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Sliknationen Michael Rothenborg Hent PDF Intet folk i verden går op i slik som danskerne. Vi sætter slik på
bordet, når vi skal hygge os med hinanden ... og vi gør det, når vi vil trøste os selv. Men hvordan endte bland

selv-posen som nationalspise? Hvad siger den om dansk kultur?

Og hvorfor er det egentlig så svært at stoppe, før skålen er tom?

SLIKNATIONEN er en rejse fra Ga-Jol over Matador Mix og dybt ind i den danske folkesjæl. Derinde, hvor
danske forældre giver slik til deres børn, når de vil vise dem kærlighed. Hvor voksne gemmer slik bagerst i
skuffen på trods af deres dårlige samvittighed. Hvor slikvaner udvikles i barndommen, og passeres videre fra

generation til generation.

Undervejs kommer journalist Michael Rothenborg bag kulisserne hos en milliardindustri, der har været til at
skabe en nation af slikspisere, men som sjældent får opmærksomhed i offentligheden.
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