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Vi vil allesammen gøre alt det bedste for vores højtelskede børn. 
Men hverdagen presser tit så meget på, at vi, når det kommer 
til stykket, alligevel ikke orker den superheltefest, som lillebror 
ønskede sig at holde. Eller når middagsselskabet med vores 
venner skal forberedes, så er der ikke overskud til at gøre det helt 
store ud af børnebordet til denne middag. Men det har vi nu løst 
for dig! For med denne bog kan du nemt holde hele fester eller 
plukke noget nemt og skønt til borddækningen eller maden, uden 
at tiden løber fra dig, og du bagefter ligger blå i hovedet og halser.

DET ER NEMT! OG DET ER FORHOLDSVIS HURTIGT AT LAVE! 

SÅ FRA NU AF KAN DINE BØRN GLÆDE SIG LIGE SÅ MEGET 

SOM JER TIL FESTER OG MIDDAGE.
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Skabeloner  
medfølger

– 12 nemme, gennemførte temafester  
til fødselsdage og andre fester  

for børn i alle aldre 
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Hvem siger, at et beachparty skal holdes på stranden? 

Brug fantasien, og hold beachparty året rundt og andre 

steder end lige på stranden. Vores tanke med beach- 

partyet har været, at det skal være helt uproblematisk 

for dig at skabe en fin og helstøbt fest, uden at det stiller 

særlige krav til din boligsituation. Det betyder derfor ikke 

noget, om du bor i villa eller lejlighed, nær vandet eller ej. 

Festen skal være nem at holde udenfor på terrassen, på 

stranden, i haven eller i parken. 

Vi har hentet inspiration fra alle de klassiske ting på stran-

den, så der er en sammenhæng mellem maden og legene. 

F.eks. leger børnene flaskehalsen peger på og spiser 

grovboller formet som søstjerner. Festen er tilrettelagt, 

så du ikke skal medbringe ret meget, og det betyder, at 

du nemt og ubesværet kan flytte festen ud i naturen, væk 

hjemmefra. 

MÅLGRUPPE: 
Festen egner sig som udgangspunkt til børn i alle 
aldre. Maden og legene er nemme at tilpasse børn 
i flere aldersgrupper. Hvis du holder fest for små, 
så tilbered f.eks. tangrullerne hjemmefra, og hold 
dig til én enkelt leg. Er børnene større, kan de 
sagtens selv tilberede tangrullerne med fyld, mens 
festen er i gang, ligesom de kan overskue flere 
sjove lege. 

ÅRSTID:
Festen er naturligvis oplagt om sommeren, da 
udearealer egner sig perfekt til temaet, og der er 
varme i luften. Men hvis du ikke er sart, og dit vin-
terbarn ikke skal snydes for en vaskeægte strand-
fest, så kan du også hælde sand på gulvet indenfor. 
Det kan jo altid støvsuges op – og hvem trænger 
ikke til lidt sol og strand på en kold vinterdag? Det 
vil helt sikkert vække opsigt blandt dit barns ven-
ner at invitere til beachparty midt om vinteren.

FESTEN BESTÅR AF:
• Invitation: badesandaler
• Borddækning: sand, siv fra stranden, muslinger,  
 spande, badehåndklæder, bordkort, flasker 
• Mad: søstjerner, tangruller, sejlende æg
• Drik: havvand fra verdenshavene
• Snacks og sødt: tangchips, sandslotte
• Lege: sandkageslot, flaskehalsen peger på,  
 dekorér strandsten
• Sjove detaljer: badges og hårspænder af strand- 
 skaller, manilamærker på vandflasker, servering  
 i spande, dekorative bordkort. 

OPLAGT AT KOMBINERE MED:
• Du kan også servere bålmad, se Indianer- og  
 cowboyfest, side 132
• Lad børnene lege mega-scrabble, se Picnic,  
 side 192
• Hvis dit barn ikke kan lide tangruller, så servér  
 landgangsbrød, se Pyjamasparty, side 28
• Kolde snacks i varmen kunne være ispinde, Blå  
 fest, side 210.

BEACH
PARTY
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Det skal du bruge: 
farvet pap
hvidt papir

tuscher
silkebånd

lim
pynt

Sådan gør du: 
Tegn skabelonen af fra bogen, og tegn den 
over på pap i forskellige farver. Lav den 
mindre skabelon til badesandalen i almin-
deligt hvidt papir. Klip badesandalerne ud, 
og lav tre huller i pappet, hvor båndet skal 
sidde. Lim invitationen på bagsiden, og 
pynt med en blomst eller en musling oven 
på båndet. 

Invitationer

Badesandaler

8
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Det skal du bruge: 
sand

siv fra stranden
muslinger

spande
badehåndklæder

flasker
tandstikker 
farvet tape

tuscher
sten

hvidt sejlgarn
glimmer

manilamærker
sugerør

lyst saftevand med blå frugtfarve

Sådan gør du:
Saml et par poser sand fra stranden og nogle små 
og store muslingeskaller samt siv. Hæld sandet på 
græsplænen, så det kommer til at fungere som 
et bord. Læg små muslingeskaller på sandet, og 
brug de store som skåle til pynt, put f.eks. festligt 
kagekrymmel i. 

Køb nogle fine, små spande, som du kan lægge 
agurkestave, boller og lignende i. 

Find nogle store badehåndklæder, eller bed 
børnene om selv at have et med, når de kommer 
til festen. Badehåndklæderne er dejligt bløde at 
sidde på og er med til at skabe den helt rigtige 
strandstemning. 

Lav bordkort af store strandsten eller muslinge- 
skaller. Skriv børnenes navne med en sprittusch, 
eller lad dem selv skrive og dekorere bordkortet, 
der skal være ved deres plads. Brug forskellig-
farvede tuscher, og pynt til sidst med glimmer.   

Fuldend bordet med små flasker, der sender tank-
erne til verdenshavene. Hæld lidt lyst saftevand 
blandet med blå frugtfarve i nogle gamle juice- 
eller smoothieflasker, og sæt et festligt sugerør i. 
Skriv navne på havene på manilamærker, og sæt 
dem rundt om flaskerne med et lille stykke hvidt 
sejlgarn. 

Borddækning Sæt fødselsdagsbarnet  
til at lave strandflag af  

tandstikker og farvet tape. 
De små flag kan senere  
bruges til at udsmykke 

sandslottene.



12

24 STK.

SVÆRHEDSGRAD: LET

ARBEJDSTID: 35 MIN.

BAGETID: CA. 15 MIN.

HÆVETID: 11⁄2 TIME 

Det skal du bruge: 
25 g gær

3 dl koldt vand
200 g grahamsmel

400 g hvedemel
12 g havsalt

1 spsk. honning
1 æg, til pensling

en stjerneudstikker

Sådan gør du:
Opløs gæren i koldt vand. Tilsæt begge mel- 
typer samt salt og honning. Ælt dejen igennem 
på en røremaskine (eller ved håndkraft) ved høj 
hastighed, til den har samlet sig om dejkrogen. 
Det tager ca. 10 min. Lad dejen hæve tildækket 
et lunt sted i 1 time. Rul derefter dejen ud på 
en meldrysset bordplade til en tykkelse på ca. 
1,5 cm. Udstik 24 stjerner, som placeres på en 
bageplade beklædt med bagepapir. Lad brød-
stjernerne hæve tildækket i yderligere 30 min. 
Pensl med lidt sammenpisket æg. Bag stjer- 
nerne ved 200 grader (varmluft) i ca. 15 min., til 
de er hævet op og blevet gyldne. 

Servering: Kom de afkølede søstjerner i en lille 
spand, placér spanden i sandet, og servér dem 
som en lille snack sammen med tangrullerne. 

Grovboller udstukket som stjerner

Søstjerner

13
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16 STK. 

SVÆRHEDSGRAD: LET

ARBEJDSTID: 30 MIN.

 
Det skal du bruge: 

300 g kyllingeinderfilet
200 g tigerrejer

8 gulerødder
2 agurker

1 romainesalat
16 sushitangplader

200 g flødeost naturel
salt og peber

Sådan gør du: 
Rens grøntsagerne. Skræl gulerødderne, og 
skær dem og agurkerne i tynde stave. Steg 
kylling og tigerrejer på panden i lidt olie, krydr 
med salt og peber. Smør tangpladerne med 
flødeost, og rul dem stramt med grøntsager og 
kylling eller rejer. 
 
Servering: Anret grøntsagerne i hver sin rene 
spand. Lav to kræmmerhuse af bagepapir 
til den stegte kylling og rejerne, og læg også 
dem i en spand. Kom tangpladerne i en separat 
spand – pas på, de ikke knækker og får fugt.  
Sæt spandene ned i sandet, og lad selv børnene 
lave deres ruller, så de kan fylde dem med det, 
de bedst kan lide. Hjælp evt. med at smøre 
flødeosten på tangpladerne.

Sushitangplader rullet med rejer, kylling og grønt

Tangruller

Er børnene små, 
så hjælp dem lidt  

på vej ved at  
rulle tangrullerne  

hjemmefra.



1716

8 PERSONER (3 LITER SAFT)

SVÆRHEDSGRAD: LET

ARBEJDSTID: 5 MIN.

Det skal du bruge: 
7,5 dl ufortyndet hyldeblomstsaft

2,25 l koldt vand
blå og evt. gul frugtfarve 

Sådan gør du:
Bland hyldeblomstsaft og vand godt. Fordel  
saften i  3-4 flasker og farv hver del i sin egen 
nuance af blå. Du kan skabe mere blågrønt 
vand ved at dryppe lidt gul frugtfarve i saften. 

Servering: Sæt små sjove mærkater på hver 
flaske med navnene på forskellige verdens- 
have, f.eks. Det indiske ocean, Stillehavet, 
Atlanterhavet og Det arktiske hav.  

Blåt vand med smag af hyldeblomst

Sejlende æg 
Halver æg og dekorer 
med peberfrugt som 
sejl, der fæstnes med 

tandstikkere.

Havvand fra verdenshavene
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Tangchips Ristet blæretang med salt

8 PERSONER

SVÆRHEDSGRAD: LET

ARBEJDSTID: 5 MIN.  

(+ HENTNING AF TANGEN)

BAGETID: 20 MIN.

Det skal du bruge: 
200 g blæretang

lidt solsikkeolie
havsalt

Sådan gør du: 
Hent gratis tang på den nærmeste strand.
Blæretang er det, der er allermest af i danske 
farvande, så du skal være mere end almindeligt 
uheldig, hvis din strand ikke har noget. Brug 
de yderste 15 cm af tangen, som er friskest 
og uden alger. Skyl den grundigt for sand og 
saltvand. Vend tangen i lidt olie, læg den på en 
bageplade med bagepapir, og drys med salt. 
Bag tangchipsene i ovnen ved 160 grader i  
ca. 20 min.
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8 PERSONER (2 BRADEPANDER)

SVÆRHEDSGRAD: LET

ARBEJDSTID: 30 MIN.

BAGETID: CA. 40 MIN.

Du skal bruge: 
Sandkage

750 g blødt smør
750 g lyst rørsukker

18 æg, str. M, med stuetemperatur
900 g hvedemel

6 tsk. bagepulver
saft og fintrevet skal af 6 økologiske lime 

Smørcreme med citron og vanilje
2 tsk. vaniljesukker

500 g flormelis
250 g blødt smør
saften af 1 citron

frugtfarve (f.eks. rød, blå, grøn, gul)

Sådan gør du: 
Sandkage:
Pisk det bløde smør og rørsukkeret længe, til 
det er hvidt og luftigt. Tilsæt derefter 1 æg ad 
gangen. Pisk grundigt efter hvert æg. Bland  
hvedemel med bagepulver, og sigt det ned i 
dejen. Tilsæt limesaft og fintrevet limeskal, og rør 
dejen godt sammen. Fordel dejen i 2 store brade-
pander beklædt med bagepapir, og bag kagerne 
ved 175 grader (varmluft) i ca. 40 min. Tjek evt. 
med en tandstik, om kagen er færdig – der må 
ikke hænge dej ved. Lad kagerne køle af. Skær  
8 større stykker kage a 10 x 10 cm, som anvendes 
til fundament for sandslottene, og resten af 
kagen til små stykker a ca. 4 x 4 cm, der bruges  
til at bygge tårne og spir med. 

Smørcreme med citron og vanilje: Pisk vanilje- 
sukker, flormelis og det bløde smør længe. Når 
cremen er ved at være hvid, tilsættes lidt citron-
saft efter smag. Pisk igen kraftigt, til cremen er 
helt ensartet, hvid og luftig. Del cremen i 4 lige 
store portioner, og indfarv dem med frugtfarve 
i forskellige nuancer. Kom hver farve creme i 2 
sprøjteposer, i alt 8 sprøjteposer, med forskellige 
tyller. Sørg for at lukke enden af hver sprøjtepose 
med en knude, elastik eller klemme, så børnene 
kan håndtere poserne. 

Lad børnene bygge sandkageslotte af de små 
stykker sandkage, som er udskåret på forhånd. 
Slottene samles med tandstikkere og dekoreres 
med farverig smørcreme, små flag og sukkerpynt. 

Sandkage med smag af lime. Pyntet med vaniljesmørcreme

Sandslotte
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En klassisk leg, der kan kombineres i det 
uendelige. Børnene sætter sig i en rundkreds 
og placerer en tom flaske i midten af rund-
kredsen. Én snurrer flasken rundt. Den, som 
flaskehalsen peger på, skal nu udføre det, de 
andre har besluttet. Når barnet har udført 
aktiviteten, er det hans/hendes tur til at vælge 
en ny aktivitet og snurre flasken rundt. 

Alle kan også lægge små sedler i en skål, inden 
legen går i gang. Det barn, som flasken peger 
på, trækker en seddel, som bliver næste  
aktivitet. Det sætter tit gang i snakken om, 
hvem der har skrevet hvilke sedler.  

Flaskehalsen 
                     peger på

Lege

23
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Dekorér strandsten
Saml nogle store strandsten, 

og lad børnene tegne,  
skrive og dekorere dem 
med forskelligfarvede  

tuscher, lim og glimmer.  

Strandgaver
Køb nogle brocher og  

hårspænder uden pynt,  
og saml nogle muslingeskaller. 

Lim en muslingeskal  
på hver broche og hårspænde.  

De fine strandting er sjove 
til festen og er samtidig et 

sødt minde om festen, som 
børnene kan få med hjem.  
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Husk, at kagen ikke kun er til for at 
blive spist. Den er en del af legen, så 
lad børnene slippe fantasien løs og 
bygge finurlige sandslotte.

Du kan evt. uddele en præmie til det 
barn, der bygger det højeste sandslot.

Sandslotte
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Et festtema, der egner sig til dig, der virkelig elsker at gøre 

lidt ekstra ud af festen for dit barn. Der er rig mulighed for 

udklædning som uhyggelige karakterer, hvilket gør det til 

en oplagt efterårs- og halloweenfest. Børnene vil elske at 

få lov at lege uhyggelige og skræmme hinanden lidt. Hele 

konceptet er bygget op omkring en forladt slotsstemning, 

som om man er til middag på Draculas faldefærdige slot 

– fyldt med gys, overraskelser og kriblende edderkopper, 

der kravler på maden osv. Det er et rigtigt sjovt tema at 

skabe, som tager lidt tid, men hvor du kan lade fantasien 

løbe af med dig, og du og dit barn kan hjælpe hinanden 

med at lave invitationer, pynt osv. i dagene op til festen. 

Jo flere effekter du skaber, jo bedre bliver festen, som dit 

barn aldrig vil glemme.

MÅLGRUPPE: 
Drenge og piger fra børnehavealderen og op. Har 
du med små børn at gøre, så husk, at meget små 
virkemidler kan skræmme og være uhyggelige i et 
lille barns øjne. Med større børn kan du derimod 
nemt give den fuld gas med skræmmende effekter, 
mørkeleg osv.  

ÅRSTID: 
Egner sig perfekt som et efterårs-/vintertema med 
uhygge, mørke og levende lys. Men har du et som-
merbarn, kan du f.eks. holde festen om aftenen og 
rykke den udenfor eller f.eks. afholde skattejagt- 
delen udenfor i skumringen. 

FESTEN BESTÅR AF: 
• Invitation: slotsinvitationer med forsegling
• Borddækning: sort dug, spindelvæv og edder- 
 kopper, lysestager, levende lys, sølvtøj, gamle  
 krystalglas og langstilkede champagneglas,  
 vinflasker med uhyggelig tekst
• Mad: korsboller med fintskårne lemmer,  
 blendet mavesæk med forkullede knogler,  
 afskårne fingre
• Drik: Draculas blod, blendede sure tæer,  
 hakkede indvolde med størknede blodårer
• Sødt: spøgelser og mumier, spindelvævskage
• Lege: ansigtsmaling, indgangsritual, spis om kap  
 af størknede blodårer, skattejagt, stoledans  
 (pladsen om slotsbordet)
• Sjove detaljer: rengjorte vinflasker med hjemme- 
 lavede etiketter, ansigtsmaling, udklædning.

OPLAGT AT KOMBINERE MED: 
• Børnene kan lege ballondans med sorte balloner  
 – “dødens dans”, se Blå fest, side 210
• Tag et “polaroidfoto” af de udklædte børn, se  
 Diskofest, side 174
• Servér kyllingelår, og kald dem f.eks. kødfulde  
 knogler, se Diskofest, side X174.

GYSERFEST
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Det skal du bruge: 
sort pap

sølvtusch
forsegling el. klistermærke 

saks 
skabelon (bagerst i bogen) 

Sådan gør du:
Klip et slot ud af et sort stykke pap ved 
at følge skabelonen bag i bogen. Fold, så 
der kommer en port forrest. Når du har 
skrevet invitationen med en sølvtusch, 
lukker du porten med en klat lak, så det 
er forseglet. 

Slotsinvitationer 
med forsegling

På invitationen kan du 
skrive en hemmelig ind-
gangstekst, som barnet 
skal sige for at komme 

igennem slotsdøren, når 
festen begynder.  

Det kan f.eks. være:

”Kryb og gespenster, indvolde  
og himstregimser, gyserslottet  
byder på afskårne lemmer og 
blodig vin fra slottets gemmer.  

Luk mig ind gennem slottets port, 
og lad mig være med til en  
uhyggelig fest – så lover jeg  
at være en gyselig gæst.“ 
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Bed børnene om at 
komme i sort tøj med 
kapper. Husk at have 

nogle kapper klar, hvis 
nogle skulle have glemt 
en. Det er sjovest, når 

alle er klædt ud. 

Det skal du bruge: 
sort dug

spindelvæv og edderkopper
lysestager

levende lys
sølvtøj

gamle krystalglas og  
langstilkede champagneglas

vinflasker med uhyggelig tekst

Sådan gør du:
Find en sort dug, og pynt den med et meget 
tyndt lag spindelvæv. Sæt masser af stearin-
lys, og drys med små edderkopper. 

Kig i dine skabe og skuffer og pynt med de 
sølvfade, du har, og lad børnene drikke af 
vinglas i forskellige størrelser til festen. 

Rengør nogle gamle vinflasker, og lav dine 
egne etiketter. Du kan f.eks. skrive “blendede 
indvolde” og “pureret mavesæk”. For at få 
en dramatisk effekt kan du blande kaffe-
grums og madolie og køre din hånd igennem 
massen, inden du fører noget af den over 
på etiketten. Du kan også vælge at bruge et 
sort stykke papir, som du skriver på med en 
sølvtusch – tag lidt lak, og lad det løbe som 
blod ned ad etiketten. 

Borddækning
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16 STK.

SVÆRHEDSGRAD: LET

ARBEJDSTID: 45 MIN.

HÆVETID: 60 + 30 MIN. 

BAGETID: 18 MIN.

 
Det skal du bruge:

Bolledej
3 store håndfulde frisk spinat

20 g gær
4 dl lunkent vand

0,5 dl olivenolie
200 g fuldkornshvedemel

15 g groft havsalt 
ca. 500 g hvedemel

I øvrigt
rød frugtfarve

flødeost
salat

kødpølse

Sådan gør du: 
Rens spinaten i koldt vand, og blanchér den 
i et par minutter i en lille gryde i det vand, 
der hænger ved. Tag spinaten af varmen, og 
blend den med en stavblender til en spinat-
grød, som du sætter til afkøling. 

Rør gæren ud i lunkent vand, og tilsæt olie og 
fuldkornshvedemel. Rør det godt sammen. 
Tilsæt salt og spinatgrøden. Rør hvede- 
melet i dejen, indtil den er fast nok til at 
ælte. Hold igen med hvedemelet – dejen skal 
være fedtet og blank, ikke tør. Når dejen lige 
akkurat slipper fingrene eller røreskålen, skal 
der ikke tilsættes mere mel. Ælt dejen godt 
igennem, og stil den til hævning i en times tid 
under et fugtigt klæde. 

Del dejen i 16 lige store stykker, og tril dem 
til runde boller. Lad bollerne efterhæve 
på en bageplade med bagepapir i 30 min. 
under et fugtigt klæde. Bag bollerne midt i 
ovnen ved 220 grader (varmluft) i ca. 18 min. 
Lad dem køle af på en rist. Mal et rødt kors 
på toppen med rød frugtfarve, og servér 
bollerne med flødeost, salat og kødpølse. 

Korsboller 
                 med fintskårne lemmer

Spinatboller med salat og kødpølse
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8 PERSONER

SVÆRHEDSGRAD: LET

ARBEJDSTID: 30 MIN.

KOGETID: 20 MIN. 

 
Det skal du bruge:

2 fed hvidløg
4 mellemstore løg

6 røde peberfrugter
6 store gulerødder

1,5 liter hønsebouillon
400 g flødeost (naturel)

1 citron, saften
lidt salt og peber

8 Kick-lakridsstænger

Sådan gør du: 
Pil og hak hvidløg og løg groft. Fjern kerner- 
ne, og skær peberfrugterne i mindre tern. 
Skræl gulerødderne, og hak dem i små 
stykker. Svits hvidløg, løg, peberfrugt og 
gulerødder i lidt olie i en gryde, til løgene 
er blanke. Hæld hønsebouillon på, og lad 
suppen småkoge i ca. 20 min. Skru ned for 
varmen, og tilsæt flødeosten i mindre bidder. 
Når flødeosten er opløst, blendes suppen til 
en grødagtig konsistens. Smag til med citron-
saft, salt og peber. Servér med “forkullede 
knogler” i form af lakridsstænger og “af-
skårne fingre” – eller bare et godt brød.

Blendet mavesæk  
                 med forkullede knogler

Cremet suppe med peberfrugt og gulerod, serveret med lakridsstænger
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8 PERSONER (18 STK.)

SVÆRHEDSGRAD: MIDDEL

ARBEJDSTID: 30 MIN.

HÆVETID: 60 + 10 MIN. 

BAGETID: 20 MIN.

 
Det skal du bruge:

25 g smør
2,5 dl mælk

25 g gær
2 tsk. sukker

lidt salt
400 g hvedemel

I øvrigt
6 wienerpølser

lidt ketchup

Sådan gør du: 
Smelt smørret i en gryde, og tilsæt mælken. 
Hæld blandingen i en skål, og rør gæren ud 
heri. Tilsæt de øvrige ingredienser, men hold 
lidt mel tilbage. Slå dejen godt sammen. Dæk 
skålen med et fugtigt klæde, og stil den til 
hævning et lunt sted i ca. 1 time. Ælt den 
godt igennem på et meldrysset bord. Tilsæt 
evt. resten af melet, hvis den er for klistret.
Skær hver pølse i 3 lige store stykker. Skær 
et lille snit af toppen, så det ligner en negl. 
De midterste pølsestykker, som ikke har den 
naturlige runding i toppen, kan du skære til 
med en kniv, så den ligner en fingerspids. 
Del dejen i 18 klumper, og form den rundt 
om pølsen, så den ligner en finger. Pas på, 
at “fingeren” ikke bliver alt for tyk, da dejen 
hæver. Dyp enden af de afskårne fingre i 
en skål med ketchup, så det ligner størknet 
blod. Læg dem på en bageplade med bage-
papir, og rids med en kniv de små hudfolder 
på knoerne.

Efterhæv de afskårne fingre i 10 min., og 
pensl med vand. Bag brødene ved 200 grad-
er (varmluft) i ca. 15-20 min. Køl af.

Afskårne fingre
Pølser i svøb med ketchup
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Draculas blod 
Servér rød saft  
– som var det  

Draculas blod.

Lav et gardin af 
lakridssnørebånd.  

Sig indgangsritualet, 
inden du går igennem 

og ind til festen.
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8 PERSONER

SVÆRHEDSGRAD: LET

ARBEJDSTID: 15 MIN. 

 
Det skal du bruge:

1 pose frosne jordbær
1 liter mælk

2 spsk. sukker eller honning
3 bananer

1 dl ufortyndet hyldeblomstsaft

I øvrigt
8 lakridsstjernestænger, som sugerør

Sådan gør du: 
Blend alle ingredienserne. Smag til med 
hyldeblomstsaft, hvis smoothien ikke er sød 
nok. Hæld smoothien på to rengjorte vin-
flasker – brug en tragt til hjælp. Servér f.eks.  
i flotte krystalglas med sugerør af lakrids- 
stjernestænger. 

Blendede sure tæer   
             og hakkede indvolde  
       med størknede blodårer

Jordbærsmoothie med lakridsstjernestænger
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1 KAGE, 20 CM I DIAMETER

SVÆRHEDSGRAD: LET

ARBEJDSTID: 35 MIN.

BAGETID: CA. 55 MIN.

 
Det skal du bruge:

Marmorkage
1 polynesisk vaniljestang

250 g lyst rørsukker
250 g blødt smør

4 æg, str. M
250 g hvedemel

2 tsk. bagepulver
2 spsk. kakao

0,75 dl piskefløde

Chokoladeovertræk
100 g god mørk chokolade

0,5 dl piskefløde
50 g smør

50 g god hvid chokolade

I øvrigt
små plastikedderkopper

eller
en håndmodelleret edderkop  

i lakridsmarcipan

Sådan gør du: 
Marmorkage: Flæk vaniljestangen på den lange 
led, og skrab nænsomt kornene ud. Mas kornene 
sammen med lidt af sukkeret. Pisk vaniljesukker, 
sukker og blødt smør længe i en skål, til det er 
hvidt og luftigt. Pisk æggene i ét ad gangen, og 
pisk grundigt sammen efter hvert æg. Bland  
hvedemel og bagepulver, og sigt det ned i dejen. 
Rør dejen sammen. Tag en tredjedel af dejen fra i 
en anden skål, og rør kakao i sammen med fløden. 

Smør en rund springform (ca. 20 cm i diameter), 
og drys med et tyndt lag mel. Fordel den hvide 
dej i formen, og hæld den brune chokoladedej 
henover. Træk nogle spor i den ubagte kage med 
en ske for at opnå en marmoreffekt. Bag kagen 
ved 160 grader (varmluft) i ca. 55 min. midt i 
ovnen. Lad kagen køle af i formen, og skær den 
dernæst forsigtigt fri. 

Chokoladeovertræk: Hak den mørke chokolade, 
og smelt den ved lav varme i en skål over vand- 
bad med fløde og smør til en glat masse. 
Smelt i en anden skål over vandbad den hvide 
chokolade ved lav varme. Kom den smeltede 
hvide chokolade i et lille kræmmerhus, og klip et 
lille hul i enden. Smør den mørke chokolade ud 
over kagens top i et jævnt lag, hvori du lægger 
nogle runde ringe af smeltet hvid chokolade. 
Træk spindelvævsspor med en lille kødnål eller 
lignende fra midten og ud mod kanten. Dekorér 
med edderkopper.

Spindelvævskage 
                  med edderkop

Marmorkage med chokoladeovertræk og lakridsedderkop
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8 PERSONER

SVÆRHEDSGRAD: LET

ARBEJDSTID: 20 MIN.

 
Det skal du bruge:

Spøgelser
4 bananer

50 g god mørk chokolade

Mumier
4 æbler

100 g blødt smør
200 g flormelis 

1⁄2 tsk. vaniljesukker
2 spsk. citronsaft

sukkerpastiller, der ligner øjne  
(eller mørk chokolade)

Sådan gør du: 
Spøgelser: Skræl og halvér bananerne. 
Dekorér med øjne og munde af lidt smeltet 
mørk chokolade.

Mumier: Skær æblerne over i halve, 
og fjern kernehusene. Pisk blødt smør, 
flormelis og vaniljesukker længe i en skål, 
til det er hvidt og luftigt, med en elpisker. 
Tilsæt citronsaft, og pisk yderligere et par 
minutter. Kom cremen i en sprøjtepose 
med en lille, flad tylle. Dekorér æblerne 
med smørcreme og små øjne af enten mørk 
chokolade eller sukkerpastiller. 

Spøgelser 
    og mumier

Bananer med chokolade og æbler med smørcreme
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Køb en masse lakridssnørebånd. Bind snøre-
båndene fast med knuder, bundet på fiskesnøre, 
hen over en dør, så de hænger frit uden at røre 
væggen. Sig til børnene, at det er sorte orme, 
som de skal undgå at røre. Senere bruger du 
lakridssnørebåndene til omkapspisning.

Snørebåndsleg Spis om kap 

Hav hvide og sorte ansigtsfarver klar og en 
tube med blod, når gæsterne ankommer. 
Lad dem male sig i ansigtet, og hjælp evt. 
med at duppe dem sorte omkring øjnene 
med en svamp. Lad blod løbe dramatisk 
ved læberne. Når ansigtet er malet, er det 
tid til at sige indgangsremsen for at komme 
igennem slottets porte, som du har skrevet 
i invitationen. 

Lege

Lad børnene tage plads foran den lange 
række af lakridssnørebånd. Tæl ned til, at 
de må begynde at spise et lakridssnøre-
bånd uden at røre det med hænderne. 
Den, der først har spist hele snørebåndet, 
har vundet. 

Gyseransigt
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Lav en skattejagt – find på din egen, eller snup 
de her seks idéer til poster. Del børnene i to 
grupper, og se, hvem der finder skatten først.

1) Skattekortet
Lav to skattekort, hvor du har tegnet de næste 
fem poster. Brænd papiret i kanterne, så det 
ser ægte ud. Riv det i 4-6 stykker. Opgaven på 
den første post er at samle kortet, så gruppen 
kan se, hvordan de skal nå frem til skatten, men 
tegn ikke skatten på, kun posterne. Giv dem 
ikke tape, men lad dem samle kortet ved hver 
ny post.

2) Gyserhistorie
Fortæl tre små uhyggelige historier, som du 
har oplevet – to falske og én sand. Mens du 
fortæller, kan du have en lommelygte under dit 
ansigt, så der kommer uhyggelige skygger. Lad 
nu holdene gætte, hvilken historie der er den 
rigtige. (Lad dem “hviske og tiske“, til de bliver 
enige i grupperne – først når begge grupper 
hver især er enige, siger de svaret højt). Det 
hold, der har svaret rigtigt, får 1 point.

3) Gyselig huskeleg
Læg en masse gyserting (10-20 ting, afhængigt 
af alder), brug f.eks. noget, du har haft på bor-
det, f.eks. en edderkop, nogle slotsvinglas, en 
skål blod, en klump spindelvæv, en vinflaske, en 
korsbolle, en lakridsstang, en kappe, en afskåret 
finger med mere, og læg dem på et bord med 
et stykke stof over. Tag stoffet af i 10 sekunder, 
og bed børnene huske det, de ser. Læg stoffet 
over igen, og se så, hvilken gruppe der husker 
flest ting. Du kan lade dem skrive ned, hvad de 
husker, eller hvis børnene er små, kan de i to 

rum (så de ikke kan høre hinanden) fortælle til 
en voksen, hvad de husker. Legen kan udvides, 
så du fjerner en ting efter hver efterfølgende 
runde. Du tager nu viskestykket af i 9 sek. 
og lader dem gætte, hvilke ting der mangler! 
Fortsæt med at fjerne endnu en ting, og sæt  
tiden til 8 sek. Det hold, der når længst, eller 
som har gættet flest rigtige, har vundet 1 point.

4) Mumien 
Sæt to ruller toiletpapir op på den her post, og 
tag tid på, hvor lang tid holdene er om at pakke 
en af deltagerne ind som en mumie. Det hold, 
der er først færdig, får 1 point.  

5) Find nøglen
Kog en kæmpe spandfuld spaghetti, ca. 3 kg. 
Du kan sagtens koge spaghettien ad flere 
omgange, da den skal være kold, når den skal 
bruges. Hæld godt med olie i, så spaghettien 
ikke klistrer sammen. Hæld al spaghettien i en 
stor spand, og læg en nøgle til skattekisten i 
spaghettien, som holdene skal finde. Hvert hold 
sætter én til at stikke hænderne ned til “orm-
ene” for at finde nøglen. Det hold, der først 
finger nøglen, får 1 point. 

6) Find skatten
Tag et af dine gamle puslespil. Saml puslespillet, 
og vend det om. Tegn nu (på bagsiden) et kort 
over området (stuen eller huset, hvis I er inden-
for, eller området udenfor, hvis I er ude). Sæt 
kryds, hvor skatten er gemt. I denne post skal 
de to hold være fælles om at samle puslespillet 
og finde skatten, som selvfølgelig er en kiste, 
som er fyldt med slik til alle. Og et Dracula- 
gebis til det hold, der vandt.

Skattejagt


