VARIFRÅN KOMMER MATEN?
Före utflykten
Fundera på hur maten kommer från olika delar av världen till butiken där vi kan köpa
den. Ni kan titta på en video om temat:
Animation om livsmedelsproduktion:

https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/
ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa/
paikallinen-hyvinvointi/ruuan-tuotanto-suomessa

Köttfärsens väg:

https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/
ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa/
taloudellinen-vastuu

Svara på frågorna.
Vet ni från vilka olika länder livsmedel kommer till Finland?
Kan ni komma på fyra olika länder?

Med vilka olika transportmedel görs livsmedelstransporter?
Kan ni komma på tre transportmedel?
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Vilka livsmedel med inhemskt ursprung är lätta att få tag på?
Kan ni komma på minst tre produkter? Ni kan rita eller skriva.

Vilka livsmedel finns endast med utländskt ursprung? Tänk ut minst tre olika produkter.
Ni kan rita eller skriva.

Du köper hem ett paket köttfärs. Innan köttfärsen hamnade hemma hos er
har den varit på många olika ställen. Anteckna minst tre olika ställen där köttfärsen har varit innan den hamnade i ert kylskåp. (Ni kan ta hjälp av en video
genom att skanna QR-koden).
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Under utflykten
Före utflykten funderade ni på varifrån maten kommer och hur den hamnar i butiken
och slutligen hemma hos er. Ni antecknade eller ritade livsmedel som är lätta att få tag
på med inhemskt och med utländskt ursprung. Leta nu efter dessa livsmedel i butiken.
Kontrollera att de inhemska livsmedlen faktiskt är inhemska. Om de inte är det,
anteckna från vilket land de kommer.
Vid de utländska livsmedlen ska ni anteckna från vilket land de kommer.
INHEMSKA LIVSMEDEL
NAMN

URSPRUNGSLAND

UTLÄNDSKA LIVSMEDEL
NAMN

URSPRUNGSLAND
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