Ett recept

- Åh, vad det här var gott! Vilken himla god paj!
- Vill du ha receptet?
- Ja, gärna!
- Okej. Gå till affären och köp de här ingredienserna. Mjöl, socker,
smör, äpple och kanel.
- Okej.
- Mmm. Och sedan när du kommer hem så sätt på ugnen på 225
grader.
- 225 grader.
- Ja, precis. Och sedan ta fram en bunke och blanda tre deciliter
(dl) mjöl, två matskedar (msk) socker, hundra gram (g) smör…
- Vänta, vad sa du? Hundra gram?
- Hundra gram smör i små bitar.
- Okej.
- Och så ta ett äpple och äpplet får du skiva i små bitar, lägg i
bunken och blanda i lite kanel…
- Okej.
- Mmm. När allt är klart så lägg det i formen och så grädda i ugnen i
femton minuter.
- Aha, är det inte svårt?
- Nej, tro mig! Det är jättelätt! Men du, Lisa, glöm inte kakan i ugnen.
- Haha! Nej, okej.

Nya ord
himla god

mycket god

en paj

en kaka med fyllning

ett recept

beskrivning av hur man lagar en maträtt

ingredienser

de livsmedel (=mat) som man behöver för
att laga en maträtt

mjöl

man behöver mycket mjöl för att baka bröd

socker

socker är sött, man använder det i kakor

smör

fett som man använder när man bakar

ett äpple

en frukt

kanel

sätt på ugnen på 225 grader

värm ugnen till 225 grader

en bunke

en stor skål

en deciliter

100 ml (se listan nedan)

en matsked

15 ml (se listan nedan)

skiva

skära i tunna bitar

grädda

baka

Vanliga mått när man lagar mat:
1 krm = 1 kryddmått = 1 milliliter
1 tsk = 1 tesked = 5 milliliter
1 msk = 1 matsked = 15 milliliter
½ dl = en halv deciliter = 50 milliliter
1 dl = en deciliter = 100 milliliter
1 hg = 1 hektogram (ett hekto) = 100 gram

Grammatik
I recept använder man en verbform som heter imperativ: gå, köp, sätt, blanda
osv.
Imperativ använder man också när man vill att någon ska göra något.
T.ex. öppna fönstret! Stäng dörren! Kom hit!
Ibland ser imperativ-formen ut precis som infinitiv (gå, blanda) och ibland är
den lite kortare (köp istället för köpa, sätt istället för sätta - när
presens-formen slutar på -er). Det beror på vilken verbgrupp verbet tillhör:

Verbgrupp

Infinitiv

Imperativ

Presens (nutid)

grupp 1
(-ar)

blanda
grädda
arbeta
studera

blanda!
grädda!
arbeta!
studera!

blandar
gräddar
arbetar
studerar

grupp 2
(-er)

köpa
glömma
läsa
ringa

köp!
glöm!
läs!
ring!

köper
glömmer
läser
ringer

grupp 3
(-r)

tro
må

tro!
må!

tror
mår

grupp 4
(starka och
oregelbundna)

gå
ta
sätta
lägga

gå!
ta!
sätt!
lägg!

går
tar
sätter
lägger

Exempel med imperativ:
Blanda saft och vatten!
Grädda kakan i 15 minuter!
Arbeta snabbare!
Studera mera!
Köp mjölk!

Glöm inte att vattna blommorna!
Läs den här boken!
Ring polisen!
Tro honom inte!
Ät mer frukt och må bra!

Gå hem nu!
Ta en paus!
Sätt dig!
Lägg barnen!

Träna mera!
Vem lagar mat hemma hos dig? Tycker du om att laga mat? Vad brukar
du laga? Berätta för en kompis och skriv ner receptet! Använd
imperativ-formen.

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

