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DANSK MJØD
Butikken i Kulturmuseet Spinderihallerne forhandler produkter fra Dansk
Mjød.
Vi har flere forskellige slags mjød. Køber du en flaske af vikingernes drik, får
du historie inkl. opskrifter med.
Til højsæsoner har vi sennep.
MIN YNDLINGSTE
"Dansk te i verdensklasse", sådan
skrev et magasin sidste år, da Kirsten
Kronborg fra Saltum fik to stjerner

for sin urtete ved Great taste Awards
smagskonkurrence. Teen er udelukkende lavet af rene urter uden nogen
form for tilsætningsstoffer.
EGTVEDPIGENS BRYG
Egtvedpigen havde øl med i graven for
3.300 år siden. Nationalmuseet har
givet sit bud på, hvordan det smagte
ud fra det analyserede materiale,
der lå i den barkspand, man fandt i
Egtvedpigens grav. Øllet har en mild
og liflig smag.

LAKRIDS OG BOLSJER
Gammeldaws lakridsstænger sælges
i flere smagsvarienter, sød, salt, amagerstang mm.
Endvidere forhandler vi bolsjer og slikkepinde fra Almuegården.
 = VAREN FORHANDLES PÅ KULTURMUSEET,
SPINDERIGADE 11, VEJLE

 Egtvedpigens Bryg. 39, - kr.

 Mjød i små fikse flasker. 20 cl. 69, - kr. (Julemjød, Klapøjster mjød m.fl.)

EGTVEDPIGENS BRYG
I 1370 f.Kr. blev en ung kvinde gravlagt i en egekiste. Kistens indhold
var ualmindelig velbevaret, da graven blev fundet i 1921. I kisten fandt
man bl.a. en barkspand. I bunden lå et tykt, brunt lag. Da indholdet
af spanden blev analyseret, blev det klart, at den havde indeholdt en
gæret drik – formentlig honningsødet øl. Drikken var lavet af tytte- eller
tranebær. Desuden fandt man hvedekorn, rester af mosepors og store
mængder pollen fra bl.a. lind.
Nationalmuseet har sammen med bryggeriet Skands udviklet ”Egtvedpigen Bryg” på baggrund af det analyserede materiale.
MJØD ER EN HONNINGVIN
De fleste tror, at mjød er en slags øl, men det er ikke sandt.
Mjød er en honningvin. Vikingerne drak øl og mjød, og mjøden var
deres vin. De riges drik.
 Mjød. 70 cl. 139, - kr (Klapøjster, Viking Blod, Julemjød m.fl.)
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 Mjødbægre med strop 34, - kr. , uden strop 30, - kr.

 Middelaldersennep og julesennep med historie. 39, -kr.

 Lakrids. 10, - kr.

 Chokolade. 3,50 - kr. pr. stk.
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