
Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

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

Jag planterade massor av plantor och frukter med min 
Mormor. Hon har en bondgård hon är polsk och  
älskar att odla växter. En av växterna var solros och 
den blev nästan 3 meter hög. Vi odlade också jord-
gubbar. Det tog flera månader men det var värt det.  
Till sommaren så kom jag tillbaka dit och plockade 
jordgubbarna

ODLARE: Zion
SKOLA: Sorgenfriskolan 4b
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Jag har odlat och planterat mycket på min koloni med 
mina föräldrar och mina syskon. Vi har t.ex odlat hallon,  
smultron, björnbär, krusbär, svarta vinbär, vita vinbär, röda 
vinbär, krusvinbär, jordgubbar, sallad, kål, rabarber, tomater, 
morötter, krasse, lök, äpplen, päron och plommon.  
Plommonen har precis börjat blomma och jag längtar efter 
att få äta dem. Hemma har jag också gjort sylt och saft 
av krusvinbären vi har odlat. Efter sakerna jag hade plan-
terat hade kommit upp kände jag mig stolt för att jag 
hade tagit hand om plantorna i nästan ett år.

ODLARE: Topper
SKOLA: Sorgenfriskolan 4b
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Jag odlade väldigt mycket när jag var liten, jag har odlat det mesta. Jag bruka-
de odla på min gamla lägenhets gård. Där odlade jag bland annat tomater och 
blommor. Jag odlade också väldigt mycket hos min mormor och på mitt gamla 
sommartorp. Hos mormor brukade jag odla jordgubbar och sen skördade jag och 
min morfar alltid dom och gjorde marängsviss till hela familjen och mormor så-
klart. Och på mitt sommartorp brukade jag och min morbror alltid odla potatis 
och morötter. 

Sen skördade vi dem och lagade god mat. När man har odlat något själv istäl-
let för att bara köpa i affären så blir det mycket godare och man kan känna 
att man är en del av jobbet genom att man liksom har vattnat och sett till 
att plantan fått näring. Liksom känslan av att man har skapat något, som man 
sen kan t.ex. i det här fallet äta.  Jag ska även odla i sommar, jag och min 
lillebror har planer för att odla morötter, smultron, jordgubbar och potatis. Att 
odla ger tid med familjen liksom en grej som då bara jag och min lillebror har 
skapat och som vi sen kan laga mat med till min familj. Det finns även mycket 
odlat på min gård, det finns smultron vid vår grind och då kan alla som går 

ODLARE: Stella
SKOLA: Sorgenfriskolan 4b
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Min familj har en koloni. Där har jag odlat många olika saker som morötter, 
potatis, jordgubbar, sallad, rabarber, hallon, smultron, äpplen, körsbärträd, blåbär, 
vindruvor, mynta och många andra kryddor. Jag har även odlat många olika blom-
mor och även röda och svarta vinbär. På sommaren när alla grönsakerna och bären 
har mognat brukar vi göra sallad av morötterna och salladen och hälla i några av 
kryddorna. Salladen blir alltid jättegod. Den smakar faktiskt godare än om man 
köper i affären. Vi brukar äta bären och dem är jättegoda. 
Vi gör rabarber och äpple paj av äpplena och rabarben. Vi planterar och sår mycket.  
Sen när vi ska plocka bären och grönsakerna hjälper jag oftast till. Det är superkul. 
Vi har många fester där. På kvällen är det jättefint när solen går ner. Några av mina 
kompisar har också kolonilotter där. Det finns en koja man kan klättra upp i. Men den 
är väldigt gammal så jag går hellre till lekplatsen med kompisarna. Vi har också en 
gunga som man kan gunga i. Hemma brukar jag också odla. Vi ställer dem i fönstret.  
När vi äter brukar vi använda några av våra kryddor. Jag har ett apelsinträd.  
Av apelsinerna han man göra marmelad. På vår gård har vi också odlat. Vi brukar 
plantera med några grannar. Vi har trälådor vi odlar i. Vi har odlat gräslök sallad, 
mynta, rosmarin, persilja och några andra saker.

ODLARE: Raquel
SKOLA: Sorgenfriskolan 4b
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En intressant odlingsdag
För ett år sedan planterade jag tomater med 
mina kompisar i en skola i Vietnam.  
Jag minns att det regnade den dagen.  
Vi och vår lärare planterade tomatplantorna till-
sammans.

ODLARE: Quan
SKOLA: Sorgenfriskolan 4b



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

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

Jag har odlat rätt mycket. Min farbror har en stor kolonigård och 
min farfar har en bakgård med ett område som man kan plante-
ra rotfrukter i. Jag har planterat till exempel Hallon, Ett päronträd, 
Gräslök,  
Rabarber, Jordgubbar och lite andra saker. Vi har även gjort många 
hallon och rabarberpajer från kolonin. Min farfar planterar alltid po-
tatis och andra rotfrukter på hans bakgård. Det växer även smultron 
på gården. Jorden är väldigt näringsrik så potatisarna blir stora.  
Vi brukar ugnsbaka dem med kyckling, plommon, morötter, lök och 
kryddor. Det blir alltid jättegott. Vi har även lagat andra maträtter av 
sakerna.  Vi har även gjort något som liknade chips av grönkål, och 
det var också rätt gott. Vi har även testat och göra hemmagjorda 
chips av tunnstrimlade potatisskivor. Vi hällde bara lite grillkrydda på 
och stoppade dem i ugnen, det blev inte alls bra.  
Det blev alldeles bränt. Men det var roligt att göra det.

ODLARE: Oscar
SKOLA: Sorgenfriskolan 4b
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Hej, jag heter Miranda jag går på Sorgenfriskolan. Jag odlade på 
skolan jag gick på innan. Där odlade jag rabarber och krasse.  
Jag odlade vindruvor på mitt sommarställe och jag har också  
odlat flera blommor som fortfarande lever. Sen så åt vi upp 
vindruvorna. Plantorna sitter fortfarande kvar men jag vet inte 
om vi har vattnat dem eller om de är döda. På min gamla skola 
så åt vi rabarberpaj som vi bakade på fritids efter att vi hade 
ätit krassen på mackor med smör. Jag älskar att odla och det 
blev jätte bra med allting, allting blev gott det såg bra ut också. 
Min familj och jag odlade vindruvorna och blommorna och mina 
klasskamrater på gamla skolan odlade också rabarber och krasse. 
Det är det som jag har odlat.

ODLARE: Miranda
SKOLA: Sorgenfriskolan 4b
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En gång planterade jag plommon och tamarin.  
Jag planterade plommon först sen en månad efter 
planterade jag tamarin. Efter det hämtade jag jord,  
för att det var slut. Efter ungefär en halv månad 
kom det ut gröna blad och jag vattnade den så klart. 
Men det blev inga tamarin men själva bladen var goda.  
Det blev mycket plommon men sen ruttnade dem.  
Nu v.20 2017 plantera jag och min barnvakt jordgubbar 
och vi hoppas att dom kommer bil färdiga och goda. 
Hemma hos oss har vi många växter. Min favoritväxt 
är kaktus.

ODLARE: Mela
SKOLA: Sorgenfriskolan 4b
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Min farmor och farfar har ett stort hus i Bosnien.  
Varje sommar åker jag dit. De har en enorm trädgård där det 
finns mycket frukt och grönsaker tillexempel  
fikon, tomater och plommon. I trädgården odlar och  
skördar de allt de har odlat. Jag tycker att det smakar lite 
sötare när det är hemmaodlat än när man köper i affären. 
På min gård i Sverige  finns det äpplen, päron, smultron, 
rabarber och vinbär. Jag brukar ofta gå ut och plocka. 
Jag har gjort rabarberpaj några gånger.

ODLARE: Malte
SKOLA: Sorgenfriskolan 4b
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Jag var 4 år när jag flyttade till Sverige. Jag var hemma 
hos min mormor och morfar. Mormor och morfar hade 
planterat tomter, potatisar, chili och andra saker i Vietnam. 
Min mormor sa till mig: 
’Kan du plocka några tomater? På vietnamesiska.  
Jag råkade plocka chilin istället för  
tomaten. Jag åt en bit chili (varför inte?) Och det kändes 
som min tunga började brinna XD. Min mormor och morfar 
började skratta VÄLDIGT MYCKET. Men efter några timmar 
så slutade min tunga göra ont. Vi lagade en slags soppa 
som innehöll tomater, lite vitlök, potatis, lite citron och 
pyttelite chili. Det smakade väldigt gott och lite starkt på 
samma gång. 

ODLARE: Loan
SKOLA: Sorgenfriskolan 4b
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Min erfarenhet av odling och liknande är ganska stora.  
När jag var yngre så odlade jag ganska mycket. På min gamla för-
skola så brukade vi plantera i mjölkpaket och på gården. Jag och min 
mamma brukade också plantera morötter, tomater och sådant på vår 
balkong. Vi planterade också dill och olika kryddor på vår gård.  
Vi godare och sötare. Det kändes godare eftersom man har gjort 
allt jobb nästan själv. 

Att plantera, vattna lagom och inte för ofta, se till när det är klart, 
inte sätta det i för mycket sol så att det torkar. Ja, det är jätte-
mycket jobb. Det är jättekul! När jag bodde lite längre ut på landet 
hade vi rabarber och äpplen. Vi brukade göra äppelpaj och rabar-
berpaj.  vitlök, potatis, lite citron och pyttelite chili. Det smakade 
väldigt gott och lite starkt på samma gång. 

ODLARE: Lilja
SKOLA: Sorgenfriskolan 4b
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Jag har odlat dill och solros på min förskola. Jag och 
min kompis brukade äta dem i smyg nästan varje dag 
och vår kock brukade laga mat med det som vi odlade. 
Jag har också planterat blommor och odlat jordgubbar på 
min gård.  Jag kunde inte äta så mycket eftersom någ-
ra andra på gården åt upp jordgubbarna innan de hade 
mognat klart.  Samma sak hände med björnbären som 
vi också hade planterat. Jag gillar att laga mat och baka.  
Jag brukar baka kladdkaka. Det skulle vara gott att ha bär 
på kladdkakorna. Men det gick inte eftersom de andra 
åt upp alla.

ODLARE: Leyla
SKOLA: Sorgenfriskolan 4b
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När jag var 9 år gammal odlade jag mycket. På min gård i mitt 
gamla hemland Indien, har jag odlat med min pappa.  
Vi odlade bananer, mango, majs, tomat, potatis, många blommor 
och en frukt som jag inte vet hur man skriver på svensk.  
När jag odlar tänker jag: oj! gud vad bra det ska bli att laga mat 
med det jag har odlat. Det gör att jag känner min vuxen. 
Jag tycker att man ska odla minst en liten planta i sitt liv. 
Men om man gillar att odla och odlar flera plantor så gör det 
inget utan det är bara bättre. Jag älskar att måla plantor och 
att plantera. Man planterar mycket i Indien efter som att det 
finns mycket människor och nästan alla maträtter har sallad eller 
flera rotfrukter. Man använder också blad för att göra vissa 
kryddor.

ODLARE: Kavika
SKOLA: Sorgenfriskolan 4b
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Jag planterade min kaktusblomma för 5 år sedan.  
Den är jättestor. Jag har den i mitt rum och jag vattnar 
den varje onsdag och den heter Coco. När jag var 3,5 år 
så planterade vi i mitt gamla hemland Ungern.  
Vi odlade frukter, grönsaker och potatis. Vi odlade allt 
man kunde använda till mat. Jag tyckte om att plantera 
växter och sånt, Det var jättegott och det var surt tex 
jordgubben var jättesur. Det var jätteroligt att plantera. 
Jag och pappa hade en liten affär bredvid vårt hus och 
av jordgubbar och sånt gjorde vi smoothies och sålde de 
för 5ft.

ODLARE: Isabell
SKOLA: Sorgenfriskolan 4b
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Jag minns när jag och min morfar skördade potatis i 
hans potatisland ute på landet. Vi grävde upp  
potatisarna med en spade. Först tyckte jag att det 
var tråkigt men det blev snart kul. Det var kul för 
att jag fick gräva. Jag minns att vi kokade potatisarna 
och åt dem. Det var jättegott, mycket godare än de i 
affärerna.

ODLARE: Gustav
SKOLA: Sorgenfriskolan 4b
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Jag brukar plantera på våren, med min mormor hemma hos  
henne men också hemma hos mig. Hemma hos mig just nu  
håller vi på att plantera tomater och smultron och vi ska  
också plantera ingefära. Plantorna har blivit väldigt stora men  
de har inte fått några bär (grönsaker). Det är mycket roligare  
att plantera själv eftersom man har väntat och engagerat sig 
i det och man har också tagit hand om plantan. Jag älskar att 
plantera. Det är jätteroligt, särskilt med min mormor.  
Vi planterade inte så mycket mat men vi planterade blommor 
och tomater ibland. Jag älskar att lukta på blommor! På min förra 
gård så fanns det gräslök, mynta och rabarber. Vi gjorde ofta paj 
av rabarberna, det blev jättegott. När vi gör mat av grönsaker 
gör vi oftast något vegetariskt, det är gott med vegetariskt.

ODLARE: Faye
SKOLA: Sorgenfriskolan 4b
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På min gård finns det ett odlingsställe där jag har odlat 
jordgubbar, hallon och tomater. Det var roligt. Jag och mina 
vänner odlade tillsammans. Efter en månad växte dom och  
vi odlade mer. Ibland var det några som kom och åt av 
dom. Då sa vi till dom att dom inte fick eftersom det var 
vi som hade odlat dom. Sen när det blev sommarlov hade vi 
picknik och vi gjorde hallon och jordgubbssylt.  
Sylten åt vi på pannkakorna som vi hade gjort. Efter ett 
tag så ville vi odla mer och gjorde det. Vi odlade solros-
blommor och tulpaner. Blommorna blev jättestora men några 
dog. Då odlade vi nya.

ODLARE: Fatima
SKOLA: Sorgenfriskolan 4b
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Jag är kanske inte bäst på att odla. Därför har jag inte odlat mest i världen. 
Men jag ska försöka att berätta så mycket som möjligt. Hm, hur ska jag börja, 
jo jag kan berätta om paprikaplantan. Den planterade jag på min balkong där 
jag bodde innan. Jag tyckte den var mycket godare än den man köper på typ 
Coop eller ICA. Men jag har inte bara odlat paprika. Jag har odlat tomat och 
några fler saker. Nu ska jag berätta om när vi odlade gräs. Nej! Sluta inte läsa 
det är intressantare än ni tror. Ja, i alla fall gräs. 

Vi odlade gräs på vår tomt på vårt sommarställe. För innan vi odlade hade vi 
ett bord där men då fick inte gräset solljus och dog. Men när det äntligen 
hade växt upp igen så vissnade det! Tomat det har jag ju också odlat. Jag är 
inte så förtjust i just tomat så därför odlade jag paprika, det var mest mam-
ma som odlade tomat. Men i alla fall så var paprikan var det första jag odlade 
och det var kul från att man la ner de där paprikafröerna i jorden och följa 
dess uppväxt tills den kom. Min första paprika smakade först skit. Men sen 
på kanske andra eller tredje tuggan då var det något helt annat en dem på 
Coop! WOW!

ODLARE: Elton
SKOLA: Sorgenfriskolan 4b
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Jag & min familj har en jättestor koloni som vi har haft i snart tre år nu. På sommaren brukar vi 
var där i nästan i en månad utan att åka in till vår lägenhet!  Det finns en del på kolonin som man 
nästan inte kan vara vid för at vi har odlat så mycket! Dessutom har vi odlat tusentals blommor som 
gör att hela koloniområdet doftar supergott! På våren brukar vi åka till affären & köpa frön och växter 
som vi kan plantera, Men lite senare på året, när alla blommor har slått ut så brukar jag och min ena 
mamma ta frön från de blommor som redan har slått ut. 

En gång så skulle vi sätta potatisar och jordgubbar, men då var vi tvungna att gräva för att kunna få 
någon plats att plantera på. Det tog väldigt lång tid eftersom att de som hade ägt tomten och huset 
innan hade inte odlat någonting. De hade bara en pytteliten mark som man kunde odla på.  
När vi var klara med det så kunde vi hämta potatisarna & jordgubbsplantorna för att sedan göra hål 
och gräva ner de i marken. Först sprang jag och hämtade våra trädgårdshandskar & en stor jordpåse. 
Sedan började vi sätta potatisarna. När vi hade satt ner alla potatisar täckte vi över de med jord.  
Vi hade ganska många, så det tog ganska lång tid. Men när vi äntligen var klara så kunde vi vattna. 
Men vår vattenslang räckte inte hela vägen till platsen där vi hade satt potatisarna, så jag fick fylla en 
grön vattenkanna för att kunna vattna. Det tog inte så lång tid så jag var väldigt snart klar. 

Sedan var jag så trött eftersom att jag nyss hade spelat en fotbollsmatch så jag bad mamma att hon 
skulle plantera jordgubbarna själv. Det gick hon med på och jag gick och övade på att gå på händer. 
Efter några veckor så hade potatisarna och jordgubbarna börjat blomma och efter ytterligare några 
veckor så var de klara att äta. Vi behövde vi bara tvätta och koka de. När vi hade gjort det plockade vi 
lite persilja att ha till potatisen och började äta. Vi hade satt två olika sorters potatis, men jag gillade 
bara den ena. Det var verkligen jättegott och till efterrätt så åt vi jordgubbarna.

ODLARE: Eddi
SKOLA: Sorgenfriskolan 4b
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När vi var på dagis fick vi se lärarna när det odlade och vattnande jordgubbar på 
vår plats där vi hade jord och andra växter. Det tog väl hand om allt och barnen 
fick titta och stirra på alla växter hur länge det än ville, när vi hade rast såklart. 
Men jag spelade mest fotboll på gräset själv ibland och klättrade på dagisets 
röda träskepp när det andra flesta tittade på när lärarna odlade. Ibland när det 
regnade under våren och när vi var inne så ritade och målade och allt annat möj-
ligt. Ofta på frågade det andra barnen om det fick kolla om växterna har vuxit 
eller är klara under regnet och jag tänkte bara YES, YES, YES. För jag gillade att 
spela fotboll i regnet och bli genomblöt och hoppa i gigantiska vattenpölar.  
Men det tråkigaste var... Regnkläder. Jag ville aldrig ha regnkläder och lärarna väl 
koll på det när det regnade. Jag försökte gå ut utan regnkläder och då såg en 
lärare mig gå nästan gå ut i det kalla vädret. 
Alex, du vet att det är viktigt att ha på sig regnkläder när det regnar. Sa läraren.
Men ni skulle ju bara titta på hur mycket jordgubbarna har vuxit. Sa jag. Ändå är 
det viktigt att ha på sig regnkläder nu så du inte blir sjuk. Sa läraren.
Okej då. Sa jag. Sedan gick läraren och tog en boll och gick ut. När vi tittade lite 
på jordgubbarna hade det slutat regna och vi var kvar ute. Jag frågade om en lära-
re kunde hämta ett mål och det fick jag. Sen lirade jag boll med några andra barn. 
Efter flera dagar var jordgubbarna mogna och röda. Vi fick smaka på dem och det 
var väldigt söta men ändå goda.

ODLARE: Alex
SKOLA: Sorgenfriskolan 4b
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Jag odlade på min gård. Jag odlade hallon och pota-
tis. Jag odlade bra. Det var roligare att odla hallon än 
potatis. Min familj och jag smakade på hallonen och 
potatisen och de var goda. På min gård fanns det 
många blommor som jag och min syster plockade. 
Min gård finns i mitt hemland Somalia.

ODLARE: Adna
SKOLA: Sorgenfriskolan 4b
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Min egen kaka!
Jag har inte odlat men just idag är jag  sugen på en kaka så hittar 
på ett eget recept. Kolla! 
3 stycken ägg
Socker
Mjölk
Blanda i 15 min
Och lägg in i en kakform.
Lägg in den i ugnen i ca 20 minuter
Ta ut kakan ur ugnen och låt den först svalna lite. Efter det så 
smält choklad och blanda i mosade körsbär och häll på kakan. Kakan 
ska sen stå i kylskåpet i 10 minuter. Sista steget är att vispa 
grädde och spritsa ut på toppen.

ODLARE: Robert
SKOLA: Sorgenfriskolan 4b


