
Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

Se alla barnens berättelser på vår hemsida:   
www.organicwithoutborders.com

På somrarna när vi är i vår sommarstuga brukar 
jag och mamma odla i trädgården. Vi odlar bland 
annat potatis, rödbetor och morötter. Sen när 
de har växt färdigt så äter vi de vi har odlat. Jag 
tycker det blir godast när man odlar saker själv!

ODLARE: Vira
SKOLA: Sorgenfriskolan 4a



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

Se alla barnens berättelser på vår hemsida:   
www.organicwithoutborders.com

Jag har odlat tomat med en kompis och det var 
jättekul. Jag vet faktiskt inte vad vi gjorde med 
den för det var så himla länge sedan, men jag tror 
att vi lagade något med den. Jag har smakat tomat 
förut. Min mammas bästa kompis odlade jag med. 
Jag gillar att laga mat. Jag brukar hjälpa pappa med 
att göra sallad.Han brukar säga vad jag ska göra.

ODLARE: Lania
SKOLA: Sorgenfriskolan 4a



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

Se alla barnens berättelser på vår hemsida:   
www.organicwithoutborders.com

När jag var 10 år så gjorde jag och min kompis tacos.  
Det var jättegott. Vi hackade paprika, rödlök, gurka och tomat.  
Vi lade majs i en skål och sallad i en annan. Min kompis mam-
ma stekte köttfärsen och gjorde guacamole. Men vi hjälpte till 
att steka köttfärsen. När vi var klara satte vi oss alla till bords.  
Men vi hade glömt osten och brödet gick sönder men det var 
gott ändå. 

Min favoriträtt är tacos. När jag äter tacos brukar jag ha gurka, 
tomat, ost, crème fraiche, guacamole, majs och köttfärs. Jag gillar 
tacos eftersom jag gillar tomat och alla grönsaker jag brukar ha i 
och köttfärs. Det blir gott tillsammans med brödet.

ODLARE: Ingrid
SKOLA: Sorgenfriskolan 4a



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

Se alla barnens berättelser på vår hemsida:   
www.organicwithoutborders.com

Jag har odlat tomater när jag var nio år på min  
balkong. Sen gjorde vi en sallad av tomaterna som vi hade  
odlat. Jag bakade en äppelpaj hemma i köket med min 
mamma. Jag vispade grädden och sedan skar jag äpplet 
och sen la mamma mjölk i en skål. Sen blandade jag 
den. Sen la mamma i resten av ingredienserna och la 
den i ugnen. Och så  väntade vi att den skulle bli klar. 
Efter en stund så var äppelpajen klar.  Jag och mamma 
åt den. Den var supergod. Min moster har en trädgård 
och där brukade jag och pappa odla.

ODLARE: Sham
SKOLA: Sorgenfriskolan 4a



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

Se alla barnens berättelser på vår hemsida:   
www.organicwithoutborders.com

Första gången jag planterade var för flera år sedan.  
Då planterade jag ett äppelträd och det var på min gård. 
Jag har också odlat jordgubbar,smultron och rabarber och 
det var hos min mormor i dalarna. När rabarbern var 
klar skördade vi den och gjorde rabarberpaj. Det var väl-
digt gott. En gång så gjorde jag min storasyster och en  
kompis en jättegod gryta. Den var gjord av tomatsås,  
vatten, gurka, bönor och morot. Jag har planterat blommor 
några gånger. Min favoritmaträtt är vegetarisk pizza och 
den gör vi hemma. Då brukar jag har mozzarella på.

ODLARE: Ale
SKOLA: Sorgenfriskolan 4a



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

Se alla barnens berättelser på vår hemsida:   
www.organicwithoutborders.com

En gång i mitt sommarhus odlade jag sallad, gräslök, 
ätbara blommor, sockerärtor, citronmellis, valmo och  
tulpaner. På sommaren så plockade jag och min vän 
lite av varje och använde stora salladsblad som tallrikar 
och maten var sockerärtorna, gräslöken och dom ätbara 
blommorna. vi la citronmellis i vatten så det smakade 
citronmellis när man drack det. Av valmon och  
tulpanerna gjorde vi en bukett som vi ställde i en 
vas.

ODLARE: Laura
SKOLA: Sorgenfriskolan 4a



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

Se alla barnens berättelser på vår hemsida:   
www.organicwithoutborders.com

Min familj har en sommarstuga där vi har ett grönsaksland.  
Vi odlar där ibland. Vi har odlat jordgubbar, morötter, rabarber,  
gräslök och sockerärtor. Vi har också en vinbärsbuske, den har vi inte 
odlat själva men det växer röda vinbär där på sommaren.  
När rabarberna är klara så brukar vi skala dem och doppa dem i 
socker eller göra rabarberpaj, det är jättegott. När det är rätt årstid 
brukar vi vara i skogen och plocka blåbär och hallon. En gång bakade 
jag och mina kusiner en lime och hallonrulltårta. Den var jättegod.
Hemma, på min gård, eller asså det är en jätteliten gård.  
Men det är bara vår. I alla fall så odlar vi rabarber där. Vi har plan-
terat och sått blommor också, och vi har en björnbärsbuske. Fast 
den har inte vi odlat och den ligger mest på våran grannes gård.

ODLARE: Katja
SKOLA: Sorgenfriskolan 4a



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

Se alla barnens berättelser på vår hemsida:   
www.organicwithoutborders.com

Jag odlade på min gård. När jag odlade så gjorde jag  
det på min lilla gård. Jag odlade: smultron, lök,  
potatis, ärtor och solros. Jag gjorde musli av  
solroskärnorna, lagade soppa på löken, potatisen och 
ärtorna och gjorde en smultroncheesecake av smultronen. 
Jag tycker det är väldigt kul att odla. Jag odlade själv.

ODLARE: Alva
SKOLA: Sorgenfriskolan 4a



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

Se alla barnens berättelser på vår hemsida:   
www.organicwithoutborders.com

Jag brukar odla med min familj hos min farmor i en liten 
by som heter Ella. Jag vet inte riktigt när jag odlade 
första gången men det var för några år sedan. Vi odlar 
sallad,morötter,gurka,tomat,chili,paprika,sparris,rödbetor vi 
planterar också äpplen, körsbär, plommon, mullbär, krus-
bär, hallon och röda,svarta och vita vinbär. Sen när allt 
är klart skördar vi det och sen brukar vi frysa in det 
mesta bären. Men det andra lagar vi mat på. Vi brukar 
laga vegetarisk gryta med grönsaker och bönor i.

ODLARE: Caspian
SKOLA: Sorgenfriskolan 4a



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

Se alla barnens berättelser på vår hemsida:   
www.organicwithoutborders.com

Jag har odlat hemma massa olika sorter men mest chili och 
gurka och det var med min pappa. Sen lagade vi mat på 
det de var jättegott men jag tyckte att chilin var lite stark 
medan min lilla syster skrek att det var jättestarkt och hon 
skrek GE MIG MJÖLK FORT!!! Okej sa jag och gav henne 
mjölken hon hade fortfarande ont efter 15 min. Sen fick vi 
en glass var. Sen var vi jätteglada och hon hade inte ont 
längre. Min favoritmaträtt är pizza och panerad fisk med lite 
potatis. Min mormor och morfar har en egen trädgård men 
nu har mormor slutat plantera för hon orkar inte.  
Min morfar planterar vitlök.

ODLARE: Andi
SKOLA: Sorgenfriskolan 4a



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

Se alla barnens berättelser på vår hemsida:   
www.organicwithoutborders.com

Jag har odlat på Island med mormor och morfar.  
Vi var vid sommarstugan. Där finns en sjö, en gräss-
slätt och massor med träd. Jag brukar gå ut och fiska. 
Jag brukar också köra en fyrhjuling. Vi odlade potatis, 
morötter och tomater. Sen var det dags att skala 
potatisen och morötterna och sen skar vi allihopa och 
lagade en soppa av det. vi åt/drack soppan och den 
var jättegod.

ODLARE: Oliver
SKOLA: Sorgenfriskolan 4a



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

Se alla barnens berättelser på vår hemsida:   
www.organicwithoutborders.com

Jag har odlat paprika. Jag odlade mitt paprikaträd med min lillasyster 
hemma på min balkong. Först så la vi jord i krukan. Sen så hade vi 
en paprikakärna som vi sedan la i krukan. Sen så hällde jag vatten i 
krukan för att jorden skulle bli fuktig. 

Efter jag hade vattnat jorden ställde jag krukan ute på balkongen. 
Efter några veckor så hade det kommit upp en liten grodd.  
Jag blev jätte jätte glad när den lilla grodden kom upp. Jag vattnade 
den lilla grodden så att den inte skulle bli uttorkad. Efter en månad 
så hade den lilla grodden blivit en paprikaplanta. Paprikorna blev 
orangea. Vi tog en liten paprika och smakade på den. Paprikan var 
jätte jätte god för att den var saftig och dom var fräschare än dom 
man köper. Vi fick ca 6 stycken paprikor. Sen dess har dom papri-
korna jag odlade varit  dom godaste paprikorna jag har ätit.

ODLARE: Michelle 
SKOLA: Sorgenfriskolan 4a



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

Se alla barnens berättelser på vår hemsida:   
www.organicwithoutborders.com

Jag har odlat vindruvor. Jag odlade med min mamma.  
Vi odlade på vår balkong. De blev fina goda vindruvor 
som vi hade i en frukt sallad med glass. Jag har  
också odlat krasse och de brukar jag ha på mackan.  
Jag brukar också plantera blommor på balkongen. 

Jag brukar laga mat ibland. Mest lagar jag sushi,  
pastasallad och lasagne. Jag tycker också om att baka.

ODLARE: Klara R 
SKOLA: Sorgenfriskolan 4a



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

Se alla barnens berättelser på vår hemsida:   
www.organicwithoutborders.com

Jag har lagat mat en gång med min moster. Och då 
jag var 10 år gammal. Vi lagade en kladdkaka hemma i 
köket. Och vi tog: 
2 dl mjölk 
3 dl mjöl 
2 dl kakao 
1 cl bakpulver 
4 dl socker  
smält smör  
3 ägg 
Sen jag vispade sakerna och jag hälldes i formen. 
Och sedan jag satte den i ugn på 150 eller 170 grader. 
På 15-25 minuter. Sen min moster tog den.  
Och sen min familj äter den.

ODLARE: Olena 
SKOLA: Sorgenfriskolan 4a



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

Se alla barnens berättelser på vår hemsida:   
www.organicwithoutborders.com

Min favoritmat är makaroner med köttbullar. Min syster brukar 
laga maten.Jag äter makaroner med köttbullar typ 3 gånger 
i månaden. Makaroner innehåller vetemjöl, salt, ägg, olivolja 
och vatten. Köttbullar innehåller mjölk, grädde, ströbröd, lök, 
ägg, salt, vitpeppar och socker. Jag har bakat många gånger 
med min syster, vi brukar baka pannkakor och chokladbollar.  
Jag brukar göra chokladbollar på lördag typ en gång om mån-
aden, och jag brukar göra pannkakor på en lördag typ 9 
gånger i året. När jag var liten (3 år) så tog jag med mig en  
avokadokärna ner till gården och la den under gräset och trod-
de att den skulle växa. 

ODLARE: Nicolas 
SKOLA: Sorgenfriskolan 4a



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

Se alla barnens berättelser på vår hemsida:   
www.organicwithoutborders.com

Min mormor och morfar bor på österlen som ligger i 
sverige. Där brukar vi odla potatis, lök, krusbär,  
vindruvor, svartvinbär, morötter, smultron, rädisor, 
rödavinbär, äpplen, päron, rabarbern och hallon.  
Jag brukar använda potatis till när vi lagar  
fläskfile. Då brukar vi ha ungspotatis bredvid fläskfilen. 
vi åt upp det direkt. Det var jätte gott. MUMS!!!!  
När vi odlade så var min morfar med och hjälpte till.

ODLARE: Milo 
SKOLA: Sorgenfriskolan 4a



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

Se alla barnens berättelser på vår hemsida:   
www.organicwithoutborders.com

Jag brukar Laga tacos när jag och min pappa är hem-
ma själva han är ju vegetarian så han vill ju inte ta 
på kött och hålla på med det så då brukar jag göra 
köttet. Vi brukar laga maten hemma i Malmö i våran 
lägenhet. I tacosen brukar vi ha som alla andra lite 
kött tacokrydda kanske lite vitlök idk. Det brukar vara 
jätte gott vi äter alltid upp allt och vi brukar bjuda 
min lillasyster min mamma och släktingar/vänner om 
dem är där.

ODLARE: Elvin 
SKOLA: Sorgenfriskolan 4a



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

Se alla barnens berättelser på vår hemsida:   
www.organicwithoutborders.com

När jag var liten odlade jag och min mamma solro-
sor. Förra året så plockade jag, min mormor och min 
lillasyster röda vinbär på en vinbärsbuske som växer 
vid våran sommarstuga. Sen plockade jag, min mamma 
och min lillasyster vita vinbär. Efter det så bakade 
jag, min lillasyster och min mammas faster en tårta 
som vi satte vinbär på. Sen åt vi den och den var 
jättegod. 

ODLARE: Ester 
SKOLA: Sorgenfriskolan 4a



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

Se alla barnens berättelser på vår hemsida:   
www.organicwithoutborders.com

Första gången jag odlade så var jag fyra år och odlade med min  
farfar uppe på landet. Vi sådde potäter och skördade dom  
senare. sen kokade vi potatisen och åt den till middag med 
varmrökt lax. Det var faktiskt kul måste jag säga, men nu odlar 
jag mycket med min pappa. För vi har en koloni där vi odlar 
morötter potäter (gurka tomat chili paprika i vårt växthus) bond-
bönor grönkål sparris med mera jag lagar även mat ibland min favo-
ritmat är tacos. Men jag lagar även annan mat som chili sin carne, 
pasta med tomatsås och pannkakor mm. Nu lagar vi jättemycket 
mat på våra grönsaker, Pappa har även egen humle han gör öl på 
men han får inte sälja den för då måste någon komma och kolla så 
att det är rent där han brygger. Men det kostar pengar och han 
kommer inte lyckas sälja så bra att han får in pengarna.  

ODLARE: Svante 
SKOLA: Sorgenfriskolan 4a



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

Se alla barnens berättelser på vår hemsida:   
www.organicwithoutborders.com

En gång gjorde jag tacos med min kompis. Jag var 10 år när jag 
gjorde tacosen. Jag och min kompis skar paprika, gurka, lök och  
tomat och lade i dem i skålar. Men min mamma gjorde guacamole 
och köttfärsen. Sen lade vi i sallad, crème fraiche och majs i varsin 
skål. Sen var det dags att äta. Mina brödrar skrek, vi hade glömt 
osten och brödet gick i sönder. Men det var ändå gott.  
Min favoritmat är tacos och sushi. Men vi äter nästan aldrig  
sushi. Jag gillar sushi mest för att man får soja och wasabi till. 
Men jag gillar när man äter allt tillsammans. Det är gott med lax 
och ris tillsammans. Tacos är gott för att jag gillar tomat, gurka, 
majs och köttfärs. Vi äter tacos ibland men inte så ofta. Men jag 
gillar inte guacamole så mycket, eftersom jag inte gillar avokado så 
mycket.  

ODLARE: Ellen 
SKOLA: Sorgenfriskolan 4a



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

Se alla barnens berättelser på vår hemsida:   
www.organicwithoutborders.com

Jag älskar att baka. Det är jätteroligt. Men min favorit är chokladkaka.  
Om man ska göra en så behöver man
4 ägg
2 dl mjöl
1 dl socker
50 g smör
1 tsk bakpulver
4 matskedar kakao 
en skål
elvisp
en mindre skål
en ugn
en bakform
Det första du behöver göra är att gå till ugnen och sätta på den på 150 grader 
under värme. Sen tar du formen och smörjer in med smör. Efter det så skär du 
50 gram smör. Sen tar du skålen och knäcker alla ägg. och då tar du socker för-
packningen och lägger in 1 ½ dl socker. Sen så vispar du med elvispen tills den blir 
fluffig. sen tar du alla ingredienserna och häller i skålen och vispar. När smeten ser 
bra ut så är det bara att hälla i smeten i formen. Till sist så lägger du den i ugnen 
och vänta i 15 minuter. slut

ODLARE: Hashiem  
SKOLA: Sorgenfriskolan 4a


