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Við sem vinn um eld hús störf in
Ör ygg is at riði eld húss ins.

Hvern ig er upp skrift les in?
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Salat með jarðarberjum

300 g jarðarber

1 salathöfuð

Sósa 

1 dós hrein jógúrt 

1 msk sítrónusafi

1 tsk sykur

1/2 tsk græn piparkorn, mulin

Í hverjum skammti  

118 hitaeiningar

2 g ómettuð fita 

2 g mettuð fita

Aðferð

Rífið salatið og setjið í skál

Skerið jarðarberin tvennt og  

setjið í skálina.

Hrærið saman jógúrti,  

sítrónusafa, sykri og pipar  

og hellið yfir salatið.

Uppskrifin er fyrir fjóra 

Undirbúningur 15 mín. 

Salatið fer vel með fiskréttum  

eða glóðuðu kjöti.



Ávaxta sal at með jarð ar berjaí dýfu
Áhöld
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1. Þvoið, hreins ið og 

 af hýð ið ávextina  

 eftir því sem við á.

2. Brytj ið ávext ina nið ur  

 að vild.

3. Sneið ið hverja döðl u  

 og sveskj u í 2–3 bita.

4. Rað ið skemmti lega á  

 stór an disk. Skilj ið eft ir  

 pláss í miðj unni.

5. Bland ið sam an jógúrti  

 og  mörð um jarð ar- 

  berj um í skál.

6. Setj ið skál ina í miðjuna  

 og not ið tannstöngla til  

 að dýfa ávöxtunum í  

 jógúrtblönduna.

tannstöngl ar

græn met issigti

skurðarbretti

beitt ur hníf ur

vinnu disk ur

lít il skál

skeið

stór disk ur

gaff all

Hráefni

an anas biti

1/2 ban ani 

8 vín ber

1/4 app el sína

1/4 epli

2 sveskj ur

2 döðl ur

1/2 dós jógúrt 

4 jarð ar ber



Nær ing ar efnin í fæðunni
hjálpa okkur að vaxa og starfa.

1. Hvaða fæðu teg und ir inni halda kol vetni?

2. Hvers vegna eru prótein nauð syn leg fyr ir lík amann?

3. Hvaða fæðu teg und ir eru rík ar af C-vítamín i?

4. Hvað an fáum við trefj ar?

5. Hvað er í miklu magni í ávöxt um en litlu í ávaxta safa?
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járn prótein

kolvetni

C-vítamín

trefjar

A- D- og E-vítamín

fita

kolvetni
A- og C-

vítamín
trefjar

kolvetni

trefjar

prótein

kalk



Sam loka með tún fiski og epli 
fyr ir fjóra

Áhöld
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1. Brytj ið hreint og af hýtt  

 eplið í litla bita.

2. Mæl ið sýrð an rjóma,  

 sinn ep og hun ang og  

 hrær ið vel sam an.

3. Lát ið renna af tún fisk - 

 inum og bæt ið hon um  

 ásamt epla bit um í skál - 

 ina. Hrær ið vel sam an.

4. Skipt ið blönd unni jafnt  

 á tvær brauð sneið ar  

 og breið ið hana vel út.

5. Setj ið hreint sal at blað á  

 hverja brauð sneið.

6. Búið til samloku með því  

 að leggja brauðsneið  

 ofan á. Skerið hverja  

 samloku í tvennt.

skál

sleif

dl-mál

mæli skeið ar

beitt ur hníf ur

skurðarbretti

vinnu disk ur

sigti

Hráefni

1/2 dós tún fiskur
í vatni

1/4 epli

3/4 dl sýrð ur 
rjómi 

4 lauf 
jökla sal at

1/2 tsk hun ang

1 tsk sinn ep

4 sneið ar 
fjöl korna brauð



Borð ið ávexti og græn meti 
heils unn ar vegna

Vit ið þið hvað þarf að borða mik ið af ávöxt um og græn meti til að ná  
fimm skömmt um á dag?

Skoð ið mynd irn ar í töfl unni hér fyr ir neð an. Velj ið fimm eða fleiri 
skammta og merk ið við með því að lita í reit inn við hlið ina. Síð an get ið þið 
gert könn un á því hversu mik ið þið feng uð af ávöxt um og græn meti í gær.

 Dag leg þörf Neysla í gær
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Ávöxtur

Hreinn ávaxtasafi

Niðursoðnir ávextir

Handfylli af rúsínum

Handfylli af gulrótum

Ferskt grænmeti

Soðið grænmeti

Ferskt salat

Soðnar baunir



Mat ar mik ið græn met is sal at
fyr ir þrjá til fjóra

Áhöld

Byrj ið á að harð sjóða egg ið.

Búið svo til salatið.
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1. Setj ið egg ið í  

 lít inn pott. Lát ið  

 renna heitt vatn í  

 pott inn þar til  

 flýt ur yfir egg ið.

2. Lát ið suð una  

 koma upp og  

 minn kið síð an  

 straum inn.

3. Harðsoð ið egg  

 á að sjóða í  

 8–10 mín.

4. Kælið egg ið und ir  

 renn andi köldu  

 vatni.

1. Þvoið allt græn met ið í  

 köldu  vatni. Lát ið leka  

 af  því í sigt inu.

2. Sker ið græn met ið nið ur  

 og setj ið í skál ina.

3. Sker ið ost inn í ten inga  

 og bæt ið út í skál ina.

4. Sneið ið egg ið í báta og  

 bæt ið út í sal at ið.

5. Gott er að hafa brauð  

 eða hrökk brauð með  

 sal at inu.

skurð ar bretti

hníf ur

grænmetis- 
sigti

skál

sal at skeið ar

pott ur

vinnu disk ur

Hráefni

jökla sal at

gúrkubiti

1/4 paprika

1 tómat ur

ost biti

1 egg



Lyk ill inn að heil brigðu lífi

Borð ið nær ing ar rík ar máltíðir reglu lega yfir dag inn!

Merktu við hvað þú borð að ir í gær og gættu þess að skrá í rétta flokka.

Borð að ir þú eitt hvað úr öll um fæðu flokk un um í gær?

Hvílist þú nóg?

Ég fór að sofa kl. Ég vakn aði kl.

Hvað svafst þú marg ar klst.?
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Máltíð:

Morgunn

Hádegi

Snarl

Kvöld 
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Per sónu legt hrein læti
Skóla dag ur inn und ir bú inn.

Her berg ið mitt.



Súkkulað is mákök ur
fyr ir tvo

Áhöld
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1. Kveik ið á ofn in um  

 og  stillið á 200 °C.

2. Hrær ið smjör og  

 syk ur ljóst og létt.

3. Brjót ið egg ið í  

 glas og bæt ið því  

 smám sam an út í  

 deig ið.

4. Mæl ið og sigt ið  

 þurr efn in út í og  

 bland ið var lega  

 sam an.

5. Bætið vanillu - 

 dropum og  

 súkku  lað ispónum  

 sam an við deig ið.

6. Hrær ið deig ið vel  

 sam an.

7. Mót ið kök ur með  

 tveim ur teskeið um  

 og rað ið á  

 bök un  arplötu.

8. Bak ið í miðj um  

 ofni í 10–12  

 mín út ur.

skál

raf magns þeyt ari

sigti

dl-mál

mæli skeið ar

teskeiðar

sleikja

glas

vinnudiskur

Hráefni

100 g smjör

1 dl flór syk ur

1/4 dl púð ur syk ur

1 tsk vanillu-
 drop ar

1/2 dl súkkulað i-
spæn ir

1 egg

3 dl hveiti

1/2 tsk mat ar-
 sódi



Ver um at hug ul  
við mat arinn kaup in

Að leggja á borð.
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Fléttu brauð
fyr ir tvo

Áhöld

7. Rúllið hvern hluta í lengju og flétt ið lengj urn ar svo sam an.  

 Penslið brauð ið með vatni. Bak ið brauð ið í 10–15 mín.
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1. Kveik ið á ofn in um og  

 stillið á 200 °C.

2. Mæl ið þurr efn in í skál. 3. Mæl ið vatn og olíu og  

 hrær ið vel sam an við.

4. Lát ið deig ið hef ast í  

 10–15 mín.
5. Hnoð ið deig ið vel sam an  

 og skipt ið því síð an jafnt  

 á milli ykk ar.

6. Rúllið deig inu í lengju  

 og  skipt ið því í þrjá  

 jafna  hluta.

Hráefni

11/2 dl 
heil hveiti

1 dl hveiti

1 tsk syk ur

11/2 dl volgt vatn

1/4 dl mat ar ol ía

1 1/2 tsk 
þurr ger

1/4 tsk salt

skál

dl-mál

mæli skeið ar

sleif

sleikja

vinnu disk ur

hnífur



Mis mun andi flokk ar ör vera
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Gerl ar

Veir ur

Myglu svepp ir

Vissuð flið að …

gerl ar finn ast mjög  
oft í munni, nefi og  

á hönd um?

Vissuð flið að …

sum ir gerl ar  
geta gert okk ur veik?

Vissuð flið að …

marg ir gerl ar eru  
not að ir við fram leiðslu  

á mjólk ur vör um?

Vissuð flið að …

ger svepp ir og  
kjöt vör ur eru óvin ir?

Vissuð flið að …

sum ir myglu svepp ir 
eru not að ar til að  

búa til lyf?

Vissuð flið að …

vírus ar valda því  
að við fáum kvef pest?

Vissuð flið að …

vírus ar valda því  
að við fáum  
hlaupa bólu?

Vissuð flið að …

rotn un ar gerl ar  
eru gagn leg ir  
í nátt úr unni?

Vissuð flið að …

ger svepp ir eru  
not að ir við  
brauð gerð?

Vissuð flið að …

salmon ella er ger ill?

Vissuð flið að …

sum ir myglu svepp ir  
eru not að ir við  

osta gerð?

Ger svepp ir



Kjöt kúl ur
fyr ir þrjá

Áhöld
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1. Kveik ið á ofn in um  

 og stillið á 200 °C.
2. Mylj ið salt kex ið nið ur  

 og setj ið í skál.

3. Mæl ið súpu duft ið og  

 setj ið út í skál ina ásamt  

 hakk inu.

4. Hrær ið nú deig ið  

 vel sam an.

5. Mót ið kúl ur og setj ið  

 á bök un arplötu.

6. Bak ið kúl urn ar í  

 10–15 mín.

Gott er að hafa heima gerða sósu með kjöt kúlun um.

skál sleif mæli skeið ar vinnudisk ur

Hráefni

200g kjöt hakk 10 stk salt kex1 msk púrru-
lauks súpa*

Súr sæt sósa *
1 dl chil isósa Í staðinn fyrir púrrulaukssúpu
2 msk rifs berja hlaup má nota: 1 msk hveiti
1 msk púð ur syk ur  2 cm af púrrulauk

Sjóð ið sam an við væg an hita í 2–3 mín.



Korn ið og korn flokk ur inn
Skrifaðu heitin.

Hvernig verður kornið að neysluvöru? 

Númeraðu atriðin svo þau séu í réttri röð:

 sigtun uppskera og þreskjun brauðgerð

 sáning pökkun mölun
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Hafra graut ur fyr ir tvo

Áhöld
 

Heitt kakó fyr ir þrjá

Áhöld
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1. Mæl ið syk ur, kakó   

 og vatn og setj ið í 

 pott.

2. Setj ið pott inn á  

  hellu og kveik ið  

 und ir. 

3. Látið blönd una  

 sjóða í 1/2–1 mín  

 og hrær ið í á  

 með an.

4. Mæl ið mjólk ina  

 og setj ið út í  

 pott inn.

1. Mæl ið hafra grjón,  

 salt og vatn og  

 setj ið í pott.

2. Setj ið pott inn á  

 hæfi lega stóra  

 hellu og kveik ið  

 und ir.

3. Hrær ið í þar til  

 suð an kem ur upp  

 og slökkvið þá á  

 hell unni.

4. Lát ið pott inn  

 standa á heitri  

 hell unni í 1–2 mín. 

5. Minn kið straum inn á hell unni og hit ið kakó ið að suðu.

pott ur dl-mál sleif mæli skeið ar

Hráefni

1 dl hafra grjón 4 dl vatn 1/4 tsk salt

Hráefni

2 tsk kakó 1 msk syk ur 3 dl létt mjólk1 dl vatn

pott ur sleif dl-mál mæli skeið ar



Korntegundir

 bygg hveiti maís rúgur hafr ar

Hvaða korntegund er notuð til að búa til eftirtalin matvæli?

Hver er munurinn á grófu og fínu brauði?
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Korntegund



Sól grjóna brauð
fyr ir tvo

Áhöld
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1. Kveik ið á ofn in um  

 og stillið á 200 °C.

2. Mæl ið hveiti,  

 hafra mjöl, þurr - 

 ger, púð ur syk ur,  

 sesam fræ og salt  

 og setj ið í skál.

3. Mæl ið heitt vatn  

 úr kran an um  

 ásamt mjólk og  

 olíu og setj ið í  

 könnu.

4. Hellið vökv an um  

 í skál ina og  

 hrær ið vel sam an.

5. Lát ið deig ið lyfta  

 sér á volg um stað  

 í 10–15 mín.

6. Hnoð ið deig ið  

 var lega sam an.

7.  Mót ið brauð og  

 penslið með vatni. 

 Gott er að strá  

 sesam fræj um yfir  

 brauð ið.

8. Bak ið brauð ið í  

 10–15 mín.

Hráefni

1 dl hafra mjöl

3 dl hveiti

1 tsk púð ur syk ur

1 msk 
mat ar ol ía

1 dl heitt vatn

1/2 dl mjólk

2 tsk þurr ger

1 msk 
sesam fræ

1/4 tsk salt

skál

dl-mál

mæli skeið ar

sleif

sleikja

kanna



Lýsi

1. Úr hverju er lýsi unnið?

2. Hvaða vítamín eru í lýsi?

3. Lýsi er nauð syn legt fyr ir

Þró un borð siða.
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Beyglu pitsa fyrir tvo
Áhöld
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1. Kveik ið á ofn in um og  

 stillið á 200 °C.

2. Þvoið græn met ið og  

 sker ið nið ur.

3. Smyrj ið pit susósu á  

 beygl una.

4. Sker ið nið ur ost og  

 setj ið á beygl una.

5. Nú skulið þið gera  

 and lit á beygl una ykk ar.

6. Bak ið beygl una  

 í 5–10 mín.

Hráefni

beygl a

heima gerð 
pit susósa

ost ur

svepp ir

ólíf ur

skinka

pepp eróní

paprika

skurðarbretti

beittur hníf ur

osta skeri

græn met is sigti

vinnudisk ur

smur hníf ur

Pitsusósa
2 msk tómat mauk
2 msk mjólk
1/2 tsk basil
1/4 tsk rós mar ín
1/4 tsk hvít lauks duft

Mæl ið hrá efn ið í litla skál og bland ið öllu vel sam an.



Leið ir til sparn að ar

Ver um hag sýn, þannig get um við spar að. 

Veiðið eins mörg matarheiti og þið getið. Orðin eru les in aft ur á  bak.
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lévadnym
tala sul fötrak

ikæt spravnójs

rukökrapip
rutna‡l b fúrks

llíb

róksðu arb
kóbalíts

rull obiksif

asyepa pol
atlus ara babb ar

nroknu grom
tfasa jrebálb

akolmas

rutáls

astip

rakkos
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Brak andi gott morg un korn
fyr ir þrjá til fjóra

Áhöld

Morg un korn ið er líka gott með mjólk eða jógúrt sem biti milli mála. Til há tíð a brigða er 
það frá bært út á ís.

1. Hit ið ofn inn í  

 165 °C.

2. Bland ið hafra - 

 mjöli, hnet um og  

 hveitiklíði sam an í  

 stóra skál.

3. Bland ið hun angi,  

 olíu og vanillu - 

 drop um sam an í  

 litla skál.

4. Hellið vökv an um  

 úr litlu skál inni  

 yfir korn ið í stóru  

 skál inni.

5. Bland ið vel sam an  

 með sleif.

6. Breið ið blönd una  

 á bök un arplötu  

 og bak ið í  

 10–15 mín út ur.

7. Bland ið rús ínum 

  og brytj uð um  

 döðl  um sam an  

 við.

8. Bak ið áfram í  

 10 mín út ur.

stór skál

lít il skál

sleif

dl-mál

mæli skeið ar

skurðarbretti

hnífur

vinnudiskur

Hráefni

21/2 dl hafra mjöl

1 dl jarð hnet ur

1 dl hveitiklíð

1 dl rús ín ur

1 dl döðl ur

2 msk hun ang

2 msk mat ar ol ía

1/2 tsk vanillu-
 drop ar
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Drykkjarvörur
Hvað kosta drykkirnir?

   1 drykk ur 1 skóla vika 1 skóla mán uð ur 1 skóla ár

Skoðaðu nær ing ar inni hald drykkjanna í töflunni:

  Prótein (g) Kol vetni (g) Fita (g) Trefj ar (g) Kalk (mg)

  1,8 24 0,3 0 30 107

  9 24 5 0 275 1

  8,8 11,5 3,8 0 290 1,95

  0 52,5 0 0 10 0  

Hvaða drykk ir inni hald a mest prótein?

En minnst?

Hvaða drykk ur inniheldur mest C-vítamín?

Hvaða drykk ur inni held ur lítið kalk?

C-vítamín
(mg)



Mjólk ur hrist ing ur með berj um
fyr ir tvo

Áhöld
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1. Mæl ið ber in í skál og  

 merj ið þau með gaffli.

2. Mæl ið ís inn og bland ið  

 sam an við berjam auk ið.

3. Mæl ið mjólk ina og  

 hellið henni sam an við.

4. Þeyt ið með raf magns-  

 hand þeyt ara þar til allt  

 hef ur bland ast vel sam an  

 og mjólk ur hrist ing ur inn  

 freyð ir.

5. Hellið jafnt í glös in og  

 drekk ið strax.

raf magns þeyt ari

skál

mæli skeið ar

dl-mál

glös

gaff all

vinnu disk ur

sleikja

Hráefni

2 dl  
vanillu ís

2 dl jarð ar ber/
blá ber

2 dl 
létt mjólk



Steikt eggja brauð
fyr ir tvo

Áhöld

Njót ið vel!
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1. Þvoið allt græn met ið í  

 köldu vatni.

2. Sker ið tómat inn í báta,  

 gúrk una í bita og rað ið  

 öllu græn met inu á disk.

3. Brjót ið egg ið í skál,  

 bæt ið mjólk inni sam an  

 við og þeyt ið vel.

4. Hit ið olíu á pönnu og  

 fylgist vel með hitanum.

5. Sker ið brauð sneið arn ar í  

 tvennt og gegn bleyt ið í  

 eggja hrærunni. 

6. Steik ið eggja brauð ið í  

 u.þ.b. 5 mín. á báð um  

 hlið um, eða þar til það  

 er fal lega brúnt og  

 stökkt.

panna

beittur hníf ur

skurðarbretti

steik ar spaði

grænmetissigti

vinnudisk ur

skál

dl-mál

mæli skeið ar

gaffall

Hráefni

1/2 tómat ur

gúrku biti

1/4 dl mjólk

2 msk 
mat ar ol ía

2–3 sal at blöð

2  brauð - 
sneiðar

1 egg



Slysa hætt ur í heima hús um
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Epla kök ur dverg anna

Áhöld
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Hráefni

2 egg

11/2  dl syk ur

21/2  dl hveiti

1/2  tsk 
vanillu drop ar

kanil syk ur

epla bát ur

2 tsk lyfti duft

4 msk olía

4 msk mjólk

1. Hit ið ofn inn í  

 200°C.

2. Af hýð ið og  

 brytj ið eplin.

3. Brjót ið egg in í skál, 

 bæt ið sykrin um  

 sam an  við og þeyt ið.

4. Bæt ið mjólk og  

 olíu sam an við  

 og hrær ið sam an.

5. Mæl ið og sigt ið  

 þurr efn in. Hrær ið 

 vel sam an.

6. Setj ið deig ið með  

 tveim ur skeið um í  

 muffins form og  

 rað ið á bök un ar - 

 plötu.

7. Setj ið epla bita í  

 hverja köku og  

 strá ið kanil sykri  

 yfir.

8. Bak ið í miðj um 

ofni í 10 mín.

des ilítra mál

mæli skeið ar

vinnu disk ur

skál

raf magns þeyt ari

skurð ar bretti

beitt ur hníf ur

sleikja

2 skeið ar

muffins form



Hreint um hverfi
Það mun ar um ykk ar hjálp! Með orma spil inu lær ið þið hvern ig þið getið 
lagt ykk ar af mörk um. Spila regl ur og spjöld með spurn ing un um fáið þið 
hjá kenn ar an um.
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Orð arugl.

Eitt hvað hafa heit in á þess um eld hús á höld um skol ast til.

givt levad lé

gisti ey þtarimraf gans

lut makkaík
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