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Julbord 
 

Ingrediensförteckning 
 
Arla Ko Ekologisk Vispgrädde 40% (pastöriserad GRÄDDE*. *KRAV-ekologisk ingrediens) 

Bjärnumsring skivad (fläskkött (86%), potatis, salt, lökpulver, vitpeppar, paprika, druvsocker(majs), 
antioxidationsmedel E300, konserveringsmedel E250, rökarom av bokspån) 

Brantevikssill (Ättiksmarinerad SILL i bit [Clupea harengus, fångad i Nordostatlanten utom Östersjön], 
socker, vatten, rödlök, salt, dill, kryddor, ättika) 

Bregott Ekologisk Matfettsblandning Portion 75% (SMÖR* (pastöriserad GRÄDDE*, mjölksyrakultur*), 
rapsolja*, vatten, salt, vitamin A och D. *KRAV-ekologisk ingrediens) 

Brunkål (vitkål 80 %, sirap, rapsolja, ättiksprit, modifierad majsstärkelse, salt, färgämne E150c, kryddor) 

Dill 

Edamer skivad ost (Pastöriserad MJÖLK, salt, syrningskultur, ystenzym (mikrobiellt), kalciumklorid) 

Ekologiskt rött äpple 

Gravad morot (morot, vatten, ättiksprit, socker, rapsolja, dill, salt) 

Gravlaxsås (Rapsolja, SENAP (vatten, socker, SENAPSFRÖ, ättiksprit, salt, kryddor), socker, vatten, dill, 
vinäger, kryddor, färgämne (E160a)) 

Grönkålsgratäng (MJÖLK, potatis (antioxidationsmedel E223), grönkål (13 %), GRÄDDE, broccoli, stekt lök 
(rapsolja), vitkål, kokt SPELT(VETE) (vatten, salt), socker, koriander, majsstärkelse, modifierad 
majsstärkelse, vitlök, salt, svartpeppar)  

Gubbröra (potatis, rapsolja, SILL*, ÄGG, CRÈME FRAÎCHE, vatten, socker, salt, dill, lök, ÄGGULA, gräslök, 
ättiksprit, SENAPSFRÖ, vinäger, chili, svartpepparextrakt, dillarom, kryddor, konserveringsmedel (E202, 
E211), förtjockningsmedel (E415, E1442), surhetsreglerande medel (E330)). *MSC-certifierad råvara. 

Janssons frestelse (potatis (antioxidationsmedel (E223, SULFIT)), GRÄDDE, MJÖLK, ansjoviskryddad SILL 12 
% [SILL (Clupea harengus (FISK)), vatten, socker, salt, ättika, kryddor, konserveringsmedel (E211)], stekt lök 
(rapsolja), modifierad stärkelse, kaviar [rom från TORSK (Gadus morhua) (50%), rapsolja, socker, salt, 
potatisfiber, tomatpuré, konserveringsmedel (E211), antioxidationsmedel (E300), surhetsreglerande medel 
(E330)], kryddor) 

Jordgubbssylt (Jordgubbar, socker, vatten, pektin, citronsyra, kaliumsorbat) 

Julskinka, kokt (skinka helmuskel (95%), lake (vatten, salt, antioxidationsmedel (E325, E316)), druvsocker, 
stabiliseringsmedel E451, konserveringsmedel E250) 

Kokt potatis 

Korv, isterband (griskött 59%, KORNGRYN, vatten, potatisflingor, potatisfibrer, koksalt, kryddor (lök, 
kryddpeppar, vitpeppar), druvsocker, antioxidationsmedel askorbinsyra, rökarom, konserveringsmedel 
natriumnitrit) 

Knäckebröd råg (RÅGMJÖL (91 %), jäst, salt (1,4 %), emulgeringsmedel (E471)) Kan innehålla spår av: 
SESAM, VETE 
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Knäckebröd flerkorn (FULLKORNSRÅGMJÖL (65%), HAVREFLINGOR (8%), SESAMFRÖN, VETEMJÖL (4%), 
vatten, FULLKORNSHAVREMJÖL (4%), KORNMJÖL (4%), jäst, salt (1,4%), emulgeringsmedel (E471) 

Kulladossill (marinerad SILL i bitar, vatten, socker, lök, salt, morot, ättika, calvadosarom, kullados, kryddor 
och sockerkulör, konserveringsmedel E211) 

Kuvertbröd Vört (VETEMJÖL (innehåller askorbinsyra, malt av KORN), vatten, surdeg av VETE, farinsocker, 
RÅGSIKT, vört (malt av KORN), havssalt, VETEGLUTEN, jäst, apelsinflingor (apelsin, äppelfiber, citrusfiber, 
arom), ingefära, kryddnejlika, kanel, gurkmeja, DURUMVETEMJÖL) Kan innehålla spår av: ÄGG, MJÖLK, 
SESAM 

Kräftmarinerad sill (Ättiksmarinerad SILLFILÉ [CLUPEA HARENGUS (FISK), fångad i Nordostatlanten utom 
Östersjön], svensk pressad rapsolja, socker, vatten, gullök, ÄGG, tomat, gult SENAPSFRÖ, tomatpuré, 
ättika, salt, purjolök, vinäger, konserveringsmedel (E202, E211), surhetsreglerande medel (E270, citronsyra), 
lök, dill, kryddor, chili, KRÄFTEXTRAKT (KRÄFTDJUR), dillarom, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, 
xantangummi)) 

Köttbullar (nötkött* (51%), griskött* (25%), vatten, STRÖBRÖD (VETEMJÖL, vatten, salt, jäst), ÄGG, torkad 
lök, salt, lök, ÄGGVITEPULVER, svartpepparextrakt, kryddpeppar)  

LAX ((Salmo salar), socker, salt, dill, vitpeppar) 

Lingonpaj (Lingon (33 %), socker, margarin (palmolja, rapsolja, vatten, emulgeringsmedel E471, salt, 
surhetsreglerande medel E330, naturlig arom), majsmjöl, vatten, bovetemjöl, potatismjöl, modifierad 
potatisstärkelse, kryddor (kanel, kardemumma, ingefära, nejlika), bakpulver (E450, E500, majsstärkelse), 
vanillinsocker (arom, socker, potatisstärkelse)) Kan innehålla spår av SOJABÖNOR 

Ostkaka (vegetabiliskt löpeenzym, MJÖLK, GRÄDDE, ÄGG, VETEMJÖL, socker, MJÖLKSOCKER, 
SKUMMJÖLKSPULVER, SÖTMANDEL, VETESTÄRKELSE, BITTERMANDEL, Kalciumklorid, vegetabiliskt 
ystensym, konserveringsmedel (sorbinsyra, natriumbensoat)) Kan innehålla spår av NÖTTER 

Pepparkaka (VETEMJÖL, socker, margarin (vegetabiliska fetter och oljor [palm, shea, palmkärna, raps, 
kokos], vatten, salt, emulgeringsmedel [E471], naturlig arom, syra [E330]), invertsockersirap, bakpulver 
(E500), kanel, ingefära (0,3 %), kryddnejlika, naturlig citronolja)) Kan innehålla spår av: ÄGG, SOJABÖNOR, 
MJÖLK & MANDEL 

Prinskorv (Kött från gris (64%), vatten, potatisstärkelse, salt, kryddor, lök, jästextrakt, glukossirap, 
stabiliseringsmedel (E450, E451), antioxidationsmedel (E300), konserveringsmedel (E250), rökarom). 

Revben (griskött*, vatten, antioxidationsmedel (E325, E331, E316), salt (klumpförebyggande medel E536), 
druvsocker, stabiliseringsmedel E451. Glaze: Sirap, ingefära, vitvinsvinäger (antioxidationsmedel E224, 
SULFIT), tomatpuré, farinsocker, rapsolja, citronzest, kryddor (lök, kryddpeppar, rökt paprika (rökarom), 
cayennepeppar, svartpeppar), vatten, salt, modifierad stärkelse)  

Ris a la malta med grädde (MJÖLK, MATLAGNINGSGRÄDDE, ris, socker, SMÖR, vanillinsocker, 
konserveringsmedel E 202, salt) 

Arla Pro Laktosfri Vispgrädde (pastöriserad GRÄDDE, laktasenzym, stabiliseringsmedel (karragenan)) 

Rotfruktsgratäng (MJÖLK, potatis (antioxidationsmedel E223, SULFIT), GRÄDDE, morot, kålrot, stekt lök 
(lök, rapsolja), palsternacka, modifierad majsstärkelse, salt, timjan, peppar) 

Rostbiff (välputsad nötrulle (95%), kryddor, salt, socker, lake (vatten, antioxidationsmedel (E325, E 331)), 
salt, stabiliseringsmedel E451, köttfond (nötkött, vatten)) 

Rotsakspytt med paneerost (grillade grönsaker 40% [aubergine 37%, zucchini 37%, gul paprika 13%, röd 
paprika 13 %], potatis 29 % [potatis, rapsolja, druvsocker, salt], PANEEROST 22% [MJÖLK, 
mjölkkoagulerande enzym, citronsyra], stekt lök [stekt i rapsolja], socker, salt [klumpförebyggande medel 



 2021-11-17   
 

E535], kryddor [paprika (solrosolja), lök, svartpeppar, ingefära, nejlika], citronjuicekoncentrat 
[maltodextrin]) 

Rå grönkål- och rödbetssallad (strimlad rödbeta, grönkål strimlad, solroskärnor, hallonvinäger och 
kallpressad rapsolja) 

Rödbetssallad (rödbetor (56 %), vatten, rapsolja, socker, ÄGGULA, SENAPSFRÖ, salt, ättiksprit, vinäger, 
chili, konserveringsmedel (E202, E211), förtjockningsmedel (E412, E415, E1442)) 

Rödkål (rödkål (47%), äpple (antioxidationsmedel (E330, E300)), rödvinsvinäger (antioxidationsmedel E223, 
SULFIT), socker) 

Saftsoppa (vatten, socker, jordgubbar, svartvinbärs juice, förtjockningsmedel (modifierad stärkelse och 
guar gum), citronsyra, vitamin c, arom) 

Senap (Vatten, SENAPSFRÖ, socker, ättiksprit, salt, krydda (bl.a. koriander, kanel) 

Senap (Vatten, SENAPSFRÖ, ättiksprit, socker, salt, kryddor) 

Senapssill (Ättiksmarinerad SILL i bit [Clupea harengus, fångad i Nordostatlanten utom Östersjön], socker, 
vatten, svensk pressad rapsolja, gult SENAPSFRÖ, ättika, salt, ÄGG, kryddor, konserveringsmedel (E202, 
E223, E211), vinäger, dill, surhetsreglerande medel (E270, citronsyra), stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, 
xantangummi) 

Skagenröra MSC med tångrom (rapsolja, surimi (24 %) (FISK, vatten, tapiokastärkelse, salt, socker, 
solrosolja, ÄGGVITA, KRABBAROM, KRABBEXTRAKT, färgämne (E120, E160c, E170)), RÄKOR* (15 %), vatten, 
socker, tångrom (1,6%) (tångextrakt, vatten, salt, arom, kryddor, konserveringsmedel (E202, E211), 
stabiliseringsmedel (E415), antioxidationsmedel (E330), färgämne (E160c)), ÄGGULA, salt, dill, SENAPSFRÖ, 
ättiksprit, vinäger, chili, RÄKPULVER, FISKPULVER, tomatpulver, druvsocker, KRABBEXTRAKT, vitpeppar, 
RÄKAROM, konserveringsmedel (E202, E211), förtjockningsmedel (E415, E1442), surhetsreglerande medel 
(E330)) 

Tångkorn röd (Havstångsextrakt (83%), vatten, salt, kryddor/extrakt, antioxidant (citronsyra), 
stabiliseringsmedel (xantangummi), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensomat), färgämne 
(betakaroten). 

Tångkorn svart (Algextrakt (83%), vatten, salt, surhetsreglerande medel (citronsyra), geleringsmedel 
(xanthangummi) 

Vegansk grönkålssallad (grönkål 39%, vegansk majonnäs (rapsolja, kikärtsspad, SENAP (vatten, 
SENAPSFRÖ, socker, ättiksprit, salt, gurkmeja), vitvinsvinäger, salt, tapiokamjöl, citronjuice), rödlök, äpple, 
citronjuice, salt, vitpeppar) 

Vegetarisk ostkaka (CREME FRAICHE, FÄRSKOST (MJÖLK, GRÄDDE, MJÖLKPROTEIN, salt, bakteriekultur), 
grillad paprika, VETEMJÖL (innehåller askorbinsyra (E300), malt av KORN), ÄGG, lök, vatten, stekt lök (lök, 
rapsolja), modifierad majsstärkelse, farinsocker, salt, lingonsylt (lingon (40 %), socker, röda vinbär, 
förtjockningsmedel E440, konserveringsmedel E202), RÅG, malt av KORN, torkad rödlök, citronsaft 
(konserveringsmedel E220), DURUMVETEMJÖL, solrosfrö, havssalt, VETEGLUTEN, jäst, torkad gräslök, 
färgämne E160a, vitpeppar, svartpeppar) 

ÄGG (ÄGG (KRAV-certifierade, ekologiska)) 

Äpple & Sellerisallad (40% äpple, 40% blekSELLERI, 20% salladslök) 
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Näringsvärde per 100g, Julbord  
Energi (kJ) 808 Kolhydrater (g) 13,9 
Energi (kcal) 194 Varav sockerarter (g) 7,2 
Fett (g) 11,8 Protein (g) 7,9 
Varav mättat (g) 4,3 Salt (g) 1,13 

 

 

Näringsvärde per 100g, Julbord barn 
Energi (kJ) 547 Kolhydrater (g) 9,8 
Energi (kcal) 131 Varav sockerarter (g) 6 
Fett (g) 7,6 Protein (g) 5,9 
Varav mättat (g) 3 Salt (g) 0,67 

 

 

 

 

 

 

 


