
Maria og Lisbeths samtale i skoven 

M: Hvad skal vi lave til aftensmad? 
L: Godt spørgsmål, hmm.. jeg har nogle svine koteletter i fryseren, men der er også rester fra
ribbenstegen igår. 
M: Åh, den ribbensteg var så lækker, men der er ikke nok rester til fire mennesker.
L: Ja, det er rigtigt. Men hvis vi laver en god salat og bager kartofler, så er der nok mad.
M: Lad os gøre det! Men har vi grøntsager til salat?
L: Nej, vil du køre ind til butikken og købe kartofler og grøntsager?
M: Ja, det vil jeg. 
L: Det bliver lækkert! Køb også nogle chokolade-is til desserten.
M: Okay, dem kan vi spise på øverste etage når vi ser film.
L: Det er en aftale!

Did you understand the text?

1) Hvad betyder "rester”?

Mad der var tilovers
Takeaway
Affald
Biksemad

a)
b)
c)
d)

2) Hvilke to forslag starter Lisbeth med?

Ribbensteg og grillmad

Svine koteletter og bagte kartofler

Ribbensteg og svine koteletter

Svine koteletter og salat

a)

b)

c)

d)

3) Hvorfor mener Maria at ribbensteg ikke er
et godt forslag?

Det er mad til hunden
Der er ikke nok til alle
Det smagte ikke godt
Hun spiser ikke kød

a)
b)
c)
d)

4) Hvor mange skal de lave mad til?

2

3

4

4 og to hunde

a)

b)

c)

d)

5) Hvad vil Maria købe i butikken?

Kartofler, grøntsager og chokolade
Ribbensteg, chokolade is og
kartofler
Ribbensteg, grøntsager og kartofler
Grøntsager, kartofler og chokolade
is

a)
b)

c)
d)

6) Hvor skal de spise desserten?

I spisestuen efter hovedretten

I køkkenet mens de laver mad

I sofaen mens de ser fjernsyn

I bilen på vej hjem

a)

b)

c)

d)
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