Mitä mieltä olet
tästä karkista?
väkevä

mieto

makea

suolainen

herkullinen

yököttävä

Anna toinen!

Ei enää ikinä!
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Salmiakki-tekstiin liittyviä kysymyksiä
Jos keskustelua ei synny itsestään, niin sitä voi herätellä kysymyksillä.
Kysymyksiä voi esittää esimerkiksi jokaisen luvun jälkeen.
Anna tilaa keskustelulle tai kannusta osallistujia kertomaan lisää.
Osaan kysymyksistä voi vastata valitsemalla valmiista monivalintavaihtoehdoista.

Väliotsikko

Kysymysehdotuksia

Mautonta ruokaa,
vahvaa salmiakkia

Mistä suomalaisesta herkusta sinä pidät?
(myös monivalinta)
Pidätkö voimakkaan makuisista ruoka-aineista tai karkeista?
Mikä on suosikkisi?
(monivalinta: Mikä voimakas maku maistuu sinusta hyvältä?)
Mitä mieltä sinä olet salmiakista?
(myös monivalinta)

Maun taustalla
kaksi myrkkyä

Minkä makuisesta salmiakista sinä pidät?
(myös monivalinta)

Aluksi lääkettä

Oletko hoitanut jotain vaivaa salmiakkia sisältävillä lääkkeillä?
(myös monivalinta)
Auttoiko lääke?

Salmiakkiteollisuus
kasvaa

Muistatko, milloin maistoit salmiakkia ensimmäisen kerran?
Mitä ajattelit silloin?
(myös monivalinta)
Mitkä olivat lempi-irtokarkkejasi lähikioskilla?
Muistatko mitä ne maksoivat?

Naiset ostavat
enemmän

Minkä ikäisenä sinä olet syönyt karkkeja eniten?
Millaisessa tilanteessa sinä syöt karkkia?
(myös monivalinta)
Otatko salmiakkia matkaevääksi, kun matkustat ulkomaille?
Oletko tarjonnut ulkomaalaiselle vieraalle salmiakkia?
Mitä hän piti salmiakista?

Villejä kokeiluja

Salmiakkia on karkeissa,
mutta mihin muualle salmiakki sinun mielestäsi sopii?
(myös monivalinta)
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Mistä suomalaisesta
herkusta sinä pidät?

Mikä voimakas maku
maistuu sinusta hyvältä?

salmiakki

salmiakki

ruisleipä

sinappi

mämmi

puolukka

hernesoppa

jokin muu maku

jokin muu herkku

ei mikään

Mitä mieltä sinä olet
salmiakista?

Minkä makuisesta
salmiakista sinä pidät?
väkevä

Rakastan salmiakkia.
mieto
Inhoan salmiakkia.
suolainen
Joskus pidän, joskus en.
makea
En osaa sanoa.
en pidä salmiakista

Oletko hoitanut jotain
vaivaa salmiakkia
sisältävillä lääkkeillä?
yskää
kurkkukipua
pyörtymistä
jotain muuta vaivaa
en ole

Millaisessa tilanteessa
sinä syöt karkkia?
kun katson elokuvia
kun olen juhlimassa
kun olen surullinen
joskus muulloin
en koskaan

Muistatko,
milloin maistoit salmiakkia
ensimmäisen kerran?
Mitä ajattelit silloin?
mikä mahtava maku
onpa erikoista
minne syljen tämän
jotain muuta

Salmiakkia on karkeissa,
mutta mihin muualle
salmiakki sinusta sopii?
jäätelöön
viinaan
hunajaan
johonkin muualle
ei mihinkään

