
Kogetræf 2018 for vikinger
i samarbejde med Odins Odense.

Hermed inviteres til kogetræf i Odins Odense. Temaet er “Hungersmad på kogestenen - men der skal øl til”. Kogetræffet henvender sig
primært til dem, der har erfaring med vikingetidens madlavning, og er bl.a. tænkt som en mulighed for at udveksle erfaringer og afprøve
nye teknikker.  Der kommer sikkert en del nutidsmennesker, som gerne vil smage på vikingetiden - I skal derfor helst være klædt i vi-
king. I har mulighed for at medbringe familien, som må regne med at blive sat i arbejde. I tilmeldingen angives, hvor mange I kommer til
kogetræf (inkl. familie) og om I deltager i hele kogetræffet eller blot dele af det. Udførligt program følger senere. Vi forbeholder os retten til
ændringer i programmet.

Tid: fredag d. 1. juni kl. 17.00 - tirsdag d. 5. juni kl. 15 .00. 

Sted: Odins Odense, Store Klaus 40, 5270 Odense N, Danmark

Deltagerpris: Dkk 400,- / Dkk 250,- betales ved tilmelding og tilbagebetales ikke ved afmelding eller udeblivelse til kogetræffet. Re-
sten af beløbet betales fredag d. 1. juni. Deltagerprisen includerer kost fra fredag aften til frokost tirsdag, samt udgifter til workshops.   

Tilmelding:
Senest d. 1. marts 2018 til Lone Bjørnskov-Bartholdy på zitouche@gmail.com. Max. 30 deltagere - så det er efter først-til-mølle
princippet. HUSK at man først er tilmeldt, når I har modtaget en bekræftelsesmail fra Lone.

Medbring:
• Eget spisegrej og vikingedragt.
• Overnatningsgrej og telt. der er sheltere på området - hvis du ikke har telt, må du skrive det i tilmeldingen, og så må vi finde en løsning.
• Kogegrej i det omfang, det er muligt - gerne autentiske køkkenredskaber
• De bøger I bruger som kilder og inspiration.

Fredag:
Ankomst kl. 17.00 • sovepladsfordeling • aftensmaden laves. 
Aftensnak: Vi snakker kogebøger og inspirationsgrundlag og viser vores bedste
køkkengrej frem..... f.eks. rekonstruktioner af vallebrættet fra Lund, klæberstensgryder,
lerkrukker, smørkærne, autentiske bageplader af klæbersten eller skifer, pølsehorn osv

Mandag - Workshop: "Hungersmad".
Vi kigger nærmere på begrebet hungersmad. Hvilken mad kunne man have lavet i vikingeti-
den, når fadeburet var ved at være tomt, eller når høsten slog fejl?
Aftensnak: Aftensmad og rundbordssnak om forskellen på kosten i gode tider og i
dårlige tider.

Lørdag - Workshop: "Kogemetoder” 
Vi kigger på de forskellige kogemetoder, man mener kan have været brugt i vikingetiden og
forbereder festmåltidet til aften
Aften: festmiddag og hygge.

Søndag - Workshop: “Ølbrygning”
Vi skal prøve at brygge øl i åbent kar, som vi må gå ud fra, det er foregået i vikinge-
tiden og tager en snak om godt-øl og skidt-øl
Aftensnak: Aftensmad og rundbordssnak om forskellen på kost og madkultur i nord og
syd.

Tirsdag - “Viking kogedyst” fra kl. 10.30 - 13.30
Lav en vikingemiddag af de ingredienser I kan få fat på - der bliver kamp om de bed-
ste ting. De færdige retter vurderes af et dommerpanel • derefter oprydning og eva-
luering • afslutning kl. 15.00


