-festivalen 18-26 september
Tips och Instruktioner för dig som deltar digitalt
GALENPANNOR & VET-VILLINGAR Kreativum 19/9 15:00-16:00
DELTA I PICKNICKEN HEMIFRÅN
Packa picknickkorgen, ta picknickfi lten och
samla ihop familjen. Sätt er på gräsmattan
ute om det är fi nt väder, på
vardagsrumsgolvet eller var ni nu får plats.
Koppla upp er via vår FB sida och där
händer allt. Vi ska göra spännande
experiment, baka, sjunga, dansa, lyssna på
berättelsen om Polkagrismorfarn.

I picknickkorgen behöver ni:
Nåt gott att fi ka på.
1 liten PET-fl aska eller en läskfl aska i glas
1 hel plastpåse (inte kasse)
tejp
sax
tratt
dl mått
mskmått
bakpulver
citronsyra

BAKA ROCKOS PICKNICK-SOCKERKAKA
2 ägg
2 dl socker
75 g smör
1 dl mjölk
3 dl vetemjöl
2 tsk vaniljsocker
1 1/2 tsk bakpulver
Sätt ugnen på 175 grader och smöra och
bröa en kakform som rymmer 1,5 liter.
Smält smöret i en kastrull, häll i mjölken och
låt det svala.
Vispa ägg och socker pösigt, gärna med
elvisp.
Blanda ihop mjöl, vaniljsocker och
bakpulver och häll sen blandningen i
smeten och vispa ihop snabbt till en jämn
smet. Häll i kakformen och grädda i nedre
delen av ugnen ca 35 minuter.
Ta ut och låt svalna och du har en
supersmarrig sockerkaka att fika på.

GLASSPROVNING:
Vill du vara med i vår glassprovning hemifrån kan du köpa hem glassen från Holje
Glassfabrik i Vilshult eller från Blekinge Kafferosteri i Mörrum eller från ICA MAXI Olofström.
En del smaker fi nns även hos ICA MAXI Karlshamn. Vi provar tre sorter och ska utse den
bästa smaken med vår glasspanel. Ni kanske tycker det räcker med en sort, då köper ni hem
den som ni tycker är godast och äter med oss.
Vaniljglass Chokladglass Mango-sorbet alla från Holje glassfabrik.

Var med och stärk den lokala handeln!
Dagens erbjudande: LUNDINS BOKHANDEL m.fl

Erbjudandet gäller 7 dagar från sändning och endast er som deltar digitalt eller har
köpt fysisk biljett. Mer info kommer i själva sändningen.

POLKAGRISMORFARN

Britta Lindgren läser ur sin bok om Polkagrismorfarn.
Vill ni läsa mer om Polkagrismorfarn finns böckerna att köpa på bl.a
Lundins bokhandel i Karlshamn för 189:-/st

BARNQUIZZET

Frågorna får ni under sändningen och rätt svar (ordet som bildas i de gula rutorna) skickas
in till: info@kreativum.se Märk mailet med Diggeat.
Priset är ett hemligt sådant från Kreativums butik. Kreativum kontaktar vinnaren!

