
Elevens egen måltid. HKK år 9 
Att planera och värdera en måltid utifrån aspekterna hälsa, ekonomi 
och miljö är något vi arbetar mycket med i hem- och 
konsumentkunskapen. I den här uppgiften ska ni få öva på att 
planera och hålla en budget. 

Er uppgift blir att planera, motivera era val och prisberäkna en 
måltid bestående av fisk, färs, kyckling eller vegetariskt till två 
personer utifrån tallriksmodellen. 

Uppgift 1 

- Hitta ett recept som innehåller er huvudingrediens färs, fisk, 
kyckling eller vegetariskt. Måltiden får kosta 15kr/person och ta 50 
minuter att tillaga - eftersom vi behöver 30 minuter för att äta och 
diska. 

_ Skriv en inköpslista och prisberäkna måltiden. Räkna 150g färs, 
fisk eller kyckling till två personer. Kom ihåg tillbehör som ris, pasta, 
potatis ,grönsaker, kryddor och matfett. 

- Till er hjälp har ni: hkk-boken, internet, kokböcker, prislista, mat.se 

Inköpslista med prisberäkning och recept ska vara inlämnad 
eller på mail tisdag v. 35 för grupp 1 och tisdag v. 36 för grupp 
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Inköpslista 

Summa___________________ 

Matvaror Mängd Pris



Uppgift 2 

Enskild skriftlig uppgift. 1-2 sidor. Att motivera sina val utifrån hälsa, 
ekonomi och miljö. 

1.Utgå ifrån det recept/den maträtt som du hade när ni genomförde 
den egenplanerade måltiden.

 
2. Renskriv ditt recept och använd det för att motivera dina val av 
livsmedel utifrån hälsa, ekonomi och miljö. Resonera om varför de 
matvaror du valt är bra med tanke på hälsa, ekonomi och miljö. 
Använd dina kunskaper om mat, hälsa och miljö och förklara varför 
du valde de olika matvarorna. Motivera dina val utifrån minst två 
matvaror. Till din hjälp har du hkk-boken och 
www.livsmedelsverket.se. 

Uppgiften ska var inlämnad på mail senast tisdag v.49 

E C A

Eleven väljer 
tillvägagångssätt och ger 
enkla motiveringar till 
sina val med hänsyn till 
hälsa, ekonomi och miljö 

Eleven väljer 
tillvägagångssätt och ger 
utvecklade motiveringar 
till sina val med hänsyn 
till hälsa, ekonomi och 
miljö 

Eleven väljer 
tillvägagångssätt och 
välutvecklade 
motiveringar till sina val 
med hänsyn till hälsa 
ekonomi och miljö. 


