
Devrim Teke är en turkisk bagge. För honom har fotboll och kickboxing varit  
meningsfulla och manliga aktiviteter. En gång hjälpte han emellertid sin mamma  

att baka baklava och blev en ivrig matlagare. Förutom att Devrim kan göra en särskilt  
god baklava kan han använda matlagning till att behandla olika teman.  

Här delar han med sig av tre olika verksamhetsmetoder.

Alla måste äta. Hur skulle ni göra så att matlagning  
blir en upplevelse som öppnar ögonen?

DEVRIM TEKES 
matlagningsmetoder



När man lagar mat lär man sig om olika kulturer 

I ungdomsutbyten kommer man på förhand öve-
rens om vilken maträtt varje land ska presentera 
från sin egen kultur. Under utbytet delar man upp 
sig i blandade grupper, där en representant för 
landet lär de andra att laga maträtten i fråga. Sam-
tidigt diskuterar man varför maträtten beskriver 
landet i fråga allra bäst och söker svar på varför 
man använder just de ingredienser som behövs för 
att laga maten. När maträtten ställs fram berättar 
en skylt svaren också för de övriga måltidsgäster-
na. Genom detta förstår man att hemorten påverkar 
den egna matkulturen genom de ingredienser som 
är tillgängliga samt att den egna smaken är ett 
resultat av vad man lärt sig.

När man lagar mat lär man sig om ojämlikhet

Man lottar ut deltagarna i tre blandade grup-
per. En av grupperna får mycket pengar, en 
annan en genomsnittlig och den tredje en klart 
mindre summa. Grupperna har som uppgift att 
laga mat åt alla som deltar i utbytet och de kan 
endast använda den summa de fått till ingredi-
enserna. Grupperna planerar maten och köper 
ingredienser. Den färdiga maten undersöks 
utifrån mängd, kvalitet och hälsosamhet. Nu är 
det lätt att förstå inkomstskillnader och jäm-
likhet. Och hade man fått mer mat för samma 
summa i något annat land? Jämför situationen 
i de olika länderna!

En bättre värld genom matlagning

Man tillbringar en dag med låga koldioxidutsläpp. 
Man söker information om livsmedlens produktion-
smetoder och utsläpp. Man väljer endast de mest 
ekologiska ingredienserna till maten. Man lagar en 
så ekologisk lunch och middag som möjligt och äter 
dem. Gå igenom övningen genom att diskutera egna 
värderingar: Vore jag beredd att alltid göra sådana 
val i vardagen? Älskar jag mat mer än naturvärden? 
Hur skulle jag kunna spara jorden genom att äta 
rätt? Är inställningen till mat och dess betydelse 
annorlunda i mitt land? Genom att ställa de rätta 
frågorna får man ett bredare perspektiv på frågan 
och den får en större betydelse.


