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Kære ulve 
 

Nu skal vi lave mad og allerhelst noget, hvor vi bruger bål og ting fra naturen. 

 

I denne uge har vi en ekstra fridag, nemlig på fredag, hvor det er Store Bededag. 

Måske kan I overtale Jeres forældre til, at I må lave bål i haven eller et andet sted med en bålplads.  

Og hvis ikke, så kan det hele også laves hjemme i køkkenet på komfuret. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandekager bagt på bål er altid godt og de smager ekstra godt med mælkebøttesirup til. 

Opskriften kommer her: 

 

Pluk 50 gram mælkebøtteblomster (det er kun selve den gule blomst, der skal bruges) 

og kog dem i 2,5 dl. vand i seks minutter. 

Blomsterne sies fra og vandet koges ind med 250 g. sukker og en spiseskefuld 

citronsaft i 15 minutter. Måske skal det koge lidt mere for at blive tilpas tykt. 

 

Når man laver mælkebøttesirup, fjerner man en god del mælkebøtter fra haven og det synes de fleste 

forældre er en god ide. Mange synes, at mælkebøtter er ukrudt. 

Mælkebøttesirup er også lækker på hveder, som I måske skal spise torsdag aften? 

 

I kan også lave sirup på granskud. Den kan ikke spises lige med det samme, for den skal stå og trække i 14 

dage, men den er så super god, når den er klar. 

Opskriften på granskuds-sirup kommer her: 

 

Man går en tur i skoven og plukker de nye lysegrønne granskud; du skal bruge det, der 

kan være i en lille klar frysepose eller i en tom mælkekarton. Pluk kun et eller to fra 

hvert grantræ, pluk lidt her og lidt der, så går det ikke ud over træerne. Skyl skuddene i 

koldt vand, når du kommer hjem.  

Man skal også bruge et kilo sukker og et par økologiske citroner, som ikke må være 

sprøjtede. De skal skæres i tynde skiver - og det gør ikke noget, at kernerne ryger med. 

 

Granskud, citronskiver og sukker lægges skiftevis i lag i store glas med låg. Stil 

glassene i vindueskarmen i et par uger - sukkeret smelter efterhånden. Når du synes, 

det ser godt ud, sier du hele herligheden og kommer det på flasker eller glas og stiller 

dem koldt. Så har du din egen hjemmelavede sirup til pandekager og andre lækre ting. 

Fyldt med vitaminer – og sukker…. 
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Når I laver bål, så prøv at eksperimentere med snobrød. Man kan nemlig sagtens blande lækre ting i 

snobrødsdejen og pludselig er et snobrød ikke bare et snobrød! 

Hvad med oregano eller basilikum, - så bliver det til et slags madbrød. 

Eller kanelsukker eller hakket chokolade,-  så er det ren dessert. 

Eller friske brændenældeskud, sprængfyldte med vitaminer 

 

God fornøjelse!  

Og husk - I må jo altid gerne sende billeder af de ting I laver på Jeres eget private spejdermøde. I sender 

bare billederne til kristinawillumsen@gmail.com.       

Vi savner virkelig at se ulve i aktion med spejderaktiviteter. 

 

Spejderhilsen  

Alle ulvelederne 

 

 

 

Her kan I se nogle ulve, der laver granskudssirup på sommerlejren 2018. 
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