
RECEPTSAMLING

Räddningsaktion 
för Sveriges minst 

älskade julmat
Några av julens mest traditionella rätter visar sig även vara de som 
är minst populära att servera på dagens julbord. Nu vill vi få fler att 

återupptäcka dessa klassiker och samtidigt inspireras till att testa 
något nytt vid årets julfirande. Låt oss därför presentera sex helt nya 

versioner av Sveriges minst älskade julmat.



Detta omgjorda recept på slarvsylta av Isabella Morrone 
hämtar inspiration från det italienska köket och blir perfekt 
för den som önskar något nytt på årets julbord. Ett rostat 
bröd, lite olivolja och en rejäl klick av sylta kan få vem som 
helst att bli hungrig.

Gnid in köttsidan av ankbrösten med salt 
och peppar och låt rimma i 1 timme.
 
Torka sedan av ankbrösten och lägg dem 
med skinnsidan ned i en kall stekgryta eller 
stor stekpanna. Sätt grytan på plattan och 
stek på skinnsidan på medelvärme i ca 8 
minuter, tills fettet har smält och skinnet 
är krispigt. Vänd brösten och stek på 
köttsidan i 2 minuter.  
 
Lyft upp ankan och spara fettet i grytan.
 
Skala och skiva löken och vitlöken. 
Skär moroten i 3 stora bitar och skiva 
panchettan.

Fräs löken, moroten och pancettan i 
ankfettet och smöret i grytan. 
 
Sänk värmen och lägg i ankan i grytan. 
Pressa över saft från apelsinen och tillsätt 
vinet, vattnet och kryddorna. Sjud under 
lock i 1 1/2 timme. 
 
Lyft upp köttet från grytan och låt 
buljongen koka tills det är hälften kvar.
 
Lyft upp morotsbitarna och örtkvistarna. 
Riv ankköttet i trådar och blanda med 
buljongen, smaka av med salt och 
svartpeppar.

Lägg ankköttet i en burk, fyll på med 
buljong så att det täcker.
 
Lägg ett lagerblad och ett par stjärnanis 
överst. Förvara i kyl och servera med stekt 
surdegsbröd, lite flingsalt och cornichoner.
 
Servera syltan innan maten som tilltugg 
eller ställ fram tillsammans med julmaten.

Tips: För mer apelsinsmak tillsätt 1/2 
msk rivet apelsinskal samtidigt som 
apelsinsaften. 

Stek brödet och gnugga det efter stekning 
med en vitlöksklyfta, ringla över en god 
olivolja och flingsalt. 

Slarvsylta på anka – av Isabella Morrone i samarbete med ICA Köket

 INGREDIENSER: 

• 2 ankbröst (ca 700 g)
• 1/2 tsk salt
• 2 krm svartpeppar
• 1 gul lök
• 1 vitlöksklyfta

• 1 morot
• 50 gram smör 
• 1 apelsin       
• 100 g pancetta
• 2 dl vitt vin
• 5 dl vatten
• 3 lagerblad

• 8 svartpepparkorn
• 2 stjärnanis
• 2 kvistar färsk timjan
• 1 vitlöksklyfta 
• 1 kvist färsk salvia 
• 1/2 tsk salt 
• 2 krm malen svartpeppar 

Varför äter vi sylta vid jul? 

Sylta har sitt ursprung från medeltiden 
och fick sitt namn från sättet man 
tog vara på de delar som blev över, så 
kallade Slarver, efter att man styckat 
de större köttdelarna. Namnet har 
sedan dess fått en generell betydelse 
för att konservera i socker. 

8 portioner på julbord Tid: Över 60 minuter Svårighetsgrad: Svår



Den här julrätten på kokt tunga tar dig till en varm bistro i 
ett frostglittrigt Paris. Njut av mört rimmat oxkött som får 
sällskap av syrlig kapris och krämig hetta från en nyslagen 
dijonnaise. 

Tunga: Dela tungan på mitten och skölj 
den i kallt vatten. Koka upp tungan i en 
kastrull med vatten, låt koka i 2 minuter 
och häll av vattnet.  

Koka upp vatten och vin i kastrullen. Lägg 
i tungan, se till att vattnet täcker, koka 
upp och skumma.

Skala och skär löken i grova klyftor. 
Tillsätt lök, pepparkorn, lagerblad och 

rosmarin och sjud tungan under lock i ca 
2 1/2 timme.

Ta upp tungan och spola den varsamt 
med kallt vatten. Gör ett snitt på 
ovansidan och skala av skinnet medan 
tungan fortfarande är varm. Lägg sedan 
tillbaka tungan i lagen och låt den svalna.

Dijonnaise: Blanda majonnäs med senap 
och honung. Smaka av med salt och peppar.

Tillbehör: Grovhacka nötterna och 
kaprisen. 

Skär tungan i tunna skivor och lägg upp på 
ett fat. Strö över nötter, kapris, oliver och 
rucola. Klicka på dijonnaisen och servera.

 OXTUNGA 

• 1 (ca 800 g) rimmad oxtunga 
• 1 l vatten
• 3 dl vitt matlagningsvin
• 1 gul lök
• 6 vitpepparkorn
• 2 lagerblad
• 2 kvistar färsk rosmarin 

 DIJONNAISE 

• 1 dl majonnäs
• 2 msk grov dijonsenap
• 1 tsk honung
• salt och peppar 

 
 

 TILLBEHÖR 

• 1 dl rostade hasselnötter
• 2 msk kapris
• 2 dl små svarta oliver 
• 65 g rucola

Tunga med oliver, rostade hasselnötter och dijonnaise

8 portioner på julbord Tid: Över 60 minuter  Svårighetsgrad: Medel

Varför äter vi tunga vid jul?

Tunga är ett traditionellt inslag i 
klassisk svensk husmankost och är 
liksom grisfötter ett exempel på 
hur man tog till vara på hela djuret 
till julbordet. Traditionellt sett ska 
tungan kokas och antingen serveras 
varm med potatis och sås smaksatt 
av senap, eller kall i tunna skivor som 
smörgåspålägg.   



Denna variation av dopp i grytan är långt ifrån ett varmt, 
oljigt skinkspad med blöta brödbitar. Tänk snarare en 
mustig buljong som både får friskhet av äppelmust och 
sting från ingefära. Gör som norrlänningarna och skippa 
mjukbrödet och doppa ett hårt tunnbröd istället för en 
fulländad upplevelse.

Koka upp skinkspadet. Sila av i en sil och 
häll tillbaka spadet i kastrullen. 

Riv ingefäran fint. Koka skinkspad 
och äppelmust tillsammans med 
svartpepparkorn och ingefära ca 10 
minuter.  

Ansa och skär vitkål och purjolök i bitar. 
Lägg grönsakerna i spadet och koka tills 
de är mjuka. 

Servera med tunnbröd, att doppa i 
spadet med grönsakerna.

 INGREDIENSER: 

• 5 dl skinkspad
• 2 msk riven ingefära
• 5 dl äppelmust
• 30 hela svartpepparkorn 

TILL SERVERING:  
 
Vitkål, purjolök och hårt tunnbröd

Dopp i grytan med äpple och ingefära

8 portioner på julbord Tid: Under 45 minuter  Svårighetsgrad: Enkel

Varför äter vi dopp i grytan vid jul? 

Dopp i grytan var ursprungligen 
inte en del av julbordet, utan det 
sågs praktiskt att doppa det något 
hårda brödet för att mjuka upp 
det i spadet från grytan med kokt 
skinka och julkorv i samband med 
julförberedelserna. 



Låt oss presentera ett sätt att laga klassikern lutfisk i en ny 
kryddig version med inspiration från både det japanska och 
mexikanska köket. Här får lutfisken sällskap av krispig panko 
och heta toner av spiskummin, chili och oregano som 
möter en mjuk och lenande ärt-och avokadokräm. Vem 
säger att det inte går att servera tacos på ett julbord? 

Lutfisk: Skölj lutfisken och lägg den i kallt 
vatten. Låt ligga i kylen över natten så 
fisken blir fast i konsistensen.
 
Skär lutfisken i 2x2 cm stora tärningar. Låt 
dem rinna av på hushållspapper. 
 
Blanda alla kryddorna.
 
Ärt- och avokadokräm: Dela, kärna ur 
och gröp ur avokadon. Mixa eller mosa 
avokadon med ärterna. Hacka jalapeñon 

och hälften av koriandern och blanda 
med avokadomoset. Smaka av med 
pressad limesaft från halva limen, salt 
och peppar. 
 
Lutfisk: Lägg mjölet i en djup tallrik. Vispa 
upp ägg i ytterligare en djup tallrik och 
häll upp pankon i en tredje djup tallrik.
Krydda fisken med kryddblandningen och 
vänd sen fisktärningarna i mjölet sedan i 
det uppvispade ägget och sist i panko.
Hetta upp olja, till ca 150 grader, i en 

fritös eller kastrull (används kastrull, 
välj en hög och rymlig och ha ett lock 
till hands för säkerhets skull). Fritera 
fisktärningarna i omgångar tills de är 
gyllene ca 4 minuter.
 
Servera lutfisken med ärt- och 
avokadokrämen, resten av koriandern 
och resten av limen skuren i klyftor.
 

Friterad lutfisk med jalapeño och ärt- och avokadokräm

 LUTFISK 

• ca 400 g lutfisk utan skinn 
 
 KRYDDA TILL FISKEN 

• 1 msk chilipeppar
• 1 msk paprikapulver
• 1 msk spiskummin
• 1 msk oregano

• 1 msk lökpulver
• 1 tsk salt 
 
 PANERING 

• 1 ägg
• 2 dl mjöl
• 4 dl panko (japanskt ströbröd) 
• frityrolja 
 

ÄRT- OCH AVOKADOKRÄM 

• 2 dl gröna ärtor, tinade
• 2 avokado
• 2 msk hackad jalapeño
• 1 kruka koriander
• 1 lime
• salt och peppar 

Varför äter vi lutfisk vid jul? 

Lutfisken är en av de julrätter som har 
funnits med i det svenska matarvet 
under längst tid. Redan för över 
500 år sedan introducerades rätten 
som ett alternativ till kött under den 
traditionella fastan. Ursprungligen 
åt man lutfisken som torrfisk i 
tunna skivor tillsammans med feta 
komponenter, eftersom vintern gjorde 
det svårt att få tag på färsk fisk.8 portioner på julbord Tid: Över 60 minuter Svårighetsgrad: Svår



Här kommer en krispig och het julsallad på brunkål 
i stekpanna som garanterat kommer få fart på 
tomtenissarna vid ditt julbord! Den runda smaken av brynt 
svartkål får en kryddig hetta av färsk chili och ingefära samt 
knaprighet från sesamfrön, som såklart kan uteslutas eller 
serveras separat.

Ansa och strimla vitkålen tunt. Dela, 
kärna ur och strimla chilin. Riv ingefäran.
 
Stek vitkålen mjuk i oljan i en stor 
stekpanna eller stekgryta. Tillsätt chili, 
ingefära och sirap och låt det fräsa med 
tills kålen börjar mörkna, ca 3 minuter. 
 
Ansa och skiva sticklöken. Rör i sticklöken 
och svartkålen. Pressa över saften från 
limen. Låt vätskan koka in och smaka av 

med salt och peppar.
 
Rosta sesamfröna i en torr stekpanna. 
Strö sesamfröna över brunkålen och 
servera.  

 INGREDIENSER: 

• 500 g vitkål
• 1 röd peppar
• 1 msk riven ingefära
• 2 msk olja
• 1 dl mörk sirap
• 125 g skuren svartkål 

 

• 4 sticklökar
• 1 lime 
• salt och peppar
• 2 msk sesamfrön

Krispig brunkål med ingefära och sesam

8 portioner på julbord Tid: Under 45 minuter  Svårighetsgrad: Lätt

Varför äter vi kål vid jul? 

Kål har länge varit ett populärt grönt 
inslag på julbordet, men traditionellt 
sett är denna rätt vanligare i den 
södra delen av landet. Särskilt i Skåne 
är brunkålen extra populär, medan 
grönkålen har sitt fäste i Halland. 



Spola grisfötterna i kallt vatten.
 
Koka upp salt och vatten i en kastrull.
Lägg i grisfötterna och koka i 2 minuter.  
Häll av vattnet och spola av grisfötterna. 
 
Koklag: Häll på vatten och soja i 
kastrullen och lägg ner grisfötterna. 
Krossa citrongräset och lägg i dem och 
limebladen i kastrullen. Sjud sedan under 
lock i ca 2 1/2 timme, skumma väl. 
Lyft upp grisfötterna ur lagen och låt dem 
svalna något. 

Plocka loss köttet från de ljumna benen 
och brosket och dra köttet i mindre bitar.  
 
Klä en brödform (ca 25 cm lång som 
rymmer ca 1 1/2 liter) med plastfilm 
och lägg i köttet. Sila lagen och häll den 
därefter över köttet så att det täcker och 
låt stelna i kylen.
 
Dressing: Blanda ingredienserna till 
dressingen i en bunke.
 

Sallad: Ansa och hyvla morötter och 
rättika tunt på en mandolin eller med 
en potatisskalare. Blanda morötter och 
rättikan med dressingen och låt marinera 
i minst 30 minuter. 
 
Ansa och skiva salladslöken tunt 
och blanda den och ärtskotten med 
morotsalladen precis före servering.
 
Skär grisfötterna i ca 2 cm tjocka skivor 
och servera salladen till. 

Grisfötter i sojagelé med misomarinerade morötter

• 8 delade grisfötter
• 3 msk salt
• 5 l vatten 
 
 KOKLAG 

• 5 l vatten
• 3 dl japansk soja
• 4 citrongräs
• 10 limeblad 

 DRESSING 

• 3 msk vit misopasta
• 2 msk farinsocker
• 2 msk japansk soja
• 2 msk neutral olja
• 2 tsk ättika, 12 % 
 
  
 

 SALLAD 

• 300 g morötter
• 200 g rättika
• 4 salladslökar
• 100 g ärtskott 

Vad sägs om att servera asiatiska grisfötter till årets 
julbord? Det möra köttet från grisfötterna blandas till en 
mjuk terrin som får sällskap av friska toner från citrongräs  
och limeblad. Servera terinnen med en fräsch sallad på 
misomarinerade morötter och njut!

Varför äter vi grisfötter vid jul?

Det var på 1800-talet som julskinkan 
blev vanlig hos allmänheten men 
den traditionella favoriten var inte 
självklar för bondesamhället. Istället 
erbjöds andra färska delar som tog 
vara på hela den nyslaktade grisen 
och grisfötter är en av delarna som 
fortfarande serveras på julbord 
runtom landet.

8 portioner på julbord Tid: Över 60 minuter Svårighetsgrad: Svår


