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Per i dag har likevel ikke Ringerike noen  
posisjon i forbrukermarkedet for mat pro-
dusert lokalt. Enkelte produsenter har egne, 
sterke merkevarer, men Ringerike som region  

har ingen posisjon eller merkevare. Gjennom pro-
sjektet og etableringen av selskapet Ringeriksmat AS  
ønsker vi å fremme Ringerike som en matregion slik 
som Valdres, Røros og flere andre regioner i Norge 
har gjort. Vi har samlet mange av de flinkeste mat-
produsentene vi har i regionen inn i en forpliktende 
arena som har visjon «å skape en unik posisjon for 
Ringeriksmat» hvor tradisjoner, historie, opplevelser 
og stolthet skal tydeliggjøres.
 

Ringeriksmat AS har som målsetning å gjøre lokal-
produsert mat tilgjengelig i dagligvare og restau-
ranter, slik at forbruker kan ta del i og oppleve ekte 
Ringeriksmat.

I dette oppskriftsheftet presenteres tradisjonell 
julemat fra Ringerike. Oppskriftene er det mester-
kokk Omar Viset som står bak. Omar er en glad kokk 
med lidenskap for gode råvarer og lokale mattradi-
sjoner. Oppveksten på familiegården i Ørskog på 
Sunnmøre la grunnlaget. Nå tryller han i gryter og 
panner på en deilig Ringeriksgård!

God jul og velbekomme!

RINGERIKE utgjør en betydelig del av den nasjonale 
matproduksjonen. Her har vi en stor og variert 

produksjon av mat. Fra volum kjøttproduksjon til 
spesialiteter, og bredt utvalg av frukt og grønt. 

Vi har blant annet Norges største eplehage, betydelig 
volum på solbær, potet, vilt og ferskvannsfisk.

Foto: D
ag Johansen
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RIbbE
1 l vann
1  ribbestykke, (tynnribbe) 3-5 kilo
salt og pepper

Slik gjør du:
Ha rikelig med salt på ribba og la den ligge i 1-2 dager. 
(Dette kan du droppe, men resultatet blir ikke halvparten 
så bra). 

Dersom det ikke allerede er laget ruter i svoren, lag de 
med kniv, barberblad eller tapetkniv. De kan gjerne være 
små (på størrelse med en terning), da er det lettere at 
svoren blir sprø. 

• Ha på godt med knust, svart pepper på begge sider  
 av ribben (eller vanlig, kvernet pepper). 
• Forvarm ovnen til 180 grader. Bruk over- og  
 undervarme.
• Ribben skal stekes midt i ovnen.
• Hell vannet i en ildfast form. Legg i ribbestykke  
 med svoren ned i én time. 
• Ta ut ribben etter én time. Snu stykket slik at svoren  
 nå er vendt opp.
• Ha ribbestykket inn i ovnen én time til. Pass på at  
 den ikke tørker ut. Er det for lite vann må du etterfylle.

Den siste halve timen må du med jevne mellomrom ta 
den ut av ovnen og øse over sjyen som er i formen. 

Oppskrifter: Omar Viset

Ribba er kortreist fra frittgående, økologisk gris.

garantert
sprø sVOr!

Dersom svoren ikke ser ut til å bli sprø bør 
du heve temperaturen til ca 230 grader.  

Pass på så den ikke svir seg! 
Dersom ribben, mot all formodning, ikke 

har sprø svor, kan du bruke grill-elementet 
i noen minutter. Det er også lov å dekke til 
de bitene som ser bra ut med aluminiums-
folie slik at bare de ikke-sprø bitene grilles.

Ribba blir jevnere stekt jo jevnere og flat-
ere ribbestykket ditt er. Noen ovner steker 
ujevnt, så det kan være en god idé å ta en 

titt inn i ovnen med jevne mellomrom.
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GROV JULEpøLSE
1 kg svinekjøtt, malt to ganger
200 g storfekjøtt, malt en gang
1 skvett fløte + 1/2-1 l melk
1/2 ss kardemomme + 1/2 ss muskatblomme 
1/2 ss malt, hvit pepper + 1-2 ss salt
svinetarm

Slik gjør du:
Bland svinekjøttet sammen med salt i en kjøkkenmaskin. 
Elt dette til kjøtmassen er ”seig”, da binder kjøttet salt, 
slik at ikke pølsene slipper væske når de er ferdige.
Bland i storfekjøttet (kjøp ferdig kjøttdeig, eller kvernet 
fra slaktebutikken). Spe med melk og fløte til det blir en 
fin farselignende masse. Smak deg til med krydder. Her 
er hemmeligheten muskat og kardemomme – da smaker 
det skikkelig jul !

Bruk gjerne svinetarm til disse pølsene. Den er lett å 
arbeide med. Lag pølsene i ringer, det er jul!
Pølsene skal trekke i omlag 20 min. Om du vil ha steke-
smak på pølsene, kan du legge dem litt i en stekepanne 
etter du har trekt dem. Knall!

MEdISTERKAKER 

0,5 kg medisterdeig
2 ts salt
2 ts potetmel
0,5 ts ingefær, tørket
0,5 ts muskat
0,5 ts pepper
1 dl melk
ribbefett eller smør til steking

Slik gjør du:
Kna medisterdeigen godt sammen med salt. Den skal bli 
ganske seig. Ha i potetmel, ingefær og muskat og bland 
det godt inn. Spe med melk; ha i litt og litt og kna til det 
blir en jevn farse. Form kaker. Det er lettere med våte 
hender. Stek kakene i smør eller ribbefett ca 4-5 minutter 
på hver side på middels varme.  La dem gjerne trekke 
ferdig i god kraft.
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SURKÅL
1 stk kålhode
2 ts karve
2 stk epler
1 ts salt
2 ss sukker
2 ss eddik (gjerne eplecidereddik)
1 dl eplemost fra Ringvold Frukthage

Slik gjør du:
Fjern det ytterste laget på kålen. 
Skjær resten i så tynne strimler du 
klarer med en kniv. Skjær eplene 
i skiver (fjerne kjernehuset). Legg 
lagvis: kål, epler, karve og salt. Legg 
så mange lag du ønsker. Ha i litt 
eplemost. La det koke under lokk i 
45 minutter. Smak til med eddik og 
sukker. Noen liker mer og noen liker 
mindre. Smak deg fram.

LEVERpOSTEI
150 g  lever av svin 
100 g  ribbe eller annet svinekjøtt med fett på
1 stk  løk 
4 stk  ansjosfileter 
1 ½ dl  melk 
3 ss  hvetemel 
1 ½ ts  salt 
½ ts  pepper 
½ ts  malt allehånde 
1 stk  egg 

Slik gjør du:
Skjær kjøtt og løk i mindre biter, og kjør dette sammen 
med lever og ansjos i en foodprocessor.
Tilsett de andre ingrediensene, og kjør til massen er jevn. 
Ha det over i en smurt form og stek i vannbad på 175 
ºC i ca. 1 time. Leverposteien er ferdig når steketermo-
meteret viser 76 ºC.

Pynt gjerne med aspik og sprøstekt bacon på toppen.
Severes med nystekt grøvbrød og godt flatbrød.

Oppskrifter: Omar Viset
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pyNTEbRød
Imponer gjestene med et pyntebrød! Det ser dekorativt 
ut på bordet og egner seg ypperlig som gave. Vær krea-
tiv og sett ditt personlige preg på brødet.

5 kg grovbakstmel
200 g havrekli
100 g hvetekli (kruskakli)
4 ss salt
2 dl rapsolje eller 200 gram smør
3 ss mørk sirup
3.4 l vann
1 pk gjær

Pyntedeig:
400 g siktet rugmel
600 g hvetemel
10 g gjær
ca. 5 dl vann

Slik gjør du: 
4 store runde gavebrød 

Dag 1:
Bland sammen alt det tørre i en plastbalje. Hell opp-
varmet olje eller romtemperert smør sammen med sirup 
i melet. Rør gjæren ut i litt lunkent vann, 37 °C. Kna 
deigen godt og dekk den til med plast og et pledd. Sett 
den kjølig natten over.

Lag pyntedeig: Elt dette sammen, legg deigen som i 
konsistens skal være ganske fast, i en plastpose i kjøle-
skapet natten over.

Dag 2:
En til to timer før utbakingen skjer, må brøddeigen settes 
i romtemperatur, slik at det blir ”litt liv” i den igjen.  
Etter at den er ferdig hevet deles deigen i brød. Del dei-
gen i fire, og form emnene runde. Legg klede eller plast 
over. Etterheving i 30-40 min på et lunt sted.

I mellomtiden formes pynten som har ligget i kjøle- 
skapet natten over. Pynten skal ikke legges på før brø-
dene er ferdig etterhevet. Gjør gjerne pynten ferdig en 
stund før, husk på å dekk den godt til med plast, slik at 
den beholder smidigheten når du skal legge pynten til 
rette på brødene. Vann brukes for å lime pynten fast til 
brødet. Ta vann på baksiden av pynten, ikke på brødet.

Julehjerte
Kjevl ut en sirkel og trykk ut et stort hjerte med en  
pepperkakeform, eller skjær ut et hjerte med kniv. Klipp 
strimler inn i hjerte på samme måte som når du lager 
julekurver av glanspapir. Flett strimlene sammen.

Vinløv
Kjevle ut en sirkel med diameter på ca. 25 cm.
Del sirkelen i 4 ”blader”. Nå formes bladene/vinløvet. 
Bruk saks og klipp ut bladene. Bruk en linjal eller noe 
annet til å trykke forsiktig ned ”nerver” i bladene.

Aks
Rull en lang pølse på tykkelse med tommelfingeren din. 
Sørg for at overflaten på deigen er glatt og hel. Klipp 
pølsen i biter på 15-20 cm og gjør dem smalere i den ene 
siden. Trykk pølsen litt flat slik at den ligger rolig når 
du skal begynne å klippe aksene i fasong. Ta godt i, ikke 
”småklipp”. Aksene kan gjerne være litt store og gode.

Druer
Lag en lang pølse og klipp den opp i passe druebiter.  
Du trenger ni druer i første lag. Deretter lager du fem 
druer som legges på toppen av de ni.

Montering av pynten
Smør vann under bladene og legg dette på brødet.  
Trekk og dra litt i bladet slik at det ser ”naturlig” ut. 
Pensle vann også under drueklasen og legg denne på 
bladet. Nå kan aksene smøres med vann på undersiden 
og legges rundt drueklasen.

En eggeplomme med litt vann røres sammen og pensles 
på pynten like før brødene settes inn. Dryss gjerne litt 
helkorn, havregryn eller hvetemel et par steder på selve 
brødet. Dette gjør at utseendet blir mer raust og frodig.
Stikk en gaffel 5-6 steder i brødet før det settes i ovnen
Steketid er ca. 60 min. (I vanlig ovn stekes brødet ned-
erst i ovnen ved 225 °C i 60 minutter.)
Spray med formfett på pynten like etter at brødene er tatt 
ut av ovnen dersom du ønsker blank overflate på dem. 
La brødene ligge luftig til de er blitt kalde.
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I gamle dager holdt nissen til rundt på gårdene. Slik 
var det også på nabogårdene Bure og Vaker. De sto 
veldig på for hver sin husbonds beste. Bure-nissen 
drev det enda til å bære svære bører høy fra Vaker, 

og Vaker-nissen sto heller ikke tilbake. Han kvartet noen 
bører høy fra Bure-låven, han og.

Men tidlig en morgenstund gikk det ikke bedre til 
enn at disse to herrene møttes med hver sin tyvekost på 
nakken. Et drabelig slagsmål var ikke til å unngå. Det 
gikk forresten mest utover høyet, for etterpå lå det slengt 
utover.

Bure-nissen var en nyttig kar for gården. Han ikke 
bare passet hestene og voktet lys og ild, men han 
opptrådte som kjørekar også. Det oppdaget de på den 
måten at en gang som de skulle reise til Hønefoss for å 
male, og gårdsgutten var borte, gjorde mannen sjøl alt i 
stand kvelden før turen. Han lesset vogna og kjørte den 
inn under låvebrua, for han skulle tidlig av gårde neste 
dag. Men det begav seg slik at han sov litt for lenge, og 
da han endelig kom opp av sengen fikk han se nissen 
komme trekkende med hesten fra stallen, spente for, 
satte seg opp på sekkene og kjørte av gårde.

Den neste natta kom han tilbake, og da sto alt på rette 
plass om morgenen. Kornet var malt, og hesten sto på 
spiltauet og hadde fått foret sitt. Siden den dagen lot 
mannen alltid nissen reise til kverna, og han behøvde 
aldri angre på det.

Men så fikk han en gang se at nissen var så fillet og 
dårlig kledt, og det lakket mot vinteren så mannen syntes 
synd på ham, og lot sy pene grå klær og en rød lue natur-
ligvis. Dette la han på lasset, mens han selv ble oppe for 
å lure på nissen hvordan han skulle ta dette.

Jo, nissen fikk se klærne og gjorde noen fornøyde 
grimaser og krumspring mens han tok dem på seg. Så 
sa han: «nei, nå er je, ta ita meg, for pen te å kjøre te 
kverna».

Siden har ingen sett eller hørt noe til ham der i gården.

Eventyr nedskrevet av P.Chr Asbjørnsen, 
gjengitt i heftet Ringerike 1997-98, s. 4-5.  
Illustrasjon: Theodor Kittelsen, 1887.

BuRE-NISSEN
og

VakER-NISSEN
I gamle dager holdt nissen til rundt på gårdene. 
Slik var det også på nabogårdene Bure og Vaker. 

De sto veldig på for hver sin husbonds beste. 
Bure-nissen drev det enda til å bære svære bører 

høy fra Vaker, og Vaker-nissen sto heller ikke tilbake. 
Han kvartet noen bører høy fra Bure-låven, han og.

Eventyr: ringeriks-nisser
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SyLTE
Ingredienser
1/2 grisehode
Ribbe, om man trenger mer kjøtt og flesk
1/2-1 ts pepper
1/2-1 ts nellik
1/2 ts allehånde
1 ss salt (eller ca 1,5 ss salt pr kg kjøtt og flesk)
1-2 ts gelatinpuver

Til skikkelig sylte bruker man grisehode. Man kan bruke 
kjøtt fra ribbe i tillegg, om man trenger mer kjøtt og 
flesk. Hodet kokes først helt til kjøttet løsner fra benet. 
Dette tar 2,5-3 timer avhengig av størrelsen på hodet. 

Oppskrifter: Omar Viset

La HODET FøRST KOKE i lettsaltet vann (1 ts salt per 
liter vann). Når hodet tas opp og har avkjølt seg litt, kan 
rensingen begynne. 

KOKEVaNNET fra grisehodet har fått mye smak og 
skal brukes videre til å koke sylten i senere, så dette må 
tas vare på. Det er en fordel å arbeide med hodet på et 
stort fat eller i en langpanne. 

MaN STaRTER MED å skjære av svoren/grisehuden. 
Her gjelder det å kutte den av i et så stort stykke som 
mulig, siden svoren/grisehuden skal brukes både i bunn 
og på toppen av sylten. 

Så SKJæRES aLT kjøttet og flesket løs, og fordeles 
slik at det lyse kjøttet, mørke kjøttet og flesket legges 
hver for seg. Fjern eventuelle itler og årer.

KRyDDERET og gelatinpulveret blandes sammen i en 
liten skål. Dersom man bruker gelatinplater legges disse 
mellom lagene sammen med krydderet etterhvert.

SyLTEN KaN LagES rund eller firkantet, for eksem-
pel i en avlang kakeform. Først klipper man til bomulls-
klede som skal dekke formen innvendig og over toppen 
på sylten. Bomulskledet vris opp i varmt vann før det 
legges i formen, så er det klart for å fylles opp i formen. 

STaRT MED å DEKKE formens bunn med svor. 
Svorsiden skal ned og kan gjerne komme litt opp langs 
kantene. Så skal det legges lagvis med lyst kjøtt, mørkt 
kjøtt og flesk. Mellom hvert lag strøs krydderblandingen. 

NåR MaN HaR brukt opp kjøttet og flesket og formen 
er bra fylt opp, bra avslutter man slik man startet; ved å 
dekke toppen med svor. Denne gangen med svorsiden 
opp, slik at svorsiden kommer ut på både undersiden og 
på toppen av sylten. 

BOMuLLSKLEDET brettes over sylten ved at de fire 
hjørnene brettes inn mot midten. Det er det mange meto-
der for å holde sylten sammen i formen. 

BRuKER MaN EN FORM med lokk som kan festes 
på er det enkelt å sette dette rett på. Hvis man har sylten 
i brødform eller form uten lokk kan man knyte kledet 
sammen, sy eller bruke en stiftemaskin!

Nå SKaL FORMEN med sylten ned igjen i den kokende  
kraften og ligge der i 20 minutter. Når den deretter tas opp  
fra vannet skal den få ligge i press og oppbevares kjølig. 

BRuKES FORM med lokk som er beregnet, er det bare 
å stramme lokket for å få press. 

ELLERS ER DET MaNgE alternative måter å få press 
på, man kan legge trefjøler eller lignende oppå sylten og 
deretter plassere noe tungt på toppen for å få press. 

Etter ca 24 timer pakkes sylten ut og er klar for å nytes.
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LAMMERULL
1 kg slagside av lam
1 kg lammebog eller fårikålkjøtt
Krydderblanding:
1½ ts malt svart pepper
1½ ts malt ingefær
1½ ss salt
1 ss finhakket løk
1 ts sukker
2½ ts gelatinpulver

SKJæR BORT eventuelle ben fra siden. Skjær lamme-
siden til, slik at du får et rektangulært kjøttstykke med 
rette kanter (ca. 20x35 cm). Det du skjærer fra kan 
legges oppå rullen sammen med ren renskåret lammebog 
eller fårikålkjøtt. Fordel alt jevnt.

BLaND KRyDDER, salt, sukker, løk og gelatin og dryss 
dette over kjøttet, og sett det natten over i kjøleskapet.

NESTE Dag tar du ut rullekjøttet. Rull kjøttet fra lang-
siden slik at du får en lang rull. Den skal være ganske 
fast. Sy rullen med bomullstråd eller annen tråd beregnet 
på matlaging. Når du har sydd den ferdig, surrer du den 
med tråd slik at du får en jevn fasong på rullen.

FøR Du KOKER rullen, må du pakke den inn i et 
bomullstøystykke (f.eks. et glasshåndkle) og surr rundt 
med bomullstråd. 

KOK OPP usaltet vann i en stor kjele og legg rullen 
oppi. La trekke ved middels varme (ca. 80 grader) i  
1 ½ -2 timer (1 drøy time pr kilo rull). Ta vare på koke-
kraften til Julesuppe. Se oppskrift side 12.

La RuLLEN HViLE i 15 minutter. Legg den så i 
syltepresse og skru til gradvis, en omdreining hvert 15. 
minutt, slik at ikke kjøttsaften siver ut, da blir nemlig 
rullen tørr. 

FORTSETT til rullen har en tykkelse på 6-7 cm.  
Hvis du ikke har syltepresse, kan du legge rullen på  
et skjærebrett. 

LEgg Så OVER et nytt skjærebrett med noen murstein 
eller en kjele med vann på rundt 5 kg til sammen. Vekten 
økes etter hvert. 

SETTES Så TiL aVKJøLiNg natten over før den kan 
taes ut, pakkes opp og nytes i all sin herlighet.
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Oppskrifter: Omar Viset

JULESUppE
Kraft fra koking av rull (og sylte)
Rotgrønnsaker etter ønske:
gulrot / kålrot / sellerirot / persillerot / hodekål / purre

Melboller:
100 g smør
2,5 dl melk
2 stk egg
2 ss sukker
0,25 ts salt
0,5 ts kardemomme
400 g hvetemel

Melboller:
Smelt smør. Tilsett melk, sammenpisket egg, sukker  
og krydder og hvetemel. Rør til en litt tykk grøt. 
Glatt til røren med en slikkepott, dekk med litt plast  
og la røren svelle 10-15 min. 

Form til boller med hjelp av en teskje/barneskje dyppet i 
kaldt vann. Legg over i den varme suppen. Dypp skjeen i 
kaldt vann mellom hver bolle. 

Ta av litt av suppekraften og la bollene trekke i 5-10 min 
avhengig av størrelse.

Farseboller:
Form små boller av medisterfarsen og trekk dem i litt av 
suppekraften i ca 5 minutter. 

Suppe:
Kok opp kraften og tilsett rotgrønnsaker i sukkerbitstore 
terninger. Skjær hodekål og purre i fine strimler og tilsett 
etter at grønnsakene har kokt i ca 20 mintter. La det så 
småkoke i ytterligere 10 minutter. Ha i de ferdig kokte 
melbollene og farsebollene.
Server med godt flatbrød eller brød og smør.

Oppskrifter: Omar Viset
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EpLEGLøGG
1 flaske eplemost fra Ringvold Frukthage
1 ss honning
5-6 nellikspiker
1 liten bit frisk ingefær
2 skiver sitron
1 vaniljestang delt på langs

Slik gjør du:
Alle ingrediensene blandes i en kjele, gis et oppkok og 
skal så trekke på svak varme i ca 20 minutter. Server 
varm i fine glass og nyt med gode pepperkaker til.

KRyddER-SOLbæRTOddy
1 l utblandet solbærsaft fra Røyse
evt litt brunt sukker
0,5 stk appelsin med nellikspiker
3 stk kanelstang
1 stk sitron i skiver
3 stk hel kardemommekjerne
rosiner
hakkede mandler

Slik gjør du:
Kok saft (ev sukker) og krydderiene og la trekke i  
20-30 min. Sil fra krydderiene. 
Server gjerne med rosiner og hakkede mandler.  
Saft kan erstattes av rødvin, bruk da litt mer sukker.

Den eldste norske beskrivelsen av et juletre  
stammer fra Jørgen Moe, som i 1842 skrev et 
brev om juleforberedelsene og om julaften på Nes:

«Veed Du hvad et Juletræ ær? - Vi træda ind 
gjennem et Par Kabinetter i den store spisesal, der 
staare Juletræet, en amerikansk Gran. Den hæver 
sig fra en med Draperier forziret Platform, i en 
straalende Belysning af Lamper fra Grenene, der 
i forskjellig farvet Lys sprede et Skjær af broget 
Pragt om det hele. Se nu veed Du hvad et Juletræ ær!»
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Kjøp søte småflasker og fyll 
dem med to typer snaps.

Putt dem i en liten kurv eller eske,
sett på et hyggelig bånd

– og vips, har du en deilig 
hjemmelaget julegave!

gaVetIps!
TyTTEbæRdRAM
0,5 liter Vodka
1 dl akevitt (etter smak)
100 gr. tyttebær
2 nellikspiker
1 ts sukker

Slik gjør du:
Bland alle ingrediensene og la dette stå i flaske/glass i 
min. 5 døgn før det nytes. Skarp og god dram med en 
bitter men søtlig god smak.

bLÅbæRdRAM
0,5 liter Vodka
1 dl akevitt (etter smak)
100 gr. blåbær
1 kvast frisk dill
1 ts sukker

Slik gjør du:
Bland alle ingrediensene og la dette stå i flaske/glass i 
min. 5 døgn før det nytes. Litt mindre bitter dram som 
passer til mye.

Oppskrifter: Omar Viset
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«Endelig var alt ferdig, og mor bad alle 
til bords. Da måtte vi stå og vente til alle 
de voksne hadde satt seg. Det var vel den 
eneste dagen i året at alle tjenerne var 
festkledde og spiste inne. Det var vel det 
som gjorde det så høytidelig. Alle fikk en  
liten julegave av far og mor, skjerf, lomme- 

tørkle, forkle o.lign. Aldri noe luksus. 
Gaven ble lagt på den plassen vi skulle 
sitte. Så var det dram til kara og mjød til 
barn og kvinner, øl til alle.  
Mor ønsket oss gledelig jul i mjød, og vi 
følte oss så lykkelige at vi ville ikke bytte 
med sjølve kongen».

(Viker, E.  1922: Jul på Ringerike. Heftet Ringerike (Jul på Ringerike) 1922, s. 3-4.)
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