
Bilar
Ahlgrens bilar lanserades 1953 av företaget
Ahlgrens i Gävle. Sveriges mest sålda bil har

funnits i varianter som däck, vägskyltar,
limousiner, husvagnar, doftgranar och rosa

rattar, till förmån för bröstcancerfonden.

Vad försökte Ahlgrens egentligen göra när
de av misstag skapade sina bilar?

1. Marshmallows
X. Skumtomtar
2. Gelébönor

Ferraribilar
Ferraribilar tillverkas av det danska

företaget Toms som grundades 1924 av
apotekarna Hans Trojel och V. H. Meyer,

Tom står för Trojel och Meyer. 1985
lanserades deras Ferraribilar i gelé, men

vilken smak har originalet?

1. Jordgubb
X. Hallon
2. Röda vinbär

Polkagrisar
Amalia Eriksson var den första som

tillverkade polkagrisar. 1859 fick hon
tillstånd av magistraten i Gränna att bedriva

sockerbageri och tillverka karameller.

Polkagrisar är uppkallade efter dansen
polka som var populär då, men varifrån

kommer ändelsen -gris?

1. Gris är ett gammalt ord för godis.
X. Polkagrisar var förr formade som grisar.
2. De som åt dem kallades gottegrisar.

Döskallar
Döskallar passar särskilt bra på halloween
och sedan 2001 har företaget BUBS
tillverkat döskallegodis. De är särskilt kända
för sina skallar med smak av hallon-lakrits.

Vad betyder BUBS?

1. Bubs betyder döskalle på grekiska.
X. Akronym av Bernt, Ulrik, Birgitta, Stefan.
2. Förkortning av ordet bubblegums,
tuggummin på engelska.

Polly
Polly lanserades 1965 av Svea Choklad i

Norrköping. Under åren har Polly funnits i
många olika smaker och även samarbetat

med flera svenska kändisar som släppt
egna Polly-påsar. Vilken kändis har Polly

INTE samarbetat med?

1. Dregen
X. Sean Banan
2. Molly Sandén

Kexchoklad
Kexchoklad består av chokladfyllda rån

doppade i mjölkchoklad. Sedan 1976 har
den varit Sveriges mest sålda

konfektyrprodukt.

Cloetta har tillverkat kexchoklad sedan 1921
men den fick namnet Kexchoklad 1938.

Vad hette chokladkakan innan?

1. Go' & glad
X. Ruter
2. Five o' clock
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Nöt-Crème
Karamellhandlare Bror Printzell i

Hässleholm kom 1961 på idén att ta
fyllningen inuti hårda karameller och sälja
den löst. Han motiverade det med ”Det är

ju det gottaste man vill åt!”.

Nöt-Crème innehåller förutom hasselnöt en
till slags nöt, vilken?

1. Mandel
X. Jordnöt
2. Cashewnöt

Djungelvrål
Djungelvrål lanserades 1982 och består av

saltlakrits. Saltlakrits är godis med
lakritssmak som fått en salt smak genom

tillsats av saltet salmiak (ammoniumklorid).

Djungelvrål föreställer fyra olika djur.
Vilket djur finns INTE i blandningen?

1. Elefant
X. Ekorre
2. Papegoja

Gott & Blandat
Gott & Blandat lanserades 1979 av Malaco,
som stod för Malmö Lakrits Compani.
Namnet var mer bokstavligt på den tiden
då påsen innehöll det som blivit över när de
förpackat sitt lösgodis, med olika innehåll
varje gång. Vad finns INTE i påsen idag?

1. Salt sill (lakritsfisk)
X. Vingummi apelsin
2. Kolaskruv

Kinderägg
Michele Ferrero ville skapa chokladägg med

leksaker i så barn kan få en överraskning
varje dag, istället för bara på påsk. De skulle
också innehålla mycket mjölk för att locka

mammor att köpa godiset till sina barn.

Vilket land kommer Kinderäggen ifrån?

1. Tyskland
X. Italien
2. Frankrike

Daim
Daim lanserades av Marabou 1953.

1987 lanserade GB Glace glassen Dajmstrut
som blivit en av deras mest sålda glassar,
trots att den från början skapades för att
Marabou ville sälja överblivet Daimkross.

Vilken smak har inte funnits som Daimstrut?

1. Apelsin
X. Päron
2. Jordgubb

Svar:
1. 1     Gris är ett gammalt ord för godis.
2. 2     Kexchoklad hette förr Five o' clock
3. X     BUBS står för Bernt, Ulrik, Birgitta och Stefan,
företagets grundare.
4. 1     Ahlgrens försökte göra marsmallows men
lyckades inte få dem tillräckligt stora.
5. 2     Molly Sandén har inte släppt en Polly-påse.
6. X     Ferraribilar har smak av hallon.
7. 2     Det finns ingen papegoja i Djungelvrål. De fyra
djuren är apa, elefant, lejon och ekorre. 
8. 1     Dajmstruten har inte haft smak av apelsin.
9. 2     Det finns ingen kolaskruv i Gott & Blandat.
10. X     Nöt-Crème innehåller hasselnöt och jordnöt.
11. X     Kinderägg kommer från Italien.
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