Muffins

– saftige
100 g smør
175 g sukker (ca 2 dl)
2 æg
revet skal af en usprøjtet citron
½ tsk bagepulver
½ tsk natron
250 g mel (4 dl)
2 dl cremefraiche (18%)
½ dl mælk
200 g snittede rabarber
Kan evt pyntes med chokolade

Aktiviteter :

udstilling i stuerne skrivebordsbønderne på Lille Kolstrup
+ landmålergrej
i huggehuset, lysthuset eller uden for:
trædrejning,
pileflet,
honning

Rør blødt smør med sukker sammen og rør
æggene i.
Kom revet citronskal, bagepulver og natron i
melet. Rør det i dejen skiftevis med
cremefraiche og mælk. Fordél dejen i kageeller muffins forme.
Skyl, nip, del og tør frugten. Stik frugten i
dejen. Bag kagerne ved 180˚C i ca 30 min.
Lad dem køle. Pyntes evt med smeltet
chokolade.

i haven: gamle lege

Rabarberkage
600g smør
600 g sukker
750 g mel
10 æg
8 tsk bagepulver
1 tsk vaniljesukker
400 g rabarber
Rør blødt smør med sukker. Æggene røres i 1
ad gangen. Mel, bagepulver, og vaniljesukker
blandes og røres i, til sidst tilsættes rabarber
snittet i små stykker. Dejen kommes i en
bradepande ca størrelse 30 x 40 cm, og bages
ved 180˚C i ca 25 min.

Bageprogram

- opskrifterne er eksempler på bagværk som muligvis bliver bagt i denne weekend -

Lørdag

Søndag

Sigtebrød

Sigtebrød

Rabarberplade-

Rabarberplade-

Kage

Kage

Muffins med rabarber

Muffins med rabarber

Kringle

Kringle

Måske overraskelse

Program 2016
21. – 22. maj bageweekend kl 14-17
Bagere i bagehuset - kaffe og
bagværk i stuerne udstilling: Skrivebordsbønderne
på Lille Kolstrup + landmålergrej
trædrejning, pileflet, honning og gamle
lege i haven.

3. - 11. juni Det lille Teater i

haven
Hverdage kl. 19 - weekend kl. 15
Den lille Havfrue af H. C. Andersen
14. august - kl. 13 - 16

børnearrangement
Teaterbørn leger i haven

17. - 18. september –
bageweekend, kl 14-17
Bagere i bagehuset - kaffe og bagværk i
stuerne udstilling: Skrivebordsbønderne på
Kolstrup + landmålergrej.
Honning og dyr i haven.
Lørdag kl. 13- 16: Haveselskabet har
høstmarked på p-pladsen.
Søndag: folkedans i haven
4. november Øldag kl 15 - 17
byhistorisk forening
26. - 27. november - kl 14-17
Adventsbagning i bagehuset - kaffe og
bagværk i stuerne - børnene bager
honningkager i Karens køkken.
Syning på gamle symaskiner og juleklip i
Anne Helenes stue.
Lysestøbning i huggehuset.
Lørdag: gåseslagtning i huggehuset

Bageweekend

den 21. og 22. maj 2016
kl. 14 -17

Jacob Michelsens gård
Toften 37 - Aabenraa

eftermiddagskaffe, brød og kage kr. 40 voksne/børn kr. 20

Foto: bla v Karen M. Michelsen, Virum

www.museum-sonderjylland.dk

