
En snöig vinterdag vaknade Sebbe Surmjölk, som bodde i 
kylskåpet, upp till ljudet av klingande skratt och fnitter utifrån. 
Han sköt upp dörren i smyg och hasade sig fram till fönster-

brädet. Då såg han var skrattet kom ifrån: ett gäng MatRadar-figurer 
åkte nedför backen! 

Sebbe Surmjölk såg Alex Eko-Gurkman, en lång, grön gurka, rulla 
nedför backen som en skottspole. Turbo Terttunator, den rödkin-
dade tomaten, kom studsande efter honom kluckande av skratt. 
Triangelformade Kasper Gräddost plogade nedför backen så snön 
yrde i en båge kring honom. Bea Broccoli slungade sig iväg från 
hoppbacken och landade i snön på sina mjuka, gröna blommor. 

Sebbe Surmjölk blev inspirerad och gick ut. ”Får jag hänga med?” 
ropade han uppe på backens krön. De andra figurerna hurrade och 
uppmuntrade Surmjölk: ”Kom ner bara, det är jättekul!”.

Sebbe Surmjölk tog en noggrannare titt på backen: den var brant, 
guppig och ganska långt ner fanns en hoppbacke som innebar en 
minst två meter lång flygresa. Det var en grym flygsträcka för ett 
litet surmjölksglas! 

Sebbe Surmjölk skakade, men han samlade allt sitt mod och lade 
försiktigt sin glasbotten mot backen. Då gled han lite framåt och 
surmjölken skvalpade i glaset – det var nära att den skulle skvalpa 
över kanterna i snön!

”Huuu... Det här är nog ändå inte min grej!”, tänkte han förfärat. 
”Surmjölken hålls aldrig i mitt glas i de där guppen och hoppback-
arna! Och glaset går säkert sönder om jag landar fel”.

”Var inte så sur!”, ropade de äventyrslystna kompisarna, ”det går nog 
bra”.

Då gick det upp ett ljus för Sebbe Surmjölk! Han kom ihåg sina goda 
vänner i köket. Han bad de andra vänta en stund och försvann in i 
huset. 

”Nu krävs det teamarbete!”, hojtade han i köket och samlade ihop 
sina vänner, köksredskapen, till hjälp. 

”Saken är klar!”, svarade någon genast i kökslådorna.

På ett ögonblick var samarbetet i full gång: Pontus Plastfolie sträckte 

ut sig till en hatt för Sebbe Surmjölk och Gunilla Gummiband såg 
till att Pontus hölls stadigt på plats. Kalle Ägg-Kartong lovade mjuka 
upp guppen, och Maria Margarin svepte lite fett under bottnen på 
Kartongen för att få ett bättre glid i backen. Tillsammans hasade de 
sig alla upp på backen. Efter en stunds beslutsam tystnad åkte de i 
väg i rasande fart. 

Nere tittade de andra figurerna förundrade på hur Sebbe Surmjölks 
team studsade från gupp till gupp. Men mirakulöst nog gav samar-
betet resultat: Surmjölken hölls kvar i glaset tack vare Pontus Plastfo-
lies och Gunilla Gummibands tajta grepp. Och tack vare margarinet 
på bottnen av äggkartongen gled hela gänget nedför backen i en fruk-
tansvärd fart. Nu närmade de sig den stora hoppbacken. Sebbe 
Surmjölk höll ett stadigt grepp om Kalle Ägg-Kartong, som befann sig 
längst ned i teamet, och hela gänget slungades upp i luften och gjorde 
ett flyghopp som inte liknade någonting som tidigare skådats i hopp-
backen!    

Uppe i luften undrade Sebbe Surmjölk nervöst hur det riktigt skulle 
gå med landningen. Men han litade på sina vänner, och inte utan 
orsak. När de landade på marken lyckades Pontus och Gunilla än 
en gång skickligt hålla surmjölken i glaset, och Kalle Ägg-Kartong 
fjädrade med sin kartong så att han fick ner hela gänget i en mjuk 
landning. 

Alex Eko-Gurkman, Turbo Terttunator, Kasper Gräddost och Bea 
Broccoli glodde en stund förbluffade på Surmjölks segerrika team 
som gled fram till dem. Så utbrast de i rungande hurra-rop och lyfte 
Sebbe Surmjölk och hans team upp på sina axlar: ”Surmjölk, 
Surmjölk, Surmjölk”, ropade de. 

Sebbe Surmjölk var lite yr, men samtidigt full i skratt. Efter detta 
tyckte ingen längre att ”sur mjölk” var något tråkigt och klibbigt, 
utan en skarp och fyndig dryck som förstod att det är roligare – och 
tryggare – att göra saker tillsammans!

→ Barnen lär sig om: skillnaden mellan mod och våghalsighet, 
styrkan i samarbete, matens former, färger och konsistens.

→ Anvisningar till fostraren: Efter sagan kan ni diskutera vilka egen-
skaper matfigurerna i sagan har.

Sebbe Surmjölks backåkning


