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Vilka växtdelar äter vi? 
Vet du vad det är du äter? Nu tänker du kan-
ske: ”Ja, det är klart jag vet. När jag äter korv 
med mos äter jag kött och potatis och när jag 
äter en sallad äter jag olika grönsaker”. Men 
är det så enkelt?

Affärens frukt- och grönsaksdisk innehål-
ler blommor, blad, stammar, frukter, frön och 
rötter som är ätbara. Besök en livsmedelsbutik 
och undersök vad som finns i frukt- och grön-
saksdisken. Köp olika sortes grönsaker och 
frukter och ta reda på vilka delar de består av. 

Har du möjlighet, besök en botanisk 
trädgård med odling av köksväxter och se 
hur grönsaker, rotfrukter och kryddor växer, 
hur man skördar och vilken del man kan äta. 

Grönsaker är godis!
När det gäller exempelvis en morot äter du 
roten. Bladen slänger du bort. Om du där-
emot äter en gurka eller en tomat är det 
frukterna som du smaskar på och de inne-
håller dessutom frön som ska bli nya plantor. 

När du gör en sallad av spenat, bladsallad 
och vitkål är det växternas blad du äter. Om 
du sedan blandar i lite broccoli och blomkål, 
ja då äter du blomställningar. Bladselleri är 
växtens bladskaft. Toppa med lite lök och du 
har även fått i dig lite omvandlade lågblad. 

Du kan också skära upp grönsaker i min-
dre bitar och dippa dem i en god sås gjord på 
cremé fraiche och valfria kryddor, till exem-
pel vitlök, dill eller paprikapulver. 

Rot: Morot

Jordstam/stamknöl: Jordärtskocka (jordstam), potatis (stamknöl)

Stjälk: Kålrabbi

Blad och bladskaft: Belkselleri (bladskaft), rödkål (blad), röd lök (omvandlade 
lågblad)

Blommor: Broccoli, kronärtskocka (holkfjäll och blombotten) 

Frukter och frön: Tomat (bär), jordgubb (skenfrukt – en uppsvälld blomaxel, nöt-
terna på jordgubbens yta är frukterna)

Har du tänkt på vad du äter?

Den stiliserade växten består av olika delar. Placera in bilderna  
till vänster i rätt kategori. Facit finns nedan.
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Matlänkar
www.livsmedelssverige.se

Webbsidan innehåller aktuell infor-
mation om mat och en beskrivning 
av hela livsmedelskedjan. www.hitta-
stilen.nu är en separat webbsida som 
handlar om livsstil och hälsa och som 
vänder sig till ungdomar, personal och 
föräldrar. Organisationen Livsmedels-
Sverige står bakom webbsidorna. 

www.slv.se

Livsmedelsverket är den centrala myn-
dighet som hanterar livsmedelsfrågor. 
På deras hemsida finns bland annat  
Matvanekollen där du kan skriva in vad 
du äter för att se om får i dig den näring 
du behöver. Där finns också lärarhand-
ledningen Mat för alla sinnen. Sensorisk 
träning enligt SAPERE-metoden.

www.kostdata.se 

Kostkoll är ett program för näringsbe-
räkning av maten du äter. Programmet 
finns i både gratis- och betal versioner.

www.jordbruksverket.se

På Jordbruksverkets hemsida kan 
man läsa om bland annat ekologisk 
odling, djurhantering och handel.

www.naturskyddsforeningen.se 

Naturskyddsföreningen har mycket på 
sin hemsida som rör mat och jordbruk, 
se bl. a. Grön guide och Bra miljöval.
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