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Bogen “Hvid Jul” udkom første gang i papirfor-
mat 2002 på forlaget Ashehoug. 

Bogen blev oversat til svensk “Vit Jul” og kom 
desuden i 2 bogklubsudgaver: Bonniers Bog-
klubber og i Bolig og Livsstil.

Hvid Jul er udsolgt fra forlaget, men fås nu som 
seks e-bøger, med hver sit emne:
 
Bordet . Hjemmet . Pynten 
Kort . Gaver & Søde sager

Hjertelig Tak
- fordi du har købt min E-bog! 

Jeg håber du får lige så megen glæde af den, som 
jeg har haft med at lave den.

Efter download, har du bogen til 
evigt eje! Men husk at det ikke er 
tilladt at videregive bogen, eller dele 
af den, til andre. Hverken som print 
eller elektronisk. Den er kun til eget 
brug.

Alle rettigheder til bogen tilhører forfatteren 
Susanne Magelund efter skriftlig aftale med for-
laget Aschehoug / Lindhart & Ringhof 2010. 

Ophavsret fotos: Fotograf Claudi Thyrrestrup.

Kopiering eller uddrag fra bogen må kun ske 
efter forudgående aftale med Copy-Dan eller efter 
skriftlig aftale med forfatteren. 

Uddrag i forbindelse med anmeldelser, må ske 
med tydelig angivelse af værkets, forfatterens og 
forlagets navn.

Udgivet som e-bog 2012 på forlaget 
Magelund e-books.dk v/ Susanne Magelund

ISBN 978-87-92931-04-7

susanne magelund

hvi d j ul

Fotos af Claudi Thyrrestrup l A s c h e h o u g

Om Hvid Jul



Copyright: Magelund e-books.dk 

De	fleste	af	os	lever	godt	til	hverdag,	men	i	julen	
skal vi have noget der er ekstra godt!
Jeg har samlet nogle opskrifter på gode sager, 
som jeg holder af, med det lyse og lette som 
tema. Gløggen behøver ikke være rød - min gløgg 
er hvid. Chokoladen, marengsen og vanilledrik-
ken er hvid. Lav rigeligt for det forsvinder uden 
man opdager det!

Rigtig god fornøjelse og glædelig Hvid Jul!      
                                      
 

Susanne Magelund
indretningsarkitekt/ forfatter
www.susannemagelund.dk

Har du spørgsmål eller kommentarer til bogen, 
må du hjertens gerne skrive til mig på:
info@susannemagelund.dk

Hvid Jul
Søde sager
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Søde sager Marengskranse og vanilleskumpuder er let 
og hvidt slik der ikke ligger tungt i maven. 
De er antrettet i hjemmelavede papskåle 
som	du	finder	skabelon	og	opskrift	til	på	
side 24

Opskrift på marengskransene på næste 
side.
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Marengskranse

2 æggehvider
150 g sigtet flormelis
1/4 tsk eddike
krymmel eller blå birkes

Pisk hviderne helt stive. Flormelis røres 
i lidt efter lidt. Eddike røres i til sidst. 
Pisk til massen er så stiv, at skålen kan 
vendes uden den falder ud. Fyld massen 
i en sprøjtepose med en lille stjernetylle 
og sprøjt ensartede ringe ud på bagepapir. 
De kan placeres ret tæt, da de ikke hæver. 
Drys lidt krymmel over og bag ved 90 
grader i ca 1 time. Hold øje med dem da 
de ikke må blive brune.

Kransene kan hænges op i bånd og pynte 
på grene eller på juletræet.




