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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um menningu og áhrif íslam á mat og fæðuval í Miðausturlöndum. Mikill 

fjöldi arabískra uppskrifta hefur varðveist í gegnum aldirnar. Í byrjun voru þetta einfaldir 

réttir sem síðar þróuðust í íburðarmeiri rétti sem eldaðir eru út um allan heim í dag. 

Flestar arabískar þjóðir eiga sína þjóðarrétti sem jafnframt eru til í öðrum löndum 

Miðausturlanda en hver þjóð gerir mismunandi útfærslur af sínum rétti. Fjallað verður um 

nokkrar vinsælar arabískar uppskriftir. Þar sem höfundur er búsettur í Sameinuðu 

furstadæmunum og hefur því kynnst arabískri matargerð af eign raun, þótti honum 

tilvalið að skrifa ritgerð um arabíska matargerð. Í viðauka eru uppskriftir sem höfundur 

telur henta vel fyrir grunnskólanema að útbúa og má nota sem þemaverkefni í 

heimilisfræðikennslu og þá sérstaklega á unglingastigi. 
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Formáli 

Ritgerð þessi hefur aukið áhuga minn enn frekar á arabískri matargerð, en ég vil þakka 

Ragnheiði Júníusdóttur kennara mínum fyrir að hvetja mig til að skrifa um þetta 

áhugaverða efni. 

Sigríði Sigurðardóttur, systur minni, Birnu Vilhjálmsdóttur og Ingu Lóu Hannesdóttur, 

vinkonum mínum, vil ég færa bestu þakkir fyrir að lesa yfir og lagfæra það sem betur 

mátti fara. Sömuleiðis eiginmanni mínum, Sigurbirni Birgissyni, fyrir aðstoð í 

tölvumálumog gagnrýna umfjöllun.Vinkona mín Fanney Pétursdóttir fær mínar bestu 

þakkir fyrir að ljósmynda allar uppskriftirnar. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Abu Dhabi, 6. maí 2016 

 

_________________________________  

 Helga Sigurðardóttir (sign). 
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1 Inngangur 

Ég ólst upp með sterk tengsl við föðurömmu og afa sem lögðu ríka áherslu á hollan og 

næringarríkan mat en þau ræktuðu grænmeti til heimilisnota. Ég tel að það hafi verið 

kveikjan að áhuga á matargerð. Ýmiss konar salat var alltaf á borðum, ásamt radísum sem 

voru hafðar í lítilli skál á kvöldverðarborðinu þar sem snyrt kálblöðin voru höfð með. 

Útvatnaðar sveskjur voru hafðar í annarri skál. Munnþurrkum úr taui var rúllað upp í 

servíettuhringi og hver heimilismaður átti sinn hring. Matargerðin var undir dönskum 

áhrifum í bland við íslenska. 

Síðar á mínum fullorðinsárum hef ég búið víða erlendis og áhugi minn á matreiðslu 

nýst mér til að kynnast þjóðum og menningu í gegnum mat og matreiðslu. Þegar ég bjó í 

Cleveland Ohio fór ég matreiðsluskóla Lorettu Paganini, School of Cooking sem styrkti 

áhuga minn og efldi þekkingu mína á matreiðslu.  

Í ritgerðinni verður komið inn á menningu, trú og matargerð Miðausturlanda með það 

í huga að svara spurningunni, „Hvers vegna eiga íslenskir grunnskólanemendur að læra að 

útbúa arabíska matarrétti?“ 
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2 Miðausturlönd 

Þegar vísað er til 

Miðausturlanda þá er ýmist 

talað um „þurra heiminn“ 

sem eru löndin norðan 

Sahara eyðimerkurinnar í 

Norður-Afríku, og Arabísku 

eyðimerkurinnar þar sem 

flestir búa meðfram 

strandlengjum eða þau lönd 

þar sem vatnsuppsprettur 

er að finna. Í bókinni Food 

and Culture er talað um að 

eftirfarandi lönd tilheyri Miðausturlöndum; Bahrain, Egyptaland, Íran, Írak, Ísrael, 

Jórdanía, Kuwait, Líbanon, Óman, Sameinuðu furstadæmin, Saudi Arabía, Sýrland, 

Tyrkland og Yemen. Að auki má telja með þjóðfélagshópa sem eiga ekki sitt eigið land eins 

og Palestínumenn sem eru arabar, Kurdar sem eru Indó-evrópskir auk fleiri minni hópa 

(Kittler, Sucher og Nelms, 2012). 

2.1 Íslamstrú og menning 

Íslam hefur haft mikil áhrif á siði og venjur í Miðausturlöndunum. Arabíska 

orðið íslam merkir friður, undirgefni og hlýðni. Í Kóraninum, helgiriti múslima, birtast 

opinberanir Allah (guðs), sem Múhameð meðtók frá englinum Gabríel. Þar kemur meðal 

annars fram hvaða mat má borða og hvaða mat má ekki borða en mikil áhersla er lögð á 

að slátrun og meðhöndlun dýra sé framkvæmd á réttan hátt (Basan, 2010). Halal segir til 

um hvað má samkvæmt Kóraninum og haram hvað er ekki leyfilegt að gera. Halal matur 

er laus við allt það sem er bannað samkvæmt íslömskum lögum. Matur og drykkir sem eru 

haram eru til dæmis; áfengir drykkir og afurðir af svínum. Þegar dýri er slátrað samkvæmt 

Halal þá er dýrið skorið á háls og blóðið látið leka alveg úr því (blóðgað) (Brown, 2011). 

 

Mynd 1. Íbúadreifing íslamstrúar  
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Stundum er erfitt að átta sig á þessum reglum, eins og til dæmis storkur sem ætti að 

vera samkvæmt skilgreiningunni Halal en er sagður Haram þar sem hann étur snáka sem 

eru Halal, þar með er storkurinn flokkaður sem kjötæta (Waines, 2011). 

Fimm stoðir íslams eru kjarninn í trúariðkun múslima enda kallaðar frumskyldurnar 

fimm:  

Trúarjátningin (shahadah) 

Bænin (salat) 

Ölmusan (zakat) 

Fastan (siyam) 

Pílagrímsferðin (hajj) (Molloy, 2013). 

Ekki verður fjallað nánar um stoðirnar fimm í Íslam í þessari greinagerð en fjallað verður 

um Ramadan sem er föstumánuður múslima, en múslimar fasta óháð því hvar þeir eru 

búsettir í heiminum. 

2.2 Ramadan 

Ramadan fer fram í níunda mánuði íslamska tímatalsins, þá fasta allir rétttrúaðir múslimar 

og bragða hvorki vott né þurrt frá sólarupprás til sólseturs dag hvern. Tilgangur föstunnar 

er meðal annars sá að aga sjálfan sig og hreinsa sig bæði líkamlega og andlega. Sá sem 

fastar skilur betur kjör þeirra sem líða skort og kann betur að meta gildi matar og drykkjar 

(Molloy, 2013). Í íslamstrúnni er litið á mat sem gjöf frá Guði sem á að fara varlega með og 

deila með þeim sem þurfa á mat að halda (Flandrin, Montanari og Sonnenfeld, 1999). 

Á Ramadan eru leyfðar tvær máltíðir. Það er Iftar sem er snædd þegar föstu lýkur við 

sólsetur en þá er algengt að ættingjar og vinir komi saman og borði. Máltíðin byrjar 

gjarnan á vatnsglasi og á eftir fylgja döðlur. Fjöldi daðla skal alltaf vera oddatala og þær 

eru bornar fram með kaffi eða tei. Eftir bænastund er framreidd önnur máltíð sem 

samanstendur af súpu, ávaxtasafa, ostum og ferskum eða þurrkuðum ávöxtum. 

Ábætisrétturinn er gjarnan kataif sem líkist pönnuköku, í Tyrklandi og Íran er 

ábætisrétturinn hrísgrjónabúðingur bragðbættur með rósavatni (Kittler o.fl., 2012). 

Eftir bænina í upphafi máltíðar setjast gestirnir á gólfið með krosslagða fætur og fá sér 

sjálfir af bakka sem er hafður á lágu borði eða leðurpúðum. Áður en þeir byrja að borða 
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þvo þeir sér vel um hendurnar en þeir nota aðeins þrjá fingur á hægri hönd. Þeir nota 

hvorki borðbúnað né hnífapör en maturinn er borinn fram á stóru fati sem allir fá sér af. 

Skeiðar eru aðeins notaðar fyrir vökvakenndan mat (Flandrin o.fl., 1999). 

Mátíðin fyrir sólarupprás er Suhur, þá er yfirleitt borðaður léttur matur og passað upp 

á að borða ekki saltaðan mat af því að ekki má neyta vatns á meðan á föstu stendur 

(Kittler o.fl., 2012). Mælt er með að borða hollan mat í Suhur máltíðinni sem veitir næga 

orku til að komast af yfir daginn eins og ávexti og grænmeti og kolvetnaríka fæðu eins og 

brún hrísgrjón, heilhveitibrauð, kjúkling, fisk eða álíka fæðu sem inniheldur lágt 

fituinnihald og er próteinrík. Eftir sólsetur, þegar Iftar máltíðin fer fram, þá er mælt með 

því að borða orkumikinn mat sem kemur úr helstu fæðuflokkunum (Chumari, 2015). 

2.3 Áhrif íslam á matargerð 

Íslam hafði mikil áhrif á matargerð í Mið- og Vestur-Asíu á árunum milli 800-1650 e.Kr. 

Matargerðin þar samanstóð af fjölbreyttum flötum eða lítillega hefuðum brauðum, 

lamba- og/eða geitakjöti og villibráð sem elduð var með ýmsum kryddblöndum og ýmiss 

konar sætindum. Tímabilinu er skipt í tvennt; fyrra tímabilið var þegar persnesk-íslamisk 

matargerð breiddist út á 8. og 9. öld, frá Mesópótamíu í vestri til Norður-Afríku og hluta af 

Suður-Evrópu og austur til Indlands. Seinna tímabilið var á 15. öld, þegar tyrknesk-íslömsk 

matargerð varð til með tilkomu Ottóman, Safavid og Mughal heimsveldanna (Laudan, 

2013). 

Helstu nýjungar í matargerð persnesk-íslamska tímabilsins var ýmis vinnsla hráefna , 

sérstaklega á sykri og eimingu. Þekking á sykurvinnslu kom að öllum líkindum frá Indlandi 

en var bætt með nýjum aðferðum sem leiddu til þróunar á matreiðslutækni og 

læknisfræðilegu al-kemisku sírópi, drykkjum, sykruðum ávöxtum, hnetum og hveiti auk 

nýrra eimaðra bragðefna eins og rósa- og appelsínu blómavatns. Á tyrkneska-íslamska 

tímabilinu varð til nýr heitur drykkur, en það var kaffi. Kaffið varð vinsælt í löndum 

Ottómanveldisins og í Egyptalandi, Sýrlandi og Írak. Hrísgrjón ásamt fleiri kornblöndum 

urðu einnig hluti af matargerð þeirra (Laudan, 2013). Tímabil Ottómana var tímabil mikilla 

framfara og breytinga í matargerð. 
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2.4 Ottóman tímabilið 

Matargerð á tímum Ottómana tók miklum breytingum undir stjórn Mehmed II, en hann 

tók við völdum í Konstantinople, sem nú er Istanbul, árið 1453. Mehmed II útbjó 

siðareglur sem fylgja átti eftir, eins og hvernig ætti að bera fram mat og hvernig borðhald 

ætti að fara fram. Að auki fékk hann lækni til að veitaupplýsingar um næringu í ýmiss 

konar matvælum eins og korni, kjöti, fiski, mjólkurvörum, ávöxtum, þurrkuðum ávöxtum 

og grænmeti. Súpur voru útbúnar úr mismunandi hráefnum, svo sem lambakjöti, núðlum, 

jógúrti, korni og belgjurtum og þykktar ýmist með hveiti eða með því að hræra saman 

sítrónusafa og eggjarauðu (terbiye). Kjötréttir voru kebab (kofte) og gufusoðnir, fylltir 

dumplings (manti). Einnig voru matreiddir margs konar grænmetisréttir þar sem eggaldin 

var í aðalhlutverki (Laudan, 2013). 

Á Ottómana tímabilinu héldu margvíslegir sætabrauðsréttir úr hveiti áfram að þróast, 

sumir með geri en aðrir með eggjum, sem vinsælt var að djúpsteikja og dýfa í hunang. 

Svampbotnar (e. Revani) gerðir úr semólin hveiti, eggjum og sykri með sírópi voru nýjung, 

auk bakalava, hrísgrjónabúðings og halvahs sem er ábætisréttur gerður er  

úr sesamfræjum og hunangi. Matargerð 

Ottómana breiddist út á meðal kristinna 

manna, gyðinga og múslima í borgum eins 

og Kaíró, Alexandria, Damaskus, Aleppo, 

Aþenu, Sofia, Baghdad og Budapest 

(Laudan, 2013). Hvítt brauð var brauð fína 

fólksins. Samkvæmt læknisráði á þeim 

tíma þá áttu verkamenn að borða gróft 

brauð vegna vinnu sinnar því þeir ættu auðveldara með að melta gróft brauð. Fátækara 

fólk átti að borða dökk brauð sem voru gerð úr byggi, hirsi og öðrum fræjum eins og 

vínberjasteinum sem hægt var að útbúa mjöl úr (Flandrin o.fl., 1999). 

  

Mynd 2. Halvah með pistasíuhnetum 
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3 Ýmsar hefðir tengdar mat 

3.1 Föstudagar 

Í Miðausturlöndum eru föstudagar og laugardagar helgidagar, en sunnudagar eru 

vinnudagar. Kóraninn fyrirskipar mönnum að fara til mosku og biðja á hádegi á 

föstudögum, konur er hvattar til þess líka en það er ekki skylda (Nimer, 2013). Segja má 

að föstudagar séu dagar fjölskyldunnar, en þá kemur stórfjölskyldan gjarnan saman og oft 

tekur borðhaldið allan daginn. 

Í Abu Dhabi þá býr stórfjölskyldan oft á sömu lóðinni og nýtir saman eitt eldhús. 

Algengt er að grilla ferskan fisk á sumrin, tegundir sem heita seabream og naysar og þykja 

mikið lostæti. Áður en fiskurinn er grillaður þá er honum velt upp úr grófu salti síðan er 

hann grillaður í heilu lagi. Í samtali mínu við Aida Mansour kom fram að algengt sé að 

útbúa fiskpottrétt sem inniheldur ,,kingfish“. Aida Mansour (munnleg heimild, 2. mars 

2016.). Margir almenningsgarðar eru í Abu Dhabi sem innfæddir eru duglegir að nota um 

helgar, þar grilla þeir og borða, leika við börnin og reykja vatnspípur (e. Shisha). 

3.2 Gestrisni 

Heimildir segja að gestrisni araba hafi verið mikil fyrir tíma íslam og hafi síðan haldið 

áfram að vera mikilvægur hluti í lífi múslima. Kóraninn leggur mikla áherslu á gestrisni og 

aðstoð við fátæka. Spámaðurinn Múhameð á að hafa sagt „bjóðið mat og haldið friðinn“, 

(e. offer food and extend the greeting of peace). Í bók al-Ghazali er að finna reglur um 

heimboð og gestrisni. Aldrei á að fara óboðinn í heimsókn á matmálstíma, en ef það er 

gert og heimilisráðandi býður viðkomandi í mat þá ber gestkomanda að þiggja boðið 

(Waines, 2011). 

Ýmiss konar sætindi eru vinsæl í Miðausturlöndum. Sætar kökur eins og baklava eru 

hafðar í krukkum á kaffiborðum sem gestum er boðið að fá sér ásamt kaffi eða tei. Þá 

þykir það sjálfsagt að gesturinn komi með gjöf í heimsókn sem inniheldur yfirleitt einhver 

sætindi, pökkuð inn í glært sellófan og raðað upp í píramída eða í kassa með glæru loki 

svo að sætindin sjáist nú alveg örugglega. Aida Mansour (munnleg heimild 2. mars 2016). 
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Gestgjafinn býður þann mat sem þykir viðeigandi að bjóða viðkomandi gestum og 

maturinn er boðinn viðstöddum í ákveðinni röð. Fjölskylduföðurnum eða þeim gesti sem 

mestrar virðingar nýtur er skammtað fyrst og fær hann einnig besta bitann. Kurteisi þykir 

að leifa smá mat til að sýna gestgjafanum að gesturinn hafi fengið nægan mat (Kittler o.fl., 

2012). 

3.3 Messe 

Mezze er oft líkt við tapasrétti Spánverja eða 

antipastó Ítala, en það eru smáréttir sem eru 

borðaðir fyrir aðalmáltíðina. Samkvæmt Wright 

þá leggja arabar ekki sama skilning í mezze því 

að allur kvöldverðurinn getur verið mezze 

(Wright, 2001). Mezze þýðir bragðgott (e. 

plesasant taste) á arabísku. Mezze getur verið 

sem forréttur fyrir máltíð eða góðbiti með drykk. Aðalatriðið er þó að hafa matinn á litlum 

diskum og hafa fjölbreytta rétti sem hafa ólíka áferð, lit og bragð (Basan, 2010).  

Sjálfur hefur höfundur þá reynslu af mezze að í byrjun máltíðar er borinn á borð 

fjöldinn allur af réttum sem eru áfram á borðinu þegar aðalréttir, s.s kjöt- og/eða fiskréttir 

er bornir á borð. Þannig verður ekki til skýr aðgreining á milli forréttar og aðalréttar. 

Hefðbundið líbanskt mezze borð inniheldur falafelbollur, baba ghanoush, (eggaldin 

ídýfu), grillaðan eða steiktan haloumi (hvítan ost), þistilhjörtu í sítrónusósu, fattoush, 

grænt salat með sumac kryddi, og ristað pítubrauð brotið í litla bita, kafta, (pylsulaga 

kjötbollur), mashawi, (grillaða lamba- og/eða nautakjötsbita), shish tawook, (grillaða 

kjúklingabita) og pastirma, (kryddað nautakjöt) (Basan, 2010). Í Mezze geta verið ýmsir 

litlir réttir og sumir þeirra eru hluti af grunnuppskriftum í matargerð Miðausturlanda. 

  

Mynd 3. Mezze máltíð 
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4 Hráefni til matargerðar 

Í þessum kafla verður fjallað um hveiti, ólífur og döðlur sem teljast vera innlendur matur í 

Miðausturlöndum (Kittler o.fl., 2012). Fjallað verður einnig um algengar kryddblöndur og 

sósur, mismunandi gerðir fitu til matargerðar og um jógurt sem fylgt hefur matargerð 

Miðausturlanda frá tímum hirðingja. 

4.1 Hveiti 

Hveiti hefur ávallt gegnt mikilvægu hlutverki í fæði Miðausturlanda, brauð er borið fram í 

öllum máltíðum. Egyptar voru fyrstir til að þróa brauðbakstur þar sem þeir notuðu 

mismunandi hveiti við brauðbaksturinn (Laudan, 2013). 

Brauðin eru aðallega bökuð úr hvítu hveiti, algengasta brauðið er pítubrauð (e. 

khubz). Þau eru bökuð í leirofnum sem kallast tabouneh. Í Líbanon er vinsælt er að smyrja 

pítubrauðin með jógúrti, osti (hvítum og mjúkum) og fíkju- eða aprikósusultu og síðan er 

þeim rúllað upp (Mouzawak, 2015). 

Hefuð og óhefð brauð eru oft bökuð í mjög heitum ofnum sem kallast á arabísku furn. 

Ofninn er opinn að ofanverðu. Deigið er flatt út, mjög þunnt og skellt inn á heitan vegg 

ofnsins. Það tekur örskamma stund að baka brauðið sem bragðast mjög vel nýkomið út úr 

ofninum. Margar tegundir af brauði eru til, allt frá ósætum brauðum yfir í sæt brauð. 

Brauðin hafa öll sitt sérstaka bragð sem ákvarðast af því hvers konar hveiti þau eru bökuð 

úr og ofninum sem brauðin eru bökuð í. Fyrir utan pítubrauðin er fjöldinn allur af 

mismunandi flötum brauðum. Í Íran heita flatbrauðin nan-e lavash og nan e taftoon. Í 

Egyptalandi er það eish baladi sem er bakað úr heilhveiti og kryddað með dukkah 

kryddblöndunni sem inniheldur meðal annars heslihnetur, sesamfræ, koríanderfræ, 

cuminfræ og salt. Eldri brauð er notuð í súpur, salöt eða bleytt í sírópi og borin fram með 

ferskum berjum (Basan, 2012). 
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4.2 Ólífur 

Fyrstu ólífutréin voru ræktuð í Sýrlandi eða Palestínu um 3000 f. Kr. Þaðan eiga þau að 

hafa breiðst út þó svo að Grikkir vilji meina að guðinn Aþena hafi gefið þeim fyrsta 

ólífutréið. Í dag eru ólífutré ræktuð í Sýrland, Jórdaníu, Líbanon og Tyrklandi (Basan, 

2010). Ólífur eru nánast alltaf á borðum og bornar fram með öllum mat. Ólífur í 

Miðausturlöndum þykja bragðsterkari en þær sem ræktaðar eru annars staðar (Kittler 

o.fl., 2012). 

Ekkert mezze borð er án ólífa, grænar ólífur eru bornar fram í ólífuolíu og 

koríanderfræjum. Svartar ólífur eru bornar fram í ólífuolíu með ferskri myntu. Algengast 

er þó að blanda saman ólífuolíu og sítrónusafa ásamt ferskum kryddjurtum og þurrkuðum 

eins og oreganó, marjoram, tímían og ferskri myntu, rauðum pipar, koríanderfræjum og 

hvítlauk. Úr ólífum er einnig pressuð olía sem notuð er með köldum réttum. Vinsælt er að 

borða ólífur í morgunmat með hvítum osti og brauði (Basan, 2012). 

 

4.3 Döðlur 

Erfitt er að finna fæðutegund sem tengist Miðausturlöndum jafnt mikið og döðlur gera. 

Þær eru notaðar í ýmiss konar rétti, jafnt aðalrétti sem ábætisrétti. Döðlur voru mikilvæg 

uppistaða í fæði hirðingja og eru enn þann dag í dag (Waines, 2011). Döðlur eru mjög 

kolvetnaríkar (um 75% kolvetni), fitusnauðar og innihalda mikið af vítamínum, söltum, 

fjörefnum, stein- og snefilefnum. Þær innihalda einnig 23 amínósýrur sem ekki finnast í 

öðrum algengum ávöxtum. Auk þess innihalda þær flúoríð til varnar tannskemmdum. 

Döðlur má líta á sem kjörfæði frá næringarfræðilegu sjónarmiði og heilsufarslegum 

ávinningi. Framleiðsla á döðlum hefur þrefaldast á 40 árum meðan fólksfjölgun hefur 

tvöfaldast (Al-shahib og Marshall, 2009). 

Döðlum má skipta í þrjá flokka; mjúkar, harðar og þurrkaðar. Mjúku döðlurnar eru 

aðallega ræktaðar í Miðausturlöndum þær eru borðaðar ferskar, en einnig eru þær 

þurrkaðar í „blokkir“ til notkunar í sætindagerð. Harðar döðlur eru líka kallaðar 

kameldöðlur, en þær eru þurrar og trefjaríkjar, jafnvel þegar þær eru ferskar. Þegar þær 

eru þurrkaðar verða þær mjög harðar og sætar og geta geymst í mörg ár (Helou, 2015). 
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4.4 Jógúrt 

Jógurt (e. Laban) hefur verið mikið notað í Miðausturlenskri matargerð allt frá örófi alda. 

Jógúrtið er búið til úr mjólk frá geitum, kindum, kúm og stundum kameldýrum. Jógúrt 

búið til úr mjólk kameldýra þykir bragðmikið, þykkt og örlítið sætt. Jógúrtsósur eru bornar 

fram með flestum mat fyrir utan fiskrétti, auk þess sem það er borðað í morgunmat með 

hunang út á. 

Labna er ostur sem er gerður úr jógúrti, hann er oft hafður með á mezze borði þar 

sem hann er hafður með ólífuolíu og ferskum kryddjurtum. Einnig er hann notaður til þess 

að búa til ídýfur og í ábætisrétti (Basan, 2010). 
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5 Krydd og sósur 

Krydd og kryddjurtir eru mikið notaðar við matargerð í Miðausturlöndum, en það má 

rekja aftur til kryddviðskipta við Indland, Afríku og Asíu. Dill, mynta og steinselja eru 

algengar kryddjurtir en önnur algeng krydd eru kardimommur, kanill, oregano, paprika og 

hvítlaukur (Kittler o.fl., 2012). 

5.1 Zaatar 

Zaatar er kryddblanda sem búin er til úr rauðum berjum af sumac trjáplöntunni sem er 

mulin og blandað saman við timjan. Þessi rauðu ber eru einnig mulin yfir salat til þess að 

fá beiskt og kælandi bragð. Aðrar algengar kryddblöndur eru mahleb sem er mulið fræ af 

plöntu af kirsuberjaætt og ajowan sem er lítið svart karom fræ sem líkist timjan á bragðið. 

Malaðar hnetur voru notaðar til þykkingar á súpum og pottréttum (Kittler o.fl., 2012). 

5.2 Tahini 

Tahini er mikið notað í arabískri matargerð en það er gert úr pressuðum sesam fræjum. 

Jafnframt er það eitt af mikilvægustu hráefnunum sem notað er í arabískri matargerð því 

án þess væri ekkert hummus til. Hnetukennt bragð tahini þykir bæta bragð ýmiss konar 

ábætisrétta (Husseini, 2012). 

5.3 Mauk úr chilipipar 

Mauk gerð úr chilipipar eru mikið notuð til matargerðar en þau heita misjöfnum nöfnum 

eftir löndum. Í Yemen er maukið kallað bisbas þar sem ferskur eða þurrkaður pipar er 

hakkaður fínt niður ásamt hvítlauk og salti. Lönd Norður-Afríku kalla sitt chilimauk harissa 

og í Miðausturlöndum er það kallað shatta. Chilimaukið geymist vel ef olía er látin liggja 

ofan á maukinu. Hægt er að nota maukið til að bragðbæta pottrétti, smyrja á brauð eða 

útbúa ídýfu með því að hræra jógúrti saman við (Basan, 2010). 
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5.4 Besar 

Besar er algeng kryddblanda í Sameinuðu furstadæmunum, í blöndunni er kúmen, 

fennelfræ, kanilstangir, koríanderfræ, piparkorn, rauður heitur pipar og turmerik. Öll 

hráefnin eru þurrsteikt á pönnu fyrir utan turmerik og blandað saman í matvinnusluvél 

(Roden, 2000). 

5.5 Matreiðsla úr olíu og fitu 

Ólífuolía er aðallega notuð þegar maturinn er 

framreiddur kaldur, algengast er að nota korn-og 

hnetuolíu til djúpsteikingar, fyrir utan fisk sem er 

djúpsteiktur upp úr ólífuolíu. 

Kindadindilsfita (e. Sheeps tail fat) þykir hið 

besta lostæti (Kittler o.fl., 2012). Hér er átt við 

dindla af Awassi sauðfénu sem er stórgert fé með 

perulagaðan dindil. Awassi sauðféð getur lifað af í 

heitu loftslagi og fæðuöflun þess svipar til kameldýra, það safnar fituforða í dindilinn sem 

þykir góð fita til matargerðar. Í dag er þessi fita mest notuð til sveita (Basan, 2010). 

Niðursoðið smjör (e. Clarified butter) nefnist Samna í arabísku og er mikið notað við 

arabíska matargerð. Í upphafi var það gert úr mjólk frá kindum, geitum eða buffaló. Nú til 

dags er það aðallega gert úr kúamjólk. Smjörið er soðið niður þar til það freyðir, síðan er 

það síað í gegnum klút og hellt í sótthreinsaðar krukkur. Með þessu móti geymist smjörið 

lengur (Basan, 2010). 

  

Mynd 4. Awassi sauðfé 

 



23 

6 Arabískir réttir 

Mikill fjöldi arabískra uppskrifta hefur 

varðveist í gegnum aldirnar en það má þakka 

matreiðslubókinni „Kitab al Tabikh“ (The Book 

of Cooked Dishes), sem talin er vera elsta 

arabíska matreiðslubókin sem gefin hefur verið 

út. Líklegt þykir að hún hafi komið út í kringum 

940 e. Kr. Bókin inniheldur 132 kafla með 

rúmlega 600 uppskriftum. Höfundurinn Ibn 

Sayyar var ráðinn til þess að skrifa matreiðslubók um matarrétti heldra fólks þess tíma. 

Auk þess inniheldur bókin lærdóm um heilbrigt líferni eins og að þvo eigi hendurnar fyrir 

og eftir máltíð, hreinsa tennurnar og einnig er mælt með mismunandi gerðum af 

tannstönglum. Í einum kaflanum ræðir hann mikilvægi þess að fá sér blund á eftir máltíð 

(Sayya, 2007). 

Í bókinni er að finna sjö kafla um hvernig breyta eigi fæðuvali yfir í grænmetisrétti, 

heilsunnar vegna. Enn fremur er þar að finna læknisráð við mismunandi veikindum eins og 

kvillum frá lifrinni, fleiðrubólgu, svima og niðurgangi (Wilkins og Hill, 2006). Hér á eftir 

verður fjallað stuttlega um nokkrar arabískar uppskriftir. 

  

Mynd 5. Kitab al Tabikh 
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6.1 Tharid 

Gott dæmi um uppskrift sem hefur varðveist í 

gegnum aldirnar en hefur verið færð í  

nútímalegri búning er tharid. Í grunninn er tharid 

réttur þar sem brauðsneið er dýft í bragðmikið 

kjötsoð. Tharid var í miklu uppáhaldi hjá 

Múhameð spámanni, en sagan segir að hann hafi 

líkt tharid saman við eiginkonu sína, þar sem hún 

átti að hafa borið af öðrum konum, rétt eins og 

tharid bar af öðrum réttum. 

Í dag getur tharid innihaldið kjöt, baunir og grænmeti og er borið fram sem 

veislumatur (Wilkins og Hill, 2006). Ekki er óalgengt að gömlum arabískum réttum hafi 

verið breytt í gegnum aldirnar og þeir betrumbættir. 

6.2 Kjúklingabaunir 

Hummus og falafelbollur eru vinsæll matur í 

Miðausturlöndum, kjúklingabaunir eru uppistaðan í 

þessum réttum. Kjúklingabaunirnar eru ræktaðar víða í 

Miðausturlöndum, einkum í Egyptalandi. Þær vaxa á 

lágvöxnum runnum (e. arietinum), tvær til þrjár baunir 

eru í hverjum belg. Oft hefur verið vísað til þeirra sem 

matar fátæka fólksins. Arabar tóku baunirnar gjarnan 

með sér í ferðalög, þess vegna eru þær taldar hafa 

breiðst út víða, til dæmis á Sikiley og Spáni (Basan, 2010). 

  

Mynd 7. Baunarunni 

 

Mynd 6. Tharid 
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Hummus er kjúklingabaunamauk með tahini, olíu, 

sítrónusafa og hvítlauk (Basan, 2010). Fallegt er að 

bera hummusinn fram í grunnri skál og skreyta 

með nokkrum kjúklingabaunum, saxaðri 

steinselju, granateplum eða paprikukryddi. Að 

síðustu skal hella nokkrum dropum af ólífuolíu 

yfir. 

 

 

 

 

Falafelbollurnar eru vinsælar í öll mál, svo sem 

morgunmat og hádegismat eða sem viðbit. Þær eru 

borðaðar í pítubrauði með tahini jógúrtsósu, 

hummus eða eggaldinídýfu (e. baba ganoush) 

(Basan, 2010). Ýmist er hægt að djúpsteikja þær í 

feiti eða baka í ofni. 

 

 

 

 

6.3 Kebab 

Þegar talað er um kebab þá kemur strax upp í 

huga manns arabískur matur. Líkt og 

falafelbollurnar er hægt að kaupa kebab sem 

götumat (e. street food) í stórborgum víða um 

heim. Hið sanna kebab er smátt skornir 

Mynd 9. Falafel 

 

Mynd 8. Hummus 

 

Mynd 10. Lambakebab 
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lambakjötsbitar sem þræddir eru á málmtein og grillaðir yfir opnum eldi. Kjötbitarnir eru 

yfirleitt látnir liggja í kryddlegi sem inniheldur til dæmis ólífuolíu, sítrónusafa, lauk, jógúrt 

og lárviðarlauf ásamt öðrum kryddum (Wright, 2016). 

Chelo kebab er þjóðarréttur Írana, en það er 

lambakjöt sem skorið er í þunnar sneiðar og lagt í 

kryddlög og grillað á teini. Þessi réttur er borinn fram 

með chelo sem er hrísgrjónaréttur matreiddur með 

smjöri, eggjarauðum, saffran og sumac (Kittler o.fl., 

2012). Talað er um að Íranir taki öðrum fram í að elda 

chelo. Þeir forsjóða hrísgrjónin og steikja þau síðan á 

pönnu, breiða því næst klút yfir pönnuna þar sem þau 

eru látin gufusjóða með smjöri og salti þar til þau fá stökka húð (e. tah dig) á sig (Cooking 

Light Global Kitchen, 2014). Hægt er að finna fjölbreyttar kebab uppskriftir með kjúklingi, 

nautakjöti og grænmeti. 

6.4 Kibbeh 

Bæði Sýrlendingar og Líbanir kalla þjóðarrétt 

sinn kibbeh. Kibbeh er búið til úr fínhökkuðu 

lambakjöti og blandað saman við búlgur. 

Kibbeh er mótað í bollur sem mjókka í sitthvorn 

endann. Kibbeh er ýmist borðað hrátt eða 

djúpsteikt (Kimberley, 2010). Kryddblandan 

sem notuð er við kibbeh, hvort sem þær eru 

bornar fram hráar eða eldaðar, er kumin, allrahanda, kanill, marjoram, svartur pipar og 

negull (Husseini, 2012). 

  

Mynd 11. Chelo hrísgrjónaréttur  

 

Mynd 12. Kibbeh 

 



27 

6.5 Grænmeti 

Grænmeti er mikið notað í arabískri 

matargerð, eggaldin er þar vinsælast. 

Algengast er að blanda grænmetinu saman við 

tómata og steikja lauk að viðbættu örlitlu vatni 

og elda þar til grænmetið er orðið mjúkt 

(Kittler o.fl., 2012). 

Baba ganoush er eggaldinídýfa með tahini 

og sítrónusafa, sumir vilja hafa meira 

sítrónubragð af ídýfunni meðan aðrir vilja frekar hafa meira bragð af tahini. Líkt og 

hummus er baba ganoush haft með á mezze borði þar sem það er borðað með því að dýfa 

brauði ofan í (Basan, 2010). Höfundur hefur gaman af að fylgjast með þegar litlir pallbílar 

koma keyrandi stútfullir af eggaldin á grænmetismarkaðinn í Abu Dhabi. 

6.6 Ábætisréttir 

„Að njóta sætinda er merki um trúfestu“ (e. To 

enjoy sweets is a sign of faith) segir í Kóraninum. 

Ekki er því undarlegt að í bókinni Kitab al Tabikh 

sem einnig gengur undir nafinu Baghdad 

matreiðslubókin hafi sætir réttir verið ⅓ af 

uppskriftunum (Laudan, 2013). Enn í dag er mikil 

hefð fyrir sætindum og er víða hægt að finna 

sælkerabúðir. Þó svo að mikið sé um alls konar 

sætindi þá eru þau ekki bara borðuð sem ábætisréttir heldur einnig í morgunmat og á 

milli mála með kaffi eða tei (Helou, 2015). 

Algengast er að hafa ferska eða þurrkaða ávexti sem ábætisrétti. Allar tegundir af 

melónum eru vinsælar sem ábætisréttir, granatepli, fíkjur, kirsuber, vínber, aprikósur og 

ferskjur. Ávaxtasalöt eru gjarnan bragðbætt með rósavatni (Kimberley, 2010). 

  

Mynd 13. Eggaldinréttur 

 

 

Mynd 14. Ábætisréttir 
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Baklava er án efa þekktasti ábætisrétturinn í 

miðausturlöndum. Yfirleitt er baklava keypt 

tilbúin beint frá bakaranum þegar sérstök tilefni 

eru í fjölskyldunum eins og við fæðingu barns, 

giftingu eða vegna annarra hátíðarhalda. 

Fyllingin í baklava er oftast pistasíuhnetur sem 

eru ósaltaðar og kjarnhreinsaðar, (einnig má 

nota valhnetur) sykur, appelsínuvatn og 

rósavatn. Filodeigið er hægt að kaupa tilbúið en 

besta baklavan er þegar deigið er heimagert (Basan, 2010).  

Basbousa er kaka sem gerð er, meðal annars, úr 

möndlum, kókosmjöli, semolin hveiti og 

birkifræjum. Þegar hún kemur út úr ofninum er hellt 

yfir hana sykurvatni og hún skorin í tígla og hver 

tígull er skreyttur möndlu (Basan, 2010).  

 

 

6.7 Rósavatn 

Rósavatn hefur verið notað til matreiðslu, 

í snyrtivörur og til lækninga. Í 

matvörubúðum í Miðausturlöndum er 

hægt að finna rósavatn í sömu hillum og 

bökunarvörur. Kunnátta araba við að 

eima vökva var nýtt til þess að útbúa 

snyrtivörur úr rósavatni, en þar að auki er 

rósavatn notað til lækninga, jafnt fyrir 

innvortis sem útvortis veikindi. Rósavatnið var til dæmis notað til þess að lækna mígreni, 

ógleði og kvíða, en aðallega var það þó notað til að lækna augnsjúkdóma og er það 

læknisráð enn þann dag í dag notað. Rósavatnið var oftast blandað saman við aðrar jurtir 

eins og saffran, kamfóru og jafnvel negul (Waines, 2011). 

 

Mynd 15. Baklava 

 

Mynd 16. Basbousa 

 

Mynd 17. Rósavatn  
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7 Heimilisfræði 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir: 

Góð leið til að kynnast menningu og siðum þjóða er að kynnast matarhefð þeirra. 

Félagslegt gildi matar er mikilvægt bæði í daglegu lífi og við tækifæri eins og veislur 

og hátíðarhöld þar sem matur gegnir jafnan stóru hlutverki (Menntamálaráðuneytið, 

2011).  

Undir þetta getur höfundur tekið, en með því að matreiða og borða mat frá öðrum 

löndum er hægt að kynnast sögu og menningu viðkomandi lands. Nemendur skoða hvaða 

hráefni og krydd eru notuð, hvernig maturinn er eldaður og framreiddur og hvernig 

borðsiðum er háttað. 

Ann Arbor við University of Michigan bjó til námskeið þar sem kenna átti nemendum í 

9.-10. bekk um menningu og siði Miðausturlanda. Í námskeiðslýsingunni kemur meðal 

annars fram að nemendur eigi að kynnast menningu og siðum með því að „borða mat frá 

þeim heimshluta“ (Tritz, 2002). Þegar höfundur fór að skoða menningu og siði annarra 

þjóða sá hann hve áhugavert það væri að útbúa kennsluefni með samþættingu 

námsgreina í huga. Samfélagsgreinar bjóða upp á marga möguleika til að tengja saman 

heimilisfræði, trúarbragðafræði, sögu og landafræði. 

Í bókinni Nutritions for kids setur Evers fram dæmi um kennslu nemenda þegar þeir 

vinna með maís (e. corn). Nemendur fá kennslu um næringargildi maís, sögu og hvernig 

hann er notaður í dag hjá ólíkum þjóðum (Evers, 2012). Í matargerð Miðausturlanda 

gegna döðlur og hveiti mikilvægu hlutverki og því væri upplagt fyrir nemendur að vinna 

álíka verkefni og Evers gerði með sínum nemendum. Hægt væri að elda rétti þar sem 

nemendur útbúa kebab og brauð. Í umfjöllun sinni mælir Evers með að nemendur geri 

lista yfir mat sem inniheldur hveiti og baunir hjá mismunandi þjóðum (Evers, 2012). Þá 

gætu nemendur útbúið hummus sem gert er úr kjúklingabaunum (prótein) og bakað 

pítubrauð (kolvetni), þannig geta nemendur kynnst mikilvægri fæðu Miðausturlanda. 

Með komu flóttamanna til Íslands er enn meiri ástæða til þess að fræðast um 

menningu og siði Miðausturlanda. Með aukinni fjölbreytni í kennslu nemenda um 
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matargerð ólíkra þjóða væri tilvalið að efla og styrkja tengsl þeirra og nýta þekkingu og 

reynslu þeirra til að gera kennsluna fjölbreyttari. Með því væri verið að efla tengsl 

nemenda og stuðla að auknu umburðarlyndi og þekkingu á ólíkri menningu. Einnig væri 

hægt að efla gagnrýna hugsun með því að láta nemendur ræða saman um það sem þeir 

væru að gera og taka tillit til ólíkra skoðana og hugmynda. Þá má segja að sterk tenging 

næðist við kennslugreinar eins og samfélagsfræði og undirgrein hennar, 

trúarbragðafræðina, sem og námsgreinar eins og heimilisfræði og íslensku þar sem tjáning 

og umræður geta hæglega fallið undir málnotkun og aukinn málskilning 

(Menntamálaráðuneytið, 2011). 

Flóttamannastraumur frá Miðausturlöndum hefur verið gríðarlegur og ekki er séð 

fyrir endann á honum. Íslendingar hafa nú þegar tekið á móti nokkrum flóttamönnum 

sem ýtir undir að við verðum að kenna meira um menningu viðkomandi landa. Hægt væri 

að bjóða nemendur velkomna til landsins með því að vinna verkefni um hvað þjóðirnar 

eigi sameiginlegt út frá matargerð, matarsiðum og reynsluheimi þeirra á jákvæðan og 

uppbyggilegan hátt. Þannig væri til að mynda hægt að efla sjálfstæði þeirra og frumkvæði 

í námi eins og lögð er áhersla á í (Menntamálaráðuneytið, 2011). 
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8 Lokaorð 

Við gerð þessarar ritgerðar hef ég uppgötvað ýmisleg nýtt og framandi. Áhugavert var að 

lesa um Ottóman tímabilið og áhrif þess á matargerð Miðausturlanda og það mikla úrval 

af hráefnum sem var í boði á þeim tíma. Um sögu Ottómana væri hægt að útbúa gott 

kennsluefni sem auðvelt er að tengja við matreiðslu þar sem nægar heimildir eru til 

staðar. 

Mér finnst ótrúlegt að allar þessar uppskriftir hafi varðveist og að margar þeirra eru 

notaðar enn þann dag í dag. Jafnframt vakti það athygli mína hvað mörg lönd eru með 

svipaða matargerð. Þjóðir Miðausturlanda eigna sér stundum sömu matarréttina sem sína 

þjóðarrétti, oftast eru sömu nöfn á réttunum og jafnvel sömu kryddblöndurnar til dæmis 

eru þjóðarréttir Sýrlands og Líbanons, Kibbeh. 

Von mín er að ritgerð þessi veki áhuga annarra á matargerð Miðausturlanda og sögu 

hennar. Áhugi minn á Miðausturlenskri matargerð hefur aukist eftir þessi skrif. Ég taldi 

mig vita eitt og annað áður en vinnan við ritgerðina hófst. En annað kom á daginn, því ég 

komst að því að ég vissi mjög lítið. Ég tel að uppskriftirnar henti vel til kennslu á elsta stigi, 

ásamt því að tengja saman trúarbragðafræði, sögu og landafræði.  

Í upphafi greinargerðar var spurningunni „Af hverju eiga íslenskir 

grunnskólanemendur að læra að útbúa arbíska rétti?“ varpað fram. Til að svara henni út 

frá því sem hér hefur verið fjallað um má vísa í að með sífellt meiri fólksflutningum milli 

heimshluta, sem leiða til fjölmenningar í ýmsum löndum víða um heim, hefur þörfin fyrir 

víðtækari þekkingu um aðra menningarheima aukist. Matur og matreiðsla eru góð leið til 

að læra um aðra menningarheima, eykur víðsýni og kemur í veg fyrir fordóma. 

Umburðarlyndi er nauðsynlegt í fjölmenningarsamfélagi eins og Ísland er orðið í dag. 

 Ekki eru það síðri rök að arabísk matreiðsla er að mestu leyti byggð á hollu og góðu 

hráefni sem fellur vel að íslenskum ráðleggingum um mataræði. Í Aðalnámskrá grunnskóla 

kemur fram að heimilisfræði skuli kenna í samræmi við opinberar ráðleggingar um 

mataræði þannig að arabísk matreiðsla á fyllilega rétt á sér.  
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