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Frukter och grönsaker kan delas in i olika grupper. Det finns kålväxter, lökväxter, citrusfrukter 
och många andra. Ofta får gruppen sitt namn efter hur de växer eller hur de ser ut. Titta på 
frukt- och grönsaksaffischen och fyll i rätt siffra.  
Börja med de två röda/fetstilta, de andra gör du om du hinner.

Känner du igen mig?

Åk 2 • Kompis med kroppen     Namn:

Rotsaksgruppen:

Morot    

Rödbeta    

Rädisa    

Kålrot    

Rotselleri    

Jordärtskocka    

Svartrot    

Palsternacka    

Potatisgruppen: 

Rund potatis (ex King Edward)  

Mandelpotatis    

Bakpotatis    

Blå Kongo    

Svartpotatis    

Kålgruppen:

Broccoli    

Blomkål    

Kinakål    

Brysselkål    

Rödkål    

Vitkål    

Fänkål    

Bladgrönsaksgruppen: 

Isbergssallad    

Huvudsallad    

Ruccolasallad    

Bladselleri    

Spenat    

Lökgruppen: 

Purjolök    

Gul lök    

Röd lök    

Vitlök    

Schalottenlök    

Grönsaksfruktgruppen: 

Röd paprika    

Gul paprika    

Grön paprika    

Chili    

Avokado    

Aubergine    

Gurkväxtgruppen: 

Gurka    

Squash/Zucchini    

Pumpa    

Böngruppen:

Sockerärtor    

Haricots Verts    

Vaxbönor    

Tomatgruppen: 

Gul kvisttomat    

Röd kvisttomat    

Rund tomat    

Körsbärstomat    

Blandatgruppen: 

Kronärtskocka    

Majskolv    

Minimajs    

Ingefära    

Sparris    

Melongruppen: 

Galiamelon    

Nätmelon    

Honungsmelon    

Röd vattenmelon    

Gul vattenmelon    

Piel de sapo/
Grodskinnsmelon    

Citrusgruppen: 

Apelsin    

Jumboapelsin    

Satsumas    

Clementin    

Lime    

Citron    

Grapefrukt    

Sweetie    

Kärnfruktgruppen: 

Gult äpple (ex Golden Delicious) 

Grönt äpple (ex Granny Smith)  

Rött äpple (ex Pink Lady)   

Päron    

Stenfruktgruppen: 

Nektarin    

Persika    

Rött plommon (ex Angeleno) 

Gult plommon (ex Viktoria)  

Körsbär    

Druvgruppen: 

Blå vindruvor    

Gröna vindruvor    

Röda vindruvor    

Exotiskgruppen: 

Banan    

Mango   

Carambole    

Ananas    

Physalis    

Kiwi    

Passionsfrukt    

Papaya    

Bärgruppen: 

Lingon    

Blåbär    

Hjortron    

Jordgubbar    

Hallon    

Röda vinbär    

Svarta vinbär    

Krusbär    

Kryddväxtgruppen: 

Dill    

Persilja    

Timjan    

Basilika    

Koriander    

Gräslök    

Krasse    

Groddar    

Svampgruppen: 

Champinjon    

Kantarell    
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Sura leken
Kan du äta citron utan att göra en min?  
Testa med en kompis. Skär en citron i klyftor.  
Sitt mitt emot varandra och ät en klyfta  
i taget. Vem kan hålla minen längst?

I butiken:

Vilken är din favoritfrukt?

Vilken är din favoritgrönsak?

Hemma:

Vilka är dina favoriter?
Fyll i vilka frukter och grönsaker du har smakat på 
från frukt- och grönsaksaffischen! 

BUSKUL! Utmaning hemmavid!
Prata om vilka grönsaker ni ätit  
under dagen! Utmana alla att prova 
något nytt nästa dag – följ upp!

Världens längsta morot
Visste du att världens längsta morot var  
5,84 meter lång. Världens tyngsta morot  
vägde hela 8,61 kg. Mums!

2. Vad ska det stå?
Kan du namnen på de här goda bären, frukterna och grönsakerna? 
Fyll i bokstäverna som saknas.

B l_b_r

H_ l l_n

B j_ r_b_r

L_n g_o n

_p p l_

M_r_t

S v_m_

T_m_t

P_r_n

P_p r_k_
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Ringa in frukt och grönsaker
Frukt och grönsaker kan ätas på flera olika sätt. Som de är eller 
tillagade tillsammans med andra ingredienser i olika sorters 
maträtter. Ringa in alla frukter och grönsaker som kan finnas  
på bilderna.

Psst! Kom ihåg att en del grönsaker 
kan gömma sig i maträtten också.

Utskrift från ica.se/kompismedkroppen
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Många frukter och grönsaker växer i Sverige. Andra frukter och grönsaker behöver varmare 
klimat. Tur att det alltid är sommar någonstans. Och tur att det finns växthus, konservburkar 
och frysar. Det gör att vi kan njuta av olika frukter, bär och grönsaker hela året!

1. Vilka bilder hör ihop? 
Dra ett streck mellan de saker som hör ihop.

I djungeln & trädgården

2. En knölig uppgift
Man kan äta potatis på många olika sätt.  
Hur många potatisrätter kan du komma på? 
Jämför med en kompis.  

Gillar du potatismos?

BUSKUL! 

Potatisen är en god knöl och det finns många 
olika sorter. En sort heter Blå kongo och med 
den kan du göra blått smurfpotatismos. Eller 
blanda i spenat i potatismoset  
för att göra monstermos. 

Utmana varandra!
Våga prova en ny grönsak från  
salladsbuffén vid skollunchen!



Utskrift från ica.se/kompismedkroppen 7

Du behöver inte ha ett grönsaksland för att odla 
grönsaker. Det går bra i en balkonglåda också. 
Om du skulle så och skörda dina egna grönsaker 
på sommaren. Vad skulle du odla då? 
Rita och skriv!

I mitt grönsaksland
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Skivor, stavar, små bitar, mos eller hela frukter och grönsaker? Färska, kokta 
eller grillade? Det finns många sätt att laga och äta frukter och grönsaker.

Vilka verktyg behöver du? 
Dra ett streck till det verktyg du behöver för att:

Mixa

Skala 

Skära och hacka

Skölja  

Riva  

Mosa

Hur vill du ha dina nyttigheter?

Kolla gubben! 
Vilka frukter och grönsaker ser du?
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God frukost gör en bra dag!
1. Vad åt du i morse?
Sätt en ring runt de ord som fanns i din frukost.

Åt du något annat?

G R Ö T F L I N G O R M J Ö L K F I L 
Y O G H U R T T E C H O K L A D J U I C E 
Ä P P L E B A N A N A P E L S I N 
K I W I H A L L O N L I N G O N 
G U R K A T O M A T M O R O T 
P A P R I K A K R A S S E
B R Ö D O S T S K I N K A
L E V E R P A S T E J K A V I A R Ä G G

Har du upptäckt att röd paprika  
har sötare smak än grön?

Bästa frukostflingorna!
Blanda små knäckebröd- 
bitar med bitar av frukt.

Vad sätter
du i din 
äggkopp?

Har du märkt att du blir piggare när du ätit 
mellanmål? Se till att få i dig någon frukt eller 
grönsak vid varje mellis!

Pussgurka och paprika!

Äpple är
gott på
mackan.

Mellis mellan målen

Kompisuppgift 
Diskutera med en kompis. 
Vad äter ni till frukost?
Varför är det så viktigt  
att äta frukost? 
Vad gör man om man  
har svårt att äta frukost 
tidigt på morgonen?

Kompisuppgift
Diskutera med en kompis. Vad äter 
ni till mellanmål? Varför är det bra 
att ha fruktstund i skolan? 

Frukt + yoghurt
+ müsli = energikick.



Utskrift från ica.se/kompismedkroppen 10

Ät frukt, bär och grönsaker till varje måltid du äter, och 
minst fem om dagen. Då får din kropp det den behöver 
för att vara stark och glad. Glöm inte bort att röra på 
dig varje dag också!

Hur såg din dag ut igår? Skriv eller rita. Ringa sedan in 
frukterna, bären och grönsakerna du åt igår.

Så här kan en dagbok se ut:

Fiskpinnar med  
potatis, morötter  
och pizzasallad.

Gröt med banan och
mjölk. Macka med

mjukost och tomat.Måndag

Min dag

Päron Äpple
Wokad kyckling och 

grönsaker med nudlar 
+ vindruvor

Hoppat 
hopprep

Dag Frukost Mellis Lunch Mellis Middag/Kvällsmål

5 om dan gör kroppen glad

Rörelse

Dag Frukost Mellis Lunch Mellis Middag/Kvällsmål Rörelse
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Tanka kroppen med energi
Mat är kroppens bränsle. Precis som bilen behöver tankas för 
att den ska gå att köra behöver du tanka din kropp med energi. 
Om du inte ätit på länge kan du bli både sur och arg. 

Hur blir ditt humör när du inte ätit på länge?

Pigg av paprika?
Du behöver energi för att orka tänka, springa och leka. Fyll på 
med jämna mellanrum så orkar du längre. Det är bland annat 
därför mellanmål är så bra.

Vilken frukt eller grönsak gör dig pigg? Varför?

Brukar du träna efter skolan?
Ju mer du rör på dig desto viktigare är det att du äter bra. Ska du 
idrotta direkt efter skolan kan det vara bra att ha med sig en 
banan eller några morotsstavar i skolväskan att äta innan.

Rita ett bra mellanmål som du kan ha i väskan.

Leta efter nyckelhålet på 
förpackningarna när du 
handlar mat. Det betyder 
hälsosam och bra energi!
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Sköt om dig och må bra!
Bra energi gör kroppen glad. Bra energi finns i frukt och grönsaker, 
flingor, gröt, grovt bröd, kött, fisk, ägg mm. Den energi som finns i 
läsk, godis, pizza, pommes frites och chips är inte lika bra. Det kan 
du äta ibland, som fredagsmys eller lördagsgodis. 

Övning - ringa in vad som är nyttigast.

läsk - mjölk

chips - popcorn

godis - nötter

glass - fruktsallad

torskfilé - fiskpinnar

apelsin - apelsinjuice

fruktsmoothie - milkshake

aprikosmarmelad - aprikos

kokt potatis - pommes frites

grovt/mörkt bröd - ljust rostat bröd

Proffsens bästa kompis-tips för att må bra: 
1. Ät 5 gånger om dagen. Frukost, lunch, middag och två mellanmål  
 som du sprider ut vid olika tillfällen under dagen.

2. Ät mycket frukt och grönsaker varje gång du äter. 5 om dan!

3. Ät inte för mycket socker.

4. Godis, chips och läsk är OK en dag i veckan.

5. Rör på dig. Gärna ute och minst en timme varje dag. Lek, gå, hoppa,  
 spring, cykla och hitta på roliga aktiviteter.

6. Gå och lägg dig i tid.

Mitt bästa må-bra-tips!

Vilket tips vill du testa? Varför?


