Enkel mal til
pepperkakehus
som voksne og
barn kan lage
selv

Her ser dere noen eksempler på hus i tradisjonell stil fra gamle Sanaa, hovedstaden i Jemen.
Dersom dere googler «Houses in old Sanaa», vi dere finne flere bilder.
La bildene inspirere dere og lag maler til de husene dere vil lage.

Lag maler til veggene. Det er lurt å bruke veggene i firkantete kartonger og evt. klippe til
kanten rundt taket. (Se de ferdige veggene).
Jo rettere kantene klippes jo lettere er det å montere husene.
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Pepperkakedeig
Pepperkakedeig kan kjøpes fra butikker som IKEA, Rema1000, KIWI, Coop, Extra, Meny etc.
Vi prøvde ut deiger fra Rema og Meny. Begge var lette å kjevle.

Baking

Tilpass et ark bakepapir til stekebrettet ditt. Legg papiret oppå et jevnt kjøkkenhåndkle og
kjevle rett på bakepapiret. Kjøkkenhåndkleet hindrer at papiret glir på bordet.
Legg en passelig stor klump på bakepapiret.
Tenk at den ferdigkjevlete leiven skal fylle hele papiret.
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Kjevle deigen 2-3 mm tykk.

Legg malen(e) på deigen og skjær veggene ut med en spiss skarp kniv. Unngå å dra i deigen.
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Lag så mange vegger du kan av leiven. La det være litt avstand mellom veggene. De vider
seg ut litt i stekingen. Vår deig lot seg ikke kjevle så stor, så vi fikk ikke flere enn fire vegger på
ett brett. Deigen man kjøper er smidigere, slik at man kan lage flere vegger av en leiv.

Dra bakepapiret inn på stekebrettet.
Det er viktig at veggene beholder de rette kantene.
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Stek veggene etter veiledningen som følger med deigen. Avkjøl veggene på rist.

Dersom veggene har ikke passer helt sammen,
kan du bruke et rivjern til å rette ut kantene med.
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Sprøytepose av matpapir

Lag trekanter av matpapir som vist på bildet. Følg arbeidsmåten i denne YouTube videoen
«Making a piping bag»
Du kan forsterke den ferdige posen med en stift eller tapebit.
Det er lurest å lage en helt tett spiss og klippe ønsket hull etterpå.
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Melisglasur
Vi lagde melisglasur slik.
En pakke melis, to eggehviter, 1/2 dl sitronsaft røres med grind i kjøkkenmaskin først på
relativt lav hastighet, så kan farten settes opp noe.
Se denne videoen på Youtube for mer forklaring:
Verdens beste melisglasur, Anne Brith førjulsbakst.

Ikke fyll posen for full. Du skal kunne brette ned kanten på toppen slik at du kan rulle den
nedover etterhvert som du sprøyter.

Dekorer veggene. Øv deg litt på et papir først.
Rette linjer lager du ved å holde spissen litt opp fra veggen og dra.
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Å lime veggene sammen

Vi har funnet ut at bakelim er det beste alternativet for dette. Det blir ikke så sterkt som smeltet
sukker, men ingen får brannsår. Varm tuben i mikroovn eller varmt vann før bruk slik at limet
blir lett å stryke på. Vær raus med limet og hjelp hverandre med å presse veggene sammen.
Prøv å få hjørnene rette med en gang. La de ferdige husene få stå i fred en stund.
Dersom dere har tilgang til komfyr eller kokeplate, er smeltete Smørbukk karameller også et
alternativ. Pass i så fall på barna.
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Ferdige hus laget av stolte, glade amatører.
Lykke til med bakingen.
Husk å ta bilder og videoer og del på SoMe og bruk hashtagen:
#1000pepperkakehusforJemen
Har dere spørsmål eller innspill?
Da setter vi stor pris på om dere tar kontakt
med Saeed Altahami på mail: saeed@framfylkingen.no
eller telefon: 41285377
Torggata 12, 0181 Oslo
www.framfylkingen.no
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