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1. Skrif aðu nið ur það sem þú borð að ir í gær.  
Morg un mat inn, hádegismatinn, nest ið og kvöld mat inn. 

      

2. Úr hvaða fæðu flokk um var mat ur inn?  

3. Borð ar þú eitt hvað sem ekki er í fæðu hringn um? 

Fæðu hring ur inn 
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Hvað er góð heilsa?  

1. Hvers vegna gegn ir matu rinn mik il vægu hlut verki í lífi þínu?  

2. Á hvaða hátt hef ur fæð an fé lags legt og menn ing ar legt gildi? 

3. Skrif aðu nið ur til lögu að holl um kvöld verði. 

4. Skrif að u nið ur þrjár til lög ur að hollri hreyf ingu. 

Ef við borð um  

hæfi lega mik ið  

og fjöl breytt fæði 

þá líður okkur vel 

og komum meiru  

í verk all an 
daginn.

Fæð an hef ur fé lags legt og menn ing ar legt gildi. Góð mál tíð veit ir okk ur ánægju.

Fiskur / kjöt / egg / baunir / hneturFiskur / kjöt / egg / baunir / hnetur
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 1. Úr hvaða nær ing ar efn um fáum við orku?  

  

         2. Hvaða vítamín eru fitu leys an leg? 

           3. Hvaða vítamín eru vatns leys an leg? 

4. Hvers kon ar efni eru kalk og járn? 

Nær ing ar efn in 
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Hvaða nær ing ar efni færð 

þú úr hverjum fæðuflokki?

Skrif aðu nöfn á tveim til 

fjór um nær ing ar efn um í 

hverj um flokki.
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Settu x við rétt svar 
hverju sinni

Fékkst þú nóg af C-vítamíni í síð ustu viku?   

Lestu töfl una hérna fyr ir neð an og 
reyndu að muna hvað þú borð að ir af 
ávöxt um og græn meti í síð ustu viku. Þú 
þarft að fylla í hana til að kom ast að því 
hvort þú hef ur feng ið nóg C-vítamín.

Síð asta vika         Á hverjum degi               Sjaldnar       Aldrei

Ferskt, hrátt 
græn meti

Soð ið  
græn meti

Ávext ir

Ávaxta safi  
(hreinn)

Kart öfl ur

Vítamíntöfl ur

Fékkst þú nóg C-vítamín í síð ustu viku eða  
þarftu að borða meira af ávöxt um og græn meti?  
Nú skaltu telja og leggja sam an stig in.

Ef stiga fjöldi þinn er:
 0–9 stig: Gættu að þér. Þú þarft að breyta   mat ar venj um þín um.

 10–14 stig: Mat ar venj ur þín ar gætu    ver ið betri.
 11–18 stig: Þú hef ur feng ið nóg af   C-vítamíni.

Fyr ir hvert x á hverjum 
degi færðu 3 stig.

Fyr ir hvert x und ir sjaldn ar 
færðu 2 stig.

Fyr ir hvert x und ir aldrei 
færðu 0 stig.
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Áður en þú byrj ar skaltu hugsa vel um hvern ig  
þú ætl ar að vinna verk ið. Það get ur ver ið gott að 
teikna á papp ír hvernig út lit ið á að verða. Ef þú  
ætl ar að nota efn is af ganga er hent ugt að búa til 
snið úr papp ír áður en þú byrj ar að klippa.

Fyrst af öllu skaltu merkja þér diskinn á bak hlið ina. 
Hafðu allt til bú ið  sem á að fara á diskinn áður en 
þú byrj ar að líma. 

Það get ur ver ið lær dóms ríkt, skemmti legt og gott fyr ir  
sköp un ar gleð ina að út búa þykjustu mat á papp írs diska. 
Auð vit að ert þú að búa til holl an mat þótt hann sé í 
þykjust unni. Þess vegna skoðarðu fyrst fæðu hring inn  
og vel ur úr hon um holl an mat á diskinn þinn.

Út færsla
Þú get ur not að silki papp ír inn sem blað græn meti, mis lit an papp ír í ávexti og græn meti, jafn vel teikn að og lit að hann til þess að mat væl in verði  

eðlilegri í út liti. Filt og aðra  efn is af ganga get ur þú not að  sem kjöt, fisk, brauð o.fl. Pasta er hægt að  nota eins og það kem ur fyr ir, einnig er hægt að lita það. Það sama á við um hrís grjón og baun ir. Láttu hugmynda flug ið ráða hvern ig  disk ur inn þinn lít ur út, en gleymdu ekki fæðu hringn um.

Efni sem þú get ur not að 

Pappa disk ur, efn is af gang ar t.d. filt, silki

papp ír, mis lit ur papp ír, mynd ir af mat væl

um úr blöð um, mis mun andi  

lag að pasta, þurrk að ar baun ir eða hrís

grjón, lím, lit ir og skæri.

All ir nem end urn ir hengja sína 
diska upp í heim il is fræði
stof unni, á glugga, veggi eða 
töflu. Þá sést vel hve fjöl
breytn in er mik il og út færsl
urn ar mis mun andi. Mundu að 
þú ert alveg ein stak ur, eins 
og all ir aðr ir. 

Sýni leg nær ing ar fræði 
Papp írs mat ur



Heimilisfræði 5. bekkur – 9 

Settu x við rétt svar hverju sinni

Já                               Nei

Næring og Hollusta
Gátlisti

Hugs arðu um að 
borða fimm á dag?

Drekk urðu nóg af 
vatni?

Þekk irðu heiti  
nær ing ar efn anna?

Veistu til hvers 
stein efni  og víta-
mín eru?

Veistu af hverju 
er nauð syn legt að 
borða fjöl breytta 
fæðu?

Þekk irðu þrjú  
H-heils unn ar?

Þekkir þú nöfnin  
á fæðuflokkunum?

Gát listi 
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Fimm á dag   

Morg unverður

Nest ið okk ar/morg un hress ing

Há deg is mat ur/nest ið

Mið deg is hress ing

Kvöld verð ur

Kvöldsnarl

Samtals                           skammt ar.
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Ávext ir  
Teikn ið ykk ar  

upp á halds ávöxt
á ávaxta sneið ina  
í fæðu hringn um.

Einn til tvo ávexti.

Æski legt er að borða dag lega 
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Hvers vegna er nauð syn legt að þvo ávexti? 

Flesta ávexti ætti að geyma í kæli skáp, nefn ið eina und an tekn ingu.

Ávext ir sem við velj um úr ávaxtaborð inu eru flest ir  
komn ir langt að.

Lýstu leið inni í máli eða mynd um frá rækt un ar stað ávaxt anna og alla leið ina  
í versl un ina.
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Græn meti 

Æski legt er að borða dag lega

Teikn ið ykk ar
upp á halds græn meti

á græn met is sneið ina
í fæðu hringn um.

Að minnsta kosti  

200 grömm af græn meti.
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Flokkun á græn meti

Guð rún og Stein ar eru búin að vera í skóla görð un um  
í allt sum ar. Nú er upp skeru tími og í kass an um hér að 
neð an sérð þú af rakst ur inn.

Krakk arn ir hafa ákveð ið að Guð rún hreinsi blað-
græn met ið og Stein ar rót ar græn met ið, hjálp aðu 

þeim að flokka græn met ið á mynd inni með því að 
skrifa heiti þeirra í rétt an kassa. 
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Á yf ir borði græn met is geta leynst ör ver ur. Þær geta kom ið úr garðinn sem græn met ið  er rækt að í, úr vatn inu og áburð in um sem  sett ur er í jarð veg inn. Þess vegna er nauðsyn legt að hreinsa og skola allt  
grænmeti áð ur en það er matreitt  

eða borðað.

Út skýrðu í stuttu máli hvern ig 
eft ir talið græn meti er hreins að.

kálhöfuð

kartöflur

laukar

sveppir

paprikur

Hreinsun á grænmeti
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Við not um græn meti í fjöl marga rétti og 
súpur. Mörg um finnst til dæm is steikt ur 
lauk ur ómissandi með pylsu og ham borg ara 
en vilja svo ekki lauk í sósu með mat eða í 
pott rétt um. 

Hvaða græn meti finnst þér best?

Með fiski Með kjöti

Á hamborgara

Í hrásalatið

Á pylsu

Í nestið

Á pítsu

Á brauðið
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Hvaða ávöxt ur flýt ir fyr ir þroska ann arra ávaxta?

Hvern ig er best að ban an ar líti út þeg ar þeir eru keypt ir?

En þeg ar þeir eru borð að ir?

Hvern ig breyt ast kart öfl ur ef þær eru geymd ar mjög lengi? 

Geymsla á ávöxt um og græn meti

Mat væli    Geymslu stað ur

Kart öfl ur

Ban an ar

Epli

Svepp ir

Lauk ar

   Vín ber

      Tómat ar
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blóm kál      döðl ur
  grænkál     ban an ar 
         spergilkál
an anas        hvít kál  
hreðk ur   gul róf ur      
   klem ent ín ur      

kína kál
kíví (loð ber)      rauð kál
  app el sín ur    
 mandar ín ur       greipald in
    rauð lauk ar
  gul ræt ur   kirsu ber 
 hvít lauk ar       
perlu lauk ar    
      eggald in   vín ber
  sítrón ur    
 ferskj ur       rauðróf ur
         agúrkur
   kart öfl ur  
epli       per ur     
  lauk ar
        blá ber   
 plóm ur      tómat ar
 paprik ur   
jarð ar ber   rifs ber

Strik aðu með rauð um lit  
und ir ávexti.

Strik aðu með græn um lit und ir græn meti.
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Hellu borð þarf raf magn
Hvers vegna ætt ir þú frek ar að elda mat inn í potti en bak ara ofni?

Tilraun

1.  Hvað er at huga vert við mynd ina?  
Hvað þarf að lag færa og hvers vegna?

2.  Hvað er at huga vert við mynd ina?  
Hvað þarf að lag færa og hvers vegna?

Í hvor um pott in um sauð vatn ið fyrr?

Hver ætli skýr ing in sé?

Setjið 4 dl af vatni í tvo  
jafnstóra potta. Annar á að 
vera með loki en hinn opinn. 
Kveikið á hellunum. Fylgist 
vel með og takið tímann á því 
hvenær suðan kemur upp. 
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Borð hald 

Borð 1 

Sýndu með teikn ingu hvern ig 

lagt er á borð þar sem mat

seð il inn er fisk ur með kart öfl

um og græn meti, súpa í eft ir

rétt og vatn með matn um.

Borð 2
Sýndu með teikn ingu hvern ig lagt er á borð þar 
sem mat seð il inn er súpa í for rétt, kjúkling ur með 
hrís grjón um og sal at í mið rétt og ís í eft ir rétt og 
vatn eða ávaxta safi með matn um.

Skrif aðu á og skreyttu boðskort ið.

Fáðu blað hjá kenn ar an um og búðu 
til boð skort fyr ir fjöl skyld una þína.

Fáðu serví ett ur hjá kenn ar an um og æfðu 
þig í serví ettu brot un um.
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Servíettubrot
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Verkefni

Hvernig má spara orku á heimilum?

Hverjar eru helstu slysahættur á heimilum?

Hvernig má forðast hættulegar örverur á heimilum?

Hver er munurinn á lífrænum og ólífrænum lyftiefnum?
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Hvað finnst þér?

1.  Hvað er samvinna?

2.  Hvers konar verkefni þarf að leysa á heimilum?

3.  Hvernig gæti verkaskipting verið á þínu heimili?

4.  Sinnir þú ákveðnum verkefnum á þínu heimili?
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Ryk þurrk að af borði, hill um og  
úr glugga kist um.

Gólf þrif ið.

Óhrein föt sett í þvott og hrein-
um föt um kom ið fyr ir á sín um 
stað.

Bæk ur og dót sett á sinn stað.

Búið um rúm.

Hreint herbergi

Til tekt í 
her bergi

Eins og þið sjá ið á mynd inni er allt á rúi og  
stúi í her berg inu. Nú er ekki van þörf á að  
taka til, í hvaða röð væri best að gera það?

Setjið töl urn ar 1–5 í við eig andi kassa eft ir því  
í hvað röð er best að taka til. 

Hvers  vegna tök um við 

til og þrí fum?
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Hvern ig er best að hreinsa íþrótta skó?

Hvern ig er best að þurrka skó sem hafa blotn að?

Skó burst un 

Settu dag blöð á vinnu borð. 
Þurrk aðu óhrein indi af skón um.

Láttu skóna þorna.

Berðu skó á burð á skóna.

Burst aðu skóna.
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Hvernig er ullarflík þvegin?

Hvers vegna má ekki vinda ull ar þvott?

Ull ar þvott ur

Hér að neð an sérðu 

þrjú al geng merki sem 

tengj ast ull. Skrif aðu 

skýr ing ar á þeim á auðu 

lín urn ar. 
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1. Hvað átt þú mörg skópör?   

2. Hversu mörg skópör not ar þú í hverri viku?  

 

3.  Hugs ar þú vel um skóna þína?  
Burst ar þú þá sjálf/ur?

4. Af hverju skipt ir máli að bursta skóna  
reglu lega?  

5.  Hvað hugs ar þú um þeg ar þú kaup ir  
nýja skó?  

6. Hvað ger ir þú við skó sem þú ert hætt/ur  
að nota?  

Aug lýs ing ar 
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1. Hvaða um hverf is merki þekkir þú?

2. Nefndu tvö dæmi um það sem hægt er að búa 
til úr fern um?

3. Hvað er gert við fern ur á þínu heim ili?

4. Hvað þýð ir það ef vör ur eru merkt ar með  
við ur kenndu um hverf is merki? 

Um hverf is - og endurvinnslumerki

5. Hvað þýð ir end ur vinnslu hring ur inn? 
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 1. Hversu marg ar vör ur voru  
  með um hverf is merki?

 2. Hversu marg ar vörur voru  
  með endurvinnslumerki?

 3. Hvaða um hverf is merki  
  var al geng ast að finna?

 4. Hversu marg ar vör ur fannstu  
  án allra um hverf is merk inga?

Settu x við rétt svar hverju sinni

Vöru teg und eða   Mynd af   Hvað heit ir  Ekk ert 
vöru um búð ir merki það?  merki

Mjólk ur ferna

Könnun Skoðið nokkrar vöruumbúðir og athugið 
hvort þær hafa viðurkennt umhverfis-  
eða endurvinnslumerki. Skráið niðurstöð-
urnar í töfluna hér fyrir neðan.
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Hvað er molta?

 

 

Í safn kass ann fer líf rænn úr gang ur sem kem ur bæði úr eld hús inu og  
garð in um. Nú átt þú að finna í orða súp unni hér að neð an orð yfir líf ræn an 
úr gang sem má fara í safn kass ann. Orðin leynast lárétt, lóðrétt og á ská.

Moltu gerð – safn kassi 

 A B D F H I J L N Ó R T S U

 V A R R E T L I F I F F A K

 Þ N Ö A B E G H K R S P R I

 X A R J U S H R E P I v G N

 A N U S D v F N E G H J K O

 L A K Æ V B N R R I M E R L

 T H R Y U I B U R O N P v Á

 A † Ö S D F L K G H J A Y K

 C v B V N F M S L R T U R A

 K I Á E Ö Y M A E D V J K N

 N M J T S D U J D A I H Æ Í

 V B R M U F L G Æ L A v P K

 X A T B E O D G P N O L B O

 K M O S I T Æ E N A E M O A
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 Úr garð in um Úr eld hús inu

Úr eld hús inu Úr garð in um

 Flokk aðu síð an orð in sem 
þú finn ur, hvað kem ur úr 
eld hús inu og hvað kem ur 
úr garð in um? 

Flokkun 

Getur þú bætt lífrænum úrgangi úr eldhúsinu og garðinum við listann?
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Hversu mörg ár tek ur að búa til fyrstu  
mold ina?

 

Hvert getið þið farið með nytja hluti sem  
þið viljið gefa?

Hvað er lífrænn úrgangur? 

Hvað er ólífrænn úrgangur?

Hvað má ekki fara í safnkassa?
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Settu x við rétt svar hverju sinni

Alltaf           Oft      Stundum         Aldrei

Ferð þú með plast flösk ur, áldós ir og  
gler flösk ur í end ur vinnslu stöð og færð 
pen inga til baka?

Þeg ar þú kaup ir ban ana, set ur þú þá  
í plast poka? 

Þeg ar þú út býrð skóla nest ið þitt, not ar  
þú þá sama nest is box ið aft ur og aft ur  
og slepp ir öllu óþarfa plasti? 

Gef ur þú gömlu föt in þín sem þú ert 
hætt(ur) að nota? 

Ferð þú með mjólk ur fern urn ar  
í sér stak an fernugám? 

Safn ar þú líf ræn um úr gangi  
í safn kassa? 

Vel ur þú vör ur með við ur kennd um  
um hverf is merk ing um?

Áður en þú kaup ir þér nýj ar bux ur eða 
nýja skó, hugs ar þú þá um hvort þú haf ir 
virki lega þörf fyr ir þessar vörur?

Hreins ar þú skóna þína reglu lega?

Neyt enda fræði og um hverf is vernd

Gát listi 
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Hrein læti

Gát listi 

Settu x við rétt svar hverju sinni

já           nei

Tek ur þú skipu lega til í  
her berg inu þínu? 
 
Manstu að lofta vel út? 
 
 
Kanntu að þvo ull ar flík ur? 
 
 
Kanntu að bursta skó? 
 
 
Veistu hvern ig best er að 
þrífa íþrótta skó? 
 
Kanntu að hreinsa  
græn meti? 
 
Veistu hvern ig best er  
að geyma ávexti? 
 
Þekk irðu helstu flokka 
græn met is? 
 
Kanntu að lesa úr fata-
merk ing um?

Hreins ar þú skóna þína 
reglu lega?
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Epla kaka með ís 
Að ferð:
 
 1. Kveik ið á ofn in um og  stillið á 200 °C.
 2. Smyrj ið eld fast mót.
 3. Skolið  eplin og vín ber in. Kjarn hreins ið  
  og af hýð ið  eplin. 
 4. Sker ið  eplin í  litla bita og vín ber in í  
  fernt, setj ið í smurt mót ið á samt  
  rús ín un um og strá ið kan el sykrin um yfir.
 5. Mæl ið  hveiti, hafra mjöl og syk ur í skál  
  og mylj ið kalt smjör ið sam an við.
 6. Sáldr ið deig inu úr skál inni yfir  eplin í  
  mót inu.
 7. Bak ið kök una í miðj um ofni í  
  20–30 mín út ur.
 8. Berið kökuna fram volga með ís.

Efni:

1 1/2  meðalstórt epli
4–6 vín ber
1/2 dl rús ín ur
1/2 msk kan el syk ur
1/2 dl   hveiti
1/2 dl hafra mjöl
1 msk  syk ur
15 g smjör

Að ferð: 

1. Mylj ið tví bök urn ar og setj ið þær í botn inn á  djúpu móti. 
2. Mæl ið og setj ið á vaxta safann yfir  muldu tví bök urn ar.
3. Af hýð ið epli, mandar ínu og ban ana og sker ið í  litla bita 

á samt vín berj un um. 
 At hug ið að stein ar og hýði eiga ekki að vera á  borði eða 

 bretti þeg ar byrj að er að  skera nið ur. 
4. Setj ið á vext ina í skál.
5. Sker ið þurrk uðu á vext ina og súkkulað ið nið ur í bita  

og bland ið sam an við  fersku á vext ina í skál inni,   
einnig  kókosmjöli og hnet um ef það er not að.

6. Setj ið á vaxta blönd una ofan á  muldu tví bök urn ar  
og skreyt ið að vild.

7. Lok ið mót inu vel og setj ið í  frysti.

Tak ið kök una úr frysti um einni klukku stund  
áður en á að bera hana fram. 

Kak an er góð með ís eða þeytt um rjóma.

Efni: 

2 stk  tví bök ur eða bruð ur
2 msk  app el sínu safi
1 lít ið  epli
1/2  ban ani
8–10  vín ber
2  þurrk að ar ferskj ur eða 
 4 þurrk að ar apríkós ur
1  mandar ína
4 bit ar   suðusúkkulaði
1–2 tsk  kókos mjöl (má  sleppa)
1–2 tsk  muld ar hnet ur (má  sleppa)

 Skraut:  Hnet ur, kókos mjöl, vín ber,
 mandar ínu bát ar.

Fros in freist ing 
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Að ferð: 

1. Skolið sal at blöð in í köldu vatni og hrist ið af þeim 
vatn ið. Rað ið þeim á tvo köku diska.

2. Skolið per una, sker ið bletti af, en haf ið hýð ið á 
nema það sé mjög gróft. 

3. Sker ið per una í fal leg a báta og rað ið þeim á 
sal at blöð in.

4. Hreins ið og sker ið aðra ávexti og ber  
og rað ið þeim í kring eins og ykk ur finnst fara 
best.

5. Þeg ar sal at ið er bor ið fram er 1 msk af jógúrt 
sett ofan á sal at ið og af gang ur inn bor inn með í 
skál.

Efni: 

4–6 sal at blöð, til dæm is lollo rosso – 
 eða lamb haga sal at
1  þroskuð pera 

úr val af þeim berj um sem til  
eru hverju sinni (blá ber, vín ber, 
rifs ber eða jarð ar ber) nokkr ir bit ar 
af melónu og ferskju – einnig er hægt 
að nota fleiri ávexti svo sem ban ana 
og epli

1/2 dós  jógúrt með ávöxt um

Perusal at fyr ir tvo

Græn met is fat 
með  ítölsku  ívafi

Efni:
1–2 dl ó soð ið  pasta, til dæm is 
 slauf ur eða skrúf ur

 græn meti að eig in vali, til dæm is  
 gúrku biti, tómat ur, blað lauks biti,  
 ýms ir lit ir af paprik um, svepp ir,  
 ferskt  spínat, blaðsell erí,  grænkál,  
 gras laukur, blóm kál, jöklasalat,  
 kína kál, hvít kál eða aðr ar teg und ir  
 sem eru fá an leg ar á hverj um tíma

1 dl  tómat pastasósa
1 dl  kalt vatn
2–3 msk  rif inn ost ur

Að ferð:
1. Sjóð ið  pasta eft ir leið bein ing um á  pakka. 

 Hellið vatn inu af í gegn um  sigti og  setjið 
past að í skál.

2. Velj ið, hreins ið og sker ið græn meti og rað ið á 
lit rík an hátt á fat.

3. Mæl ið pastasós una og setj ið í pott ásamt 
vatn inu og hit ið var lega að suðu.

4. Ríf ið ost inn í  litla skál og ber ið fram með 
græn met inu, past anu og sós unni.

Gott er að bera  ristað  brauð eða hrökk brauð 
fram með þess um  rétti.
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Kát ar kart öfl ur

Efni:
2  með al stór ar kart öfl ur
1–2 msk  lauk ur eða blað lauk ur 
1/8   paprika
1–2 msk  mat ar ol ía
1/4 tsk  krydd, t.d. salt eða    
 picanta 
1  egg
1/2 dl  mjólk
3/4 dl  rif inn ost ur
1/4 tsk  þurrkað dill eða  
 stein selja (má sleppa)

Að ferð:
1. Kveik ið á ofn in um og  stillið á 180 °C.
2.  Penslið form ið sem nota á fyr ir rétt inn, til dæm is  

hring laga form um 15 cm í þver mál.
3. Af hýð ið kart öfl urn ar,  skolið í  köldu  vatni og rífið á rifjárni  eða 

skerið í þunnar sneiðar.
4. Af hýð ið lauk inn og sker ið í  litla bita,  skolið paprik una  

og sker ið í  litla bita.
5. Hit ið mat ar ol íu á  pönnu,  stillið á með al hita og steik ið lauk og 

 papriku í 4  –6 mín út ur, drag ið þá pönn una til  
hlið ar og  slökkvið á hell unni.

6. Setj ið kart öfl urn ar í smurt form ið og strá ið  salti og öðru  völdu 
 kryddi yfir á samt lauk og  papriku af pönn unni.

7. Brjót ið egg ið í skál og mæl ið mjólk ina sam an við.  
Slá ið sam an með  gaffli og  hellið yfir kart öfl urn ar og græn met ið 
í form inu.

8. Strá ið ost in um yfir og  dilli eða stein selju ef vill.
9. Bak ið neð ar lega í ofn in um í 20–30 mín út ur. At hug ið að rifn ar 

kart öfl ur þurfa styttri tíma en kart öfl ur í sneið um. 

Gul róta boll ur 

Efni:
1 1/2 dl   heitt vatn
1/2 dl  súr mjólk
1/2 dl  mjólk
2 1/2 tsk  þurr ger
1/2 tsk  salt
1 tsk  hun ang
3 msk  mat ar ol ía
1 dl  rifn ar gul ræt ur 
 (1–1 1/2 gul rót eft ir stærð)
2 msk  saxað ar val hnet ur 
 (má sleppa)
1 dl   hveitiklíð
5–6 dl   hveiti

Að ferð:
 1. Kveik ið á ofn in um og  stillið á 50 °C.
 2. Hreins ið,  skolið og ríf ið gul ræt urn ar á  rifjárni.
 3. Sax ið val hnet urn ar ef þær eru notaðar.
 4. Mæl ið vatn, súr mjólk og mjólk í skál.
 5. Hrær ið þurr geri,  salti, hun angi og mat ar ol íu sam an við.
 6. Bland ið öllu öðru út í skál ina, en hald ið eft ir 1 dl af  hveiti. Hrær ið 

og slá ið deig ið.
 7. Bæt ið  hveiti sam an við og slá ið deig ið á fram þang að til  

það er  laust frá skál og  sleif. Hnoð ið sam an í skál inni og lát ið  lyfta 
sér, ef tími er til.

 8. Hnoð ið deig ið á borð inu og skipt ið því í þrjá  hluta.  Rúllið  
út í lengj ur og skipt ið  hverri  lengju í 6 jafn  stóra bita,  
mót ið boll ur.

 9. Rað ið boll un um á ofn plötu og  penslið með eggja blöndu.
10. Bak ið í 5–8 mínútur, hækk ið þá hit ann í 200 °C og  

bak ið í um það bil 15–18 mín út ur.
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Efni:
1 1/2 dl  volgt vatn
2 tsk  þurr ger
1/2 tsk  salt
1 msk  mat ar ol ía
1–2 msk   hveitiklíð
3–4 dl   hveiti
2–3 msk  maís mjöl sem not að er  
 þeg ar deig ið er flatt út

Að ferð:
1. Kveik ið á ofn in um og  stillið á 50 °C.
2. Mæl ið volgt vatn og setj ið í skál.
3. Setj ið þurr ger, salt, mat ar ol íu,  hveitiklíð og megn ið af hveitinu í 

skál ina og hrær ið vel sam an.
4. Strá ið því sem eft ir er af hveit inu yfir deig ið og lát ið það lyft ast á 

hlýj um stað ef tími er til.
5. Hrær ið, slá ið og hnoð ið deig ið og fletj ið það út með köku kefli. Gott 

er að  sáldra  maís mjöli yfir deig ið áður en það er flatt út. Maís
mjöl klístr ast  minna en  hveiti og deig ið fest ist því síð ur við borð og 
hend ur.

6. Sting ið pít s urn ar út með  glasi eða móti 7 1/2 cm í þver mál og rað ið 
þeim á  plötu með papp ír á.

7. Setj ið  pítsusósu á  miðju hverr ar pít su og dreif ið úr, setj ið rif inn ost 
yfir og ofan á ost inn er hægt að  setja fínt skor inn lauk, nið ur skorna 
 sveppi,  saxaða  papriku og  fleiri teg und ir  
af græn meti ef vill.

8. Setj ið inn í ofn í 5–8 mínútur, hækk ið svo hit ann í 200 °C  
og bak ið í um það bil 12–15 mín út ur.

Litl ar veislu pít s ur

Fyll ing ofan á pít s urn ar:
nokkr ar msk pítsusósa
1 1/2–2 dl rif inn ost ur
græn meti, til dæm is tómat ar,  
svepp ir, lauk ur og  paprika

Efni:
3 sneið ar  gróft brauð 
3 sneið ar   skinka
1/4  paprika
biti af blaðlauk
1/2 dl  ferskj ur
1/3  dós skinku myrja
3/4 dl mjólk
1  egg
2–3 msk ferskju safi
1/8 tsk salt
1 1/2 dl  rif inn ost ur
 mat ar ol ía til að 
  pensla mót ið

Að ferð:

 1. Kveik ið á ofn in um og stillið hann á 200 °C. 
 2. Smyrj ið eld fast mót með mat ar ol íu.
 3. Sker ið skorpuna af brauð sneið un um, sker ið  
  sneiðarnar í litla ten inga og setj ið þá í eld fasta 
  mót ið.
 4. Sker ið skink una í bita.
 5. Hreins ið papriku og blað lauk og brytj ið smátt.
 6. Sigt ið safann frá ferskj un um og sker ið þær smátt.
 7. Setj ið skink una, græn met ið og ferskj urn ar í mót ið.
 8. Setj ið skinku myrj una í skál og hrær ið, bæt ið 
  mjólk inni smátt og smátt sam an við.
 9. Bæt ið eggi, salti og ferskju safa sam an við  
  myrju blönd una og hrær ið.
 10. Hellið blönd unni yfir í eld fasta mót ið.
 11. Strá ið rifnum ost i yfir.
 12. Bak ið í 15–20 mín út ur.

Gestaréttur
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Efni:
1  sneið   skinka
biti af   papriku,  tómat eða  
 blaðsell erí
biti af  lauk eða blað lauk
1  egg
1/2  dl  mjólk
1/8 tsk  salt
1/8 tsk  af öðru  kryddi, til dæm is  
 papriku dufti, hvít lauks dufti 
 eða svört um pip ar
1 msk  rif inn ost ur

Að ferð:
1. Kveik ið á ofn in um og  stillið á 200 °C.

2. Sker ið  skinku í  litla bita.
3. Skolið og sker ið græn met ið smátt.
4. Penslið 2 lítil  álform eða eld fast mót með  

mat ar ol íu.
5. Setj ið  saxað græn met ið og  skinku í botn inn 

á form inu.
6. Brjót ið egg ið í skál, setjið mjólk og krydd útí 

og slá ið sam an með  gaffli.  Hellið í form in og  
strá ið rifn um osti yfir.

7. Bak ið í 15–20 mín út ur.
8. Þeg ar eggja kak an er bök uð er  henni hvolft á skreytt an 

disk.

Eggja kaka í ofni

Efni:
6 dl  vatn
biti af  lauk 
biti af  blað og rauð lauk
biti af  blaðsell er í
1  með al stór  kartafla
1  rófu sneið
1  gul rót
1/4   paprika
1 dl  smátt  saxað hvít kál
1/2 dl  smátt brot ið spa get tí
1/2  kjúklinga ten ing ur
1/4  græn metisten ing ur
 ör lít ill pip ar eða ann að   
 krydd, þurrk uð eða ný  
 steinselja til  skrauts

Að ferð:
1. Mæl ið vatn í pott og lát ið suð una  

koma upp.
2. Hreins ið græn met ið, af hýð ið og  skolið 

undir  köldu  vatni.
3. Sker ið græn met ið smátt og brjót ið 

spaget tí ið í  litla bita.
4. Setj ið græn met ið, spa get tí ið og krydd ið 

út í pott inn og lát ið  krauma í 10 mín út ur.

Haust súpa

Gott er að bera þenn an rétt fram með  fersku græn meti 
og  brauði.
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Efni:
 3 dl  ab mjólk
 3 dl  heitt vatn
 6 tsk  þurr ger
 3/4 tsk  salt
 3 msk  mat ar ol ía
 3 dl   hveitiklíð
10 1/2 dl   hveiti

Að ferð:
 1. Kveik ið á ofn in um og  stillið á 240 °C.
 2. Bland ið ab mjólk og  heitu  vatni sam an í skál.
 3. Setj ið þurr ger, salt, mat ar ol íu,  hveitiklíð og næst um allt hveit ið í 

skál ina og hrær ið vel sam an með  sleif.
 4. Hrær ið því sem eft ir er af hveit inu út í skál ina.
 5. Setj ið dá lít ið af  hveiti á borð og hvolf ið úr skál inni  

á borðið.
 6.  Hnoð ið deig ið og skipt ið því í 12–18 pít ur.
 7. Mót ið pítu brauð in og setj ið þau á ofn plötu með  

bök un ar papp ír á. Haf ið gott bil á  milli  þeirra.
 8. Breið ið  stykki yfir pít urn ar og lát ið þær lyft ast á  

hlýj um stað í 15 mín út ur.
 9. Áður en pít urn ar fara í ofn inn eru þær klapp að ar út,  þannig að 

þær  verði 8–10 cm í þver mál.
 10. Bak ið í um það bil 10–12 mín út ur.

Í bak að ar pít ur má  setja ýms ar fyll ing ar, nauta hakk, kjúklinga bita, 
 skinku, marg vís legt græn meti og fisk.  
Oft eru ýms ir góð ir af gang ar til á heim il un um og  
upp lagt er að nýta þá í pítu brauð.

Mánudagspítur
18 litlar eða 12 meðalstórar

Efni:
1/2  lauk ur
1 msk  mat ar ol ía
1/4  græn  paprika
1/4  rauð  paprika
100–150 g  fisk ur, ýsa, þorsk ur eða  
 koli, roðdreginn og beinlaus

Að ferð:
1. Hreins ið og sker ið lauk inn smátt.
2. Hreins ið og sker ið paprik una í mjóa  strimla.
3. Sker ið fisk inn í  litla bita.
4. Bland ið sam an í skál:  tómatsósu,  vatni,  basil,  

græn met is krafti og  salti.
5. Hit ið ol í una á  pönnu og lát ið lauk inn  krauma 

við lág an hita þar til hann er glær (2–4 mínútur).
6. Hellið nú sós unni úr skál inni á pönn una og hrær ið í, lát ið 

suð una koma upp.
7. Bæt ið fisk in um og  paprikunni á pönn una og lát ið  krauma í 

3–5 mínútur.
8. Til val ið er að bera þenn an rétt fram á pönn unni  

og hafa græn met is sal at og hrís grjón eða 
kart öfl ur með.

Fag ur fisk ur úr sjó  

Sós an:
3/4 dl   tómatsósa
1 dl  vatn 
1 tsk   basil
1/2 tsk  græn met is kraft ur
1/4 tsk  salt
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Efni:
6 dl   hveiti
1 dl  heil hveiti
1 dl   hveitiklíð
3 tsk  lyfti duft 
1/2 tsk  salt
2 tsk  syk ur
3 dl  mjólk

Að ferð:
1. Kveik ið á ofn in um og  stillið á 175 °C.
2. Mæl ið þurr efn in í skál.
3. Hellið mjólk inni sam an við og hrær ið  

í með  sleif.
4. Setj ið deig ið á borð ið og hnoð ið það lít il lega.
5. Skipt ið deig inu í tvennt og hnoð ið þar til það er 

sam fellt.
6. Setj ið brauð deig ið í tvö lít il smurð köku form.
7. Bak ið í um 30 mín út ur.

Sum ar brauð

Efni:
3 dl  hveiti
1/2 dl  heil hveiti
2 tsk  lyfti duft
2 msk syk ur
1/4 tsk  salt
1/2 dl  mat ar ol ía
2  egg
2 1/2 dl  mjólk
1 tsk  vanillu drop ar

Að ferð:
Allt sett í skál og hrært sam an í 
kekkja laus an jafn ing. Bak að í vel heitu 
vöfflu járni.

Vöffl ur

Efni:                                                                               
1 dl   heitt vatn
1 dl  mjólk
1/2 dl  súr mjólk
2 1/2 tsk  þurr ger
1/2 tsk  púð ur syk ur
1/4 tsk  salt
1 msk  mat ar ol ía
1 1/2 dl  hveitiflög ur eða  
 tröllahafrar
1–2 msk  söx uð fjalla grös
4–5 dl   hveiti

Að ferð:
1.  Kveik ið á ofn in um og  stillið á 50 °C.
2.  Legg ið fjalla grös in í  bleyti í kalt vatn.
3. Bland ið sam an í skál  vatni, mjólk, súr mjólk, þurr geri,  

púð ur sykri,  salti og olíu.
4.  Tak ið fjalla grös in upp úr vatn inu, kreist ið yfir vask in um og ríf ið 

eða klipp ið þau nið ur. Hrær ið fjalla grös un um ásamt hveitiflög um 
og  hluta af hveit inu sam an við gerblönd una.

5. Hrær ið af gang in um af hveit inu sam an við og slá ið deigið í 
skál inni. Lát ið deig ið hef ast ef tími gefst.

6. Hnoð ið deig ið laus lega og skipt ið því í tvennt. 
7. Hnoð ið og mót ið deig ið að vild, til dæm is má  skipta því í tvennt 

og  rúlla út í tvo sí valn inga sem snún ir eru sam an og sett ir á 
ofn plötu  klædda bök un ar papp ír.  Penslið með  vatni eða mjólk og 
strá ið hveitiflög um ofan á.

8. Bak ið í 5–8 mínútur, hækk ið þá hit ann í 200 °C og bak ið  
áfram í 15–18 mín út ur.

Fjalla brauð 
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Efni:  
3/4 dl  mjólk
3/4 dl   heitt vatn
2 tsk  þurr ger
2 msk  syk ur
1/4 tsk  salt
2 msk  mat ar ol ía 
1 lít ið  egg
1 msk   hveitiklíð
4–5 dl   hveiti

mjólk til að  pensla með og 
2–3 msk kan el syk ur í fyll ingu

Að ferð:
1. Kveik ið á ofn in um og  stillið á 50 °C.
2. Setj ið allt í skál, nema 1 dl af hveit inu og hrær ið vel sam an. Strá ið 

 hveiti yfir og lát ið deig ið hef ast á volg um stað ef  
tími er til.

3. Hrær ið deig ið og hnoð ið, ef til vill þarf að bæta við  hveiti.
4. Fletj ið deig ið út í fer hyrn ing, ör lít ið af lang an og pensl ið með mjólk og 

stráið kan el sykri yfir.
5. Brjót ið deig ið inn á við frá báð um lang hlið um,  þannig að það  verði 

 þrefalt.
6. Sker ið deig ið nið ur í ræm ur, um 1 1/2  cm breið ar. Gott er að nota 

kleinu járn eða pítsu skera.
7. Hnýt ið  hverja  deigræmu í hnút og setj ið á ofn plötu með  

papp ír. Mun ið eft ir að hafa gott bil á  milli því að hnútarn ir  stækka í 
ofn in um.

7. Setj ið hnút ana inn í 50 °C heit an ofn inn í 8 mín út ur, hækk ið svo hit ann 
í 200 °C og bak ið á fram í um það bil 15 mín út ur.  
Eða lát ið lyft ast við yl í 15 mín út ur og setj ið síð an í 200 °C heit an ofn 
og bak ið í 12–15 mín út ur. 

Hnútar 

Efni:  
1 dl  heilhveiti
1 dl  haframjöl
1/2 tsk  lyftiduft
1/8 tsk  salt
2 tsk  púðursykur
1 dl + 1 msk  mjólk
1 msk  matarolía
1/2 tsk af vanillu drop ar
1  egg
1/2 dl  rúsínur (má sleppa)

Að ferð:
1. Mæl ið þurrefnin og bland ið sam an í skál.
2. Bæt ið mjólk og mat ar ol íu út í.
3. Brjót ið egg ið í bolla eða litla skál og hrær ið öllu  

sam an með sleif. 
4. Hit ið pönnu kökupönnu á mið straum í um það bil  

2 mín út ur. Ef til vill þarf að bera á hana mat ar ol íu  
með eld hús papp ír. Það ger ið þið áður en pann an  
er hit uð. Á með an finn ið þið til disk und ir lumm urn ar, 
pönnu kökuspaða, gaff al og stóra skeið.

5. Setj ið deig ið með skeið á pönn una. Hæfi legt er að 
 setja 2–3 lumm ur á í hvert skipti.
6. Snú ið lumm un um við þeg ar yf ir borð ið fer að þorna. 
 Not ið pönnu köku spaða og gaff al. Úr þess ari upp skrift  

fást 10–12 lumm ur. Þið get ið stækk að upp skrift ina 
 um helm ing ef það eru fjórir eða fleiri sem þið eruð 
 að baka fyr ir.

Lumm urn ar eru best ar ný bak að ar 
með sultu eða sykri.

Lummur
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Efni:
2 dl   hveiti
1 dl  syk ur
1 dl  korn flög ur, muld ar
1 msk  kókós mjöl
1/4 tsk  salt
1/4 tsk   natron
50 g  smjör líki
50 g   suðusúkkulaði,  saxað
1  egg

Að ferð:
1. Kveik ið á ofn in um og  stillið á 200 °C.
2. Sax ið súkkulað ið smátt og mylj ið korn flög urn ar.
3. Mæl ið öll þurr efn in, nema súkkulað ið, í skál og hrær ið 

sam an.
4. Mylj ið kalt smjör lík ið sam an við, not ið  

fing ur gómana.
5.  Hrær ið söx uðu súkkulað inu sam an við.
6. Not ið des ilítra mál eða  bolla til að  brjóta egg ið  

í áður en þið bæt ið því út í skál ina, hrær ið og hnoð ið 
deig ið sam an.

7. Hnoð ið deig ið á borð inu og skipt ið því í sex jafn  stóra 
hluta. Rúllið hvern  hluta út í  lengju sem skipt er í 
10–12 jafn  stóra bita og mót ið í kúl ur. Rað ið á  plötu 
og bak ið í 10–12 mín út ur. 

Sparikök ur 
Úr þess ari upp skrift  
fást 60 smákök ur 

Efni:

1  epli
1 app el sína
1/2  pera
1 ban ani
 nokk ur vín ber
1/2  kíví

Að ferð:
1.  Flysjið alla ávext ina nema 

vín ber in. Þvoið þau vel í köldu 
vatni. 

2.  Brytj ið alla ávext ina 
smátt. Tak ið stein ana úr 
vín berj un um.

3.  Setj ið ávaxta bit ana í  
stóra skál.

Borið fram með vanillusósu.

Ávaxta sal at

Að ferð:
1.  Létt þeyt ið rjómann, ann aðhvort með  

 raf magns þeyt ara eða með því að setja  
 rjómann í hri sti glas og hrista  
 í 2–3 mín út ur.

2. Setj ið eggjar auð una, syk ur inn og   
vanillu dropana í skál og hrær ið vel. 

3.  Bland ið rjóm an um var lega sam an við  
 eggja hræruna. 

Vanillusósa  

Efni:
1 eggjarauða 
1 msk syk ur
1/2  tsk vanillu drop ar
1 1/4 dl rjómi



44 – Gott og gagnlegt – vinnubók

           1.  o

          2.     r

               3.    k

         4.  u

                5.   e

               6.   f

         7.     n

               8.    i

1.  Annað nafn á kíví 
2.  Ber sem eru mjög C–vítamínrík
3.  Hrár og steiktur á pylsur
4.  Rótargrænmeti ríkt af A–vítamíni
5.  Suðrænn ávöxtur sem líka nefnist glóaldin

6.  Rótargrænmeti, stundum nefnt appelsína  
norðursins

7.  Súr en C–vítamínríkur ávöxtur
8.  Ávöxtur sem vex á trjám

Verkefni 
finndu orðin – notaðu listann þér til hjálpar






