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Molboløb d 20. februar 2022

Kager
Hvad bager Rasmus Klumps mor til Rasmus og hans 
venner? Se i øvrigt ekstra godt på billedet, du skal huske 
det til senere!

J Pandekager
Æbleskiver
Kanelsnegle

Hvilken farve var ’lakridshåret’ på kagepigen på forrige 
post?
Lysebrunt

J Rødt
Sort

Hvad er opskriften på en kage i computerspillet Minecraft?
J Billede A

Billede B
Billede C

Her er en kaj-kage – hvad hedder Kajs gode ven? Se i 
øvrigt ekstra godt på billederne!
Andreas

J Andrea
Anders

Hvor mange kajkager var der tilsammen på billederne på 
forrige post?
5
6

J 7

Hvad hedder kvinden på billedet? Se i øvrigt nøje på 
billedet, for du skal huske det til senere!
Ditte fra Dillerstræde
Mille fra Motorvejen

J Rosa fra Rouladegade

Kvinden med den røde t-shirt og blå klapbukser på billedet 
på post 10: hvad havde hun i venstre hånd?

J En kagerulle
Et piskeris
En stor grydeske

Her er et billede, som viser deltagere, dommere og værten 
for tv-programmet Den store juniorbagedyst. Hvad hedder 
manden, som holder kagen? Se i øvrigt ekstra godt på 
billedet!

J Joakim
Sebastian
Christian



Hvor mange piger og kvinder var der i alt på billedet på 
forrige post?
5

J 6
7

Hvad betyder udtrykket: At have en kage i ovnen
J At være gravid

At man har fået en god idé
At have forstoppelse

Hvad hedder denne kage? Kig i øvrigt godt på billedet, for 
du skal huske det til senere!
Du tror det er løgn

J Den du ved nok
Du gætter den aldrig

Den brune kage på billedet tidligere (for kort svær og lang 
svær var det post 9): hvilke to kager er den en ’krydsning’ 
mellem?
Brunsviger og Chokoladekage
Chokoladekage og Bedstefars skæg

J Drømmekage og Chokoladekage

Hvad laver man klatkager af? 
J Risengrød

Hvedemel
Boghvedemel

Hvad hedder specialiteten blandt lagkager som Conditoriet 
La Glace har?

J Sportskage
Fitnesskage
Løberkage

Hvad hedder denne bolle?
Luciabrød

J Kløbenbolle
Julebolle

Hvilken lagkage har Conditoriet La Glace ikke?
Karen Blixen
Volmer Sørensen

J Søren Kierkegaard

Hvad hedder brunkager på svensk?
Julkakor
Tomtekakor

J Pepparkakor

Hvor mange lag er der typisk i wienerbrød?
16
24

J 27



Cookies – der er faktisk fire typer på en hjemmeside. Hvad 
hedder disse fire typer?

Lovpligtige, grafiske, hastighedscookies og nødvendige
J Nødvendige, statistiske, funktionelle og marketing

Generelle, computercookies, lovpligtige og funktionelle

Bruden og gommen skærer sammen det første stykke af 
brudekagen. Hvad repræsenterer dette?
Frugtbarhed

J Evig troskab
Evig lykke
 

Hvem var Mette Blomsterberg dommer sammen med i de 
første fem sæsoner af Den store bagedyst?
Peter Ingemann
Markus Grigo

J Jan Friis-Mikkelsen

Hvilke ingredienser bruges til at lave toplaget på en 
drømmekage?

J Brun farin, smør, mælk og kokosmel
Smør, sukker og kanel
Flormelis, vand og kakao

Hvor mange hhv. bløde og sprøde kager skal der som 
minimum være på et sønderjysk kaffebord?
3 og 3
4 og 4

J 7 og 7

Hvor mange sæsoner har der været af Den store 
bagedyst?
7

J 10
12

Hvilken musikgenre spilles af gruppen ”Slice The Cake”?
J Dødsmetal

Fusionsjazz
Mumble rap

American Pie er et musiknummer, som bl.a. Madonna har 
lavet en coverversion af. Men hvem har oprindeligt skrevet 
og indspillet nummeret?
Elton John

J Don McLean
John Lennon



Hvornår udkom den første film i filmserien ”American Pie”?
J 1999

2009
2015


