ODLARE:
Yosor
SKOLA: Mariaskolan klass 4
Det var en gång när jag var i skolan. Vi skulle plantera
tomater. Jag blev jätteglad för jag gillar att plantera.
Vi hämtade 2 tomater från köket sen var det bara att
skära. Min lärare fick skära så han skar och sen delade han ut fröna
som fanns i. Snart hade alla fått frön.
Nu skulle vi ha jord och en liten kruka. När vi hade fått det så vattnade alla sina växter. Efter några dagar hade några grott och som tur
var hade min planta blivit ganska stor. Nästa dag när jag kom stod
alla runt växterna och det hade hänt något. Någon hade dragit upp
en tjejs växt, ingen sa något. Då sa min lärare att vi skulle ta hem
våra tomater. När jag tog hem min växt vattnade jag den varje dag,
den blev större och större. Men en dag hände det en grej, jag hade
glömt att vattna den och den hade vissnat.Jag blev ledsen. Det var
för sent att rädda den,
jag försökte i flera dagar men inget hände så jag var tvungen att
slänga den. Men sånt händer ibland och
jag var glad ändå för att jag hade försökt.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Agnes
SKOLA: Mariaskolan klass 4

En dag när jag gick i 1:an berättade min lärare att vi skulle så
tomater. Jag blev både glad och lite förvånad på samma gång.
Vi började med att hälla jord i krukorna som vi hade gjort av
mjölkkartonger. Sedan sådde vi tomater.
Vi fick lära oss mycket om växterna, t.ex.
att de behöver vatten, näring och solsken.
Så småningom började det att växa, men det uppstod ett
hinder. Vi skulle ha en långhelg!
Då lärde min lärare oss ett sätt som vi kunde göra på. Man
skulle vattna ganska mycket och sedan tejpa fast en plastpåse över. Sedan så fick vi helg. När vi kom tillbaka efter
helgen så märkte jag att min planta hade DÖTT!!! Jag blev
väldigt ledsen.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Ashkan
SKOLA: Mariaskolan klass 4

Första gången jag odlade var när jag var 6 år
gammal. Det var i Iran hemma hos min mormor.
Det var i hennes trädgård. Vi planterade blommor
och jordgubbar. Det var jag och min mormor som
planterade. Några växte inte men flera andra
växte bra. Det blev jättebra och sedan började vi
äta jordgubbarna och de var jättegoda!
Blommorna var också jättefina!

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Emil
SKOLA: Mariaskolan klass 4
Jag skulle hjälpa min pappa att plantera morötter, jordgubbar,
hallon och rabarber hemma hos oss. Vi vattnade och väntade i
tre månader. Mamma, pappa och jag hade vänner hemma hos
oss när jag provsmakade allt för första gången. Det smakade
riktigt, riktigt gott speciellt rabarberna. Dom smakade ljuvligt
gott!
Alla på festen njöt och tyckte att allt var bra. Vi har
fortfarande kvar rabarberna, hallonen och jordgubbarna.
Pappa sår nya morötter varje år. Nu planterar pappa
och jag ett familjeäppelträd och många andra olika frösorter.
Pappa och jag har köpt odlingslådor och satt ner dem i jorden.
Nästa år kommer vi odla väldigt många olika
sorters frön.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Mali
SKOLA: Mariaskolan klass 4

Jag har planterat rabarber. När min familj planterade
rabarberna så tog det ett tag för att de skulle växa
helt och hållet, de växer än idag. I min familj brukar vi
göra rabarberpaj av rabarberna. Jag och min lillasyster
brukar plocka rabarberna och ta av bladen på dem.
Under tiden min mamma eller pappa bakar rabarberpajen brukar jag och min lillasyster leka med bladen innan
vi slänger dom. När rabarberpajen är klar och varm så
myser vi i soffan och tittar på film hela familjen!
Det är roligt och jätte gott!!

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Liv
SKOLA: Mariaskolan klass 4
Jag älskar att plantera. Min mamma älskar blommor så hon planterar blommor på balkongen. Tyvärr är jag pollenallergiker så jag
tål inte blommor, men jag hjälper henne ändå för det är jättekul!
Just nu kan vi inte plantera eftersom vi håller på att göra om
balkongen, sätta tapet, inreda med fina saker, o.s.v. På skolan
har vi planterat i tre år. I 1:an planterade vi tomater. Jag fick 4
st röda körsbärstomater. De var jättegoda! I 2:an planterade vi
solrosor. Min solros blev inte så lång och stammen gick sönder.
I 3:an planterade vi först paprika, men de kom aldrig upp. Då
satte vi pumpor istället. Några fick pumpor och några inte.
Efter ett tag började min paprika ändå växa, men det kom ingen
frukt på den.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Wilma
SKOLA: Mariaskolan klass 4

En sommar var jag ute i trädgården med min mamma och
vi skulle så i vår planteringslåda.
Vi skulle så morötter och rädisor. Först hällde vi i jord
och sedan fröerna. Det var första gången vi sådde i
trädgården. Efter några dagar kom det en liten växt. Vi
vattnade växten. Efter några veckor såg det färdigt ut.
Då fick jag smaka först av både morötterna och rädisorna. Vi lagade inte mat av det, utan vi bara åt då och då.
Det var jättegott! Jag trodde att morötterna skulle bli
så stora som de är i affärerna. Men så blev det inte, de
blev pyttesmå. Jag blev lite besviken men de var ändå
goda. Rädisorna var perfekta.
Det var jätteroligt att så och jag blev jättenöjd!

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Adriana
SKOLA: Mariaskolan klass 4
År 2016 så odlade jag med min pappa och lillebror
(jag var 9 år då). Vi odlade blommor. Vi sådde blommorna på våren. Blommorna skulle bli jättefina. De kunde bli upp till 10 cm höga och de kunde
bli orangea, röda, rosa och gula. Vi odlade hemma hos oss. Fröna var små, så
man kunde lätt tappa bort dem. Vi odlade för att vi tyckte det var roligt.
En vecka senare började vi se att det hade vuxit lite, men bladen hade inte
komma än. Min lillebror frågade mig och min pappa när blommorna kommer, min pappa sa att de kommer på sommaren. Jag skojade lite med min
lillebror, jag sa att de aldrig kommer komma. Två veckor efter att vi odlat
så började bladen att komma. Min lillebror blev mer och mer otålig. Jag
var inte otålig, tror jag. Två månader efter att vi odlat började knopparna
komma.
Min lillebror trodde att det var blommorna, men det var det inte.
I mitten av sommaren så kom äntligen blommorna. Både jag, mamma, pappa
och min lillebror tyckte att blommorna var väldigt vackra. En av dem blev
11 cm och en blev 6 cm. Det blev ca 7-8 stycken fina blommor. Jag tyckte
det var kul och jag skulle vilja göra om det någon gång.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Abbe
SKOLA: Mariaskolan klass 4

Ibland lagar jag mat till min familj. En gång lagade jag
falukorv med makaroner. Jag skar smala bitar av falukorven och stekte dom väldigt mycket. Alla gillade det
förutom min storebror, Eskil. Han gillar inte falukorv så
mycket. Ibland har jag också ingredienser från trädgården
i maten t.ex. gräslök. Jag har många favoriträtter.
Några är hamburgare, köttbullar, tortellini och pizza.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Marcus
SKOLA: Mariaskolan klass 4

En dag var jag och min familj ute och köpte tomatfrön och
jord. När vi kom hem sådde jag tomatfröna i en kruka som
mamma hade hemma. Jag ställde den på balkongen för att
den skulle få frisk luft och sol. Varje dag vattnade jag min
planta. Efter en vecka hade den växt jättemycket och blivit
jättelång. Så småningom fick jag två tomater från plantan.
Då kände jag att jag hade lyckats. Min familj och jag tänkte
att det var dags att smaka tomaterna. Först smakade jag,
det var jättegott! Därefter var det min bror Philips tur att
smaka, han tyckte att den var äcklig. Min mamma och pappa tyckte att tomaterna var jättegoda.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Julia
SKOLA: Mariaskolan klass 4
För några år sedan var jag i Polen, mitt hemland. Jag var hos
min mormor. Mormor kallade på mig. Jag kom, då sa mormor
kan du hjälpa mig med att så. Jag svarade ja och så började vi
så blommor. Först la vi i fröet i jorden och sen vattnade vi.
Efter några dagar kom det upp en liten växt. Jag blev glad.
En månad senare kom det många fina blommor i alla olika
färger: lila, blå, rosa, gul och röd. Det doftade mycket gott,
jag bara älskade att vara ute. När vi var hemma i Sverige igen,
bestämde vi oss också för att plantera blommor och växter.
Då blev hela balkongen full av blommor. Det luktade mycket
gott och snart var det dags att plantera nya blommor.
Hoppas du också ska plantera något själv för det är mycket
roligt!

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Patrik
SKOLA: Mariaskolan klass 4
Jag har odlat med klassen, Vi odlade tomater, solrosor, pumpor och
paprikor. Tyvärr så blev aldrig någon av mina växter fullvuxna. Jag har
aldrig odlat på min fritid.
Jag stekte korv med min bror efter skolan en gång.
Vi stekte korven hemma. Allt vi behövde var korv, smör och en stekpanna såklart. Vi satte på spisen på 12 sen la vi i korven, när korven
hade varit i en stund sänkte vi till 9. Sen åt vi korven. Det var gott,
även om vi inte hade korvbröd. När vi hade ätit färdigt stoppade vi
stekpannan i diskhon sen satte vi på vattnet och det kom jättemycket rök!
En annan gång var jag och min bror hos vår kompis, vi skulle göra
äggröra. Vi behövde ägg och en stekpanna. Vi satte på spisen, sen la
vi i smör och väntade på att smöret skulle smälta. När smöret hade
smält, hällde vi i de vispade äggen i stekpannan och väntade. När vi
var färdiga bjöd vi min väns lillebror på äggröra. SLUT!

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Badrex
SKOLA: Mariaskolan klass 4

En dag ville jag plantera något. Då gick jag och min mamma
till Lidl för att köpa frön.
I början visste jag inte alls vad det var för frön vi köpte.
Mamma hade jord och kruka hemma, När vi kom hem sådde
jag fröna i krukan.
Jag ställde den sedan på vår balkong. Varje dag vattnade
jag. Några dagar senare började det växa något. Jag blev
jätteglad! Några veckor efter det blev det färdig spenat.
Vi gjorde sallad av det. Jag gillar inte spenat egentligen men
den som jag odlade var jättegod. Innan vi gjorde sallad av
det så åt jag ett blad varje dag ur krukan, det var jättegott!

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Matteus
SKOLA: Mariaskolan klass 4
Jag har planterat med klassen och planterat hemma. Jag tycker
att det är roligt att få se en växt växa och ta hand om den.
Jag har planterat: tomater, avokado och plommon. Det var kul att
se att ett frö kan bli en frukt som man kan äta! En tid efter
jag hade lagt ner fröna i jorden så kom tomaterna och plommonen. Jag gjorde en fruktsallad. Jag fick gå till affären och köpa
lite mer frukt. När jag kom hem hade min mamma redan lagt in
tomaterna och plommonen men då kom jag med mer frukt!
Efter en stund när vi hade blandat frukterna så tittade jag och
min mamma på film. Fruktsalladen var så god! Jag gillar också att
laga mat. Jag brukar oftast hjälpa min mamma eller pappa men
ibland gör jag mat själv. Det tycker jag är kul! När jag lagar mat
brukar jag oftast göra en sallad. Jag planterade den inte själv,
men jag brukar ha i paprika, salladsblad, tomater och gurka.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Amanda
SKOLA: Mariaskolan klass 4
Jag ska berätta om vad jag har odlat när jag har odlat. I min klass i
skolan så odlar vi varje år. I 1:an odlade vi tomater. De blev inte så
lyckade så vi kunde inte äta dem men det blev röda fina tomater.
Efter någon vecka så vattnade ingen sina tomater så de blev svarta och
fula. Så vi slängde alla tomater förutom Julias. Hennes blev lyckad så jag
är helt säker på att hon åt tomaten. I 2:an odlade vi solrosor. Efter
sommaren så sa min lärare att vi skulle skicka bilder på våra solrosor.
Nästa dag fick vi redovisa och berätta om våra solrosor. Vissa var stora och vissa var små. Den längsta solrosen var Malis sen kom Majas. I
3:an odlade vi pumpor och paprika. Min pumpa blev inte lyckad men jag
var inte den enda personen. Min hann bara bli grön inte orange, eftersom jag inte vattnade den då jag blev trött på det. Men vissa blev fina
och orangea och de blev goda hoppas jag. Nu i 4:an så odlar vi mangol,
potatis och sockerärtor. Vi har inte fått resultatet på hur de kommer se
ut nu eftersom dom är i Folkets Parks odlingsträdgård. I höst ska vi få
åka tillbaka dit. Vi hoppas att de blir klara och fina så att vi kan använda
dem och laga mat av.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Filip
SKOLA: Mariaskolan klass 4

En dag var pappa ute och handlade och så köpte han 30
plastkrukor. Jag frågade varför? Han sa att vi ska plantera.
Nästa dag köpte min pappa en påse jord.
När vi kom hem så började vi plantera på balkongen med
mamma.
Vi planterade grönsaker, blommor, frukter m.m.
En vecka senare började små blad komma ut ur jorden. Det
luktade Timjan på hela balkongen. Nu väntar jag på att allt
ska växa upp. Lukten är fin.
Så fort vi får ätliga växter så kommer vi laga mat,
en ekologisk middag ska vi göra.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Wilma L
SKOLA: Mariaskolan klass 4
Jag brukar odla hemma på sommaren och så har jag och min klass
också odlat i skolan. I 1:an odlade vi tomater, i 2:an odlade vi solrosor och i 3:an försökte vi odla paprikor men det gick inte så bra
så vi odlade pumpor istället! I 1:an fick ta med oss tomma mjölkpaket och klippa dem så att de blev halva. Sedan fick vi fylla på
jord i mjölkpaketet. Till sist fick vi lägga i tomatkärnorna i “krukan”
och vattna dem. Min blev jättestor och jag fick många fina och goda
tomater på den.I 2:an tog vi med oss en kruka hemifrån.
Vi hällde jord i krukan och satte i ett litet solrosfrö. Vi fick ta
hem dem och låta dem växa hemma. Min växte jättebra tills stjälken
bröts på grund av den starka vinden. I 3:an odlade vi paprikor, men
det kom aldrig upp några paprikaväxter, så vi bestämde oss för att
så pumpor istället! Vi fick ta hem pumporna när de hade växt lite.
Jag planterade min pumpa i trädgården men så hände det igen!
Stjälken bröts av i vinden. Det var så synd tycker jag!

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Genc
SKOLA: Mariaskolan klass 4

I skolan fick hela klassen odla tomater.
Efter ett tag när dom hade börjat växa fick vi ta hem
dom under sommarlovet. Jag och min mamma satte
den i en kruka och den började växa. Den blev rätt så
lång. Det tog ett tag sen började små gröna tomater
växa på den. Sedan glömde jag vattna den och den dog.
Nästa år odlade hela klassen solrosor. Min lärare hade
köpt frön till hela klassen och så fick vi plantera dem i
kruka som vi gjort av mjölkpaket. När det var sommarlov så växte den snabbt. Min blev jättelång, den blev
nästan 2 meter. Men när jag skulle åka på semester
dog den tyvärr.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Tyra
SKOLA: Mariaskolan klass 4

Nu ska jag berätta om när jag sådde en solros.
Det var vårterminen i 2:an som vi hade ett solrosprojekt i klassen. Då började vi med att så solrosor i gamla
mjölkpaket i klassrummet. Efter ett tag fick vi ta med
växterna hem, jag hade köpt en fin kruka till min solros.
Det regnade ofta hemma hos mig så den fick mycket
vatten. När min solros var ca 20 cm fick den flytta till
farmors gröna trädgård som har en rabatt, där verkade
solrosen trivas.
Den blev super lång, fast den blommade aldrig ut. Farmor
skickade en bild på min solros.
Den blev ca. 2 m lång.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Awa
SKOLA: Mariaskolan klass 4

I vår klass har vi odlat många saker.
I 1:an odlade vi tomater. Jag fick 4 tomater.
Jag vattnade den varje dag men sen skulle jag till Spanien.
En som skulle passa vårt hus hade glömt att vattna mina
tomater så då dog den. Men jag hann ändå att smaka på
en tomat innan vi åkte.
I 2:an odlade vi solros. Min blev inte lång.
Den fick ingen blomma och den torkade nästan på en
gång. Många i klassen fick jättelånga.
En i klassen fick en solros som var längre än hon.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Maja
SKOLA: Mariaskolan klass 4
I klassen har vi odlat olika saker. I 1:an odlade vi tomater i
klassrummet. Min tomatplanta klarade sig inte. När den hade
växt lite satt vi ut den. Dagen efter hade den dött. Men jag
vet inte hur. Efter det köpte min pappa en tomatplanta till
mig som vi sedan fick tomater av. I klass två odlade vi solrosor. Jag fick två solrosor. Den ena hade en kraftig stjälk med
en jättestor blomma. Den andra fick två lite mindre blommor.
Vi gav solrosfröna till fåglarna. I 3:an odlade vi parika men det
var typ ingen som fick någon paprika, så vår lärare köpte pumpafrön som vi planterade. Jag fick både en liten paprikaväxt och
en pumpaväxt. Vi satte ut dom i trädgården. Fast dom blåste
sönder. Det var min berättelse om våra klassodlingar.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Philip
SKOLA: Mariaskolan klass 4

När jag gick i 1:an odlade vi tomater i klassrummet. Alla
fick ta med sig en mjölkkartong som vi klippte till en kruka.
Sedan hällde vi i lite jord i kartongen. När vi hade gjort det
skar vi tomaten i hälften och tog ut fröna. Efter det tryckte vi ner fröna i jorden. Nu var vi klara och gick hem. Vi
vattnade krukorna varenda dag.
Efter några dagar fick vi ta hem tomatplantan. Jag tog försiktigt ut plantan ur kartongren och satte i den i en större
kruka. Jag vattnade den varenda dag som vi gjorde i skolan.
Efter några veckor kom det två små gröna tomater, men
sedan dog tyvärr plantan. Jag tror att vi vattnade den för
lite.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Sara
SKOLA: Mariaskolan klass 4
En dag bestämde jag och min syster oss för att ha en tomat tävling. Det är att vi skulle så varsin tomatplanta och den som fick
mest tomater vann. Vi började med att köpa tomatfrön, jord och
växtnäring. Krukor hade vi redan hemma. Sedan så gick vi till vår balkong och tog varsin kruka och la i jord.
Efter det så satte vi varsitt frö och lite näring som var blandat med
vatten. Vi ställde våra krukor i solen så att de kunde växa.
Sen väntade och väntade vi och efter några dagar så kom de första
2 bladen som brukar komma på växter. Jag blev såklart glad. Vi fortsatte att hälla näring blandat med vatten och ju mer de växte desto
mer hällde vi näring blandat med vatten. Efter en tid så kom det 2
mogna tomater på min planta och min syster fick 1 mogen tomat
och 1 omogen tomat. Vi åt tomaterna direkt. Jag älskar tomater så
jag tyckte att det var jättegott, det tyckte min syster också!

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Petra
SKOLA: Mariaskolan klass 4
Jag gillar att plantera frukter och grönsaker. I tvåan planterade vi solrosor, i trean planterade vi paprikor men det gick inte så bra så då planterade vi pumpor istället. ’En dag för 1 år sedan åkte jag till Serbien.
Jag åkte jag till min farmor som bor i en stad som heter Nis. Jag skulle
få plantera vad jag ville. Jag valde morötter, tomater och potatisar. Min
farmor sa till mig att när det hade växt klart så skulle hon ringa min
mamma så att jag kunde komma och hjälpa till. Efter 8 dagar åkte jag
hem till Sverige. Jag skulle sedan på ett bröllop i Serbien efter några
månader så jag frågade mamma om jag kunde åka till farmor och hon sa
att jag kunde åka. Efter några dagar i Serbien åkte jag till min farmor
och hon sa att växterna hade växt klart. Farmor frågade om jag ville laga
mat och jag ville jättegärna laga mat. Farmor hade planterat lite kryddor.
Vi gick in i köket och började med maten. Medan farmor kokade potatisen så fick jag göra salladen. I salladen hade jag gurka, tomat, lite mynta och ost. När potatisen var klar så dukade vi bordet och njöt av den
goda maten.

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

www.organicwithoutborders.com

