ODLARE:
Michaela
SKOLA: Mariaskolan klass 3

Jag har planterat solros i vår skola. Vi hade NO den
lektionen. Vi använde oss av mjölkkartonger till kruka.
Min lärare sa att vi kunde ha en tävling om vem som
kunde få längst solros.Hela klassen sa ja.
En dag lagade jag mat till hela min familj. Jag lagade
spagetti med köttfärssås. Min mamma satt och tittade
på tv. Min pappa satt också och titta på tv. Så länge
stod jag och lagade mat. Min pappa kom och kollade
om det gick bra. För att det luktade gott. Sen hjälpte
mig. Sen var jag klar med maten.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Emina
SKOLA: Mariaskolan klass 3

En dag så ville jag så ett frö och då tog jag fram
sakerna som jag behövde för att plantera.
Då tog jag ett paprika frö och ett från en sockerärta.
Sedan tog jag en sak som jag kunde ha mina paprikorna
och sockerärtor i. Efter några dagar så hade de växt och
jag blev jätteglad men paprikorna hade inte växt,
men sen så växte den och sen vissnade den så nu har
jag bara sockerärtan kvar.
Men en dag så fick jag hjälpa mamma med att laga mat
vi lagade tacos. Jag fick handla saker sen nar jag var klar
så gjorde vi tacos.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Martina
SKOLA: Mariaskolan klass 3
Jag och min bror gillar jättemycket vattenmeloner
och en dag så hade vi vattenmelonkärnor så vi tänkte att vi kunde
plantera dem hemma i vår trädgård. Först gjorde vi ett hål i jorden
sen stoppade vi in kärnan,sen hällde vi på jorden. Efter det så tog
vi vatten i ett stort glas och hällde över jorden .(vi hade ingen vattenkanna hehe :) Någon dag för några månader efter såg vi att det
hade växt några jättesmå gröna saker i jorden .Vi blev jätteglada att
vi hade lyckats med det!
Men några dagar efter det skulle vi flytta så vi fick aldrig mer se
hur det gick vattenmelonerna men jag hoppas de
har vuxit nu. Men efter några dagar sen jag hade flyttat så frågade
mamma om jag ville vara med och laga pasta tillsammans med min
bror. Jag är inte så bra på att laga mat men jag sa ja .Först så
skulle vi ta ut pastan ur paketet och sen skulle vi lägga dem i en
kastrull. mamma gjorde köttfärssåsen och det blev en jättegod middag

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Alexander
SKOLA: Mariaskolan klass 3

Jag har aldrig odlat utanför skolan. När jag gick i
1:an odlade jag tomat. Min tomat kom upp väldigt
sent. Efter några veckor kom min planta 3:e plats.
Efter några veckor så till tog vi hem våra plantor.
Mina tomater blev gula och så fort jag tog hem min
tomatplanta åt min katt upp en stor del av den
och senare dog den.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Anna-Marina
SKOLA: Mariaskolan klass 3
En dag så bestämde jag och min kompis Michaela att vi
skulle plantera minipaprikor. Så först av allt skulle vi leta upp
en kruka i rätt storlek och när vi hade gjort de så satte vi
jord i krukan. Sen tog vi tre gula kärnor från några andra gula
minipaprikor, vi tog fyra röd kärnor från andra röda minipaprikor
och till sist tog vi fem kärnor från några orange minipaprikor och satte dem i jorden. Och när vi hade gjort de tog vi
lite vatten och hällde i den krukan. Sen när vi hade gjort de så
satte vi de på balkongen i solen. Sen så bestämde jag och min
kompis Michaela att den skulle vara hemma hos mig. Och efter
några månader var de klara. Och jag och min kompis fick tre gula,
fyra röda och fem orange minipaprikor. Och nu ska jag berätta
om en gång när jag lagade mat hemma. Jag lagade hamburgare.
Jag använde olika ingredienser.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Devon
SKOLA: Mariaskolan klass 3

Jag har inte odlat utan för skolan tror jag.
Vi har odlat tomat,solrosor och kanske vattenmelon.
Vi hade solros tävling jag kom andra plats men jag
skulle egentligen komma trea men jag kom tvåa.
Jag kan laga mat hemma jag kan laga korv med bröd,
pasta med köttbullar, Stekt ägg med köttbullar och
korv men det gör jag nästan aldrig jag kan också koka
ägg. Jag älskar att laga mat det är superroligt jag
kanske ska bli kock.
Nu ska vi prata om att plantera om man vill t.e.x få
tomater från sin tomatplanta så ska man ge den
vatten och ljus från solen vad jag kommer ihåg.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Isabel
SKOLA: Mariaskolan klass 3
När jag var liten odlade jag äpplen. Jag åt äpplen hela
tiden i skolan så jag ville odla dem. Men jag lyckades inte.
Sen i 1:an odlade vi tomater. Nästan alla lyckades.
Min tomatplanta blev lång. När dem var färdiga att äta var
dem lite grönröda.Vi plockade dem och åt dem.
Vi gjorde det i 2:an också. Vi planterade solrosor men jag
misslyckades igen. Vi hadde en tävling om vem som hade
den längsta solrosen,men jag vet inte vad som hände.
Jag har aldrig lyckats med odling. Jag har hela tiden misslyckats, förutom när jag odlade tomat. En gång ville jag laga
mat med mamma. Vi lagade pizzabullar.
Det var jättegott.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Ruben
SKOLA: Mariaskolan klass 3
År 2015 var det min första gång jag odlade något och det var
tomat. Vi skulle resa till Montenegro så vi frågade en kompis
om hon kunde se efter våra tomater. Men när vi kom tillbaka
hade de vissnat så vi misslyckades den gången.
När jag gick i 2an odlade vi solrosor. Det var en tävling om
vems solros som var störst men jag misslyckades igen.
För ett år sedan 2016 hade min lillebror odlat en tomatplanta
och den ger tomater tills nu.
Matlagning då. Jo,när jag var liten brukade hjälpa till min pappa
att laga pizza med att lägga på saker t.ex pepperoni, paprika,
skinka och sånt. Nu hjälper jag ibland med t.ex korv med bröd
eller tortilla (tacos) och sånt

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Yasmin
SKOLA: Mariaskolan klass 3
Min farfar har fyra plommon träd. Jag och min farfar brukar plocka
på sommaren tillsammans. När min farfar brukar odla och plantera
brukar jag senare skörda när det har växt upp. Sen brukar vi göra
med min morfar typ torkat frukt. Min farfar lagade mat med sin
potatis han hade odlat. Jag har aldrig lagat mat men min farfar
men jag har lagat mat med min mamma. När jag brukar laga mat
med min mamma brukar vi göra lax med potatisgratäng med lite
sås. När vi är klara med maten dukar jag och min bror tillsammans.
Mina kusiner har två eller tre äppleträd på deras gård.
De brukar komma hemma hos oss och har tatt med sig äpple så
att vi kan göra äppelpaj. Vi får också äpple av de. En gång för
första gången jag skulle plantera planterade jag tomat. Först lät
min farfar att jag fick hälla ner jorden i krukan. Sen fick jag lägga kärnorna i jorden sen vattnade jag. När tomaterna var klara och
hade växt upp åt vi nästa dag de till frukost med maka och mjölk.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Timmothy
SKOLA: Mariaskolan klass 3

Mitt farfar odla mycket han har några traktorer också.
När jag var i folkets park med min klass så planterade
jag ut en böna. Vi hade sått frön i klassrummet innan
som nu blivit stora.När jag gick i 2.an odla vi solrosor.
Jag kan laga nudlar hemma. Jag kan också göra te men
det är inte mat.
När vi plantera våra solrosor väntade vi några månader
sen hade vi en tävling om vem som hade den längsta
solrosen.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Furat
SKOLA: Mariaskolan klass 3

Hej jag heter Furat,
Jag är inte en sån person som gillar att odla saker.
Men när jag gick i 2.an odlade vi solrosor, det blev
också en tävling om att den solrosen som blev längst
vann. Efter sommarlovet, när vi börja i 3:an så skulle
man säga hur lång sin solros var.
När jag var i Kanada hos min mormor så fick jag se
hennes trädgård. Där odlade hon många saker som
jordgubbar, potatis och morötter. Jag har hjälpt till där
hemma med att göra pasta, hamburgare, tortilla och
tacos hemma hos mig.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Angelina
SKOLA: Mariaskolan klass 3
Jag har odlat i skolan. Vi odlade solrosor och tomater. När vi odlade
solrosor klippte vi kartonger och gjorde det till en kruka. Vi satte i
jord och ett solrosfrö. När plantorna började växa blev alla jätteglada.
Vi vattnade dem. När min solros hade blivit större och fått fler blad
satte jag en blomsterpinne i den. Den växte sig större och sen fick
vi ta med de hem. Efter sommarlovet hade vi en tävling om vilken
solros som var längst. Den som kom på först, andra och tredje plats
fick ett pris. De andra som också var med fick vars en liten grej för
att de had varit med i tävlingen. Min solros blev stor och lång.
Den blev alldeles för stor för blompinnen så jag tog bort den.
Jag brukar hjälpa mina föräldrar med att laga mat. Jag hjälper dem
med att hälla i olika ingredienser i maten medan de fixar annat till
maten som att duka eller så.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Monika
SKOLA: Mariaskolan klass 3
I skolan har vi planterat solros. Vi började med att hälla jord i
krukan. Sedan sådde vi solrosfrön i jorden. Vi tog hand om solrosorna, gav dem vatten och sol. Fast sommaren närmade sig och
vår lärare sa att vi ska ta hem våra solrosor. Hon bestämde att
det skulle bli en tävling om vems solros kommer bli längst.
Sommaren gick och jag tog hand om min solros. Min solros blev
faktiskt 1,80 cm lång när vi kom tillbaka till skolan fick vi säga
hur långa vår solros blev. OCH JAG VANN, min solros var den
som blev längst. Efter att jag vann tävlingen åt jag och min familj
fröna från solrosen. Jag har hjälp min mamma att laga mat.
Jag brukar fixa grönsaker.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Luka
SKOLA: Mariaskolan klass 3

När jag åker till Serbien då hjälper jag till att odla.
Jag odlar jordgubbar, bär, vindruvor och persikor.
Kyra som är min hund, gillar att äta våra jordgubbar.
Jag gillar att odla med farfar och mormor. Vi gör mat
och dricka av odlingen. Jag har odlat hemma med min
pappa mest.
Jag och min pappa lagar mat hemma. Jag kan göra mat,
all mat jag kan göra är pizza, spagetti och pannkakor.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Milla
SKOLA: Mariaskolan klass 3
Jag gillar inte att odla så mycket men en gång så odlade jag
jordgubbar med min lillebror och min pappa. Först så tog min
pappa ett frö. Sedan fick min lille-bror stoppa ner det i jorden
och sedan fick jag stoppa ner ett frö i jorden.
Jag och min lillebror turades om att vattna jordgubbarna.
Både jag och min lillebror tyckte att det var jättekul att vattna
jordgubbarna när det behövde det och även få se hur de växte
mer och mer för varje dag. Tillslut blev jordgubbarna klara och jag
och min lillebror fick gå ut plocka jordgubbarna. Jag gav mamma
jordgubbarna för att hon skulle tvätta dem. Efter att mamma
hade tvättat dem så fick alla i familjen äta jordgubbarna.
Det var supergott att äta ! Det fanns både saftiga och sura.
Jordgubbarna var jätte små och enkla att äta. Det var nog en av
de minsta jordgubbarna jag någonsin hade sett men en av de
godaste jordgubbarna jag hade ätit!

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Casper
SKOLA: Mariaskolan klass 3

Jag har odlat i skolan och då odlade jag tomat.
När det gick några dagar när det var klart i skolan
då skulle vi ta hem växterna. Då när jag tog hem
den när det gick 2 dagar då dog den. Jag hjälper
aldrig till med maten därför att pappa behöver
aldrig hjälp med maten.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Felicia
SKOLA: Mariaskolan klass 3

Jag har odlat bär i min trädgård. Vi har planterat
jordgubbar och smultron. Vi har små krukor till
smultronen och en stor kruka till jordgubbarna.
Varje år behöver vi rensa i trädgården så det inte
finns ogräs kvar. Vi brukar äta jordgubbarna med
glass till efterrätt. Och smultronen äter jag och
min syrra upp utan något. Ibland så hjälper jag
och min syrra till att hacka grönsaker och då
brukar min mamma laga potatisen och pappa
brukar duka och steka köttet.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Mattias
SKOLA: Mariaskolan klass 3

Min gudfar har en bondgård som ligger i Colombia.
Där odlade vi jordgubbar, potatis, tomat och allt annat.
Vi la frön överallt och sen väntade vi. En gång kom det
jätte många fåglar som ville äta grönsakerna och frukten
så vi gjorde en fågelskrämma. Och efter det kom inga
fåglar. Sen när grönsakerna och frukten var klara åt vi.
Vi gjorde sallad, potatis och jätte goda saker. Vi gjorde
potatisarna till potatismos och vi gjorde sallad.
Vi gjorde det i köket och jag hjälpte till att göra
salladen. Maten var jättegod och sen när vi var klara med
allting ville vi ha mer så vi gjorde mer, mer och mer.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Mario
SKOLA: Mariaskolan klass 3

I skolan när vi gick i 1:an odlade vi tomater.Tomaterna
var jättegoda det kunde vara gula eller röda mina blev
röda.I 2:an odlade vi solros vi hade en tävling om vem
som hade längst solros.Jag har bara odlat i skolan det
har varit jätte kul att odla. När vi skulle odla klippte vi
av mjölkkartonger som kruka för att vi skulle plantera
tomaterna. Jag har lagat mat mest hemma jag har lagat
jätte mycket mat. Jag gillar att laga mat.
När jag lagar kött så saltar jag det alltid annars blir det
inte gott det är vad jag tycker.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Bartosz
SKOLA: Mariaskolan klass 3

När jag var i Polen så planterade jag morötter.
Min mamma vattnade morötterna. De växte och
efter 50 dagar hade de växt klart. Men vi väntade
lite mer och vi fick riktiga morötter i hela livet.
Jag skulle vilja odla majs. Jag gjorde mat med min
mamma vi gjorde pizza. Det var den bästa pizzan
jag ätit i hela mitt liv.

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Isolde
SKOLA: Mariaskolan klass 3
När jag gick i 1:an odlade vi tomater. Först fick vi varsin mjölkkartong som vi klippte till en kruka, sedan satte vi i frön i jorden.
Till sist vattnade vi plantan och lät den få sol på sig. Jag fick typ
en eller två tomater. Under sommaren skulle man ta hand om sina
tomater. Alltså skulle vi vattna den och sätta den där den får sol
och syre. Men jag var bortrest under sommaren så då skulle några
som vi känner vattna alla våra växter och plantor. Men jag tror att
de hade glömt att göra det, så tomaterna dog.
Jag har också lagat mat.Jag lagade spagetti med köttfärssås.
Först gjorde jag köttfärsen. I köttfärsen lade jag i grädde, kryddor,
kött och några andra saker. Sedan gjorde jag spagettin. När jag
gjorde spagettin lade jag i spagettin som jag köpte i affären i en
kastrull. Fast innan jag gjorde det lade jag i vatten i kastrullen.
Den blev jättegod!

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

www.organicwithoutborders.com

ODLARE:
Amanda
SKOLA: Mariaskolan klass 3
En gång i skolan så odlade vi tomater. Vi satte fröet i skolan och
vi behöll plantorna ända tills skolavslutningen. Sen tog jag hem
plantan under sommarlovet. Jag vattnade den gröna lilla växten
varje dag så att den inte skulle vissna. Växten blev större och
större. Men sen så var jag tvungen att åka på semester och då
så lämnade vi tomatplantan hos farmor och farfar. När vi kom hem
så åkte vi förbi farmor och farfar för att kolla till plantan och då
hade TIO gula körsbärstomater kommit upp.
En gång så skulle vi äta pasta och köttfärssås och då fick jag
hjälpa mamma att laga maten. Det var ganska lätt att koka pasta
men att laga köttfärssås var lite svårare. För att köttfärssåsen ska
bli god så ska man ha i köttfärs, lök, tomatpuré, salt, svartpeppar
och helst lite grädde. När allting var färdigt så började vi äta och
det var jättegott.

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

www.organicwithoutborders.com

