4 dager før
Gjør alle nødvendige innkjøp dette er nok lettere med en liten
handleliste!
- Har du enda ikke kjøpt ribbe? Gjør det!
- Tilbehør
- Dessert
- Drikkevarer
- Mandelgave
- Blomster
- Julegave til deg selv?

3 dager før
Sett drikkevarene kaldt.

Forbered ribba.
- Rut svor
- Krydre med salt og pepper
- Sett kaldt

2 dager før

(lillejulaften)

Dekk og pynt bordet mens du ser på
«Grevinnen og hovmesteren».

Kok risgrøt til riskrem.

Skrell potet og legg i kaldt vann.

Lag surkål og rødkål
- Blir det for mye? Sjekk at du
har «hjemmelaget» fra
butikken i kjøkkenskapet.

Lag rød saus til riskrem.

Stek medisterkaker.

1 dag før

Nyt middagen og motta ros fra dine
gjester.

Gjør klart tilbehøret.
- kok potet (20 min)
- Varm medisterkaker, julepølser,
epler og svisker (20 min)
- Lag saus av ribbekraft (15 min)
- Varm opp surkål/rødkål (10 min)

*Følg oppskriften på tynnribbe hos MatPrat.no

Sett i gang med ribba ca. 3 timer før
servering.
- Damp (45 min)
- Stek (1- 1,5 t*)
- Hvil (20 min)

Skåld en mandel til riskremen.
- Gjør klar mandelgaven.

Pisk kremfløte og bland sammen
riskremen.

på selve dagen

Ribbe og riskrem til jul? Her har du sjekklisten!
Ta en titt i kjøleskapet – Har du plass
til alt du skal handle inn? Du har
enda god tid til å rydde og
organisere.
Frossen ribbe? Ta den ut og legg den
til tining i kjøleskapet.
Hvor mange blir dere til bords? Sjekk
at du har nok:
- stoler
- tallerkener
- glass
- bestikk
- servietter
- lys

3 nyttige tips til å redusere stress!
1. Julemusikk kan få deg i rette stemningen, og får deg
til å senke skuldrene enda mer.
2. En hyggelig atmosfære kan bidra til ro og julestemning.
Pynt hjemme, tenn lys og kos deg med litt julesnacks.
3. Det er lov å ta noen snarveier.

