2021

Indlevering af huse
Hvor

Museet i Algade 8, Middelfart

Hvornår

Alle hverdage kl. 9.00-14.00 indtil den 12. november
Derudover:
Mandag den 15. november kl. 14.00-18.00
Tirsdag den 16. november kl. 14.00-18.00

Bag et kagehus
til juleudstillingen

”Middelfart Peberkageby”

Konkurrence
Dit hus deltager i årets konkurrence
Mest julede - Det sjoveste - Min favorit - Mest vellignende
Besøgende i udstillingen kan stemme på byens huse.
Efter den 12. december tælles stemmesedlerne op, og vi
finder årets vindere. Alle vindere får direkte besked.
Præmieoverrækkelse i Peberkagebyen
lørdag den 18. december kl. 10.00

Udstillingen

Middelfart Museum inviterer alle til at bage til
vores juleudstilling ”Middelfart Peberkageby”.
Bag et hus du kender eller et efter fri fantasi.
Lad dig inspirere af huse og bygninger, hvor du bor
- der kan også bages træer, biler, dyr og folk til byen.
Det er sjovt at bage kagehuse og nemmere end man tror!
Dit kagehus kan afleveres til og med den 16. november kl. 18.00 i Algade 8
og dit hus bliver en del af ”Middelfart Peberkageby”,
der åbner lørdag den 20. november.

Skabelon, opskrift, info m.m. er inde i folderen

Alle de indleverede peberkagehuse sættes sammen til
udstillingen ”Middelfart Peberkageby 2021”.
Udstillingen er åben fra den 20. november - den 19. december 2021.
Alle dage kl. 11.00-17.00

Vi håber, du har lyst til deltage - med hjertelig hilsen

Fri entré - for alle i hele åbningsperioden.

Efter 19. dec.
kan du tage dit
peberkagehus
med hjem og nyde
synet af det i julen.

Kontakt os for mere
information:
Middelfart Museum
Algade 8, Middelfart
Tlf.: 6441 4741
www.middelfart-museum.dk
info@middelfart-museum.dk

Inde i folderen er
der opskrift på
dej og en
standard skabelon
til et kagehus.

Det er en gammel
tradition at bage
kagehuse og det blev
især populært i
1950’erne, hvor mange
familier skabte deres
egen tradition.

TIPS: Der må ikke bruges smeltet sukker
til at samle huset og ej heller bolcher til
vinduerne. Det bliver blødt med tiden
og huset falder sammen.
Brug hellere limpistol eller glasuren.

Når huset skal sættes sammen:
Enten kan du bruge glasuren, eller du
kan bruge en limpistol. Brug IKKE smeltet sukker, da det opløses over tid. Det
er en god ide at vente til dekorationen
er helt tør, før du sætter husdelene
sammen.

Glasur til dekoration:
Flormelis, æggehvide, 2 dråber alm. eddike.

De skal være godt bagt.
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God fornøjelse!

Inspiration til huse og dekoration
Søg f.eks. på ”peberkagehus” eller
”pepperkakehus” under billeder på Google.

Man kan udskære døre og vinduer i kagerne
før de bages. Eller dekorere med glasur efter
at delene er bagt og afkølet.

Dette er en skabelon på et standard et-etagers
hus. Gavlen og facaden kan forlænges i
højden, hvis huset skal være i flere etager.

Du kan bruge denne skabelon eller andre til at
bygge efter. Du kan også lave din egen skabelon.

og ½ tsk. hvid peber

