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Det här är Blobben. Idag ska hon hjälpa 
kaninen att baka en morotskaka. Kaninen 
bor i hålan under det stora trädet på ängen. -
Hej Blobben! Kom hit, sa kaninen. Kaninen 
stod vid morotslandet -Hej! svarade Blobben.
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Han gick mot kaninen. -Jag har 
plockat morötter men vet inte 
hur många morötter jag 
behöver för en kaka? sa 
kaninen. -Ta tio morötter så får 
vi se hur det blir, sa Blobben. 
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De båda vännerna gick in. Kaninen plockar 
fram ingredienserna medan Blobben tar 
fram redskapen. -Blanda i mjöl, socker, 
mjölk, morötter och ännu mer socker,  sa 
kaninen. -Okej, svarade Blobben. Blobben 
blandade igridiensierna. -Nu kan du hälla i 
dem i formen, sa kaninen. 
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När den stått i ugnen i ca 30 min 
tar dem ut den. -Det luktar gott, 
säger Blobben.  

-Nu bjuder vi in de andra så de får 
smaka, sa kaninen. Snart så kommer 
Ekorren, Grodan och Igelkotten.
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 Nu är det dags att smaka. Men hur 
många delar ska det bli. Hur många 
delar ska kakan bli delad i?
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Ja juste vi var ju fem stycken! 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Och alla gillade kakan! Vilket lyckat bak! 

Slut
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