
 
 

 MATDAGBOK  - SKOLA              
 
Barnets namn ...............................................................     Relative ID: ....………………............. 
 

Veckodag:       Mån     Tis     Ons     Tors     Fre                          Datum .................................. 
   

Om det behövs så använd flera blad. Börja varje ny dag på ny sida! 

 
Klock-
slag 

 
Beskriv vad barnet åt och drack. 

Ange tillagningssätt (stekt, kokt), fett vid stekning, märke på halv/helfabrikat 

 
Hur mycket åt barnet? 
Ange portionsstorlek, ex. 

mått, bilder, figurer 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


	Barnets namn: 
	Datum: 
	Klock slagRow1: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow1: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow1: 
	Klock slagRow2: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow2: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow2: 
	Klock slagRow3: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow3: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow3: 
	Klock slagRow4: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow4: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow4: 
	Klock slagRow5: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow5: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow5: 
	Klock slagRow6: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow6: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow6: 
	Klock slagRow7: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow7: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow7: 
	Klock slagRow8: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow8: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow8: 
	Klock slagRow9: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow9: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow9: 
	Klock slagRow10: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow10: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow10: 
	Klock slagRow11: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow11: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow11: 
	Klock slagRow12: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow12: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow12: 
	Klock slagRow13: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow13: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow13: 
	Klock slagRow14: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow14: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow14: 
	Klock slagRow15: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow15: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow15: 
	Klock slagRow16: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow16: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow16: 
	Klock slagRow17: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow17: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow17: 
	Klock slagRow18: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow18: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow18: 
	Klock slagRow19: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow19: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow19: 
	Klock slagRow20: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow20: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow20: 
	Klock slagRow21: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow21: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow21: 
	Klock slagRow22: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow22: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow22: 
	Klock slagRow23: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow23: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow23: 
	Klock slagRow24: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow24: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow24: 
	Klock slagRow25: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow25: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow25: 
	Klock slagRow26: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow26: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow26: 
	Klock slagRow27: 
	Beskriv vad barnet åt och drack Ange tillagningssätt stekt kokt fett vid stekning märke på halvhelfabrikatRow27: 
	Hur mycket åt barnet Ange portionsstorlek ex mått bilder figurerRow27: 
	Dagar: Off


