
Vakre bord og vakre måltider på Tonga

Et festmåltid på Tonga skal være en fest for øynene og ikke bare for magen. Maten skal være vakker, 
maten skal plasseres etter klare regler på bordet og man skal bli god og mett. Man får et pent og 
ryddig bord når god mat blir kokt av flinke kokker i en jordovn og deretter organisert etter alle 
kunstens regler på bordet. 

En jordovn er en grop i bakken med steiner i bunnen. Et 
bål tennes oppå steinene, og når de er dampende hete er 
det på tide å legge maten i ovnen. Kjøtt, rotfrukter og 
grønnsaker pakkes i bananblader og tinnfolie og legges 
oppå steinene i gropa. Så skal det hele dekkes av blader, 
bølgeblikk og jord. Noen timer senere kan ovnen åpnes 
og ferdig kokt mat tas ut.

En flink bordbygger på Tonga vet hvordan den ferdige 
maten bør serveres for at bordet skal bli riktig, viktig og 
vakkert. Nakkestykkene fra grisen skal plasseres øverst 
ved den ene kortenden. Rotfrukter som jams, søtpoteter 
og taro må plasseres slik at toppen, den enden de ‘har 
grodd fra’, peker mot øverste kortende. All mat skal deretter plasseres etter et bestemt mønster på 
bordet, alltid med ‘den enden ulike frukter og grønnsaker kommer fra’ pekende mot toppen av 
bordet.

Hvis bordbyggeren er flink og plasserer 
maten riktig blir bordet vakkert. Et ryddig 
bord som er satt sammen etter reglene for 
hvilke retter som skal plasseres hvor, og 
hvilken veg som vender mot hodeenden av 
bordet, blir betraktet som riktig, viktig og 
vakkert.

Når bordet er bygget, er det på tide å samles 
rundt det for å spise seg god og mett!

Festmåltid på Tonga ved et riktig, viktig og vakkert bord



Du er jordovnsmester og har fått ansvaret for feiringen av ettårsdagen til din fetter.

Bygg et bord!
Hva trenger du?
Hvordan organiserer du maten på bordet?
Ble bordet viktig, riktig og vakkert? 

Markedet – her kan du kjøpe det du trenger

                    
Jams av forskjellige slag           Se den lille settejamsen                                                               Helstekt gris er viktig mat å ha på festbordet

øverst: dette er jamsens opprinnelse!

‘Opprinnelsesenden’ til frukt og grønnsaker: 
bananstilken
‘bunnen’ av ananasen
eplestilken
gulrotenden der gresset har sittet
osv. skal peke mot denne enden – øverste ende av bordet!

Kanskje klassen kan ta med ulik mat – frukt og grønnsaker er veldig fint til dette – og bygge 
bord en dag på skolen? Så kan dere sette dere ned til et tongansk festmåltid etterpå, og spise 
dere gode og mette ved et viktig, riktig og vakkert lunsjbord!
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