GODA SMAKER

Njut av ett traditionellt
julbord med inslag av
nya smaker.

Traditionellt julbord
med nya favoriter
Sill, Janssons, köttbullar och skinka – det är julbordets älskade
klassiker. I år dukar vi också fram fräscha gröna rätter och en
lyxig och lättlagad dessert. Välkommen till bords!
AV LENA SÖDERSTRÖM FOTO EVA HILDÉN
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JULSALLAD MED ÄPPLE
6 PORTIONER
TID 20 MINUTER
Dressing
3 msk äppelcidervinäger
1 krm smulat flingsalt
1 msk ljust muscovadosocker
3 msk rapsolja
Sallad
1 stort blad grönkål, ansat i bitar
6 brysselkål, de plockade bladen
ca 150 g rödkål, finstrimlad
2 röda äpplen, tunt skivade
½ ask smörgåskrasse, klippt
ca 1 msk rostade sesamfrön

Vispa ihop dressingen. Lägg
kålsorter och äpple på ett fat.
Ringla över dressing och toppa
med krasse och sesamfrön.

KALVFÄRSBULLAR
MED VALNÖTTER
6 PORTIONER
TID 40 MINUTER
600 g kalvfärs
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
1 dl ricotta (italiensk färskost)
eller kesella
1 ägg
1 dl valnötter, rostade
½ tsk finhackade rosmarinblad
3–4 msk smör till stekning, gärna
klarifierat
Till garnering
5–6 grovhackade valnötter
1–2 rosmarinkvistar, bladen
½ msk smör, gärna klarifierat

Blanda färsen med salt och peppar.
Blanda i ricottan och ägget. Finhacka valnötterna och blanda ner
i färsen tillsammans med
rosmarinen.
Forma färsen till små köttbullar.
Bryn dem runtom i smöret cirka 3
minuter, i 3–4 omgångar, och ta
upp på fat efter hand. Lägg tillbaka
alla köttbullar i pannan och
efterstek utan lock cirka 5 minuter,
eller tills de är genomstekta.
Garnering Fräs grovhackade
valnötskärnor och rosmarinblad i
smöret cirka 1 minut. Fördela det
frästa över bullarna.
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KRÄMIG SILL
MED PEPPARROT

INLAGD SILL
MED ÄPPLE

6 PORTIONER
TID 15 MINUTER + KYLTID

6 PORTIONER
TID 15 MINUTER + KYLTID

3–4 (ca 450 g) hela sillfiléer
5-minuterssill
½ liten gul lök
½ liten fänkål eller ¼ stor
2 dl crème fraiche
3 msk pepparrotsvisp
1 msk dijonsenap, gärna grovkornig
färskpressad citronsaft
1 liten knippa gräslök

Lag
½ dl koncentrerad äppeljuice
3 dl vatten
1 dl ättiksprit 12 %
½ dl äppelcidervinäger
1 ½ dl socker
3–4 (ca 450 g) hela sillfiléer
5-minuterssill
1 liten rödlök
1 liten morot
1 rött äpple, t ex Ingrid Marie
5 kryddpepparkorn
2–3 lagerblad

Skär sillen i bitar. Skala och hacka
löken fint. Ansa och finhacka
fänkålen.
Blanda crème fraiche, pepparrotsvisp och senap i en bunke.
Smaka av med citronsaft. Vänd ner
sillbitarna och gräslöken. Lägg
sillen i en burk. Förslut och låt stå i
kylskåp minst 3 timmar, gärna
1 dygn.
Klipp över gräslöken inför
serveringen.

TIPS!
Den som vill kan
använda matjessill
i stället för
5-minutersill.
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Lag Blanda äppeljuice, vatten,

ättiksprit, äppelcidervinäger och
socker i en kastrull. Koka upp
under omrörning och sjud 1–2
minuter. Låt kallna.
Skär sillen i bitar. Skala och
hacka löken. Skala och skiva
moroten tunt. Skär äpplet i tunna
klyftor. Varva sill, rödlök, morot,
äpple, pepparkorn och lagerblad i
en burk. Häll på lagen. Täck och kyl
minst 3 timmar, men gärna ett
dygn.

Krämig sill med lite sting av pepparrot
och klar sill med äpple, här finns något
för alla smaker.

GODA SMAKER
GRAVAD SALMALAX
MED TVÅ SÅSER
6 PORTIONER TID 45 MINUTER +
1–2 DYGN TILL GRAVNING
2 (à ca 450 g) salmalaxfiléer
3 msk strösocker
4 msk salt
1 knippa dill
Hovmästarsås
5 msk svensk senap
3 msk strösocker
½ tsk salt
1 krm vitpeppar
4 msk äppelcidervinäger
2 dl rapsolja
4–5 msk finhackad färsk dill
Crème fraiche med citron
2 dl crème fraiche
1 msk färskpressad citronsaft
1 tsk strösocker
Till garnering
dillvippor
citronklyftor

Gravad salmalax Gnid in

laxfiléerna, först med socker och
sedan med salt. Låt ligga i rumstemperatur cirka 20 minuter.
Hacka dillen och lägg ihop
laxfiléerna med dillen emellan. Slå
in i bakplåts- eller smörpapper till
ett tätt paket. Lägg paketet i en
plastpåse och lägg på ett fat i kylen.
Vänd 2–3 gånger under gravningstiden. Laxen är klar att ätas efter
1 dygn.
Hovmästarsås Blanda senap,
socker, salt, peppar och vinäger i
en bunke. Se till att alla ingredienserna till såsen håller samma
temperatur, så spricker den inte.
Tillsätt oljan, först droppvis,
sedan i en fin stråle under kraftig
omrörning, använd gärna elvisp.
Blanda ner den hackade dillen.
Crème fraiche med citron Blanda
crème fraiche, citronsaft och
socker. Låt stå kallt till serveringen.
Skär laxen i skivor. Garnera
med dillvippor och servera med
hovmästarsås, crème fraiche med
citron och citronklyftor.

Fina salmalaxfiléer gravar du enkelt
och snabbt. Vi serverar laxen med
två såser, en krämig med citron och
en klassisk hovmästarsås.
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GODA SMAKER
GRILJERAD
JULSKINKA MED
KARDEMUMMA
1 SKINKA, CA 3 KG TID
25 MINUTER + TID ATT SVALNA
1 (ca 3 kg) kokt eller ugnsbakad
skinka, kall
1–2 msk potatismjöl
Griljering
1 äggula
3 msk senap, gärna osötad
1 msk honung
1 msk strösocker
2 krm malen kardemumma
1 msk potatismjöl
4–5 kardemummaskorpor
färsk grönkål till garnering

Sätt ugnen på 200 grader.
Ta bort eventuellt nät och
svål och lägg skinkan på ett
ugnssäkert fat. Sikta över
potatismjölet.
Rör ihop äggula, senap,
honung, strösocker, kardemumma och potatismjöl till en
jämn smet. Bred blandningen
över skinkan med en bredbladig
kniv.
Riv skorporna på den fina
sidan av rivjärnet. Sikta skorpmjölet över skinkan.
Sätt in skinkan i nedre delen
av ugnen. Griljera tills skinkan
blivit ljust gyllenbrun, 10–15
minuter. (Passa skinkan noga så
att den inte blir bränd.) Ställ
skinkan kallt att svalna snabbt.
Garnera skinkan med grönkål
vid servering.

En lätt ton av kardemumma
ger en ny tvist åt den
klassiska julskinkan.
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TIPS!
Kardemummaskorporna kan
ersättas med
vanligt
ströbröd.

ROSTADE ROTFRUKTER
MED HONUNG
6 PORTIONER
TID 45 MINUTER
700 g blandade rotfrukter,
t ex morot, kålrot, palsternacka,
persiljerot
500 g potatis, vältvättad
4 msk rapsolja
1 msk plockade timjanblad, gärna
citrontimjan
1 tsk flingsalt
Dressing
2 msk rödvinsvinäger
1 msk färskpressad citronsaft
1 msk flytande honung
3 msk olivolja
1 krm salt
1 krm svartpeppar
Till garnering
färska timjankvistar, gärna
citrontimjan

Janssons frestelse kan varieras på olika sätt. Här är en ny
variant – i pajskal.

JANSSONS FRESTELSE I PAJSKAL
6 PORTIONSPAJER
TID 1 TIMME
Pajdeg
4 ½ dl vetemjöl
225 g smör, kylskåpskallt
1 stort ägg, kylskåpskallt
2–3 msk iskallt vatten
Fyllning
2 gula lökar
8–10 stora potatisar
2 msk smör
2 msk rapsolja
3–4 dl vispgrädde
1 msk ansjovisspad
nymalen peppar, vit eller svart
1 burk (125 g) ansjovisfiléer,
ca 80 g avrunnen vikt
1 msk fint ströbröd
dillvippor till garnering

Pajdeg Mät upp mjöl och tärnat

smör i en matberedare monterad
med kniv. Kör till en smulig massa.
Tillsätt ägg och vatten och kör till
en smidig deg.
Tryck ut degen i 6 portionsstora pajformar så att den täcker

bottnarna och kommer upp lite
över kanterna. Nagga pajerna med
en gaffel. Ställ kallt att vila cirka
20 minuter.
Värm under tiden ugnen till
225 grader. Förgrädda pajerna
cirka 15 minuter. Ta ut.
Fyllning Skala och skiva löken.
Skala och skär potatisen i smala
strimlor. Fräs löken mjuk i smör
och olja i en panna, cirka
3 minuter. Blanda i potatisen och
fräs cirka 10 minuter, rör om då
och då. Tillsätt grädden och sjud
upp under omrörning. Sjud sedan
tills frestelsen får krämig
konsistens, cirka 3 minuter.
Smaka av med ansjovisspad och
peppar.
Varva potatisen och ansjovis i
pajerna. Toppa med ströbröd.
Sänk ugnstemperaturen till
175 grader. Grädda pajerna i
mitten av ugnen tills de fått fin färg
och är genomgräddade, cirka 15
minuter. Garnera med dillvippor.

Sätt ugnen på 225. Skala och skär
rotfrukterna i skivor. Skär potatisen i skivor. Lägg skivorna i
grupper var för sig i en papprad
långpanna och bred ut dem så att
inga högar bildas. Ringla över oljan
och strö över timjanblad. Smula
över salt. Rosta i mitten av ugnen
cirka 30 minuter. Vänd skivorna
med stekspade 2–3 gånger under
tiden. Öka eventuellt ugnsvärmen
till 250 grader de sista 10 minuterna, så att rotsakerna får fin färg.
Vispa ihop ingredienserna till
dressingen under tiden.
Lägg rotfrukterna och potatisen
i en serveringsskål. Ringla över
dressingen. Garnera med timjan
kvistar.
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GODA SMAKER
KANELPARFAIT
MED CHOKLADSÅS
6–8 PORTIONER TID 30 MINUTER
+ 1 DYGN I FRYSEN
6 dl vispgrädde
6 äggulor
1 msk vaniljsocker
1 msk malen kanel
1 ½ dl strösocker

TIPS!
Parfaiten kan göras upp
till en vecka i förväg. Har
du inte tid att göra parfait,
fuska genom att blanda
köpt vaniljglass med
malen kanel.

Chokladsås
1 dl strösocker
1 dl kakao
½ krm salt
1 dl vatten
Till servering
¼ sats bräck med valnötter, se recept
citrussallad, se recept

Vispa grädden till mjuka toppar
i en plastbunke.
Vispa äggulor, vaniljsocker,
kanel och socker ljust och pösigt
i en plastbunke.
Vänd försiktigt ihop grädden
med äggvispet.
Häll parfaitmassan i en glasseller sockerkaksform (cirka 1 ½
liter). Sätt på tillhörande lock eller
täck med plastfilm. Ställ formen i
frysen över natten.
Chokladsås Mät upp strösocker, kakao och salt i en kastrull.
Blanda i vattnet i 2–3 omgångar
och rör om så att allt blandas.
Koka upp såsen under omrörning. Sjud sedan tills såsen är tjock
och blank, 5–8 minuter. Rör om då
och då. Låt kallna.
Ta ut parfaitformen ur frysen
och doppa den cirka ½ minut i
hett vatten i en bunke, stjälp upp
på ett fat och temperera parfaiten i
kylskåp cirka 20 minuter. Garnera
parfaiten med chokladsås och
krossad bräck och servera med
citrussallad.

CITRUSSALLAD MED HONUNG
6 PORTIONER
TID 15 MINUTER

Kanelparfaiten gjord i fin form ser
lyxig ut, men är inte svår att göra.
Den är god tillsammans med
citrussallad.
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4 apelsiner
3–4 klementiner,
eller annan småcitrus
12 kumquat
2 msk flytande honung
mynta

Skala apelsinerna med kniv så
att inget vitt skal finns kvar.
Skala klementinerna. Skiva
frukten och dela kumquaten.
Varva citrusfrukterna på ett
fat.
Ringla över honung mellan
varven. Garnera med myntan.

Ät bräcken som godis eller krossa
och använd som garnering till
desserter.

BRÄCK MED VALNÖTTER
1 LÅNGPANNA
TID 15 MINUTER
+ TID ATT KALLNA
1 msk rapsolja
3 dl socker
1 dl valnötskärnor, hackade

Täck en långpanna med bakplåtspapper och pensla papperet med
oljan.
Smält sockret under oavbruten
långsam omrörning på medelvärme i en släpplättpanna. Rör

om kraftigare när det börjar
kristalliseras. Sjud till en ljusbrun
karamell. Strö över nötterna. Häll
karamellmassan i långpannan och
bred ut. Låt kallna och stelna.
Bryt bräcken i bitar.
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