Dronning Dagmar og kong Valdemars bryllupsmenu

Indførelsen af alle de nye krydderier betød, at madlavning blev en kunst i de finere kredse. Jo længere tid en ret tog
at lave, og jo flere krydderier man kunne bruge til den, jo finere var den. Når adelen skulle holde festmiddage, så
brugte man frisk kød. Ofte fangede man noget vildt i skoven fx hjorte eller vildsvin. Man spiste slet ikke kartofler,
for dem havde Columbus endnu ikke hentet hjem fra Amerika.
Man spiste både forret, som kunne være en grød, hovedret, der ofte bestod af postej og steg, og dessert, som var
ost, frugt og andre lækkerier. Øl var middelalderens mest almindelige drikkelse. Den blev lavet af byg. Den rige
adel drak også vin, men den blev importeret fra Sydeuropa.
Hvis man var rigtig fin, så betalte man folk for at spille musik, imens man spiste.

Dronning Dagmar og kong Valdemars bryllupsmenu
(kunne have set sådan ud:)

1. servering
Muslinger i sovs
Fastetærte med fisk og frugt
Et krus øl

2. servering
Indmad med sovs
Ris kogt i hønsefond og mandelmælk
Skovdue med svesker og kvæde
Skinkeskank med sovs af sødt øl og æbler
Dampede grønne ærter
Surdejsbrød
Et krus Bordeaux Clairet

3. servering
Creme tærte med jordbærkompot
Afdryppet tykmælk med blåbær
Et krus hvid Lüthendrank
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Opskrifter fra middelalderen

4-kornsgrød
Du skal bruge:
½ dl rugkerner
½ dl hvedekerner, gerne
spelt
½ dl bygkerner
½ dl havregryn
½ dl svesker
1/2 dl grofthakkede mandler
1 lille stykke kanelbark
3 dl vand
3 dl mælk
1 tsk. salt

Fad med rodfrugter
– retten kendes helt tilbage til vikingetiden
Du skal bruge:
1 stk. gulerod
1 stk. rødbede
1 stk. Pastinak
1 stk. Persillerod
Lidt hvidløg, kanel, salt. Evt.
lavendel.

Tykmælk med bær
(en af de ældst kendte
desserter):
Du skal bruge:
1 liter tykmælk
1-2 dl fløde
2 spsk. rosenvand (kan købes i
Matas)
2 spsk. råsukker (rørsukker)
ca. 2 X 2 spsk. akaciehonning
blåbær eller andre syrlige bær udenfor sæson bruges frosne bær
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Sådan gør du:
1. Skær svesker i små stykker
2. H
 ak mandlerne
3. Bland alle ingredienserne - undtagen salt og
æble i en gryde
4. Bring grydens indhold i kog
5. Læg

låg på og kog ved svag varme til kornet
har optaget al væsken, og grøden har den rette
konsistens
6. Æ
 blet skæres i småstykker og koges med de
sidste par minutter
7. Tilsæt salt
8. Server grøden med kanelsukker, honning eller rørsukker og mælk

Sådan gør du:
1. Skær rodfrugterne ud i firkanter
2. Bland det hele i et ildfast fad
3. Tilsæt presset hvidløg, kanel og salt
4.	Bages til retten er mør i enten olivenolie eller
rapsolie, ca. 30 minutter ved 200 grader
Passer til oksekød og lammekød.
Krydr evt. også med peber. Peber var et usædvanligt krydderi i middelalderen. Det blev mest brugt
som betalingsmiddel, da det var så kostbart.

Sådan gør du:
1. Afdryp tykmælken i et kaffefilter til ½ l
2. L
 ad imens bærrene marinere i ca. to spsk.
akaciehonning
3. Sammenrør den afdryppede tykmælk med
råsukker, 2 spsk. akaciehonning, fløde og
rosenvand
4. Servér tykmælken afkølet med bærrene
Har man ikke lige lyst til bær, smager tykmælken dejligt med letristede hele mandler
marineret i akaciehonning.

Bordskik i middelalderen:
| Man spiser med sin kniv, gaflen kendes ikke
| Man bør ikke le, tale eller synge med mad i munden, ej heller smaske for højlydt
| Man bør ikke støtte albuerne på bordet og ikke dyppe fingrene i vinen
| Man bør ikke rode for meget rundt i et fad, man deler med andre, ej heller drysse brødkrummer i det
| Man bør gøre sin ske pænt ren og ikke efterlade den i fadet
| Det er ikke god bordskik at stange tænder med kniven, puste på maden, tørre sig om munden med dugen,
gnave ben eller partere kødet med fingrene

Opgaver:
1.	Prøv at lave et par af retterne fra dronning Dagmar og kong Valdemars bryllup.
Brug opskrifterne ovenfor eller find andre på nettet. Hold bordskik som i middelalderen, når I spiser maden.
2.	Tror du, kong Valdemar holdt tale for sin brud. Hvad sagde han? Skriv talen og hold den!
3.	Mal et billede af brylluppet på Riberhus Slot. Du kan fx male et billede af bordet med al den dejlige mad,
eller du kan male hele selskabet med deres flotte festtøj.
4.	Læs kap. 24 af den historiske roman: ”Herrens udvalgte” af Helle Kolding. Hvordan fremstiller forfatteren
forholdet mellem Valdemar og Dagmar?
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