
Opskriftsark

MEJERI
I skal lave smør og friskost. 
I begge retter må I tilsætte de urter, løg , hvidløg og/eller salt, som I har lyst til.

I skal bruge følgende redskaber og råvarer:

Friskost
1 Læg et klæde over en skål og bind det godt fast med snor rundt om kanten af skålen. Der skal 
 være en lille fordybning i klædet.
2 Hæld skyr over i klædet. Det skal dræne (dryppe af) ned i skålen. Dæk skålen og skyren til og stil 
 det et køligt sted i et par timer.
3 Når skyren er drænet: Brug en ske til at skrabe den drænede skyr af klædet og over i en anden 
 skål. Rør rundt og tilsæt de krydderier, som I har lyst til. Det kunne være timian, salt, løg, hvidløg 
 eller andet.

Smør
I kan vælge at bruge smørkærnen eller selv lave et piskeris og kærne fløden i en skål. 
Husk, at kærnemælken skal gemmes og gives til BAGE-gruppen.

Hvis I bruger smørkærnen:
1 Hæld 1,5 liter fløde i beholderen og begynd at kærne fløden.
 Først bliver fløden til flødeskum, men snart begynder fløden at skille, og I får små gule, faste 
 smørklumper og en hvid, flydende kærnemælk. Fortsæt med at kærne indtil smørret samler 
 sig i større klumper.
2 Hæld kærnemælken fra og tryk - med rene hænder - forsigtigt smørret sammen til én stor 
 klump. Hæld koldt vand over smørklumpen  og pres mere kærnemælk ud. Det skal I gøre et 
 par gange med nyt vand, indtil der ikke er mere kærnemælk at klemme ud af smørret.
3 Læg smørklumpen over i en ren skål og krydr det med salt, urter, hvidløg m.m. 
4 Hæld kærnemælken fra og tryk - med rene hænder - forsigtigt smørret sammen til én stor 
 klump. Hæld koldt vand over smørklumpen og pres mere kærnemælk ud. Det skal I gøre et par 
 gange med nyt vand, indtil der ikke er mere kærnemælk at klemme ud af smørret.
5 Læg smørklumpen over i en ren skål og krydr det med salt, urter, hvidløg m.m.

Skoletjenesten
Ribe VikingeCenter

Findes i fadeburet:

Fløde
Skýr
Osteposer
Lerkar
Snor
Kniv + skeer
Smørkærne

Findes IKKE fadeburet:

Urter
Salt
Hvidløg
Piskeris



Smør - fortsat
Hvis I bruger et piskeris:
1 Lav et piskeris af rene, afbarkede grene og noget snor.
2 Hæld 1,5 liter fløde en en stor lerskål. Stå gerne i solen, så fløden bliver varmet lidt op, fordi 
 det gør det nemmere at piske fløden.
3 Begynd at piske fløden indtil smørret samler sig i små, gule klumper, og den hvide kærnemælk 
 ligger i bunden af skålen.
4 Hæld kærnemælken fra og tryk - med rene hænder - forsigtigt smørret sammen 
 til én stor klump. Hæld koldt vand over smørklumpen  og pres mere kærnemælk 
 ud. Det skal I gøre et par gange med nyt vand, indtil der ikke er mere kærnemælk 
 at klemme ud af smørret.
5 Læg smørklumpen over i en ren skål og krydr det med salt, urter, hvidløg m.m.



Opskriftsark

BRØD
I skal male mel, samle urter, lave grove fladbrød (levebrød) og krydrede festbrød.

I skal bruge følgende redskaber og råvarer:

Mal mel og saml brændenældefrø
Start med at male mel til husfruen, så I ikke tømmer hendes fadebur for det fine hvedemel.

1 Hvedekornene skal kværnes mellem kværnstenene et par gange, før at melet er fint nok.
2 Saml brændenældefrø udenfor ved langhuset, for at strække melet.

Grove fladbrød
1 Hæld lige dele rugmel og bygmel op i æltekarret. Tilsæt de korn, I ønsker, men husk også 
 brændenældefrøene, så I kan spare på det værdifulde mel. 
2 Tilsæt et par kopper kærnemælk. Kærnemælken kan I måske få af MEJERI- gruppen, og ellers 
 må I bruge vand.
3 Tilsæt de krydderier, I ønsker og kan skaffe. Det kunne f.eks. være tørret timian, salt, friske urter  
 fra haven eller naturen omkring langhuset.
4 Ælt dejen grundigt. Den skal være lidt klistret, men uden at hænge fast på hænderne. 
5 Rul en masse små kugler af dejen og mas dem flade mellem håndfladerne. Læg dem på en 
 meldrysset tallerken og drys dem med mere mel, så de ikke hænger sammen.
6 Bag fladbrødene på en varm pande over bålet. Læg et klæde over de færdigbagte brød, indtil 
 de skal serveres.

Krydrede festbrød
1 Find det fine hvedemel frem og hæld det i et æltekar.
2 Tilsæt 2-3 spiskeskefulde honning, lidt tørrede tranebær, finthakkede æbler, lidt salt og  
 kanel. Tilsæt kærnemælk og ælt dejen grundigt. Dejen skal være klistret, men må ikke hænge 
 fast på hænderne, når I ælter.
3 Rul en masse små kugler af dejen og mas dem flade mellem håndfladerne. Læg dem på en mel-
 drysset tallerken og drys dem med mere mel, så de ikke hænger sammen.
4 Bag festbrødene på en varm pande over bålet. Læg et klæde over de færdigbagte brød, indtil 
 de skal serveres.

Skoletjenesten
Ribe VikingeCenter

Findes i fadeburet:

Rug- og bygmel
Hvedemel
Æltekar
Tørret timian
Hørfrø
Tranebær
Æbler

Findes IKKE fadeburet:

Salt
Honning
Kanel
Kærnemælk
Brændenældefrø
Urter



Opskriftsark

KØD/FISK
I skal lave plankefisk og røgede sild.

I skal bruge følgende redskaber og råvarer:

Røgede sild
1 Find en lang pind på tykkelse med en pegepinger. Tag en kniv og skrab barken af. Tag et stykke 
 snor, der er lidt længere end pinden. Bind en ende af snoren rundt om den ene ende af pinden. 
 Den anden snorende bindes rundt om pindens anden ende. Hæng nu pinden op på bålstativet.  
 Pinden skal hænge vandret. 
2 Start bålet op.
3 Find sildene frem og drys dem med salt og urter, hvis I har det.
4 Læg forsigtigt sildene på pinden. Her skal de røge over bålet.

Plankefisk
1 Læg fisken på fiskebrættet og krydr den med friske, snittede urter, salt, sennepsfrø og hvad I 
 ellers kunne tænke jer. Lad fisken ligge med urterne, mens I laver trænagler.
2 Find nogle mindre pinde, som I kan snitte trænagler af. Skrab barken af og spids dem i enden, 
 så de kan stikkes gennem fisken og ned i hullerne på fiskebrættet.
3 Sæt frisken fast på brættet med trænaglerne og snor. Fisken må ikke kunne falde af brættet.
4 Omkring kl. 12 stilles fisken hen til bålet. Brættet placeres lodret ca. 50 cm fra bålet. 
 Vend jævnligt brættet, så fisken bliver stegt hele vejen rundt. Hold øje med, at brættet, 
 naglerne og snorene ikke brænder. Fisken skal stege i ca. 1 time.
5 Smelt noget smør sammen med hakket hvidløg og urter i en lille gryde ved bålet. Med en ske 
 kan I dryppe denne kryddersmør over fisken, mens den steger.
6 Når fisken er færdigstegt, fjernes snor og trænagler. Fisken serveres på brættet.

Skoletjenesten
Ribe VikingeCenter

Findes i fadeburet:

Fisk
Knive
Fiskebræt + snor
Tørret timian
Sennepsfrø
Morter
Smør

Findes IKKE fadeburet:

Hvidløg
Salt
Nagler til fiskebræt
Urter
Lang pind til sild



Opskriftsark

GRØNT
I skal høste og forberede grøntsager og urter til byggrød.

I skal bruge følgende redskaber og råvarer:

Byggrød
1 Hent grøntsager i kålgården: 3 stk. porrer, 4-5 stk. gulerødder, 2-3 stk. pastinakker, 
 2-3 stk. persillerødder med top, 1-2 stk. knoldsellerier og kål.
2 Skyl grøntsagerne godt. Skræl dem og skær dem i fine ensartede tern. 
 Persillerodens top hakkes fint sammen med kålen.
 Snit også løg og hvidløg fint.
 Hak urterne fint og bland med tørret timian og sennepsfrø.
3 Start et godt bål og hæng en stor gryde over bålet. Smelt noget smør i gryden.
4 Svits løg, hvidløg, urter, porre, gulerod, pastinak, persillerod og selleri. 
 Tilsæt salt, hvis I har noget. Rør i gryden.
5 Hæld byggryn i gryden og svits grynene sammen med grøntsagerne i ca. 5 min. Hæld vand i 
 gryden, så det dækker gryn og grøntsager. Retten skal koge ca. 1 time.
6  Efter 1 time tilsættes persillerodstoppene og kålen. Smag retten til.

 TIP: Retten kan evt. smages til med lidt fløde eller smør lige inden servering. Måske har Mejeri-
 gruppen lidt til overs...

Skoletjenesten
Ribe VikingeCenter

Findes IKKE fadeburet:

Hvidløg
Salt
Urter

Findes i kålhaven:

Gulerod
Porre
Pastinak
Knoldselleri
Persillerod
Kål

Findes i fadeburet:

Tørret timian
Sennepsfrø
Løg
Byggryn
Smør



Opskriftsark

DESSERT
I skal tilberede råsyltede frugter med flødeskum og lave sød vin.

I skal bruge følgende redskaber og råvarer:

Pisk fløden til skum
Husfruens piskeris er desværre gået itu, så I må lave et nyt, før I kan fiske flødeskum. 
1 Find en masse tynde, friske grene på ca. 25-30 cm længde. Skræl barken af, saml dem i et bundt 
 og bind dem sammen i den ene ende med snor.
2 Hæld ½ liter fløde i en stor lerskål og pisk pisk pisk fløden til en let skum.

Råsyltede frugter
Rundt omkring på gården vokser frugttræer og bærbuske. I åen vokser vandmynte. Alt efter årstid 
kan I samle forskellige råvarer til jeres dessert og søde vin. Andet kan I købe på markedspladsen.

1 Rens og snit jeres frugter og bær fint, så stykkerne har nogenlunde samme størrelse. Læg dem i 
 en skål.
2 Tilsæt honning, mynte og andre krydderier. Vend det hele sammen og lad det stå køligt i en 
 time.
3 Server de råsyltede frugter med flødeskummet.

Sød vin
Hvis I er gode handelsmænd, kan I måske købe sød vin af købmanden på markedspladsen. Den 
søde vin skal I blande op med vand. Tilsæt evt. mynte, honning, æbler eller andre gode ingrediens-
er, I kunne tænke jer. Server drikken i lerkopper på bordene.

Skoletjenesten
Ribe VikingeCenter

Findes i fadeburet:

Æbler
Blommer
Fløde

Findes IKKE fadeburet:

Honning
Sød vin (saft)
Vindruer
Bær
Urter
Piskeris



Opskriftsark

OPPYNTNING OG PRAKTISK
I skal gøre Langhuset klar til gilde. Bordene skal dækkes og pyntes. I er også ansvarlige for at 
hugge brænde til ildstederne.

I skal bruge følgende:

Hugge brænde, rengøring og oppyntning
Allerførst skal I hugge brænde, og det skal helst være små stykker, så bålene ikke ryger. Hele 
brændekurven skal fyldes.
Langhusets hal skal fejes, bordene skal vaskes af, og skindene skal bankes udenfor.
Til oppyntning af huset kan I finde flotte grene og/eller blomster i naturen omkring gården. I kan 
f.eks. lave buketter og pynte spisebordene. 
Gudestatuerne må også gerne pyntes. Måske kan I finde nogle flotte offergaver til Odin og Freja?

Borddækning
I Langhusets hal er der to højborde. Dér skal den rige familie sidde, og derfor skal der dækkes ek-
stra fint op. Brug jeres fantasi. Hvis I er gode handelsmænd, kan I måske købe jer en dug og et hvidt 
vaskeklæde på markedspladsen.
Når der er inviteret til gilde på gården, er det god bordskik at vaske hænder i et vaskefad. Man tør-
rer derefter hænderne i vaskeklædet, inden man begynder at spise. I skal derfor finde vaskefadet 
frem og hælde rent vand i. Tilsæt gerne duftende urter eller blomster til vandet. Det kan fruen godt 
lide.
Dæk bordene med tallerkner, kopper, ske og kniv ved hver plads. I kan også sætte lys på bordene, 
hvis I har råd til at købe lys på markedspladsen.
Når maden er færdig og skal serveres, skal I byde velkommen i hallen og sende vaskefadet rundt. 
Begynd ved husfruen.

Skoletjenesten
Ribe VikingeCenter

Findes i fadeburet:

Økse og brænde
Trætallerkner, knive, skeer
Kopper
Kander/vaser
Vaskefad
Klude, koste og spande
Snor

Findes IKKE fadeburet:

Dug til højbordet
Vaskeklæde
Blomster
Grene
Fedtlys
Frankisk glas


