
6         Älvängens Julmarknad söndag 5 december

Änggatan 2 • Ä lvängen

•PIZZA  
• KEbab 
• PASTA

• Sallad

Tel 0303-74 89 90

Alla beställningar är lagda 
sedan länge. Det är bråda 
dagar hos de större livsmedels-
butikerna. December är årets 
största månad. Nu ska alla 
varor omsättas. 2,,5 ton jul-
skinkor ska förhoppningsvis 
bäras hem från Supermarket.

– Vi lägger våra beställning-

ar tidigt och får hoppas att vi 
har gjort korrekta beräkningar. 
I första hand tittar vi på förra 
årets försäljning, men också 
på hur julhelgen ligger i för-
hållande till lördag-söndag. 
Förra året blev det en lång le-
dighet för väldigt många. Då 
fanns det tid att baka, lägga in 
sill och griljera sin julskinka. I 
år tror vi att trenden med att 
göra det mesta själv kommer 
att brytas, eftersom julafton 
ligger på en fredag. Det blir 
inte så lång ledighet, vilket 
påverkar både inköpsvolymen 
och möjligheten att laga själva, 
säger Mauritz Wennberg.

Jul- och nyårshelgen är deli-
katessernas högtid. Det är då vi 

unnar oss det lilla extra. Tradi-
tionens makt är stark och styr 
valet av ost, chark, sallad och 
sill i stor utsträckning, men det 
finns också nya vägval.

– Leverantörerna kommer 
med mycket nytt som fram-
för allt den yngre generatio-
nen är nyfiken på. Kanelfläsk, 
rökt sidfläsk, är tämligen nytt 
på julborden och det är verk-
ligen något jag rekommende-
rar. Likaså tycker jag att räk-
salladen hör hemma på var 
mans julbord. Syltor hör defi-
nitivt till traditionen, men har 
med åren tappat i popularitet. 
Nu finns det dock både rullsyl-
tor och skinka med kryddpep-
par som ofta går hem, berättar 
Sanna Karlsson.

Sill är också något som hör 
julen till.

– Storsäljarna är den klas-
siska löksillen och senapsillen, 
men är man sugen på något 
nytt ska man inte tveka att 
prova vodka-lime-sillen, före-
slår Sanna.

Förutom att rekommende-
ra och servera rätt delikatesser 
till aleborna finns det mer att 

göra bakom disken.
– Ja, vår affärsidé med att 

göra jultallrikar och större buf-
féfat är en stor succé. Dessut-
om gör vi alla våra sallader, räk-
sallad, rödbetsallad, potatissal-
lad och så vidare själva. Det gör 

att vi har fullt upp just nu.
Avslutningsvis, finns det en 

speciell julost och vilken är det 
i  så fall?

– Det råder nog delade upp-
fattningar om det, men jag 
skulle svara Cheddarost. Den 

finns i mängder av smaker – 
min favorit är Champagne-
cheddar, svarar Sanna Karls-
son.

Julens alla delikatesser rakt över disk
– Krydda det traditionella julbordet med något 

Sanna Karlsson tipsar om nyheter och delikatesser som kan ge julbordet ett extra lyft i år.

STORSÄLJARE
• Julskinka, lösvikt
• Rödbetsallad
• Rullsylta/pressylta

SANNAS TIPS
• Rökt lamm
• Kanelfläsk
• Räksallad

Julbordet står i centrum under i princip hela 
december.

Här finns starka traditioner, men också en 
hel del trender och tro det eller ej – julbor-
det utvecklas fortfarande.

Den nya generationen har valt bort gris-
fötterna till förmån för mycket annat, säger 
Sanna Karlsson, ansvarig för delikatesserna 
hos ICA Supermarket i Älvängen.
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