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Når maden giver julelys i øjnene

Når maden giver julelys i øjnene

Moderne juleklassikere 
og vintermad

Når duften af julemad spreder sig, kommer 

vi tættere på julestemningen. Men frokosten 

i kantinen i november og december behøver 

ikke udelukkende bestå af flæskesteg, medister 

og frikadeller for, at julehyggen indfinder sig. 

Med klassiske produkter fra Beauvais, Bähncke, 

Den Gamle Fabrik og Anamma er det nemt at 

servere spændende og også kødfri variationer 

over den traditionelle julemad.

Få inspiration og se flere opskrifter  

på foodappeal.dk
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Postejligste!
jule svampepostej 
med bønne og sorte kikærter 
Ingredienser – 10 personer 

2 spsk. olivenolie

2 skalotteløg (40 g)

3-4 fed hvidløg

500 g blandede svampe 

3 ds. Beauvais Økologiske Cannellini Beans (720 g)

1 ds. Beauvais Økologiske Sorte Kikærter (240 g)

1 spsk. frisk timian

1 tsk. julekrydderier (nelliker, kanel, stjerneanis)

salt og peber 

Beauvais Appetitagurker 

friske krydderurter 

Tilberedning

Skær svampene i skiver og steg dem  
i olivenolie sammen med hakket skalotte-
løg og hvidløg. Blend Beauvais Økologi-
ske Cannellini Beans til en fin masse og 
hak Beauvais Økologiske Sorte Kikærter 
groft. Vend bønnemassen, kikærterne 
og svampene sammen, smag til med salt 
og peber. Kom postejen i små skåle og 
stænk med olivenolie på toppen. Bag den 
i ovnen ved 200 grader i ca. 25 min. 

Server med Beauvais Appetitagurker, evt. 
sort sesamfrø og friske krydderurter. 

Julepaté 
med svesker, abrikos og valnødder  

Ingredienser – 10 personer 

800 g hakket svinekød (12% fedt) 

250 g kyllingelever

3 skalotteløg

2 æg

1 dl piskefløde 

1 spsk. frisk timian 

1 spsk. julekrydderier (nelliker, kanel, ingefær, allehånde)

150 g Sunsweet Svesker 

75 g tørrede abrikoser 

100 g valnødder 

3 laurbærblade

Beauvais Rødbeder i tern 

Beauvais Cornichoner 

salt og peber  

Tilberedning

Rør svinekød, hakket kyllingelever, skalotteløg, æg,  
piskefløde, timian og krydderier sammen i en skål.  
Tilsæt hakkede Sunsweet Svesker, abrikoser og val-
nødder. Kom farsen i en form og pynt med laurbær-
blade. Bag patéen i ovnen ved 200 grader i ca. 50 min.  
TIP! Tilsæt 300 g svinespæk i farsen, hvis man ønsker 
en mere cremet paté.

Server med lækkert brød, Beauvais Rødbeder i tern, 
Beauvais Cornichoner og evt. friske krydderurter.  

Tip:             Anret din  

julepate i skiver for at 

vise det flotte snit. 

VEGETARISK
BØNNEPOSTEJ
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Veganske julefrikadeller   
Ingredienser – 10 personer 

2000 g Anamma Vego Formbar Fars

4 løg (600 g) 

1 spsk. julekrydderier (allehånde, nelliker, kanel)  

friskkværnet peber

Tilberedning

Optø den ønskede mængde Anamma Vego 
Formbar fars på en bageplade ved stuetemperatur 
30-60 minutter eller i køleskab i 24 timer. Rør den 
optøede Fars med hakkede løg, julekrydderier og 
friskkværnet peber. Steg julefrikadeller i olie på en 
kipsteger eller stegepande.

Farverig julesalat  
Ingredienser – 10 personer 

500 g rosenkål 

5 dl quinoa

10 valnødder 

400 g lilla spidskål

240 g Beauvais Økologiske Linser 

2 skalotteløg (40 g)

1 appelsin, filet heraf

2 spsk. tørret kornblomst

salt og peber 

friske krydderurter 

Tilberedning

Kog rosenkål i letsaltet vand og quinoa 
som anvist på pakken. Steg valnødder-
ne i lidt olivenolie og kom salt på.  
Køl dem af. Snit spidskål i strimler 
og vend det sammen med quinoa, 
Beauvais Økologiske Linser og halve 
rosenkål. Kom valnødder, skalotte-
løgsringe, appelsinfileter og tørrede 
kornblomster på. 

Server med veganske julefrikadeller og 
sennepsvinaigrette med ribs.

Julens skønne  
salater

Tip:              Prøv også at stege 

Beauvais Cannellini Beans i 

olivenolie og lidt salt og kom 

dem i salaten.

Sennepsvinaigrette
med ribs 

Tilberedning

Pisk Bähncke Grov Sennep  
med Den Gamle Fabrik Ribsgelé,  
citronsaft, Beauvais Engelsk 
Sauce, presset hvidløg og  
olivenolie. Smag til med salt  
og peber. 

Ingredienser 
4 spsk. Bähncke Grov Sennep 

1 spsk. Den Gamle Fabrik Ribsgele 

1 citron

1 spsk. Beauvais Engelsk Sauce 

2 fed hvidløg

1 dl olivenolie

VEGANSK
HELT FRI FOR KØD
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Julens skønne  
salater

Gourmet  
julehønsesalat
Ingredienser – 10 personer 

350 g Bähncke Basismayonnaise 

350 g cremefraiche 18%

1 spsk. karry

1 spsk. frisk estragon 

600 g kyllingekød 

150 g bacon

75 g kapers

75 g Beauvais Appetitagurker 

50 g Bähncke Rødbeder i tern 

salt og peber

1 dl olivenolie

Tilberedning

Rør Bähncke Basismayonnaise med 
cremefraiche, karry, hakket estragon, 
hakket kyllingekød, stegt bacon, kapers 
og hakkede Beauvais Appetitagurker. 
Smag til med salt, peber og evt. citron-
saft. 

Server med Bähncke Rødbeder,  
sprød bacon og friske krydderurter. 

Japansk  
nytårsrejesalat
med surimi, tang, lime, og wasabi  
Ingredienser – 10 personer 

350 g Bähncke Basismayonnaise 

350 g cremefraiche 18%

1 spsk. Beauvais Engelsk Sauce

1-2 spsk. wasabi 

½ lime, saft herfra

150 g wakame tangsalat 

500 g rejer 

250 g surimi

50 g sort sesam

20 g spirer 

soya og peber (eller salt) 

friske krydderurter

Tilberedning

Rør Bähncke Basismayonnaise med 
cremefraiche, Beauvais Engelsk 
Sauce, wasabi, og limesaft. Rør der-
efter grofthakket wakame tangsalat, 
rejer og surimistykker i salaten.  
Smag til med soya og peber.  

Serveres med ristede sorte sesamfrø, 
lime og spirer på toppen.

Tip:              Bähncke Basis  

mayonnaise er særligt udviklet til,  

at du kan blande dine egne salater   

HJEMMELAVET 
PÅ NUL KOMMA 

FEM



6

Vinter simreret med svinekød & butterbeans
Ingredienser – 10 personer 

2000 g svinekød (nakkefilet) 

2 løg (500 g)

6 fed hvidløg

4 porrer

250 g lilla spidskål

1000 g rodfrugter 

1 dl Bähncke Dijonsennep 

2 spsk. Beauvais Engelsk Sauce

2 dl Grønnegården Økologisk Citrus Ingefær Saft 

4 laurbærblade

3 ds. Beauvais Økologiske Butterbeans (720 g) 

Beauvais Rødbeder i tern

1 citron

salt og peber

friske krydderurter 

Tilberedning

Skær svinekød i rustikke stykker. Brun 
stykkerne af i olivenolie i en gryde. Kom 
løg, hvidløg, porrer, spidskål, rodfrugter 
i tern i og steg det med i 3-5 min. Tilsæt 
Bähncke Dijonsennep, Beauvais Engelsk 
Sauce, Grønnegården Økologisk Citrus In-
gefær Saft, 1,4 l vand, Beauvais Økologiske 
Butterbeans og laurbærblade og lad retten 
simre i ca. 1-2 timer. Jævn evt. saucen 
med majsstivelse

Server med Beauvais Rødbeder i tern, 
Bähncke dijonsennep og madbrød med 
sennep. 

Tip:              
Lækkert madbrød med 

grov sennep, mozzarella og græs-

karkerner. Smør sennep på den 

udrullede dej, drys med ost og 

kerner. Rul som en roulade og bag 

45 min. ved 200 grader. Mums!

Madbrød 
med kikærtepesto  
Ingredienser – 10 personer 

1 ds. Beauvais Økologiske 
Kikærter (240 g) 

1 dl olivenolie 

2 håndfuld basilikumblade

50 g parmesanost 

4 fed hvidløg

½ citron, saft herfra

1000 g rådejsplade 

Tilberedning

Rist Beauvais Økologiske 
Kikærter i 4 spsk. olivenolie. 
Krydr med salt. Køl dem let 
af. Hak kikærterne groft. Kom 
basilikumblade, parmesanost, 
hvidløg og citronsaft i en robot 
og kør den til en pesto. Bland 
kikærterne i pestoen og smag 
til med salt. Del dejen i 2. Rul 
rådejen ud i rektangler og smør 
kikærtepesto på. 

Luk brødet sammen og sno det 
til ca. 4 aflange brød. Lad brød 
hæve i ca. 45 min. Pensl med 
æg og bag ved 200 grader i  
ca. 25 min.

SIMREMAD
TIL AT VARME 

SIG PÅ
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Snackbar med svesker, hampefrø, pistacie og havregryn   
Ingredienser – 10 personer 

30 g mandler 

40 g pistacienødder

3 spsk. hørfrøkerner

3 spsk. hampfrø

200 g kondenseret mælk 

4 spsk. Sunsweet Svesker (hakkede)

2 spsk. kokosmel

3 dl havregryn

100 g chokolade

2 spsk. tørrede kornblomster (eller 
anden topping) 

Tilberedning

Hak mandler og pistacienødder og bland 
dem med hørfrø og hampfrø. Lun den 
kondenserede mælk til 40 grader. Kom 
mandler, pistacienødder, hørfrøkerner, 
hampfrø, Sunsweet Svesker og kokos-
mel i. Tilsæt havregryn, lidt ad gangen. 
Konsistensen skal være klistret, men hård 
at røre. Kom blandingen i et fad beklædt 
med bagepapir. 

Pres massen fladt sammen i en rektangel 
på ca. 10 x 20 cm. Bag massen i ca. 60 
min. ved 125 grader. Afkøl på rist i ca. 15 
min. Smelt chokolade over vandbad og 
skær bar ud i 10 stykker. Dyp barer i cho-
kolade og drys med hampfrø, tørret korn-
blomster eller andet. Stil dem til afkøling. 

Server som mellemmåltid, snack eller lign. 

I denne søde juletid
Vinter koldskål 
med kirsebærsauce 
Ingredienser – 10 personer 

8 pasteuriserede æggeblommer 

190 g rørsukker

1 vaniljestang  (eller tonganød)

1 l. tykmælk 

1 l. kærnemælk

1 dl citronsaft

1 l Den Gamle Fabrik Kirsebærsauce 

100 g Quaker Crüsli Med Nødder 

Tilberedning

Pisk æg, sukker og vaniljemarv til en luftig æggesnaps. 
Rør tykmælk, kærnemælk, og citronsaft i. Stil  
koldskålen på køl i 30 min. 

Server vinter koldskål med Den Gamle Fabrik Kirse-
bærsauce og Quaker Crüsli med Nødder og evt. friske 
krydderurter. 

              Krydr vinterkold-

skål med julekrydderier og 

kom appelsinstykker i. 

Tip:

Tip:          
    Krydr baren 

med julekrydderi og 

server dem i juletiden.  



Fredagsbar  
i december
100 % julehygge
Med Blombergs færdige gløgg kan  

du hurtigt servere den velsmagende 

drik til fredagshyggen – både med og 

uden alkohol. 

Du kan også nemt lave dine egne helt 

særlige alkoholfrie varianter med vores 

sortiment af økologisk saftkoncentrat 

fra Grønnegaarden. 

Din glögg bliver med garanti et hit  

fredag eftermiddag.  

Solbærglögg
alkoholfri

Ingredienser – 10 personer 

2 l. færdigblandet Økologisk 
Grønnegården Solbær

1-2 kanelstænger

12 nelliker

2 stjerneanis

1 knivspids revet appelsinskal

120 g rosiner

60 g smuttede mandler

Tilberedning

Bland alle ingredienser og 
kog dem op. Tag gløggen af 
blusset og lad den trække i 10 
min. Fjern nelliker, stjerneanis 
og kanel. Server evt. alkoholfri 
solbærgløgg med appelsinskiver 
eller andet frugt.

hyldeblomstglögg
alkoholfri
Ingredienser – 10 personer 

2 l. færdigblandet Økologisk 
Grønnegården Hyldeblomst

1-2 kanelstænger

12 nelliker

2 stjerneanis

1 knivspids revet limeskal

120 g tørrede tranebær

60 g hakkede hasselnødder  

frisk mynte

Tilberedning

Bland alle ingredienser  og kog 
dem op. Tag gløggen af blusset og 
lad den trække i 10 min. Fjern  
nelliker, stjerneanis og kanel. Server 
evt. alkoholfri hyldeblomstgløgg 
med limeskiver og mynte.

Tip:          
  Blomberg  

Luksus Gløgg findes 

også i praktisk 5 l. dunk  

Foodservice  
Hørsvinget 1-3 · DK-2630 Taastrup 
Tel. 43 58 93 00 · www.orklafoods.dk


