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Flotte julegavetips
fra vår redesignavdeling!

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden
Fretex Lillehammer

www.fretex.no

Kan du tenke deg noe hyggeligere
enn å gi bort godt syn i julegave?

GI ETGavEkorT

SE. GODT. UT.

Lilletorget, Lillehammer , Tel: 61 25 99 90
www.brillehjornet.no

De flyttet til Lillehammer før de hadde jobb. – Jump to the deep! 
tenkte jeg dengang, sier Bea Zwaagstra Delgado. Hun og mannen 
Carlos Delgado hadde bestemt seg for at det var her de ville bo og 
starte noe eget. De fikk nyss om ledige lokaler. Kort tid etterpå var 
kontrakt med huseier signert og Det Lille Pannekakehuset etablert. 
Det var i 2014. Nå har det nederlandske paret nok å henge fingrene 
i både som restaurantdrivere og småbarnsforeldre.
- Vi har mange gjester, spesielt i helgene og skoleferiene er det veldig 
fullt, sier Bea.

De har pyntet med girlandere rundt vinduene. Julegløgg, pepperkaker 
og kaffe serveres. Årets juledessert er eksotiske frukter og bær sam-
men med is og små pannekaker. Mmmmm……..

På hjemmefronten vil de at ungene skal oppleve både nederlandsk og 
norsk jul. De forteller at Sinterklaas (den nederlandske versjonen av 
Sankt Nikolas) kommer den 5. desember med gaver til barna. Men 
på juleaften er det norsk variant med presanger under juletreet, men 
kun én gave til hver.
- Jeg vokste opp uten julegaver, sier Bea. Det var kun en kristen fest, 
men vi spiste god mat og koste oss. 1. Juledag var vi alltid sammen 
med familien mens 2. Juledag var vi sammen med venner. Selve jule-
aften feiret vi ikke. – Vi feiret litt mer enn Beas familie, sier Carlos. 
Det er litt forskjell fra familie til familie. Men da vi kom til Norge 
syntes vi det var så fint med julestemning og tradisjonene her, derfor 
feirer vi en mix av norsk og litt nederlandsk jul.

nederlandske 
poffertjes 

og eksotiske 
frukter

Av Åse Kari Gravråk

Det ligger på hjørnet, langt sør i gågata, Det Lille Pannekakehuset med rødrutete duker på bordene. 
Her fristes det med poffertjes (små pannekaker), belgiske vafler, is og mye annet godt for store og små.


