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26. Uoverskuelige madplaner 

Vi skal en gruppe børn (Alexander, Andreas, Cecilie, Johan, Jonas, Kamilla, Katrine, Klara, Kristian, Laura, 

Mette, Peter, Sofie) og voksne af sted på koloni i en uge, og jeg har som en af de medhjælpende forældre 

fået til opgave at købe ind til børnenes aftensmad. Det foregår på den måde at børnene to og to har valgt 

sig ind på en ugedag, og selv planlagt hvilken aftensmad, bestående af en hovedret med tilbehør, de vil lave 

den pågældende dag. Jeg står nu i det store indkøbscenter Kvik-Ind, og skal forsøge at hitte rede i hvad der 

skal købes ind til de forskellige dage. 

1. Jeg skal købe ind til hovedretterne fennikelgryde, frikadeller, fyldte peberfrugter, laks, lasagne, 

pariserbøf og pizza. 

2. Som tilbehør skal jeg købe ind til flutes, grøn salat, kartoffelmos, pasta, pesto, ris og ærter. 

3. Sofie og Lukas laver mad sammen tre dage før Jonas. Ingen af de tre laver fennikelgryde. 

4. Tirsdag laver to drenge mad sammen og torsdag er det Klaras tur sammen med en anden pige. 

5. Jeg køber ind til hjemmebagte flutes mandag og til kartoffelmos, som serveres tidligere på ugen 

end pizza. 

6. Peter elsker Pesto, som tilbehør til al slags mad, så det laver han senere på ugen end Alexander 

laver sine elskede frikadeller, dog ikke med hjemmebagte flutes. 

7. Til pariserbøffen serveres der pasta. 

8. Om onsdagen serveres grøn salat og søndagsmenuen lyder på fyldte peberfrugter. 

9. Kamilla laver mad dagen før Laura og dagen efter en pige og en dreng serverer laks. 

10. Mette laver mad sammen med en pige og Katrine laver lasagne. 

11. Andreas laver mad dagen før Kristian. Johan, der ikke kan lide fisk, laver mad to dage før Cecilie og 

dagen efter der serveres ærter som tilbehør. 

 

Spørgsmål: Hvem laver hvilken slags mad i weekenden? 

 

 

Løsningsskema: 

Ugedag Navn1 Navn2 Hovedret Tilbehør 
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Opgaven ”Uoverskuelige madplaner” har været brugt som julekonkurrence 2012 i Fagbladet for danske 

bioanalytikere, og kan findes på følgende link: http://mags.datagraf.dk/dbio/36/ 

Se flere opgaver på: http://physicssusan.mono.net/ 

Følg siden ”logiske opgaver” på Facebook – og få en ny logisk opgave hver dag. 

Salg af logiske opgaver til aviser, blade, magasiner, sociale arrangementer eller lignende kontakt: 

logik.susan@gmail.com  

For løsning skriv til: logik.susan@gmail.com - Det koster 5 kr. pr. opgave. – Husk opgavenummer ved 

bestilling. 
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