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tilbake til det ekte, det originale og det 
hjemmelagde. Man søker kunnskap om 
hvordan råvarene kan utnyttes best 
mulig; det henger også sammen med 
trenden å være opptatt av bærekraft 
og unngå å kaste mat. Derfor er det 
også en økende interesse for å gi bort 
spiselige, hjemmelagde julegaver.

Unge forbrukere er samtidig i stigende 
grad nysgjerrige på tradisjonsmaten i 
eget land. I førjulstida, og i selve jula, 
betyr dette at de ønsker å lære å lage 
julematen fra bunnen av. De er villige til 
å “rydde seg litt tid”; til å prioritere ekte 
matlaging, selv i en travel førjulstid.

For travelt er det… Og mange dager 
i førjulstida må det gå raskt å lage 
middag, for eksempel. Her vil MatPrat 
komme forbrukerne i møte; med forslag 
og inspirasjon til enkle, gode hver-
dagsmiddager som smaker av førjul. 
Som nye tips med stekt julepølse, for 
eksempel. Eller raske retter med medis-
terkaker og enkle, raske middager med 
juleskinke. 

Og når familien møtes til pakkeutveks-
ling 3. eller 4. søndag i advent; hva 
med å invitere på deilig førjulsmiddag 
med retro-mat, som norsk svinesteik 
med brun saus, dansk “ribbenstek “ 
med sprø svor (svinekam) eller svensk, 
sennepsgratinert juleskinke? MatPrat 
står til tjeneste med alle tips, opp-
skrifter og fremgangsmåter for å lykkes; 
så det er bare for kundene å handle inn 
råvarer nok!

I romjula kommer de lange, velfylte 
frokostbordene; og mang en gang kan 
måltidet skli over i å bli en mangetimers 
lang brunsj. Familie og venner - venner 
og familie. Tradisjonelt julepålegg, som 
sylte, rull og leverpostei, oppskåret 
lammelår med skiver av kokt kålrabi, 
juleskinke og kald ribbe med sennep. 

Og sild i alle varianter, gjerne sammen 
med kokt egg. Eggerøre og spekemat 
eller røkt fisk. Godt drikke, latter og 
smil, takk for gaven-koser og -klemmer 
med familie og venner.

Utover i romjula vil vi gjerne variere 
middagene; det står ofte mellom ribbe, 
pinnekjøtt, juletorsk eller kveite, skinke-
steik, kalkun eller reinsdyr. Årets siste 
middag har oftest den store festfuglen 
på bordet.

Tradisjonelle juledesserter er riskrem, 
moltekrem og karamellpudding. Men 
det er moro å variere og å tillate seg et 
snev av kreativitet og ny touch: Som å 
bytte ut risgrynene med norske bygg-
gryn, til en herlig byggrynskrem eller 
-pudding. Med deilig bærsaus til! Eller 
å lage varm moltesuppe med hjemmela-
get is,  moltefromasj eller molte panna 
cotta. Og karamellpuddingen blir ekstra 
pikant med et ørlite dryss av salt over 
karamellsausen. 

Alle de gode tipsene kan kundene 
finne på matprat.no; og kanskje særlig 
inne på MatFolket, den sosiale Face-
book-kusina med mat i fokus. Der kan 
de følge andres aktiviteter og inspire-
res av stadig nye jule-kokebøker som 
popper opp. Og selvsagt kan de dele 
egne ideer og erfaringer. 

Men, det er i butikken at det ende-
lige “slaget står”. Kundene setter pris 
på tips, råd og veiledning både med 
julematen og de enkelte juleproduk-
tene. Så, for å fylle kundenes hjerter og 
hoder med juleinspirasjon og -kjøpslyst, 
er MatPrat og butikkpersonalet viktige 
samarbeidspartnere. Vi deler jo det 
felles juleønsket: at kundene skal lykkes 
og få gode matopplevelser tvers igjen-
nom hele juleperioden, så: 
Sammen skaper vi jul!

Allerede halvveis i november begynner 
folk å komme i førjulsstemning: Det er 
tid for julebord, forberedelse av barnas 
julekalender og planlegging av julens 
sosiale sammenkomster. Det går slag 
i slag med innkjøp, baking og diverse 
juleverksteder med eller uten barn.  

Når vi skriver desember er det alltid 
herlig å gjenkjenne de gode og liflige 
juleduftene; enten de kommer fra 
nystekte pepperkaker, julegløgg eller 
deilige juleprodukter som stekes i ovn 
eller panne. Stadig flere unner seg små 
hvileskjær i adventstida: Rolige, hygge-
lige sammenkomster, der det nettopp 
er lov å tjuvsmake på jula. For, førjuls-
stemning og førjulskos er ofte det aller 
beste med jula. 

MatPrat skal derfor denne jula bi-
dra med å gi forbrukerne disse gode 
oasene i førjulstida. Vi skal inspirere 
til hyggelig julebakst; gjerne i form av 
bakeverksted med barn. Men også slik 
stadig flere ønsker å sikre seg litt hjem-
mebakst; gjennom bakekvelder uten 
barn; og kanskje heller med god rødvin, 
som i en varm punsj eller ekte gløgg?

Det er en trend for begge kjønn, for-
resten, dette med juleverksted for voks-
ne. Stadig flere vennegjenger samles 
over tema som: “Hjemmelagde patéer 
og posteier”, “vi syr rull og sylte”, “vi 
lager pølser” og “julegrisen fra tryne til 
hale”. Unge voksne forbrukere vender                 

Sammen 
  skaper vi jul
Sammen 
  skaper vi jul

”Julemat er mye
mer enn julemiddagen”
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MatPrat er den 
komplette guiden til årets julemat

Hos MatPrat starter vi julen i 
uke 47 og skal lose folk igjennom 
både den lange førjulstiden og 
ikke minst være en hjelpende og 
støttende hånd under selve jule-
dagene og romjula før det hele 
avsluttes med et smell på nyttårs-
aften. 

Ribbe, pinnekjøtt og kalkun er de selvskrevne 
julerettene som vi kommer til å ha alt mulig av 
informasjon om. Vi kommer også til å ha fokus på 
andre produkter av svin: Skinkesteik, svinekam, 
dansk og svensk inspirasjon, julepålegg, juleskinke, 
julepølse.

Egget spiller også en stor rolle i juleperioden, da 
det er tiden hvor vi bruker mest egg i forbindelse 
med baking, og fordi man tar seg tid til å lage 
mange gode desserter.

Jula deles i tre perioder og dette er produktene 
i periodene:

Rask  Førjul 18.11 – 20.12

Tradisjon;  Julehelg 20.12 – 25.12 
Tradisjon/Gjester  Romjul/nyttår: 
  25.12 – 03.01

Førjulsretter
I førjulstiden fokuserer vi på raske og enkle retter 
som lar oss smake på julematen også i hverdagen. 
Produkter som julepølser, medisterkaker og jule-
skinke blir satt sammen til retter som passer i en 
travel førjulstid. 

Vi har også fokus på egget og alle de gode og 
tradisjonelle julekakene man baker i tiden før jul.

Litt nærmere jul vil fokuset være på skinkestek og 
svinekam, med noe dansk og svensk inspirasjon.

Julehelgen
Vi skal lose folk trygt gjennom julehelgen med 
alt man trenger å vite om ribba og pinnekjøttet, 
de selvskrevne produktene i denne perioden. 
Vi har også det man trenger av oppskrifter på 

gode juledesserter, som karamellpudding, 
hjemmelaget iskrem og alle julekakene.

Romjuls- og nyttårsmat
Romjul er kos. Romjul er fri. Romjul er mat. Masse 
mat. Lange familiefrokoster avløses av venne-
middager og festlige lag. Vi fokuserer på retter 
som passer veldig godt i denne tiden,som skin-
ker, buffeter, tapasbord og smørbrød med deilig 
julepålegg.

Romjul er også tiden for fest, med nyttårsaften 
som det store høydepunktet. Her disker vi gjerne 
opp med mange retter og festpyntet bord, og 
kalkun er for mange en selvskreven rett denne 
dagen. På matprat.no finner man alt man trenger 
for en vellykket jul.  

matprat.no
Nettsidene vil inneholde alt man trenger til jul, 
enten det er tips til spiselige gaver, oppskrifter 
til alt av julens retter eller filmer som viser deg 
hvordan du skal lykkes med de mer tradisjonelle 
julerettene. Vi har i hele juleperioden ulike kam-
panjesider med fokus på de tre ulike periodene, 
og de er spekket med artikler, oppskrifter og 
filmer.

Vi vil også i år lansere filmen “Juleribba minutt for 
minutt” hvor du kan følge prosessen hele veien.

Magasinet
Vårt magasin vil også være fullt av inspirasjon og 
artikler som omhandler jul og julens tradisjoner. 
Du vil finne en ribbeguide, artikkel om småkaker, 
tips til spiselige gaver, portrettintervju av Trond 
Moi, besøk hos en ung grisebonde og mye annet, 
så vi håper du vil la deg inspirere og friste.

Sosiale medier
Vi vil benytte oss av Facebook og Instagram i 
denne perioden, for dialog og engasjement, og 
en konkurranse er planlagt på Faceook med fine 
premier som passer for perioden.

Andre medier
Vi vil i ukene 49-51 ha et digitalt bilag på VG hvor 
fokus er alt det som har med jul å gjøre. Vi kjører 
også julefilmer på VGTV i uke 49-52 med fokus 
på julepølse, juleskinke og kalkunfilet. Det er også 
planlagt en bannerkampanje på utvalgte nettsider 
i uke 48-51. 
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Julaftens middag er for mange årets viktigste måltid, og siden 55 % spiser ribbe 
på julaften, blir det omtrent 1 millioner husstander som har ribbe i ovnen omtrent 
samtidig. Siden det for de fleste er ett år siden sist de stekte ribbe, er mange litt 
usikre på hvordan det var med denne sprø svoren. Derfor kommer du garantert til 
å få spørsmål om framgangsmåten. Da har du svarene her: 

Ribbe 
– minutt for minutt

10 trinn for perfekt ribbe:

1. Er sprø svor viktig, så velg en ribbe  
 med et godt fettlag.

2. Ribba må være tint, svoren rutet, og  
 bena saget over.

3. Krydre ribba med salt og pepper 
 2 – 3 dager på forhånd.

4. Beregn 3 – 3 1/2 times total 
 steketid.

5. Legg ribba med svoren opp, så 
 slipper du å snu den (varmt).

6. Ribba bør være høyere på midten så 
 fett og kraft renner av (asjett under).

7. Ha i litt vann og dekk hele pannen 
 med aluminiumsfolie. 

8. Damp ribba på  230 0C i 45 min 
  – 1 time så svoren spriker og sveller.

9. Stek ribba ved 200 0C på over/
 undervarme på nest, nederste rille. 

10. Bruk varmluft i kombinasjon med  
 grill mot slutten. Men pass på så 
 svoren ikke blir brent!

Tips: 

Ribbekrakk
Tiden fra perfekt til svidd svor går fort. 
Så de siste minuttene, når svoren skal 
grilles, er det bare å lenke seg fast til 
ribbekrakken foran ovnen. 

Ingredienser
• 2 kg tynnribbe eller familieribbe
• 3 ts salt
• 2 ts pepper
• ca. 2 dl vann

 

Slik gjør du:

1. 
Skjær gjennom svoren og litt ned 
i spekket med en skarp, spiss kniv. 
Hvis du ruter opp parallelt med 
ribbeina, blir det lettere å skjære 
opp pene biter etter steking.
Gni inn ribben med salt og pepper, 
pakk den inn i folie og la den stå 
i kjøleskap i 2-3 dager. 

2. 
Legg ribba i langpanna med 
svoren opp. Legg en asjett opp 
ned under ribba, slik at den blir 
litt høyere på midten (da renner 
det smeltede fettet bort). Det er 
viktig at ribba er nogenlunde like
 høy på begge sider for å få et
 jevnt og pent resultat. Du kan 
også bruke en ball av folie til å støtte opp under ribba. Hell på 
vann og dekk formen med aluminiumfolie. Det er viktig at folien 
er helt tett, for at dampingen skal bli vellykket.

 3. 
Forvarm ovnen til 230 0C. Sett langpanna midt i ovnen og damp 
i ca. 45 minutter. Nå “blåser” ribba seg litt opp og svoren spriker.

4. 
Fjern folien og reduser tempe-
raturen til 200 0C. Sett ribba
tilbake midt i ovnen og stek videre 
i ca. 1-1 1/2 time for tynnribbe, ca. 
2-2 1/2 time for familieribbe. 
Uansett om ribba veier lite eller 
mye, er steketiden like lang. Dette 
kommer av at tykkelsen er den 
samme om ribba er lett eller tung. 
La ribba hvile i 20 minutter før du skjærer i den.
 
Ofte får ribba sprø svor av seg selv. Hvis ikke, kan du gjøre føl-
gende mot slutten av steketiden: Sett panna høyere i ovnen og 
øk temperaturen til 250 0C, eller bruk ovnens grill. Følg nøye med 
så du ikke brenner svoren. Ikke forlat ovnen, for dette går raskt. 
Hvis bare deler av ribba har fått sprø svor, kan disse dekkes med 
aluminiumfolie, slik at de ikke blir brent.

Saftig og god ribbe med sprø svor klar til servering. Tradisjonen 
tro blir dette ofte servert med surkål eller rødkål, kokte poteter, 
svisker, epler, stekesjy eller saus og rørte tyttebær.
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Svinekam og skinke steik 
                er julas ”ukjente” 
            bestselgere!

Jula er høysesong for sprø svor, men det er ikke bare 
ribbe som gir oss den knasende delikatessen. Svinesteik 
og svinekam med svor er også tradisjonell julemat som 
det er et stort potensial i å fokusere mye mere på. 

Trykket på ribbe før jul er stort, og 
ribba er flittig brukt som lokkevare i 
butikk til sterkt subsidierte priser. Dette 
har resultert i underdekning av ribbe 
før jul, samtidig som det er overskudd 
av skinke og svinekam. Skinkesteik 
og svinekam er produkter som burde 
passe moderne familier midt i blinken. 
Her får man både sprø svor og magert 
kjøtt samtidig. 

Skjæreforsøk hos Furuseth AS
For å lette litt på ribbe-trykket, og 
samtidig få mer salg på skinke og kam, 
er det viktig å satse på attraktive og 
gode produkter. For å komme fram til 
et resultat som er så optimalt og realis-
tisk som mulig, gjorde vi et lite skjære-
forsøk sammen med Furuseth AS. Målet 
var å komme fram til en stykningsme-
tode som vil være med å løfte produk-
tene skinkesteik og svinekam. Sammen 
med Driftssjef Rune Morten Johansen, 
med lang erfaring i industriell skjæring, 

jobbet vi oss fram til noen produkter 
som har potensial for verdiskaping på 
skinke og kam. 

Dette gjorde vi med skinkesteika
Skinkesteik skjæres fra hel skinke, og 
skinka bør stykkes opp på en slik måte 
at steikene helst består av ett homo-
gent stykke kjøtt. Det vil si å skjære 
skinka opp i de naturlige hinnene mel-
lom de ulike musklene. Det kan lages 
skinkesteiker både med og uten svor, 
og skinkesteik med svor bør absolutt 
ikke være svøpt i nett (se egen ramme-
sak). Skinkesteiker uten svor kan gjerne 
svøpes i nett for å få en fin fasong. 
Rune Morten Johansen påpeker at det 
er viktig med små steiker, de er mer 
lettsolgte enn store fordi stykkprisen 
blir lavere. Hvis skjæringen planlegges 
litt, kan ei hel skinke bli til hele fire 
skinkesteiker med svor, og tre skinke-
steiker uten svor.

Disse skinkesteikene 
kan gi skinka et løft.
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 Legg hele skinka m/mørbrad med  
 svorsiden ned og skjær av fett-
 lokk og svor oppå og på sidene.

 Skjær ut isbenet, og skjær ut flat- 
 biffen. Behold lokket på hvis den 
 skal brukes til skinkesteiker.

 Skjær ut lår- og knokebenet.  
 Renskjær for overflødig fett, 
 og ta ut itlen under flatbiffen.

 Skjær av knokekjøttet, og skjær/dra 
 ut rundsteika. Den egner seg best 
 uten svor.

 Skjær av mørbraden i et rektangu-
 lært stykke. Svoren beholdes på.  
 Kan deles i to mindre steiker.

 Bankekjøtt med lårtunga blir til to 
 fine steiker med svor.

 Steiker med svor rutes opp i svoren 
 med en skarp kniv.

Skinkesteik uten ben bør være ferdig rutet, og ikke svøpt i nett. Da bør styk-
ket være homogent, så det holder en fin fasong under tilberedning. På ei hel 
skinke blir det to store eller fire mindre steiker med svor.

 Mørbradsteik med svor blir til en stor og flott skinkesteik eller to 
 mindre steiker 

 Bankekjøtt og lårtunge med svor, én stor eller to små steiker. 

Rundsteik egner seg best til skinke-
steik uten svor, og nettes for å få en fin 
fasong. Vanligvis skjæres lokket av flat-
biffen av, men skal den brukes til steik, 
beholdes lokket på. Da blir flatbiffen en 
del større, og egner seg til to mindre 
steiker.
  
 Surret rundsteik uten svor er en 
 flott og mager skinkesteik. 

 Flatbiff med lokk kan deles i to og 
 nettes til to supre skinkesteiker. 
 
 Flatbiff som er renskåret er det 
 flotteste stykket på skinka, og
 brukes helst til biff. 

La svoren få strutte uten et 
trangt nett!

Slik gjorde vi det

1
2
3
4
5
6
7

Skinkesteik med svor

Skinkesteik uten svor

Slik gjorde vi med svinekam og carré

Svor og nett er en dårlig kombinasjon! Den mest solgte skinkesteika er 
dessverre et sørgelig kapittel når det gjelder å få til sprø svor. I de færreste 
tilfellene er svoren rutet i det hele tatt, noe som er helt nødvendig for å få 
et godt resultat. Men, det største problemet er at hvis du er så heldig å få til 
sprø svor, så havner nettet inne i den oppblåste svoren, og når nettet dras 
av så følger svoren med. Konklusjonen er at skinkesteik med svor absolutt 
bør være uten nett, mens skinkesteiker uten svor blir runde og fine når de er 
svøpt i et nett.  

Ryggen på grisen blir kalt for 
svinekam eller kotelettkam, og er et 
ypperlig stykke kjøtt. Selve muskelen 
er ytrefilet, og blir mye brukt til ren-
skåret ytrefilet. Men i jula kan med 
fordel hele kammen selges med svor! 
Den bakerste delen egner seg best 
til å være benfri, men den fremste 
delen kan også lages til carré, med 
de dekorative ribbenene sittende på. 

Slik gjorde vi det: 

1. Lammecarré har blitt meget popu-
 lært, og den fremste delen av 
 svinekammen kan skjæres til på 
 samme måte.  

2. Ribbenene må sages igjennom på  
 langs inntil ryggraden. Selve rygg-
 benet med tårntappene skjæres av,  
 mens ribbenene beholdes på.  

3. Del kammen i tre til fire stykker.  
 Det bakerste stykket blir til benfri 
 kam, mens den fremste delen deles
 i to til  tre carré-stykker. 

Svinekam 
Hele svinekammen kan brukes til 
benfri kam med svor. Det er enkelt 
å skjære kjøttet løst fra benene, og 
kammen kan skjæres i tre til fire 
stykker.  Svoren beholdes på, og kan 
enten rutes opp som en skinkesteik, 
eller aller helst stripes opp på tvers. 

Svinecarré
Den fremste 2/3 delen av svinekam-
men kan bli til én eller to carré́ er, og 
når den steikes vil kjøttet trekke seg 
litt tilbake slik at ribbenene stikker ut.

1

21

2

1

2

3

2
1

3
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Når jula nærmer seg en-
drer utvalget av kjøtt og 
pålegg i butikk seg kraftig, 
og det dukker opp vari-
anter som ikke selges 
ellers i året. Jula dreier seg 
ikke bare om selskap, men 
alle hverdagene før jul er 
også potensielle dager for 
å tilby kundene rask og 
enkel julemat!

Gled kund ene dine med tips om 
rask førjul smat og juleselskaper

Det er sælig svine- og lammekjøtt 
som dominerer norsk julemat. 

Og det er et voldsomt fokus på ribbe 
før jul for å sikre kundene julemid-
dag. Men her fortjener skinkesteik og 
svinekam mer oppmerksomhet som 
god og anvendelig romjulsmat, siden 
de også kan skilte med mye sprø og 
deilig svor, i tillegg til mye godt og 
magert kjøtt. Kalkunen har seilt inn som 
en “nymotens sak” i jula, og er såpass 
godt etablert at den også snart kan 
regnes som en tradisjon.  Storfekjøtt 
er ikke særlig “julete” i det hele tatt, 
bortsett fra okserull og oksetunge. 
Juletradisjonene endrer seg sakte, 
det gjør produktene også, og det går 
smått om senn i retning av forenkling. 
Julepålegget lager de færreste selv, 
ribba fås ferdig krydret, og pinnekjøttet 
ferdig utvannet. En annen sterk trend 
er alle spesialvariantene med en sær-
skilt opprinnelse eller historie.  Derfor 
er utvalget av julemat større enn noen 
gang, og det finnes knapt dager nok 
i jula for å komme seg igjennom hele 
sortimentet!  

  
Her presenterer fem av med-
arbeiderne i MatPrat hver sine 
tips til Rask førjulsmat og jule-
selskapelighet. “Fra alle oss til 
alle dere…”
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Juleselskap: 
Stor og saftig skinkesteik!
- Skinkesteik bør absolutt ha en fast 
plass på middagsbordet i jula. Skinke-
steik er både magert kjøtt, litt fett og 
bra med sprø svor på utsiden, mat 
som passer for de fleste. Tradisjonelt 
var skinkesteika med ben, nå er det 
vanligste at skinkesteik er uten ben. 
Ulempen med skinkesteiker uten ben 
er at de er svøpt i et nett som gjør det 
litt vanskelig å få svoren sprø. Så tipset 
til elskere av “bestemors skinkesteik” er 
å kjøpe et stort stykke skinke med ben 
og svor, skjære ut benet, og tilberede 
den på gamlemåten.

Rask førjulsmat: Årets sylte!
-Det er lov å tjuvsmake på sylta, så 
frist kundene dine med noen tips på 
syltepinner! Sylte er det karakteris-
tiske julepålegget, som stort sett bare 
er å få kjøpt i jula. Tradisjonelt ble det 
laget av grisehode, men det finnes 
også et par snarveier til sylte: Ribbe-
rull og buklistsylte, som er såpass 
enkelt å lage at de fleste bør få det til. 
Sørg for å ha et godt utvalg av sylter, 
tilgangen varierer litt i forhold til hvor 
du bor i landet. Noen vil ha sylta grå, 
andre vil ha den rødlig og tilsetter 
litt nitrittsalt. Sylte finnes hel, halv og 
ferdig oppskåret. Butikktips: 

Bestemors skinkesteik
Lag i stand noen reale og gam-
meldagse skinkesteiker i kjøttdis-
ken, uten ben, med svor, og uten 
å ha dem i et nett. Tar du en hel 
skinke med ben, brukes flatbiff 
og rundbiff til skinkesteik uten 
svor. Mørbrad, bankekjøtt og 
lårtunge blir til fine steiker med 
svor. Se egen sak side 10-11.

Butikktips: 
Sylteservice
Det vil garantert vekke oppsikt 
med halve grisehoder i kjøttdis-
ken! Og for pyser går det greit 
med buklist. For, det er en begyn-
nende trend med juleverksted 
med venner og familie, og da er 
det om å gjøre å tilby entusiastiske 
kunder det de trenger for å lage 
sylta selv!  Finn fram syltekrydder, 
gelatin, og gjerne syltepresser 
også!

- Steketermometer
 er trikset for saftig skinkesteik 

Magnus Tvedt-Øresland, Matrådgiver:
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Juleselskap: 
Staselig med svinekam
-Vi har mye å lære av danskene, og 
helstekt svinekam er noe vi burde ha 
adoptert for fullt for mange år siden! 
Svinekam som er fylt med svisker, epler 
og med sprø svor er muligens julas 
beste svinesteik. Svinekammen blir for 
det meste solgt sammen med ribba som 
familieribbe, men steketiden på ribbe og 
svinekam er ikke den samme. Så ideelt 
sett burde kam og ribbe tilberedes hver 
for seg. 

Butikktips: 
Sørg for å ha flere varianter 
svinekam i disken, både med og 
uten svor, og gjerne én eller to 
fylte varianter. Svinekam med svor 
bør stripes, og ikke rutes. Skjær 
svoren i ca. 5 – 8 millimeter tynne 
striper med en skarp kniv. Da blir 
svinekammen enkel å steke, og å 
skjære i skiver. Den kan fylles med 
epler og svisker, eller for eksempel 
aprikos og hakkede urter.  

Butikktips: 
Rask førjulsmat: 
Julepølser for “små og voksne 
barn”
-Julepølse er super hverdagsmat i 
førjulstiden. Surkålen kan godt vente 
noen uker til, men en bruschetta med 
julepølse, epler og sukkererter, eller 
en litt barsk utgave på grillen, er verdt 
å prøve. Julepølsa inneholder ofte litt 
fløte og kavring for å få den ekstra 
god. Julepølse er vanligst urøkt, men 
finnes også røkt og i fine og grove 
varianter. Det siste på markedet er 
skinnfrie julepølser. 

Julepølser i alle varianter
Samle alle julepølsene til en real 
eksponering. Vossakorv, julepølse, 
grov julepølse, såsisser, juleknakk, 
innmatpølse eller andre lokale 
varianter. Finn fram tilbehør som 
forskjellige sorter sennep, lefse, 
surkål, m.m.

- Svinekam
er den beste svinesteika 

Alexander Nilsen, Matrådgiver:
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Juleselskap: 
Spenstig kalkunfilet
-Du kan trygt anbefale kundene dine 
kalkunfilet til festmåltidet. Kalkunen 
befestet seg i Norge på 70-tallet, 
og har etter hvert etablert seg som
“festfuglen”.  Det vanligste er hel 
kalkun, men de senere årene har det 
blitt mer og mer vanlig med kalkun-
filet eller kalkun-bryst med både skinn 
og vingeklubben sittende på. Kalkun-
filet og kalkunbryst fås både i naturelle 
og marinerte varianter. 

Butikktips: 
Selvlaget lammerull? 
Det er stadig flere som ønsker å lage 
sin egen lammerull til jul. Sørg for å 
ha det de trenger tilgjengelig! Og 
for dem som ikke vil lage rullen selv, 
kan du jo komme med noen førjuls-
tips på bruk av lammerull. 
En bruschetta med lammerull er en 
skikkelig real norsk-italiener!

Rask førjulsmat:  
Førjulsnacks med lammerull
-Lammerull er klassisk julepålegg. 
Og for deg som jobber i kjøttavdelin-
gen er det lurt å ha litt kunnskap om 
lammerull nå i førjulstiden. Det som 
trengs til hjemmelaget lammerull er 
svangen og gjerne litt kjøtt fra lamme-
bog. Svangen er den benfrie delen 
av siden på lammet, som også kalles 
for rulleskinn. Prinsippet for rull er at 
rulleskinnet brettes ut, og skiver av kjøtt, 
krydder og gelatin legges lagvis i midten 
og deretter rulles sammen. Rullen kan 
enten sys sammen med nål og tynn hyss-
ing, eller surres med hyssing. Både rull 
og sylte presses i form eller syltepresse 
etter koking. 

Butikktips: 
Partyservice
Farsert kalkunfilet er en spennende 
måte å servere “stuffet kalkun” på.  
Lag gjerne noen ferdig farserte 
kalkunfileter og ha i disken, eller 
tilby det som trengs for å fylle den 
selv. Og for de kundene som går 
for frossen, hel kalkun, minn dem 
på at den trenger 2 – 3 døgn tining 
i kjøleskap, eller ett døgn i kjeller-
temperatur før den tilberedes.

- Til kalkun er god
stuffing et must

Anette Fjelleng Hansen, Matrådgiver:
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Juleselskap:  
Røkt lammelår med vri
-Kanskje synes kundene at et helt, røkt 
lammelår er litt mye mat, men det de 
kanskje ikke vet er at det passer både 
varmt og kaldt. Det vanlige er å koke et 
helt lår i vann, eller under folie i ovnen, 
og servere det varmt med kokt kålrot. 
Og det som ikke blir spist til middag, 
blir til populær mat i de kalde julemål-
tidene. Lettsaltet, røkt lammelår selges 
også ferdig kokt, og da heter det ofte 
badsturøkt lammelår. 

Butikktips: 

Butikktips: 

Røkt lammelår med 
appelsin- og fenikkelsalat
Et helt røkt lammelår er ofte nok 
mat til flere middager. Den røkte 
og salte lammesmaken er lett 
å kombinere både med søtt og 
syrlig, og tåler godt tilbehør med 
“litt trøkk i smaken”. Appelsin og 
fenikkel har begge litt julesmak, 
og kundene dine vil sikkert sette 
pris på dette. 

Rask førjulsmat: 
Juleskinke med smak 
av India
Ferdig kokt juleskinke er god 
hverdagsmat før jul, som kan 
brukes på mange måter. Den 
holder seg godt i kjøleskapet, og 
kan brukes i omelett, wraps, pai, 
på en litt julete pizza, i stekepanna 
med ulike grønnsaker. Her har den 
fått en smak av indiske krydder.. 

Pakk skinka i matpapir
Juleskinke finnes både i rå og 
kokte varianter, men ferdig kokt 
juleskinke er nok det beste valget 
for travel førjulsmat. Etter at pak-
ningen er åpnet, holder juleskinke 
seg best om du pakker den inn hel 
i matpapir, og skjærer av skiver 
etterhvert som du trenger skinke 
til pålegg eller middag. 

- Jeg baker lamme-
låret i folie

Cecilie Maske, Matrådgiver:
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Butikktips: 

Butikktips: 

Juleselskap:  
Juleskinke med chiliappelsin 
-Juleskinke er skinkesteik som er 
lettsaltet og røkt. Men den fås også 
urøkt, og noen steder i en sukker-
saltet variant. Sistnevnte er en bror av 
svenskenes “julskinka”.  Skal du servere 
skinka hel og varm er det best å gå for 
den som er rå. Er du ute etter skinke 
som julepålegg og til raske julemiddag-
er, er den ferdig kokte midt i blinken.

Rå juleskinke
Den enkleste måten å tilberede 
rå juleskinke på er å pakke den i 
folie og bake den i ovnen på 125 0C. 
Husk å bruke steketermometer. 
Den er ferdig kokt når termo-
meteret viser ca. 70 0C. 

Rask førjulsmat:  
Julemat i en fei
-Ordet medister kommer fra tyske 
metwürst, som betyr svinepølse.  
Medisterdeig er kvernet svinekjøtt som 
inneholder inntil 25 % fett. Medister-
farse er en ferdig spedd medisterdeig, 
tilsatt melk, krydder og stivelse, og er 
klar til å tilberedes. Medisterfarse kan 
brukes til medisterkaker, kjøttboller, 
og til “hjemmelagde” medisterpølser. 
I jula blir medisterdeig gjerne omdøpt 
til julefarse. Medisterkaker lages av 
medisterdeig eller kvernet svinekjøtt 
som har godt med fett.  

Travle medisterkaker
En enkel snarvei til medisterkaker 
er å blande like deler med medis-
terdeig og medisterfarse. På denne 
måten blir det grove og nesten 
hjemmelagede medisterkaker med 
minimal innsats. 

- Juleskinke er godt
både varm og kald

Liv Leira, Matrådgiver:
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Det hender vi hører dette 
rundt juletider. Og det 
er ikke fritt for at vi har 
undret oss. Så har vi tenkt 
«ja, ja, det er nok heller 
slik at folk slenger en 
pizza i ovnen på formid-
dagen når man er ganske 
sulten og det føles lenge til 
julemiddagen». 

Pizza på jul aften?

I år ønsket vi litt mer dokumentasjon 
rundt temaet og innlemmet følgende 
spørsmål i MatPrats årlige juleundersø-
kelse: «Hva spiste du som siste måltid 
før selve julemiddagen på julaften?» 
Svarfordelingen viser at kun 1 % sier de 
spiser pizza som siste måltid før selve 
julemiddagen, med noe høyere svarpro-
sent for den yngste aldersgruppen 
(15-24 år). Men det er fremdeles snakk 
om svært små tall. Teorien om pizza 
som mellommåltid på julaften ser altså 
ikke ut til å være styrket av vårt tallma-
teriale. Derimot ser vi at det er flere 
som sier de spiser kaker og julebakst 
som siste måltid før julemiddagen. Og 
særlig finner vi kakemonsene i Midt-
Norge, der 6 % innrømmer at kaker og 
julebakst er det siste de stapper innpå 
før selve julemiddagen. Her snakker vi 
som man forstår fortsatt om små tall, og 
vi bør vel for ordens skyld nevne at det 
er risgrøt og brødmat som får størst 
oppslutning på akkurat dette spørsmå-
let i undersøkelsen. 

Julaftens mattradisjoner anno 2013
Nordmenns julemattradisjoner står som 
en påle. I hvert fall hvis vi snakker om 
selve julaften. Folk spiser helst svine-
ribbe eller pinnekjøtt til middag når 
julefreden først senker seg. Den saken 
er ganske så grei.

Foruten poteter, saus og diverse tilbe-
hør, fylles 54 % av middagstallerkene 
med svineribbe og 33 % med pinne-
kjøtt på julaften. I tillegg er det rundt 
5 % som sier de spiser julepølser og 
medisterkaker, men det er vel rimelig å 
anta at dette deler tallerken med ribbe 
i svært mange tilfeller. Andre matvarer 
er i liten grad representert på middags-
bordet akkurat denne kvelden. Det er 
ribbe og pinnekjøtt som gjelder.

Og det ser ikke ut til at dette er noe 
folk har tenkt å endre på med det 
første, for disse tallene har vært helt 
stabile de siste 15 årene.

Pinnekjøtt i vest, ribbe i øst
Vestlendingene tviholder på sitt pinne-
kjøtt i like stor grad som østlendingene 
sverger til sin ribbe. Dette er den virke-
lig store skillelinjen når det gjelder nor-
ske julemattradisjoner. Det spises 
klart mest pinnekjøtt i vest, mens det

spises klart mest ribbe i øst. Tilsvarende 
spises det klart minst pinnekjøtt i øst, 
mens det spises klart minst ribbe i vest. 
Resten av landet har et mindre absolutt 
forhold til slike regional-kulinariske 
skillelinjer...

Nyttårsaften
Tradisjonene står ikke like sterkt under 
årets siste festmåltid. Nyttårsaften er 
en dag hvor vi er litt mer avslappet i 
forhold til tradisjoner, og heller har fo-

SLIK SPISER VI OSS GJENNOM JULAFTEN
Dette spiser vi: Hva spises hvor:

•	 54	%	Ribbe	 •	Oslo:	 ribbe	59	%,	pinnekjøtt		24	%
•	 33	%	Pinnekjøtt	 •	Østlandet:		 ribbe	73	%,	pinnekjøtt		14	%
•	 6	%			Julepølser	 •	Vestlandet:		 ribbe	20	%,	pinnekjøtt	68	%
•	 5	%			Medisterkaker	 •	Midt-Norge:	 ribbe	56	%,	pinnekjøtt	38	%
•	 5	%			Kalkun	 •	Nord-Norge:	 ribbe	50	%,	pinnekjøtt	33	%	
•	 2	%			Skinkestek
•	 1	%				Torsk

kus på fest og moro. Dette ser vi også 
på tallene over hva vi spiser til middag 
denne siste av årets aftener. Om lag 
en tredel (34 %) av oss spiser kalkun til 
middag på nyttårsaften, mens pinne-
kjøtt spises av 15 %. Dette er de to mest 
populære nyttårsmiddagene - utover 
dette råder det ingen bred enighet om 
hva man bør spise til middag denne 
siste dagen i året. Så her er det fritt 
fram for butikkenes initiativ.

SLIK SPISER VI OSS UT AV ÅRET

Dette spiser vi: Hva spises hvor:

•	 34	%	Kalkun	 •	Oslo:	 kalkun	29	%,	 pinnekjøtt			9	%	
•	 15	 %	Pinnekjøtt	 •	Østlandet:	 kalkun	40	%,	 pinnekjøtt			7	%
•	 10	%	Annet	kjøtt	 •	Vestlandet:	 kalkun	27	%,	 pinnekjøtt	30	%
•	 		7	%	Ribbe/svineribbe	 •	Midt-Norge:	 kalkun	33	%,	 pinnekjøtt		19	%
•	 		5	%	Biff/helstekt		 •	Nord-Norge:	 kalkun	36	%,	 pinnekjøtt		14	%
	 										indre-/ytrefilet	
•	 		3	%	Tapas
•	 		3	%	Kylling	



benken! Egg skal “bo” i kjøleskapet, 
men kan gjerne “overnatte” inntil en 
ukes tid på kjøkkenbenken, da kommer 
alle eggets egenskaper til sin fulle rett.

I jula betyr det også noe å finne egg 
i riktig størrelse. For, de tradisjonelle 
“oldemor-oppskriftene” på julebakst tar 
utgangspunkt i at ett egg veier ca. 50 
gram. Dermed må vi finne egg merket 
M (Medium); ellers kan kakedeigen bli 
for løs i konsistensen. Alternativt kan 
man veie eggene, selvsagt!

Gjennom julebaksten kan man lett få 
eggeplommer til overs. Da går det an å 
bake gullkake, en deilig formkake med 
bare eggeplommer. Blir det eggehviter 
til overs, kan sølvkake være en velsmak-
ende løsning, eventuelt kan egge-
hvitene brukes i kokosmakroner, kranse-
kakestubber eller hjemmelaget marsi-
pan. Kundene finner alle disse opp- 
skriftene på www.matprat.no

Mange jule-egg havner også i formka-
ker i de tusen hjem. “Mor Monsen” tyter 
av egg og godt smør; og er en skikkelig 
jule-kaloribombe. Krydderkaker, hon-
ningkake, fyrstekake og skuffekaker av 
alle slag…. dette er bare noe.

Bløtkaka er ekte norsk tradisjons-
servering, også til julens anledninger. I 
unge familier bakes ofte heller all slags 
nye porsjonskaker; med den gamle, 
gode sukkerbrød-oppskriften som basis. 
Uansett: Egg må vi ha i julehuset!

Til juledessertene er det også viktig å 
“hamstre” nok egg: Karamellpudding, 
dessertenes dronning, er en skikkelig 
egge-dessert. Likedan er det med 
hjemmelaget fromasj og iskrem; det 
som på fint kalles “isparfait”. Utenland-
sk-inspirerte tiramisu og sjokoladefon-
dant krever sine egg, de også!

“Søt-mat og salt-mat - 
og penger og gull”
Kaker og desserter til tross - trolig 
havner likevel de fleste solgte egg i 
desember i julens “salt-mat”.  For, spør 
man en gjennomsnittsfamilie; svarer 
de sannsynligvis at  de koser seg med 
frokostegg tvers gjennom jula! I tillegg 
hardkokes noen millioner egg som 
havner som eggebåter eller -skiver på 
julebuffeter; til sild og som populær 
“pynt”. 

Eggerøre serveres i store mengder på 
de fleste julebuffeter, for eggerøre blir 
alltid spist opp! Det er ikke mange tall-
erkener som ikke inneholder eggerøre 
når det først serveres på et festbord i 
jula!

Endelig: Norske egg holder seg 
leeeeenge; også i ukevis over jul. 

Dermed kan de brukes på nyåret, i all 
den sparsommelige januarmaten, som 
ofte er basert på julens rester: I egge-
panner, paier, omeletter, vafler, arme 
riddere - og som hverdagens deilige 
speilegg i januar.
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Desember er den største 
salgsmåneden for egg. 
Ellers i året er den største 
bruksmåten kokt egg i 
eggeglass. I jula er det helt 
annerledes…

MatPrat gjorde i 2011 en kartlegging av 
småkakenes ti på topp. Øverst tronet 
pepperkakene - og det var vel ingen 
bombe? Men, det er ikke egg i pep-
perkaker. Så hvilke sorter av julebakst 
monner noe på eggsalget? 

Krumkaker er en “eggebakst”, likeså 
sandkaker og berlinerkranser. I de 
møre berlinerkrans-delikatessene bru-
kes det faktisk flere eggeplommer enn 
eggehviter. Men i kokosmakroner er 
det bare eggehviter, det samme gjelder 
kransekake. Smultbakst, som fattig-
mann, smultringer og hjortetakk krever 
også egg.

I all kakebakst skal eggene være tem-
pererte, da er de lettere å elte jevnt inn 
i en deig eller røre. Så, ha alltid en liten 
bolle med egg stående på kjøkken-

Småkakenes 
ti på topp:

   1. Pepperkaker
  
  2. Krumkaker
  3. Kransekaker
  4. Smultringer
  
  5. Goro
  6. Berlinerkranser
   7. Sandkaker
  8. Kokosmakroner/
    -topper
  9. Sirupssnipper
  
10. Delfiakake

Eggen de jul
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I hver av de seks aktivitets-
periodene fokuseres det rundt 
overordnet situasjon, som 
beskriver sesongen og produktene 
på en tydelig måte.

Aktivitets-
året 2014

Periode Tema Kategori Produkter

uke 1 - 13 Vinter    
    Sunn  Magrere kjøttdeiger, kyllingfilet
    Rask Egg, kyllinglår, renskåret svinekjøtt 
    Tradisjon  Koteletter, storfe grytekjøtt, svinestek, svineknoke
  Barnas	 Magrere kjøttdeiger, kyllingfilet, egg, renskåret 
   svinekjøtt, kjøttpålegg
uke 14 - 21 Påske og vår     
  Tradisjon Påske: Lammekjøtt, egg, reinsdyrkjøtt
    Sunn Norsk storfekjøtt (biff/filet)
    Gjest Spekemat, egg, kalkun
uke 22 - 33 Sommer     
    Gjest Svinekjøtt, storfekjøtt, kylling, spekemat
    Sunn  Renskåret svinekjøtt
    Rask Egg, spekemat, pølser
    Barnas Sommermat for barn og voksne
uke 34 - 37 Skolestart    
    Barnas	 Magrere kjøttdeiger, kyllingfilet, egg (omelett), 
   kyllinglår, renskåret svinekjøtt, kjøttpålegg 
uke 38 - 46 Høst    
  Gjest Norsk fersk lam, rein (forretter)
    Kos Egg (kaker og desserter) Storfe (fredagsbiffen)
    Tradisjon Koke- og grytekjøtt (gryter og supper)
uke 47 - 52 Jul    
  Gjest Kalkun, kaker & desserter, rein
    Rask Svin (førjulsmat)
    Tradisjon Julebakst, ribbe, pinnekjøtt, sylter og ruller, steiker
   Barnas Egg (baking)

Kundene dine trenger tips og opp-
skrifter på julemat, for når det er et år 
mellom hver gang, går det lett i 
glemmeboka. Print ut denne plakaten  
og alle de gode tipsene på hvert 
sitt oppskriftsark.Plasser dem sentralt 
i butikken så kundene kan forsyne seg. 
Som en ekstra juleservice fra deg – til 
dine kunder!

Gode tips om julas råvarer
Tipsene som  

gjør julas 
matgleder 

enda bedre!

Ta med et tipsark 
eller tre

Slik gjør du:

Gå inn på matprat.no/bransje.
Under kampanjemenyen velger du 
Sameksponering.
Der kan du velge og vrake i ferdig 
oppskrifts- og plakatmateriell som 
kan printes ut på butikkens skriver.

SLIK GJØR DU

1. Rist baguetteskiver i stekepanne eller ovn til de blir  gylne og sprø.

2. Del hvitløken i to og gni over baguetteskivene.  Drypp over olivenolje.

3. Legg på en litt tykk skive lammerull, og topp med  paprikasalat og en tynn skive mango.

Porsjoner: 4

INGREDIENSER

• 8 skive baguette
• 1 båt hvitløk
• 2 ss olivenolje
• ca. 8 skive tykke lammerull (avhengig av    størrelsen)
• 1/2 stk mango

Bruschetta med lammerull

All tapas er ikke spansk. Lag kreativ norsk juletapas – eksotisk julemat som få har sett før. Spreke smaker og friske kombinasjoner vil pirre og overraske smaksløkene. Her er det også lov å prøve seg frem med nye sammensetninger. Titt i kjøleskapet og sett i gang!

SLIK GJØR DU

1. Finhakk kjøttet til farsen og bland det godt med salt. Bland inn egg, potetmel og resten  
 av ingrediensene. Stek en liten prøve, og juster smaken ut fra den.2. Skjær et langsgående snitt i kalkunfileten med en skarp kniv, så det dannes en lomme.  

 Pass på at du ikke skjærer tvers igjennom kjøttet. Fyll med farse og bind opp fileten med  
 hyssing.

3. Brun fileten godt på alle sider.
4. Stikk et steketermometer inn i den tykkeste delen av fileten og stek kalkunfileten på 
 125 °C til steketermometeret viser 65 °C (ca. 1 time). Ta fileten ut av ovnen, legg den på  
 en rist og la den hvile til servering. 
5. Øk varmen på ovnen til 220 °C. Legg alle grønnsakene i en langpanne sammen med   
 sitronbåter. Tilsett olje, sukker, salt og kvernet pepper og bland godt med hendene. Bak  
 i ovnen i ca. 30 minutter, eller til grønnsakene er møre og har fin farge. Vend litt på dem  
 etter halve steketiden. Klem saften ut av sitronbåtene og fjern dem.6. Kok poteter og selleri møre hver for seg i usaltet vann. Hell av kokevannet og la det   

 dampe tørt. Mos med smør og det meste av melken. Sellerirot blir best most i hurtig-
 mikser. Bland alt. Tilsett mer melk om nødvendig, og smak til med muskatnøtt, salt og  
 kvernet pepper. 

 Server kalkunfilet i skiver med sitronbakte rotgrønnsaker, kremet soppsaus og potet- og  
 sellerimos.

 Tips
 Sitronbakte rotgrønnsaker kan gjerne varieres med kålrot, søtpotet, skorsonerrot, pasti- 
 nakk og jordskokk. Hele hvitløksbåter er også godt å blande i. Tips

 Du kan gjerne bruke fersk sopp istedet for tørket. 35 g tørket sopp tilsvarer 200 g fersk  
 sopp. Bruker du fersk sopp er det en fordel å forvelle/steke den før videre bruk. Bruker du hermetisk sopp kan kraften fra boksen brukes i sausen. Tips 2

 Potetmosen kan varieres på mange ulike måter. Jordskokk, søtpotet eller persillerot kan  
 erstatte sellerirot, og smakstilsetningene kan være for eksempel. hvitløk, urter eller 
 hakket oliven.

Porsjoner: 8

INGREDIENSER

• 1 stk kalkunfilet, ca. 1500 g     
Farse:
• ca. 200 g kalkunfilet (“skalken”)• 1 ts salt
• 1 stk egg
• 1/2 ss potetmel
• 2 stk finhakket sjalottløk• 4 båt finhakket hvitløk• 8 stk soltørkede tomater i strimler• 50 g chorizopølse i strimler• 1/2 stk eple i små terninger• 2 ss hakket frisk kruspersille• salt kvernet pepper• 2 ss olje eller smør til steking     

Sitronbakte rotgrønnsaker:• 3 stk gulrot i lange staver• 3 stk persillerot i lange staver• 1 pose sjalottløk
• 1/2 stk knollselleri (sellerirot) i lange staver• 1 stk sitron i tynne båter• ca. 1/2 dl olivenolje

• 1 ss sukker
• salt og kvernet pepper     
Kremet soppsaus:
• 35 g tørket sopp
• 2 dl vann
• 3 stk finhakket sjalottløk• 2 ss smør
• 2 ss hvetemel
• 4 dl kyllingkraft eller hønsebuljong• 3 dl kremfløte
• salt og kvernet pepper• 2 ts sitronsaft
• ca. 2 ss soyasaus
     
Potet- og sellerimos:• 1 1/5 kg potet
• 1/2 kg knollselleri (sellerirot)• 100 g smør
• ca. 1/2 l melk
• ca. 1/2 ts revet muskatnøtt• salt og kvernet pepper

Farsert kalkunfilet

Server farsert kalkunfilet med sitronbakte rot-grønnsaker, kremet soppsaus og potet- og selleri-mos til gjestene dine.

Skinkestek med sennep og honning
Porsjoner: 8

INGREDIENSER

• 2 kg skinkestek med svor (ikke surret)• 1 stk gulrot i biter
• 1 stk løk i biter
• 1 stk purre i biter
• 1 stk hel kanel
• 1 ts hel pepper
• 1 ts korianderfrø
• 2 stk laurbærblad
• 25 stk hel nellik
     
Glaze med sennep og honning:• 100 g rørsukker
• 1 dl rødvinseddik
• 1 dl madeira
• 150 g honning
• 1 ss dijonsennep

SLIK GJØR DU

1. Legg skinkesteken i en stor kjele og hell på kaldt vann til   det dekker. Kok opp og fjern skummet som samler seg  på toppen. Tilsett grønnsaker og krydder, og senk  varmen. La steken trekke like under kokepunktet i rundt  2 1/2 time, eller til kjernetemperaturen er 75 °C. 
2. Løft steken ut av kraften og over i en ildfast form. La den   avkjøles litt. Sil kraften og bruk den senere til suppe  eller saus.

3. Skjær av svoren, men la det være igjen et lag fett.  Lag rutemønster i fettet og stikk en nellikspiker i hver    rute.

Skinkestek med sennep og honning er smurt med en glaze, som er en type topping som pensles på mot slutten av tilberedningstiden for å tilføre smak og gi kjøttet en lekker, blank over-flate. Glaze inneholder ofte noe syrlig, som eddik eller vin, og noe søtt, som sukker eller honning. Det søte kan lett bli brent, så pass godt på mot slutten av steketiden!


