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Vad säger man?20

8. Du sagst, dass deine Großmutter 
 mütterlicherseits in München wohnt.

1. Du sagst, dass die Zeitung auf dem 
 Schreibtisch liegt.

3. Du fragst Anna, ob das ihre Schwester 
 auf dem Foto ist.

5. Du sagst Björn, wie süß du seinen 
 Sohn findest.

4. Du stimmst zu und sagst:

6. Du bittest Ulla, die Tür zu schließen. 

7. Du magst auch nicht bügeln.

2. Du bedankst dich für die Einladung.

Frida Ivarssons hobby är att baka. 
Redan när Frida var liten stod hon, 
hennes mamma och mormor ofta 
i köket och bakade. Och som ton-
åring provade hon själv olika recept. 

- Men jag ville absolut inte hamna 
i den branschen. Jag utbildade mig 
till florist, säger Frida som fyllde 27 
år i lördags.

Läs texten och svara på frågorna. Kryssa för rätt eller fel.19

Bakning är Fridas hobby.
Ett kakmonster är någon som älskar kakor.
Frida är 37 år.
En Tjillevipp är en marängbakelse.
Frida behövde hjälp med att starta eget.
Frida utbildade sig till florist.
Fridas mormor lagade alltid mat. 
För tre år sedan tog hon över Konditori Marängen.
Fridas mamma är impulsiv.
Mor och dotter har inte samma smak.

Men intresset för bakning växte 
och för två år sedan fick Frida 
möjligheten att ta över Konditori 
Marängen. 

- Jag nappade direkt! Det här var 
något som jag verkligen ville göra. 
Men jag behövde hjälp och så frå-
gade jag mamma. Hon jobbade på 
en restaurang, men kände att hon 

ville starta eget. Så det passade 
perfekt, säger Frida med ett skratt.

Hittills har samarbetet fungerat 
jättebra. De trivs och har roligt 
ihop. Gudrun, som har erfarenhet i 
restaurangbranschen, har extra koll 
på inköp, planering och bokföring.

- Det är ett enormt stöd för mig. 
Det är inte alltid lätt att driva ett 
företag, säger Frida.

Mor och dotter känner varandra 
bra. Frida är impulsiv och Gudrun 
är mer lugn. Samarbetet är perfekt. 
De har samma smak och båda 
älskar kakor! 

På Mors dag ska jag överraska 
mamma med en extra stor "Tjillevipp". 
Det är en bakelse som består av 
maräng, sylt, grädde och smörkräm.

Vi är kakmonster!
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ett monster – Monster
en tonåring – Teenager
prova -r -de – probieren
hamna -r -de – landen
nappa -r -de – anbeiten
starta -r -de eget – sich selbst-
  ständig machen
ett skratt – Lachen
driv/a -er, drev – betreiben
en smak – Geschmack
Mors dag – Muttertag
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