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Bra pås kerbjudanden!
Det är snart påsk, och Ly dia och 
Jörgen tänker laga en god middag 
på påskafton. Ly dia bläddrar i ett 
reklamblad från Coop. 

 Jag kan hitta  
 information i en  
 reklamtext.

Lammstek till påsken  
Stekarna väger ca 2,5 kilo.  
Vi beräknar 300 gram  
lammstek per person.  
Pris per kg 

9900

Grillkorv till vårutflykten  
Kycklingkorv. Familjeförpackning.  
1 200 gram. Pris per kg

7900

Till sillbordet 
12 stora ägg

2990

Till vårutflykten:  
Apelsiner i nät. Pris per nät.
Mjölkchoklad 200 g. Pris per styck.

25901500

Ta tre buntar  

och betala för två!
Varför inte ta med några 
påskliljor hem?  
Pris per bunt (10 stk.)2950

Tolvpack påskkycklingar

2990

Lösgodis. Plocka själv! 
Pris per hg

790Godisägg med  
choklad och marsipan

3990
Påskägg  
Tre storlekar 

Litet

890

Mellan

1690

Stort

1990

20-pack 
servetter

10-pack  
stearinljus

2600

1550
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Uppgift
Svara på frågorna.

1 Du ska köpa god is till bar nen i pås k. Vad kan du köpa?

2 Du vill göra det fint hemma. Vad kan du köpa?

3 Hur många mjölkchoklad kan du få för 30 kronor?

4 Vad för slags pås kpynt har Coop?

5 Hur mycket kos tar det min sta, det mellanstora och det största pås käg get?

6 Du ska ha gäster till mid dag. Vad kan du köpa?

7 Du vill grilla på utflykten. Vad kan du köpa?

JAG KAN Ja Delvis Nej

Jag kan hitta information i ett annonsblad 
från en matbutik.

Vill du öva mer? Gå till webbplatsen www.motmalet.nu

Hitta information 
i reklamtexter

Denna övning är hämtad ur boken Mot målet 2  
(av Camilla Flom & Ola Ryen Söberg) utgiven på 
Folkuniversitetets förlag 2014.

Camilla Flom 
Ola Ryen Söberg 
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Utbildning i svenska för invandrare

Vill du lyssna på övningen? Gå till webbplatsen  
motmalet.nu/mot-malet-2/inlasta-texter-i-boken/kapitel-6/bra-paskerbjudanden/


