
 Spørgsmål og svar

Molboløb d 6. januar 2019

Der er gået kage i den

I Dyrene i Hakkebakkeskoven bytter  bagerlærlingen  rundt 

på sukker og peber. Hvor meget peber kommer i kagerne?

100 g

J 1 kg

2 kg

Colombus opdagede Amerika. Men retningsfornemmelsen 

gik i kage. Hvilket land troede Colombus, at han var 

kommet til?

Australien

Kina

J Indien

Hvad hedder den yngste deltager i Den Store Bagedyst 

2018?

Kristoffer

Elissa

J Emil

En jødekage er en kage, som vi danskere gerne spiser til 

jul. Hvilket krydderi giver jødekagen dens karakteristiske 

smag?

J Kanel

Kardemomme

Safran

I børnesangen ”Klappe, klappe kage” skal der bages. Men 

hvilken slags kage?

J En dejlig søsterkage 

En rigtig fødselsdagskage

En dejlig julekage



Sang: Der bor en bager I Nørregade, han bager kringler 

og…?

Pebernødder

J Julekage

Søde sager

Der går hele tiden ”kage i den” for Emil fra Lønneberg. 

Hvad er det, han får hovedet i klemme i?

En kageform

J En suppeterrin

En syltekrukke

At ”have en kage i ovnen” kan betyde, at man rent faktisk 

er ved at bage en kage. Men det kan også betyde noget 

andet. Hvad?

At det går helt galt med madlavningen

J At man er gravid

At man er ved at gøre klar til en fødselsdagsfest

Hvad er en ”futsko”? 

Et sønderjysk rugbrød

J En aflang brunsviger

Flutes bagt af rugmel

En by i Danmark er berømt for sine honningkager. 

Hvilken?

J Christiansfeld

Ribe

Assens

Hvor kommer drømmekagen fra?

Broager

Brædstrup

J Brovst



Hvad er IKKE en kage?

Kiksekage

J Huskekage

Lykkekage

Birkes bruges ofte på franskbrød og rundstykker og i visse 

europæiske lande også på kager. Men hvad er det 

egentlig?

J Frø fra opiumsvalmuen

Frø af særlige små solsikker

Granulat af skaller fra hvedekerner

Den italienske dessert der består af mascarpone, kakao og 

ladyfingers, som er vædet med stærk kaffe hedder?

Panforte

J Tiramisu

Panna Cotta

På hvilket sprog hedder kage ’gâteau’?

Spansk 

J Fransk

Italiensk

Hvad vil det sige at ”mele sin egen kage”?

At man bager en hjemmebagt kage

J At man plejer sine egne interesser

At man er dygtig til at bage

Din kollega har stjålet 10.000 kroner fra jeres arbejdsplads. 

Han tilbyder dig ”en bid af kagen”. Hvad betyder det?

J Han tilbyder dig nogen af pengene

Han tilbyder dig et stykke kage for at tie stille

Han skifter emne, for han ved, at du elsker kager



I 1628 lagde skibet Wasa fra kaj i Stockholm på sin 

jomfrurejse. Skibet var klar til kamp. Men der gik kage i 

den. Hvad skete der?

Et dansk krigsskib lå uden for havnen og skød det i sænk

J Skibet kæntrede i havnen 

Matroserne lavede mytteri, fordi de ikke havde fået løn

Hvad hedder de to dommere i Den store Bagedyst 2018?

J Katrine Foged Thomsen og Markus Grigo 

Mette Blomsterberg og Jan Friis-Mikkelsen

Joakim Ingversen og Micki Cheng

Hvor ligger byen Kagerup?

J I Nordsjælland 

I Sønderjylland

På Ærø
 

Denne kage er en populær kage i Sverige. Men hvad 

kaldes den?

Kaj Kaka

Grönabergatårta

J Prinsesstårta

”Du lige skal spise brød til”! Ok, men hvad betyder det?

at du skal tage mindre smør på brødet

at du ikke skal tage det så tungt

J at du ikke skal tro på det hele 

Hvilken slags wienerbrød kaldes ”bagerens dårlige øje”? 

En kanelsnegl

J En spandauer 

En romkugle



Hvad betyder Petit Four?

Små kvadrater

J Lille ovn

Fire små

Hvad skal et ægte sønderjysk kagebord bestå af?

Egnskager fra syv byer i Sønderjylland

Fjorten forskellige slags kager
J Syv tørre, syv bløde og syv hårde kager 

Hvilken ingrediens er der ikke i en rigtig Ganache?

Fløde

J Smør 

Chokolade

Klejner er sløjfeformede kager som koges i fedtstof. De 

laves for det meste op til jul. Hvad kaldes klejner i Norge?

Kleynur

J Fattigmann

Bowkaka

På hvilket slot foregik Den Store Bagedyst 2018?

J Clausholm

Egeskov

Dragsholm

Hvilken politisk milepæl fejrede Inger Støjberg med 

lagkage?

Man skal give håndtryk for at opnå dansk statsborgerskab

J Stramning nr. 50 på udlændingeområdet 

Inger Støjberg blev udnævnt til integrationsminister

Hvem bliver citeret for ’Har de ikke brød, så lad dem 

spise kage’?

Mette Blomsterberg

J Marie Antoinette 

Madam Curie



Hvad er hævemidler til kager?

J Natron, potaske og hjortetakssalt 

Bagepulver, natron og quinoa

Bagepulver, potaske og sesam

Hvad bruges IKKE på kager?

J Scaling

Frosting

Icing


