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Forord

Der var engang ...
Der var engang, da vi sagde, at det vigtigste var, hvad vi spiste mellem nytår og jul, så betød det mindre, hvad
vi spiste mellem jul og nytår. På den måde blåstemplede vi den fede danske julemad; det var jo så sjældent,
vi spiste den. Kun én gang om året! Så det kunne vel ikke betyde noget. Den går desværre ikke længere.
For julen starter jo tidligere og tidligere. Allerede sidst i oktober eller først i november er de første julefrokoster
i gang, og der ”julehygges” i en god del af november og i hele december. Det, der engang varede en uge,
kan nu meget let gå hen og strække sig over et par måneder. Så for at sige det ligeud: Vil du leve sundt og
måske oven i købet gerne tabe dig, så er du nødt til at tænke i sundere baner – også ved juletid. Her får du et
bud på, hvordan du får en ny og sundere jul uden at føle, at du må undvære alt det, som hører julen til. Du får
opskrifterne på alle de traditionelle retter til julemiddagen, ligesom der er opskrifter på frokostretter, julekager
og konfekt. Det nye er, at alt er lettet for overflødigt fedt, uden at det på noget tidspunkt er gået ud over den
gode og kendte smag.
Rigtig glædelig jul
Lone Viggers
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Julekager

Æbleskiver

(ca. 25 stk)

1 Bland mel med natron, sukker og kardemomme.
2 Rør de øvrige ingredienser i.

300 g hvedemel

3 Pensel æbleskivepanden med flydende fedtstof.

1 tsk natron

4 Bag æbleskiverne på den varme pande. Vær opmærksom på, at

3 spsk sukker
1 tsk stødt kardemomme
6 dl kærnemælk
et nip salt

dejen er meget tyk.
5 Sørg for, at æbleskiven er blevet brun, før du begynder at vende
den, og vend den så 1/3 rundt, så den bliver bagt ad 3 gange.
Bag æbleskiverne færdige.
6 Server æbleskiverne med syltetøj og evt. flormelis.

Flydende fedtstof
eller rapsolie til bagning
Tilbehør

Vil du tabe dig, kan du spise

Syltetøj eller marmelade, flormelis
2 æbleskiver med 1 tsk. flormelis og
2 tsk. syltetøj som mellemmåltid
Energi pr. stk. med syltetøj og lidt flormelis
Tip
Har du ikke kærnemælk, kan du bruge skummet- eller
minimælk i stedet. Gør du det, skal du dog bruge 2 tsk.
bagepulver i stedet for natron. Natron kræver syre for at
kunne virke som hævemiddel.
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300 kJ (70 kcal)
Energifordeling:
Protein: 12 % (2 g)
Kulhydrat: 80 % (14 g)
Fedt: 8 % (under 1 g)

Brune kager
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Vil du tabe dig, kan du spise
4 brune kager som mellemmåltid
Energi pr. stk
130 kJ (30 kcal)
Energifordeling:
Protein: 4 % (½ g)
Kulhydrat: 66 % (5 g)
Fedt: 30 % (1 g)
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Pebernødder
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Energi pr. 10 stk

Vil du tabe dig, kan du spise
10 pebernødder som mellemmåltid
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500 kJ (120 kcal)
Energifordeling:
Protein: 6 % (1 g)
Kulhydrat: 62 % (6 g)
Fedt: 32 % (2 g)

Jødekager
Ca. 60 stk.

1 Bland mel, sukker og bagepulver grundigt sammen.
2 Ælt margarine og øl grundigt sammen med melblandingen.

225 g hvedemel
150 g sukker

3 Rul dejen til en pølse på ca. 15 cm, og rul pølsen ind i et stykke bagepapir. Læg pølsen i fryseren i 2 timer.

½ tsk bagepulver

4 Tænd ovnen på 200°C.

75 g plantemargarine eller

5 Skær dejen i tynde skiver, og læg dem på en bageplade med bagepa-

¾ dl flydende fedtstof

pir.

3 spsk øl

6 Pisk ægget sammen med en 1 spsk vand. Bland sukker og kanel

Pensling og drys

7 Pensl kagerne med ægget, og drys med kanelsukker.

1 æg

8 Bag kagerne midt i ovnen i ca. 10 minutter, til de er lysebrune i kanten.

2 spsk sukker

9 Lad kagerne køle helt af, og kom dem i lufttætte beholdere.

sammen.

2 tsk stødt kanel

Vil du tabe dig, kan du spise
3 jødekager som mellemmåltid
Energi pr. stk
150 kJ (40 kcal)
Energifordeling:
Protein: 5 % (1 g)
Kulhydrat: 67 % (6 g)
Fedt: 28 % (1 g)
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Klejner

Tip
Vi har brugt rapsolie til kogning, fordi
det er en af de sundere typer fedtstof.
Sprøde klejner
Vil du lave små sprøde klejner, så del
den færdige dej i 4 dele, og rul én del
ud ad gangen på et melstrøet bord,
til dejen er ca. 3 mm tyk. Skær dejen
i strimler, der er 3-4 cm brede, og del
med skrå snit strimlerne, så de får en
længde i siden (ikke fra spids til spids)
på 4 cm. Skær et lille snit i midten
af hvert stykke, stik den ene ende
igennem hullet, og vrid klejnen. Lav
alle klejnerne klar, og læg dem på en
tallerken i køleskabet, til de skal koges.
Kog 8-10 klejner ad gangen. Opbevar
dem i en lufttæt beholder. (Se foto med
julekager).
Vil du tabe dig, kan du spise
1 klejne som mellemmåltid
Energi pr. stk
Tip
Klejner er allerbedst, når de er nykogte og lune. De kan formes og hvile
koldt, inden de koges; eller de kan fryses og derpå koges, efterhånden
som de skal bruges.
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400 kJ (100 kcal)
Energifordeling:
Protein: 7 % (2 g)
Kulhydrat: 60 % (14 g)
Fedt: 33 % (4 g)

Honningkager
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Chokoladeglasur
100 g mørk chokolade, grofthakket
1 tsk flydende fedtstof
1 spsk flormelis
Pynt
½ dl mandelflager

Vil du tabe dig, kan du spise
1 stykke honningkage som mellemmåltid
Energi pr. stk
500 kJ (120 kcal)
Energifordeling:
Protein: 5 % (2 g)
Kulhydrat: 65 % (18 g)
Fedt: 30 % (4 g)
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Russisk sildesalat
1 Skær kartofler, rødbeder og sild i tern (ca. 1 cm x 1 cm)

6 personer

2 Bland fromage frais med mayonnaise i en skål. Smag til med
salt og peber, og vend kartofler, rødbeder, sild og løg heri.

150 g kogte kartofler

3 Anret på et fad, og pynt med et hakket hårdkogt æg og karse.

150 g syltede rødbeder
200 g marinerede sild (uden lage)
1 dl fromage frais
1 spsk mayonnaise (evt. letmayonnaise)
1 lille finthakket løg

Vil du tabe dig, kan du spise
2 halve skiver rugbrød med sildesalat til frokost

evt. salt og peber
Pynt
Evt. hakkede hårdkogte æg og karse

Energi pr. halve skive
rugbrød med sildesalat
900 kJ (215 kcal)
Energifordeling:
Protein: 14 % (7 g)
Kulhydrat: 58 % (30 g)
Fedt: 28 % (6 g)

Tilbehør
Rugbrød i tykke skiver

Tip
Drop fedtstoffet på brødet – også til jul. Fedtstof på brødet er en af de
vaner, der er lettest at ændre. Så hvis du ikke allerede er holdt op, så gør
det nu. Vil du have fedtstof på brødet, så brug plantemargarine med lavt
fedtindhold.
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Marinerede sild
med grønt
6 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Energi pr. halve skive rugbrød,
med 2 stykker sild og grønt

Tilbehør
Rugbrød
Vil du tabe dig, kan du spise
2 halve skiver rugbrød med sild og grønt til
frokost. Slut gerne af med et stykke frisk frugt

700 kJ (170 kcal)
Energifordeling:
Protein: 13 % (5 g)
Kulhydrat: 60 % (24 g)
Fedt: 27 % (5 g)
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Marinerede sild
med karrysalat

Energi pr. halv skive brød
med sild og karrysalat
800 kJ (190 kcal)
Energifordeling:
Protein. 16 % (8 g)
Kulhydrat: 54 % (27 g)
Fedt: 30 % (7 g)
6 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Vil du tabe dig, kan du spise
Tilbehør
Rugbrød
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2 halve skiver rugbrød med sild og karrysalat
til frokost. Slut gerne af med et stykke frugt

Brombærsild
4 personer

1

Kog brombær, sukker og vand i 10 minutter.

2

Purér brombærrene gennem en sigte, eller blend dem.
Lad puréen køle af.

200 g frosne brombær
50 g sukker

3

½ dl vand

4

200 g marinerede sild i bidder (uden lage)

Bland sildebidderne forsigtigt med brombærpuréen,
Lad evt. sildene trække til næste dag, og server med
rugbrød.

Tilbehør
Rugbrød

Tip
Husk, at alle slags fisk er dejlige på julefrokostbordet.
Det gælder måske især røget og gravet laks og hellefisk. Skaldyr som fx rejer er også fint.
Energi pr. halve skive rugbrød
med brombærsild
800 kJ (190 kcal)
Energifordeling:
Protein: 11 % (5 g)
Kulhydrat: 65 % (27 g)
Fedt: 24 % (4 g)

Vil du tabe dig, kan du spise
2 halve skiver rugbrød med brombærsild til
frokost. Slut gerne af med et stykke frugt
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Julemiddag

20

Tip
Sammensæt selv din julemiddag
Der er opskrift på and og flæskesteg kombineret
med forskelligt tilbehør. Du kan naturligvis lave det
hele , hvis I er mange, eller sammensætte din julemiddag, helt som du har lyst til. Alt tilbehøret passer
til både and og flæskesteg.
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Andesteg
med rødkålssalat med tyttebær og brunede kartofler
6 personer

Rødkålssalat med tyttebær
1 lille rødkål (1 kg)

1 and (3-4 kg)

1 dl fløde 9 %

400 g æbler (fx coxorange)

2 dl tyttebærsyltetøj

300 g svesker uden sten

½ tsk salt

2 spsk rasp

1 knsp peber

2 tsk salt

Evt. 1 spsk hakkede valnødder

¼ tsk peber
1 l vand

Tilbehør
Ca. 1 kg kogte kartofler

Sauce
Væsken fra bradepanden, hvor fedtet er fjernet,
og suppe fra kogning af vinger og indmad, evt.
suppleret med ekstra vand til mindst 6 dl.
3 spsk majsstivelse
Kulør
Salt og peber
Evt. lidt sukker eller
1 tsk ribsgelé
Brunede kartofler
¾ kg små kartofler
50 g sukker
2 tsk flydende fedtstof
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Brød

Andesteg

Rødkålssalat

1 Skær gumpen af anden, og smid den ud. Fjern

1 Rør fløde, tyttebærsyltetøj, salt og peber sam-

evt. pose med indmad fra anden, og gem po-

men i en stor skål.

sens indhold til sovsen. Er der lever og hjerte i

2 Fjern de yderste grimme blade fra rødkålen.

posen, kan disse lægges ind i anden og stege

3 Flæk kålen, og skær stokken væk. Snit kålen

med.
2 Skær de yderste to led af vingerne. Kom dem i

meget fint, eller riv den groft.
Bland kålen i dressingen. Lad den trække;

en lille kasserolle sammen med kråse, hals og

gerne til næste dag i køleskab.

½ liter vand. Lad det koge, under låg, ved svag

Drys evt. med hakkede valnødder inden serve-

varme i 1 time.

ring.

3 Skræl æblerne, skær dem i både, og fjern
kernehuset.
4 Bland æblerne med svesker, rasp og 1 tsk salt
samt peber, og fyld blandingen i anden.
5 Luk anden med bomuldsgarn eller en kødnål.
6 Læg anden på en rist over en bradepande
med brystet opad.
7 Gnid anden med 1 tsk salt, og sæt den nederst i ovnen ved 175°C (varmluft 160°C)
8 Hæld fedtet fra bradepanden, når anden har

Brunede kartofler
1 Kog kartoflerne, og pil dem. (Kan gøres dagen
før).
2 Smelt sukkeret på en pande, til det skummer
op og bliver lysebrunt. Tilsæt 2 tsk fedtstof
(pas på, det bruner hurtigt og må ikke blive for
mørkt).
3 Hæld kartoflerne på panden, og vend dem i
karamellen i 4-5 minutter.

stegt i 1 time. Hæld derefter ½-¾ l vand i bradepanden.
9 Lad anden stege videre i ca. 2 timer. Hold øje

Servering
Skær anden ud i lår og bryster, og anret kødstyk-

med, at der hele tiden er mindst 1 cm vand i

kerne på et fad med æbler og svesker. Servér

bradepanden. Tilsæt evt. mere vand.

anden med brunede og hvide kartofler, rødkål og
sauce og brød.

Sauce
1 Hæld væsken fra bradepanden op i en skål.
Fjern fedtet med en spiseske. Si suppen fra
vinger og indmad, og hæld begge dele i en lille
kasserolle. Tilsæt evt. ekstra vand, så der er
mindst 6 dl. Lad væsken koge op.
2 Tilsæt et par dråber kulør, og opløs majsstivelsen i ½ dl koldt vand. Hæld blandingen i
sovsen under omrøring til ønsket tykkelse.
3 Lad sovsen koge op igen. Tilsæt evt. lidt mere
kulør, og smag til med salt, peber og evt. lidt
sukker/ribsgelé.

Energi pr. person
3300 kJ (790 kcal)
Energifordeling:
Protein: 11 % (22 g)
Kulhydrat: 68 % (131 g)
Fedt: 21 % (19 g)
Vil du tabe dig, kan du spise
1 stykke and, 2-3 brunede kartofler, 2 små
hvide kartofler, 3 spsk sauce og al den rødkål, du har lyst til.
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Flæskesteg
med gammeldags rødkål og æbler med ribsgelé
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Tilbehør
1 kg kogte kartofler
Brød
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Energi pr. person
3200 kJ (760 kcal)
Energifordeling:
Protein: 22 % (40 g)
Kulhydrat: 49 % (90 g)
Fedt 29 % (25 g)
Vil du tabe dig, kan du spise
1 skive flæskesteg og 1 stykke flæskesvær,
3 små kartofler, 3 spsk sauce og ½ æble
med ribsgelé. Fyld resten af tallerkenen op
med rødkål.

25

Tip

Risengrød

Risengrøden kan koges dagen før. Spis evt. risengrød lillejuleaften, og gem en fjerdedel af grøden til
risalamande.

6 personer

1 Bring ris og vand i kog, og lad det koge i et par minutter.

(eller til 4 personer + 1 portion risalamande)

2 Tilsæt mælken, lad det hele koge op under omrøring,
skru derpå ned til laveste blus, og lad grøden småkoge

4 dl grødris
2 dl vand

i 50 minutter under låg. Rør af og til i gryden, så risene
ikke koger på i bunden.

2 l skummet – eller minimælk

3 Tag evt. fra til risalamande. Tilsæt salt, og smag til.

½ tsk salt

4 Bland kanel og sukker, og drys det oven på grøden
sammen med 1 tsk smør på toppen.

Tilbehør
8 tsk sukker

Energi pr. person

4 tsk stødt kanel
1 tsk smør pr. person
Rød saftevand eller ”nisseøl”.

2000 kJ (480 kcal)
Energifordeling:
Protein: 15 % (17 g)
Kulhydrat: 65 % (74 g)
Fedt: 20 % (11 g)
Vil du tabe dig, kan du spise
3-4 dl risengrød med kanelsukker
og 1 tsk smør
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Risalamande
med kirsebærsauce
6 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Energi pr. person
1300 kJ (310 kcal)
Energifordeling:
Protein: 8 % (6 g)
Kulhydrat: 62 % (48 g)
Fedt: 30 % (11 g)
Vil du tabe dig, kan du spise
En lille portion risalamande med kirsebærsauce, svarende til 1/8 af hele portionen
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Konfekt

Tip
Marcipan, æbler og appelsiner hører
traditionelt julen til. Det gør figner, dadler,
abrikoser, valnødder, hasselnødder og
andre tørrede frugter og nødder også.
Både frugter og nødder har deres plads
i den sunde kost. Marcipan er lavet af
mandler eller abrikoskerner, så den har
også sin plads i den sunde kost.

Pebermynteåkander
Tip
Du kan også lave pebermyntepastiller.
Undlad chokoladepastillerne. Tryk hver
pebermyntekugle lidt flad, og sæt en
dråbe smeltet mørk chokolade på hver.
Tip
Bliver pebermyntemassen for tør undervejs, fugtes hænderne ganske lidt med
koldt vand.

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Energi pr. stk
120 kJ (30 kcal)
Protein: 2 % (under 1 g)
Kulhydrat: 75 % (5 g)
Fedt: 23 % (under 1 g)
Vil du tabe dig, kan du spise
4 pebermynteåkander som mellemmåltid
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Havregrynskugler
1 Bland alle ingredienser godt sammen til en glat masse.

Ca. 40 stk.

2 Tril massen til ca. 40 små kugler.
3 Rul kuglerne i perlesukker eller krymmel, og opbevar

100 g sukker

dem i en lufttæt beholder i køleskab.

3 dl havregryn (100 g)
½ dl flydende fedtstof
3 spsk kakao (25 g)
3-4 spsk vand, appelsinsaft eller stærk kaffe
Pynt
4 spsk perlesukker eller krymmel

Energi pr. stk
120 kJ (29 kcal)
Energifordeling:
Protein: 17 % (2 g)
Kulhydrat: 60 % (8 g )
Fedt: 23 % (1 g)
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Vil du tabe dig, kan du spise
4 havregrynskugler i stedet for et mellemmåltid.

Frugtkonfekt

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Energi pr. stk.
300 kJ (70 kcal)
Energifordeling:
Protein 8 % (1 g)
Kulhydrat: 63 % (10 g)
Fedt: 29 % (2 g)
Vil du tabe dig, kan du spise
1-2 stykker som mellemmåltid
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Vil du spise sundt – også til jul, så
er hjælpen her. Ernæringsenheden
ved Hospitalsenheden Vest i Region
Midtjylland har samlet en række af de
opskrifter, som er en del af en rigtig
dansk jul. Brune kager, pebernødder og æbleskiver. Flæskesteg eller
and med brunede kartofler og rødkål.
Risalamande med kirsebærsauce.
Retterne er imidlertid ikke helt typiske.
Vi har nemlig fjernet alt overflødigt fedt
og valgt resten med omhu, uden at vi
dog af den grund er gået på kompromis med den gode smag og de stolte
traditioner. Dansk julemad på den
sunde måde – lettere bliver det ikke.

