
Se juleudstillingen og deltag i konkurrencen om det flotteste  

Peberkagehus på Toldboden
12. november - 23. december

Vi elsker jul på Østfyns Museer

Åbningstider 
Onsdag – søndag kl. 13-17 • Gratis entre  • 12. november - 23. december 



Et peberkagelandskab med små 
huse, peberkagefigurer, bolsjestribede 
stokke, hvid glasur, som illustrerer den 
nyfaldne sne og meget mere er ind- 
begrebet af jul. Ethvert barn eller 
voksen kan få vækket sin indre jule-
stemning og få lov til at udfolde sine 
kreative evner, når der skal bygges et  
peberkagehus. 

Konkurrence
Dit peberkagehus kan  
deltage i følgende kategorier:

 Årets peberkagehus 
 Det mest vellignende 
 Det mest julede  Det mest fantasifulde 

De besøgende på Toldboden kan  
stemme på deres favoritter.  
Vinderen bliver fundet den 21.  
december og får direkte besked.  
Præmien kan afhentes på Toldboden 
frem til jul. 

Alle kan være med i konkurrencen om 
de lækre præmier. 

Tilmelding ikke nødvendig
Men har du spørgsmål, så  
kontakt Birgit Toft: 
bit@ostfynsmuseer.dk 
Tlf: 24 29 87 42

Indlevering 
Indleveringen af dit bidrag til Peber- 
kagelandskabet kan ske i perioden 
den 7.- 9. november kl. 9-15 eller efter 
aftale. Indlevering på Arkivet, Strand-
gade 5. Kerteminde. 
Det skal leveres på en bund af pap
Husk at lægge seddel med navn,  
telefonnummer og email ved dit pe-
berkagehus. 

Regler
 Peberkagehuset skal være 
 hjemmebagt
  Alt spiseligt pynt må anvendes
  Der må gerne laves figurer, 
 udsmykning med mere til  
 landskabet

7 gode råd
1:  Dekorer siderne før samling
2: Brug evt. limpistol til samling
3: Køb rigeligt pynt 
4: Gør glasuren ekstra tyk
5: Figuren skal samles på et  
     stykke pap 
6:  Til vinduer kan du bruge 
     kageudstikkere
7:  Knuste bolsjer smelter til fint glas i    
     vinduerne under bagning 



Opskrift Peberkagedej
af Eva Kryger

Eva Kryger har tidligere været formand for  
Hindsholm Landboforenings Husholdningsforening. 

Sådan gør du:
Farin, margarine og sirup smeltes over svag 
varme, og krydderier røres i.  
Når det er lunkent, røres æg, mel og natron i.  
Dejen æltes godt og står på køl til næste dag. 
Dejen rulles tyndt ud (3 mm) og bages ved god 
varme (180-200 grader). 

Bagetid: 12-15 min.
Tilberedningstid: 30 min + hviletid
Glasur: 1 æggehvide til 175g flormelis

• 150g farin
• 250ml sirup
• 150g margarine
• 1 tsk ingefær
• 3 tsk kanel
• ½ tsk nelliker
• 2 tsk natron
• 1 æg
• 650g mel



Skabelon til hus
Facade 12 x 18 cm. 2 stk. 

Gavl tag læ
ngde 10 cm

 

Tag 11 x 21 cm. 2 stk. 

Gavl hus 12 x 12 cm. 2 stk. 

Skabelonen er skaleret ned i størrelse

Se mere her: www.ostfynsmuseer.dk/toldboden


