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Marit Furuhaugen, butikksjef ved 
Vinmonopolet på Lillehammer, er intet 
unntak fra flertallet. Hun sverger fortsatt til 
den tradisjonelle julematen som hun vokse 
opp med i Gausdal. 
– Ribbe, sier hun bestemt. – Tilbehøret er 
medisterkaker, fett og brun saus. Surkål, 
poteter og lefse. Tomtebrygg i glasset. Til 
dessert må Marit ha multekrem.  Multa 
plukker ho i Musdal, og tomtebrygget lager 
ho akkurat som mor Margrete gjorde. 

Oppskrifta har Marit fortsatt på en lapp som 
moren skrev på 70-tallet:
Ølbrygging, 19-20 l.
Bruk tomtebrygg, men bare gjær som to 
sukkerbetar. 
Og kanskje mer sukker. I alle fall 1 kg. 
Til sammen, kanskje 1½ kg.
Nederst på lappen har Marit påført: 
Ikke bruk kjele, bruk bøtte, viktig med rene 
flasker.

Riesling 
Mange velger naturlig nok alkoholfritt 
på julaften, både tomtebrygg og norsk 
eplemost passer bra til ribba. For de som vil 
ha noe sterkere å drikke har vinmonopolets 
sjef en klar anbefaling.
– En Riesling med et godt syrenivå og bitte 
litt sødme, eller knusktørr, det passer godt 
til ribbe, sier Marit. En god kvalitetsriesling. 
Denne passer godt fordi et ribbemåltid 
inneholder mye fett, og syren i en god 
riesling renser og leker seg rundt dette, 
aromabildet med epler og sitrus matcher 
også godt.

Gammel Opland ruler 
Og det er gjerne akevitt i drammeglasset til 
lokalbefolkningen. Innlandet er faktisk den 
regionen som selger mest akevitt i Norge. 
Vi har masse tradisjoner fra brennerier 
på Løten og Atlungstad utenfor Hamar, 
noe som trolig har bidratt til at vi har en 

akevittbastion her i området. Både Gilde 
juleaquavit og Løiten Linie foretrekkes av 
mange, men det er fortsatt Gammel Opland 
som ruler i regionen.

40% økning
Vinmonopolet på Lillehammer har hatt 
en økning på 40% i salget etter koronaen 
– sammenlignet med samme periode i 
2019. – Det kan hende vi får en utfordring 
med juletrafikken hvis økningen fortsetter, 
sier Marit. På det meste i fjor var det 2547 
kunder på en og samme dag. I år kan maks 
40-50 kunder være samtidig i lokalet pga. 
smittevern. 

Derfor har sjefen ved vinmonopolet et 
veldig godt råd: 

Skal du handle til jul 
- vær ute i god tid!

Ribbe
er fortsatt favoritten

Det er trolig ingen andre dager i året vi er mer sikre på hva vi skal ha til middag enn på selveste julaften. 
Tradisjon og nostalgi er liksom innbakt i ribba og surkålen når julen ringes inn. 

For fortsatt er det ca. 47% av oss nordmenn som har svineribbe til middag 24. desember. 
Men hva vi drikker attåt varierer fra hus til hus. 

Av Åse Kari Gravråk
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Det blir marked på Pelle-
stova og på Hafjellrampa 
før jul.

Av Anne Stokke

Det blir stelt i stand til førjuls-
kos med anledning til å handle 
lokale, smaksrike julegaver på 
Pellestova lørdag 12. desember. 
I år flyttes markedet inn på 
hotellet, og arrangeres i tråd 
med smittevernreglene.
De lokale matprodusentene i 
fellesskapet Mat fra Øyerfjellet 
er arrangør. De tilbyr fastboende, 
hytteboere og turister kjøtt og 
kjøttprodukter, bær, poteter, 
urter og olje, søtsaker, bakst, 
skinn m. m.

Julemarkedsesongen i bygda 
innledes allerede søndag               
6. desember med Øyers julemar-
ked på HafjellRampa, «torget» 
foran forretningene og boligene 
i Granrudvegen 6. Mange utstil-
lere deltar med matvarer, hånd-
verk, husflid og mer til. Bålkos 
blir det også!

– Vi satser på at vi kan gjennom-
føre julemarkedet innenfor 
gjeldende smittevernregler, og 
vil annonsere om det skulle bli 
endringer, skriver arrangørene 
Suppelure, Mat fra Øyerfjellet, 
frisør og gavebutikken EMOS 
og Rampa kulturverksted.

Fun facts
Julemiddagen rundt omkring
Det er fortsatt ribba som dominerer på Østlandet, mens pinnekjøtt 
er mest populært på Vestlandet. Kalkunen er størst på Sørlandet, 
men likevel foretrekker 50% av sørlendingene ribbe og 24% 
pinnekjøtt. I Trøndelag og Nord-Norge spiser 57% ribbe og 34% 
pinnekjøtt. 

Riskrem er fortsatt favoritt-desserten i landet (37%), multekrem på 
andreplass med 17% og 10% foretrekker karamellpudding. Men også 
desserten viser noen regionale forskjeller: multekremen er desidert 
mest populær i Trøndelag og Nord-Norge, og karamellpuddingen 
spises det mest av på Østlandet.

Fin og fet fisk på grøten
I dag legger vi kanskje en smørklatt på risgrøten for smakens skyld, 
men før i tiden var smør og fett forbundet med luksus i en hard 
hverdag. Skulle en gjøre ekstra stas på det, ble det ofte lagt et stykke 
fin og fet fisk på risgrøten. Laks og grøt – kanskje det egentlig er en 
god kombinasjon?

Vikingene forspiste seg på svinekjøtt
Før julen ble kjent som dagen da Jesus ble født, var høytiden 
vikingenes viktigste fest. De pyntet med blod og forspiste seg på 
svinekjøtt til gudenes ære. Vinteren var en hard og langdryg årstid. 
Når frost og snø la seg over landet, søkte de ly i sine mørke hus og 
pakket seg inn i skinnfeller for å holde varmen. Og mens vikingene 
hostet og krøp sammen under skinnfellene, hadde de god tid til å 
bekymre seg for matlagrene. 

Gjennom sommerhalvåret hadde de stått på for å få avlingene i hus, 
men dersom utbyttet var magert kunne vinteren bli en utfordring, 
selv med streng rasjonering. Vikingene hadde bare én ting å se 
frem til i mørketiden: julen! All frykt for fremtiden ble glemt, og 
vikingene ga seg selv lov til å fråtse hemningsløst. 

Kilder: matprat.no, godt.no og historienet.no
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v/Circle K Øyer
www.hafjell-bilservice.no

Vi utfører:
- EU-KONTROLL/PKK
- OLJESERVICE
- RUTESKIFT
- FORSTILLINGSKONTROLL/4-HJULSKONTROLL
- AC SERVICE
- MONTERING DEFA WARM UP
- SERVICE OG REPARASJONER PÅ ALLE BILMERKER
- AUTOMATKASSEFLUSHING ALLE BILER

Marit Furuhaugen, sjef ved Vinmono-
polet i Lillehammer, anbefaler 
Riesling til ribba.

Marit plukker multene sjøl og lager 
multekrem til dessert.

Marit lager tomtebrygget akkurat 
som mor Margrete gjorde. Lappen er 
fra 70-tallet.

Julemarked i år også
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