
Sodabrød Model 1914
Madanmeldelse

Da jeg i artiklen Engelske feltbagerier gengav en brødopskrift fra 1914, havde jeg nok kun i min vildeste 
fantasi forestillet mig, at nogen ville afprøve den i praksis. Men som det så ofte før er konstateret, så 
overgås fantasien kun af virkeligheden, og således også i dette tilfælde.

Webmasteren havde med sædvanlig omhu for kvaliteten af de informationer, han bestyrer, valgt at 
efterprøve mine oplysninger og kunne derfor under et nyligt haveselskab præsentere forsamlingen for et 
Sodabrød Model 1914, som må være et passende navn til Bread made with baking powder.

Efter sigende var opskriften fulgt til punkt og prikke 1), om end brødet var bagt i en moderne ovn (vist 
nok af fabrikatet Voss) frem for en af fortidens feltovne.

Bedømmelse

Resultatet? Et kompakt lille brød, med sprød skorpe og fast krumme, der efter min mening smagte rigtig 
godt. Det faldt også i god smag hos de øvrige prøvespisere, skønt en enkelt dog fik mindelser om snobrød, 
hvorefter han straks tilføjede, at sodabrødet dog ikke smagte brændt!

Afslutning

Om det nu er første skridt i retning af en "web-catering facilitet" 2), ved jeg ikke, men for det kunstneriske 
såvel som det smagsmæssige indtryk, så bedømmer jeg indsatsen til mindst fem tumbs-up!

Tak, Kaare. Du greb virkelig handsken!

Ikke en Voss-ovn, men ...



Tilbredning af mad under feltforhold, cirka 1914.

Soldaterne på postkortet ser ud til at være fotograferet under en øvelse og det hvide bånd om kasketterne
viser, at de er på det fjendtlige parti. Til højre i billedet ses en water car, mens køkkenvognen i
baggrunden ser ud til at være et udskrevet/lejet civilt køretøj. Hverken enhed eller dens våbenart lader sig
umiddelbart identificere.

Per Finsted

Noter

1) Opskriften var jo dels beregnet til bespisning af en større flok, dels ikke så præcis på alle punkter, så
jeg måtte sjusse lidt. Jeg anvendte 500 g mel og to tsk. bagepulver. Bagetiden var 45 minutter.

2) Jeg kan berolige med, at jeg ikke har planer om at udvide aktiviteten.

Webmaster


