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ALAFORS. Traditionen 
säger att det snart 
har blivit dags att 
duka upp julbordet, 
men måste allt verkli-
gen vara som det alltid 
har varit?

Fiffi Tjuslings fan-
tasi och kreativitet 
sätter det självklara 
på prov när hon till-
lagar ett västkust-
vegetariskt julbord.

I Tjuslings kök i Alafors 
går ugnarna varma. Julen är 
den mest hektiska tiden och 
hon har mycket julmat på 
beställning.

När lokaltidningen 
kommer på besök står en 
hel buffé med färgspra-
kande smårätter uppdukad 
på köksbänken. 

Det är Svenska kyrkan i 
Björkekärr som beställt ett 
västkust-vegetariskt julbord 
till 20 personer. Det inne-
håller både lax och sill, men 
för övrigt bara läckerheter 
från växtriket.

– Man behöver inte 

frångå det traditionella i 
julen bara för att man har 
ett annorlunda julbord, 
men jag tycker det är viktigt 
att maten ändå ska smaka 
juligt. Kryddpeppar, kar-
demumma, kanel, nejlikor 
och apelsiner kan användas 
i många olika kombinatio-
ner.

Hon lagar mycket vege-
tarisk mat, men det är första 
gången det har trillat in en 
julbordsbeställning med 
samma tema. 

– Många backar av rädsla 
för att folk ska bli besvikna 
när man går ifrån traditio-
nen.

Förklädd kålrot
Det finns dock några saker 
som även Fiffi Tjusling 
anser är ett måste på julbor-
det. Till denna kategori hör 
sillen, och även här expe-
rimenterar hon gärna med 
smakerna. Indieninspirerad 
senapssill, mandarinsill och 
sill med enbär, konjak och 
rosmarin ligger upphällt i 
varsin skål. 

Bredvid står en jordärt-
skockscheescake med kara-
melliserad kumquat ovanpå. 

Trots att det inte finns ett 
spår av vare säg köttbullar 
eller prinskorvar infinner 
sig julkänslan ändå. 

Skinkan är för många 
en julens grundpelare som 
närmast upprätthåller hela 
högtiden. Blir skinkan miss-
lyckad spelar det ingen roll 
hur många paket tomten 
kommer med eller att det 
finns pepparkakor till glög-
gen. 

Detta resonemang köper 
inte Fiffi Tjusling, som 
dagen till ära har tillagat ett 
skinksubstitut på uppdrag 
av sina kunder. Den både 
ser ut och luktar som en 
riktig skinka, men är egent-
ligen en förklädd kålrot.

Franska pepparkakor
Päronsallad med grönmö-
gelost och valnötter, rödkål 
stekt i smör, äpplen och vin, 
julkryddad falafel, mari-
nerade ägg med citronma-
jonnäs och en väldoftande 

grönkålspaj. Bara fantasin 
sätter gränserna för vad som 
kan tänkas ingå i ett vegeta-
riskt julbord. 

– Jag ser det som en 
utmaning att hitta nya 
recept, även om vissa saker 
måste vara enligt traditio-
nen. Jag älskar till exempel 
äggost, som görs på mjölk, 
grädde, gräddfil och ägg. 

Ett ämne som hon har 
svårt att sluta prata om är 
franska pepparkakor, som 
är en överlägsen favorit.

– Jag får alltid göra 
dubbel sats för jag äter upp 
hälften själv. I dem har man 
mycket mandel och samma 
kryddor som i vanliga pep-
parkakor. Degen rullar 
man ut och skär upp som 
småkakor innan de gräd-
das. Jag brukar ha en färdig 
deg i kylen hemma som 
jag snabbt kan slänga in i 
ugnen om någon kommer 
på besök. 

Entusiasmen är smittsam 
och har man väl satt sin fot 
innanför dörren till det ljus-
gula köket i Alafors är det 

svårt att komma därifrån. 
Själv plockar hon ihop 

sin läskande buffé och beger 
sig mot Björkekärr för att 
leverera ett julbord med 
smak av nytänkande.
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