Tips inför en fest

- Hej Jonas!
- Hej Christine!
- Hur mår du?
- Jag mår jättebra! Det var länge sen.
- Eller hur? Några dagar sen. Jag tänkte fråga dig en sak. Jag tänker
ha en liten fest på lördag och jag undrar om du vill komma.
- Självklart!
- Jag har bjudit femton sexton personer och tänkte vi kunde kanske
vara ute, kanske i trädgården.
- Det låter som en bra idé. Det ska ju bli fint väder.
- Eller hur? Jag såg också det. Jag tänkte så här… Om vi är ute kan
vi kanske grilla om du vill. Vad tror du?
- Grilla är alltid trevligt nu när det ska bli varmt också.
- Och du har så bra idéer och så bra recept på sån här grillad mat,
tänkte jag, för det brukar du berätta för mig om dina goda recept.
Så jag tänkte kolla med dig… Vad tycker du vi ska äta för något?
- Mmm… Vilka är det som ska komma på festen?
- Det är lite kompisar till mig och några kollegor och lite blandat.
- Jaha… Är det många som är allergiska?
-

- Ja, någon enstaka. Men inte så många. Det är jag som är
vegetarian och någon till, och så någon, tror jag, som inte tål
laktos, men det är inte så farligt med allergier ändå.
- Men då är det bra om man grillar. Jag tänkte… Vad säger du om
att vi ska grilla olika spett?
- Det blir jättebra, tror jag.
- Har du många grillar?
- Jag har två.
- Okej. För då kan vi ta köttspett på den stora grillen och så kan vi ta
några grönsaksspett på den lilla grillen.
- Ja, det går jättebra. Det blir jättegott, tror jag. Och vi kan ju alltid ha
goda röror och pajer kanske också.
- Men du, jag tänkte på en sak… Efter vi har ätit ska vi inte hitta på
några roliga aktiviteter för du har ju en så stor trädgård?
- Ja, det tycker jag. Det är varmt och skönt, vi kan vara ute, vi äter
grillat och sedan lite… Vad tycker du skulle passa att göra i
trädgården?
- Jag funderar på… Ska vi spela boccia?
- Ja, vad kul!
- Och sen kanske vi kan spela brännboll.
- Brännboll! Åh, det kan vi absolut göra! Det blir roligt!

Nya ord
undrar

vill veta, frågar

allergisk

som har allergi mot något, som inte tål
något (t.ex. kan inte äta mjölk eller nötter)

någon enstaka

inte många

vegetarian

som inte äter kött

det är inte så farligt

det är inte så stort problem

spett

matbitar på en pinne

röror

tjockare såser (t.ex. tzatziki, guacamole,
hummus)

paj

gräddad deg med fyllning, kan vara söt eller
salt

boccia

ett spel

brännboll

ett spel

Grammatik
Det ska ju bli fint väder.
Vi kan ju alltid ha goda röror och pajer.
Du har ju en så stor trädgård.
Att använda satsadverbet “ju” är som att avsluta meningen med “eller hur?” eller “som du
vet”. Ordet betecknar något som bekant eller självklart.

Träna mera!
Vad är viktigt att tänka på när man ska ha fest?
- lokal?
- kläder?
- mat?
- aktiviteter?
- inbjudan?
- annat?
Diskutera med en kompis eller skriv en text!

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

