pebernødderne i mega-størrelse,
hvilket vakte stor jubel hos både dem og
vore gæster. Nogen gange skal der ikke
så meget til for at give en tradition helt
nyt liv, og at forme dem i denne næsten
forbudte king size størrelse var et kæmpe hit. Håber, det også vil vække begejstring hjemme hos jer.
Ingredienser til 25-30 stk
400 g hvedemel
100 g fuldkornsspeltmel

125 g muskovadosukker
1 tsk hjortetaksalt
1 stor knsp salt
1 ½ tsk kanel
½ tsk ingefær
½ tsk nelliker
1 tsk kardemomme
1 tsk kanel
1 knsp hvid peber
1 ¾ dl vand

Fremgangsmåde: Tag din bedste bageskål
frem og smuldr det kolde smør i melet.
Bland de øvrige ingredienser i og ælt
dejen godt igennem. Giv børnene en
klump pebernøddedej hver og lad dem
forme valnøddestore pebernødder heraf.
Både store og små kan være, for dejen er
nem at arbejde med og hænger ikke fast
i små børnehænder. Læg pebernødderne
på en bageplade med bagepapir og bag
dem ved 175 grader i ca. 25-30 minutter.

150 g smør
1 æg
125 g sukker
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Find opskriften på glutenfri pebernødder
HER
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Pebernøddeleg
Kender du en leg, der hedder »Mus«? Det
er en pebernøddeleg, som kan leges af
både børn og voksne. Reglerne er enkle:
Uddel 10 pebernødder til hver deltager,
og lad en af deltagerne placere 5-10 pebernødder foran sig på bordet. Når hun
har lukket øjnene, skal en af de andre
pege på en pebernød. Opgaven for den
deltager, som lukkede øjnene, er nu at
forsøge at gætte, hvilken pebernød der

blev peget på. Det gør hun ved forsigtigt
at løfte pebernødderne én efter én og
spise dem. Når hun tager den pebernød,
der er blevet peget på, råber de andre
omkring bordet »mus«. Deltageren må
nu tage de tibageværende pebernødder
og flytte dem tilbage i sin egen bunke.
Den, der først løber tør for pebernødder,
har vundet, og har samtidig fået flest af
de små sprøde sager indenbords.

�
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Sifs Julefrikadeller
med svesker og salvieblade
Lidt ekstra god julefrokost skal der til
i weekenderne, når kalenderbladet til
december måned vendes. Mange vælger
at invitere gæster på en god bid mad, og
hvad er dejligere end en skive friskbagt
fuldkornsrugbrød og en nybagt frikadelle? Her får du vores favoritopskrift på
frikadeller med et juleagtigt twist. Aromatiske svesker, lidt fyrig chili og raffineret salvie har sneget sig ind i opskriften,
og disse tre ingredienser forstår virkelig
at få det bedste ud af samspillet. Frikadellerne smager skønt lune, og måtte I
få nogen i overskud, er de en sand lækkerbisken i madpakken dagen efter.
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Ingredienser til 15-20 små frikadeller
15 udstenede tørre svesker
800 g blandet hakket okse- og svinekød (max 12% fedt)
½ strøget tsk knuste chiliflager
4 spsk finthakkede friske salvieblade
½ tsk revet muskatnød
1 sammenpisket æg (s/m)
½ tsk salt

Fremgangsmåde: Hak sveskerne i små
stykker og bland dem med resten af ingredienserne. Rør farsen godt sammen.
Varm lidt smør eller kokosolie på en
pande. Form 15-20 små kugler af farsen
og steg dem ved middel varme til de er
gyldenbrune og gennemstegte. Håber,
de må smage jer godt.
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Julen er familietid
Julen betyder for mig primært hyggeligt
samvær med familien, men også de traditioner der er forbundet med julen har
betydning. Spisebordet, der lillejuleaften
bliver forvandlet til konfektfremstilling,
duften af gran, småkagerne i ovnen og
klementiner der pilles og nydes. Alt det

nyder jeg, for julen er en skøn og varm tid.
Jeg vil gerne inspirere til flere grønne
juleretter, og derfor har jeg bidraget til
Anettes julebog med en skøn og knasende kålsalat og med julede pandekager
med æblekompot. Jeg ønsker jer en dejlig jul Anette

Anette Hoeg Nielsen er kostvejleder og arbejder passioneret
med mad og økologi. Anette udvikler kontinuerligt nye, indbydende og plantebaserede opskrifter, som hun deler på sin blog
og på Instagram.
Anette har en stor glæde og en dyb passion for god mad,
fremstillet af de allerbedste råvarer. Hun elsker den kreative
proces, er en mester i at pynte maden og gøre den indbydende
og tager selv sine billeder. Hun håber med sit arbejde at kunne
inspirere endnu flere danskere til at få flere grønne retter på
middagsbordene.
Anette har bidraget med opskrifter og billeder til bogen »Mad
der gør glad«, hvor hele overskuddet går til Julemærkefonden.
Du kan læse mere om Anette HER
Du kan følge Anette på Instagram HER
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Kålsalat med tre slags kål,
kanel og hasselnødder
Denne salat består af tre slags kål. Rå
finthakket grønkål, som skal ligge i bunden, bagte rosenkål og bagte blomkål,
som fordeles over grønkålen og til sidst
dressingen og granatæblekernerne som
fordeles over salaten.
Ingredienser til 4 personer
100 g renset og finthakket grønkål
Bagte blomkål
400 g blomkål (skåret i skiver)

½ tsk kanel
2 spsk jomfruolivenolie
2 spsk appelsinsaft
1 spsk ahornsirup
uraffineret salt og friskkværnet peber

Rør olien sammen med krydderier og
blendede hasselnødder. Vend rosenkålene godt rundt i blandingen og fordel dem
på en bageplade med bagepapir. Bad
dem ved 200 grader varmluft i ca. 15 min.
Lad dem køle af og vend dem i salaten.

3 spsk jomfruolivenolie
½ tsk kanel

Dressing

½ tsk gurkemeje

3 spsk appelsinsaft (friskpresset)

½ tsk stødt spidskommen

1 spsk citronsaft

uraffineret salt og friskkværnet peber

1 spsk ahornsirup (kan undlades hvis
appelsinerne er søde)

Rør olien sammen med gurkemeje, kanel, spidskommen, salt og peber. Smag
den til. Læg blomkålsskiverne på en bageplade beklædt med bagepapir. Pensel
dem på begge sider.
Bag dem ved 200 grader varmluft i ca
15 min. Lad dem køle af og bland dem i
salaten.
Bagte rosenkål
300 g rensede, halverede rosenkål

2 spsk hampefrøolie el hørfrøolie
uraffineret salt og friskkværnet peber
Til topping
100 g granatæblekerner

Rør dressingen sammen og hæld den
over grønkålen, lad den trække i cirka 10
minutter. Bland salaten med de bagte
rosenkål og blomkål og drys til sidst med
friske granatæblekerner.

50 g fint blendede hasselnødder
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Jule pandekager
med æblekompot
Disse lækre pandekager er delikate,
glutenfri, lette at lave og så smager de
af jul. Server dem med den skønne æblekompot som et hyggeligt mellemmåltid
eller dessert.

Æblekompot med hasselnødder
600 g æbler, rengjort og skåret i både
100 g groft hakkede hasselnødder
2 spsk fintrevet frisk ingefær
2 spsk finthakket frisk gurkemeje
2 tsk stødt kanel

Ingredienser til 8 stk

1 knsp friskkværnet peber

75 g boghvedemel

2 dl kokosmælk

75 g rismel

2 spsk ahornsirup

50 g kikærtemel

2-4 spsk jomfrukokosolie til at stege i.

4 spsk majsstivelse
6 dl rismælk
100 g revet æble
1 tsk stødt kanel
½ tsk stødt kardemomme
Lidt uraffineret salt
Kokosolie til stegning

Fremgangsmåde: Bland de tørre ingredienser. Pisk rismælk og revet æble i en
anden skål og tilsæt herefter de tørre
ingredienser, mens du pisker. Lad dejen
hvile køligt i cirka en time. Varm en pande godt op. Tilsæt kokosolie. Når olien
er varm, hældes der akkurat så meget
dej på panden, som der skal til at dække
den helt. Steg nu pandekagen gylden på
begge sider.
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Rengør æblerne og skær dem i både.
Hak hasselnødderne groft. Varm en pande godt op med kokosolie. Når olien er
smeltet tilsættes kanel, den finthakkede
ingefær, gurkemeje og en smule friskkværnet sort peber. Lad det bruse op og
skru nu ned for varmen. Vend æblebådene rundt med jævne mellemrum og lad
dem simre ved middel varme til æblebådene er blevet bløde og lækre. Smag til
med ahornsirup.
Server kompotten til pandekagerne.
Du kan også servere det som en dessert
med lidt vanilleis eller flødeskum til.
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Kirstens grønne jul
Juletid er hyggetid. Julen er den dejlige
tid på året, hvor vi mødes med venner og
familie – og julen er tiden, hvor vi nyder
en masse lækker mad sammen med
dem, vi holder af.
Traditionelt har danskerne spist store
mængder kød, ikke mindst til jul. Men
kloden kan ikke klare det enormt store
kødindtag, og vi skal til at vænne os til
nye vaner og traditioner.
Julen er nok det tidspunkt på året,
hvor det er sværest at vinke farvel til gås,
and og svin, men har du lyst til at prøve
nye kærlige og klimavenlige retter, så er
der store smagsoplevelser i vente.

Den klassiske julemad for folk, der
ikke spiser kød, er en plantepostej eller
-paté. Begge dele kan spises med brun
sovs, rødkål og brunede kartofler, og
derfor nemt passes ind, hvis du skal
fejre jul med mennesker, der spiser den
gammeldags julemad. Både postejer og
pateer kan laves enten vegetarisk eller
vegansk helt uden brug af animalske
produkter.
Her får du et par af mine bud på, hvordan en grøn julemiddag kan se ud – og så
har jeg et forslag til, hvordan du også kan
servere noget helt andet, men mindst
lige så festligt. Rigtig god jul Kirsten

Kirsten Skaarup er forfatter til et væld af inspirerende, indbydende og vegetariske kogebøger. Kirsten har også i mange år
blogget om mad, miljø og klima og om sine mange eksotiske
rejsemål.
Klima og miljø står højt på dagsordenen hjemme hos Kirsten
og således også på hendes blog. Opskrifterne på bloggen er
vegetariske, og Kirsten har selv været vegetar i mere end 40 år.
Hun vil vældig gerne overbevise kødspiserne om, at grøn mad
smager fantastisk og giver masser af liv og næring til kroppen.
Med de opskrifter, som hun præsenterer på sin hjemmeside og
her i bogen, er det ikke svært at lade sig overbevise.
Du kan læse mere om Kirsten Skaarup HER
Du kan læse mere om Kirsten Skaarups bøger HER
Du kan følge Kirsten Skaarup på Instagram HER
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Julet Mandelpostej
Ingredienser til fire personer
150 g champignon eller andre svampe
150 g løg
6 fed hvidløg
½ kg porrer
4 spsk kokos- eller olivenolie
150 g mandler og/eller solsikkekerner
(du kan også bruge græskarkerner)
100 g tør ost (kan udelades, eller vælg
vegansk)
150 g trekornsflager eller andre kornflager
4-5 spsk Tamari (soja)
friskkværnet peber
1 spsk tørret timian eller oregano

Smag godt til med tamari og peber. Tilsæt den valgte krydderurt.
Rør æggene i et ad gangen (hvis du
ikke spiser æg, så brug i stedet 3-4 spsk
HUSK pisket godt ud i lidt mandel- eller
sojafløde). Lad blandingen stå et kvarters tid og vurdér konsistensen. Måske
skal der tilsættes lidt rasp, hvis farsen er
for lind.
Hæld farsen i en postejform eller et
andet ovnfast fad og bag postejen i en
200 grader varm ovn ca. 40 minutter.
Servér eventuelt postejen med brunede
kartofler, brun sovs samt en rødkålssalat, se næste side.

4 æg (alternativt 3-4 spsk HUSK + ½-1
dl mandel- eller sojafløde)

brun sovs

rasp (kan udelades)

2 dl sojafløde
3-4 spsk tamari (soja)

Fremgangsmåde: Hak svampene fint. Hak
løg og hvidløg – og snit porrerne. Svits
løg, hvidløg, porrer og svampe i olien, til
løgene er bløde og let brune. Hæld blandingen i en stor skål.
Hak mandler og/eller solsikkekerner
og rør dem i grøntsagerne. Riv osten og
tilsæt den sammen med kornflagerne.
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citronsaft
evt. lidt cognac

Rør fløden med tamari. Smag til med
citronsaft og evt. mere tamari og en
smule cognac.
Sovsen kan varmes op til kogepunktet – eller serveres kold til postejen.

47

Rødkålssalat
med pærer og clementiner
Denne skønne salat af fintsnittet, rå rødkål med pærer og clementiner passer perfekt til mandelpostejen. Du kan finde opskriften på salaten HER

Linsepostej
med valnødder og salvie
Hvis du vil lave en julemiddag helt uden æg og mælkeprodukter, så prøv denne skønne linsepostej. Du kan finde opskriften HER
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Dobbeltdækker med løg,
svampe og hvidvinssovs
Denne dobbeltdækker er en rigtig
festret, der kan erstatte den traditionelle
postej eller paté på det grønne julebord.
Ingredienser til 4 personer
pandekager
75 g kikærtemel
50 g fuldkornsmajsmel eller -rismel
ca. 2 dl vand
fyld
300 g portobellosvampe eller kejserhatte
kokos- eller olivenolie til stegning
1 fed hvidløg
citronsaft
salt, friskkværnet peber
200 g bananløg (aflange skalotteløg)
eller andre skalotteløg
ca. ½ dl blåbær- eller ahornsirup
krydderurter som rød skovsyre, timian, mynte etc.
sovs
25 g skalotteløg
1 fed hvidløg
ca. 1 dl hvidvin (kan udelades)
1-2 dl sojafløde
citronsaft
tamari (soja), friskkværnet peber
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Fremgangsmåde: Pisk de to slags mel
sammen med vandet og et lille drys salt.
Lad dejen hvile en time eller to. Skær
svampene i skiver og svits dem i olien.
Tilsæt lidt citronsaft og et drys salt og
peber. Sæt dem til side. Skær bananløgene igennem på langs, hak hvidløgene
og svits begge dele i olie i 3-4 minutter.
Tilsæt sirup og læg låg på gryden. Lad
løgene simre for svag varme 10-15 minutter. Vend dem en gang undervejs.
Sæt løgene til side.
Dejen skal have tykkelse som en klassisk pandekagedej. Ud af denne portion
kan der blive cirka 10 små pandekager.
Jeg har bagt dem i en metalform på 8 x 8
cm, på panden, så pandekagerne bliver
firkantede. Du kan også lave dem runde.
Hak løg og hvidløg til sovsen og svits
dem i olie, til de er let gyldne. Hæld hvidvinen ved og kog den ind for svag varme,
indtil den er cirka halveret. Hæld fløden
i gryden og tilsæt lidt citronsaft. Lad fløden koge op for svag varme, til den tykner lidt. Smag til med citronsaft, tamari
og friskkværnet peber.
Du kan tilberede det hele i forvejen
og varme det op i ovnen hver for sig.
Læg en pandekage nederst og øverst og
svampe og løg i midten. Pynt med urterne og servér med sovsen til.
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Julen er også god mad
Julen er også god mad, og henover juledagene mødes vi ofte med venner og
familie over dejlige måltider. Det er en
hyggelig tid, men det hænder, at maven
siger fra førend øjnene. Mit motto til
håndtering af julemaden er derfor; lidt
men godt.
Det kan betale sig, at anvende de
allerbedste råvarer, også til julemaden.
Ved at tilberede lidt mindre mad, men
fremstillet af råvarer af høj kvalitet, sikrer du ikke bare bedre smag men også
højere næringsværdig og større mæthed. Julemad, fremstillet af gode råvarer

betyder bare bedre mad- og smagsoplevelser.
Jeg er så glad og stolt over, at mine
dejlige venner og kolleger så velvilligt
har bidraget med deres bedste opskrifter til denne julebog. De er også alle
fremstillet af de allerbedste økologiske
råvarer, og du kan glæde dig. Mine bidrag kan du se på de følgende sider, og
de omfatter små og store kager, hjemmelavet konfekt, mælkefri risengrød og
julede salater.
Rigtig god fornøjelse og rigtig god
jul.

Jeg hedder Anette Harbech Olesen, jeg er forfatter og blogger om mad og sundhed på www.madforlivet.com. Jeg er også
af den dybe overbevisning, at vi via vores valg af mad og råvarer
aktivt kan påvirke vores indre balancer og dermed vores sundhed.
Ved hver dag at vælge de allerbedste, uforarbejdede og økologiske råvarer får du ikke blot bedre og mere næringsrig mad,
men giver også dig selv og dine kære de bedste betingelser for
et liv i sundhed og balance.
Du er altid velkommen på min hjemmeside og til at abonnere
på mit gratis månedlige nyhedsbrev HER
Du kan følge mig på Facebook HER
Du kan følge mig på Instagram HER
Jeg netop er netop nu bogaktuel med HJERNEGOD MAD
og med GLUTENFRI MAD
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Anettes hjemmelavede
julekonfekt
Du kan let lave din egen konfekt af de
bedste økologiske råvarer og uden en
masse tilsat sukker. Det smager virkelig
godt og er også hyggeligt at forberede
og dekorere. Du kan bruge æbler, tørret
frugt og bananer til at søde med i stedet
for sukker og vælg gerne den allerbedste
økologiske mørke chokolade med et
cacaoindhold på 70%.
Det er ikke vanskeligt selv at lave
marcipan, og jeg bringer her to forskellige opskrifter på marcipan. Den ene
er sødet med dadler, den anden med

æblemos. Det er også muligt at søde
med honning og anvende det i stedet
for sukker. Kokossukker er også en god
mulighed, hvis der skal sødes, det søder
mere end almindeligt sukker og har en
lækker karamleagtig smag. Derfor kan
der anvendes mindre mængder. Begge
slags marcipan smager godt og kan anvendes til julens konfekt. Anvender du
hele mandler med skal på, så får du en
grovere og mere rustik konsistens, end
hvis du smutter mandlerne, før du blender dem.

�
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Hjemmelavet
dadelmarcipanmasse
Ingredienser til cirka 250 g marcipan
200 g mandler, smuttede eller med
skal
4-5 store Medjoul dadler
Jomfru kokosolie (kan udelades)

Fremgangsmåde: Klargør mandlerne og
smut dem, hvis du ønsker det. Blend
mandler og udstenede dadler skåret

i små stykker til en fast masse. Tilsæt
eventuelt lidt vand eller jomfrukokosolie, hvis du gerne vil have en blødere konsistens. Stil massen i køleskab i en time,
så er den klar til brug. Du kan opbevare
marcipanen i en tætsluttende boks eller
plastpose i køleskabet og bruge den
indenfor 7 dage til julens konfekt for
eksempel til konfektruller eller konfektstykker.

Hjemmelavet
æblemarcipanmasse
Ingredienser til cirka 250 g marcipan
200 g mandler, smuttede eller med
skal
2 spsk æblemos
1 spsk honning

Fremgangsmåde: Klargør mandlerne og
smut dem, hvis du ønsker det. Blend
mandlerne til mel. Rør mandelmel og
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æblemos med honning og stil massen i
køleskab i en time. Herefter kan du anvende marcipanmassen til konfektruller,
stykker eller kugler. Du kan opbevare
marcipanen i en tætsluttende boks eller
plastpose i køleskabet og bruge den
indenfor 7 dage til julens konfekt for
eksempel til konfektruller eller konfektstykker.

57

Ideer til pynt
og chokoladeovertræk
Du kan lave dit eget drys og pynt til konfekten i forskellige farver. Det kan du
toppe med, pynte konfekten med eller
trille kuglerne i. Kokosmel er altid godt,
det kan bruges som det er, men du kan
også lave:
Rødt drys: Blend kokosmel med rødbedekrystaller eller rødbedesaft og tør
det.
Grønt drys: Blend kokosmel med hve-

degræspulver eller saft og tør det.
Gult drys: Her kan du bruge tørrede
morgenfrueblade. Kan købes på www.
nyborggaard.dk.
Pink drys: Her kan du bruge frysetørrede hindbær eller jordbær. Dem kan du
selv tørre og fryse eller du kan købe dem
i specialforretninger.
Hvidt drys: Kokosmel.

Hindbærmarcipan
Hindbærmarcipan er blevet en fast tradition her i huset. Opskriften her stammer fra Jane Ryberg, og Hindbærmarcipan vækker lykke hver gang, jeg serverer
den delikate konfekt.
Ingredienser
50 g. hindbær (optøede)
1 stor spsk kokosolie
100 g. hele mandler
3 Medjoul dadler
100 g chokolade
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Fremgangsmåde: Hindbærrene optøs
og drænes for væde. Mandlerne males
til mel i en kaffekværn. Hindbær, mandelmel, dadler og kokosolie æltes godt
sammen til en ensartet masse. Stil massen i fryser eller køleskab i ½-1 time, så er
de nemmere at trille. Smelt chokolade
over vandbad og tril små kugler, som
dyppes heri. Rul eventuelt kuglerne i
kokosmel eller finthakkede mandler og
sæt dem på bagepapir, indtil chokoladen er størknet. Opbevares på køl i lufttæt boks i 7 dage.
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Anettes Jødekager
med og uden gluten
Jødekager hører julen til, og disse opskrifter er lette at gå til. Jødekagerne er
sprøde og lækre, bagt på blandt andet
havremel.
Dej til cirka 24 stk
Ingredienser.
100 g smør
100 g havremel (havregryn, blendet til
mel)
130 g hvedemel eller til de glutenfri
groft rismel
75 g kokossukker eller rørsukker
1 lille æg
Drys
1 æggeblomme

Fremgangsmåde: Tag smørret ud af køleskabet. Når det er blødt, så rører du
smør, mel, sukker og æg til en blød og
ensartet dej. Sæt dejen på køl i cirka 30
minutter.
Rul den afkølede dej ud og stik kagerne ud, enten i cirkler eller med hjerteforme eller andet og sæt dem på en
bageplade beklædt med bagepapir.
Pensl kagerne med æggeblomme,
pisket op med lidt vand og drys med
sukker-kanelblandingen. Bag kagerne i
ovnen ved 175 grader i cirka 10 minutter.
Lad kagerne køle af og server dem derefter med en god kop te. Kagerne kan
opbevares i kagedåse med tætsluttende
låg.

lidt vand
2 tsk stødt Sri lanka kanel
3 tsk kokos eller rørsukker
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Anettes svampepostej
Denne svampepostej er let at lave og
smager fantastisk på ethvert julebord
som selvstændig vegetarret med en god
salat til eller som tilbehør til kød eller
vildtretter. Postejen kan let laves glutenfrit.
Ingredienser til 4 personer
400 g blandede svampe og champignons
1 porre
2 rødløg
1-2 fed hvidløg
100 g hasselnødder
100 g grovbrød, almindeligt eller

2 dl piskefløde
2 æg
Uraffineret salt og friskkværnet peber
Gammeldags kærnet smør til svitsning

Fremgangsmåde: Rengør og hak svampe,
champignons, porre og rødløg og svits
dem i lidt gammeldags kærnet smør på
panden i 4-5 minutter. Tilsæt krydderier.
Blend hasselnødder og brød og vend det
i sammen med fløden. Tag panden af
og lad massen afkøle lidt. Rør herefter
æggene i et ad gangen og fyld postejen i
en smurt form. Bag den ved 180 grader i
cirka 45 minutter.

glutenfrit
1 spsk frisk timian
1 spsk finthakket persille
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Du kan finde opskriften på nøddepostej
HER
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Anettes rødkålssalat
Rødkål hører julen til, og her kan du finde min absolutte favoritopskrift på en
frisk rødkålssalat med appelsin og valnødder, der passer perfekt som tilbehør
til julemaden

Fremgangsmåde: Snit rødkålen meget
fint og læg strimlerne i en skål. Bland
valnødder, små stykker appelsin og
tørrede tranebær med salaten. Tilbered
dressingen og vend salaten heri. Lad den
trække 15 minutter før servering.

Rødkålssalat med appelsin og valnødder
Ingredienser til 4 personer
1 lille rødkålshoved
100 g hakkede valnødder
200 g tørrede tranebær
1 appelsin, skåret i små stykker
Dressing
1 dl ekstra jomfruolivenolie
1 spsk honning
1 dl Balsamico eddike
Uraffineret salt og friskkværnet peber
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Tip: Kål er super sundt, primært fordi kål
er fiberrige og fyldt med vitaminer, flavonoider og andre plantenæringsstoffer.
Mange typer kål kan hjælpe kroppen til
afgiftning og med at forebygge sygdom.
Kål skal tilberedes nænsomt og delikat
og tilsættes masser af smag. Snit kål
helt fint, for eksempel spidskål, grønkål,
hvidkål eller rødkål. Mariner det fintsnittede kål i en lækker dressing med ekstra
jomfruolivenolie, honning og citron og
smag til med krydderier og krydderurter.
Lad det gerne trække i 15-20 minutter før
servering.

65

Anettes Jule rissalat
Denne jule rissalat er et hit blandt såvel
unge som ældre. Den kan serveres som
en selvstændig ret eller som tilbehør til
julemaden.
Ingredienser til 4 personer
2 dl vilde ris
10 kardemommekapsler
1 dl tørrede tranebær
50 g pinjekerner
50 g mandler
Dressing
1 dl. friske tranebær
2 appelsiner
3 spsk ribsgele
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Fremgangsmåde: Risene skylles grundigt
og koges 45 min. i 7 dl. vand, tilsat knuste frø af 10 kardemommekapsler. Hak
mandlerne og bland dem med pinjekerner, ris og tørrede tranebær.
1 dl. friske tranebær koges et par minutter med saft af 2 appelsiner og 3 spsk
ribsgele.
De friske tranebær moses igennem
en si og dressingen er herefter klar, den
hældes over risblandingen og trækker 10
min. før servering.
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Risengrød uden mælk
Tåler du ikke komælk, så vær ganske rolig. Du kan nemlig sagtens tilberede en
af julens helt store klassikere; Risengrøden, uden at tilsætte traditionel mælk.
Opskriften kommer her.
Ingredienser til 4 portioner
½ l vand
1 l mandelmælk
2 dl grødris
1-2 tsk salt
Tilbehør
Kanel
Sukker
Smør
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Fremgangsmåde: Bring vand og mælk i
kog, drys risene i sammen med saltet
og rør flittigt. Risengrøden skal bovle
ved svag varme i cirka en halv time, du
kan lade den simre under låg, men det
er vigtigt at røre jævnligt i den, så den
ikke brænder på. Stil herefter grøden i
en af de moderne varmeposer, som har
erstattet de gamle høkasser eller under
et par lune dyner eller vattæpper i cirka
en time til halvanden, og server den
dampende grød med koldt smør og kanelsukker.

�
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Grove Juleboller
Ingredienser til cirka 10 stk
5-10 g gær
5 dl tempereret vand
5 spsk Acido eller yoghurt naturel
2 tsk salt
2 spsk honning
3 spsk loppefrøskaller (kan udelades)
2 tsk ægte Sri Lanka kanel
5 spsk hele hørfrø
3 spsk græskarkerner
2-3 dl grovvalsede havregryn
3 dl rosiner, dadler og abrikoser, skåret
i små stykker
200 g usigtet speltmel eller anden
fuldkornsmel
400 g sigtet speltmel

Fremgangsmåde: Udblød gæren i det
tempererede vand og tilsæt Acido yoghurt sammen med loppefrøskaller, honning og salt og rør det sammen til gær
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og honning er opløst. Lad det trække i 10
minutter og pisk herefter massen, eventuelt med håndmixer, i 2 minutter. Tilsæt
de øvrige ingredienser sammen med
hovedparten af melet og rør grundigt.
Lad dejen hæve i nogle timer eller natten
over under et fugtigt klæde og ved stuetemperatur. Ælt herefter dejen grundigt
med det sidste mel, enten ved håndkraft eller i røremaskine. Det er vigtigt,
at der æltes luft ind i dejen, så bollerne
ikke bliver for faste i det, men får lethed
trods de lidt tunge, tilsatte ingredienser.
Form dejen til boller med lidt olivenolie
på hænderne og lad dem efterhæve i 30
minutter på bagepladen. Bag dem ved
200 grader i 35 minutter.
Du kan finde opskriften på glutenfri mysliboller med kanel HER
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Æblekage med kanel
Jul betyder også æbler og måske har du
lyst til at prøve denne skønne æblekage
med kanel. Denne æblekage er sund og
let at lave, og så smager den helt fantastisk godt. Den er glutenfri, tilsat et
minimum af sukker, men derimod fyldt
med sunde fibre.
Ingredienser 4-6 personer
1 kg æbler
1 stang vanilie
Saft af ½ citron
Mandellåg
80 g mandler males eller blendes til

Fremgangsmåde: Æblerne skrælles og
koges med vanille og citron. Afkøl og
læg æblemosen i et smurt tærtefad eller
i fire små forme. Blend mandlerne til
mandelmel og bland det med havregryn
og sukker Tilsæt smør og pisk derefter
æggene i massen et for et. Tilsæt herefter krydderier efter smag og behag.
Mandellåget bredes forsigtigt ud over
æblemosen i tærteformen. Pynt eventuelt sund æblekage med æblebåde og lidt
hakkede mandler. Bag tærten i ovnen
ved 170 grader i 25 min. Anvender du
økologiske ingredienser, så undgår du
unødig kemi.

mel
80 g havregryn
50 g kokossukker eller muscovadosukker
50 g gammeldags kærnet økologisk
smør
2 æg
2 tsk ægte Sri Lanka kanel
1 tsk mortede kardemommekapsler
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Julekage - glutenfri
Denne julekage er fantastisk velsmagende, krydret, blød og lækker. De tørrede
frugter giver kagen fugtighed og smag
som minder om den traditionelle engelske julekage. Opskriften stammer fra
min dygtige kollega og medforfatter til
Glutenfri mad Lone Bang.

25 g kokosmel
2 æg
100 g dadler
50 g rismel
½ tsk. bagepulver
½ tsk. natron
15 g kakao
½ dl olivenolie

Ingredienser til en kage
250 g blandede tørrede frugter som
rosiner, abrikoser og figner
1 dl æblesaft
½ tsk allehånde
2 tsk kanel
½ tsk kardemomme
½ tsk ingefær
½ tsk nellike
50 g grofthakkede mandler

De tørrede frugter (undtagen dadlerne)
skæres i småbitte stykker, blandes med
krydderierne og trækker i æblesaften i
en times tid. Blend æg, dadler og olie,
og rør derefter alle ingredienserne sammen. Hæld dejen i en smurt springform
eller anden form og bag kagen ved 175
grader i cirka 45 minutter, til den er gennembagt.

50 g grofthakkede hasselnødder
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Julesmoothie med kanel
Denne julesmoothie er velegnet til julemorgen eller som et lille måltid imellem
julefrokosterne. Den smager friskt og
dejligt med et strejf af jul.

1 dl rødbedesaft
1 dl mandelmælk
Saften fra ½ citron
1 tsk kanel
1 tsk vaniljepulver

Ingredienser til 2 store glas
2o0 g frosne hindbær, eller en blanding
af hindbær og brombær
2 dl granatæblesaft
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Kør alle ingredienserne i din blender til
en ensartet, cremet smoothie. Pynt med
bær og frisk mynte og server.

�
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Rigtig glædelig jul

