1PEPPARKAKSHUS-

Några råd till hjälp och stöd åt Den som så önskar-

Själv har jag haft stor nytta av boken PEPPARKAKSHUS / Byggförlaget / Ylva Norman
och Eva Grane . ISBN 91-7988-162-9Allt byggande börjar med en bra deg som går att arbeta med och som är hållbar 250 g- margarin (eller smör ).
2 dl ljus sirap.
4 dl socker.
2 msk kanel.
Knappt 1 msk mald kardemumma.
1 msk malda kryddnejlikor.
1 tsk mald ingefära
2 dl vatten.
1 msk bikarbonat. ( obs.! Struken .)
13 dl vetemjöl + mjöl till utbakning.
/ Receptet är hämtat ur ovanstående bok /.
1/ Smält smöret eller margarinet tillsammans med sirapen i en kastrull.
2/Mät upp sockret och lägg det i en stor bunke tillsammans med kyddorna.
3/Slå över det smälta smöret med sirapen och rör om väl.
4/Häll i vattnet och rör om igen. Låt blandningen svalna så att den blir rumsvarm.
5/Blanda mjölet väl med bikarbonat och rör ner detta i smeten , som blir ganska lös
(den sväller sedan). Arbeta ihop degen med förslagsvis en träslev eller i en hushållsassistent.
Lägg nu degen att vila svalt 1-2 dygn innan Du börjar baka.
Man kan också köpa färdig deg i affären.
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tag god tid på Dig att planera bygget. Gör en ritning och på basen av den gör Du
sedan mallar i tunn papp för väggar , gavlar och tak m.m. för att få Ditt hus precis
som Du vill ha det
Degen kavlas ut på ett mjölat bakplåtspapper och bör ej vara tjockare än 3 mm. Skär
ut detaljerna med hjälp av mallarna och lämna någon cm mellan detaljerna . Då degen
bakas höjer den sig men efter bakningen sjunker den tillbaka till sin ursprungliga tjocklek.
Undvik allt för stora bakdetaljer som blir svåra att hantera / Max 12 - 15 cm /.Vill

man bygga en längre huslänga kan man skarva såväl väggar som tak. Man gör då stödväggar genom att använda gavelmallen minus väggtjockleken på båda sidor.
2)
Räkna med väggtjockleken på gavlarna när Du gör mallen för taket så taköverhänget
blir tillräckligt.
Sätt ugnen på 175 ° . Större detaljer gräddas 8-12 min. Mindre kräver kortare tid.
Efter bakningen renskär man detaljerna med hjälp av mallarna . Lossa detaljerna med
hjälp av kniv och placera dem på tidningspapper på slätt underlag, där de får torka - vila
till nästa dag.
xxxxxxxxxxxxxxxxa

Nästa dag kan man gå vidare om vill göra hål för fönster. Skär med skalpell. /kniv
med smalt blad /
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Montering : Undvik smält socker! Man bara bränner sig.
Använd sockerkrustyr: Använd 1 äggvita i taget. Rör ner florsocker i äggvitan. En
matsked i taget och rör om . Det går åt mer florsocker än man tror och man håller på tills krustyren inte droppar då man lyfter upp skeden. Krustyren kan läggas
på med sked eller spritsas ut.
Spritsning: Spritsstrutar i plast finns på rulle i affären. Sätt den öppna struten i ett
högt dricksglas och fyll på krustyr med matsked. Krustyren får falla från en matsked
ner i struten. Undvik att kleta ner väggarna. Efter påfyllning knyter man en kraftig
knut ovan krustyren och därefter ytterligare en knut en cm ovanför den tidigare.
Klipp ett litet hål i spetsen på plaststruten. Obs! Ett litet hål kan klippas större vid
behov men inte tvärtom.
.
Dekorationer: Fönster och dekorationer göres före monteringen och får torka i lugn
och ro.
Fönster: Lägg detaljen med utsidan nedåt och kläm ut en smal remsa krustyr runt
fönstret och tryck fast ett tillklippt gelatinblad / finns i affären /. Vänd detaljen och
lägg på ett par böcker som press.Låt torka till nästa dag. För att undvika att fönstret
lossnar när man monterat huset , kan man i stället för krustyr använda klister ,men
beakta detta om huset skall ätas.
,
Bottenplattan : Speceriaffärerna får sin burköl i halvkartonger som med fördel kan
användas. Kan Du troligen få gratis hos Din handlare.
Hopfogning: Lägg ut en fyrkant av krustyr att sätta väggar och gavlar i.Sätt krustyr med
sked eller sprits på väggarnas kanter och foga samman .Tryck lätt . När krustyren håller
låter man huset torka till nästa dag. Obs! Vänta med att montera taket till nästa dag.

Fästen för ”träd ” och ” buskar ”: Använd pappdelen i en toalettpappersrulle. Klipp upp
rullen på längden och rulla den runt en blyertspenna eller liknande .Tejpa rullens halva
längd. Klipp upp snitt i den otejpade delen med ½ cm:s mellanrum. Vik ut flapparna och
fäst på underlaget med krustyr . Låt torka.

3)
fixera i underlaget med krustyr. Låt torka .
Tak : Önskas svart tak spritsar man ut svart krustyr (färgad med karamellfärg.Finns i
affären )på takstycket. Spritstjocklek 2-3 mm med några mm:s mellanrum . Lägg ” gladpack ” ( tunn plastfolie ) över och tryck ut krustyren så att ytan blir jämn och fin.
Tag bort folien försiktigt . .Låt torka . Ojämnheter som man vill korrigera göres när
krusyren är torr. Man lägger då på ny krustyr över defekten och slätar till med fingret.
Ö nskar man göra ”halmtak ” på sitt hus kan detta ske genom att färga in krustyr och
strö ut brödkrydda medan krustyren är färsk.Man kan också använda infärgad marsipan
som kavlas ut och där sedan ytan bearbetas mekaniskt för att ge struktur .
Väggar :Om man vill ha vita väggar gör man detta med krustyr enligt samma metod som
när man gör en takbeläggning. Vill man ha ” korsvirke ” skär man ut små ”ribbor ” ur svart
lakritsgodis som trycks fast i färsk krustyr på väggen.
Salta pinnar / finns i affären / kan med fördel användas för att göra ”plank ” eller ”staket” .För att göra arbetet enklare kan man lägga ett par små klickar krustyr på en skärbräda för att fixera en tvärslå eller två och sedan fästa staketpinnarna på dessa . Låt torka
till nästa dag. Lossa med hjälp av skalpell.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
När huset är monterat : Skarvar i hörnen kan man täcka med spritsad krustyr och takkanter kan prydas med ett zik-zak -mönster. Ev skorsten apteras . Vill man ha ett vinterlandskap kan man med sked breda ut krustyr på bottenplattan runt huset .
Vill man ha snö på sitt hus kan man hälla florsocker i en nätsil och knacka försiktigt med
fingret på silen och man får sitt ” snöfall ”.Kan bli vackert men gör modellen ömtålig
och svår att transportera. Om man vill ha pudersnö skall detta göras sist av allt !

LÅT KREATIVITETEN FLÖDA OCH HA KUL SÅ SES OCH HÖRS
VI PÅ KVARNDALA I SLUTET AV NOVEMBER

Lycka till

Sune Wetterlin .

