SVARARK TIL CASE 1: Nikolajs lasagne
Til ”BLIV KLAR TIL TUREN I SUPERMARKEDET”
STOP 1:
Opgave 1: Sæt kryds ud for de ting, Nikolaj allerede har derhjemme. De ting, der ikke er kryds ud for,
er dem Nikolaj skal købe.
9 lasagneplader (almindelige eller fuldkorn)
400 g hakket oksekød
1 spsk olie
1 løg
1 gulerod
2 dåser hakkede tomater
1 dl vand
1 tsk paprika
salt og peber
2 spsk mel
4 dl mælk
50 g smør
225 g ost
lidt revet muskatnød
Opgave 2: Skriv indkøbslisten igen. Denne gang skal I skrive de madvarer, han skal købe, i den
rækkefølge, I ville finde dem i supermarkedet på billedet.
Madvarer

STOP 2:
Opgave 3: Hvilken lasagne indeholder flest grøntsager?

Opgave 4: Synes I, at Nikolaj skal lave lasagnen selv, eller skal han købe den færdiglavede?
Han skal

, fordi

STOP 3:
Opgave 5: Hvilke en af de to slags lasagneplader på billedet skal Nikolaj købe, hvis han skal følge Stines
ønske om en sund lasagne?

Opgave 6: Hvilke andre fødevaremærker kender I – og hvad betyder de?

STOP 4:
Opgave 7: Forklar hvad en kilopris er og hvor du oftest kan læse den:

Opgave 8: Skriv navnet på den type hakkede tomater, der har den billigste kilopris?

Opgave 9: Hvor stor er forskellen i kilopris mellem den billigste og den dyreste variant?

Opgave 10: Hvorfor tror I, der er så stor prisforskel på de forskellige typer hakkede tomater?
bf.d,bØ.æ'd,gøfd,mgæl,rel,hløfd,hæøfd.æhølfæøhkfdlæhklæfmhælfdakhøfdkøhføæhlæøfdlh'fdlhlfd'ahlf'øl

STOP 5:
Opgave 11: Hvilke ekstra grøntsager, synes I, at Nikolaj skal komme i sin lasagne?

Opgave 12: Hvis Nikolaj skulle lave en lasagne i maj måned, hvilke ekstra grøntsager kunne han så putte i,
hvis han skulle følge sæsonen?

STOP 6:
Opgave 13: Hvor er det bedst at opbevare squash?

Opgave 14: Kan du spise squash, der har fået en lille plet mug?

Opgave 15: Hvad synes I, Nikolaj skal gøre med de squash, som han har i overskud?

STOP 7:
Opgave 16: Hvad er jeres råd til Nikolaj, når han gerne vil finde nogle billige lasagneplader?

Opgave 17: Hvordan prøver supermarkedet at få dig til at bruge flere penge end planlagt, når du køber
ind? Skriv gerne alle de måder, I kan komme i tanke om:

