Svar på gåtorna – 1. Gorilla. 2. Skogvaktaren 3. Lagen måste
ha sin gång. 4. De sitter i drag. 5. Han saknar klass. 6. Båda
går ronder. 7. Titta, en ängel. 8. Please close the door, I am
dressing. 9. En potatis med högt blodtryck. 10. Väldigt stora
händer. 11. Staketet.

#snackanochskalis

--- Här är några kluriga gåtor...
1. Vilket djur i djungeln går sämst?
2. Vem kan alltid inta sin lunch på stubben?
– Svaren hittar
3. Varför springer poliser så sällan?
4. Varför blir schackspelare så ofta förkylda?
du längst upp på
5. Hur känner du igen en arbetslös lärare?
denna sida.
6. Vad är det för likhet mellan boxare och läkare?
7. Vad sa musen när han såg en fladdermus?
8. Vad säger salladsdressingen när man öppnar kylskåpsdörren?
9. Vad är en rödbeta?
10. Om du har fyra apelsiner i höger hand och fem
apelsiner i vänster hand, vad har du då?
11. Vad går runt trädgården utan att röra sig?

SKALIS

Detta visste du
inte om ägg?
•

ÄGGKUNSKAP
Bra att veta om ägg?
Ja, en forskning visar att ägg
innehåller en specifik form av
D-vitamin. Den sortens D-vitamin är fem gånger så effektiv
som vanlig D-vitamin. Och
varför är D-vitamin så viktigt
för oss som bor i Norden?
Vi svenskar riskerar ju faktiskt att lida av just D-vitaminbrist under ett speciellt halvår
– vinterhalvåret. Solen lyser ju

inte superstarkt varje dag på
vintern och det är därifrån vi
hämtar en större del av D-vitaminerna till kroppen.
Det har till och med varit
sådan brist för oss att Livsmedelsverket föreslagit att öka
dosen av tillsatt D-vitamin
i flera olika livsmedel. Men
forskningen visar att det kanske inte behövs, i alla fall inte
för äggätare.

Källa: Flertalet sidor på Internet inklusive Wikipedia.
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Onödigt vetande om ägg?
Världens största hönsägg lades
av en amerikansk höna och
vägde 454 gram. Det innehöll
dubbla skal samt två gulor och
var nästan åtta gånger så tungt
som ett normalt hönsägg.
Generellt värper äldre hönor
större ägg och yngre hönor
värper mindre ägg. Stora ägg
är för övrigt skörare i skalet än
mindre ägg.

GLAD PÅSK!

•

Storleken på ett ägg beror
på åldern på hönan som
värpte det?
Ung höna = litet ägg,
Gammal höna = stort ägg.
Sen är det så att stora ägg
har tunnare skal, eftersom
hönan använder samma
mängd kalk oavsett om
ägget är litet eller stort.
Skalet på ett hönsägg har
cirka 10 000 porer, vardera
med en diameter på 0,017
millimeter. Under de 21 dagar som ägget ruvas tar det
upp cirka sex liter syrgas
samt avger fyra och en halv
liter liter koldioxid och elva
liter vattenånga.

SNÄCKAN & SKALIS ÄVENTYR
NU HAR JAG
FÄRSKA ÄGG.
TACK BONDEPER
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SKALIS!
NU KAN VI
ÄTA.

WWW.CARAVANCLUB.SE/SNACKANOCHSKALIS

KOLLA VÅR WEBBSIDA
SNÄCKANS OMELETT!

Äggjakt

Inom- eller utomhusaktivitet

Du behöver:
Ägg att gömma (hårdkokta eller godisägg).
Sedan är det den allra mest klassiska påskleken – påskäggsjakt.
Leken är simpel – den som hittar flest ägg vinner.
Du kan gömma äggen både inomhus och utomhus och även skriva
små ledtrådar för en riktig skattjakt. Det är upp till din egen fantasi!

ÄGG-QUIZ
ONLINE

– VINN
BIOBILJETT!

HÖNSÄGG
Ett medelstort ägg på
ca 55 g (utan skal) innehåller
ca 7 g protein, 5 g fett och
i princip inga kolhydrater.
Ägg innehåller en rad vitaminer
och mineraler varav de flesta
finns i gulan.
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