
Meny
Det er ikke lov å brenne bål i skog og mark den helgen arrangementet går av stabelen. Det
optimale er å lage maten på et godkjent ildsted, for å få den rette jungelfølelsen. Det er også
mulig å søke den lokale brannsjefen om dispensasjon fra bålforbudet. Be ulvungene ta med
matpakker til brødmåltidene, f.eks frokost og lunsj på lørdagen..  

Det er mest spennende å lage mat på primitivt vis. Med mat på primitivt vis mener vi mat
laget med enkle hjelpemidler i friluft.  Det er tilberedningen som er primitiv, ikke selve
maten.  Meningen er å lage god mat på tur uten å ha med for mye utstyr. Mat på primitiv vis
skjer over glør, ikke høye flammer. Her har vi samlet noen oppskrifter dere kan prøve. 

Baloos pinnebrød.
 2 kopper hvetemel
 1 ts bakepulver
 ½ ts salt og 1 ss sukker
 ca 1 kopp vann
Ha mel, bakepulver og salt i en bolle.  Spe med vann til passe deig.  Ta av
barken ytterst på en frisk pinne og tvinn deigen rundt pinnen.  Hold spiddet over
glørne til brødet er passe stekt.  Ta brødet av pinnen og fyll evt. hullet med
syltetøy.

Shere Khans innbakte pølse.
Tre pølsen inn på grillspiddet på langs (som er spisst og rent for bark, unngå rogn - 
gir besk smak) og tvinn et tynt lag med pinnebrød utenpå pølsen.  Stekes over glørne.

Won Tollas egg i glør
Prikk hull i begge ender på egget.  Skrap vekk glørne og legg egget på den varme jorden
(steinene).  Dekk egget med varm jord, aske og et lag glør.  Etter ca 15 min. er egget hardkokt.

Potetegg a la Mowgli
Skjær toppen av en potet og hul den ut.  Hell egget oppi.  Fest toppen på poteten igjen med en
- to småpinner eller fyrstikker.  Skjær litt av bunnen så den står stødig.  Sett potetegget i
glørne ca 10 min.

Bakt potet med kjøtt, slik Bagheraa lager det
Skjær lokket av en potet, hul den ut så veggene blir tynne.  Lag en blanding av potetinnmat,
kjøttdeig, finhakket løk, salt og pepper. Putt blandingen ned i poteten  og fest lokket som
ovenfor.  Sett poteten i glørne ca 15 min.

Stekte epler på jungelvis
Ta ut kjernehuset på et stort eple.  Fyll det med rosiner, sukker, kanel og evt. mandler/nøtter.
Pakk det inn i aluminiumsfolien (smør det evt. med smør).  Sett pakken i glørne i 15 minutter.
Eplet kan også grilles på spidd over glørne.

Slipp jungelen løs!


