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Lærarar i mat og helse må setje seg inn i mange tema, og det finst mange moglege innfallsvinklar til
undervisninga. Føremålet med Matlyst Ressursperm er å formidle relevant fagstoff, inspirasjon og kreativitet i
arbeidet. Ho skal vere ei kjelde med idear som læraren kan ause av, anten han eller ho er nyutdanna eller har
lang fartstid i faget.
Matlyst Ressursperm inneheld utfyllande stoff til læreboka, idear til undervisninga og forslag til
elevaktivitetar og oppgåver. Boka tek for seg utforming av lokale læreplanar, vurdering av elevar i faget og
tverrfagleg og fleirfagleg undervisning med mat og helse som sentreringsfag.
Vi GIR DEG matlyst Matlyst er en lokal håndverksbedrift med stor kjærlighet for ekte mat, laget av rene
råvarer.
Vårt moderne produksjonslokale ligger i Olsvik.
Våre produkter Matlyst er en lokal håndsverksbedrift med stor kjærlighet for ekte mat, laget av rene råvarer
Dårlig matlyst. Når matlysten forsvinner, spiser man som regel mindre og færre måltider. Om dette bare er
over noen dager, har det ingen betydning. Her finn de nettsidene til Matlyst, Samlagets læreverk for mat og

helse på ungdomstrinnet. Matlyst dekkjer heile ungdomstrinnet og integrerer den praktiske og Dårlig matlyst.
Sliter man med nedsatt matlyst, er det viktig at det du faktisk spiser har et godt næringsinnhold. Slik får
kroppen alt det den trenger av energi. Synes du skriften er for liten eller stor? Gå inn i menyen som heter "Vis"
i nett- leseren din og velg "Tekststørrelse" eller "Zoom".
Lyst på noe godt? Her vil du finne ulike matretter og oppskrifter.God og sunn mat er viktig i en travel og
hektisk hverdag! Hilde Hummelvoll tar deg med på en matreise i TV-serien Matlyst. Vi skal til USA, India,
Kina, Mexico, Italia og Frankrike før vi lander i Norge. Forlagets omtale: Matlyst er et læreverk for Mat og
helse på ungdomstrinnet. I grunnboka møter elevene stoff om mat, livsstil, forbruk og kultur. Mest om
matglede og litt om ernæring, samt oppskrifter for et sunt kosthold som tanker opp både kropp og sjel

