
Franske fristelser

Julemærkehjemmet Liljeborg slog dørene 

op i Roskilde i 2018, og er en del af Jule-

mærkefonden, der har eksisteret siden 

1904 og drevet julemærkehjem i Danmark 

siden 1912. Hos Liljeborg tilbydes børn og 

unge mellem 7 og 14 år et 10 ugers forløb 

med ophold alle ugens hverdage på jule-

mærkehjemmet. Opholdene sætter fokus 

på barnets mentale, fysiske og sociale 

sundhed og trivsel. Der er løbende 48 børn 

indskrevet på Julemærkehjemmet.

Hos Julemærkefonden tilbydes hjælp, der 

varer ved. De børn der kommer på julemær-

kehjemmet, bliver fulgt i op til et år efter 
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at de har afsluttet deres ophold, og derfor 

har Julemærkefonden også en flot resultat-

dokumentation. Ser man på områder som 

trivsel, er der generelt et fald på 69 % i løbet 

af 12 måneder, i antallet af børn der oplever 

at blive mobbet. På samme vis ses der en 

stigning på 42 % i antallet af børn, der vur-

derer at have en god tro på sig selv.

De fine resultater og meget, meget mere 

kan man læse om på Julemærkefondens 

hjemmeside, hvor man også finder infor-

mation omkring ansøgning til et ophold.

Om julemærkehjemmet Liljeborg

Fransk grøntsagssuppe

200 g bønner
1 stk. squash
2 stk. porre
2 stk. tomater
2 stængler blegselleri
200 g gulerødder
3 stk. løg
250 g kartofler
Vand
Timian
Salt
Peber
Evt bouillon

Fremgangsmåde:
Alle grøntsagerne vaskes, renses og 

skære ud i mindre stykker (hvis man 

ønsker en blændet suppe, behøves 

grøntsagerne ikke skæres så fint ud).  

Grøntsagerne koges møre i vand tilsat 

bouillon og krydderier og kan blendes, 

hvis man ønsker det. Smages til med 

krydderier.

Denne opskriftssamling er 
udviklet i et samarbejde mellem 

Julemærkehjemmet Liljeborg 
og Erhvervsforum Roskilde med 
støtte fra Tour de France puljen  

i Roskilde Kommune.



Fransk linsesalat

2,5 dl puy linser

6 dl vand

1 laurbær

Revet skal af 1/2 citron

200 g grønne bønner

200 g Cherry tomat

1 lille pakke baby salatblade

6 stk radiser

50 g soltørrede tomater

50 g oliven

25 g saltede mandler

1 lille bundt bredbladet persille

Dressing:
1/4 citron

1 dl olivenolie

1 dl æbleeddike

2 spsk. akaciehonning

1 tsk sennep

Salt og peber

Evt. groft brød  

til servering

Fremgangsmåde:
Kog linserne sammen med laurbær og citronskal i 20 min. Hæld vandet fra og 
smag linserne til med salt og peber og lad dem køle af.

Bland dressingen ved at blende det hele sammen.

Når linserne er afkølet anrettes det på et fad sammen med alle de andre grøntsager, 
og dressingen hældes over kort tid inden servering.

Små bananpandekager m/ appelsinsaft

1 stk. banan (helst meget moden)

1/4 dl havregryn

1/2 tsk bagepulver

2 stk. æg

2 tsk vaniljesukker

1 tsk olie

1 stk. appelsin

Evt. lidt sukker

Fremgangsmåde:
Mos bananen i en skål med en gaffel. 
Bland de øvrige ingredienser sammen med den moste banan. 
Lad dejen hvile i køleskab i minimum 15 minutter. Steg de små pandekager på en 
varm pande med lidt olie til de er brune eller i ovnen ved 200 grader på bagepapir i 
12 min. Pres appelsinen og kog saften ind og smag til med sukker. 
Hæld lidt appelsinsaft over ved servering.

4 solmodne tomater  

(eller 20 små cherrytomater)

2 stk hakkede løg

4 fed hvidløg

1 bundt basilikum

1 bundt bredbladet persille

Herbes de provence

200 g hakket kalv og flæsk

1 spsk tomatpure

Lidt revet parmesan

En smule rasp

Lidt olivenolie

3 stk æg

Fremgangsmåde:
Skær toppen af tomaterne og udhul 

dem. Gem indholdet. Drys dem med 

lidt salt og sæt med bunden i vejret så 

saften løber ud. Sauter de hakkede løg 

og hvidløg. Tilsæt det hakkede kød og 

brun det. Tilsæt krydderier , tomat-

pure parmesan og evt. lidt rasp. Tilsæt 

til sidst æg og saml fyldet. Fyld det i 

tomaterne og bag dem v 200 grader i 

15-30 min efter størrelse.

Franske farserede  
tomater

400 g rabarber

2,5 spsk. sukker

3 dl minimælk

3 æg

1/2 stang vanilje

3 dl hvedemel

2 spsk. olie

2 spsk. rørsukker

Lidt flormelis

Fremgangsmåde:
Skyl og snit rabarberne fint og drys 

dem med sukker. Rør mælk, æg, 

sukker og vaniljekorn fra stangen 

og mel sammen med halvdelen 

af olien. Smør et ovnfast fad med 

olie og hæld et tyndt lag dej i 

bunden. Sæt den i ovnen ved 180 

grader i ca. 5 minutter. Tag fadet 

ud og fordel rabarberne ud over 

det og hæld nu resten af dejen ud 

i et tyndt lag igen. Bag clafouti-

sen i yderligere ca. 30 minutter. 

Giv kagen lidt flormelis lige inden 

servering.

Clafoutis med  
rabarber

Fransk inspireret kartoffelsalat

1 kg kartofler
1/2 glas soltørrede tomater
1 dl vinaigrette dressing med dijon
1 dl ramsløgspesto
1 stk rødløg, hakket
2 tsk citronsaft
1 fed hvidløg. Presset
1 håndfuld rucola
50 g parmesan revet
Lidt peber

Fremgangsmåde:
Skræl og kog kartoflerne ( hvis de er nye 
kartofler vaskes de blot og koges) i 15- 20 
min  og lad den køle af. Skær de kolde kar-
tofler i stykker. Dræn de soltørrede tomater 
for olie og vend dem med Dijon vinaigrette, 
ramsløgspesto, rødløg, citronsaft, hvidløg, 
rucola og revet parmesan. Vend til sidst 
kartoflerne let rundt i blandingen og smag 
til med peber.


