
Aktivitet:Aktivitet:Aktivitet:Aktivitet: Lag en matrett som er typisk deg!  

 

- Velg en matrett som er typisk for deg og/eller familien din. Det kan for eksempel være 

en matrett som du spiser ofte nå som du tilbringer mer tid hjemme. Det kan være noe 

du spiser til frokost, lunsj, middag, kveldsmat eller bare som noe godt når du er fysen.  

 

- Finn ut hvilke ingredienser som trengs for å lage matretten du har valgt, og sjekk om 

dere har ingrediensene hjemme. Hvis du mangler noen av ingrediensene, kan du skrive 

dem på en handleliste til neste gang noen skal i butikken! Da gjør du resten av denne 

aktiviteten en annen dag. Hvis du ikke mangler noen ingredienser, kan du gå videre. 

 

- Lag matretten du har valgt alene eller sammen med en voksen. Ta noen bilder underveis 

som viser hvordan du går frem og som viser det ferdige måltidet. Har du dekket et ekstra 

koselig bord til måltidet? Ta bilde av det også! � (PS: Husk å rydde opp etter 

matlagingen.) 

 

På de neste sidene finner du mitt eksempel og en mal som du kan fylle ut mens du gjør 

denne aktiviteten. Når du har fylt inn din egen mal, kan den sendes tilbake til oss på 

AKS så vi kan lage en presentasjon av matretter som er typisk alle oss til neste 

Vernissage! Lykke til! Gleder meg til å se hva dere har lagd. Hilsen Sophie  

 

Send malen din til Marit: m.johansen@ude.oslo.kommune.no 

Merk e-posten med «Matrett som er typisk + navnet ditt» 

  



Navn:   SophieSophieSophieSophie 

 

Matretten som er typisk meg og/eller min familie:  Restesmoothie til frokostRestesmoothie til frokostRestesmoothie til frokostRestesmoothie til frokost    

 

Hvorfor denne matretten er typisk for meg og/eller min familie:  

 

Vi er veldig glad i frukt, så vi har ofte rester liggende i kjøleskapet eller på kjøkkenbenken 

(spesielt bananer, det kjøper vi alltid litt for mange av virker det som…). Da liker vi godt å 

bruke opp restene i en smoothie til frokost. Det går også ganske raskt å lage smoothie når man 

har gjort det noen ganger, og det er bra for oss fordi vi liker å sove lengst mulig �  

 

Ingrediensene som trengs for å lage matretten: 

 

Cirka 3 dl yoghurt, cirka 1 dl juice, 8 frosne jordbær, en halv banan og litt fersk mynte. Vi 

pleier å bruke forskjellige typer yoghurt, juice, fersk frukt og frossen frukt når vi lager 

smoothie, alt etter hva vi har hjemme. Det blir nesten alltid godt uansett. Denne gangen hadde 

vi vaniljeyoghurt, appelsinjuice, frosne jordbær, litt mynte og en halv banan som hadde blitt 

ganske brun.     

 

Bilder som viser hvordan jeg lagde matretten og hvordan det ble: 

  



Navn:       

 

Matretten som er typisk meg og/eller min familie:      

 

Hvorfor denne matretten er typisk for meg og/eller min familie:  

 

 

Ingrediensene som trengs for å lage matretten: 

 

    

 

Bilder som viser hvordan jeg lagde matretten og hvordan det ble: 

 


