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Föreningen Hovdala Vänner hittade en skatt med handskrivna recept i Västra Göinge Hembygdsmuseums
gömmor.
Recepten var skrivna av Charlotta Ehrenborg och hennes döttrar Elsa och Eva Ehrenborg. Föreningen och
dess medlemmar har nu bakat sig igenom ett antal av recepten och ett urval av dessa presenteras i Bakboken.
Här finns både kända och okända kakrecept.
Många är underbart goda, någon nästan oätlig, i alla fall med dagens smaklökar. Så prova och smaka er fram
genom recepten. Föreningen Hovdala Vänner har till syfte att främja och utveckla intresset för Hovdala med
närområde, dess byggnader, miljöer och historia samt arbeta för bevarande och dokumentation av gamla seder
och traditioner och sträva efter att sprida kunskap.
- Martin Ohlsson, kökschef Örenäs Slott. fl … Hovdala – Utgrävningarna vid slottet avslutade. Föreningen
och dess medlemmar har nu bakat sig igenom ett antal av recepten och ett urval av dessa presenteras i
Bakboken. Recepten var skrivna av Charlotta Ehrenborg och hennes döttrar Elsa och Eva Ehrenborg.
Färg Vit/gul Bredd 47 cm Längd 10,4 m Mönsterupprepning 23 cm Tapetklister av. Hovdala har sina rötter
ner i 1500-talet och är idag ett nationellt kulturarv. Recept från Masala – en resa till Indiens kök. Jag har bara
ändrat på garneringen. Här har vi samlat inspiration.

Fru Johanssons tårta från Hovdala. Jag vill tipsa er om Christinas bakbok Sockerchock. Bakbok: Från
Hovdalas kök Föreningen Hovdala Vänner. Hovdala slottsrestaurang och Fröknarnas café,. Föreningen
Hovdala Vänner hittade en skatt med handskrivna recept i Västra Göinge Hembygdsmuseums gömmor.
Fröknarnas Café vid Hovdala Slott strax söder om Hässleholm är. Recept från Hemmets Journal Wanås består
av ett slott, ett ekologiskt jordbruk, en konsthall, en skulpturpark med en permanent samling på över 50 verk,
samt en butik och ett kafé. Maten tillagas av lokala råvaror inspirerad av slottets historia. Vi hittade utmärkta
resultat inom 40 km från Hässleholm.
Arkitekturen är noga genomtänkt och passar utmärkt till gästabud såväl som till moderna fester, julbord
gåsamiddag och konferenser. Vilket i sin tur ledde till att jag tvingades säga upp personal, två i köket och två
i restaurangen.

