På matbutikken (B2)
Berit er på matbutikken. Hun har med seg en lang handleliste fordi hele familien med barn, partnere
og barnebarn kommer alle sammen på søndagsmiddag. Hun følger listen mens hun starter å handle
på matbutikken. Den første delen av listen inneholder frukt og grønnsaker. Hun har tenkt å lage en
fruktsalat med kesam så hun trenger grønne epler, bananer, blå druer, en mango og en ananas.
Selve middagen er kjøttkaker med poteter og brun saus. Når hun er ferdig med frukten putter hun alle
ingrediensene til middagen i handlevognen. Fordi ikke alle barnebarna hennes liker kjøttkaker, velger
hun å også putte pølser og pølsebrød i handlevognen.
Når hun kommer til kassen og stiller seg i kø, legger hun merke til at hun har glemt kefiren til
desserten. Hun går derfor tilbake meieriproduktene og henter seg en kefir. Når hun kommer tilbake er
det en lang kø ved kassene så hun er nødt til å vente i et kvarter før det blir hennes tid til å betale.

Did you understand the text?
1) Hvorfor handler Berit på matbutikken?
a) Fordi barnebarna kommer på
søndagsmiddag

2) Hva er det første som står på handlelisten til
Berit
a) Frukt og grønnsaker

b) Fordi barn, partnere og barnebarn
kommer på besøk senere i dag

b) Pølse og pølsebrød

c) Fordi hun skal lage søndagsmiddag
til sine venninner

d) Ingredienser til kjøttkaker

c) Kesam

d) Fordi hennes barn, deres partnere
og hennes barnebarn kommer på
søndagsmiddag
3) Hvem i hennes familie er det som ikke liker
kjøttkaker?
a) Hennes barn
b) Partnerne til hennes barn
c) Alle hennes barnebarn
d) Noen av hennes barnebarn

4) Hvilken dessert er det Berit planlegger å lage?
a) Fruktsalat med eple, banan, ananas og
mango
b) Fruktsalat med røde epler, banan, blå
druer, ananas og mango
c) Fruktsalat med grønne epler, banan, blå
druer, ananas, mango og kesam
d) Fruktsalat med grønne epler, banan,
grønne druer, ananas, mango og kesam

5) Hvorfor er Berit nødt til å gå ut av køen?

6) Hvor lenge er Berit nødt til å stå i kø?

a) Hun har glemt å handle dessert

a) I et par minutter

b) Hun har glemt å hente melk

b) I fem minutter

c) Hun har glemt å handle kefir

c) I ti minutter

d) Hun ønsker å se meieriproduktene

d) I femten minutter

©2021 Lingua.com. All Rights Reserved.
Source: https://lingua.com/norwegian/reading/pa-matbutikken/
Solution: 1) d 2) a 3) d 4) c 5) c 6) d

