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Poziomo

5. JAN BRZECHWA: "Chwaliła się raz … przed całym ogrodem, że jest bardzo smaczna z miodem".
7. Ma skórkę z meszkiem.
8. Warzywo w rosole.

11. Jeden ze składników włoszczyzny.
13. Fioletowa i bardzo słodka.
15. Zielona, rymuje się z puszką.
16. Owoc tak jak ptak nielot.
17. Smaczna ze szczypiorkiem i twarożkiem.
20. Np. szara reneta, champion, ligol.
24. Milionowy owoc.
25. Wygląda jak wiśnia, lecz ma słodki smak.
26. Leśna kuzynka truskawki.
28. Można wrzucić do herbaty zamiast cytryny.
29. Zielona, przypomina cytrynę.
32. Biały, przypomina brokuła.
33. Zielone kuleczki, które smacznie smakują z gotowaną marchewką.
36. Dostarcza białka wegetarianinowi.
39. Zwany np. kartofel, pyrka.
40. Np. szparagowa.
41. Kwaśne, czerwone, małe owoce, które rosną na drzewie i są dobre na kompot oraz mają pestkę.
43. Leśny owoc rosnący na krzaczkach z kolcami.
45. Z niej robimy lampion na Halloween.
46. Kwaśne i małe zielone owoce.
47. Nie chciał cebuli za żonę.
49. Duży wodnisty owoc.
52. Chwast na talerzu.
53. Świnie je znajdują.
54. …głowa pusta.
55. Podkreśla smak golonki.

Pionowo

1. Na straganie u JANA BRZECHY leżał od wtorku.
2. Cieciorka.
3. Jest nosem bałwana.
4. Świeżak, który ma na imię Bartek.
6. Biały grzyb zaczynający się na literę "p".
8. Świeżak o imieniu Pamela.
9. Świnki morskie z chęcią ją wcinają.

10. Świeżak o imieniu Tosia.
11. Czerwona lub czarna.
12. Tak jakby mała pomarańcza.
14. Jest czerwone, czarne lub zielone.
18. Często myli się z owocem ale jest podłużnym warzywem.
19. Często leci z puszki na pizze.
20. Granatowe małe kuleczki rosnące w lesie, imię lub owoc.
21. Może być cherry, malinowy i koktajlowy.
22. Czarne lub zielone w słoiczk.u
23. Kuzynka jeżyny.
26. Np. chilli, peperoni, habanero.
27. Niebieska, podobna do jagody.
30. Na przykład k, b12, c, a.
31. Zielone warzywo, którego zazwyczaj nie lubią dzieci.
33. Wybuchowy owoc.
34. "…zielony ma garniturek…".
35. Do posypywania młodych ziemniaków.
37. Zielone lub białe w kształcie patyków.
38. Choć ma ząbki to nie gryzie, przed wampirem nas uchroni.
42. Słodki owoc z koroną.
44. Jak ją kroisz to płaczesz.
47. MAX FASOLA!!
48. Żółty, przypomina pistolet.
50. Słodki ziemniak.
51. Okrągły i siedzi pod ziemią.


