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Juleanden og flæskestegen er danskernes favoritter
Julen er traditionernes fest og hertil hører den traditionelle julemiddag, hvor
juleanden og flæskestegen indgår som vigtige elementer. Læs mere i denne
analyse om danskernes indkøb af maden til juleaften, hvem som har ansvaret
og hvor vi handler ind.
Highlights:
• 76 pct. af danskerne vil få serveret and juleaften, og 65 pct. skal
have flæskesteg.
• Det er som regel værterne, der står for kødet til julemiddagen - lidt
flere værter står for flæskestegen (88 pct.) og færre for anden (82
pct.).
• Det forventes at 68 pct. af danskerne, som har ansvaret for kødet,
vil købe kødet i supermarkedet.
• Unge danskere mellem 18-29 år forventer i højere grad end gennemsnittet at købe kødet hos en slagter.
• Næsten hver tredje dansker (30 pct.) køber kødet til julemiddagen
et andet sted end hvor de handler resten af året - Især befolkningen i Region Hovedstaden er tilbøjelige til at købe ind et andet
sted.
Traditionerne holder stadig stik
Julen står for døren og snart sænker julefreden sig over Danmark. Julen er
forbundet med traditioner, og når danskerne går til bords den 24. december
vil julemiddagen i høj grad også være præget af traditionelle retter.
Kort fortalt er anden og flæskestegen stadig danskernes mest foretrukne julemad. Landet over bliver det med stor sandsynlighed serveret af værterne,
som har haft ansvaret for det.
Størstedelen af danskerne kan samtidig regne med, at både anden og flæskestegen er købt i supermarkedet, hvor størstedelen af befolkningen også
handler resten af året. Der vil dog være en lille portion af danskere, som skal
holde jul med nogen i Region Hovedstaden, hvor kødet er købt et andet sted
end der, hvor de ellers handler resten af året. For de som skal holde jul med
nogle mellem 18-29 år, og som samtidig har ansvaret for kødet, kan de med
stor sandsynlighed regne med, at kødet er købt hos slagteren.
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And og flæsk vil atter stå på julebordet
En analyse som Landbrug & Fødevarer har foretaget viser, at 76 pct. af alle
danske husstande, der står for at afholde julen, vil have and på bordet
juleaften. Flæskestegen vil derimod være at finde på 65 pct. af de danske
juleborde. Derudover vil der også være bl.a. kalkun, skinke og medister at
finde på bordene til jul.
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Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, base 395. Anm: Kun stillet til respondenter, som har sagt, at de
er vært / skal holde jul hjemme.

Værten står oftest for kødet
En ting er, hvilken slags kød danskerne spiser juleaften, men hvem har ansvaret for det? Det ville være oplagt at tro, at det er noget, vi er fælles om,
men det viser sig, at det er vi ikke.
Husstande, der står for at afholde juleaften, er oftest også dem, der har ansvaret for kødet til middagen. 82 pct. af de som er værter, har ansvaret for
juleanden.
På andenpladsen over foretrukket kød juleaften er flæskestegen. Her gør det
samme sig gældende som ved anden – værten har som oftest ansvaret (88
pct.) og ellers har gæsterne (10 pct.).
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Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, base: Holder jul hjemme m. gæster: And (248), flæskesteg (215).
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68 pct. af danskerne
køber kødet til
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Figur 3:
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Supermarkederne hitter – også når julekødet bliver købt
Når de som har ansvaret for kødet juleaften spørges om, hvor de køber det,
viser det sig, at størstedelen af danskerne køber det i et supermarked. Her
skelnes ikke imellem discountbutikker og supermarkeder.
I år forventer 68 pct. af danskerne, at købe kødet til juleaften i et supermarked.
På andenpladsen finder vi en slagter, hvor knap hver femte dansker vil købe
kødet til julemiddagen. Alternativt købes julekødet i gårdbutikker, direkte hos
landmanden eller et helt tredje sted.
Især unge i aldersgruppen 18-29 år angiver, at det kød deres husstand har
ansvaret for, købes i specialforretninger. Konkret forventer 26 pct. af de unge
at kødet købes hos slagteren. Modsat er det kun 9 pct. af de 30-39-årige, der
forventer, at det kød deres husstand har ansvaret for købes hos slagteren.
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Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, base 439, 18-29 år (55), 30-39 år (58), 40-49 år (105), 50-59 år
(110), 60-70 år (111).
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Juleaften medfører til dels andre indkøbsmønstre
Til trods for, at størstedelen af danskerne forventer at købe kødet til juleaften
i supermarkedet, er der alligevel en del danskere, som ændrer indkøbsmønster, når de handler ind til julemiddagen.
Næsten hver tredje dansker (30 pct.) køber kødet til julen et andet sted, end
hvor de ellers handler resten af året. Ser vi nærmere på de forskellige regioner, er det især mennesker bosiddende i Region Hovedstaden (41 pct.), der
køber julekødet et andet sted, end hvor de handler resten af året. Omvendt
køber indbyggerne i Midtjylland, Syddanmark og Sjælland gerne kødet til julemiddagen, hvor de plejer at foretage deres indkøb. Her er det ca. hver fjerde,
der ændrer deres indkøbsmønster.
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Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, base 418, Hovedstaden (128), Syddanmark (90), Sjælland (61),
Midtjylland (90), Nordjylland (49). Anm.: Bemærk lille basestørrelse for region Nordjylland.

Om analysen:
Analysen er baseret på data indsamlet af Norstat for Landbrug & Fødevarer
blandt 1028 repræsentativt udvalgte danskere i november 2017.
Analysen tager udelukkende afsæt i danskere, som holder jul. Spørgsmålene
er samtidig kun stillet til relevante personer afhængig af, hvorvidt de holder jul
og om de har ansvaret for kødet. Basestørrelserne varierer derfor afhængig
af spørgsmålenes form.
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