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Læs og lær  

Om slik 





Mange børn og voksne kan lide slik. Vi spiser slik, 

når vi er lækker-sultne. Vi spiser slik, når vi vil 

hygge os. Når det er fredag, skal mange børn se 

Disney Sjov. Så må man tit få fredags-slik.  

Måske får du fredags-slik. Måske køber du en 

pose blandet slik. Måske får du bland-selv-slik.  



 Ja Nej 

Kan du lide slik?   

Kan du lide vingummi?   

Kan du lide lakrids?   

Kan du lide chokolade?   

Kan du lide en slikke-pind?   

Kan du lide skum-fiduser?   



Her kan du se vingummi. Her kan du se vingummi-

bamser. De er lavet af vand, sukker, glukose, 

smags-stof, farve-stof og gela-tine. Gela-tine gør 

vingummi-bamsen lidt mere sej at tygge. Det var 

en mand fra England, der fandt på vingummi. Han 

hed Charles Maynard. Han kom fra London. Han 

fandt på vingummi i 1909. Der er mange slags 

vingummi. Kan du mon lide vingummi?  



Når man laver vingummi, skal man bruge:  

 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

____________ ____________ 



Her kan du se lakrids. Du kan få lakrids i mange farver. Lakrids kan 

være sødt, surt eller stærkt. Når man skal lave lakrids, skal man 

bruge lakrids-pulver. Lakrids-pulver er lavet af lakrids-rod. Du 

skal også bruge sukker, mel og salmiak. Man putter det i en gryde, 

og så skal det koge til en tyk masse. Det kan man forme, som man 

vil. I gamle dage lavede man lakrids. For 4300 år siden brugte man 

lakrids i Kina. Det var medicin i Kina for 4300 år siden. Også 

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

han døde.  



 Ja Nej 

Lakrids kan have mange farver   

Lakrids er altid sort   

Der skal lakrids-rod i lakrids   

Man havde lakrids i Danmark for 4300 år siden   

Ægyptens farao kunne lide lakrids   

Ægyptens farao fik lakrids med i sin grav   



Jeg kan se... 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 



Måske kan du godt lide chokolade. Når man skal 

lave chokolade, skal man bruge kakao-pulver,  

kakao-smør og sukker. Man kan få mørk, lys og 

hvid chokolade. I et varmt land kan man dyrke 

kakao-bønner. De kakao-bønner bruger man til at 

lave kakao-pulver og kakao-smør. I Mexico i meget 

gamle dage fandt man på at dyrke kakao. Man 

kunne bytte kakao til andre ting. Schweiz er det 

land i verden, hvor folk spiser mest chokolade.  



Skriv 

Når man skal lave ______________________, skal 

man bruge kakao-_______________________,  

kakao-__________________________ og sukker. 

Man kan få mørk, _______________ og hvid chokolade. 

I et ______________ land kan man dyrke kakao-bønner. 



Du kan se skum-fiduser på billedet.  

En skum-fidus er sød og blød. Man kan putte 

en skum-fidus i en kop varm kakao. Man kan 

sætte en skum-fidus på en pind og riste den 

over et bål. En skum-fidus er lavet af  

sukker, sirup, æggehvide, vand og gelatine.  



Når man laver skum-fiduser, skal man bruge 



Kan du godt lide slik? Skriv hvad du godt kan lide. 



I Danmark spiser vi meget slik. I Danmark får 

hver dansker mere end 6 kilo slik om året. Det 

er ret meget. Nogen spiser mere. Nogen spiser 

mindre. Nogen spiser slet ikke slik. Vi er det 

land i verden, hvor man spiser mest slik.  

I Tyrkiet spiser man ikke mere end 1 kilo slik 

om året.  



Skriv 

I Danmark _____________ vi meget slik. 

I Danmark får hver _______________ 

mere end ______________ slik om året. 

Det er ret meget. Nogen spiser _________. 

Nogen spiser _______________. Nogen 

spiser slet ikke _________________.  


