
Kirsebærglaseret 
gåsebryst



Kravlenissen er dansk.
Alfred Schmidt tegnede i 
20’erne de første nisser til 
at klippe ud. 

I 1947 skabte Frederik 
Bramming sine egne 
klippe-ud-nisser og kaldte 
dem kravlenisser – og så 
var begrebet og en tradi-
tion for alvor skabt.

Vidste du …

Kirsebærglaseret 

gåsebryst

Ingredienser: 

4 gåsebryst (2000 g)  

(eller andebryst)

2500 g rodfrugter  

(persillerod, gulerod,  

rødbede, selleri) 

1 spsk. tørret timian

3 dl Den Gamle Fabrik  

Kirsebærsauce  

salt og peber

 

Grønkålssalat

½ grønkålsstok (500 g) 

2 skalotteløg (40 g)

200 g Beauvais Asier 

75 g valnødder 

3 appelsiner (fileter til salat  

og saften til vinaigrette)  

2 spsk. Bähncke Taffel Sennep 

½ dl Den Gamle Fabrik Kirsebærsauce 

1 dl vindruekerneolie (eller olivenolie)

1-2 fed hvidløg

150 g fetaost 

friske krydderurter 

salt og peber

Tilberedning: 

Start med at stege gåsebryst ved svag varme med skindsiden nedad.  
(ca. 5 min). Stil det afsmeltede fedt til side (ca. 1 dl). Krydr dernæst gåse- 
brystet med salt og peber og steg det færdigt i ovnen ved 225 grader i  
ca. 20 min. til kernetemperatur på ca. 58-60 grader. Lad det trække i  
ca. 15 min. 

Skær rodfrugter i mundrette stykker. Kom dem i en gastrobakke og vend 
dem med gåsefedtet, timian, salt og peber. Steg rodfrugterne i ovnen ved 
225 grader i ca. 25-30  min. 

Kirsebær vinaigretten blandes af Bähncke Taffel Sennep i en skål og pisk 
med 2 spsk. appelsinsaft, vindruekerneolie, presset hvidløg, ½ dl Den Gamle 
Fabrik Kirsebærsauce, salt og peber. 

Rip grønkålsbladene og bland dem i en skål med skalotteløgs ringe, hakkede 
Beauvais Asier, valnødder, appelsinfileter, fetaost og kirse bærvinaigrette. 
Drys med friske krydderurter.

Kog 3 dl Den Gamle Fabrik Kirsebærsauce op på en varm pande. Glaser 
gåsebrystet deri og server med ovnstegte rodfrugter og grønkålssalat.  

10 personer

“Gæs var der tidligere 
rigtig mange af på Sjæl-
land og øerne, og de blev 
ligesom svinene slagtet i 
november eller december. 

Derfor blev gås en jule-
spise, ligesom vi kender 
det fra “Peters jul”, og 
gæssene er faktisk i højere 
grad på vej tilbage til jule- 
aftensbordene.”

Oprindelse

Besøg FoodAppeal.dk og find det flotte kravlenisse ark, de er lige til at 
printe, klippe ud og hænge op. God jul!



Æbleflæsk som tapas



Verdens højeste juletræ 
blev fældet i 1950 og var 
67 meter højt. Det blev 
placeret på Northgate 
Shopping Center i Seattle, 
USA.

Vidste du …

Æbleflæsk 

som tapas

Ingredienser: 

250 g rugbrød

2 spsk. olivenolie

10 skiver røget bacon (300 g)

4 æbler   

1 dl Bähncke Grov Sennep

2 julesalat (200 g)

1 rødløg (100 g)

1 dl Beauvais Rødbeder i tern (150 g)

friske krydderurter (timian, karse)

sukker, salt og peber 

Tilberedning: 

Skær rugbrød i tynde meget tynde skiver evt. på pålægsmaskine (ca. 4mm.). 
Pensl med olivenolie og læg rugbrødskiver på en bageplade beklædt med 
bagepapir. Rist rugbrødskiver i ca. 2 min. i ovnen ved 250 grader varmluft til 
brødet er gyldent og sprødt. Tag chipsene ud af ovnen, drys med flagesalt.

Læg skiver af røget flæsk på en rist i en bradepande. Steg flæsk gyldent og 
sprødt i ovnen ved 200 grader i ca. 10 min. Læg på fedtsugende papir. 

Skær æblerne i både og steg dem møre i fedtet fra bacon. Smag til med 
sukker, salt og peber. 

Smør rugbrødschips med Bähncke Grov Sennep og anret med julesalat, 
æblebåde, stegt flæsk, rødløgsringe, Beauvais Rødbeder i tern og friske 
krydderurter.

10 personer

“Æbleflæsk er en gammel 
dansk egnsret, mest kendt 
fra Midtjylland og Fyn, der 
tilberedes af æbler, røget, 
stribet flæsk, løg og sukker. 
Flæsket skæres i store 
tern, steges på panden 
og æblestykker tilsættes. 
Endeligt tilsættes Brun farin 
eller sukker. Det er oprinde-
ligt i højere grad en æbleret 
og der skal være mere 
æble end flæsk. Retten 
spises varm eller kold med 
rugbrød, evt. ved at dyppe 
brødet.”

Oprindelse

Besøg FoodAppeal.dk og find det flotte kravlenisse ark, de er lige til at 
printe, klippe ud og hænge op. God jul!



Kirsebær trifli



Juletræet er tysk.  
Juletræets historie starter 
i Tyskland i 1500-tallet. 
Også det kunstige juletræ 
er herfra – det blev skabt 
af grønmalede gåsefjer 
hængt på et stativ.

Vidste du …

Kirsebær 
trifli

Ingredienser: 

4 pasteuriserede æggeblommer

4 spsk. sukker

1 vaniljestang, marv herfra 

½ l piskefløde 

400 g ladyfingers  

(eller makroner)

1-2 dl dessertvin  

(muscat, marsala, kirsebærlikør,  

sherry, cognac, brandy eller lign.)

5 dl Den Gamle Fabrik Kirsebærsauce

50 g chokoladekrymmel

mynte 

Tilberedning: 

Pisk æggeblommer stive sammen med sukker og vanilje. Pisk fløde til 
flødeskum og vend den i æggemassen til en råcreme. 

Læg ladyfingers i et fad med høj kant. (eller som portionsanretninger). Stænk 
med dessertvin, derefter råcreme og så Den Gamle Fabrik Kirsebærsauce. 

Gentag processen og slut af med råcreme på toppen. Pynt med kirsebær, 
chokoladekrymmel og mynte.

TIP: prøv også andre Den Gamle Fabriks produkter fx. boysenbær

10 personer

“Kirsebærkage menes at 
være en fynsk egnsret som 
den dag idag fejres med bl.a. 
kirsebærfestival i Kerte-
minde. 

Traditionen tro byder kirse-
bærfestivalen på en kage-
konkurrence. 

Prøv selv at bage den smuk-
keste og mest velsmagende 
kage med kirsebær og delt-
ag idysten.”

Oprindelse

Besøg FoodAppeal.dk og find det flotte kravlenisse ark, de er lige til at 
printe, klippe ud og hænge op. God jul!



Kirsebær dessert



Juletræet er tysk.  
Juletræets historie starter 
i Tyskland i 1500-tallet. 
Også det kunstige juletræ 
er herfra – det blev skabt 
af grønmalede gåsefjer 
hængt på et stativ.

Vidste du …

Kirsebær 

dessert
Ingredienser: 

4 pasteuriserede æggeblommer

4 spsk. sukker

1 vaniljestang, marv herfra 

½ l piskefløde 

400 g ladyfingers  

(eller makroner)

1-2 dl dessertvin  

(muscat, marsala, kirsebærlikør,  

sherry, cognac, brandy eller lign.)

5 dl Den Gamle Fabrik Kirsebærsauce

50 g chokoladekrymmel

mynte 

Tilberedning: 

Pisk æggeblommer stive sammen med sukker og vanilje. Pisk fløde til 
flødeskum og vend den i æggemassen til en råcreme. 

Læg ladyfingers i et fad med høj kant. (eller som portionsanretninger). Stænk 
med dessertvin, derefter råcreme og så Den Gamle Fabrik Kirsebærsauce. 

Gentag processen og slut af med råcreme på toppen. Pynt med kirsebær, 
chokoladekrymmel og mynte.

TIP: prøv også andre Den Gamle Fabriks produkter fx. boysenbær

10 personer

“Kirsebærkage menes at 
være en fynsk egnsret som 
den dag idag fejres med bl.a. 
kirsebærfestival i Kerte-
minde. 

Traditionen tro byder kirse-
bærfestivalen på en kage-
konkurrence. 

Prøv selv at bage den smuk-
keste og mest velsmagende 
kage med kirsebær og delt-
ag idysten.”

Oprindelse

Besøg FoodAppeal.dk og find det flotte kravlenisse ark, de er lige til at 
printe, klippe ud og hænge op. God jul!


