ODLARE: Bea
SKOLA: Malmö Montessori åk 4
Jag tänkte göra någonting åt mina föräldrar. Då tänkte jag direkt:
jag ska göra banan bröd. Det var väldigt roligt att göra det själv.
Jag satte ugnen på 180°g och lät det grädda i ungefär 40-55
min. Sen var det dags att äta upp det. Jag var hemma när jag
gjorde det. Jag blev väldigt nöjd med mitt bakeri jag gjorde hemma. Jag använde ett recept jag fick av min syster.Det jag inte
blev så nöjd med var att det var inte så sött som jag förväntat
på grund av att man fick välja hur många dadlar som skulle vara
i bananbrödet. Då valde jag 7 dadlar, men det blev inte så söt.
Alltså man fick välja mellan 6-8 dadlar. Jag rekommenderar bananbrödet till dom som inte tål så mycket socker. På grund av att
jag använde mig av dadlar istället för socker. Hoppas att ni gillade det. Lycka till
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ODLARE: Hannes
SKOLA: Malmö Montessori åk 4

Jag odlade i min trädgård. Jag odlade majs, potatis och
gurka. Jag odlade på våren och det var spännande och
jag ville att det skulle gå snabbt. Varje morgon gick
jag ut och kollade om det kom nåt men pappa sa att
det dröjer länge till.När det kom en liten växt så blev
jag jätteglad och jag hoppade runt. När jag fick äta min
majs så blev jag glad och sa till pappa.
Den kvällen grillade vi majs. Efter några dagar kom kaniner och åt nästan upp dom sen tog vi upp potatisen
och gjorde potatissallad det var gott och åt gurkan på
mackan.
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ODLARE: Olle
SKOLA: Malmö Montessori åk 4
Jag älskar att laga mat själv för att det är roligt och sen när
man blir klar så får man smaka det. Att smaka efter man har
gjort det gör det bara mer spännande. Ofta så gör jag ingenting stort mer som makaroner och köttbullar. Men typiskt
mig så läste jag aldrig ingredienserna så ibland kan det bli lite
kaos. En gång satte jag för mycket värme på ugnen när jag
skulle göra köttbullar så det blev brända köttbullar jag smakade en köttbulle men det smakade inte så himla gott. Pizza är
min favoriträtt men vi beställer ofta det. Jag gillar ofta att
laga maten jag tycker om så om mamma eller pappa säger att
vi ska laga soppa så protesterar jag väldigt ofta så ibland kan
det bli att jag går upp på mitt rum istället.

Vi är Malmöbarnen
som odlar vår egen mat!
Se alla barnens berättelser på vår hemsida:
www.organicwithoutborders.com

ODLARE: Annie
SKOLA: Malmö Montessori åk 4

Min favoritmaträtt är pizza.
Ingredienserna jag brukar ha är färdig deg, tomatsås, skinka och ost. Jag brukar laga det
med min pappa. Jag gillar att göra det för det
blir oftast gott och att det är roligt. När vi
har kavlat degen brukar mamma jag mina storebrödrar och pappa komma och lägga på vad vi
vill ha. Jag gillar Pizza för det är gott, degen
blir fyllig och krispig.
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ODLARE: Hanna
SKOLA: Malmö Montessori åk 4
Min favorit är banankaka. Jag brukar baka banankaka när bananerna är bruna för man vill ha de mosiga så det är enkla att
mosa dem. Jag bakar det själv med mitt egna recept. Jag bakar det för jag tycker det är roligt och gott för när man väl
är klar blir man stolt över sig själv. Banankaka tar på ett ungefär en timme att göra. Den sitter inne i ugnen 35 minuter
sen tar det en stund att göra den. Ingredienserna är grädde,
vaniljsocker, mjöl, bakpulver, ägg, socker, smör, mjölk och då banan. Receptet är mitt eget men jag har inte tagit det själv
min mamma fick ett recept från hennes kompis men så ändrade jag det lite så blev det mitt eget. Jag ändrade tid en ingrediens som var vaniljsocker för det fanns inte i innan.
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ODLARE: Tobias
SKOLA: Malmö Montessori åk 4
Vi har en sommarstuga som ligger vid Bara. Det är en koloni. Där det ligger heter Kölnan. Vi först på färsk jord
på den gamla jorden. Sen lägger vi i potatis,mangold,morötter och andra saker och sen ska vi också vattna.
Några månader senare...
Typ när det är november plogar det vi har sått.
Det godaste är när man får äta det. Vi brukar grilla och
äter skivad potatis.Vi gör sallad av mangold och morötterna äter vi bara. Jag odlar med hela familjen.
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ODLARE: Carla
SKOLA: Malmö Montessori åk 4

Ingredienserna till spagetti carbonara. Första
tar du spagetti , grädde , skinka , lite peppar
och salt. Sist men inte minst lite mjöl och
bland tills den är tjock.
Jag brukar ofta laga ensam hemma ibland när
jag lagar Spagetti carbonara. Jag brukar laga
mat till min familj eller mej själv.
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ODLARE: Zion
SKOLA: Malmö Montessori åk 4

Jag brukar plantera bär och grönsaker uppe i vår stuga. Vår stuga ligger i Hörby. Vi planterar jordgubbar,blåbär,hallon,björnbär och smultron. Hemma hos mig så
ibland brukar vi plantera olika chili och paprika. Vi gräver gropar för att lägga i fröna sen lägger vi på jorden
igen och häller vatten så gör naturen resten själv. Men
ibland brukar djur komma och äta lite när vi inte ser så
vi måste hålla vakt men nu har vi satt dit låtsats katter för att skrämma bort djuren. Det är ibland jag lagar
mat då brukar jag laga Tacos och pasta med gräddsås.
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ODLARE: Oscar
SKOLA: Malmö Montessori åk 4

Pizza:
Margerita
Bröd, Tomatsås, Ost. (Inte mozzarella)
Jag kan inte laga mat.
Jag hade hellre velat lära mig att laga
SPAGHÉTT och köttfärssås för att det är
billigt
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ODLARE: Anna-Lisa
SKOLA: Malmö Montessori åk 4
Mina favoriter är Pizza Margherita, Salamipizza, och Pizza Buffalina.
Pizza Margherita är vegetarisk och innehåller mozzarellaost, tomatsås och ofta basilika och oliver. Man hör nästan på namnet, Salamipizza, att den innehåller salami.
När min familj gör salamipizzan så gör vi den som en Margherita fast med salami
på. Pizza Buffalina är en lite ovanligare sorts pizza och jag har bara ätit den på en
restaurang. Den är som en Margherita, men den är litet lyxigare, för då ersätter man
mozzarellaosten med buffelmozzarella, alltså mozzarella gjord på buffelmjölk. Osten blir
mycket krämigare då. Och på alla pizzasorter finns det såklart en deg i.
Tillagningssättet för pizza är nog olika på olika ställen. Nu ska jag skriva om hur vi
gör i min familj. Först så gör oftast pappa en deg. Sedan så låter han den jäsa en
stund. Efter det så kommer Sara, min lillasyster och jag in i bilden. Då gör vi våra
egna pizzor. Vi kavlar ut dem, fixar kanter på dem, och lite till. Men det är sällan
de blir helt runda. Sedan så brer vi tomatsås på dem. Efteråt så brukar jag ungefär
smula sönder mozzarella-skivor så att det blir utspritt. Sedan lägger vi på lite riven
parmesanost och salami. Efter det så är det bara att lägga in pizzan i ugnen, och
grädda den. Det tar inte alls långt tid. Det blir alltid jättegott! Det är bara att lägga
upp och äta. Nam nam!
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ODLARE: Elin
SKOLA: Malmö Montessori åk 4
Vad har jag odlat?
Jo jag har odlat blåbär (två olika sorter), Morot, Smultron
(Både vita & röda) , jordgubbar, sallad, ruccola, tomat, potatis,
äpple, plommon,krusbär ( Både gröna & röda, hallon & citronmeliss.Jag har odlat lite på tomten vid min sommarstuga
& lite i min trädgård. Min trädgård ligger utanför mitt hus
i Malmö i bellevueområdet & min sommarstuga ligger i Blekinge nära olofström.
Vad jag använder mina odlade godsaker till?
Jag brukar göra olika sallader av mina grönsaker & kompott
av frukterna/bären. Ibland gör jag fruktsallad av frukterna.
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ODLARE: Alexander
SKOLA: Malmö Montessori åk 4

Min favorit maträtt att laga är tacos. Jag gillar
att hacka grönsaker.
En gång när jag hackade skar jag mig på fingret.
Jag fick plåstra fingret.
Jag lagar med pappa. Jag gillar att äta det. Det
blir alltid gott och bra.
Jag har salsasås, gurka, majs, köttfärs och creme friche. Idag ska jag äta tacos för att det är
fredag och det är jättegott!!!
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ODLARE: Noah
SKOLA: Malmö Montessori åk 4
Vår familj har en sommarstuga där vi har en egen odling. Där odlar vi
ganska mycket. Några av sakerna vi odlar är: majs, potatis, lök, vitlök, jordärtskockor och sockerärtor. Sedan när vi har skördat odlingen så brukar vi använda dem i maten. Vi brukar grilla majsen och äta
den med smält smör och salt. Av potatisen så gör vi ibland potatissallad. Annars så kokar vi den. Vi brukar göra jordärtskockorna till
soppa. Den blir alltid jättegod. Av vitlöken så gör vi ibland eget vitlökssmör. Det är faktiskt mycket bättre att ha en hemmaodling än
vad de flesta förstår. Det är både bra för naturen eftersom det är
närproducerat och för att det är också godare och ekologiskt. Det är
alltså inte besprutat med en massa insektsmedel.
Därför tycker jag att fler ska ha en hemma odling så att vi både får
bättre mat och så att vi ger naturen en knuff åt rätt håll.
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ODLARE: Aida
SKOLA: Malmö Montessori åk 4
Min farfar och låtsasfarmor har en sommarstuga på landet. Där odlar de kryddor, potatis
och bär. När jag hälsar på där får jag alltid hjälpa till och odla och så. De har jordgubbar,
smultron och hallon. Jag brukar vattna bären.
Jordgubbarna står i en kruka och har en speciell termometer som visar hur mycket vatten
som man ska tillsätta. Termometern står i ett rör. När man vattnar jordgubbarna flyter
termometern upp i röret. När den är längst uppe är det tillräckligt med vatten. Sen tar
jag in de mogna inomhus. Smultronen är planterade i jorden som en liten buske. Där vattnar jag bara för smultronen blir lätt torra. När de är mogna sätter jag mig bredvid och
äter de eller så plockar jag in de. Min farfar fick hallonbuskar i födelsedagspresent en
gång. Jag vattnar de ofta. Alla buskarna står i på en rad. Det tar ganska lång tid innan de
blir mogna men när de väl blir det är de jättegoda.
I trädgården finns en liten stenkulle. Längst nere finns två rader med olika kryddor. Det
finns bland annat dill, mynta, hari couvert och ärtor. Där brukar inte jag vattna utan det
gör min låtsasfarmor eftersom att man måste ha precis så mycket som de behöver. Jag
brukar plocka kryddorna och sen lagar vi mat med de. De har två stora trälådor fulla med
jord. Där brukar vi sätta ner och plocka upp potatisar. När vi sätter ner tar vi några potatisar och sätter ner potatisen längst ner i jorden. Några dagar senare går vi dit och
plockar upp de nya potatisarna. Sen lagar vi mat med de.
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ODLARE: Cesar
SKOLA: Malmö Montessori åk 4
Min favoritmaträtt är pad thai. Det är en Thailändsk maträtt. Ingredienserna i denna maträtt är äggnudlar, jordnötter, kyckling, räkor. Det finns många anledningar till att
jag gillar pad thai och en av dem är att vi inte äter det
så mycket vilket jag tycker är en av många anledningar
varför jag gillar pad thai. En annan anledning är att jag
tycker att det är en bra kombination. Alla ingredienser är
även goda när de inte är tillsammans. Denna maträtt har
jag aldrig testat att laga hemma för det ser väldigt svårt
att laga så vi har alltid beställt det från restaurang som
bara serverar Thai mat.
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ODLARE: Molly K
SKOLA: Malmö Montessori åk 4
Jag brukar inte så och odla så jättemycket eftersom att jag bor i lägenhet. Men
på sommaren eller våren brukar jag odla olika örter som jag använder i matlagning.
Lägenhetshuset som jag bor i hör ihop med 4 andra lägenhetshus och tillsammans
delar vi en “gård”. Där växer det smultron, vinbär och plommon som jag brukar plocka.
Jag brukar använda det när jag gör fruktsallad eller bara som ett litet mellis när jag
är utomhus på gården med mina kompisar.
Min mormor och morfar bor i ett hus och därför har de en stor trädgård. Där odlas
bland annat potatis, hallon, smultron, jordgubbar och sparris. Jag brukar vara med och
så när jag är där och oftast lagar vi mat med det. Vi lagar till exempel lax med potatis och olika efterrätter med bären som växer där. Det brukar bli väldigt gott och
det är kul att man vet var det kommer från. En gång när jag och min kompis som
bor nära min mormor och morfar nästan precis hade fyllt år ( Vi fyller år väldigt
nära varandra ) så bakade vi jordgubbstårtor. Det var grädde och jordgubbar i den och
en jättegod tårtbotten. Jordgubbarna hade odlats i trädgården hos min mormor och
morfar. Vi bakade 2 stora tårtor i formen av två hjärtan. De var jättegoda.
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ODLARE: Karin
SKOLA: Malmö Montessori åk 4
Min favoritmat är sushi, och det är jättegott!, (tycker jag). Det jag gillar på
min sushi är rå lax, eller också avokado med sjögräs. Jag brukar ha fyra med
lax och fyra med avokado, och gärna med soja till.
Jag gillar sushi för… hmm, jag vet inte riktigt, men kanske för att jag gillar både ris, avokado, lax och soja. Ibland brukar jag hjälpa till med maten
hemma när vi t.ex ska göra salsa till tacos som vi brukar ha på fredagar.
Då brukar jag skala vitlök, eller också kanske röra om i köttfärsen. Ibland på
helgerna lagar jag också äggröra helt själv, och jag gillar faktiskt att laga mat
själv. Då kan jag göra det som jag vill, steg för steg.
Jag brukar inte odla så jättemycket, för att vi bor i lägenhet. Men jag gillar
det och önskar att jag skulle kunna göra det. Jag drömmer om att hitta ett
hus med stor trädgård där vi kan odla vad vi vill! Då kanske jag skulle vilja
odla blommor, fruktträd, bär och grönsaker.
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ODLARE: Yonah
SKOLA: Malmö Montessori åk 4
Jag ska berätta om en händelse som hände när jag var nio år gammal. Det var en
lördag när jag skulle hjälpa min mamma att laga mat. Det började med att vi skulle öppna en konservburk till Fiskbullar och nu kanske ni tänker okej vem bryr sig
om du ska öppna en konservburk. Men det var inte bara att jag skulle öppna en
konservburk för det som hände var att när jag skulle öppna den så på något vis
så lyckades locket göra ett centimeter långt ärr på min hand och ja man kan ju föreställa sig minnen. Det var inte så farligt jag fick ett plåster och nu så har jag
ett rött ärr på min hand. Men det gjorde svinont när det hände. Det sjuka var att
oturen hade inte tagit slut nej nej det hände mer under denna dagen när jag skulle
laga mat. Efter att vi hade löst allting så la vi kastrullen med Fiskbullarna på plattan.
Sen så sa min mamma att jag skulle röra om i kastrullen för att min Mamma skulle
på toa. När jag rörde om så på något vis så råkade jag röra den röda ringen på plattan och då så fick jag ett brännsår. Jag skrek ganska högt och som tur så var min
mamma precis klar och kunde hjälpa mig. Den här dagen var en av mina värsta dagar i
mitt liv och det är kanske inte så konstigt. Efter denna händelsen så har jag aldrig
bränt mig på en platta ingen och jag har blivit rädd för konservburkar hehe.
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ODLARE: Vidar
SKOLA: Malmö Montessori åk 4

Tacos består av bröd, majs, gurka, tomat, guacamole, tacosås och köttfärs. Jag har aldrig lagat tacos men jag har lagat Tacopaj. Jag
gillar Tacos för att det kommer från Mexico.
Och jag gillar allt som har med Mexiko att
göra. Jag älskar konstiga wrestling masker
och sådant.
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ODLARE: Märtha
SKOLA: Malmö Montessori åk 4
Jag har valt att skriva om min favoritmaträtt och det är hamburgare. Varför jag vill skriva om hamburgare är för att jag älskar det och för att man kan ha i vad som helst. Det är därför
jag gillar hamburgare. Det finns liksom inget rätt eller fel. Vi i
min familj brukar äta hamburgare på fredagar eller lördagar
En gång när mamma var sjuk på en fredag så blev hon jättearg
på melker. Då så fick mamma slut på luft och skrek hjälp ring
112. Jag skulle precis ta upp min telefon och ringa till 112
men då sa mamma att det inte behövdes för att hon kunde
andas igen. Sedan så gick mamma och melker till pizzerian och
köpte pizza.
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ODLARE: Isak
SKOLA: Malmö Montessori åk 4

Min favoritmat är Tacos för att jag gillar ingredienserna. Men de jag gillar mest är blandningen av allting. Mina två favorit ingredienser jag gillar mest är
köttfärsen och tacosåsen. I min tacos så brukar jag
ha i köttfärs, gurka, majs, paprika, tomat, tacosås och
guacamole.
Vi brukar äta det nästan varje fredag. Vi odlar inte
grönsakerna i tacosen, utan köper de i affär. Men jag
har odlat andra saker, tex tomater.
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ODLARE: Tuva
SKOLA: Malmö Montessori åk 4
Mina två favorit maträtter heter fridrice och pasta med pesto.Vi börjar
med fridrice. I fridrice finns det ris,ärtor och majs. Till det så kan man
ha lite olika saker, te.x kött, kucklin och fisk. Det godaste är att man
steker riset, majsen och ärtorna.
Första gången jag åt det var på öland, när min moster gjorde det.Jag
har inte ätit det så ofta, det är kanske det som gör det lite extra
speciellt och gott. Vi äter den mest på sommrarna.
Första gången när jag skulle smaka så tänkte jag att, stekt ris, uhh..
men det var nästan det godaste jag har ätit.
Pasta med pesto. Pasta med pesto är pasta med någon slags tomatsås,
fast, man kan säga att den är lite klumpigare, och inte så rinig.
Jag lagar det rättså ofta, mest när jag kommer hem från skolan. Jag åt
det första gången hos min kompis och då älska jag det
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ODLARE: Harriet
SKOLA: Malmö Montessori åk 4
Jag och min lillasyster brukar hjälpa vår mormor att odla i
vår sommarstuga. Då odlar vi potatis, smultron och björnbär. Ibland odlar vi Lila potatis. Jag hade tänkt berätta
om hur jag odlar Potatis med min familj.
Först sår vi små buckliga potatisar som man kan köpa i
affären. Sedan gräver vi djupa hål och lägger ner potatisarna. Vi brukar så potatisarna under våren.
När det blivit sensommar drar vi försiktigt upp potatisarna. Nu har dom blivit stora och går att äta. Vi brukar
göra potatismos eller koka dom tillsammans med dill.
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ODLARE: Nils Emil
SKOLA: Malmö Montessori åk 4

Jag brukar så i vår trädgård och vi brukar så morötter, sallad, smultron, mynta och jordgubbar! Jag
brukar så med mina föräldrar. Vi brukar göra så här:
1. Vi sår fröna i vår trädgård.2. Vi vattnar fröna.
3. Vi plockar upp dom när dom är klara
4. Vi lagar mat av det t.e.x morotssoppa.
5.VI äter upp det.
Jag gillar att så och tycker det är kul.
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ODLARE: Anton
SKOLA: Malmö Montessori åk 4
Mitt favorit maträtt är laxfile och ibland har jag det med
ris och brunsås eller vitlöksås.
Ingredienserna är stekt laxfile med citronsaft, ris och
sås.
Ibland så är det vitlökssås på men också ibland brunsås.
Mina föräldrar köper djupfryst laxfile och så steker mina
föräldrar det och lägger oftast citronsaft till, ris och vitlökssås eller brunsås.
Jag gillar maten för det är gott och att jag gillar smaken
och det är färskt.
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ODLARE: Branson
SKOLA: Malmö Montessori åk 4
Min favoritmat är tacos,det har varit min favoritmat länge. Min mamma brukar laga tacos och min pappa med men så långt jag kan minnas så har min mamma gjort tacos till mig mest. Jag gillar tacos för
blandningen är god tillsammans t.ex tomater, gurka, sallad, guacamole,
majs, paprika, salsasås riven ost. Det ser så gott ut så innan jag
ska ta min tugga så vattnas det i min mun.
Det kanske låter konstigt att blanda allt men när ni smakar det så
tror jag att ni kommer gilla det. De flesta har ätit tacos men om du
inte har så rekommenderar jag att du smakar det. Jag smakade tacos
för första gången när jag var runt 4-5 åldern. Jag tycker mer om
tacos nu än vad jag gjorde innan. Jag föredrar brödet mer än skalet
men både är goda.

Vi är Malmöbarnen
som odlar vår egen mat!
Se alla barnens berättelser på vår hemsida:
www.organicwithoutborders.com

ODLARE: Astor
SKOLA: Malmö Montessori åk 4

Jag älskar sushi så mycket det finns så många smaker i en sushibit tycker jag. Jag älskar fisk och tofu
och crabsticks.Jag gillar tofun för den är så sött och
sojan är härlig.Jag äter sushi varannan vecka.jag gillar
också sjögräset i sushin.
sushi är från japan och jag gillar japan väldigt mycket.
Sushi har jag ätit sen jag var liten. Dem på sushi resturangen jag äter på är veldigt trevliga.Mina föreldrar
tycker att sushi är rätt så gott.jag gillar till sist ris
med tofu sushi.

Vi är Malmöbarnen
som odlar vår egen mat!
Se alla barnens berättelser på vår hemsida:
www.organicwithoutborders.com

ODLARE: Signe
SKOLA: Malmö Montessori åk 4
Jag odlade för första gången när jag var 8 år då odlade jag gurka,morötter, tomater och ärtor. Vi odlade det i olika krukor en till
varje sak som jag odlade i min trädgård. Det var sommar och väldigt varmt och soligt. Det är bra att odla när det är sol för växte behöver sol. Och vatten såklart. Jag köpte fröna på ica malmborgs i limhamn centrum.
Jag åkte till affären med min mamma och köpte fröna. Sedan
åkte vi hem och tog fram krukor och jord och började odla. Vi tog
först lite jord i botten i krukan och sedan fröna på och mer jord
på fröna och sedan gjorde vi så på alla krukor. Sedan när vi var
klara med alla så vattnade vi och väntade i några veckor på att de
skulle gro.Efter några veckor så hade det vuxit upp väldigt många
växter i trädgård.

Vi är Malmöbarnen
som odlar vår egen mat!
Se alla barnens berättelser på vår hemsida:
www.organicwithoutborders.com

ODLARE: Eira
SKOLA: Malmö Montessori åk 4

jag brukar laga mat. Min favorit mat att laga är
hemlagade köttbullar med pasta & taco . Min
favorit mat som jag inte har lagat :sushi & pizza
. Jag odlar mest med min mormor i påsk ska jag
upp och hälsa på hon bor i grästorp så det är
svårt att hälsa på. Vi brukar odla : morot , krasse
, sallad ,tomat , ätbara blommor.

Vi är Malmöbarnen
som odlar vår egen mat!
Se alla barnens berättelser på vår hemsida:
www.organicwithoutborders.com

