
 

 
 

Fettisdagen 
 

- Hej Anita! 

- Hej Sophia! 

- Vet du när det är fettisdagen? 

- Ja, det är det snart. Den 28:e februari i år.  

- Åh, jag älskar semlor! 

- Gör du? Det gör jag också! Har du ätit nån semla i år? 

- Ja, jag har ätit flera stycken! 

- Vilken tur för dig, att man får äta såhär tidigt! När jag var liten då 

fick man bara äta en gång, och det var på fettisdagen. 

- Oj, bara en gång? Jag har ätit flera stycken, redan! 

- Lyckost! 

- Mm. Men på tisdag, när det är fettisdagen, då tänker jag baka 

semlor.  

- Wow! Hur brukar du äta? 

- Jag äter dem som de är. 

- Jaha, utan mjölk?! 

- Ingen mjölk! 

- Det ska vara mjölk! 

- Hur gör man då? 

- Man häller mjölk över semlan så den blir riktigt blöt. Och jag har 

också kanel på. 

- Har du varm mjölk då? 

- Ja, absolut. Det glömde jag.  
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Nya ord och fraser 
 
fettisdagen sista tisdagen före fasta (förr i tiden fastade människor 

i Sverige 40 dagar före påsk). Man åt mycket fet mat 

för att klara fastan sedan. Semlor är feta och söta. 

semlor bullar kryddade med kardemumma, med 

mandelmassa och vispgrädde i. 

 

flera stycken många 

vilken tur för dig! Vad bra för dig! 

lyckost! Vad lycklig du är! Du har tur! 

då tänker jag baka semlor då planerar jag att baka semlor 

häller  

 

 

 

blöt inte torr 

kanel en krydda
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Grammatik 
 
Tycker du om semlor? - Ja,  det  gör  jag . 

- Det  gör  jag med ! 
 
 
 
Mer om kortsvar: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZKVxQCse1tE 
 

Träna mera!  
 
Vad firar man i ditt hemland? Berätta! 

 

 
Lycka till ☺ 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

http://sfipodd.se/category/storlek-s/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
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