
Jul med  
venner & familie

Læs om
Julekalender-konkurrencenpå bagsiden

Tag en brochure



AMA har gennem generationer værnet  
om de gode bage- og stegeegenskaber. 
Også ved juletid. Derfor håber vi,  
at du vil få glæde af de klassiske  
og nye juleopskrifter, som du 
finder i dette hæfte. Alle op- 
skrifterne finder du også 
på ama-tips.dk - nogle 
med step-by-step film. 
Vi ønsker dig og din 
familie rigtig 
glædelig jul.

FÅ FLERE RÅD PÅ HJEMMESIDEN 
På ama-tips.dk er der masser af inspirerende opskrifter, der gør det 
nemt for dig at skabe lækre smagsoplevelser. Læs mere på bagsiden.



Aluforme på 4,5 dl (3 stk.)
 
(6-8 personer)
 
500 g hakket svinelever*
250 g hakket spæk  
(eller andefedt)
1 finthakket løg
75 g AMA Stegning 
75 g hvedemel
4 dl fløde 9% eller 
sødmælk
2 æg
2 tsk. salt, peber
½ tsk. stødt allehånde 
 
Tilbehør:  
ristede champignon  
og sprød bacon

*Leveren kan erstattes med  
ande- eller hønselever som  
optøes og blendes, og ellers  
er opskriften den samme.  
½ tsk. allehånde kan  
udelades.

Rør lever, spæk og løg sammen.
Smelt AMA Stegning i en gryde, tilsæt hvedemel og rør til det har 
suget margarinen. Tilsæt fløde lidt ad gangen mens der piskes og 
kog opbagningen godt igennem. Sæt den til afkøling og rør den i 
levermassen. Pisk æggene sammen og rør dem i levermassen.
Krydr levermassen med salt, peber og allehånde og kom den i en stor 
ovnfast skål eller 3 aluforme . Bag leverpostejen ¾ -1 time ved 175 °C i 
vandbad.  Server med ristede champignon og bacon. 

Du kan fryse den rå leverpostej i aluformene og bage dem senere.
Den frosne leverpostej sættes i en kold ovn.  
Sæt ovntemperaturen på 180 grader, og bag leverpostejen  i 1½ time. 
Kan evt. efterbrune et par min. på grill. (Hold øje med grillen).

Leverpostej

Se film på

ama-tips.dk



Klassisk andesteg med æbler og svesker 

(4-6 personer) 
 
1 stor landand, 3-3,5 kg 
groft salt, peber
2 æbler
12 svesker uden sten
4 spsk. AMA Flydende 
5 dl vand
Vingespidser og hals * 
1 gulerod 
1 løg
½ skive selleri
salt, peber
evt. fløde 
 
Sauce:
6 dl stegesky evt. spædet  
med vand og ekstra  
andebouillon fra indmad
½ dl portvin eller madeira
hvedemel til jævning
salt, peber
1-2 spsk. ribsgele
1-2 spsk. vineddike fx  
balsamico 
evt. lidt fløde. 
 
*Indmaden tages ud  
og gemmes.
Klip vingespidserne  
af og gem. 

Fjern det hvide flommefedt, der 
sidder indvendig ved gumpen.
Aftør anden indvendig med 
køkkenrulle og gnid indvendig og 
udvendig med salt og peber.
Fyld anden med æblebåde og 
svesker og luk med en kødnål. 
Bind en snor omkring lårene,  
ikke for stramt.  
Pensl anden med AMA Flydende og 
læg den på en rist i en bradepande. 
(evt. i en stegepose) 
Sæt anden i ovnen med brystet 
nedad ved 200 °C i 1 time.  
Hæld det smeltede fedt fra (si 
det direkte i en gryde og sæt 
det koldt). Kom vand i bunden af 
bradepanden. Tilsæt evt. lidt mere 
vand for at få nok sky til saucen.   
Læg vingespidser, hals og 
grønsager skåret i mindre stykker 
ved (giver smag til stegeskyen/
saucen).  
Vend anden med brystet opad, og 
sæt den tilbage i ovnen ved 175 °C i 
endnu 1¾ - 2 timer. *  
 
Hvis der er ekstra indmad såsom 
hjerte, kråse og lever, så brun 
det i en gryde i lidt andefedt, 
kom derefter lidt vand og ekstra 
grønsager ved. Kog det ca. 1 time. 

Si bouillonen, skum for fedt og 
gem den ekstra andebouillon til 
saucen. Anden er stegt, når låret 
løsner sig let, eller der kommer 
klar saft ud ved låret ved prik 
med en stegegaffel. Fjern det 
stivnede fedt fra den afkølede 
stegesky (gem evt. andefedtet 
til juleleverpostej (se opskrift). Si 
nu skyen fra bradepanden og sæt 
igen gryden koldt (evt. i fryseren). 
Det gør det nemmere at adskille 
fedt og sky.  
 
Sauce:
Skrab det sidste fedt af. Lad 
stegeskyen koge godt igennem 
og tilsæt vin. Kog op og jævn med 
en meljævning. Smag til med salt, 
peber og ribsgele samt evt. lidt 
fløde. Kom evt. en lille smule 
vineddike i saucen for at 
balancere smagen, og 
juster farven med 
lidt kulør.



Partér anden (se film tips på 
ama-tips.dk).  Skær lårene af og 
del dem i over- og underlår. Skær 
vingerne af i leddene. Skær de to 
bryststykker af skroget og flæk 
dem langs brystbenet.  
Skær derefter hvert bryststykke  
i 3 mindre stykker på skrå. 
Tag æbler og svesker ud og læg  
dem i bunden af en lidt mindre  
bradepande og læg andestyk-
kerne ovenpå. 

Stykkerne kan evt. brunes lige 
inden servering ved 225 °C i 6-8 
min., hvis man f.eks. har stegt 
anden om formiddagen.  
Dryp/pensl evt. med ekstra AMA 
Flydende eller brug andefedtet.

Se film påama-tips.dk



Brunede kartofler

¾  kg små kogte  
pillede kartofler
5 spsk. sukker
25 g AMA Stegning 

Kog og pil kartoflerne i forvejen. 
Hæld varmt vand over de kolde kartofler  

og lad dem stå 5-10 min.
Hæld vandet fra.

Smelt sukkeret på panden til det er lysebrunt.
Tilsæt AMA Stegning, lad det bruse op  

og kom kartoflerne ved.  
Glaser kartofler ved middel varme, ryst jævnligt panden 

så kartoflerne bliver lysebrune over det hele. 

Tips. 
Hvis du køber kartofler på glas  

så sørg for, at kartoflerne er  
dryppet godt af i en sigte.



Risalamande 

(4 personer ) 
 
Kog en ½ portion risengrød. 
Husk at saltet skal udelades 
til risalamande! Ellers samme 
fremgangsmåden som til 
risengrød, men lad grøden afkøle 
hurtigt, ellers står den og koger 
videre i den varme gryde, hvilket 
er synd. Risalamanden må gerne 
have lidt bid!
Lad grøden afkøle helt, inden du 
tilsætter de øvrige ingredienser.

1 stang vanille
1 spsk. sukker 
100 -150 g smuttede mandler
ca. 2 ½ dl piskefløde

Flæk vanillestangen med en 
kniv, og skrab vanillekornene 
ud på et skærebræt. Bland 
kornene med 1 spsk. sukker. Kom 
vanillesukkeret i grøden. Hak 
mandlerne groft, og rør dem godt 
rundt i grøden.
Pisk fløden (må ikke være for 
stiv) og vend den i til sidst. 
Stilles i køleskab.

Retten serveres med en god 
kirsebærsauce (som kan købes 
på glas) eller prøv at lave en 
passionsfrugt/appelsin sauce i 
stedet for - eller server begge dele!

Passionsfrugt-appelsinsauce:
8 passionsfrugter (godt modne)
1 stor appelsin (økologisk)
ca. 100 g sukker
evt. 1 tsk. Maizena

Skrab frugtkødet og saften 
ud af passionfrugterne. Kom 
frugtmassen i en gryde sammen 
med sukkeret. Pres appelsinen og 
hæld saften samt den fintrevne 
skal fra appelsinen i gryden. Kog 
op til sukkeret er opløst. Smag  
saucen til, tilsæt evt. lidt mere 
sukker. Hæld blandingen gennem 
en sigte. Afkøl! Severes kold til 
risalamanden.

Kog og pil kartoflerne i forvejen. 
Hæld varmt vand over de kolde kartofler  

og lad dem stå 5-10 min.
Hæld vandet fra.

Smelt sukkeret på panden til det er lysebrunt.
Tilsæt AMA Stegning, lad det bruse op  

og kom kartoflerne ved.  
Glaser kartofler ved middel varme, ryst jævnligt panden 

så kartoflerne bliver lysebrune over det hele. 

Tips. 
Hvis du køber kartofler på glas  

så sørg for, at kartoflerne er  
dryppet godt af i en sigte.



Ælt dejen godt igennem med 
resten af melet.  
Dejen skal være blød (som 
bolledej),  ikke klistret. 
Lad dejen hæve lunt i ca. 45 min.
Ælt dejen let igennem og tril 

den til en lang pølse på et 
meldrysset bord.  
Rul pølsen flad ca. 15  x 70 cm.
Rør margarine og sukker 
sammen og fordel remoncen 
på dejen. 

Advent’s kranse 

(16 kranse)

50 g gær
2 dl lun mælk
1 æg
1 dl sukker
1 tsk. kardemomme
1 knsp. salt
ca . 400 g hvedemel 
75 g AMA Bagning

 
Remonce:
100 g AMA Bagning
100 g sukker

50 g hakkede mandler eller nødder
50 g rosiner

æg til pensling
2 spsk. perlesukker
evt. 50 g hasselnødde- 
eller mandelflager

Rør gæren ud i lun mælk  
og lad det hvile 5 min. 
Pisk æg i gæren.  
Tilsæt sukker, kardemomme  
og salt. Smuldr margarinen i 2/3  
af hvedemelet og rør det i dejen. 



Drys med mandler og rosiner, 
skær dejen i 16 strimler  
og sno dem til spiraler.

Vigtigt! Man vrider/drejer 
dejstrimlen, så dejen vender  
udad og remoncen indad.  
(se evt. step-by-step guide  
på ama-tips.dk)

Form spiralerne til kranse, læg 
dem på en bageplade med 
bagepapir og lad dem hæve lunt  
til dobbelt størrelse i ca. 30 min.
Pensel med æg og drys med 
perlesukker samt nøddeflager.
Bag kransene ved 200 – 225 °C  
i ca. 15 min. i alm. ovn. 
Serveres lune.

Fryseegnet. 



Havregrynskugler

Ca.35 stk.

180 g havregryn
150 g flormelis
5 spsk. Kakao
50 g blødt Bakkedal smør
4 spsk. appelsin- eller abrikos 
marmelade
1 spsk. stærk kaffe eller 
appelsinjuice

Pynt:
Krymmel i forskellige farver
Ca.35 små papirforme

Havregryn, flormelis og kakao 
blandes i en skål og røres 
godt sammen med kaffe 
(eller appelsinjuice) smør og 
marmelade.

Tril massen til små kugler. Rul 
kuglerne i krymmel og kom 
dem i små papirforme. Stil 
havregynskuglerne  i køleskabet 
med plastfilm over mindst 2 
timer. Og så er de lige til at spise!

Tips. Fryseegnet .
Kan opbevares i køleskabet i en 
boks i 4-5 dage.  

Brunkager

(Ca. 150 stk.)

160 g AMA Bagning
125 g mørk farin
¾ dl sirup
ca. 325 g hvedemel
½ tsk. potaske
1 spsk. kogende vand
½ tsk. nelliker
½ tsk. kanel
50 g fint hakkede  
mandler
40 g Dr. Oetkers  
hakket 
appelsinskal 

Fremgangsmåde:
AMA bagning, sukker og sirup 
varmes op til kogepunktet. 
Gryden tages af varmen.
Potasken røres ud i kogende vand 
og blandes i sukkermassen, der 
herefter stilles til afkøling.
Mel og krydderier blandes og 
sigtes i sukkermassen, når denne 
er lunken. Til sidst tilsættes

de finthakkede mandler samt 
appelsinskallen, som hakkes 
yderligere, så den bliver ekstra 
finthakket.
Dejen æltes godt igennem til den 
er blank, og trilles til to pølser 
(ca. 4 cm i diameter) og stilles 
koldt i mindst to døgn.
Dejen skæres ud i tynde skiver 
og bages øverst i ovnen  ved 190 
– 200 °C (alm. ovn) i ca. 5 -7 min. 
Det er vigtigt, at dejpølserne er 
kolde, når du skærer af dem, så 
tag kun en dejpølse ud ad gangen.
Brunkagerne afkøles på bagerist 
og lægges i en tætsluttende 
kagedåse.



(2 stk.)

(kold hævning)
300 g hvedemel
150 g AMA Bagning  
(blød/stuetemperatur)
50 g gær
2 spsk. koldt vand 
2 spsk. sukker
2 æg

Fyld:
80 g sukker
2 tsk. kanel
1½ tsk. kartoffelmel
80 g AMA Bagning (blød)
80 g rå marcipan  
2–3  æbler

Kanel æblestænger 

Pynt: 
1 sammenpisket æg,  
hakkede mandler  
og perlesukker

Æltet dej:
Rør gæren ud i vandet, tilsæt æg, 
margarine, sukker og mel. 
Ælt sammen til en smidig dej.
Rul dejen ud i to aflange stykker 
(ca. 34x18 cm) og fordel først 
remonce og derefter æble-
marcipan blandingen midt på 
dejen, og fold dejen sammen 
om fyldet. Tryk kanelstængerne 
lidt flade. Læg stængerne med 
samlingen nedad på en bageplade 
med bagepapir (smør evt.  papiret 
med AMA)   Pensl med æg, og 
drys hakkede mandler og 
perlesukker på.

Sæt kanelstængerne til hævning 
tildækket mindst 1 time i køleskab 
(gerne mere – evt. til dagen efter) 
Bages ca. 30 min. ved 200 °C. (alm. 
ovn). Afkøl på bagerist.

Tip. Dejen kan også formes til  
en julekringle i stedet for  
to stænger. 

Fyld:
Begynd med at rive æbler  
og marcipan på et råkostjern og bland det sammen. 
 
Remonce: 
Rør sukker, kanel og kartoffelmel sammen med AMA Bagning til remonce.



ama-tips.dk er Danmarks skarpeste site, 
når du vil have gode kokketips og opskrifter til 

hvordan, du får succes i køkkenet.

- så er der mere ros til kokken

Deltag i AMA’s
julekalender- 
konkurrence.

Vind lækre præmier hver dag frem  til jul og deltag i lodtrækningen  om en skiferie i Norge.


