
 Jultips 
med Richard Brandt



Om du inte vet vad du ska se på i jul har jag ett bra 

tips för dig. Jag brukar alltid se den kända 

julbaletten Nötknäpparen. Musiken är gjord av Pjotr 

Tjajkovskij och texten skrevs av Marius Petipa efter 

E.T.A. Hoffmanns berättelse. 

Nötknäpparen handlar om den lilla flickan Marie 

som får en Nötknäppare av sin gudfar Drosselmeyer 

i julklapp. Det visar sig att det är ingen vanlig leksak. 

När klockan slår midnatt ser Marie att nötknäpparen 

och alla leksaker hon har i sitt skåp vaknar till liv...

Läs av QR-koden och titta på den fantastiska 

baletten Nötknäpparen.

NÖ
TK

NÄPPAREN

https://sv.wikipedia.org/wiki/Marius_Petipa
https://sv.wikipedia.org/wiki/E.T.A._Hoffmann


Sn
ögubben

Filmen Snögubben såg jag första gången 
tillsammans med alla bröder när jag bodde i kloster i 
Rom.  
Filmen gjordes 1982 av Dianne Jackson.
Det handlar om en pojke som förlorar sin hund och 
begraver den i trädgården.
Under natten börjar det att snöa och pojken bygger 
en snögubbe och en snöhund. När natten sedan 
faller kommer snögubben och snöhunden till liv och 
alla åker iväg med pojken på en fantastisk resa.

Gå in på QR-koden om du vill se en magisk och 
vacker julfilm 



Så här gör du:
 

Blanda chiafrön och vatten. Låt det stå och 
dra i ca 10 minuter. 

Blanda därefter ihop med övriga 
ingredienser i en skål och rör ihop till en 
deg.
Sätt in degen i kylen i ca 30-40 minuter 
så att degen "sätter sig". 

Värm upp ugnen till 180 grader (varmluft) 
eller 200 grader (vanlig ugn).
Klicka ut kakorna med hjälp av två teskedar 
på en plåt täckt med bakplåtspapper. 

Grädda kakorna i ugnen i ca 12-14 minuter.
Kakorna blir inte krispiga, utan mjuka och 
fantastiskt goda. 
Låt kakorna svalna och sikta sedan 
eventuellt över lite florsocker före servering.

V
eg

an

ska kikärtscookies

1 msk chiafrö
5 msk vatten
2 msk kokossirap
1 dl kokossocker
0,5 tsk vaniljpulver
0,75 dl smält kokosolja
3,5 dl kikärtsmjöl
0,5 tsk bakpulver
1 tsk salt
0,5 dl chokladdroppar

Du behöver:

 



Instruktioner:

Blötlägg dadlarna i vatten i 30 minuter. 

Krama ur överflödig vätska och hacka grovt.
Mixa dadlar, lönnsirap och kokosolja till en 
jämn massa.

Med hjälp av en slev rör ihop med kokosmjöl 
och lingonpulver. 

Låt stelna i kylen i minst en timme.
Rulla till små bollar.

Temperera chokladen genom att smälta 1/3 
över vattenbad. 

Ta av från värmen och rör ner resten av 
chokladen. Rör runt tills den har svalnat till 
28°.
Doppa bollarna i chokladen och lägg dem på 
ett bakplåtspapper. 

Pudra med lingonpulver och låt stelna.
Förvara pralinerna i kylen.

V
eg

an
sk

a lin
gon- & chokladpraliner 

100 g Dadlar
½ dl Lönnsirap
1 msk Neutral Kokosolja, smält
3 msk Kokosmjöl
1 msk Lingonpulver + extra att 
pudra över
100 g ekologisk vegansk vit 
choklad

Du Behöver:

 



Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.

Står där så grå vid ladgårdsdörr,
grå mot den vita driva,
tittar, som många vintrar förr,
upp emot månens skiva,
tittar mot skogen, där gran och fur
drar kring gården sin dunkla mur,
grubblar, fast ej det lär båta,
över en underlig gåta.

För sin hand genom skägg och hår,
skakar huvud och hätta ---
»nej, den gåtan är alltför svår,
nej, jag gissar ej detta» ---
slår, som han plägar, inom kort
slika spörjande tankar bort,
går att ordna och pyssla,
går att sköta sin syssla.

Tomten

Går till visthus och redskapshus,
känner på alla låsen ---
korna drömma vid månens ljus
sommardrömmar i båsen;
glömsk av sele och pisk och töm
Pålle i stallet har ock en dröm:
krubban han lutar över
fylls av doftande klöver; ---

Går till stängslet för lamm och får,
ser, hur de sova där inne;
går till hönsen, där tuppen står
stolt på sin högsta pinne;
Karo i hundbots halm mår gott,
vaknar och viftar svansen smått,
Karo sin tomte känner,
de äro gode vänner.

Tomten smyger sig sist att se
husbondfolket det kära,
länge och väl han märkt, att de
hålla hans flit i ära;
barnens kammar han sen på tå



nalkas att se de söta små,
ingen må det förtycka:
det är hans största lycka.
Så har han sett dem, far och son,
ren genom många leder
slumra som barn; men varifrån
kommo de väl hit neder?

Släkte följde på släkte snart,
blomstrade, åldrades, gick...
men vart?
Gåtan, som icke låter
gissa sig, kom så åter!

Tomten vandrar till ladans loft:
där har han bo och fäste
högt på skullen i höets doft,
nära vid svalans näste;
nu är väl svalans boning tom,
men till våren med blad och blom
kommer hon nog tillbaka,
följd av sin näpna maka.

Då har hon alltid att kvittra om
månget ett färdeminne,
intet likväl om gåtan, som
rör sig i tomtens sinne.

Genom en springa i ladans vägg
lyser månen på gubbens skägg,
strimman på skägget blänker,
tomten grubblar och tänker.

Tyst är skogen och nejden all,
livet där ute är fruset,
blott från fjärran av forsens fall
höres helt sakta bruset.

Tomten lyssnar och, halvt i dröm,
tycker sig höra tidens ström,
undrar, varthän den skall fara,
undrar, var källan må vara.
Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.

Alla sova i enslig gård
gott intill morgontimma.
Månen sänker sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.

- Victor Rydberg
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