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KRYDDERLØYPE

AKTIV
ITE

T: S
FO

Krydderløype er en aktiv og spennende oppgave der barna må smake, lukte og gjette 
på ulike kryddersorter. Krydderløypen utfordrer barnas sanser, gir økt kunnskap om 

ulike krydder og hvordan de smaker, som senere kan anvendes i matlaging. 

Tidsbruk: ca 30-60 minutter
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KRYDDERLØYPE Tidsbruk: 30-60 min

Det finnes mange ulike krydderplanter som bidrar til at mat og drikke blir mer fristende 
og velsmakende. Krydderet gir farge til maten og ulike krydderurter kan med fordel  
benyttes i stedet for salt som smaksforsterker. Nordmenn spiser dobbelt så mye salt 
som anbefalt. Krydder er planter og plantedeler fra ulike frukter, frø, blomster, blad, 
bark og røtter. 

FAKTA

Huskeliste og utstyr: 

Kjøp inn ca 8 - 15 ulike kryddersorter, gjerne 
både malt og hele krydder 
 
 Enkle krydder: Kanel, pepper, oregano,   
 mynte, paprika, chili, ingefær
 Vanskeligere krydder: Spisskummen,  
           kanelstang, nellik, rosmarin, koriander

Skåler/glass

Penn, papir og teip  

Visste du at..
Chili er verdens mest 

brukte krydder. 

FORBEREDELSE:

Legg krydderne i skåler. Bruk gjerne 
krydder dere har på SFO.

Nummerer skålene med papir og 
teip og fordel de utover et langbord.

Pass på å nummerere selve skålen 
og ikke bordet, ettersom barna kan 
flytte på skålene.

Mer info

Om chili https://www.frukt.no/artikler/chili---verdens-mest-brukte-krydder/ 
Krydderfakta: https://snl.no/krydder og  https://www.frukt.no/sok/##!query=krydder

Start aktiviteten med fleip- 

eller fakta-quizen for å lære 

barna mer om temaet
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Introduksjon: Aktiviteten:

Fortell om dagens aktivitet 
og hva som skal foregå. 

Snakk litt med barna om 
krydder. Hvilke krydder 
kjenner de til? Hva bruker 
man disse krydderne til?

La barna gå rundt for å lukte og smake på de ulike 
krydderne og skrive ned hva de tror navnet på krydderne er. 

Samle barna igjen når alle er ferdig, og gå igjennom svarene 
sammen med barna. 

Gi et poeng for hvert riktig svar. 

Barnet eller gruppen med flest riktige svar er vinner av 
krydderløypen.

Gjennomføring

1 2

Tips til variasjoner og videreføring
Krydderløypen kan gjøres på tid for å øke spenningsnivået. Grup-
pen som fikk flest riktige svar på den tiden de hadde til rådighet 
blir vinnerlaget.  

Etter krydderløypen er gjennomført kan barna lage hver sin krydderblanding, 
for eksempel tacokrydder, som de kan ta med hjem eller bruke neste gang 
det serveres mat på SFO. 

Voksne eller de eldste barna kan følge de yngste barna gjennom løypen for å 
hjelpe dem med oppgavene.

Tacokrydderblanding 
2 ss malt spisskummen,  
2 ss malt koriander,  
1 ss malt paprika.  
2 ts malt cayennepepper,  
1 ts oregano.

Smak til med salt.
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Krydder er planter fra ulike frukter, blomster, frø, blader og til og med bark! 
(fakta)

De fleste liker litt bark på grøten sin (fakta: kanel)

Man kan dyrke krydderurter i Norge (fakta)

De fleste krydder kommer fra Island (fleip)

Verdens mest brukte krydder er chili (fakta)

Det finnes kun 1 type chili (Svar: Nei, det finnes 200 sorter chili. Og chili-
typene vi spiser mest av i Norge er spansk pepper, jalapeno og habanero) 

Løk kan brukes både som grønnsak og krydder (fakta) 

Man får ikke tak i basilikum og oregano-urter i norske butikker (fleip) 

Krydderet karri har lilla farge (fleip)

Safran er verdens billigste krydder (fleip)

Tacokrydder kommer fra tacoblomsten. Tacoblomsten vokser bare i Mexico 
(fleip: Tacokrydder er en blanding av mange ulike krydder, og disse kan 
kjøpes ferdigblandet i butikken, eller man kan lage sitt eget tacokrydder.) 

FLEIP ELLER FAKTA:

La gjerne barna lage sine egne 
fleip eller fakta-spørsmål! Du kan gjøre quizen mer aktiv ved å merke opp to områder, et fleipområde og et faktaområde, og be barna bevege seg fra den ene til den andre siden avhengig av om de tror det er fleip eller fakta. 
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notater til LOGGEN

Hvor lang tid brukte 
dere på aktiviteten?

Det blir lettere å føre 
loggen om man har tatt 
notater underveis!

PSST!

Beskriv i korte trekk hvordan du/dere 
gjennomførte aktiviteten

Hvilken respons fikk dette aktivitets- 
opplegget av barna?

Hvilke kommentarer eller meninger 
hadde barna om aktiviteten? 

Før inn loggen 
fortløpende på  
nettsiden - du finner 
den i menyen.
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