


Mange børn og voksne kan lide slik. 

Vi spiser slik, når vi er læk-ker-sult-ne. 

Vi spiser slik, når vi vil hyg-ge os. 

Når det er fre-dag, skal mange børn se 

Disney Sjov. Så må man tit få fre-dags-

slik. Måske får du fre-dags-slik. Måske 

køber du en pose blandet slik. Måske får 

du bland-selv-slik. 



 
 

 

Hvad kan du lide? Ja Nej 

Kan du lide vin-gum-mi?   

Kan du lide sød la-krids?   

Kan du lide lys cho-ko-la-de?   

Kan du lide mørk cho-ko-la-de?   

Kan du lide stærk la-krids?   

Kan du lide skum-fi-du-ser?   



Her kan du se vin-gum-mi-bam-ser. De er lavet af 

vand, suk-ker, glu-ko-se, smags-stof, farve-stof 

og ge-la-tine. Ge-la-ti-ne gør vin-gum-mi-bam-sen 

lidt mere sej at tygge.  

Det var en mand fra Eng-land, der op-fandt  

vin-gum-mi. Han hed Charles May-nard. Han kom 

fra Lon-don. Han op-fandt vin-gum-mi i 1909. 

Der er mange for-skel-li-ge slags vin-gum-mi. 

Kan du mon lide vin-gum-mi? 



Kan du huske? 

 

Kan du huske, hvad man bruger, når man skal lave 

vin-gum-mi? 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 



Hvis jeg havde en slik-bu-tik, ville jeg…. 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 



Her kan du se la-krids. Du kan købe rød, sort og salt 

lakrids. Når man skal lave lakrids, skal man bruge  

lakrids-pul-ver. Lakrids-pul-ver er lavet af lakrids-rod. 

Du skal også bruge sukker, mel og sal-mi-ak.  

Man putter det i en gryde og så skal det ko-ge til en 

tyk masse. Det kan man for-me, som man vil.  

Man la-ve-de lakrids for mange mange år siden. For 

4300 år siden brug-te man lakrids i Kina. Man brugte 

det som medicin. Også den Æ-gyp-tis-ke fa-ra-o  

var glad for lakrids. Han fik det med i sin grav, da han 

døde.   



Kan du huske? 

 

For _________år siden brugte man lakrids i Kina. 

 

Den __________________ farao fik lakrids med 

i sin grav. 

 

Lakrids-pul-ver er lavet af _________________ 

_____________________________________ 

 

 



Når man skal lave cho-ko-la-de, skal man bruge kakao-

pul-ver, kakao-smør og sukker. Mange kan rigtig godt 

lide cho-ko-lade. Man kan både få mørk, lys og hvid  

cho-ko-la-de.  

I varme lande kan man dyr-ke kakao-bøn-ner. De  

kakao-bønner bruger man til at lave kakao-pul-ver og 

kakao-smør. De første til at dyr-ke kakao var et folk i 

Me-xi-co, der hed ol-me-ker-ne. De brugte kakao til at 

sælge og bytte til andre ting.  

Schweiz er det land i verden, hvor folk spiser mest  

cho-ko-lade. 



Hvad bruger man til at lave cho-ko-lade? 

__________________________________

__________________________________ 

 

Hvilken slags chokolade kan man købe? 

__________________________________ 

 

Hvor dyr-ke-de man den første kakao-bønne? 

__________________________________ 



Du kan se skum-fi-du-ser på bil-le-det. Skum-fi-

du-ser er bløde og søde. Man kan putte en skum- 

fi-dus i en kop varm ka-ka-o. Man kan sætte en 

skum-fi-dus på en pind og ris-te den over et bål. 

Den skum-fi-dus bliver sprød og man kan spise den 

med kiks eller bare som den er.  

Det kan godt være ret klis-tret, når man spiser 

skum-fi-du-ser ved et bål. 

Skum-fi-du-ser er lavet af sukker, sirup, ægge-

hvide, vand og ge-la-ti-ne.  



Kan du huske? 

 

Man kan putte skumfiduser i en kop __________ 

Man kan ris-te skumfiduser over et __________ 

Det kan være ret _______________________ 

Skumfiduser er lavet af  

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 



 

Hvad er dit yndlingsslik? Skriv her: 

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 



Kan du lide slik-ke-pin-de? 

En slik-ke-pind kan være lavet af bolsje, 

som er sat på en pind.  Bolsje er lavet af 

sukker, drue-sukker og vand. Det skal var-

mes op til det bliver 162 grader varmt. Så 

kan man lave det til slikkepinde. En slikke-

pind kan have mange for-mer og far-ver. 

Den kan smage surt, sødt eller stærkt. En 

slikkepind kan også være cho-ko-lade eller 

ka-ra-mel.  

 



Kan du huske? 

 

 

En slikke-pind er lavet af kakao   

En slikke-pind er lavet af sukker   

En slikke-pind kan man ikke spise   

En slikke-pind kan være stærk   

En slikke-pind er bolsje på en ske   

En slikke-pind er bolsje på en pind   

En slikke-pind kan være af cho-kolade    



Måske kan du lide candy-floss? Candy-floss er  

lavet af sukker. Du kan of-te købe en, når du er i 

ti-vo-li eller cir-kus. Man kan få dem i mange  

farver; hvid, grøn, lyserød og blå. Den vi kender 

bedst er den lyse-røde. En candy-floss er lavet af 

mange små sukker-trå-de. Man har en ma-ski-ne, 

som drejer rundt. Man stik-ker en pind ned i ma-

skinen. Her sæt-ter de tråde sig på den pind og så 

har man sin candy-floss.  

En candy-floss kan ikke tåle vand. 



Kan du lide candy-floss?     __________ 

Er en candy-floss gul?     __________ 

Er den lavet af æg?     __________ 

Kan man spise den?      __________ 

Er den lavet af sukker?    __________ 

Kan en candy-floss være blå?  __________ 

Kan en candy-floss tåle vand?  __________ 



Farv de slikke-pinde i fine farver 



 

I Danmark spiser vi meget slik. Ud af alle lande i EU 

er dan-sker-ne dem, der spiser næst-mest slik. Kun i 

Fin-land spiser man mere slik end i Danmark.  

I Danmark spiser hver dansker 8,18 kilo slik om året. 

Det er ret meget. Nogen spiser mere. Nogen spiser 

mindre. Nogen spiser slet ikke slik. 

I Tyrkiet spiser man ikke en-gang 1 kilo slik om året. 

I Danmark er guld-ka-ra-mel-ler det slik, som folk 

spiser mest af. Lakrids-piber er på en 5. plads.   



 

Kan du huske, hvad du har læst? 

 

I Danmark spiser vi _________ kilo slik om året. 

I Tyrkiet spiser de __________________ om året. 

I __________________spiser man mere slik end i 

Danmark.  

I Danmark spiser vi flest 

_______________________________________  

 



 

Du skal tegne en masse bolsjer.  
Du skal farve dem i fine farver. 


