
Tidsplan til julemiddagen. 

 

21-22. december. 

• Læg den frosne and/gås/kalkun til optøning i køleskabet. 

 

• Kog rødkålen og opbevar den i en plastboks med låg i køleskabet eller frys den. Ved 

servering lunes rødkålen og smages til.  

 

• Skal der laves hjemmelavet kirsebærsauce, kan den sagtens laves og stå på køl.  

 

• Kog risengrød til risalamande og stil den på køl. 

 

• Smut mandlerne til risalamande og hak dem men husk at gemme en hel mandel. 

 

23. december. 

• Kog og pil kartoflerne til de brunede kartofler og opbevar dem i en bøtte med låg på køl.  

 

• Kog andefond på indmad og diverse suppeurter til saucen. 

 

• Steg evt. anden og afkøl den, inden den parteres og lægges i et ildfast fad. Steges anden 

dagen i forvejen, kan man også laves saucen færdig. Opbevar begge dele tildækket på køl. 

 

• Er flæskestegen vakuumpakket, er det en god idé at pakke den ud. Tjek at flæskesværen er 

ordentligt ridset og salt evt. stegen, så den kan trække natten over.  

 

 

 

 

 

 



24. december. 

Formiddag. 

• Lav risalamanden færdig og kom den i portionsglas eller en fin serveringsskål, som 

tildækkes og stilles på køl.  

 

• Skræl kartoflerne og læg dem i gryden helt dækket af vand. 

 

• Optø rødkål, hvis den har været frosset. 

4-7 timer før spisetid.  

• Hvis ikke anden/gåsen er stegt dagen i forvejen, skal den sættes i ovnen.  

3-4 timer før spisetid.  

• Lav rødkålssalat/grønkålssalat, hvis der er den slags på menuen. 

 

• Sæt flæskestegen i ovnen.  

1-2 timer før spisetid. 

 

• Dæk et fint julebord. Find saucekande, skåle og fade, som skal bruges til servering og 

anretning frem og stil dem klar i køkkenet.  

45 minutter før spisetid.  

• Er anden stegt i forvejen, skal kødstykkerne pensles med lidt andefedt, dækkes med 

stanniol og lunes i ovnen i 20-30 min ved 100 °C (alm. ovnfunktion). Fjern herefter 

stanniolet, skru ovnen op på 200 °C og giv kødet lidt grill, indtil skindet er sprødt.  

30 minutter før spisetid.  

• Planlæg gerne stegetiden af anden, så den er færdig ca. 30 minutter før spisetid og lad den 

hvile. Kødet når ikke at blive koldt og det er nemmere at partere anden, når den ikke er 

brandvarm. Det giver desuden tid til at lave en skøn sauce af fonden fra bradepanden. 

 

• Lav saucen. 

 

• Kog kartoflerne. 

 

• Lav de brunede kartofler. 

 


