Hytten i Kratskoven

BÅL AKTIVITETER
Snobrød
Snobrød er pupulært ! Det er både spændende og hyggeligt at bage sit eget brød !
Det er nemt og simpelt at lave dejen. Du opløser gæren i vandet, lidt salt, hælder
mel imedens du rører godt rundt og ælter dejen færdig til den er fin og glat. Til
sidst skal den stå lunt og hæve i omkring en halv time.
Herefter er den klar til at du ruller den ud til en lang pælse som du snor rundt om
en pind som du i forvejen har afbarket.

Sådan laver du bål
Der findes mange forskellige slags bål. Her viser vi dem
der hedder pagode- og pyramidebål.

Prøv også
* Pølse-snobrød: Sæt en pølse på pinden,
og sno snobrødesdej rundt om den.

Brænde
For at kunne lave et bål,
skal I have brænde. Der er
mulighed for at købe
brænde i Friluftshuset
Husk at det er forbudt – og
dumt og besværligt – at
bruge grene fra levende
træer. De er fugtige og
næste umulige at få ild i.

* Oste-snobrød: Bland 100 gram revet
ost i snobrødsdejen, og bag den med.
* Marmelade-snobrød: Kom
marmelade ned i hullet, når
* Skinkesnobrød: Kom
skinke i små tern i dejen
og bag den.
* Krydder-snobrød: Kom krydderurter ned i snobrødsdejen, f.eks. Brændenælde,
oregano, timian, hvidløg, kommen.

Her kan du se hvad du skal bruge
for at lave bål.: Brænde, grene og
kviste, sammenkrøllet papir, evt.
optændingsblok og en tændstik / ild.

Pølse på pind

Hvis I ikke får bagt alt dejen på pinde,
kan I lave små flade boller, og bage dem
på risten i bålet. Husk at vende ofte.

Grill spyd
Snobrød på pind
optændingspind
Kød på pind

Hvis det kniber med kviste og smågrene, kan du med dolken snitte småstykker af brændestykkerne, eller snitte ind i en større gren og lave en optændingspind, se tegning

Brænd dit eget tegnekul
Tegnekul er kulsort og knaldgodt at tegne med. Du kan svide dit eget
tegnekul, ved at brænde træpinde i en dåse uden ilt.

Du skal bruge:
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Pagodebål
Find to stykker brænde og læg dem parallelt med lidt luft imellem, så de
peger i vindens retning som vist på tegningen. Find to stykker mere, og
læg dem på tværs ovenpå de andre osv. Krøl nogle avissider sammen til
små kugler, og læg dem ind i pagoden. Knæk en masse tynde kviste i
stykker, og sæt dem lodret ned omkring aviskuglerne. Tænd bålet med en
tændstik fra vindsiden så flammerne bliver suget ind gennem bålet.

Pyramidebål
I starter inderst med optændingsmaterialet (aviser og kviste,
tørt græs, bark eller træflis), og så lægger I større og større
kviste og grene på i en pyramide. Efterhånden som ilden får
fat, lægger I større og større brændestykker på. Hold bålet
ved lige med brænde – og lad det brænde ned til gode gløder.

En metaldåse - f.eks. en kagedåse, med fint sand i. Der skal være et
lille hul i låget
korte stykker løvtræ med fingertykkelse, der kan være i kagedåsen
Bålhandsker
Fyld pindene i metaldåsen og dæk dem med fint sand. Sæt dåsen ind
i et godt glødebål. Først vil du se hvidlig røg komme op af hullet i
dåsen. Det er vanddamp som bliver fra pindene, som fordamper i varmen. Derpå vil du se en lille blålig flamme ved hullet. Det er de gasser, der er i træet, der brænder. Når der ikke kommer så meget op ad
hullet mere, er trækullet færdigt. Tag dåsen ud af ilden med handsker
eller en pind og lad dåsen køle af, før du tager låget af og kullet op.
Når dit trækul er kølet af, kan du sætte dig et dejligt sted i naturen og
tegne på papir.
I Friluftshuset kan få hjælp til aktiviteterne

