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LEDARE

Mat är viktig för alla människor, inte bara för 
att den ger oss energi för att leva och må bra. 
Genom maten kan vi känna gemenskap med 
andra människor. Vi bryter bröd med varan-
dra, dricker kaffe tillsammans, fastar samtidigt.  
Maten berättar också om oss själva – vilken kul-
tur, religion och generation vi tillhör. Dessutom 
kan mat vara kopplad till ekonomi, miljöfrågor 
och politik. I detta nummer av Världen&vi be-
rörs alla dessa perspektiv på mat. Dessutom får 
du tips, inspiration och recept!

Jag har sedan januari 2019 fått ta över rollen 
som chefredaktör för Världen&vi från Patrick 
Sörquist. Jag är glad att få göra tidningen till-

sammans med er elever 
på ABF Vux. Kontakta 
mig gärna om du har tan-
kar och synpunkter kring  
tidningen!

REDAKTIONEN Världen & Vi 2019

FATIMA GRÖNBLAD
CHEFREDAKTÖR

TRYCK  Dardedze holografija, Riga, Lettland
BILDER  Fatima Grönblad (framsida, sid 7-9, 13,  
 14, 16-17, 21) 
 unsplash.com (sid 15)
ISSN  2001-5585
UTGIVARE ABF Vux

varldenochvi.se
abfvux.se

Jag har arbetat på Café Spaden på ABF Vux 
skola i Angered i snart 10 år. Elever som vill 
träna mer svenska och prova på hur en arbets-
plats fungerar kan praktisera i caféet. Genom 
åren har många elever gjort praktik här. Det har  
varit väldigt roligt att jobba tillsammans med 
dem och jag har lärt mig mycket. 

Jag har märkt att en del elever inte tror att det 
går att laga maten från sina tidigare hemländer 
här i Sverige. De tror inte att det går att hitta 
råvarorna, eller att andra ska tycka att maten är 
för konstig. Men så går vi och handlar tillsam-
mans och de får se att mycket finns att köpa. 

När vi serverar maten i caféet är många in-
tresserade av att prova. 
Praktikanterna tycker 
det är roligt när mat-
rätten blir uppskattad 
och blir stolta över att få 
bjuda på sin ¨husmans-
kost¨.
LENA AXELSSON,  
CAFÉ SPADEN, ANGERED

LÄRARENS TANKAR

Praktikanterna i caféet har 
lärt mig mycket

Mat är viktigt på många sätt

Omslagsbild: 
Middagsdags hemma hos familjerna Gautam och Khanal. 
Sangita Sharma Gautam har lagat ris och en kryddig nepalesisk 
kycklinggryta, med potatissallad, sås och linssoppa som tillbehör. 
Hon lägger upp maten till Deepa Khanal och Siddhartha Gautam.

Världen&vi görs av elever som studerar sfi 
eller svenska som andraspråk inom ABF 
Vux. Vill du skriva eller fotografera för 
tidningen? Kontakta  
fatima.gronblad@abf.se

FATIMA GRÖNBLAD - CHEFREDAKTÖR, 
LAYOUT
fatima.gronblad@abf.se
FREDRIK HARSTAD - REDAKTÖR 
fredrik.harstad@abf.se
MARIA BJÖRCK - ANSVARIG UTGIVARE
maria.bjorck@abf.se

ROSE KEHAIL, sfi Odin
CLAUDINE UMULISA, sfi Odin 
FADUMA JAMAAL, sfi Odin
PHRA TARA NANTAPULSAB, sfi Odin 
MOHAMED MUMIN, sfi Odin
EID HUSSEN, sfi Odin
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NYA ORD 
RELATERA
Bero på något eller 
ha att göra med 
något

REGION
Ett stort område

TRADITIONELL
Som funnits länge 
och har blivit en 
tradition

UNIK
Som det bara finns 
en av och som 
därför är intressant 
eller värdefull

Maten berättar vem du är

Eggnog är en kyld, sötad, mjölkbase-
rad dryck och tillverkas med mjölk, 
grädde, socker, vispade äggvitor och 
äggulor. Eggnog konsumeras tra-
ditionellt i USA under julsäsongen 
varje år.

Acarajé är en rätt i det afrobrasilianska 
köket som finns i den brasilianska  
regionen Bahia. Det är en kaka av 
bönor, lök, salt och räkor, som steks i 
palmolja. 

Semla är ett svensk bakelse av ljust ve-
tebröd med fyllning av mandelmassa och 
grädde, som är associerad med fastlagen 
före påskfastan. 

Maten du äter kan berätta om var du 
kommer ifrån och mat är viktig för att  
förstå ett folks traditioner.

Under vår uppväxt äter vi maten från 
våra kulturer och den blir en del av dem 
vi är. Många av oss relaterar också mat 
från vår barndom med varma känslor och 
goda minnen från våra familjer och våra 
kulturer. När jag äter i min mormors hus 
minns jag alltid bra saker från min barn-
dom, vår stora familj tillsammans och all 
den typiska maten från min mors region, 
Minas Gerais i Brasilien.

Invandrare tar med sig matrecept från 
sina länder och att laga traditionell mat är 
ett sätt att bevara kulturen när man flyt-
tar till nya platser. Exempelvis gillar jag att 
äta typiska brasilianska grillade kötträtter 
med mina vänner. 

Varje lands unika kök berättar om dess 
historia, livsstil och värderingar. Ofta finns 
speciell mat som tillagas på bestämda da-
gar eller på vissa platser. Några exempel är 
semla, acarajé och eggnog. 

Jag anser att det är viktigt att komma 
ihåg vårt arv genom att laga vår traditio-
nella mat. Men vi bör också informera 
oss om andra kulturer genom att prova på  
maten och förstå meningen.
DANILO NEVES, SFI ODINSSKOLAN

LYSSNA! 

DANILOS TEXT
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Jag gillar lamm och kamelkött. Förut gillade jag inte 
kamelkött, men när jag var i Somalia i somras åt 

jag det mycket. Nu gillar jag det. Det är gott, 
det smakar nästan som biff.

Jag äter inte musslor. Jag försökte äta det en 
gång, men jag vågade inte. 

Abdullahi Hassan
 

Jag tycker om allt som kommer från 
havet - makrill, torsk, sej, lax, räkor 
och musslor. På sommaren åker jag 
till Stenungsund eller Marstrand. 
Där fiskar jag makrill. Det finns gott 
om makrill i havet på sommaren. Jag 
tycker om att grilla den nyfångade, 
färska fisken.

Jag äter inte mycket kött. Det är inte 
bra för hälsan. Fläskkött äter jag inte 
alls. Ris äter jag bara lite. Jag tror att 
man kan bli sjuk och tjock av att äta 
mycket ris. 

Majid Khalid

Jag tycker om indisk mat, för det finns 
mycket god indisk mat som är vegansk.

Jag är vegan, så jag äter ingen mat 
som kommer från djur. Jag äter inte 
kött, mjölk och smör till exempel. 
Jag tycker inte att man ska äta djur. 
De ska få leva sina fria liv, precis 
som vi människor ska få leva våra fria 
liv.

Marcus Johnsson

Vad äter du? Vad äter du inte?
Mat är viktigt för alla människor, men vad vi äter är olika. 

Våra val av mat handlar bland annat om hälsa, religion, 
politiska uppfattningar, kultur och personlig smak. 

Vi frågade några personer vad de tycker om, och vad de 
inte äter. 

LYSSNA! 

ALLA TEXTER
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Jag tycker om att grilla kött och 
fisk. En speciell mat från mitt 
land Kurdistan i Irak är dolmar. 
Det är små rullar med ris, kött 
och kryddor. Det är jättegott!

Jag äter inte vitt bröd. Jag äter 
bara lite mörkt bröd, eftersom 
jag tränar på gym. Jag vill ha 
muskler på magen och inte fett.

Habib Wahabi

Jag tycker om thailändsk mat, eftersom den innehåller många olika 
grönsaker. I Thailand har vi också många olika fiskar som vi grillar. 

Jag äter inte nötkött. När jag var liten bodde jag tillsammans med 
min farmor och farfar i Thailand. De hade en gård med många kor. 
Ibland slaktade de korna. Jag såg att korna hade tårar i ögonen 
när de slaktades. Jag blev mycket ledsen och ville inte äta nötkött 
efteråt. I Sverige köper vi kött i mataffären och då tänker vi inte på 
hur korna slaktas.

Kanjana Somsee

Jag tycker om ris och kyckling! Det ger mig 
mycket energi så om jag äter det till frukost 

så behöver jag bara äta två gånger om 
dagen. 

Jag äter inte hamburgare och skräpmat. 
Jag äter heller inte mat med mycket 
margarin eftersom det gör en tjock.

Daniel Enyinna

INTERVJUER: PHRA TARA NANTAPULSAB, SEYED GOLBARG, CECILIA SJÖQVIST  
FOTO: SEYED GOLBARG, CECILIA SJÖQVIST, FATIMA GRÖNBLAD

Jag tycker om grönsaker och fisk. Jag tycker 
om mager mat för det är bra för magen. 

Jag äter inte kött, bara ibland. Jag  
försöker dessutom undvika mat med 
mycket kolhydrater i, eftersom man kan 
bli tjock av sådan mat. Exempel på  
kolhydratrik mat är ris, pasta och bulgur.

Zozan Khalil
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När jag bodde i mitt födelseland 
Rwanda smakade jag aldrig lammkött, 
eftersom alla i Rwanda tänker att lamm-
kött är för folkgruppen twa. Twa-fol-
ket gillar lammkött och eftersom de är  
diskriminerade tycker många att man 
inte kan äta samma mat som dem. 

När jag kom till Sverige såg jag att 
lammkött är väldigt dyrt och jag ville 
prova det. Jag tyckte att det var gott. När 
jag berättade för mina vänner i Rwan-
da att jag hade smakat lammkött skrat-
tade de åt mig. De sa att när jag åker  
tillbaka för att besöka dem kommer de 
be folk gömma sina får för ”den svenska 
twa-kvinnan”.

Jag gillar att vara i Sverige efter-
som jag träffar människor från olika 
bakgrund med olika kultur och mat. 
Några av mina vänner kan äta hund-
kött, ormkött eller griskött. Andra är  

vegetarianer eller veganer. Vi gillar  
varandra och vi respekterar varandra 
utan att döma.
CLAUDINE UMULISA, SFI ODINSSKOLAN

Tabu att äta lammkött i Rwanda
ELEV- 
TEXTER 

Jag tycker synd om hundarna
I Asien tycker många människor om 

att äta hund. I till exempel Vietnam, 
Kambodja, Burma och Kina säljer de 
hund på marknader, i affärer och på 
restauranger. 

Det finns också människor i Asi-
en som inte äter hund. I Thailand är 
det olagligt att sälja hund, men det 
finns människor som gör det i smyg i 
nordöstra Thailand. Då kan man gå till  
marknader och fråga ”Vem säl-

jer hund?” och så får man veta. I 
östra Thailand äter 5 procent av  
människorna hund. I andra delar av 
Thailand äter man inte hund. Det är 
vanligare att män äter hund än att kvin-
nor äter hund.

Jag äter inte hund. Jag är buddhist 
och jag tycker synd om dem. Jag älskar  
hundar. Jag hade en hund när jag var 
liten.
PHRA TARA NANTAPULSAB, SFI ODINSSKOLAN

FAKTA OM TWA
När européerna först koloniserade 
Rwanda delade de upp människor i tre 
grupper: Hutu, tutsi och twa. Twa är den 
minsta gruppen, de är bara en procent 
av hela befolkningen. De har varit och 
är diskriminerade av både hutuer och 
tutsier, som anser att twaer är okunniga 
och ociviliserade. Det anses vara tabu att 
sitta tillsammans med twas eller dela mat 
med dem. Twa har också varit missgynnade 
i samhället, de har inte kunnat gå till 
sjukvården eller skolan och de har svårt 
att få jobb. Nu har regeringen infört ett 
förbud mot att dela upp människor utifrån 
etniska grupper. Numera har twa tillgång 
till gratis sjukvård, utbildning och bostäder.

NYA ORD 
DISKRIMINERAD
Orättvist 
behandlad

RESPEKTERAR
Acceptera något 
eller någon

I SMYG
I hemlighet, utan 
att andra vet

LYSSNA! 

CLAUDINES TEXT

PHRA TARAS TEXT
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Det finns länder där människor äter 
kaninkött, till exempel i Palestina där 
jag kommer ifrån. Det finns också en 
tradition att när kvinnor föder barn  
kokar mamman kaninsoppa, för det 
finns näringsämnen, som är användba-
ra för kroppen. Jag äter också kaninkött, 

och det smakar gott. När min dotter 
såg att jag äter kaninkött började hon 
gråta. Hon tycker inte att man ska äta 
kaninkött. Hon vill att kaniner ska vara  
sällskapsdjur som man leker med.
ROSE KEHAIL, SFI ODINSSKOLAN

Kanin - mat eller sällskapsdjur?

ELEV- 
TEXTER 

Jag är Theravada-buddhistmunk från 
Thailand. Jag lever i celibat och jag äter 
bara en gång om dagen. Efter klock-
an tolv (12:00) kan jag inte äta mer.  
Buddha sa att vi inte bara ska tänka på 
mat och godsaker, vi ska inte äta bara 
för nöjes skull. Maten ska vi äta bara 
så att kroppen klarar sig, vi ska inte äta 
och njuta av frestelse. Theravada-mun-
kar från Thailand äter bara för att  
stoppa hungern, äter bara för att krop-

pen ska klara av uppgifter som till  
exempel meditation och annat.

Efter klockan 12:00 kan munkarna 
dricka flytande vätska, om det är saft 
eller juice från frukter som inte är stör-
re än knytnäven. I juicen skall det inte 
finnas bitar, de måste silas bort med en 
sil som är gjord av vitt tyg för att få bort 
fruktköttet. Juicen är som medicin för 
oss munkar.
PHRA TARA NANTAPULSAB, SFI ODINSSKOLAN

Jag tycker om Ramadan, den är  
viktig för mig. Under ramadan fastar 
jag, då äter jag ingenting innan solen går 
ner. Jag går till moskén klockan 12 på  
dagen och efter det läser jag koranen. 
På kvällen äter jag klockan 23. Sedan 
äter jag ingenting förrän nästa kväll,  
efter 23 timmar. 

I Somalia fastar jag bara i 12 tim-
mar, därför att solen går ner tidigare i  
Somalia. Klockan 18.30 äter vi först 
tre dadlar, dricker vatten och ber. Efter 
det äter vi många olika rätter, till ex-
empel ris, sambosa och kött. Klockan 
tre på morgonen äter vi majsgröt. Min  
mamma lagar det varje dag. I Soma-
lia äter alla människor tillsammans. I  
Sverige äter jag själv. Därför kan jag inte 
laga så många maträtter. 

En annan skillnad är att i Somalia 

lagar kvinnor mycket mat och städar 
huset under ramadan. Då blir jag trött. 
I Sverige jobbar både män och kvinnor 
tillsammans hemma.  

Det är bättre att fasta i Somalia. Där 
fastar alla människor, och man äter inte 
i skolan. I Sverige bor det inte så många 
muslimer, så därför fastar inte många. 
I Sverige frågar många ”varför fastar 
du?”. 

Det är viktigt för mig att fasta. Min 
religion säger att alla muslimer måste 
fasta i 29 eller 30 dagar. 
FADUMA JAMAAL, SFI 
ODINSSKOLAN

Jag äter inte efter klockan tolv

Bättre att fasta i Somalia

2019 infaller  
ramadan 6 maj- 
4 juni

NYA ORD 
SÄLLSKAPSDJUR
Djur som bor 
inomhus, med 
människor

MUNK
En religiös man 
som lever efter 
stränga religiösa 
regler

FASTA
Inte äta något alls 
en tid

LYSSNA! 

ROSES TEXT
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Hur började du? 
– I Mali hade jag två restaurang-
er och en nattklubb. Och så hade jag  
risodlingar. Totalt hade jag 20 anställ-
da. När jag kom till Sverige startade jag 
och min man en liten restaurang för  
takeaway. När jag läste sfi fick jag prak-
tik som frukostvärdinna på ett hotell, 
det hjälpte mig mycket. Jag lärde mig 
fort svenska och lärde mig hur det går 
till med mat. 

Vilken mat är den bästa från Afrika? 
– Jag kan inte påstå att jag lagar afri-
kansk mat, Afrika är så stort. Jag lagar 
västafrikansk mat, som man äter i Mali, 
Ghana, Nigeria, Elfenbenskusten, Ka-
merun, Senegal och Guinea Conakry. 
Rätterna är samma, men de har ofta  
olika namn i de olika länderna. 

Vad äter man mest i Västafrika?
– Något man äter mycket är en gryta 
som är gjort på jordnötter. För att laga 
den tar man en massa kärlek och många 
ingredienser som man slänger i en stor 
gryta. Man kokar allt i två-tre timmar 
och sen kan man lägga i kött, kyckling 
eller fisk om man vill. 

Vilka ingredienser och kryddor an-
vänder ni?
– Vi använder mycket svartpeppar och 
lagerblad. Och mycket ingefära, jag 
har ingefära i nästan allt jag lagar. Det 
enda man inte kan hitta här i Sverige 
är soumbala, den kryddan köper jag i 
Mali. Soumbala är gjord av en frukt 
från ett träd. Den finns nästan överallt 
i Afrika, men med olika namn. Många 
som kommer hit känner igen den när 
de känner doften. 

Sarah startade egen 
restaurang efter sfi
Sarah Coulibaly läste sfi på Odinsskolan i Göteborg 
och blev färdig 2009. Nu driver hon restaurangen 
Babemba i centrala Göteborg. Hon älskar att sprida 
kärlek genom mat. Men att driva företag är svårt. 

Sarahs tips för 
att klara sfi
Lyssna mycket 
på radio, gärna 
på radio med 
reklam! Då säger 
de samma sak flera 
gånger och till slut 
förstår man. Och 
så är det viktigt att 
prata svenska med 
folk, även om man 
inte kan perfekt. 

Sarahs tips 
om att driva 
företag
Man måste vara 
säker på sig själv, 
och man måste 
veta vad man ska 
sälja. Om man ska 
jobba med mat 
behöver man lära 
sig mycket om 
miljö och hälsa, det 
är jätteviktigt. 
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NYA ORD
TAKEAWAY
Köpa och ta med sig 
mat hem

UPPSKATTA
Tycka bra om

ANPASSA
Ändra så att något 
passar bättre

KOKBOK
Bok med recept

VARLDEN 
OCHVI.SE
Läs fler texter från 
sfi-elever på hemsidan 
varldenochvi.se

Jag vill sprida en annan bild av 
Afrika än oro och fattigdom. 
När kokboken är klar är jag 
färdig med mitt uppdrag. 

Vad tänker kunderna om afrikansk 
mat? 
– De som vågar komma in här bru-
kar uppskatta det. Det blir som en  
liten resa att komma hit till Babemba, 
med maten, musiken och den trevliga  
stämningen. 

Gör du bara afrikansk mat eller blan-
dar du med svensk mat? 
– Jag lagar bara västafrikansk mat, men 
jag anpassar den för att alla ska kunna 
äta den. I vissa rätter använder man 
mycket chili, så jag brukar minska på 
det, för jag vill att barn ska kunna äta 
min mat. 

Jag såg också att ni har köttbullar på 
menyn. En av mina lärare har sagt att 
köttbullar är typiskt svenskt. 

– Nej, köttbullarna vi gör är inte svens-
ka. I Afrika började vi laga mat före 
Europa. Jag gör stora köttbullar som 
jag kokar i tomatsås, de blir saftiga och 
jättegoda. 

Vad tänker du om framtiden?
– Jag kommer att kämpa i 5-10 år till, 
sen ska jag flytta tillbaka till Afrika. 
Jag är lyckligare där än i Sverige. Men 
innan det ska jag fixa en kokbok om 
hur man lagar afrikansk mat. Jag vill  
sprida en annan bild av Afrika än oro 
och fattigdom. När kokboken är klar är 
jag färdig med mitt uppdrag. 

INTERVJU: SYED GOLBARG, GEOFFREY ALITI, 
EID HUSSEN

TEXT: FATIMA GRÖNBLAD

LYSSNA! 

TEXTEN OM SARAH
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Min favoriträtt

Min favoritfrukost är äggröra. Det är jag som gör den.
Först hackar jag en liten lök och steker den i en 
stekpanna. Därefter blandar jag två ägg med peppar 
och salt och häller det i stekpannan.  Jag steker några 
minuter och sedan är det klart.
Jag äter äggröran och den smakar bra. Jag dricker ett 
glas te till maten.
CSABA VARGA, SFI ANGERED

Kabuli palaw – en afghansk maträtt med ris, lamm 
och morötter.
PALWASHA HAMANI, SFI ODINSSKOLAN

Jag lagar ofta dumplings. Det är traditionell 
kinesisk mat. När vi firar nyår eller har fest 
äter vi dumplings. Det betyder att det är 
festligt och fredligt.
LIMEI LI, SFI ANGERED
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Min favoriträtt

Jag och min familj tycker 
om kyckling. Vi lagar kyck-
ling i ugnen med paprika 
och tomatsås. Vår favorit-
mat är kyckling och ris. Jag 
älskar mina egna maträtter!
HACER AKGÜL SFI ANGERED

Pommes frites och kycklingspett, 
sallad. Maten kommer från Libanon. 
Jag älskar denna mat! Vi brukar laga 
den till fest.
RANA HMOUD, SFI ODINSSKOLAN

Jag brukar äta mycket afghansk mat. Vi går ofta på afghanska fester och 
där äter vi afghansk mat. Jag tycker bland annat om kabuli och ashak. Man 
kan laga kabuli med ris, morötter, russin och lite kummin. Ashak kan man 
laga med deg och grönsaker. Ibland äter jag svensk mat också. 
FERESHTEH MOHSSENI, SFI ANGERED  

När jag är på fest äter jag eritreansk 
mat, till exempel enjera med kött-
gryta och alcha. Enjera liknar  
pannkakor. När man lagar enjera 
behöver man vetemjöl, vatten och 
lite salt. Alcha betyder grönsaker. 
SMRET OGBAENDRIAS, SFI ANGERED

Vilken är din favoritmat? 
Hur lagar du den? 

När brukar du äta den?

LYSSNA! 

ALLA TEXTER
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Kåldolmar är en svensk rätt som kom 
till Sverige från Turkiet på 1700-talet. 
Rätten är populär i båda länderna, men 
det finns skillnader mellan svenska och 
turkiska dolmar. 

Dolmar heter ”sarma” på turkiska och 
”sarma” betyder rulle på svenska. Man 
förbereder ofta kåldolmar med kött-
färs, kokt ris, salt och peppar. I Turkiet 
kokar man dolmar med vinblad men 
i Sverige tillagar man dem ofta med 
kålblad. I Sverige äter man ofta kåldol-
mar med lingonsylt och potatis, men i  

Turkiet brukar man äta dolmar med 
yoghurt. 

Kåldolmar kom från Turkiet, men 
det blev en typisk svensk rätt och sedan 
2010 firas Kåldolmens dag den 30 no-
vember i Sverige. 

Det finns olika varianter av dol-
mar. Man kan göra dem med till ex-
empel vinblad, fyllda tomater, auber-
giner, zucchini, lök och paprika. Jag  
rekommenderar dig att äta dessa också.
EMIN ERESOY, SFI ODINSSKOLAN

Kåldolmar i Sverige och Turkiet

En del av eleverna som gör praktik på 
Café Spaden lagar maträtter från sina  
tidigare hemländer. Jag har förstått att 
det finns liknande maträtter i olika de-
lar av världen. Till exempel finns det 
likheter mellan sambosa, vårrullar, dol-
ma och kåldolmar. Man gör på ungefär 
samma sätt, men det är olika vad man 
lägger i dem och hur man kryddar dem. 

• Sambosa är vanligt i Afrika, där 
finns det alltid sambosa på bordet vid 
festliga tillfällen. De är oftast gjorda av 
filodeg, som man fyller med kött eller 

grönsaker och viker i trekanter. 
• I Asien gör man vårrullar med filo-

deg eller rispapper, då gör man rullar 
istället för trekanter. 

• I Sydamerika gör man piroger av 
majsmjöl. 

• I Mellanöstern gör man dolma med 
vinblad och i Sverige har vi kåldolmar. 

• I Indien finns något som heter puff, 
det påminner också mycket om vårrul-
lar och sambosa. 
LENA AXELSSON, CAFÉ SPADEN,  ANGERED

Mat i små paket - på olika sätt

Vårrullar

Puff

Piroger

ELEV- 
TEXTER 

NYA ORD
POPULÄR
Som många 
tycker om

FÖRBEREDA
Planera eller göra 
i ordning något i 
förväg

FILODEG
Tunn deg gjord på 
vetemjöl

PÅMINNA OM
Vara likt något

SMET
Tunn deg

LYSSNA! 

EMINS TEXT
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Dolma, lagade av Sama Dawood, Café Mashallah
"Jag gör dolma med både kålblad och vinblad. Dolma 
med kålblad gör jag oftast på vintern, de är goda att 

äta varma. Dolma med vinblad är goda att äta kalla på 
sommaren också, då brukar jag göra tabouleh till." 

Sambosa, lagade av Melat Tadesse, Café Mashallah
"Jag häller smeten på ett stekfat så att det blir som 
ett stekt bröd. Sedan lägger jag i kött eller grönsaker, 
viker ihop och limmar med lite av smeten. När jag 
bodde i Addis Abeba i Etiopien jobbade jag 
på en restaurang där jag gjorde mycket 
sambosa, särskilt under ramadan. 
Ibland gjorde jag 500 sambosa 
på en dag."
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En del svensk mat är bra. Jag tycker om t.ex.  
potatismos, potatis med grönsaker, torsk och sill. 
HALIMO MOHAMED, SFI ANGERED

Jag tycker om svensk mat, förutom 
fiskbullar och fläskkött. 
ABDINASIR MOHAMED, SFI ANGERED

Min favoriträtt är kött-
bullar. Jag tycker om 
det mycket. Jag 
brukar äta dem 
varje helg. De är 
väldigt mjuka och 
det smakar jätte-
bra. Ibland tar jag  
köttbullar till univer-
sitetet för lunch.
RINKKHESH VENKATESULU, 
SFI ODINSSKOLAN

I Asien är brödet mjukt, men här är det hårt.
Jag tycker inte så mycket om det.
Det är torrt, jag blir törstig när jag äter bröd 
och måste dricka mycket vatten.
Men det smakar gott ändå.
PHRA TARA, SFI ODINSSKOLAN

Vilken svensk mat tycker 
du om? Vad tycker du 

inte om?

10 vanligaste rätterna i svenska hem
2018

1. Kyckling med tillbehör
2. Spagetti med köttfärssås
3. Fisk
4. Köttbullar med tillbehör
5. Pastarätter
6. Vegetariskt
7. Korv  med tillbehör
8. Lax
9. Korv Stroganoff
10. Soppor
Källa: Food & Friends trendrapport 
2018

1975
1. Köttbullar
2. Falukorv
3. Tunna pannkakor
4. Havregrynsgröt
5. Fläskkotlett
6. Stekt fläsk
7. Köttfärssås
8. Varm korv/grillkorv
9. Ärtsoppa
10. Bacon
Källa: Slakteriförbundet, 1975 

ALLA TEXTER
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Jag heter Maja och jag kommer från 
Serbien. Jag gillar att laga mat och äta 
bra mat också. Nu lever jag i Sverige och 
jag ska berätta lite om vad jag tycker om 
mat i Sverige och vad jag gillar att laga 
och äta. 
Mat i Sverige är bra mat och man kan 
göra många olika saker. Till lunch äls-
kar jag att äta köttbullar, potatismos 
och sylt av lingon. Om du gillar fisk kan 
du prova torskfiskfilé eller laxfilé, po-
tatissallad med citronpeppar och full-
kornsbröd. Det är både lätt att laga och  
nyttigt. 

Middagen kan bli extra smakrik om du 
gör din matlagning med räkor. Du kan 
välja mellan pasta med räkor, räkmacka 
eller räksallad. Jag kan fortsätta att  
skriva en liten bok om mat och vad jag 
gillar att äta här i Sverige, men jag vill 
avsluta med något som är en svensk 
specialitet. Det heter sill. Det är färsk 
fisk med olika kryddor. Du kan antingen 
gilla det eller inte. Jag gillar det.
Till sist: Vad är det bästa av maten i  
Sverige? Det är att ta en fika med  
kanelbulle efter en bra måltid!
MAJA DAKIC, ODINSSKOLAN

Det bästa av den svenska maten

BILD: MIKAEL STENBERG
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Varför är du intresserad av mat?
– Maten är viktig. Det är något vi tar beslut om fle-
ra gånger per dag, som påverkar vår hälsa och hur 
vi kan leva tillsammans på planeten. 

Vilka tips vill du ge för att laga bra mat?
– En bra grundregel är att inte köpa hel- och halv-
fabrikat, sådant som redan är färdigt. Det är bättre 
att laga mat med riktiga råvaror - grönsaker, bönor, 
ris och så vidare. Sen är det bra att äta sig mätt på 
mat och att inte äta så mycket skräpmat, som chips, 
godis och sådant. 

Jag har sett på din hemsida att du gör vegetarisk 
mat, varför?
– Dels så är den mer klimatsmart, vegetarisk mat 
ger mindre koldioxidutsläpp än kött. Sen är det 
också billigt. Jag använder mycket bönor, ärtor 
och linser. Det är väldigt klimatsmart mat och det 
är också billigt. Om man ska använda kött är det 
svårt att göra en måltid för under tio kronor. 

Men om jag gillar kött, vad har du för tips då?
– Du kan äta kött, men äta mindre. Du kan äta 
det någon gång i veckan, men ha annat som bas. 
Du kan också fokusera på att göra måltider med 

mycket grönsaker, och lägga till lite kött så att det 
blir lite smak. Många gånger tar vi en stor köttbit 
mitt på tallriken och lägger till andra saker. Man 
kan vända på det, först grönsaker och annat, och 
sen lite kött. 

Vad har du för tips om bra mat för barn?
– Bönor och linser är väldigt hälsosam mat för 
barn. En del barn gillar inte att äta linser och bö-
nor, men jag hör också föräldrar som säger att de-
ras barn verkligen gillar det. Ett bra sätt att börja 
kan vara att blanda linser tillsammans med kött. 
Man kan till exempel göra en köttfärssås med hälf-
ten linser i stället för kött, då känner barnet igen 
smaken, samtidigt som de vänjer sig vid något nytt. 
– Det är bra att låta barn prova olika sorters mat 
vid en tidig ålder, då blir det lättare för dem att vän-

Hanna tipsar om mat 
för under tio kronor

Hanna Olvenmark vill hjälpa människor att äta 
mat som är bra för både plånboken, hälsan och 
miljön. Genom en kokbok och hemsidan  
undertian.com tipsar hon om goda maträtter  
som kostar mindre än tio kronor per person. 

Jag använder mycket 
bönor, ärtor och linser. Det 
är väldigt klimatsmart mat 
och det är också billigt.
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NYA ORD
LINSER
En typ av frö som 
man kan äta

TÅLAMOD
När man inte blir arg 
eller vill sluta trots att 
något är jobbigt eller 
tar lång tid.

VÄNJA SIG
Inte längre tycka att 
något känns konstigt 
eller fel

RESPONS
Ett svar eller en 
reaktion

VÄXTHUS
Ett hus av glas eller 
plast där luften kan 
bli mycket varm och 
fuktig så att växter 
växer bra

ja sig. Min erfarenhet är att man behö-
ver ha tålamod, man behöver försöka 
igen och igen för att få dem att äta olika 
sorters mat. 

Vad får du för respons av folk?
– Jag får väldigt fin respons. Många 
tycker att recepten är enkla att laga och 
att det blir gott. De tycker om inspira-
tionen, att de får testa nya saker. 

Vad har du för tips till oss som stude-
rar?
– Ett tips är att ta med mat och mel-
lanmål, och inte köpa mat och fika ute. 
Det finns ett uttryck på svenska ”många 
bäckar små”. Det betyder att många små 
saker tillsammans kan bli något stort. 
Om man köper kaffe ute till exempel, 
då kanske det kostar 20 kronor. Det 
känns ju inte som så mycket, men om 
man gör det många gånger blir det flera 
hundralappar. Och så kanske man kö-
per saker att äta också, och då springer 
pengarna iväg.

INTERVJU: CLAUDINE UMULISA, EID HUSSEN
TEXT: FATIMA GRÖNBLAD

Medeltemperaturen på jorden ökar snabbt. Under de senaste hundra åren har 
utsläpp av koldioxid och andra så kallade växthusgaser gjort att jorden värmts upp, 
ungefär som ett växthus. Det är ett stort problem, för när klimatet blir varmare höjs 
havsytan och det blir fler naturkatastrofer.
Att välja mer vegetabilier är det viktigaste man kan göra för att äta på ett sätt som 
inte gör att jorden blir varmare. Produktionen av kött orsakar nämligen utsläpp av 
växthusgaser. När kor och får rapar och fiser kommer det ut metangas. Och när vi 
brukar jorden frigörs lustgas. Båda dessa gaser gör att temperaturen på jorden höjs.
Ett annat miljöproblem med köttproduktion är att det kräver mycket foder, och 
därmed mark för att odla fodret. Det odlas mycket sojabönor i världen i dag, men 
den största delen används som foder till djur. Det betyder att vi tar en massa mat, 
låter djuren äta upp det och sedan får lite kött. Om vi istället skulle laga mat direkt 
av alla sojabönorna skulle det räcka till mat åt många fler människor.  
Att äta mindre kött är alltså ett enkelt sätt att hjälpa miljön. 
Källa: Naturskyddsföreningen, Yle

DÄRFÖR ÄR VEGETARISK MAT KLIMATSMART

Hanna Olvenmark är dietist och jobbade 
tidigare på ett sjukhus. För tre år sen 
sade hon upp sig för att istället starta 
en hemsida, skriva en kokbok och hålla 
föreläsningar. 
Läs Hannas recept på undertian.com

LYSSNA! 

FAKTATEXT
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Om kvinnan gör för mycket av jobbet hemma 
kan det bli konflikt i familjen
När man pratar om matlagning i den 
rwandiska kulturen tänker jag på ett 
”kök”. Köket är främst en plats för kvin-
nan och barnen. Kvinnan är den som 
har ansvar för att förbereda mat till hela 
sin familj och gästerna. Mannen är den 
som har ansvar för försörjningen och 
att beskydda sin familj. En annan sak i 
den rwandiska kulturen är att kvinnan 
är ansvarig för att lära flickorna hur 
man lagar mat.

I den rwandiska kulturen sägs: ”Ingen 
riktig man ska laga mat” men mannen 
brukar slakta det som lagas, till exem-
pel kyckling, get, och ko. En manlig vän 
berättade för mig: ”När människor såg 
mig diska eller laga mat trodde de att 
något var fel. De sa att en kvinna påver-
kade mig genom att använda afrikansk 
magi”. 

Den svenska kulturen skiljer sig från 
den rwandiska kulturen när det gäller 
matlagning. I den svenska kulturen kan 
alla laga mat oavsett kön. Det gäller inte 
i den rwandiska kulturen, där är det 
bara kvinnor som lagar mat. 

I Rwanda är det vanligt att familjer har 
hemhjälp. I Sverige brukar man inte ha 
det, så män måste träna på att laga mat, 
tvätta och många andra hushållsuppgif-
ter. Det kan bli konflikt i familjen om 
kvinnan gör för mycket av jobbet hem-
ma, till exempel ta hand om barn och 
laga mat, samtidigt som hon går på SFI 
eller jobbar. 

I Sverige måste rwandiska män utfö-
ra uppgifter som de tidigare tyckte att 
deras fruar borde göra. Att inte hjälpa 

kvinnor i köket ökar våldet i det rwan-
diska samhället i Sverige. Ibland när 
jag umgås med mina kvinnliga vänner 
skämtar vi och säger att ”En man som 
lagar mat är attraktiv och en man som 
diskar är oemotståndlig”.
CLAUDINE  UMULISA, ODINSSKOLAN

NYA ORD
SLAKTA
Döda djur som ska 
bli till mat eller är 
sjuka

UTFÖRA
Göra något

OEMOTSTÅNDLIG
Som man inte kan 
säga nej till

LYSSNA! 

CLAUDINES TEXT

INTERVJUTEXTER
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Jag lagar inte mat, min fru lagar mat hemma. 
Men när jag är ensam brukar jag laga  
kyckling med ägg och grönsaker. 

Momir Nikolic

Min man arbetar hela dagen 
så jag lagar maten ensam. Min 
man lagar när jag reser.

Charifa Alrifai

Jag lagar all mat men min man hjälper 
mig ibland. När jag slutar skolan åker 
jag hem och lagar mat, men när jag 
arbetar så lagar min man mat. 

Nisreen Kanaan

I mitt hemland var det jag och min man som 
lagade mat. Det är samma i Sverige, vi lagar 
mat tillsammans. Eftersom min man gillar 
att laga mat gör han det oftare. Det bästa 
med att laga mat är att äta den. Det sämsta 
är att diska efter att man har lagat mat. 

Aldona Jaskowska Slusarek

För det mesta är det jag som lagar 
maten hemma hos mig. Men jag 
lagar bara mat till min familj på 
kvällen. Min fru lagar mat ibland på 
helgerna. Jag brukar laga italiensk 
mat - pasta och pizza, för jag har 
arbetat som bagare i Italien, och 
även i Sverige.

Alessandro Scarfini

Vem lagar maten hemma hos dig?

TEXT OCH FOTO: SEVDZHAN KALINOVA OCH MUNA BADAWI, SFI ANGERED 
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Tjetjenien är en delrepublik som ligger i Kaukasus i Ryssland. Där finns en 
kultur och ett folkslag som heter Vainakh. Både tjetjener och ungusjier är 
vainakher. Vainakkh-köket är ett av de äldsta köken i norra Kaukasus. Basen 
i maten är kött, ost, pumpa, keso, lök och majs. De vanligaste kryddorna är 
vitlök, peppar och timjan.
En av de populäraste maträtterna för tjetjener är ”zhizhaggalnasch”(”zhiz-
hag” betyder kött och ”galnasch” betyder deg). Köttet är oftast kyckling, 
lamm eller kalv.
TEXT OCH FOTO: MARINA MAGADIEVA, SFI ANGERED

Zhizhaggalnasch

4 portioner
Tillagningstid ca 1 timme

Ingredienser:
1kg kyckling 
1kg mjöl 
0, 5 l vatten 
1 ägg 
1 vitlök 
½ tsk salt
½ tsk peppar

Så här gör du:
1. Koka kycklingen med salt. När kycklingen är klar, lyft ur den från bul-

jongen.
2. Tillred ”galnasch”. Häll mjölet i en skål, tillsätt vatten, salt och ägg och 

blanda ihop till en deg.
3. Kavla ut degen så att den är cirka 1 cm tjock. Skär den sedan i 5-6 cm 

breda band (klipp varje remsa som på bilden.)
4. Rulla varje remsa till en avlång ”skål” (rulla remsan på bordet medan du 

trycker med tre fingrar).
5. Dela upp buljongen som kycklingen kokat i i två kastruller. Koka degs-

kålarna/galnaschen i buljongen i den ena kastrullen i cirka 20 minuter.
6. Buljongen i den andra kastrullen använder du för att göra en sås. Tillsätt 

pressad vitlök, salt och peppar i buljongen. 
7. Lägg upp galnasch på ett stort fat och häll upp såsen i en skål. Doppa 

galnaschen och kycklingen i såsen när du äter. Drick buljongen som 
galnaschen kokade i till. 

Smaklig måltid!

2

5

4

3
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VARLDEN 
OCHVI.SE
Läs fler texter från 
sfi-elever på hemsidan 
varldenochvi.se

Pho är en traditionell vietnamesisk maträtt och en viktig del i vietnamesisk matkul-
tur. I Hanoi och Ho Chi Minh äter många pho till frukost, lunch eller middag. Rätt-
en är full av näringsämnen och inte särskilt fet. Vietnameser som har utvandrat till 
andra länder har tagit med sig maträtten, så nu kan man äta pho på många platser i 
världen. Den 4 april varje år är det pho-festival i Vietnam. Den dagen äter folk i hela 
landet pho. 
PHUONG DANG, SFI ANGERED, CAFÉ SPADEN

Recept 
4 portioner
Tillagningstid: 45 min

Ingredienser:
3 hela kryddnejlikor
3 hela stjärnanis
200 g böngroddar
3 msk fisksås
250 g risnudlar gärna 3 mm breda
1 salladslök
3 msk citronsaft
1 chili
2 rödlökar
400 g kycklingfilé
10 cm ingefära skivad i tjocka ski-
vor
2 hela kardemummakapslar 
1 kanelstång
1,5 liter kycklingbuljong
200 g färsk koriander
1 rejäl bunt mynta
Hoisin-sås till servering 

Så här gör du:
1. Koka upp buljongen tillsammans med stjärnanis, kanelstång, pepparkorn, ingefä-
ra, lök och fisksås. Lägg i kycklingen som får sjuda med i 15-20 minuter
2. Koka nudlarna i en separat kastrull, en minut kortare än anvisningar. Skölj sedan 
nudlarna i vatten och låt rinna av.
3. Lyft upp kycklingen och sila buljongen. Skiva kycklingen i tunna skivor medan du 
låter buljongen få koka upp igen. Smaka av buljongen med citronsaften och eventu-
ellt mer fisksås. Skiva rödlöken. 
4. Ta fram fyra skålar. Lägg nudlar, skivad kyckling, skivad rödlök och böngroddar i 
botten på varje skål. Häll över den heta buljongen. Dekorera sedan med salladslök, 
mynta, koriander och färsk skivad chili. Låt var och en smaka av sin pho med hois-
insås. 

Phở - vietnamesisk soppa
BRA OCH 
DÅLIG MAT - 
ELEVERNAS 
TANKAR
Bra mat är fisk, 
kyckling, grönsaker 
och frukt. Dålig 
mat är mat med 
mycket socker. När 
människor använder 
mycket socker är 
det inte bra för deras 
hälsa. 
Shamsa, Odinsskolan 

Ekologisk mat och 
fisk är bra mat. 
Dålig mat är till 
exempel pizza och 
hamburgare. 
Abdinasir, Angered

Bra mat är 
grönsaker, frukt, fisk 
och olika soppor. 
Dålig mat är godis, 
chips, torr mat och 
om man äter för 
mycket kött.
Jwan, Angered 
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I världen finns ungefär 7 miljar-
der människor och 780 miljoner 
människor har ingen mat. De känner 
sig alltid hungriga. I några länder pågår 
det krig, till exempel i Jemen, Somalia 
och Syrien. I några av de länderna är 
det torrt i år. 

I det första skedet måste det finnas 
en permanent fred i dessa länder, så att 
andra länder kan hjälpa dem med mat 
och andra förnödenheter. I några av 
dessa länder finns det inget vatten och 
människor som bor där kan inte odla 
och få mat. Jag hoppas att FN kan bidra 

till att skapa fred i dessa länder, samt ge 
människor hjälp med odling och jord-
bruk. 

I andra fasen bör man ge utbildning 
så att människor kan gå till skolan och 
lära sig och få bra jobb. Sedan kan de gå 
in på arbetsmarknaden och tjäna peng-
ar och köpa mat. 

Slutligen hoppas jag att det kommer 
att bli en grundläggande förändring 
i de fattiga ländernas politik. Då kan 
människor leva lugnt och utan hunger. 
RAHMATULLAH HUSSEINI, SFI ODINSSKOLAN

Fred första steget för att bota fattigdom

INSÄNDARE

Matproduktion skapar många mil-
jöproblem, särskilt produktion av kött. 
Det blir mycket koldioxidutsläpp från 
djur, speciellt kor. Man måste också 
producera mat till djuren och det ska-
par ännu mer utsläpp.  

På grund av detta har många 
människor blivit vegetarianer, särskilt i 
utvecklade länder. Samtidigt har många 
människor i utvecklingsländer börjat 
äta kött eftersom de har börjat få råd 
med det.  Den totala konsumtionen 
av kött som människor äter minskar  

därmed inte, eftersom det finns fler som 
har börjat äta kött än som har slutat. 
Man kan köpa ekologisk mat, men det 
är dyrare än annan mat så det är svårt 
för många personer att ha råd.

Detta är något regeringen kan ändra 
på med skatten. Regeringen måste höja 
skatten på kött och sänka skatten på 
ekologisk mat. Då kan människor väl-
ja att köpa mat som är bättre för miljön 
om de vill.
HUW FRYER, SFI ODINSSKOLAN

Höj skatten på kött

Klimatutsläpp för olika 
livsmedel

Vad tänker du? Håller du med eller 
inte? Skriv en insändare! Skicka din 

text till fatima.gronblad@abf.se

LYSSNA! 

RAHAMATULLAHS 
TEXT

HUWS TEXT
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INSÄNDARE 

Jag läste din artikel som handlar om 
niqab. Jag tycker om din fina niqab, 
för att du ser fin och vacker ut. Den 
är en del av muslimsk identitet och jag  
känner att du är glad över den. Jag bär 
inte niqab eftersom det är frivilligt i is-
lam. Jag tycker inte om att ha niqab ef-
tersom jag har astma och jag kan inte 

andas med niqab. Men jag vill säga till 
dig: fortsätt att ha niqab, för du är jät-
tenöjd med den. Du tycker om att bära 
niqab i hela ditt liv.

Hoppas att vi träffas en dag, då har jag 
fler frågor till dig.
NASTEHO, SAS G, STAMPEN

Du ska bära niqab om det gör dig glad

Niqab borde vara förbjudet
Jag har läst texten av kvinnan som 

skrev om sin niqab. Jag respekterar hen-
nes åsikt, men jag är inte för att kvinnor 
använder niqab, eftersom man inte vet 
om den som har på sig niqab är kvin-
na eller man och då känner man sig 
otrygg.

I min förra hemstad hände det ibland 
att såväl män som kvinnor som tillhör-
de IS hade på sig niqab. Under niqaben 
hade de en bomb. Bomben utlöstes se-
dan i en folksamling. Det var mycket 
skrämmande. Många människor dog 
och många skadades. Jag kände mig 
mycket rädd.  

I islam är det inte obligatoriskt att 
bära niqab. Jag tycker aldrig om niqab. 

Dessutom kan heltäckande kläder vara 
en hälsorisk enligt forskningen.

Jag läste häromdagen att kvinnorna 
i Saudiarabien har hälften så mycket 
D-vitamin som nordiska kvinnor har. 
Konsekvenser av för lite D-vitamin 
kan till exempel bli att kvinnorna föder 
barn med autism.

Man ser heller inga känslor eller an-
siktets mimik hos den som bär niqab. 
Kvinnan i niqab blir osynliggjord. Man 
ser henne inte.

Jag tycker att staten måste förbju-
da användandet av niqab på allmänna 
platser.
ZOZAN KHALIL, SAS G, STAMPEN 

I nummer 
1/2018 skrev  
Safiyah Muha-
med om sitt val 
att bära niqab. 
Här svarar två 
personer henne.

Insändarsvar på tidigare nummer



Läs mer på: abfvux.se

ABF Vux är ett kompetensutvecklings- 
företag som erbjuder vuxenutbildning  
och arbetsmarknadsinsatser. Allt med  
utgångspunkt i samhällets behov. Målet  
är att vår verksamhet ska leda till jobb  
eller fortsatta studier för våra deltagare. 

Vi bedriver utbildningsverksamhet på uppdrag 
av kommuner inom:

•  SFI
•  Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
•  Yrkesutbildning för vuxna
•  Yrkeshögskoleutbildning på uppdrag av MYH
•  ABF Jobb, en del av ABF Vux, erbjuder  
 omställningsstöd samt tjänsten Stöd och  
 matchning via Arbetsförmedlingen

En tidning av och för elever med svenska som andraspråk

I Vietnam firar vi inte samma nyår som i Sverige 
eftersom vi använder månkalendern. Året börjar 
och slutar i februari, vi kallar nyåret ”Tet”. Då äter 
vi många traditionella maträtter, till exempel inlagd 
lök, kokt kyckling, sylta, vårrullar och ”pho” som 
är en soppa med kött, grönsaker och nudlar. Min 
favoritmat är ”banh chung” eller chungkaka. Det är 

en speciell sorts klibbig riskaka inlindad i bananblad. 
Den innehåller klibbigt ris, fläskkött, mungbönor och 
pärllök med salt och svartpeppar. Vi skalar och kokar 
mungbönorna och lägger sedan alla ingredienser i 
ett paket av bananblad . Sedan kokar vi kakan i 12 
timmar. Banh chung är en jättegod kaka.
TEXT OCH FOTO: HANG PHAN, SFI ANGERED

Chungkakan viktig på nyårsbordet

Traditionellt vietnamesiskt ny-
årsbord, "banhchung" i mitten.

Banhchung kokas på öppen eld.

Hang Phan lagar chungkaka.

Läs fler texter från 
sfi-elever på hemsidan 

varldenochvi.se


