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Ätligt
Husmanskost (s . 5 0 )

• Har du smakat någon av de svenska maträtterna? Om du besöker ett IKEAvaruhus finns det möjlighet att köpa svensk mat där. Prova det någon
gång!
• I Sverige äter den yngre generationen hellre pasta och pizza än den
traditionella husmanskosten. Är det lika i ditt hemland?
• Gå in på någon dagstidnings hemsida och klicka dig fram till recepten. Ta
reda på vilka ingredienser som ingår i t.ex. pytt i panna. Finns det någon
liknande maträtt i ditt hemland?

Dagens lunch (s. 5 4 )

• Tycker du att det är viktigt att man äter en ordentlig lunch när man arbetar
eller studerar?
• Många i Sverige – främst kvinnor – motionerar på lunchrasten istället för
att äta en riktig lunch (de äter en snabblunch efter att de motionerat
istället). Finns den möjligheten i ditt land? Skulle du i så fall kunna tänka dig
att göra det?

Torsk (s. 5 7 )

• Vilken fisk föredrar du att äta? Har du något favoritrecept med fisk?
• Är det vanligt att man äter skaldjur i ditt hemland? Äter man det i så fall
vid något speciellt tillfälle?
• Har du smakat inlagd sill någon gång? Ta reda på vid vilka tillfällen svenskar
äter den. Ta också reda på vad man i Sverige brukar äta och dricka
tillsammans med den inlagda sillen.

Färdkost (s. 6 0 )

• Vad tycker du om att äta på McDonald’s?
• Man brukar säga att det är bra att besöka en McDonald’s-restaurant när
man kommer till ett annat land, för då kan man jämföra prisnivåerna mellan
länderna. Har du gjort det någon gång? I så fall, vad upptäckte du?
• Tycker du att det verkar vara dyrt att äta på restaurant i Sverige?
• Ett billigt alternativ när man ska äta ute brukar vara ”dagens”, eller dagens
rätt som det heter. Då ingår ofta sallad, bröd, måltidsdryck och kaffe. Finns
det något liknande i ditt hemland?

