
Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

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

Jag har lagat mat med min farmor.  
Jag lagade grillspett hemma hos min farmor.  
Vi använde kyckling och paprika och det var gott. 
Jag åt upp allt med min farmor och farfar. 

ODLARE: Charley 
SKOLA: Sorgenfriskolan 4c



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

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

En dag så lagade jag, min mamma och pappa mat.  
Vi var hemma när vi lagade maten. En tomatsoppa med 
surdegsbröd till lagade vi. Vi hade en kruka basilika, creme 
fraiche, krossade tomater, lök, salt och peppar. Vi köpte 
brödet till. Min mamma, pappa, jag och min lillebror tyckte 
alla att det var jättegott. Jag tog två portioner. Vi bjöd in 
min kusin, farmor och farfar. Soppan räckte till alla och där 
blev över. Vi sparade resten i kylen som vi sedan åt upp på 
lördagen. 

ODLARE: Thea 
SKOLA: Sorgenfriskolan 4c



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

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

Jag och min pappa odlade chili på vår gård. Vi hade de 
utomhus så vi behövde inte vattna dem (bara om det 
inte regnade). Vi odlade chilisorterna Scorpinion yellow, 
Jalapeños och Piri piri. Hela vår familj gillar chili så det 
var därför vi odlade det. Fast min lillebror tyckte att alla 
Scorpinion yellows var för starka. När alla chilis var mogna 
så lagade vi mat som t ex köttgryta eller Penne all  
Arabiata på dem. Den starkaste av sorterna var Scorpinion 
yellow sen kommer Piri piri och sist Jalapeñosen.

ODLARE: Sixten  
SKOLA: Sorgenfriskolan 4c



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

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

Jag och min pappa odlade chili på vår gård. Vi hade de Jag har odlat  
tomater på min balkong. Tomaterna var jättebra!  Mamma skar några 
tomater och tog frön som var i tomaterna. Sen fick dom torka lite. 
Sen tog jag och min mamma och min syster och min lillebror jord 
och la den i en låda på balkongen. Min lillebror ville vara med så han 
fick det. Men sen ville han bara titta på så han tittade på mig och 
mamma och min syster. Vi väntade tills fröna torkade sen när de 
hade torkat så la vi fröna i jorden och vi vattnade. Sen efter några 
veckor så började tomaterna växa. Några var små men de flesta var 
stora och röda. De som var små var röda och lite gröna men jag och 
min mamma och min syster gjorde sallad med tomaterna och vi åt 
upp den. Det var gott och vi blev mätta. Jag och min mamma och 
min syster och min lillebror tyckte om det.   

ODLARE: Sara  
SKOLA: Sorgenfriskolan 4c



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

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

Jag har odlat hos min mormor på hennes koloni. Hon har  
odlat tusen olika växter och grönsaker och frukter på sin 
koloni. Hon har varit i nästan hälften av alla länder i världen 
(känns det som i alla fall). Jag har inte odlat så jättemyck-
et men jag har nog odlat: Tomat, sallad, gurka, morot, pumpa, 
rädisa och några blommor som jag inte kan namnen på. Okej 
ganska mycket. Det vi gjorde var att vi tog lite i maten och 
lite som grönsaker bredvid. Pumporna sparade vi till halloween.  
Det blev en ganska god måltid men jag gillar inte rädisor och 
det är inte så jättegott med sallad. Jag åt med hela familjen.

ODLARE: Bruno 
SKOLA: Sorgenfriskolan 4c



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

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

Jag odlade i kolonin med min mamma och min lillasyster. Det var mitt 
i sommaren och jättevarmt. Vi odlar jättemycket i vår koloni. Jag tyck-
er att det spännande och roligt att odla. Vi odlade potatis just den 
gången. Det är roligt att odla potatis men det är roligare att odla t ex 
basilika eller tomat. Det är roligare för då ser man mer vad som händer 
men när man odlar potatis så är det inte så mycket att titta på. 

När vi hade tagit upp potatisarna så skrubbade vi dem och sen kok-
te vi dem. Efter det så åt vi dem så klart. Det är roligt att skrubba 
potatis tycker jag. Det är godare med potatis som man odlat själv än 
potatis som man har köpt. Vi åt sill och gräddfil till potatisen. Det var 
jättegott. Hela familjen var med och åt. Alla ville ha minipotatisarna för 
dem var godast. Sill är nog än av mina favoriträtter. Särskilt med pota-
tis som man har odlat själv.

ODLARE: Olle 
SKOLA: Sorgenfriskolan 4c



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

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

Jag har lagat tacos. Jag lagade maten med min 
pappa. Jag lagade maten hemma.  
Jag använde tacokrydda, quornfärs tomatsås, 
majs, gurka och aubergin med smält ost på 
bredvid.  Det blev jättegott. Vi bjöd min farmor 
och farfar och allt blev uppätet. 

ODLARE: Melvin 
SKOLA: Sorgenfriskolan 4c



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

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

Jag har aldrig odlat men nu ska jag skriva när jag lagade 
mat till min mamma och min familj för att överraska dem. 
Jag lagade maten själv. För att jag tycker att det är kul. 
Och jag brukar laga maten i köket. Om ni vill veta vad 
jag lagade så ska jag berätta vad jag lagade. Jag lagade 
kryddad kyckling med tomat och paprika, morot och chili. 
Såklart hade jag ris och sallad med. Jag använde kyckling, 
grönsaker och kycklingkrydda. Och det blev gott men 
lite barnlagat. Vi åt upp alltihop för att vi är många i 
familjen.

ODLARE: Ahmed
SKOLA: Sorgenfriskolan 4c



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

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

Jag lagar mat ibland med min mamma. Vi brukar laga mat 
hos mormor. Jag brukar laga spagetti och köttfärssås.  
Vi har i pasta, kött, tomatsås. Vi strör ost på pastan 
när vi ska äta den. Det var så gott att vi åt upp det.  
Vi brukar äta med mormor och ibland med kompisar.  
De gillar maten. Mamma brukar bli glad då.

ODLARE: Theo 
SKOLA: Sorgenfriskolan 4c



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

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

En fin dag på sommaren år 2014 planterade jag 
en jordgubbsplanta. När den hade vuxit klart 
plockade jag jordgubbarna och sköljde dem.  
Sen sockrade jag dem. De var goda.  
Jag planterade den på min gård där det inte finns 
så mycket solljus. Jag vattnade dem en gång per 
vecka.

ODLARE: Arvid
SKOLA: Sorgenfriskolan 4c



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

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

Jag odlade hos min mormor och min morfar på landet. 
Jag odlade potatis, tomat, lök, sallad, dill, majs och  
gräslök. Vi lagade mat av det. Vi gjorde sallad av  
löken, tomaten och huvudsalladen. Vi kokade potatisen. 
Jag tyckte att maten var jättegod. Vi åt upp allt direkt 
efter att vi hade lagat den. Det blev väldigt mycket 
som vi hade planterat. De växte mer och mer för varje 
dag. Min mormor och min morfar var med mig.

ODLARE: Ajdin
SKOLA: Sorgenfriskolan 4c



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

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

Jag odlade morötter på min gård vid min lägenhet. Jag la i 
fröna i en odlingslåda, en stor en. Min odlingslåda hade jag och 
min mamma och granne gjort av vår gamla sandlåda. Vi vattna-
de dom ungefär 4 gånger i veckan fram till september och vi 
började i maj. Sen när morötterna var färdiga tvättade jag dom, 
sen åt jag en fjärdedel av det. Sen tog vi en fjärdedel till och 
åt dom med dipp när vi kollade på film. Sen resten lagade vi 
mat med och gjorde sallad också. Det var roligt. Jag skulle gär-
na göra det igen. De var också väldigt gott.  
Jag odlade med min mamma och min granne.

ODLARE: Malex
SKOLA: Sorgenfriskolan 4c



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

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

En sommar för länge sedan odlade jag och min mam-
ma i vår trädgård. Det var rabarber. Vi odlade i rabatt 
och så klart blev de större och större ju mer vi vän-
tade och vattnade. När de var tillräckligt stora gjorde 
vi rabarberpaj varje år, eftersom att rabarber odlas 
om av sig själv varje år. Vi brukade äta det direkt 
när den var klar i ugnen och ibland bjöd vi in kompi-
sar och släkten för att smaka. Jag tycker rabarberpaj 
är jättegott men det är jätteäckligt att äta rabarber 
färskt. Det smakar bara surt.

ODLARE: Gustav
SKOLA: Sorgenfriskolan 4c



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

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

Neas odlarberättelse kommer inom kort!

ODLARE: Nea
SKOLA: Sorgenfriskolan 4c



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

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

Jag har odlat flera gånger förut. Det jag har odlat är tillexempel:
Tomat, basilika, persilja, blommor, jordgubbar, smultron, smörgåskrasse, 
ärtor med mera. Jag ska berätta om när jag odlade tomat.  
Först torkade vi tomatfrön och satte dem i jorden. Allt detta skedde 
hemma hos oss. Vi (jag och familjen) vattnade dem och så småning-
om började de gro. När de hade blivit ungefär en halv meter långa 
satte vi ner en flaska i jorden som skulle hjälpa till att vattna längre 
ner i jorden.  Vi satte även blomsterpinnar till de blommorna som 
lutade.

När tomaterna hade kommit började vi plocka dem efter hand. Vi 
hade dem till maträtterna och så gav vi lite till mina marsvin. Det 
skulle vi inte ha gjort för de var jättegoda. Jag gillar verkligen att 
odla. Jag har också odlat potatis hemma men det gick inte så bra. 
Däremot så får vi alltid en massa potatis när vi är i Italien.  
Min faster och hennes man odlar jättemycket på deras gård där och 
jag brukar få hjälpa till att plocka upp dem ur marken. Sedan brukar 
vi göra pommes och andra potatisrätter av dem. 

ODLARE: Ida  
SKOLA: Sorgenfriskolan 4c



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

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

Jag heter Miriam och jag har odlat hemma på min balkong med 
min lillasyster Jasmin och min mormor. Vi odlade lök och tomat. 
Vi tog frön från en tomat sen lät vi fröna ligga och torka i  
solen. Efter det la vi ner dem i en kruka med jorden i,  
sen vattnade vi dom och la dom ute i solen och lät det växa. 

Det tog lång tid innan de hade växt men äntligen så kom de 
fram. När de blev färdiga så gjorde vi lite olika till exempel:  
några lagade vi mat med, åt upp och vissa hackade vi i mitten 
och sen åt vi upp dem. Jag älskade allt som jag, lillasyster och 
min mormor gjorde, det var jättegott att äta.

ODLARE: Miriam
SKOLA: Sorgenfriskolan 4c



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

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

Jag och pappa var på kolonin och odlade i våra nya trädgårds-
lådor. Jag hade odlat flera gånger förut men vi skulle odla 
sparris denna gången. Jag frågade pappa varför vi just skulle 
odla sparris för att det kändes lite annorlunda. Men han sa 
att det var väldigt gott. Jag har aldrig riktigt gillat sparris så 
jättemycket, jag ville hellre att vi skulle odla jordgubbar eller 
något sådant. Pappa hade köpt fröna från en växtbutik. Men 
när vi hade gjort det tog det inte så lång tid tills dem hade 
vuxit ”färdigt”. De var väldigt smala och små jämfört med de 
som man köper i affärerna. När vi åt dem med en klick smör 
och salt så var de faktiskt väldigt goda, det som man odlar 
själv brukar vara mycket godare. 

ODLARE: Agnes
SKOLA: Sorgenfriskolan 4c



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

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

Jag har lagat mat själv. Jag lagade en gryta med svamp och squash. I 
grytan skulle man ha en röd paprika, men jag tog en halv röd, och en halv 
grön. Man skulle också ha köttfärs. Squashen, svampen, och de andra ingre-
dienserna stekte jag och sedan när allt var klart hällde jag i pepparsås.  
Min mamma och lillasyster tyckte om det, men pappa smakade inte (han 
är vegetarian, så han gjorde en egen gryta). Min lillebror åt mest ris, men 
smakade lite. Katterna kollade längtande upp mot maten, så jag fick ge 
kattmat till de.

Jag har också odlat tomat och chili. Jag sådde torkade chilifrön med pappa. 
De växer fortfarande och har inga chilifrukter än. Några är höga med små 
blad och andra är små med stora blad.
När vi skulle så tomater, la vi fröna i en burk med vatten. 
Där fick de ligga tills det röda geléaktiga slemmet hade lossnat och flöt 
runt i vattnet. Vi sådde de små fröna, men  
efter en vecka hade katterna ätit upp de små små växterna. Så pappa 
planterade nya, så nu är de nog lite större än 1 dm.

ODLARE: Sofie
SKOLA: Sorgenfriskolan 4c



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

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

Min favorit mat är taco. Min mormor brukar laga mat. 
Jag Brukar laga taco på fredagar Och det är jätte gott. 
Man behöver kött, tomatsås, paprika, lök, och såklart 
man måste steka det. Man vänder också grönsaker och 
det vi använder är lite lök, paprika, gurka, majs, tomato 
och så använder vi guacamole och sen är det bara att 
hämta brödet och duka. Hejdå !

ODLARE: Giuliana
SKOLA: Sorgenfriskolan 4c



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

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

Min favoriträtt är tacos. Jag och minn syster Zeneb lagar 
mat varje fredag och vi lagar tacos.
Vi lagade maten i köket och det var så kul och dessa 
ingredienser hade vi; vegetarisk köttfärs, gurka, tomat, 
guacamole, tortilla, tomatsås, paprika och majs. Det blev 
supergott och jag äter det varje fredag. Vi var ensamma 
hemma så vi åt upp allt själva och bjöd ingen.

ODLARE: Benin
SKOLA: Sorgenfriskolan 4c



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

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

Jag har hjälpt min mamma att laga mat två, tre gånger 
bara. Jag lagar mat bara när min mamma behöver hjälp. 
Jag har lagat pizza, sallad och äppeljuice. På pizzan 
hade vi tomat, ägg, salami och ost. I salladen hade vi 
tomat, gurka och kål. Jag berättade för min mamma vad 
jag  ville ha på pizzan. När min mamma gjorde pizza 
satte jag en pizza i ugnen.

ODLARE: Luka
SKOLA: Sorgenfriskolan 4c



Vi är Malmöbarnen 
som odlar vår egen mat!

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

Ja, jag har lagat mat med min mamma hemma.  
Vi lagade kyckling men jag kommer inte ihåg vilka  
ingredienser som vi har använt till maten. 

Det var currykyckling i ugn. Det blev gott och vi åt 
inte upp allt. Vi bjöd mina båda mostrar hos oss. 
Det var roligt och lätt att laga mat med min mam-
ma.

ODLARE: Samar
SKOLA: Sorgenfriskolan 4c


