Måned
Januar

Dato
6. januar

Højtid/tema-dag
 Helligtrekonger

Tilbud
Godt måltid mad

Historien bag og aktiviteter
Julens afslutning: Et tre-grenet kongelys brændes ned. I
gamle dage evt. med indstøbt krudt ved grenenes
knudepunkt, så lyset gik ud med et knald.

Februar

2. februar



Kyndelmisse

Suppe, gule ærter, pandekager

Kandelabermesse/lysmesse markerer i den kristne tro den
dag Jesusbarnet blev vist frem i templet. Historisk set er det
dagen, hvor vi er halvvejs gennem vinteren.

14. februar



Valentinsdag

Romantisk middag:
Kærlighedens dag, en amerikansk tradition, hvor man giver
kort, blomster osv. til én, man holder af.

11. februar

Marts

April



Fastelavn

Fastelavnsboller

Karneval betyder på latin ”Farvel til kødet”. En fest før fasten
hvor man festede og spiste godt. Kostumer/masker
udviskede skellet mellem rig og fattig.
Pynt op med fastelavnsris og katte.

Pandekager

’Hvide tirsdag’ – absolut sidste dag inden fasten (man brugte
de hvide fristende råvarer: mel, æg, mælk, sukker)

Sommertid + Palmesøndag

Påskemenu

Vi stiller havemøblerne og uret frem



Skærtorsdag

Påskefrokostdag

Påsken er kristendommens største fest, hvor Jesus opstår fra
de døde, og tiden efter er lys og glædelig.

30. marts



Langfredag

Påskefrokost

1. april
2. april




Påskedag
2. påskedag

Påskefrokost
Påskefrokost

15. april



Øko-dag

Økologisk mad

’Køernes forårsfest’ – de økologiske køer kommer på græs.

16. april



Dronningens fødselsdag

’Royal fødselsdagsmiddag’

Vi fejrer regentens fødselsdag med en god middag.

27. april



Store bededag

Hveder

Ingen måtte arbejde på store bede- og bodsdag, så bageren
bagte hvedeknopper dagen inden.

13. maj



Mors dag

Gourmet-menu:

Amerikansk tradition - mødre forkæles med god mad og evt.
overraskelser eller gaver

20. maj



Pinse

Pinsemenu

21. maj



2. pinsedag

Pinsefrokost

13. februar



25. marts



29. marts

Pandekagedagen

Maj

De friske mødtes for at se pinsesolen danse.

5. juni



Fars dag + Grundlovsdag

’Herremiddag’ + evt. rød/hvid dessert

15. juni



Valdemarsdag + kartoflens dag

Menu med de første nye kartofler

23. juni



Sankt Hans

Menu:

Vi fejrer årets længste dag, hvor solen står højest på himlen.

Juli
August

25. august



Sildens dag

Mad med sild, sildebord

En tradition startet i Dragør i 1998, for at fejre vores historisk
set vigtigste næringsmiddel siden middelalderen, silden.

September

1. september



Øllets dag

Mad med øl, øllebrød

Det gode øl fejres

8. september



Æblets dag

En ret med æbler

15. september



Fiskens dag

En ret med fisk

En hyggelig tradition startet på Fejø i år 2000. Vi fejrer de
lækre smagfulde danske æbler i mad og desserter.
En nyere tradition, indført for at fejre havets sunde og gode
råvarer, og få os til at spise mere fisk.

28. oktober



vintertid

31. oktober



Halloween

Menu:

10. november



Mortens aften

And

En fransk præst (Martin), som ville undgå at blive gjort til
biskop, gemte sig i en gåsesti. Gæssene skræppede op og
afslørede hans skjul, og så blev han biskop alligevel.

17. november



Vildtmenu

3 retters vildtmenu

Vildtsæson for hårvildt d. 1. oktober til d. 31. 1, rådyr, dådyr
og sika

1.-4. søndag før juleaften



Advent

’Advents-kringle’

De fire søndage i advent op mod jul kan højtideliggøres med
kage som man spiser, mens adventskransen tændes.

Slutningen af november
– slutningen af december



Julefrokost

Julefrokostbuffet, ris a la mande

Til den traditionelle julefrokost, hygger vi os over en masse
lækre retter, som ofte ledsages af øl og snaps.

24. december
25. december
26.december





Juleaften
1. juledag
2. juledag

Flæskesteg/andesteg, ris a la mande
julefrokost
julefrokost

Juleaften og juledagene behøver vist ingen beskrivelse, vi
kender alle de grundlæggende traditioner.

Nytårsaften

Nytårsmenu

juni

Oktober

November

December

31. december



Frederik den 7. underskrev Danmarks Riges Grundlov i 1849.
Ligesom mors dag, fejres fædre på denne dag.
På denne dag i 1219, faldt Dannebrog ifølge myten ned fra
himlen, og vi spiser de første nye kartofler.

Halloween/Allehelgensaften er en gammel hedensk skik,
hvor man ærede de døde og tændte bål/lys for at udrense
det gamle og give plads til genfødsel og frugtbarhed.

Årets sidste aften fejres traditionelt med en god middag og
en stor fest. Kl. 24 affyres fyrværkeri for at byde det nye år
velkommen.

