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Nya ord
en insekt

ett litet djur, t.ex. en fluga, en geting

en forskare

en person som fördjupar sig i något ämne, t.ex. språkforskare studerar
språket

en källa

vad något kommer från

(ett) djurfoder

mat för djur

en odling

en plats för produktion av olika växter, t.ex. potatisodling

att bidra till

att medverka, orsaka

utfiskad

om en fisk är utfiskad betyder det att den inte finns kvar i vattnet

en anläggning

en byggnad, en stor plats

att återvinna

att bearbeta gammalt material och producera nya saker av det

(ett) matavfall

matrester

att anse

att tycka

konkurrenskraftig

billigare och bättre än andra

avfallshantering

det man gör med sopor (=avfall)

saknas

finns inte

en råvara

vad man gör något annat av, t.ex. vete är en råvara för bröd

en smitta

en infektion
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Sammanfattning av en nyhet
Insekter kan ta hand om matavfallet, men det saknas regler för det,
skriver Henrik Ennart i Svenska Dagbladet från måndag, den 13
oktober.
Det blir fler och fler människor på Jorden och forskare söker efter nya
källor till mat. Fast just nu handlar det om att använda insekter som
djurfoder. Idag använder man sojaprotein och fiskmjöl som foder, men
de skadar miljön. Sojaodlingar i Brasilien t.ex. bidrar till att
regnskogarna försvinner och många fiskevatten på olika ställen i världen
är utfiskade.
En fjärdedel av all mat som vi köper i affärer i Sverige slängs. Det är så
mycket som en miljon ton! Nu kan man lösa det med hjälp av insekter
som skulle först äta upp soporna och sedan bli mat för fiskar, kycklingar
eller grisar.
Företaget Ragnsells har beslutat att starta en testanläggning som skulle
återvinna 3 000 ton matavfall per år.
Forskare vid Sveriges landbruksuniversitetet, SLU, anser att insekter är
en bra lösning. Metoden löser både miljö- och hälsoproblem. Samtidigt är
den mycket konkurrenskraftig, för att stora kostnader för
avfallshantering försvinner.
Det största problemet är att det saknas regler för hur man använder
insekter. Myndigheterna har aldrig tänkt sig att man kunde använda
insekter som foder eller t.o.m. mat. Men precis som med andra råvaror,
måste det finnas ett sätt att hantera insekter så att de inte bidrar till
smittor eller allergier.
Nu ska frågan diskuteras på EU-nivå och reglerna kan ändras redan nästa
år.
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Att sammanfatta:
När man sammanfattar, vill man berätta det viktigaste i det man hört eller läst. Man ska
berätta det med egna ord.
En bra sammanfattning ska ge svar på de här frågorna:
■ Var händer det?
■ När händer det?
■ Vem, vad eller vilka handlar det om?
■ Vad händer?
■ Hur händer det?
■ Varför är det viktigt?
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Man ska svara på de första fyra frågorna i början av sammanfattningen, packa informationen i
en-två meningar.
Resten av sammanfattningen ska svara på de sista två frågorna, då kan du berätta lite mer om
detaljer.
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Se en film om hur man sammanfattar här:
https://www.youtube.com/watch?v=BcmlBKP1cfA#t=17
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Träna mera!
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Läs hela artikeln som Olga sammanfattade här:
!
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fluglarver-kan-ta-hand-om-matavfallet_4004079.svd
!
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Lycka till ☺
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen http://sfipodd.se/category/
storlek-l/ eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com

