ODLARE: Agnes
SKOLA: Sorgenfriskolan 4A

Varje vår brukar jag och min mamma sätta grönsaker
i vår trädgård. Sen får det börja mogna tills sommaren kommer. När det är sommar då börjar vi skörda
allt. Det som vi brukar plantera i vår trädgård är potatis, jordgubbar, smultron, sallad, gräslök, blommor, hallon,
björnbär, blåbär och mycket andra godsaker. Potatisen
skördar vi på sensommaren. Allt de andra kan man gå
plocka när man vill och känner för det. Vi använder allt
vi odlar till maten till frukosten och till picknick.
Allt blir mycket godare när man odlar allt själv, för då
vet man att en är helt ekologiskt.

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

ODLARE: Aishatou
SKOLA: Sorgenfriskolan 4A

I somras-2017 odlade jag och min mormor
tomater på balkongen. Det blev körsbärstomaten jag väntade och väntade tills det
var klara. Sen ramlade en tomat på golvet
min hund Lilly var där och tog den visades
för mig och sprang iväg.

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

ODLARE: Amir
SKOLA: Sorgenfriskolan 4A
Någon gång i mitten av februari bestämde jag mig att det
var en lämplig dag att göra renskav, min favorit rätt. Jag frågade mamma om jag fick gå ut och handla ingredienser och
min mamma svarade ja. Jag gick till vår kokbok och skrev ner
ingredienserna på ett papper. Sedan gick jag ut och handlade allt. När jag kom tillbaka började jag direkt. Jag hackade
champinjonerna och löken och la de i en skål, därefter skar
jag renskaven. Jag stekte renskaven, champinjonerna och löken tillsammans. När jag var klar la jag allt i en gryta hällde
i lite hett vatten och matgrädde. Sedan serverade jag det
med ris. Det blev jättegott och tog bara en halvtimme.

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

ODLARE: Bea
SKOLA: Sorgenfriskolan 4A
En gång odlade jag och min mamma tomater på sommarlovet.
Jag gick in för att hämtade en kruka. Vi la lite jord och några
frön och sen satte vi ut den på balkongen. Efter några dagar
så hade vår katt förstört den. Vi la in lite jord ingen och några frön. Vi vattnade den inte så ofta för att det regnade också. Efter några veckor hade den bara växt lite men det hade
inte kommit några tomater. Det hade bara gått några veckor
och den hade redan blivit större men inga tomater. Men efter många veckor hade det kommit några tomter men inte så
att det räcker till alla. Äntligen hade det gått några veckor och
det hade kommit massor av tomater, och dom smakade jättegott. Vi använde tomaterna till att laga mat och bara för att
äta dom.

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

ODLARE: Bill
SKOLA: Sorgenfriskolan 4A
En gång så gjorde jag några pannkakor som blev brända (min
mamma hjälpte mig steka dem). Jag gillar pannkakor för dem
är goda och det finns ägg i dem och man kan rulla dem och
ha socker och jordgubbssylt i dem . Jag har odlat goda smultron och ruttna jordgubbar. En gång fick jag en korv/hotdog
som var god den hade ketchup på sig och rostad lök. Ibland
hjälper jag till med matten där hemma eller så diskar jag . Jag
gillar även potatismos och köttbullar. I vår trädgård odlar vi
smultron och på den andra gården har vi jordgubbar rabarber
och smultron. 2016 odlade jag små växter i ett miniväxthus jag
vet inte riktigt vad det var för växt. En gång så öppnade jag
ett tuc kex paket själv och åt upp alla kexen mums.

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

ODLARE: Bo
SKOLA: Sorgenfriskolan 4A

En gång när jag var 3 år så skulle jag och min mamma odla
ett äppelträd. Vi grävde och grävde ända tills vi fick ett gigantiskt hål. Vi hällde massor med vatten i hålet för att
äppelträdets rötter behöver en massor med vatten. Och
precis när vi var klara med att hälla i vattnet så trillade jag
i hålet! Hålet var så stort och djupt så jag bottnade nästan
inte och mina kläder blev blöta. Men min mamma tog upp
mig så snabbt hon kunde. Men sen behövde vi vänta och
vänta och vänta dom första somrarna kom det inte några
äpplen. Jag och min syster trodde att det inte skulle komma några äpplen. Män sen en sommar kom det äpplen en
massor med äpplen. När vi hade plockat dom mesta äpplena
så gjorde vi äppelpaj. Äppelpajen blev väldigt god.

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

ODLARE: Eddie
SKOLA: Sorgenfriskolan 4A

För ungefär 1 månad sen var jag i min stuga. Min lillebror såg på tv och mina föräldrar jobbade och städade och jag lagade mat. Jag lagade min favorit rätt.
Varmrökt lax med pasta i den varmrökta laxen fanns
det salt, sås och pasta och det var väldigt gott .
Nästa dag odlade vi lök jordgubbar och potatis. Men
nästa dag lagade mamma maten igen och nästa igen
var det pappa men efter en vecka var det min tur.
Och då lagade jag lasagne tyvärr blev den misslyckad.

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

ODLARE: Ema
SKOLA: Sorgenfriskolan 4A

En gång så odlade jag på min gård. Jag odlade bland
annat Jordgubbar, hallon, tomater, sallad, morötter,
gurka och potatis. De växte och växte och till slut
så var de mogna. Jag fick ta med mig lite sallad,
hallon, morötter och tomater. Min kompis fick också lite. När jag gick hem så visade jag mamma. När
vi skulle äta lunch så gjorde mamma salladsblandning
med tomat, morötter, gurka och sallad.

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

ODLARE: Edvin
SKOLA: Sorgenfriskolan 4A
På landet odlar vi oftast grönsaker. Vi har odlat kronärtskockor, gurka, morötter, sallad, grönkål, jordgubbar, lök
och bigarråer. Men bigarråträdet har nog dött nu. Vi äter
oftast grönsakerna vi har odlat. Vi använder det till att
laga mat. Det blir godast när man odlar det själv. Gurkorna var inte alls som dom man köper i affären. Våra gurkor var små och gula. Dem hade också små taggar på sig.
Men de smakade väldigt gott. Jag har en favoriträtt som
jag åt på en restaurang. Det var någon gång i april förra
året. Jag åt kalvkött med en sås som var rödvinsås och
tunt hyvlade morötter. Det var i Helsingborg.

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

ODLARE: Franka
SKOLA: Sorgenfriskolan 4A
En gång odlade jag paprikor med mamma inne i lägenheten. Vi hade två krukor och satte fyra frön i varje kruka.
Fröna behövde mycket vatten. Man fick vattna dem dagligen. Det tog några månader för paprikorna att växa. Efter
ett tag såg man en stjälk. Lite senare fick stjälken blad.
Efter det fick stjälken en liten blomma. Från blomman
växte sedan det som var själva paprikan. När paprikorna var färdiga var de gröna och ungefär 4 cm långa. Det
blev tre paprikor. Paprikorna var väldigt goda, men inte så
stora. Jag tyckte att de smakade bättre än paprikor man
köper i affären.

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

ODLARE: Herman
SKOLA: Sorgenfriskolan 4A
Det var en mörk, regnig natt. Jag skulle ut och köpa tortilla
bröd till mina tacos. Jag hittade tortilla brödet i en hylla där
det stod TACO FEST. Jag hittade sedan nötköttet på frysavdelningen. Sen gick jag tillbaka till ‘’TACO FEST’’ och tog ett
par nachochips påsar, vidare till grönsaksavdelningen och tog en
gurka som såg helt okej ut, en burk majs och en burk creme
fraiche. Sen gick jag hem och lade allting på diskbänken. Jag
började med att ta en rätt så stor stekpanna och lade den på
spisen och satte den på rätt så varmt. Sedan lade jag i köttfärsen i en stund. Jag satte fram allt på bordet och tog ett
tacobröd och först lade jag i köttfärs sedan gurka, majs och
creme fraiche. sen ÄT!

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

ODLARE: Jack
SKOLA: Sorgenfriskolan 4A

Det var en mörk hemsk regnig dag. Jag var på ett
kalas på Bounce. Sen skulle jag till blomaffären och
köpa planteringslådor och jord. Dagen efter så var
det sol, så jag gick ut och planterade morot, tomat och sallad. Dagen efter gick jag ut och kollade
men ingenting hade hänt. Jag gick ut dagen efter
då såg jag att en hade växt. Sen efter en vecka så
gjorde vi en grön sallad den var jättegod.

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

ODLARE: Judith
SKOLA: Sorgenfriskolan 4A

När jag ungefär var ungefär 4,5 år gammal flyttade vi
till Spanien. Där bodde vi i ett hyreshus. Hyreshuset
hade en ganska stor gård där planterade vi jordgubbar. Vi hade köpt frön och sen odlat dom på gården. Vi odlade jordgubbarna nära Maj .Vi hade också
ett apelsinträd som stod där redan när vi flyttade in.
Dom apelsinerna brukade vi göra juice av. Vi bodde i
Spanien i ungefär 1.5 år sen flyttade vi tillbaka till
Sverige. I Sverige planterar vi basilika vid köksfönstret.

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

ODLARE: Malte L
SKOLA: Sorgenfriskolan 4A

Jag har odlat hallon på min bakgård. Fast det konstiga
är att hallonen är kvar på hösten. Jag brukar plocka
hallon på våren. Det är godare när man odlar själv.
Jag brukar inte laga mat så ofta men om jag gör det
så är jag nog med och hackar gurka eller morot. Men
om jag lagar mat så brukar jag laga Taco. Men Taco är
inte min favoriträtt, jag har inte direkt någon favorit
maträtt. Men om jag ska välja något så är det nog
Pasta med tomatsås.

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

ODLARE: Molly
SKOLA: Sorgenfriskolan 4A

En gång så odlade jag på min gård under sommarlovet. Jag odlade morötter, sallad, tomater, smultron och jordgubbar. Jag behövde vänta i en månad.
Dom växte och växte. När dom var mogna nog så
skördade vi dom. Vi åt glass med jordgubbar och
smultron som vi odlade. Vi gjorde en god salladsblandning med morötterna, tomaterna och salladen.
Vi bjöd också våra marsvin. Dom älskade salladsblandningen. Det var jättegott.

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

ODLARE: Rufus
SKOLA: Sorgenfriskolan 4A

Det var vår hemma hos Rufus. Han skulle gå ut för att
odla solrosor i trädgården. Han grävde ett hål som var
ca 1 cm djupt. Han lade ner ett frö till en röd solros
och ett frö som skulle bli en gul solros. Han väntade
och väntade. Till slut började det komma fram en liten stjälk med ett blad på. Efter ännu en månad hade
den växt. Nu var den lika lång som halva Rufus. Ännu
en månad gick och solrosen var nästan två meter lång!!!
Det visade sig att det bara var den gula solrosen som
hade växt och inget hände med den röda solrosen. Då
blev Rufus ledsen.

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

ODLARE: Siri
SKOLA: Sorgenfriskolan 4A

Min favorit mat är pizza. Det är inte jätteofta som
vi lagar det själva, men vi äter det ibland på restauranger. Men när vi väl lagar det hemma så är
det jättegott. Min favoritpizza är med tomatsås
och mozzarella och ibland en burrata, men oftast
är det utan burrata. Pizzan med bara tomatsås och
mozzarella kallas margherita, det är den jag äter oftast. Jag gillar att göra egen pizza för då får jag
välja själv vad jag vill ha på pizzan.

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

ODLARE: Sven
SKOLA: Sorgenfriskolan 4A
När jag gick i 2:an så planterade vi ärtor i vårat klassrum. Allting funkade perfekt med att plantera tills jag skulle hälla i vatten. Jag hällde
BOKSTAVLIGEN i 1 liter med vatten så plantan var under vatten. Ni
kan gissa vad som hände. Allas plantor fick ärtor förutom min.
Jag skulle gå ut och handla 2 snackpots. Jag hade sett det på reklam
det såg EXTREMT gott ut. Jag hade köpt dom på Coop. Sen gick jag
hem. Men sen insåg jag att det var fejk. Det stod på förpackningen att
man skulle hälla i varmt vatten och låta det stå i 5 minuter. Men efter ca 4 minuter såg det ut som en sörja. Alla Nudlar/Pasta låg under
brunt vatten. Fast jag provade ändå. Pastan/Nudlarna var väldigt hårda
så det lät som att äta salta pinnar. Jag gav det till mina syskon dom
tyckte att det var väldigt gott. P.S En snackpot kostar 16 kr på coop.
Köp Carbonara för den är godast

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

ODLARE: Sven.D
SKOLA: Sorgenfriskolan 4A
Jag var hos min mormor och morfar vi planterade jordgubbar,vinbär,krusbär och smultron. Vi grävde ner dom i jorden och väntade
jag vet inte hur länge men vi åkte hem. Nästa gång vi kom dit
så var det klart och det smakade jätte gott vi tog såna strån
och satte jordgubbar,smultron,vinbär,krusbär och andra bär som
dom har planterat.
Min favoriträtt är pasta carbonara Det innehåller .
Pasta hur mycket du vill.
Beacon Hur mycket du vill rekommenderas mycket.
Ägg ett ägg per person.
Grädde lite per person.
Du koka pasta, du steka bacon klart.

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

ODLARE: Andrej
SKOLA: Sorgenfriskolan 4A

Min Favoriträtt är pasta carbonara med kyckling
och halloumi. särveras med ovispad grädde och
chilli krydda 2 kryddmått.
TIll efterrätt rekommenderar jag en gammal
klassiker chokladkakan.
För att göra chokladkakan lite speciell kan man
lägga till lite karamellsås och hallon.
Serveras med vispad grädde.

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

ODLARE: Elvin
SKOLA: Sorgenfriskolan 4A
Min favoriträtt är Vietnamesisk Nudelsoppa. Jag gillar asiatisk mat väldigt mycket. Jag vet inte riktigt varför, men
nudelsoppa gillar jag för att man kan lägga i så mycket saker och man kan äta den stark eller svag jag gillar
mest stark mat. Det är lite olika vem som lagar den men
den är absolut godast på vid små gatukök i Vietnam.
Ingredienser till min ultimata nudelsoppan: Nudlar (inte
glasnudlar), hemmagjord buljong, koriander, hackad chili, pak
choy, rostad vitlök, morot, gurka, soya, sriracha sås och
marinerad tofu.

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

ODLARE: Carlie
SKOLA: Sorgenfriskolan 4A

Min favorit maträtt är tacos. Jag och min familj
brukar laga det tillsammans, och så äter vi det på
en tisdag vi kallar det för tisdags tacos. På min
tacos brukar jag ha köttfärs,majs,lök,salsa,riven ost
och gurka. Jag tycker att tisdags tacos är en speciell måltid för att hela familjen är tillsammans. Jag
älskar verkligen tacos det är bara så gott! Och så
fort man säger ordet tacos så blir jag så hungrig
och sugen på tacos.

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

ODLARE: Nizar
SKOLA: Sorgenfriskolan 4A

det var en liten kille som hette nizar.
han älskade pasta med köttfärssås.
han har aldrig odlat förut.
här vill han presentera hans favorit mat.
i hans favoritmat ingår det pasta med
lite köttfärssås med tomater.

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

