
Garantert 
    sprø svor

For å være helt sikker på at julekvelden blir vellykket, gir vi deg de beste tipsene 
for hvordan du får ribbe med skikkelig sprø svor. 

Er det noe du lurer på etter å ha lest denne “oppskriften”, kan du sjekke matprat.no, som er stappfull av gode tips.

Skulle det knipe er vi å treffe på Ribbetelefonen lille julaften og julaften. Telefonen bemannes av 
Opplysningskontoret for kjøtt og Kjøttbransjens Elitelag.  Ribbetelefonen: 820 30 200. Ring hvis du lurer.

Så var det svoren: 

Ribba må ha en god spekktykkelse, i praksis betyr det å ikke velge den ma-
greste.  Et tynt fettlag oppnår ikke høy nok temperatur til å danne bobler i 
svoren slik at den blåser seg opp.

Forvarm ovnen til 230 grader.

Legg ribba i langpanne med svoren opp. Legg en asjett/tallerken under slik 
at ribba blir litt høyere på midten.

Hell over ca 2 dl vann og dekk langpanna med aluminiumsfolie.

Sett langpanna midt i ovnen ca. 45 minutter.  Nå blåser ribba seg litt opp 
og svoren spriker.

Fjern folien (la asjetten ligge) og skru temperaturen ned til 200 grader. 
Sett ribba tilbake midt i ovnen og stek videre, 1- 1 1/2 time for tynnribe, 
2 - 2 1/2 time for familieribbe.

Er ikke svoren sprø: Sett langpanna høyere i ovnen, og øk temperaturen til 
250 grader – eller bruk grillen i ovnen. Følg nøye med, så du ikke brenner 
svoren!

La ribba hvile ca. 20 minutter før du skjærer den opp.

Medisterkaker, pølser, epler og svisker kan stekes sammen med ribba de siste 
20 minuttene.

Et godt råd til slutt:
Ribba kan godt stekes tidlig på julaften eller dagen før. Skjær den i server-
ingsstykker etter at den er avkjølt. Legg ribbestykkene i langpanne sammen 
med medisterkaker, pølser, svisker og epler og varm opp like før servering; 
200 grader i ca. 30 minutter. 

1
2
3
4
5

6

7

8
9

Først:

• Kjøp ribba i god tid før julaften. Gni den godt inn med salt og pepper, dekk 
  til med  aluminiumsfolie og la den godgjøre seg i kjøleskapet i 3 - 4 dager. 
  Da får krydderet tid til å trekke inn i ribba og gi en bedre smak.

• Beregner du 500 g ribbe per person, har du også nok til julefrokosten.

www.matprat.no


