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Til middag hos Falsterbonden
Madkulturprojektet EGN og Museum Lolland-Falster inviterer til
en kulinarisk oplevelse på Maribos frilandsmuseum De Gamle
Huse d. 18. juni
Træd 200 år tilbage i tiden og mærk stemningen på Maribos frilandsmuseum, når EGN og
De Gamle Huse vækker 1800-tallets hverdag til live gennem en unik historisk
smagsoplevelse. På bedste EGN-vis skal vi på en sanselig erindringsrejse gennem
landsbyens mange sociale lag, når vi inviterer til middag hos Falsterbonden, én af
landbosamfundets vigtige borgere. Undervejs byder vi på en bred smagspalet af
spændende retter, når vi spiser med hos både falsterbonden, skolelæreren,
landarbejderen, mølleren og kapellanen.
“Vi har ikke blot været på jagt i de gamle lokale opskrifter fra Lolland-Falster. EGN’s norske
kok, Thorbjørn Kristensen, som har bosat sig i Utterslev, vil aftenen igennem trylle med
gryderne og give de gamle opskrifter nyt liv gennem nytænkning og lækre råvarer, så vi
er klar til at give jer en oplevelse som rammer både krop og sjæl,” fortæller Vibeke
Knöchel Christensen, projektleder på EGN og museumsinspektør ved Museum LollandFalster.
Med på turen rundt i husene fortæller frilandsmuseets ansvarlige inspektør Anne-Lotte
Mathiesen og museumsinspektør Vibeke Knöchel Christensen om landsbysamfundets
forskellige vilkår og roller, om livet og døden på landet og ikke mindst om 1800-tallets
madhistorie.
Falsterbondens menu:
Bondekonens svupsakker: Fyldte æbleskiver med snaps
Skolemesterens mellemmad: Sprødt rugbrød med støv af flæskesvær og lardo samt rå
grøntsager med dip
Ane Huggemands varme frokost: Cremet perlebyggrød med bagte porrer og løvstikke
Bondens middag: Langtidsbagt svinenakke med ølsauce, pærer og bagt kartoffel
Møllerens kage: Mikmuskage med tørrede frugter og koldt smør
Kapellanens dessert: Grød på sommerbær med pisket fløde og crumble

“Der er tale om en nytænkende og spændende tilgang til de originale og lokale råvarer,
og vi glæder os til at præsentere stedet, dets fortællinger og ikke mindst maden denne
sommeraften,” fortæller Anne-Lotte Sjørup Mathiesen afsluttende.
Prisen inkluderer entré til museet, rundvisning, Falsterbondens menu, drikkevaremenu
(vælges ved køb af billet) samt vand ad libitum.
Praktisk information: Arrangementet starter kl. 17 – dørene åbner et kvarter før.
Arrangementet er ikke egnet for børn under 7 år.
EGN er et madkulturprojekt, som tager afsæt i madens evne til at samle, understøtte og
styrke den fælles tilknytning, samhørighed og stolthed med udgangspunkt i LollandFalsters rige madkultur. EGN er forankret i både historien, nutiden og fremtiden.
EGN er for alle! Læs mere om projektet EGN – Lolland-Falster på www.egn-lollandfalster.dk
Projektet er støttet af Nordea-fonden.
Billedtekst: Fra EGN-arrangementet på frilandsmuseet i 2021, foto Museum Lolland-Falster

For yderligere kommentarer og interview kontakt:
Anne-Lotte Sjørup Mathiesen, formidlingsinspektør, tlf. 2559 3456 /
asm@museumlollandfalster.dk
Vibeke Knöchel Christensen, museumsinspektør, tlf. 5251 3188 /
avc@museumlollandfalster.dk
Hvor: De Gamle Huse, Meinckes Vej 5, 4930 Maribo
Hvornår: 18. juni 2022 kl. 17
Pris: 595 kr.

