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Ingen jul uden fugl og flæsk
Danskerne holder fast i traditioner, når det kommer til julemenuen. Anden er
den mest populære spise juleaften, efterfulgt af flæskestegen. Det er særligt
på Sjælland og I Region Nordjylland, at flæskestegen kommer på bordet
juleaften.
Highlights:
- Ca. 72 pct. spiser and juleaften og ca. 56 pct. flæskesteg.
- Flæskestegen er mest populær på Sjælland og I Region Nordjylland.
- Ca. 56 pct. køber kødet til juleaften i et supermarked, og ca. 26 pct.
køber det hos slagteren.
- 9 ud af 10 spiser rødkål til jul, flest blandt de 50-70 årige.
- Region Hovedstaden er den region hvor rådkålen hyppigst er hjemmelavet (ca. 36 pct.).
72 pct. af danskerne
spiser and juleaften

Julemenu – ren tradition eller plads til fornyelse?
Når danskerne sætter sig til bordet den 24. december, vil menuen, ifølge
Landbrug & Fødevarers nye befolkningsundersøgelse, byde på traditionelle
danske julespecialiteter. Danskernes favorit er juleanden, der serveres i ca.
72 pct. af de danske hjem, mens andenpladsen indtages af flæskestegen,
der indgår i menuen i ca. 56 pct. af de danske hjem.
Hvad planlægger du at spise juleaften?
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Ca. 64 pct. af dem, der
spiser and spiser også
flæskesteg juleaften

Noget tyder imidlertid på, at mange har svært ved at vælge mellem anden
og flæskestegen, for i ca. 64 pct. af de hjem hvor der serveres and, serveres
der også flæskesteg. I ca. 14 pct. af de danske hjem spises der to andre
klassiske julefugle, nemlig gås og kalkun.
Der er imidlertid også blevet plads til et par mere utraditionelle juleretter i
danskernes jul. Således svarer flere, at de skal spise vildt juleaften, mens
nøddepostejen tilsyneladende er vegetarenes foretrukne julespise.
Sjællændere og nordjyder er gladest for svin
Når julemaden kommer på bordet, er der flæskesteg i flere hjem i Region
Hovedstaden, Region Sjælland og Region Nordjylland end i Region Syddanmark og Region Midtjylland.
Hvad planlægger du at spise juleaften?
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Ca. 65 pct. af
sjællænderne spiser
flæskesteg

I gennemsnit spiser ca. 65 pct. sjællanderene flæskesteg juleaften, det
samme gør ca. 60 pct. af indbyggerne i Region Nordjylland. I Region Syddanmark er tallet ca. 49 pct., mens Region Midtjylland, med ca. 48 pct. ifølge
undersøgelsen, er den mindst flæskestegsspisende region.

Ca. 56 pct. køber
julekødet i et
supermarked…

Hvor kommer kødet fra?
Når danskerne skal købe kødet til juleaften, køber de fleste det i et supermarked. Ca. 56 pct. af respondenterne, i Landbrug & Fødevarers undersøgelse, køber alt eller noget af kødet til deres juleaften i et supermarked.

… og ca. 26 pct. hos
slagteren

Andelen, der går til slagteren efter kødet til jul er ca. 26 pct., og ca. 8 pct.
køber kødet enten i en gårdbutik eller direkte hos en landmand.
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Hvor købes kødet til juleaften?
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Flest i Region Sjælland
juelhandler i
supermarkederne

Der er, ligesom ovenfor, også regionale forskelle i hvor kødet til juleaften
købes. Supermarkederne er mest populære blandt indbyggerne i Region
Sjælland, hvor ca. 62 pct. køber alt eller noget af købet til juleaften i et supermarked. Andelen, der går i supermarkedet efter julekødet er lavest i Region Hovedstaden og Region Syddanmark, med ca. 53 pct.

Ca. 33 pct. i Region
Nordjylland skal til
slagteren til jul

Indbyggerne i Region Nordjylland er dem, der hyppigst går til slagteren efter
kødet til juleaften, dette planlægger ca. 33 pct. af indbyggerne i regionen.
Andelen, som går til slagteren er lavest i Region Sjælland, her går ca. 16
pct. til slagteren efter kødet til juleaften.
Blandt alle respondenterne i undersøgelsen svarede ca. 32 pct., at de køber
kødet til juleaften et andet sted, end de køber kød resten af året.
Hvor købes kødet til juleaften?
Pct.
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Man skal også have lidt grønt… eller rødt
Julemiddagen er ikke fuldendt bare med kød, der skal også en række forskelligt tilbehør på bordet, og her er rødkålen en klassiker - og den er ligeledes populær iblandt respondenterne i Landbrug & Fødevarers undersøgelse.
Flest blandt de 50-70
årige spiser rødkål til jul

9 ud af 10 spiser rødkål til jul, nærmere bestemt gælder dette for ca. 92 pct.
af de adspurgte. Den lilla kål er populær i alle aldersgrupper, men særligt
blandt de ældste respondenter i undersøgelsen. Således svarer ca. 86 pct.
af de 18-34 årige, ca. 92 pct. af de 35-39 årige og ca. 96 pct. af de 50-70
årige, at de spiser rødkål i forbindelse med julen.
Andelen som spiser rødkål til jul
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Hjemmelavet eller fra glas?
Det må naturligvis være en smagssag, hvad der er bedst - den hjemmelavede eller den færdiglavede. I undersøgelsen svarer ca. 52 pct., at de køber
færdiglavet rødkål til jul, og ca. 28 pct., at de laver den selv mens ca. 18 pct.
gør begge dele.
Laver du selv, eller køber du færdiglavet rødkål?
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Køber færdiglavet

Begge dele

Hovedstaden laver
hyppigst rødkålen selv

Ca. 22 pct. er 10 eller
flere til juleaften

Ovenstående tal dækker imidlertid over nogle regionale forskelle. I Region
Hovedstaden er der således næsten lige mange, henholdsvis 36 og 37 pct.,
der selv laver rødkålen og som køber den. Omvendt er det i Region Nordjylland, her er andelen, der køber den færdiglavede rødkål, med ca. 65 pct.,
størst, mens andelen der laver rødkål slev, med ca. 17 pct. den laveste
blandt regionerne.
Hvor stort skal bordet være?
Julen er for mange danskere en tradition, der festligholdes med familie og
venner - og gerne mange af dem. Ca. 22 pct. af danskerne planlægger at
holde juleaften med mindst 10 personer. Dette betyder at der i Danmark vil
blive afholdt ca. 800.000 juleaftener i 2013. Størstedelen af danskerne vil
holde juleaften, således svarer ca. 96 pct., at de planlægger at holde juleaften.
Hvor mange personer planlægger du/i at være juleaften?
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Metode
Undersøgelsen er foretaget af Userneeds blandt 1010 repræsentativt udvalgte danskere i perioden 12. november til den 19. november 2013.
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