
Materialet er udarbejdet i forbindelse med projektet „Læsesucces for ordblinde børn  
– et tværfagligt samarbejde om ordblinde børns læseudvikling.“
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LST-strategier
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Tekstsamling til LST-strategier
Tekst A: 
At kysse en vandmand 

Hvem ved, hvordan man

kysser en vandmand?

Måske en landmand 

kan sige, hvordan man

finder en brandmand,

for han har forstand, mand,

på, hvordan man kan 

bruge en brandspand.

For en vandmand på land han

smager af sandvand,

som når man kysser en vandmand

i en spand vand!

 

At kysse en vandmand

For enkelte eksempelteksters vedkommende har det ikke været muligt at finde eller komme i kontakt med den retmæssige indehaver af 
ophavsrettighederne. Såfremt Nationalt Videncenter for Læsning på denne måde måtte have krænket ophavsretten, er det sket ufrivilligt 
og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde videncenteret indhentet tilladelse i forvejen. 
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Tekst B: 
Pizzamenu

Frost Tomatsauce, skinke, pølser  45.-
 
Magarita  Tomatsauce, ost, oregano  50.-
 
Hawaii Tomatsauce, ost, skinke, ananas  50.-
 
Peppe Pepperoni, rød peber, løg, chili  50.-
 
Bolognaise Tomatsauce, ost, bolognaisesovs, skinke, ananas  55.-
 
Venedig Ost, hakket oksekød, kylling, pølser  60.-
 
Vegetar Tomatsauce, champignon, æg, mozzarella, rød peber, chili  60.-
 
Garlic Hvidløgscreme, mozzarella, skinke, løg  65.-
 
Turbo Ost, champignon, cocktailpølser, oregano  65.-

Mafioso Tomatsauce, mozzarella, ansjoser, oliven, artiskok, chili  70.-

Dellamam Tomatsauce, ost, oksemørbrad, gorgonzola  75.-

Calzone Lukket pizza; ost, spaghetti, fløde, bacon  75.-

menu
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Tekst C
Anders And på rekordjagt

Vidste du, at Anders i mange år har kæmpet for at slå verdensrekorden i alle mulige 
(og umulige) discipliner?

Her er et udpluk af de mange skøre rekorder, som Anders And i tidens løb har 
prøvet at slå:

• Trille en ært med næbbet i længst tid (AA&Co. nr. 4/1983)
• Stå på toppen af en pæl og synge ”I østen stiger solen op” (AA&Co. nr. 22/1993)
• Bage verdens længste stykke makaroni (AA&Co. nr. 34/2006)
• Vende en pandekage flest gange (AA&Co. nr. 4/1983)
• Snitte flest agurker på 2 minutter (Onkel Joakim nr. 7/1985)
• Stangspring hen over flest bybusser (AA&Co. nr. 48/1988)
• Spille mundharmonika under vandet i længst tid (AA&Co. nr. 4/1983)
• Springe ned i en vaskebalje fra det højeste sted (Onkel Joakim nr. 7/1990)

Men indtil videre er det kun lykkedes ham at slå én eneste rekord – nemlig som 
den person i verden, der har kikset allerflest rekordforsøg.

Foto: ©Disney/Story House Egmont – Kilde: andeby.dk
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Tekst D
Jordbærpandekager med vaniljeis

Jordbærpandekager med vaniljeis
4 portioner

Ingredienser:

3 æg

0,5 dl mælk

½ vaniljestang

1 tsk mandelessens

1 spsk. maizena

20 g smør

500 g friske jordbær

Lidt olie

4 kugler vaniljeis

2 spsk. flormelis

4 kviste mynteblade

Sådan gør du:

 1 Bland æg, mælk, vaniljekorn og mandelessens i en skål.

 2 Tilsæt maizena og rør blandingen godt sammen.

 3 Smelt smørret i en gryde og lad smørret køle lidt af.

 4 Bland det afkølede smør i skålen.

 5 Skyl jordbærrene og læg 100 g til side til pynt.

 6 Mos resten af jordbærrene med en gaffel.

 7 Bland jordbærmosen i skål.

 8 Bag pandekagerne på en varm pande med lidt olie på.

 9 Anret pandekagerne på tallerkner med vaniljeis.

 10 Pynt til sidst med jordbær og mynteblade.

https://www.dk-kogebogen.dk/opskrifter/17255/jordbaerpandekager-med-vanilleis 


