
En kontroll tas av din hink med mjölk – du klarar 
det! Mjölken är prima – hoppa fram två steg. 

Oj oj oj, det gjordes ingen kvalitetskontroll av 
mjölken innan du gick ifrån bondgården, hoppa 
tillbaks och börja om!

Ack! mjölken har hunnit bli sur – bums tillbaka till 
bondgården och hämta ny.

Som en liten tröst får du slå två gånger efter 
varann nästa gång det blir din tur + välja om du 
vill bry dig om vad som står vid symbolerna du
hamnar på. 

det tar så lång tid att pilla ut den, så du måste stå 
över ett kast.

Det är varmt och svettigt ute – det har blivit fullt 
med baselusker i din hink med mjölk. Du klarar inte 
kvalitetskontrollen den här gången.

Bonden tar sin cykel och kommer i full fart med ny 
mjölk till dig. Hoppa tillbaks tre steg och möt
upp bonden.  

Aj aj, du klarar inte kvalitetskontrollen.

Men du har tur! Du möter en ko som är ute på 
promenad. Backa tillbaka fem steg, så får du ny 

fotbad i din hink med mjölk.

Du klarar kvalitetskontrollen!

gärna med lite mjölk i. Du får stå över ett kast och 

Du får skjuts av en kvalitetskontrollant som kommer 
cyklandes. Ända bort till hink-lagningen närmast 
mejeriet får du åka med!





Det behövs en extra noggrann kvalitetskontroll av 
mjölken. Det tar lite tid, så du måste gå tillbaka 
två steg och stå över ett kast. 

 

Ojoj, det börjar störtregna! Hoppa till hink-
lagningen bredvid osten och älgen för att ta skydd. 
Skynda dig innan det kommer vatten i mjölken!

Ojdå! Mjölken har blivit sur. Du blir också sur
 – och byter din hink med mjölk mot en annan 
spelares, som istället får bege sig till bondgården 
för att hämta ny!

(välj en annan spelare)

Det har hamnat fullt med granbarr i din hink med 
mjölk. Hoppa tillbaka två steg och rensa bort dem. 

Det är toppen-kvalité på mjölken – du blir så glad 
att du hoppar fram fem steg!

Vid kvalitetskontrollen upptäcks en fripassagerare; 
det är den tjocka bondkatten som gömt sig i hinken 
– all mjölk är uppdrucken. 

Hoppa tillbaka två steg och möt upp bonden som 
kommer för att hämta upp katten och fylla på din
hink med mjölk!

En synnerligen god mjölk tycker kvalitetskontrollanten; 
kliv fram två steg. 

Kvalitetkontrollantens spetsiga näsa råkar göra ett hål 
i hinken, skynda dig till närmaste hink-lagning! 




