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Pandekagehuset  
 

Instruktører 

- Peter Randorff Larsen: peterrandorff@gmail.com 

- Rebecca Rosengaard: rebeccarosengaard@gmail.com 

- Sofie Dammeyer Sørensen: sofiedammeyer@gmail.com  

 

Resumé af gruppen 
Gruppen er baseret på tanken, om at lave primimad med fokus på de søde køkken. Gennem kurset 

har gruppen bevæget sig i en eventyrlig temaramme omkring et pandekagehus og en ond heks. 

Gruppen arbejdede sig frem mod at åbne et pandekagehus søndag morgen, hvor alle de andre 

deltagere og medarbejdere på kurset skulle komme og spise pandekager.  
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Aktiviteter   
 

 

_______________________________________________________________________________ 

Smagsværksted (Torsdag formiddag)  

I denne workshop handler det om at komme ind på hvad smag er i en bred forstand. Smag er mere 

end det vi bare smager på tungen, hvad sker der når vi smager uden enkelte af vores sanser? 

 

Materialeliste 

● 1 æble til hver deltager 

● Kaffe 

● Slik 

● Dåsetomater 

● Løg 

● Hvidløg 

● Aromat - eller “det tredje krydderi” 

● Tomatpuré 
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● Peber 

● Salt 

● Citroner 

● Noget meget surt slik 

● Maldon salt 

● Mberry tabletter - http://mymberry.co.uk/  

 

Forberedelse 

Sørg for at have alle ingredienserne klar så man kan smage på dem. 

Selve aktiviteten 

Deltagerne skal først prøve at spise et æble og virkelig lægge mærke til hvordan æblet smager med 

alle sanserne. De skal holde på det, se nærmere på det, dufte til det, lytte til det når de bidder i det, 

smage med deres læber og tunge, lægge mærke til duften inde i mundhulen samt eftersmagen. 

Derefter skal deltagerne igennem de 5 grundsmage og virkelig lægge mærke til dem hver især. Det 

søde ved et stykke slik. Det bitre ved en kold kop kaffe. Det Salte ved en smule maldon salt der 

knaser. Umami ved “det tredje krydderi” eller aromat. Det sure ved en citron og et meget surt stykke 

slik. 

 

Ved grundsmagen “umami” skal deltagerne desuden prøve at lave en tomatsovs på tre forskellige 

måder. Det første hold skal lave den standard, det andet hold skal lave den med tomatpuré og det 

tredje hold skal lave det med 1 spsk aromat eller “det tredje krydderi”. 

 

Ved grundsmagen “surt” skal deltagerne først smage på noget surt, henholdsvist citron og slik. 

Derefter skal de fratages denne grundsmag ved at spise en tablet lavet tørret mirakelbær. Denne 

tablet gør at deltagerne ikke kan smage surt og det bliver pludselig en anden smagsoplevelse. 

Dise tabletter kan købes på: http://mymberry.co.uk/  

 

 

 

 

 

3 

http://mymberry.co.uk/
http://mymberry.co.uk/


 
 

 
FDF seniorkursus Vork P18 
Pandekagehuset  

_______________________________________________________________________________ 

Det gode værtskab (Fredag formiddag)  
Et værtskab består ofte af at man inviterer nogle mennesker hen til noget mad. Maden er derfor 

centralt i ethvert værtskab, men hvilke andre ting er også vigtige, når man gerne vil være en god 

vært for sine gæster?  

 

Materialeliste 

● Emma Gads “Takt og Tone”  

 

Forberedelse 

Finde regler fra Emma Gad bogen, som er til at fremføre gennem skuespil.  

Selve aktiviteten 

Deltagerne deles op i 4 grupper. Hver gruppe bliver præsenteret for et tekststykke fra Emma Gad, 

som indeholder en regel for god opførsel i et selskab. Denne regel hvisker de så sammen om, og 

beslutter, hvordan de skal fremføre for de andre. Herefter fremfører den enkelte gruppe et lille 

improteater, hvor de er et middagsselskab og reglen ikke bliver overholdt. De andre grupper kigger 

på og gætter på, hvad det er for en “Emma Gad regel” der udspiller sig.  

 

Når alle gruppe har været på nogle gange kan dette føre til en snak om, hvad vi - 100 år efter Emma 

Gad skrev sin bog - synes er vigtigt for det gode værtskab.  
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_______________________________________________________________________________ 

Agabe måltid (Fredag frokost) 
Til et agabe måltid gælder det om, at være opmærksom på de mennesker, der er omkring én. 

Deltagerne må ikke skænke mad op til sig selv, men de skal skænke op til hinanden. Man må gerne 

bede pænt om mad, men det skal være høfligt og roligt.  

____________________________________________________________

Hekseløb (Lørdag) 

Heksen stjæler alle ingredienserne til pandekagerne, som de skal lave til næste morgen. Deltagerne 

skal skaffe ingredienserne tilbage, men finder hurtigt ud af, at heksen har stjålet ingredienserne - 

præcis for at lokke deltagerne til at lede efter dem. Hun vil nemlig fange dem, tilberede dem og spise 

dem. Hvordan skal deltagerne nu skaffe ingredienserne uden at blive spist af heksen? Og kan den 

gamle ødelagte bog hjælpe dem med det? 

 

Materialeliste 

● Bur til alle deltagerne  

● Ingredienser til pandekager fordelt på forskellige poster.  

● Bil  

● Heksekostume  

● Itureven bog med titlen: “Heksenes art og evner: Om heksenes kræfter, væremåde og 

svagheder”. 

● Poster: Iturevne sider med information om heksen. 

● Poster: Gåder mv. som sender dem videre til næste post. 

 

Forberedelse 

- Printe poster  
- Sætte poster ud  
- Klæde ud som heks 
- Lave et bur og transportere det ud i skoven 

Selve aktiviteten 

1) Deltagerne kommer ned til bålhytten og når lige at se heksen køre afsted med 

ingredienserne bag i en bil. Heksen råber hoverende efter dem.  

2) Bålhytten er rodet til og “ødelagt”, men de finder også en itureven bog, som hedder 

“Heksenes art og evner: Om heksenes kræfter, væremåde og svagheder”. Det er tydeligt, at 

hvis deltagerne samler bogen, så vil de kunne finde heksen og overvinde hende.  

3) Desuden finder de et seddel fra heksen, som er et hint til, hvor de skal lede efter 

ingredienserne.  

4) Deltagerne skal nu ud på et linjeløb, hvor de både skal finde ingredienser, men også kigge 

efter siderne til bogen.  

5) Det er tydeligt, at ingrediens-posterne er lavet af heksen, sådan at de bliver ført hen til 

hende et bestemt sted. Bog-siderne skal de sideløbende finde, men det ved heksen intet om. 
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6) Løbet ender ude i skoven, hvor heksen har den sidste ingrediens inde i et bur, som 

deltagerne bliver nødt til at gå ind i.  

7) Deltagerne har nu en masse viden fra bogen, som de bruger til at overvinde heksen med og 

komme ud af buret.  

8) Efter løbet går deltagerne selv hjem til Vork.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Jagten på det gyldne sukker (Lørdag nat)  
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Deltagerne finder ud af at der mangler en sidste ingrediens til pandekagerne. Det Gyldne Sukker, 

som er den ingrediens, som man ikke kan sætte ord på. Den der gør, at måltidet bliver hyggeligt, 

stemningen god og relationer knyttes. Heksen har gemt De Gyldne Sukker et helt hemmeligt og 

farligt sted, som deltagerne nu skal ud og finde. Det bliver farligt og vovet for skoven er fuld af 

heksens håndlangere. 

 

Materialeliste 

● poser med sukker 

● Knæklys  

● Vægt  

 

Forberedelse 

- Sjakfolk til at hjælpe med afvikling  
- Lave poser med sukker  
- Sætte det klar i skoven  

Selve aktiviteten 

Rammen er lygten i spanden - omvendt. Deltagerne skal finde en spand, der lyser op. Heru er Det 

Gyldne Sukker, og fragte det til basen uden at blive fanget af heksens håndlangere. De skal have et 

bestemt mængde sukker (vægt) for at vinde løbet og være klar til at lave pandekagerne.  
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Opskrifter 
____________________________________________________________

Croissanter 

Måltid Båltype Portion OBS 

Torsdag morgenmad  Glødebål 2 pr. person  Dej kommer fra køkkenet  

(Det er de samme vi laver til 

Tour De Gedemarked)  

  

[Ingredienser] 

Færdig dej (købt i forvejen)  

Nutella/pållægchokolade eller lignende  

  

[Fremgangsmåde] 

1.  Skær dejen ud i trekanter  

2. Smør/læg chokolade på, men lad en kant dej være hele vejen rundt 

3. Vikkel dejen rundt om snobrødspinden og bag over bål 

_______________________________________________________________________________ 

Paprikamandler  

Måltid Båltype Portion OBS 

Torsdag eftermiddag Glødebål med 

pande/gryde  

Til deltagere 

og 

instruktører.  

Deltagerne skal ‘bare’ have 

mulighed for at smage, så ikke 

kæmpe mængde.  

  

Opskrift til ca. 5 personer  

[Ingredienser] 

3,5 spsk. salt  

1,5 spsk. paprika  

2 dl. kogende vand  

200g. mandler (ca. 3,5 dl)  

10g. smør i mindre stykker  

  

[Fremgangsmåde] 

1. Kog vandet og opløs salt og paprika i det kogende vand.  

2. Stil dem tildækket i 15. minutter  

3. Lad mandlerne dryppe af og fordel dem på en bageplade sammen med smørret, smurt i mindre 

stykker. 

4. Bag mandlerne i ovnen og vend dem nogle gange undervejs, når smøret er smeltet.  

_______________________________________________________________________________ 
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Karamelliserede æbler  

Måltid Båltype Portion OBS 

Torsdag eftermiddag Glødebål  1 stk. pr 

person  

Snobrødspinde, en gryde  

  

Opskriften er til 4-6 stk.  

[Ingredienser] 

4-6 Æbler  

250 g. sukker  

1 dl. vand 

2 stk. druesukker  

0,5 tsk. eddike 

Kokosmel  

  

[Fremgangsmåde] 

1. Sukker, vand og eddike koges til det smelter og bliver gyldent i kanten.  

2. Sæt æblerne (med stilk) på pinde og vend æblerne i karamelmassen. Rul dem i kokosmel.  

3. Lad karamellen størkne og så er der serveret.  

 

_______________________________________________________________________________ 

Kage i appelsinskaller  

Måltid Båltype Portion OBS 

Torsdag eftermiddag glødebål 1 stk. pr. 

deltager og 

instruktør  

staniol + tang til at tage dem 

på/af bålet med  

  

[Ingredienser] 

Appelsiner  

Færdig chokoladekagedejs-pulver  

  

[Fremgangsmåde] 

1. Toppen skæres af appelsiner, som udhules. 

2. Appelsinen fyldes halvt op med kagedej og låget lægges på. 

3. Der puttes staniol omkring.  

4. Bages på bålet, til kagen er gennembagt.  

_______________________________________________________________________________ 

Hjemmelavede skumfiduser  

Måltid Båltype Portion OBS 
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Torsdag eftermiddag Glødebål og gryde  1 portion 

(ca. 50 styk) 

Man skal være over det HELE 

TIDEN  

  

[Ingredienser] 

2 dl vand 

400 gram sukker 

1 stang vanille 

20 blade husblas (34 gram) 

200 gram flormelis 

 

[Fremgangsmåde] 

1. Læg husblassene i blød i koldt vand. 

2. Bring vand og sukker i kog i en gryde. 

3. Kom vanillekornene fra de flækkede vanillestænger i vandet. 

4. Lad det koge i 20 minutter. (Til 110 grader C.) 

5. Kom husblassen i og rør rundt indtil det hele er smeltet. 

6. Tag det af varmen og lad det køle af i 10 minutter (til 100 grader). 
7. Læg et tykt lag flormelis i bunden af en bradepande. 

8. Pisk sukkermassen med en røremaskine eller håndmixer. Pisk i laaang tid. Indtil det er meget tykt. 

Der skal både piskes luft ind og det skal køle af. 

8. Hæld sukkermassen over i bradepanden med flormelisen. Bred det ud i et jævnt lag. Ca. 2 - 2 1/2 

cm tykt. 

9. Strø mere flormelis ud over sukkermassen. Lad den køle af til det er helt koldt. 

10. Vend den evt. ud på et bord. 

11. Del den så op i tern ved at klippe med en saks eller ved at skære med en olieindsmurt kniv. En 

rund pizzakniv kan også bruges. 

_______________________________________________________________________________ 

Karamel (kondenseret mælk)  

Måltid Båltype Portion OBS 

Torsdag eftermiddag 

(Til fredag morgen og 

brunch)  

Glødebål + gryde 0,5l.  Her skal vi både lave til 

gruppen dagen efter og til 

pandekagespisning med hele 

Vork søndag morgen.  

  

[Ingredienser] 

Dåser kondenseret mælk 

  

[Fremgangsmåde] 

1. Læg dåsen med sødet, kondenseret mælk i en gryde og dæk den helt med vand. 

2. Bring vandet i kog og lad det småkoge/simre under låg i ca. 3 timer. Hvis det bulderkoger, risikerer 

man at vandet fordamper for hurtigt. 
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3. Tjek at dåsen er dækket med vand hele tiden. Jeg hældte lidt mere vand på efter ca. 2 timer. Hvis 

man lader vandet koge væk, kan man risikere at dåsen overophedes og ender med at eksplodere. Og 

så kan man være så heldig at få dekoreret hele sit hus med karamel.  

4. Når tiden er gået tages dåsen op og skal herefter køle af i ca. 1 time inden den kan åbnes. Den 

tykner fortsat mens den køler ned, så ikke noget med at smugkigge før tid. 

5. Hæld karamellen på et rent glas. Karamellen holder sig glimrende på køl i flere uger, men den er 

nok spist inden da alligevel 

_______________________________________________________________________________ 

Femkornsgrød  

Måltid Båltype Portion OBS 

Fredag morgenmad  Gryde 1 portion pr. 

person 

 

  

(Opskrift til ca. 1 person - måske lidt mere)  

[Ingredienser] 

1 dl Femkornsflager (femkorns blanding) 

2 ½ dl vand 

evt. lidt salt. 

  

[Fremgangsmåde] 

Tilsæt det hele og Lad simre i 4-5 min. under omrøring. 

_______________________________________________________________________________ 

Lagkage  

Måltid Båltype Portion OBS 

Fredag eftermiddag  Stort glødebål og 

dutch oven  

1 stor kage  Thomas og Esben spiser med  

  

[Ingredienser] 

Kagebunde (6 bunde):  

8 æg 

300g. sukker 

300g. hvedemel 

2 tsk. bagepulver  

 

Flødeskumscreme:  

Frosne himbær  

Sukker  

Fløde 

 

Kyskager (til pynt): 

3 æggehvider 
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150g. sukker 

  

[Fremgangsmåde] 

Bunde:  

1. Pisk æg og sukker til en luftig æggesnaps 

2. Bland hvedemel og bagepulver og vend i det forsigtigt i massen 

3. Hæld dejen i en smurt springform. Skab en lille fordybning i midten. 

4. Bag den i en dutchoven til den er gennembagt.  

5. Lad den køle af og del den i 3 kagebunde.  

Flødeskumscreme  

1. Kog himbær med sukker og mos dem underomrøring.  

2. Lad marmeladen køle af og bland den med flødeskum.  

Kyskager:  

1. Æggehviderne piskes stive. 3 tsk. sukker tilsættes og massen piskes i 5 minutter.  

2. Resten af sukkeret røres i med let hånd.  

3. Sættes gennem sprøjtepose på smurt bageplade og bages ved svag varme (ca. 100gr.) i en time.  

 

Improvisér hvis der er andre lækre ting, vi har øvet op på at lave, som I finder på at putte i kagen :-)  

 

_______________________________________________________________________________ 

Kanelkonkylier  

Måltid Båltype Portion OBS 

Fredag eftermiddag glødebål + 

snobrødspind 

1 stk. pr 

person  

Thomas og Esben spiser med  

  

Opskriften giver 10 konkylier  

[Ingredienser] 

Dej:  

200g. hvedemel 

20g. sukker  

20g. gær 

1 æg 

1 ¼ dl. mælk 

25g. smør 

1 knivspids salt  

½ tsk. stødt kardemomme 

 

Remonce: 

50g. brun farin 

50g. smør 

1 spsk. kanel 

  

[Fremgangsmåde] 
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1. Smelt smøret 

2. Kom mælken i, når smøret er smeltet og lad det stå til det er lunt  

3. Opløs sukker, salt og gør i væsken  

4. Hæld kardemomme, æg og det meste af melet i en stor skål og tilsæt derefter væsken 

5. Rør dejen sammen og lad den hæve lunt indtil den har dobbelt størrelse  

6. Ælt dejen med resten af melet, hvis den er for klistret. Den skal være fugtig og kunne rulles ud.  

7. Rør remoncen sammen af ingredienserne.  

8. Rør dejen ud i en firkant og skær den ud i 5 strimler på langs 

9. Smør hver strimmel med remonce, men lad der være en lille dej-kant hele vejen rundt. 

10. Fold dejen sammen om remoncen på langs  

11. Rul hver strimmel lang og flad med en kagerulle. Del strimlerne midt, så der nu er 10 halvt så 

lange strimler.  

12. Sno hver strimmel om en pind og bag den over bålet 

 

_______________________________________________________________________________ 

Müsli 

Måltid Båltype Portion OBS 

Morgen Pande på bål 1 Vi skal have yoghurt fra 

køkkenet 

  

[Ingredienser] 

Sukker 

Smør 

Grovvalsede havregryn 

Solsikkekerner 

Hasselnødder 

Rosiner 

 

Yoghurt  

 

[Fremgangsmåde] 

1. Smid den ønskede blanding af havregryn, solsikkekerner og hasselnødder på en pande.  

2. Stryg sukker henover blandingen så der ligger et godt lag sukker på overfladen.  

3. Rør konstant rundt i blandingen og tilsæt den ønskede mængde smør til blandingen.  

4. Müslien er færdig når sukkeret har klistret sig fast til resten af blandingen. Det går meget hurtigt 

til sidst, så pas på det ikke brænder på. 

_______________________________________________________________________________ 

Flødeis  

Måltid Båltype Portion OBS 

Lørdag aften - 1 portion pr. 

person 

Fryseposer+ isterninger+salt 

13 



 
 

 
FDF seniorkursus Vork P18 
Pandekagehuset  

  

[Ingredienser] 

Fløde 

Vanilje 

Sukker  

Past. æggeblommer  

 

isterninger  

salt  

  

[Fremgangsmåde] 

1. Pisk fløden til en let flødeskum 

2. Pisk æggeblommer, sukker og vanije til æggesnaps  

3. Vend æggesnapsen i flødeskummen  

4. Put ismassen i en frysepose (gerne 2). Luk den godt til.  

5. Put posen ned i en større pose med isterninger og salt. Luk posen godt.  

6. Bevæg posen rundt sådan at ismassen ligeså stille bliver frossen.  

_______________________________________________________________________________ 

Varm kakao  

Måltid Båltype Portion OBS 

Lørdag aften glødebål+stor gryde 3l. (Nok til 

alle 

personer) 

Skal røres i hele tiden! 

  

[Ingredienser] 

Mælk 

Chokolade (rigtig)  

Vanilje  

Fløde til flødeskum  

  

[Fremgangsmåde] 

1. Varm mælk, vanilje, kanel og chokolade op i en lille gryde  

2. Rør i det hele tiden, gerne med et piskeris. 

2. Når det simrer i kanten, men uden at koge er den varme chokolade klar til at blive hældt i en kop.  

3. Kom en klat flødeskum på og gerne lidt finthakket chokolade oven på flødeskummet. 

_______________________________________________________________________________ 

Marmelade 

Måltid Båltype Portion OBS 

Lørdag aften (til 

brunch) 

Glødebål + gryde  0,5 l.   
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[Ingredienser] 

Frosne skovbær  

Sukker  

Vanilje  

(Maizena/noget der gør den tyk)  

 

[Fremgangsmåde] 

1.  bland mel og æg 

2.  bag kagen ved 4500 grader  

3. spis den  

_______________________________________________________________________________ 

Appelsinsirup 

Måltid Båltype Portion OBS 

Lørdag aften (til 

brunch) 

Glødebål + gryde  0,2 l.   

  

[Ingredienser]  

4 dl appelsinsaft, gerne friskpresset 1 dl sukker 

2 kanelstænger  

1 hel vaniljestang (jeg brugte én som jeg for en uges tid siden havde skrabet kornene ud af og så 

gemt stænglen i glasset til en dag som denne)  

1 tsk kardemomme  

2 stjerneanis 

4 nelliker 

  

[Fremgangsmåde] 

1. Det hele koges ind i en gryde ved middel til høj varme. Hold godt øje med det og rør jævnligt.  

2. Det tager ca mellem 10-20 minutter før siruppen har den rette konsistens.  

3. Rør i det og test indimellem ved at tage et lille dryp sirup op på en tallerken og lad det køle af.  

4. Hvis det bliver for karamelagtigt, så kom bare en smule appelsinsaft i, rør rundt og tag af varmen. 

 

_______________________________________________________________________________ 

Nutella  

Måltid Båltype Portion OBS 

Lørdag aften (til 

brunch) 

glødebål + lille gryde    

 

Opskriften rækker til et stort glas (hvor meget det end er?)  

[Ingredienser] 

0,6 dl. vand  

100gr. sukker 
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1. spsk. usødet kakaopulver  

1. tsk. vanilieekstrakt  

1, 6dl. finthakket mørk chokolade 70% 

140g. smør 

Lidt salt.  

Evt. 100gr. nødder  

 

[Fremgangsmåde] 

1) Hæld vand, sukker og kakaopulver i en gryde og varm det op indtil sukkeret er opløst. 

2) Tag gryden af varmen, når det begynder at simre, og tilsæt vanilieekstrakt, chokolade og 

smør. 

3) Rør indtil chokolade og smør er smeltet og blandingen er ensartet. Smag til med lidt salt. 

4) Rist nødderne på en pande, fjern skallerne og hak dem i fine stykker. Tilsæt blandingen.  

5) Sæt på køl.  

_______________________________________________________________________________ 

Æblemos  

Måltid Båltype Portion OBS 

Lørdag aften (til 

brunch)  

glødebål + gryde 1l.   

  

[Ingredienser] 

1 ½ kg madæbler 

1 dl vand 

1/2 stang vanilje eller kanel 

ca. 75 g sukker 

1 spsk citronsaft 

  

[Fremgangsmåde] 

1. Skræl æblerne og skær dem i både uden kernehus. 

2. Kom dem i en gryde med vand og vanilje eller kanel. Lad dem dampe møre under låg. 

3. Tag låget af, rør rundt og kog æblerne til en tyk mos. 

4. Smag til med sukker og citronsaft og sæt mosen til afkøling. 

_______________________________________________________________________________ 

Pandekager  

Måltid Båltype Portion OBS 

Søndag brunch  Stort glødebål m. 

pandekagepander og 

lignende.  

300 stk.  Skal holdes varme i 

flamingokasser.  

  

[Ingredienser] 

hvedemel 
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æg 

mælk 

sukker  

kardemomme  

Flydende margarine (Becel) til stegning  

  

[Fremgangsmåde] 

1. Bland alle ingredienser  

2. Lad det stå et stykke tid  

3. Varm margarine på panden  

4. Hæld lidt dej på og steg på begge sider.  

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Tomatsovs 

Måltid Båltype Portion OBS 

Snack Gryde på bål 1 Vi skal ingredienser fra 

køkkenet 

  

[Ingredienser] 

1 dåse Tomat 

1/2 Løg 

1 fed Hvidløg 

0,5 tsk Salt 

1 tsk Sukker  

1/2 tsk Peber 

(1/2 dåse tomat puré) 

(1 spsk aromat) 
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[Fremgangsmåde] 

1. Snit løg og hvidløg og svits dem til de er gyldne i bunden af en gryde i en smule olivenolie. (tilføj 

tomat puré) 

2. Tilføj en dåse tomat og kog tomatsovsen ind (tilføj aromat) 

3. Server tomatsovsen 
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