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Husmanskost (s. 50) 
 
1. Ringa in de maträtter som innehåller fisk. 
 
kroppkakor, stekt strömming med potatismos, mannagrynspudding, raggmunk,  
stekt sill med löksås, ärtsoppa, Janssons Frestelse, rotmos med fläsklägg 
 
2. Ringa in de ord som är något man kan äta. 
 
Recept, råvaror, långkok, vardagsmat, kryddor, rotmos,  
meny, delikatessdisk, löksås, smaklökar, kålpudding 
 
3. Skriv in rätt ord i meningarna. Välj bland orden i rutan. 
 
 
populär, normalsvensken, serverar, traditionella, tillbehör, färdigförpackade, maträtter, 
pengar, förändrats, bjuda  
 
 

1. Husmanskost brukar vi kalla ___________ svenska maträtter. 
2. Recepten har ___________ under tiden. 
3. Skolmaten är väl inte alltid så ___________. 
4. Jag lagar många ___________ som hon aldrig lagade. 
5. De finns ___________ i mataffärernas kyl- och frysdiskar. 
6. Många restauranger ___________ också husmanskost. 
7. De som har ___________ betalar gärna för den. 
8. Men vad äter då den yngre moderna ___________ hemma? 
9. I olika former och med olika ___________. 
10. Ni får gärna ___________ mig på middag. 
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Dagens lunch (s. 54) 
 
1. Fyll i rätt preposition. 
 

1. Jag fick mitt första riktiga jobb 1984 och flyttade _____ Stockholm. 
2. Mina luncher betalade jag _____ lunchkuponger. 
3. Varje dag klockan tolv samlades vi _____ företagets entré. 
4. En del varierade rätterna _____ veckan. 
5. Och var nu inte maten helt lyckad hade man ju något att tala om _____ 

bordet. 
6. Det finns mer exotisk mat _____ främmande kulturer. 
7. Idag är faktiskt det vanligaste att man äter medhavd lunch i lunchrummet 

_____ jobbet. 
8. Då räknas också tiden det tar att ta sig _____ och till lunchstället. 
9. Det är trevlig samvaro _____ köket. 
10.Jag får lön _____ slutet av varje månad. 

 
2. Vilket ord avses? Välj bland orden i rutan. 
 
 
hämtmat, bordsservering, kinakrog, dagens lunch, raggmunk, matlåda, 
lunchkuponger, färdiglagad mat, husmanskost, monopol 
 
 

1. Medhavd lunch:____________________  
2. Rätt som serveras till specialpris på restaurang: ____________________   
3. Potatisrätt: ____________________ 
4. Mat som man köper i affär och bara kan värma: ____________________ 
5. Annat ord för ”Take away”: ____________________ 
6. Ensamrätt: ____________________ 
7. Dessa kan man betala sin mat med: ____________________ 
8. Restaurang som serverar kinesisk mat: ____________________ 
9. Motsats till självservering: ____________________ 
10.Enkel, men god hemlagad vardagsmat: ____________________ 

 
3. Hur stavas sj-ljudet och tj-ljudet? 
 
Sj-ljudet   Tj-ljudet     
 
1. lun__   1. __ejer 
2. sär__ilt   2. __ugo 
3. por__oner  3. __öper 
4. __älv   4. __öket 
5. subven__onerar  5. __änar 
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Torsk (s. 57) 
 
1. Hur stavas j-ljudet? 
 

1. väl__a 
2. sä__er 
3. __illar 
4. kol__a 
5. gråse__ 
6. e__entligen 
7. __upt 
8. fiskbur__are 
9. skald__ur 
10.piggha__ 

 
 
2. Ringa in de ord som är namn på en fisk. 
 
torskfilé, kolja, gråsej, torskfisket, rödtunga,  
fiskare, fiskbullar, makrill, fiskpinnar, torsk, sill 
 

  
3. Skriv så många rimord du kan till följande ord.  
 

1. fisk  __________________________________________ 
2. fånga __________________________________________ 
3. året  __________________________________________ 
4. nät  __________________________________________ 
5. sill  __________________________________________ 
6. pris  __________________________________________ 
7. föda  __________________________________________ 
8. frys  __________________________________________ 
9. chansen __________________________________________ 
10. rom  __________________________________________ 
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Färdkost (s.60) 
 
1. Ord som slutar på –kost.  
Välj bland orden i rutan och skriv rätt ord efter förklaringarna nedan. 
 
 
råkost, hälsokost, färdkost, frukost, farkost 
 
 

1. Mat man har med sig på resa: _____________ 
2. Något man kan färdas i: _____________ 
3. Vegetariska livsmedel som anses nyttiga: _____________ 
4. Morgonmål: _____________ 
5. Råa frukter, grönsaker och rotfrukter: _____________ 
 

2. Dela upp följande sammansatta ord. 
 

1. garageuppfart           __________ __________ __________ 
2. bilstereon           __________ __________ 
3. jättehungrig           __________ __________  
4. hamburgerrestauranger __________ __________ __________  
5. snabbmatkedjor           __________ __________ __________ 
6. lövbiffar           __________ __________ 
7. vägkrog           __________ __________ 
8. bensinstationer           __________ __________ 
9. rastplats           __________ __________ 
10.sopstation           __________ __________ 

 
3. Markera med x framför rätt alternativ. 
 
1. Vad är ”ett skepp kommer lastat”? 

__en maträtt 
__en lek 

 
2. Vad betyder uttrycket ”det kurrar i magen”? 

__att man är hungrig 
__att man har ont i magen 

 
3. Vad menas med ”det kryper i benen”? 

__man har svårt att sitta still 
__det kryper myror på benen 
 

4. Vad menas med ”att hitta pärlorna”? 
 __att hitta många små saker 
 __att hitta det som är riktigt bra 
 
5. Vad menas med ”vettiga priser”? 
 __priser som är alldeles för höga 
 __priser som är förnuftiga 
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Facit - Ätligt 
 
Husmanskost 
 
1. 
stekt strömming med potatismos, stekt sill med löksås, Janssons Frestelse 
 
2. 
råvaror, vardagsmat, kryddor, rotmos, löksås, kålpudding 
 
3. 

1. traditionella 
2. förändrats 
3. populär 
4. maträtter 
5. färdigförpackade 
6. serverar 
7. pengar 
8. normalsvensken 
9. tillbehör 
10. bjuda 

 
Dagens lunch 
 
1. 

1. till 
2. med 
3. i 
4. under 
5. kring 
6. från 
7. på 
8. från 
9. i 
10. i 
 

2. 
1. matlåda 
2. dagens lunch 
3. raggmunk 
4. färdiglagad mat 
5. hämtmat 
6. monopol 
7. lunchkuponger 
8. kinakrog 
9. bordsservering 
10. husmanskost 

 
3. 
 
Sj-ljudet 
 

1. lunch 
2. särskilt 
3. portioner 
4. själv 
5. subventionerar 

 
Tj-ljudet 
 

1. tjejer 
2. tjugo 
3. köper 
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4. köket 
5. tjänar 

 
Torsk 
 
1. 

1. välja 
2. säljer 
3. gillar 
4. kolja 
5. gråsej 
6. egentligen 
7. djupt 
8. fiskburgare 
9. skaldjur 
10. pigghaj 

 
2. 
kolja, gråsej, rödtunga, makrill, torsk, sill 
 
3. Förslag till svar: 
 

1. fisk – disk, obelisk, risk, smisk 
2. fånga - långa, många, trånga 
3. året – håret, låret, såret 
4. nät – grät, lät, mät, rät, tät 
5. sill – dill, grill, Jill, till, vill 
6. pris – bris, gris, novis, ris, spis, vis 
7. föda – döda, göda, löda, möda, röda 
8. frys – lys, mys, nys, rys, sys 
9. chansen – dansen, lansen, svansen 
10.rom – dom, som, Tom 

 
Färdkost 
 
1. 

1. färdkost 
2. farkost 
3. hälsokost 
4. frukost 
5. råkost 

2. 
1. garage upp fart 
2. bil stereon 
3. jätte hungrig 
4. ham burger restauranger 
5. snabb mat kedjor 
6. löv biffar 
7. väg krog 
8. bensin stationer 
9. rast plats 
10. sop station 

3. 
1. en lek 
2. att man är hungrig 
3. man har svårt att sitta still 
4. att hitta det som är riktigt bra 
5. priser som är förnuftiga 

 
 
 
 
 


