Åsögatan 69
Övningar till kapitel 9
I a) Läsförståelse
Läs först texten ”Åsögatan 69” parvis på svenska och översätt sedan till ditt modersmål. Be
därefter din kamrat förklara begreppet i faktarutan med egna ord. Byt roller.
I b) Skrivuppgift
Skriv ner alla ord angående specialkost och boende som du känner till som inte nämns i texten.
Du har ett par minuter på dig.

II Diskussionsövning
Diskutera med din kamrat. Motivera era svar
1. Hur ofta brukar du äta på en restaurang? Fika på ett café?
2. Vad tycker du om pop-up restauranger?
3. Vilken är din favoriträtt/favoritrestaurang? Ditt favoritcafé?
4. Äter du frukost/ lunch/middag/mellanmål dagligen? Berätta mera.
5. Äter/Fikar du ensam/ tillsammans med familjen/kompisarna?
6. Följer du någon diet? Berätta mer.
7. Vad tycker du om skolmaten?
8. Hur ofta äter du snabbmat, t.ex. kebab, hamburgare, pizza o.s.v.?
9. Vad dricker du till maten?
10. Dricker du energidrycker? Hur ofta?
11. Hur mycket pengar använder du till att äta/fika ute?
12. Äter du hälsosamt? Varför? Varför inte?
13. Lagar du mat själv? Husmanskost eller exotisk mat?
14. Vilken roll spelar mat för dig?
15. Vilka traditionella estniska/ lettiska/ litauiska maträtter känner du till? Lista och berätta.

III Ordförrådsövning: Mat
Hitta din skolmatsedel och översätt den till svenska.

IV Läsförståelse: Specialdieter

Laktosfattig
Kroppen tål endast små mängder eller inte alls mjölksocker (laktos) då behöver man en
laktosfattig eller helt laktosfri diet. Personen har laktosintolerans (oförmåga att smälta
laktos) och då kan man använda laktosfattiga livsmedel och ofta surmjölksprodukter och
lagrade ostar.
Laktosfri
En laktosfri diet innehåller inte laktos. Alla födoämnen skall vara laktosfria.
Mjölkprodukterna kan man ersätta med de helt laktosfria (mjölkfria) produkterna och ostar
som har lagrats länge.
Mjölkfri
De som är allergiska mot komjölk äter mjölkfritt. De laktosfattiga mjölkprodukterna är
förbjudna eftersom de innehåller mjölkproteiner.
Glutenfri
En glutenfri kost innehåller inte livsmedel med vete, råg och korn. Glutenfria sädesslag: ris,
majs, hirs och bovete är lämpliga sädesslag. Celiaki som inte kan botas vårdas med glutenfri
diet resten av livet.
De vanligaste allergiframkallande födoämnena
Fisk och skaldjur, ägg, selleri och ärter, mjölk, sädesslag, jordgubbar + kiwi + citrusfrukter,
mandel och nötter, vissa tillsatsämnen.

Vegetarianer
Lakto-ovo-vegetarisk kost
En lakto-ovo-vegetarian äter mejeriprodukter och ägg samt vegetabiliska produkter.
Kosten innehåller inte kött (inte ens fjäderfä) eller fisk.

Laktovegetarisk kost
En laktovegetarisk kost innehåller produkter från växtriket och mjölkprodukter. En
laktovegetarian utelämnar äggprodukter ur sin kost.
Vegansk kost
En vegan äter inga animaliska produkter såsom kött, fågel, fisk, skaldjur, mejeriprodukter
och ägg. En vegan äter enbart växter. Många veganer vägrar också att använda produkter

som tillverkas av animalier (såsom läder, ull, silke, dun). Veganism är en hel livsstil, och det
finns därför flera olika typer av veganer. Orsakerna kan vara etiska, ekologiska eller beröra
hälsa.
Läs och översätt informationen till ditt modersmål.
Har du någon av de följande specialdieterna? Berätta.
Är du allergisk mot vissa födoämnen? Berätta.

V a) Ordförrådsövning: Matkultur
Bekanta dig med svensk matkultur via en bloggportal (www.bloggportalen.se). Läs texter
som du tycker är intressanta och låt dig inspireras. Din smakresa kan börja. Du får också
gärna berätta om bloggen/bloggarna för din parkamrat.

Till din hjälp
Vi har beställt ett bord för fyra (personer).
Har ni lediga bord vid fönstret?
Var så god, den här vägen.
Vad vill ni ha?
Vad vill ni dricka till maten?
Jag tar gärna ett glas isvatten.
Kan vi få menyn/matsedeln/vinlistan?
Här är menyn/matsedeln/vinlistan, varsågoda.
Vad rekommenderar ni idag?
Vi rekommenderar soppa med hembakat bröd.
Får det vara lite efterrätt/dessert?
Nej tack, jag är alldeles för mätt. /Det är bra såhär.
Vill ni ha kaffe på maten?
Tack gärna.
Smaklig måltid. / Hoppas det ska smaka.
Kan vi få notan? Kan vi betala?
Hur vill ni betala? Vill ni betala separat/var och en?
Vi ska betala kontant/ med kort.
Tack, det är jämnt.
Tack, det är bra så.
Tack ska ni ha, välkomna.

V b) Ordförrådsövning: Smaklig måltid!
Para ihop.
1.
2.
3.
4.
5.

Vi har bokat ett bord i namnet X.
Vill ni ha något att dricka före maten?
Vad ingår i dagens lunch?
Vad vill ni dricka till maten?
Får det vara efterrätt?

6. Smakade det bra?
7. Ursäkta men det är fel här på notan.

Det var gott, tack.
Tack, det är bra så.
Jag beklagar felet.
Vi kan ta ett glas vitt vin.
Sallad, bröd och kaffe ingår
i lunchen.
Mineralvatten tack.
Ja, den här vägen,
varsågoda.

Boende
Till din hjälp
bo, bor, bodde, bott
bo i en hyresrätt
hyra en bostad
hyra, hyr, hyrde, hyrt
hyra ut till ngn
äga, äger, ägde, ägt en lägenhet
bygga, bygger, byggde, byggt ett hus
renovera, renoverar, renoverade, renoverat ett hus
ett höghus, ett radhus, ett parhus, en villa, en bostad
en etta = en enrummare
en tvåa = en tvårummare
en trea = en trerummare
i staden (stan), på landet, i en förort, i centrum
ett kök, en kokvrå, ett vardagsrum, ett sovrum, ett arbetsrum, ett badrum, en hall, en balkong, en
toalett = en toa, en bastu, en klädkammare
VI Diskussionsövning: Boende
Diskutera med din parkamrat.
1. Var bor du?
2. Hur bor du? Hur skaffade du din lägenhet?
3. Hur stor är din lägenhet? Hur många rum är det?
4. Hur länge har du bott där?
5. Vilka möbler har du hemma?
6. Hur mycket betalar du för ditt boende varje månad?
7. Var och hur skulle du vilja bo i framtiden?

VII Språkstrukturer
a) Kommer du ihåg dessa prepositioner? Bilda därefter egna meningar parvis där ni använder
prepositionskonstruktionerna nedan.
på Södermalm
på gatan, sjukhuset, biblioteket, teatern, hotellet, restaurangen, jobbet, bussen, tåget, båten,
flygplanet
i tunnelbanan, skolan, kyrkan, affären
från Riga
till Stockholm
mellan Klaipeda och Riga
mittemot skolan
framför köpcentret
bakom posten
bredvid restaurangen
under samma tak
över bron, gården
längs gatan
hos vänner
norr om Riga
söder/väster/öster om Södermalm

VII b) Språkstrukturer
Fyll i rätt preposition.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Familjen bor ___ en trerumslägenhet __ trappuppgången ___ Åsögatan.
Lägenheten ligger ___ närheten av Vitabergsparken.
Micke och Vilma är ___ den vegetariska restaurangen.
De tar __ buffén och sätter sig ute ___ terrassen.
___ huvudrätt tar de paj.
Det är en vacker höstdag och utsikten ___ vattnet är hänförande.
Reportern Irmeli ska intervjua Micke. Hon är allergisk ___ katthår.
Micke och Vilma brukar gå ___ parken dagligen. Ibland går de ___ café och dricker kaffe
och välling.
9. De handlar också mat nästan varje dag ___ Ica Nära.
10. Dessutom går de ofta ___ barnteater.
11. Vegankollektivet Vegania består __ sju personer.
12. Bostadsrättsföreningens medlemmar är ansvariga ___ stadsodlingen ___ gården.
Stadsodlingar blir allt vanligare ___ hela landet.
13. Kurser anordnas där man kan få lära sig __ bevattning, plantering.
14. Man bidrar ___ en hållbar livsstil.

15. Man odlar mitt __ staden.
16. Odlingen sker ___ hand.
17. Intresset ___ odling växer starkt.
18. Klas googlar ___ sin telefon när han hittat en mördarsnigel.
19. Snigeln kan läggas ___ en burk med salt.
20. Man kan också plantera doftpelargoner. Doften hjälper ___ att hålla sniglarna borta.

VII c) Textförståelse
Hur kommer man till …? Läs meningarna och översätt.
Var ligger närmaste hållplats
16. Gå först till höger, gå sedan över gatan. Hållplatsen ligger där.
Är det långt till centrum?
17. Det är det faktiskt. Det är bäst att ta buss nummer 5 och du ska stiga av vid torget.
Var ligger köpcentrumet?
18. Det ligger bredvid torget i hörnet av Strandgatan och Parkgatan. Du kan inte missa det.
Hur kommer jag till hotellet?
19. Du går längs gatan ända fram till torget. Där ser du hotellet mittemot varuhuset.

VII d) Diskussionsövning: Visa vägen.
Besvara frågorna. Du kan också använda kartan över staden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ursäkta, hur kommer jag till matsalen?
Ursäkta, var ligger biblioteket?
Hur kommer jag till flygplatsen?
Vad kostar en taxi dit?
Var ligger toaletterna?
Vilken buss går till centrum?
Var kan jag äta lunch här i staden?
Finns det något gym i närheten?

Obs!
Var?
här
där
hemma
ute
inne
framme

Vart?
hit
dit
hem
ut
in
fram

Varifrån?
härifrån
därifrån
hemifrån

