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Ulla Jacobson 
Lutfisk.

Anders Bergman
Julskinka.

Britt Hagman
Julskinka.

Cralle Sundberg
Ahle julöl och sill.

Madeleine Lindgren
Risgrynsgröt.

Vad får inte saknas 
på julbordet?

5 5 
svarsvar

Thomas Berggren, 40 fyllda och en 
mycket vaken person som definitivt 
klär i strut. Han har länge drömt om 
att bli en stjärna i diverse racketspor-
ter, men inte lyckats. Förhoppningsvis 
får han med en stjärna till struten...

Erik Bergérus, fyllde 20 år i oktober 
och bor i skogen en halvmil norr om 
Skepplanda. Även utan strut på huvudet 
sprider han glädje och livsmod i mörka 
stunder. Han är en fantastisk storebror 
och kommer snart ha löst problemet 
med den globala uppvärmningen.

Alexander Vagfalvi är 18 år och bor 
i Nol. Han har aldrig fått chansen att 
vara stjärngosse men han skulle bli 
världens grymmaste.

ALAFORS. Nu är 
december här – för 
många årets stressi-
gaste månad. 

I takt med att luck-
orna på julkalendern 
öppnas ska man hinna 
köpa julklappar, laga 
mat, julstäda, pynta 
huset och springa på 
diverse jultillställ-
ningar. 

Många är nöjda med 
sina traditioner, men 
det finns de som vill ha 
lite nya idéer. Vad sägs 
om inlagd sill med tall-
barr och lingon på jul-
bordet? 

Sofie ”Fiffi” Tjusling 
har många tips på udda 
julmat.

När vi kommer till Fiffi på 
Tjuslings kök i Alafors har 
hon dukat upp ett litet alter-
nativt julbord med levande 
ljus. På bordet står fyra rätter 

som vi aldrig har sett förut. 
Det ser fräscht ut och luktar 
jul fast på ett nytt och spän-
nande sätt. Vi sätter oss ner 
och Fiffi börjar berätta om 
maten. 

– Här har vi en alterna-
tiv julskinka, säger hon och 

pekar på ett fat. Det är en 
kålrot som man griljerar som 
en vanlig julskinka. Den är 
god som den är eller att ha på 
mackan. 

Nästa rätt är en skål med 
blandade grönsaker i dres-
sing som har en spännande 
smak av ingefära. 

 – Det här är rostade grön-
saker, och om man lägger 
i ingefära kan det bli både 
juligt och lite exotiskt. Ros-
tade grönsaker har vi ju fått 
från Medelhavet, säger hon 
och går direkt in på nästa 
rätt som är en brocolligra-
täng. Den innehåller karde-
mumma och valnötter och är 
toppad med cheddarost.

Kardemumma
– Det bästa är om man kan 
hitta kardemummakapslar, 
men då får man åka till en 
affär med många olika asia-
tiska kryddor. Man får fram 
smaken bäst om man mortlar 
dem. 

Till efterrätt har Fiffi 
gjort en Camenbertoast i 
ugnen, toppad med torkade 
dadlar samt äpple med lite 
citron. Över det har hon hällt 
konjak. 

– Det här hittade jag 
på igårkväll så jag har inte 
hunnit smaka på det än, men 
jag tror att det är gott.

Allt smakar ljuvligt juligt 
och det är ju inte så kon-
stigt med tanke på att Fiffi 
har lagat mat på professio-
nell nivå i tolv år. Innan Fiffi 
öppnade sin cateringfirma 
jobbade hon i kyrkan i 15 år. 
Med åren blev det mer och 

mer matlagning och tillslut 
insåg hon att det var det hon 
ville göra.

– Jag har alltid tyckt om 
att laga mat, säger hon. Min 
mamma lagade mycket mat 
när jag var liten så jag antar 
att det delvis kommer däri-
från.

När Fiffi lagar mat lyssnar 
hon gärna på musik. Till julen 
är det gosskörer som sjunger 

julsånger blandat med Strap-
ping Young Lad och Opeth. 
På julafton blir det en vända 
med Carolas julskiva.

– Men sen blir det 
Rammstein. Det får inte bli 
för mycket smör. Åtminstone 
inte sånt smör, säger hon och 
skrattar.

EMELIE IVARSSON
VERONICA JOHANSSON

Fiffig i julköket

Vegetarisk alternativ julskinka
Griljera en kålrot som en vanlig julskinka.

Rostade grönsaker med ingefära
Rosta valfria grönsaker. Gör en dressing med ingefära och 
blanda med grönsakerna.

Broccoligratäng med kardemumma
Koka upp grädde och mjölk med broccoli. Lägg i en gra-
täng med kardemummakaplsar och valnötter. Strö ost över, 
gärna cheddar.

Brie- eller Camenbertost i ugnen.
Lägg torkade dadlar och äpplen med lite citron på en ost 
med hela kanter. I ugnen tills osten har smält lite. Häll 
konjak över.

Inlagd sill med tallbarr och lingon

Inlagd sill med mandarinsmak. (apelsin, citron och 
mandarin)

Kyckling med kanel
Skär kycklingen i små fina skivor. Gör ett lag med soja, olja, 
chilipeppar, kryddpeppar och kanel. Blanda med kyckling-
en i stekpannan.

Rökt lax på pajdeg
Gör en pajdeg i långpanna, strö över färskost och cocktail-
tomater. Lägg skivor med rökt lax ovanpå. Blanda dill och 
gelatin som dekoration. Tips! Tryck ut dillgelén i peppar-
kaksformer.

Tips i julköket! Fiffi tycker att man ska välja ut några rätter 
man tycker är extra roliga att laga själv, och lägga mycket tid 
och omsorg på dem. Sedan kan man köpa annat färdiglagat.

Camembertost i ugnen med torkade dadlar och äpplen är en 
av Fiffis egna julrätter.

Fiffiga tips på 
annorlunda julmat

Rösta på din favorit till 
Ales stjärngosse! 

senast fredagen 5/12 senast kl 12
Skicka din röst till emelie_ark@hotmail.com

Julfudge
1 dl kakao
5 dl socker
1 dl sirap
2 dl grädde
Koka upp i ca 40 minuter. Vispa 5 minuter med 

elvisp efter att det har kokat. Hacka 2 dl nötter 
eller mandel och lägg i. Lägg ut på en långpanna 

och skär i fyrkanter.

Julbräck
300 g smör

2  ¼  socker
¾   brun farin

¾    vatten
1 msk ljus sirap

1 krm salt
3 dl (el mer) hackad mandel

150 g hackad mörk choklad
150 g hackad vit choklad
Smält smöret på svag värme. Tillsätt socker, farin, 

vatten, sirap, och salt. Rör tills sockret smält. Höj 
värmen något och låt massan småkoka tills termo-

metern visar 145 grader. Rör hela tiden. (tar lång tid)
Ta kastrullen från värmen. Blanda i mandeln. Häll ut 
massan på bakplåtspapper och bred ut den.
Lägg genast på chokladen i små högar. Ta en gaffel och 

dra den genom chokladen så det bildas mönster.
Låt kallna, skär i lagom stora bitar.

Vem är snyggast i strut?Vem är snyggast i strut?

Två smarriga recept 
på julgodis:

11 22 33


