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Ágrip  

Greinagerðin og verkefnaheftið sem henni fylgir fjallar um fisk og skelfisk og þær tegundir 

sem eru algengastar á borðum Íslendinga. Fjallað er almennt um þorsk, ýsu, lax, bleikju, 

humar og rækju. Sagt frá helstu einkennum þeirra, næringargildi og gefnar hugmyndir af 

því hvernig má meðhöndla og matreiða þessar tegundir. Í ráðleggingum frá Embætti 

landlæknis kemur fram að fiskur ætti að vera hluti af hollu mataræði fólks. Í 

greinagerðinni verður farið yfir það af hverju fiskur er hollur, hvers vegna hvatt er til 

neyslu hans og af hverju hann er hluti af almennum ráðleggingum um mataræði. 

Fiskneysla Íslendinga hefur minnkað og því mikilvægt að efla skilning nemenda á 

mikilvægi fiskneyslu og hollustu fisks. Með þessari greinagerð fylgir uppskriftahefti með 

23 uppskriftum sem ætlað er nemendum á unglingastigi í grunnskóla þar sem finna má 

uppskriftir með ofantöldum fisk- og skelfisktegundum. Í uppskriftaheftinu eru bæði nýjar 

og gamlar uppskriftir sem matreiddar eru með ýmsum aðferðum.  
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Formáli 

Ég, höfundur þessa verkefnis, hef nánast alla tíð verið í kringum fisk og skelfisk. Ég ólst 

upp í sjávarþorpi þar sem uppeldisfaðir minn var sjómaður um borð í fiskveiðiskipum, því 

var fiskur mikið á borðum heima hjá mér sem barn. Þegar ég var um 14 ára hóf ég að 

vinna störf tengd fiskvinnslu og seinna meir í humarvinnslu. Kjörsviðið mitt í 

kennaranáminu er Matur, menning, heilsa (heimilisfræði) og þar sem mér þykir fiskur 

góður matur og skemmtilegt hráefni var tilvalið að velja fisk sem umfjöllunarefni í 

lokaverkefni mínu. Mér hefur þótt áhugavert og skemmtilegt að kafa dýpra í fræðilegt efni 

tengt fiski og skelfiski ásamt því að taka saman uppskriftahefti um fisk. Það var því góð 

hugmynd að tengja lífsreynslu mína og þennan ákveðna matvælaflokk saman í 

lokaverkefni.  

 Mínar bestu þakkir fær kennarinn minn og leiðbeinandi Ragnheiður Júníusdóttir fyrir 

aðstoðina við þetta verkefni og Guðrún Sigríks Sigurðardóttir fyrir yfirlestur á stafsetningu 

og málfari. 

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. 

 

 

Þorlákshöfn, 8. maí 2018 

 

Þóra Kjartansdóttir 
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1 Inngangur  

Fiskur er ein þeirra fæðutegunda sem Embætti landlæknis mælir með að borðuð sé að 

minnsta kosti tvisvar sinnum í viku vegna þess hve hollur hann sé. Í heimilisfræði er meðal 

annars kennd matreiðsla og næringarfræði. Í báðum þáttum er fjallað um fisk og hve 

næringarríkur matur hann sé og auðveldur í matreiðslu. Landskannanir á neyslu 

landsmanna sýna að fiskneysla hefur dregist saman á Íslandi og þess vegna er ástæða til 

þess að auka úrval kennsluefnis um fisk í heimilisfræði.  

 Til eru margar tegundir fiska og í þessari greinargerð verður farið yfir þær helstu 

fisktegundir sem Íslendingar borða. Þessar tegundir eru þorskur, ýsa, lax, bleikja, humar 

og rækja. Áherslan í þessari greinargerð er tvíþætt, annars vegar almennt fræðilegt efni 

um þær fisktegundir sem Íslendingar borða, til dæmis líkamsbyggingu og útlit þessara 

tegunda. Síðan verður fjallað um þau næringarefni sem finna má í fiski, hvernig má 

meðhöndla fisk og ástæður þess að mikilvægt sé að venja sig á að borða fisk að minnsta 

kosti 2 sinnum í viku.  

 Með þessari greinargerð er ætlunin að taka saman helstu ástæður fyrir mikilvægi 

fiskneyslu og sýna þannig fram á af hverju ætti að leggja áherslu á að nemendur í 

grunnskóla læri almennt um fisk, fiskneyslu og að matreiða fisk. Rannsóknarspurningin 

sem lögð var til grundvallar er því þessi: „Hvers vegna ætti að leggja áherslu á að kenna 

um fisk og matreiðslu á fiski í heimilisfræði?“ 
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2 Fiskar 

Jörðin er að stórum hluta þakin vatni, bæði sjó og ferskvatni og er um 70% af yfirborði 

hennar þakið sjó. Aðeins um 1% af yfirborði jarðarinnar er þakið ferskvatni og því mætti 

ætla að langflestar fisktegundir lifi í sjónum, en svo er ekki. Það er lítill munur á fjölda 

sjávarfiska og ferskvatnsfiska, en 58% fisktegunda heimsins lifa í sjó en 41% í ferskvatni, 

1% fiska eru svo fiskar sem lifa bæði í sjó og ferskvatni og flakka þarna á milli á einhverjum 

tímapunkti á æviskeiði sínu (Þórólfur Antonsson og Guðni Guðbergsson, 1996). 

 Talið er að fiskar hafi fyrst komið til sögunnar fyrir um 500 milljónum árum og hafa 

þeir þróast úr hryggleysingjum yfir í hryggdýr (Burnie, 2008). Fiska má flokka í ýmsa flokka 

en algengasta flokkunin er brjóskfiskar og beinfiskar. Dæmi um brjóskfiska eru t.d hákarlar 

og skötur og í flokki beinfiska eru meðal annars þorskur, ýsa, lax og bleikja (Muus og 

Nielsen, 1999). Helsti munurinn á þessum tveimur flokkum er að brjóskfiskar hafa 

stoðgrind úr brjóski, en beinfiskar stoðgrind úr beini. Einnig er munur á hreistri þessara 

fiska. Hreistur brjóskfiska er þétt og smágert, hreistrið minnir helst á tennur og kallast það 

húðtennur eða plötuhreistur og er áferð hreistursins líkt og sandpappír. Plötuhreistur er 

gróið við húðina og snýr breiðasti endi þess út. Beinfiskar hafa hreistur gert úr beini, það 

er yfirleitt annaðhvort disklagahreistur sem er slétt eða kambhreistur sem er með 

broddum. Hreistur beinfiska er fast í húð fisksins í öðrum enda en laust á þeim enda sem 

snýr út. Flestar tegundir brjóskfiska lifa í sjó en einhverjar fara einnig upp í ferskvatn auk 

þess sem örfáar tegundir lifa eingöngu í ferskvatni. Beinfiskar geta lifað í ýmsum vötnum 

og hafa margir hverjir náð að aðlagast mjög erfiðum aðstæðum. Beinfiska má til dæmis 

finna í vötnum, fenjum, ám, við strendur, í hafdjúpum, söltum tjörnum og 

hálendisvötnum (Burnie, 2008). Í þessari greinargerð verður aðallega fjallað um beinfiska. 

 

2.1 Uppbygging beinfiska 

Dæmigerðir beinfiskar eru þaktir hreistri, anda með tálknum, koma sér áfram, stýra og 

halda jafnvægi með uggum og eru með kalt blóð. Fiskar eru mismunandi í uppbyggingu þó 

grunnbygging þeirra sé sú sama. Beinagrind þeirra samanstendur af hauskúpu, hryggsúlu 

og uggum en hluti beinagrindar getur verið úr brjóski (Burnie, 2008). Hauskúpunni má 

skipta í tvo hluta þar sem annar hlutinn verndar heilann en hinn hlutinn tengist 

munninum og er notaður til að ná í fæðu. Hryggsúlan er gerð úr hryggstreng úr brjóski 

sem er þakið hryggbeini. Hryggurinn samanstendur af mörgum hryggjarliðum og út frá 
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hverjum hryggjarlið eru svokallaðir þorntindar. Þessir 

tindar eru holir og mynda bogagöng og í innri 

bogagöngum er svo mænan. Fiskar hafa rifbein sem 

tengjast hryggjarliðum líkt og hjá spendýrum, en 

rifbeinin ganga niður og umlykja kviðarhol fisksins 

(Þórólfur Antonsson og Guðni Guðbergsson, 1996).  

 Vöðvar fiska eru tvennskonar, rauðir eða hvítir. 

Rauðir vöðvar einkenna fiska sem eru sísyndandi, hafa mikið blóðstreymi og úthald, og má 

þar nefna lax. Hvítir vöðvar einkenna fiska sem eru snöggir í hreyfingum og þurfa að 

hreyfa sig hratt eins og til dæmis þorskur og ýsa. Túnfiskur er svo dæmi um fisk sem hefur 

bæði hvíta og rauða vöðva (Brown, 2010) . 

Vöðvar fiska mynda fiskholdið sjálft en 

vöðvamagn þeirra fer eftir tegund. Á 

báðum hliðum fiska eru vöðvahnyklar sem 

hreyfast til skiptis, þannig að fiskarnir 

hreyfa sig í S-laga hreyfingum og komast 

þannig áfram (Þórólfur Antonsson og 

Guðni Guðbergsson, 1996).  

 Uggar eru einkennandi fyrir fiska, þeir 

eru mismunandi eftir tegundum og geta 

verið mismargir. Uggar skiptast yfirleitt í tvo flokka, samstæða ugga og staka ugga. 

Samstæðu uggana má finna í pörum báðum megin á líkama fiska, en þeir stýra ferð 

fisksins, dæmi um slíka ugga eru eyruggar sem eru aftan við tálknin og kviðuggar sem eru 

neðan á fiskinum. Stöku uggarnir eru bakuggar og eru þeir á miðri hrygglínu, þeir geta 

verið allt að þrír. Raufaruggar eru líka stakir og geta verið einn eða tveir á kviðlínu fisksins. 

Stöku uggarnir stjórna stöðuleika fisksins. Sporðurinn er þar að auki líka stakur uggi 

(Burnie, 2008; Chester, 1984; Muus og Nielsen, 1999). Uggar gegna mismunandi hlutverki 

en megin hlutverk þeirra er að stjórna hreyfingum fiska (Chester, 1984). Að auki nota 

fiskar ugga til að laða til sín maka, verja óðul og lokka til sín bráð (Burnie, 2008). 

 Húð fiska er tvískipt, innra og ytra lag sem getur verið misþykkt, allt frá einu til 20 

húðlaga en það fer eftir því hvaða hluta fisksins um ræðir (Muus og Nielsen, 1999). 

Hreistrið er fast við húðina en er þó breytilegt eftir tegundum og gert úr mismunandi efni. 

Flestir beinfiskar hafa hreistur sem er fast í öðrum endanum en laust í hinum. Á 

beinfiskum er hreistrið þykkt og gert úr beini, breiðari endinn snýr út og gefur fiskum 

hrjúfa áferð. Flestir beinfiskar hafa slíkt hreistur og er það kallað diskahreistur eða 

kambhreistur. Hreistrið er þakið þunnu lagi af húð sem gefur frá sér slím til þess að vernda 

Mynd 1 - Þorntindar (e) 

Mynd 2 - Uggar 
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fiskana fyrir sníkjudýrum, smitberum og fleiru. Þó geta sumar fisktegundir annað hvort 

haft stórar hreisturplötur eða ekkert hreistur en laxfiskar hafa smátt eða ekkert hreistur á 

meðan ýsa hefur stórt hreistur (Burnie, 2008; Karl Gunnarsson, Gunnar Jónsson, Ólafur 

Karvel Pálsson og Jón Baldur Hlíðberg, 1998). Margar tegundir fiska hafa hreistur sem 

hægt er að aldursgreina þá eftir en árhringir myndast í hreistrinu líkt og árhringir hjá trjám 

(Muus og Nielsen, 1999). 

 Í gegnum tálknin taka fiskar til sín súrefni í blóðið. Tálknin eru fest í tálknboga sem eru 

sitthvoru megin á hliðinni fyrir aftan munninn. Tálknin eru grind úr beini eða brjóski sem 

er ofið háræðaneti (Burnie, 2008). Fiskurinn opnar munninn og inn streymir súrefnisríkt 

vatn, þá opnar fiskurinn tálknlokin og hleypir vatninu út en tekur súrefnið inn í blóðrásina 

(Chester, 1984). 

Það fer eftir tegundum fiska hvernig æxlun á sér stað. Yfirleitt er um ytri frjóvgun að 

ræða en hjá sumum tegundum verður innri frjógvun en þeir fiskar gjóta lifandi seiðum 

(hitabeltisfiskar). Við ytri frjóvgun hrygnir hrygnan (sem er kvenkyns fiskur) hrognum og 

hængurinn (sem er karlkyns fiskur) sprautar sæði yfir hrognin, þannig frjóvgast hrognin og 

verða að seiðum sem að lokum verða fiskar. Hrygning er mismunandi eftir tegundum, til 

dæmis hrygna úthafsfiskar yfirleitt hrognum í gríðarlega miklu magni þar sem stór hluti 

þeirra drepst áður en þau ná að verða fullvaxta. Vegna þess hve létt þau eru þá fljóta þau 

um og verða því seiðin óvinum að bráð eða þau svelta til dauða. Dæmi um slíka fiska er 

þorskur og ýsa. Aðrar tegundir, eins og lax, hrygnir hrognum sem eru þyngri en hrogn 

úthafsfiska, þannig festast hrognin við plöntur í vatninu og fá þannig meiri vernd. Sumir 

fiskar vernda líka hrognin sín fyrir óvinum, þrífa þau og bera í þau næringu. Það er 

mismunandi eftir tegundum hversu oft fiskar hrygna. Sumir fiskar hrygna nokkrum sinnum 

á ári, aðrir bara einu sinni á ári og einhverjir eingöngu einu sinni á ævinni. Það eru átök 

fyrir fiskinn að hrygna og sumir fiskar drepast stuttu eftir hrygningu (Burnie, 2008). Margir 

fiskar leita til sömu staða og þeir sjálfir klöktust út á en það útskýrir til dæmis af hverju 

laxinn gengur upp í árnar til þess að hrygna. Laxinn þræðir strendur landsins þar til hann 

kemur að þeim stað sem hann sjálfur ólst upp á (Karl Gunnarsson o.fl., 1998). 
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3 Magur fiskur og feitur fiskur  

Ýsa (Melanogrammus aeglefinus), þorskur (Gadus morhua Linnaeus), lax (Salmo salar 

Linnaeus) og bleikja (Salvelinus alpinus) eru þær fjórar tegundir fiska sem fjallað verður 

um í þessum kafla. Þessum fiskum má skipta upp í tvo flokka, magra fiska og feita fiska. 

Magur fiskur geymir fitu í lifur og hefur minna en 5% af fitu í fiskholdi, má þar nefna ýsu 

og þorsk. Feitur fiskur geymir fitu í vöðvum og inniheldur hann 10% eða meira af fitu, 

feitir fiskar eru til dæmis lax og bleikja. Feitir fiskar geyma ekki fitu í lifrinni en ef fita finnst 

í lifur feitra fiska er það merki um að fiskurinn sé vannærður eða að fæði hans sé lélegt 

(Brown, 2010; Havforskningsinstituttet, 2015; Matís, e.d-b). 

3.1 Magur fiskur 

Ýsa (Melanogrammus aeglefinus) er silfurgrár 

botnfiskur sem er dökk að ofan, grá á hliðum 

og með hvítan maga. Hún hefur stóra svarta 

bletti yfir eyruggum, skeggþráð og rák eftir bol 

að sporði. Ýsan er með þrjá bakugga, tvo 

kviðugga og par af eyruggum. Talið er að hún geti að hámarki orðið 14 kg og að minnsta 

kosti 15 ára gömul. Þegar að ýsan er veidd er hún yfirleitt um 50-65 cm löng og 1,5-2 kg 

(Karl Gunnarsson o.fl., 1998; Matís, 2015e).  

 Ýsa er magur fiskur og er algengasta fiskafurðin sem Íslendingar borða. Í 100 g af 

hrárri ýsu eru 82 kcal, 0,6 g fita, 18,9 g prótein og engin kolvetni (Matís og Lýðheilsustöð, 

2003). Ýsa er fitulítil og próteinrík sem er einkennandi fyrir magra fiska.  

Þorskur (Gadus morhua Linnaeus) er 

botnfiskur líkt og ýsa en getur þó einnig 

fundist í strandsjó. Hann er straumlínulaga, 

með stóran kjaft, stóran haus, stóreygður og 

með skeggþráð á höku. Skeggið notar hann til 

þess að leita að fæðu á botni sjávar. Hann hefur þrjá bakugga, tvo kviðugga og stóra 

eyrugga. Rák er á hlið þorsksins sem er mjög áberandi. Fullþroska þorskar eru gulgráir á 

baki og hliðum, ljós að neðan og með dökka depla. Litur þorskins er þó breytilegur eftir 

aldri og umhverfi hans. Þorskar sem lifa í þaraskógum eru yfirleitt rauð- eða brúnleitir en 

þeir litir henta þaraskógarumhverfinu vel (Matís, 2015f; Muus og Nielsen, 1999). 

Þorskurinn getur orðið allt að 30 ára gamall, allt að tveir metrar á lengd og 50 kg. 

Mynd 3 - Ýsa 

Mynd 4 - Þorskur 
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Algengast er þó að hann sé um 3-7 kg þegar að hann er veiddur og um 70-90 cm. 

Þorskurinn er því aðeins stærri en ýsan (Karl Gunnarsson o.fl., 1998; Matís, 2015f). 

 Þorskurinn er annar algengasti fiskurinn sem Íslendingar borða. Fituinnihald hans er 

undir 5 g og því er hann magur. Í 100 g af hráum þorski eru 78 kcal, 0,5 g fita, 18,1 g 

prótein og engin kolvetni (Matís og Lýðheilsustöð, 2003). Eins og sjá má er þorskurinn 

próteinríkur, fitulítill og kolvetnasnauður en með fituríka lifur. Þorskalifrin er nýtt til 

frekari vinnslu og úr henni er gert þorskalýsi.  

 

 Ýsa og þorskur, nýting og meðhöndlun 

Það er hægt að matreiða ýsu á marga vegu og nýta flesta hluta hennar, sem dæmi má 

nefna: 

 

Flök – Algengasta aðferðin við að nýta ýsu, með eða án 

roðs.  

 

 

 

 

Þverskornar steikur – Fiskurinn er þverskorinn með 

beini og roði. 

 

 

 

 

Hnakkastykki – Þykkasti og fremsti hluti flaksins nýttur. 

 

 

 

 

 

Mynd 5- Flök 

Mynd 6 - Þverskorinn fiskur 

Mynd 7 - Hnakkastykki 
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Nýta má þorskinn á sama hátt og ýsuna en þar að auki: 

 

Fjórðungsskorinn – Þar sem hvoru flaki er skipt í tvo 

hluta. 

 

 

 

 

Beinlausar steikur – Þykkasti hluti fisksins eða 

hnakkinn er þverskorinn í beinlausar steikur, með 

eða án roðs.  

 

 

 

(Matís, 2015b).  

 

Bæði ýsa og þorskur henta vel í allskonar rétti og skiptir oft ekki máli hvor fisktegundin er 

notuð. Hægt er að sjóða, gufusjóða, steikja, ofnbaka og djúpsteikja fiskinn, en þekktast er 

að ýsan sé soðin eða steikt í raspi (Matís, e.d-c).  

  

 Saltfiskur  

Á Íslandi hefur saltfiskur verið framleiddur frá 16. öld. Þorskurinn er yfirleitt sú tegund 

sem er notuð í saltfisk þó aðrar bolfisktegundir hafi einnig verið nýttar við 

saltfisksframleiðslu (Matís, 2012b). Hér áður fyrr var algengasta aðferðin að vinna saltfisk 

að salta hann fyrst og þurrka hann síðan. Vinnsluferlið fór þannig fram að eftir að fiskurinn 

var veiddur var hann þvegin vel, bæði roð og fiskhold. Stundum var hann látinn liggja í kös 

áður en hann var saltaður en það var til þess að ná sem mestum vökva úr honum. Þar á 

eftir var hann flattur út, staflað í stæður og saltaður. Oft var honum svo umstaflað og 

saltað aftur en þá var minna salt notað en fyrr. Efir þetta ferli var hann svo þurrkaður 

þannig að hann var breiddur út að morgni og svo tekinn inn að kvöldi en það fór allt eftir 

veðri og gat þessi aðferð tekið um 4-6 vikur. Seinna meir þótti sú aðferð ekki borga sig þar 

sem hún var tímafrek og vinnuaflið orðið dýrt, farið var því að vinna og selja 

blautverkaðan saltfisk þar sem kaupandinn sá um að þurrka hann sjálfur síðar (Matís, 

Mynd 8 - Fjórðungsskorin flök 

Mynd 9 - Beinlausar steikur 
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2012b). Söltun er ævagömul aðferð við að geyma matvæli sem byggir á því að draga 

vökvann úr frumum hráefnisins. Ástæða þess að matur var saltaður í gamla daga var til að 

auka geymsluþol hans en við söltun er komið í veg fyrir vöxt örvera sem skemma matvæli. 

Þegar fiskur er saltaður er verið að minnka vatnsinnihald vöðva hans og þegar hann er 

fullunnin þá er salthlutfall hans um 17-21%. Flestar örverur lifa ekki í meira en 10% salti 

þó dæmi séu til um örverur sem lifa ekki nema við 20% söltun, þær örverur kallast 

saltkærar örverur og er kjörskilyrði þeirra 20% saltstyrkur (Matís, 2012a). Söltun var 

mikilvæg aðferð við geymslu matar yfir vetrartímann þar sem aðaltími fæðuöflunar var að 

sumri til og það þurfti að vera hægt að geyma matinn lengi (Hallgerður Gísladóttir, 1999). 

Þó tæknin í dag bjóði upp á einfaldari máta til þess að geyma fiskinn er saltfisksverkun 

enn mikil.   

 Við nútímavinnslu á saltfisk þarf gæta þess að hafa gott hráefni, fisk sem er vel 

blóðgaður og vel hreinsaður af innyflum. Ef hann er ekki vel hreinsaður geta gerlar 

skemmt fiskinn en blóð er til dæmis góð næring fyrir gerla og draga þeir úr geymsluþoli 

afurðarinnar (Matís, 2012b). Gott hráefni er því nauðsynlegt til að fá góðan saltfisk. Það 

þarf að flaka fiskinn og hreinsa vel, taka burtu laus bein, snyrta þunnildi og gott getur 

verið að skera flökin í bita. Fiskurinn eru látin liggja í saltpækli í 2-3 daga í kæli. Á þessu 

stigi dregur fiskvöðvinn í sig salt og á sama tíma minnkar vatnið í vöðvunum. Næsta stig er 

þurrsöltun þar sem fiskurinn er settur í fat með götum, svo vökvinn sem myndast geti 

lekið frá í stað þess að safnast upp. Eftir það er fiskurinn þakinn grófu salti og það er 

mikilvægt að saltið nái yfir allan fiskinn og ekki sjáist í hann. Þannig er hann látinn bíða í 6-

7 daga í kæli en þá er umsaltað og hann látinn bíða í aðra 6-7 daga. Að söltun lokinni hefur 

fiskurinn náð 17-21% salthlutfalli. Hann er þó ekki borðaður með svo háu salthlutfalli, 

nauðsynlegt er að útvatna fiskinn áður en hann er matreiddur. Við útvötnun er fiskurinn 

lagður í ferskt vatn og við það dregst saltið aftur úr fiskholdinu og salthlutfallið minnkar 

niður í 2-3%. Það getur þurft að skipt um vatn ef fiskurinn er mjög saltur. Eftir að fiskur 

hefur verið útvatnaður geymist hann stutt og því mikilvægt að frysta hann eða geyma í 

kæli (Matís, 2012a).  
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3.2 Feitur fiskur 

Lax (Salmo salar Linnaeus) er ein þeirra 

fisktegunda sem flakkar á milli sjávar og 

ferskvatns (Matís, 2015d). Laxinn er 

silfurlitaður, með X-laga bletti fyrir ofan 

rák. Hann hefur einn bakugga og 

svokallaðan veiðiugga sem er staðsettur á 

milli bakugga og sporðs. Á hliðum er laxinn 

með eyraugga og svo kviðugga sem eru staðsettir aftarlega á kvið hans eða rétt fyrir 

framan gotrauf (Muus og Nielsen, 1999; Þórólfur Antonsson og Guðni Guðbergsson, 

1996). 

 Í sjónum er lax yfirleitt einfari og heldur sig í 

efri lögum sjávar. Þegar hann kemur svo að landi 

og fer upp í árnar til að hrygna er hann feitlaginn 

og vel út lítandi. Roð hans verður þykkt og 

skærrautt og fær það svarta og rauða bletti. Neðri 

kjálki karlkyns laxins verður króklaga og tennurnar 

verða sterklegar. Eftir að hrygningu líkur verður 

fiskurinn horaður og máttfarinn. Þeir sem lifa hrygningartímabilið af fara svo aftur til 

sjávar þar sem þeir fá silfurlitinn sinn aftur og kjálki karlkyns laxsins verður eðlilegur á ný 

(Muus og Nielsen, 1999).  

 Lax er feitur fiskur þar sem fituinnihald í vöðvum hans fer yfir 10%. Í 100 g af hráum 

laxi eru 187 kcal, 11,9 g fita, 19,9 g prótein og engin kolvetni (Matís, 2015d). Þegar talað 

er um feitan fisk er átt við að hann innihaldi holla fitu og því mælt með að fólk borði feitan 

fisk í bland við magran. Í feitum fiskum má finna mikið magn ómega-3 fitusýra, en ómega-

3 eru lífsnauðsynlegar fitusýrur sem líkami 

okkar framleiðir ekki sjálfur og því þurfum 

við að fá hana úr fæðunni.  

 Bleikja (Salvelinus alpinus) dregur nafn 

sitt af rauðbleikum kviðlitnum. Bleikjan 

heitir í raun Heimskautsbleikja og lifir 

bæði í vötnum og sjó. Bleikjan fer úr sjó og 

upp í ferskvatn til að hrygna, en sú bleikja 

sem lifir í sjó er kölluð sjóbleikja. Til eru bleikjur sem lifa eingöngu í ferskvatni og þá í 

súrefnismiklum og köldum vötnum þar sem botninn frýs ekki (Matís, 2015a). Bleikjan er 

ekki ósvipuð og laxi en er öll fíngerðari. Hún er fremur hauslítil, með fíngert hreistur og 

Mynd 11 - Lax 

Mynd 12 - Króklaga kjaftur 

Mynd 10 - Bleikja 
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beina hliðarrák. Á hrygningartímabilinu breytist útlit hennar og verður hún dökk á baki og 

bleik eða rauð á kvið. Uggarnir verða dökkir og fær hún hvítar uggarendur. Karlkyns 

bleikjan fær þar að auki svokallaðan gogg líkt og laxinn en þó ekki eins áberandi og stóran 

(Þórólfur Antonsson og Guðni Guðbergsson, 1996). Bleikjan er feitur fiskur en í 100 g af 

hrárri bleikju er að finna 185 kcal, 12,1 g fitu, 18,9 g prótein og engin kolvetni (Matís, 

2015a). Líkt og í laxinum má finna mikið magn af ómega-3 fitusýrum í bleikjunni (Ólafur 

Reykdal o.fl., 2011). 

 

 Lax og bleikja, nýting og meðhöndlun 

Eins og aðra fiska má nýta lax og bleikju á ýmsa vegu. Margar aðferðir eru í boði og hægt 

er að nýta flesta hluta þessara tegunda, sömu aðferðir henta þó ekki báðum fiskum þar 

sem bleikjan er heldur minni en laxinn. Algengt er að nýta flök fiska og á það einnig við um 

lax og bleikju. Algengt er að lax og bleikja séu soðin, steikt, grilluð eða bökuð í ofni. 

Nýting á laxi: 

 

Flök með eða án roðs - Algengasta aðferðin við 

nýtingu, með eða án roðs. 

 

 

Þverskornar sneiðar – Fiskurinn er skorinn í hæfilega 

þykkar sneiðar með beini og roði.  

 

 

 

 

Beinlausar steikur - Þar sem þykkasti hluti fisksins 

eða hnakkinn er þverskorinn í beinlausar steikur, 

með eða án roðs. 

 

Mynd 13 - Flök 

Mynd 14 - Þverskorinn fiskur 

Mynd 15 - Beinlausar steikur 
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Sporðstykkjasneiðar - Sneiðar eru þverskornar úr 

beinlausum sporðstykkjum, en það hentar vel fyrir 

fiska með stóran sporð.  

 

 

 

 

Nýting á bleikju 

Samflök – Gott að nota smærri fiska, flökin látin 

hanga saman á kvið eða hrygg en hausinn er 

fjarlægður, gott að setja fyllingu í og loka svo aftur.  

 

 

 

 

Samflök með haus – Sama aðferð og samflök nema þá 

er fiskurinn með haus. 

 

 

 

Fjórðungsskorin - Flök þar sem hvoru flaki er skipt í tvo 

hluta.  

 

 

 

 

Heill fiskur – Haus, sporður og tálkn fjarlægð, 

blóðgaður, slægður og þveginn.

 

 

 

(Matís, 2015b).  

Mynd 16 - Sporðstykkjasneiðar 

Mynd 17 - Samflök 

Mynd 18 - Samflök með haus 

Mynd 19 - Fjórðungsskorin flök 

Mynd 20 - Heill fiskur 
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 Aðrar matreiðsluaðferðir 

 

 

 

 

 

Algengast er að sjóða, steikja, grilla eða baka fisk. Ekki er þó allur fiskur eldaður og hægt 

er að útbúa hann á þann veg að hann sé borðaður hrár. Hægt er að nota aðferð sem 

kallast ceviche en það er aðferð frá Mexíkó þar sem hrár hvítur fiskur er sett í kryddlög úr 

sítrónu, grænmeti og kryddjurtum, sítrusinn hefur þau áhrif að við þessa aðferð breytast 

próteinin og hefur sömu áhrif á fiskinn og ef hann væri eldaður með hita. Svo má nefna 

sushi og shasimi sem er upprunið í Japan og hefur verið vinsælt. Þá er hrár fiskur á borð 

við makríl, lax, túnfisk og fleira yfirleitt borið fram með engifer, sojasósu og hrísgrjónum 

en áhersla er lögð á að hráefnið sé sem ferskast (Norman og Nanna Rögnvaldardóttir, 

2007). Hringormar geta þó fundist í hráum fiski og hafa þeir heilsuspillandi áhrif á fólk, því 

þarf að gæta að meðhöndla fiskinn rétt svo að slíkir ormar séu ekki til staðar þegar 

borðaður er hrár fiskur. Til þess að koma í veg fyrir að hringormar eða önnur sníkjudýr lifi í 

hráum fisk þarf að frysta fiskinn í að minnsta kosti í 24 klukkustundir þannig að kjarnhiti 

fisksins sé -20°C eða -35°C í 15 klukkustundir (Andreoletti o.fl., 2010; Mast.is, 2017). Þá er 

það ein vinsælasta aðferðin til að verka hráan lax en það er að grafa hann. Þá er hann 

grafinn í kryddi og er aðferðin upprunalega frá Skandinavíu. Eldri aðferð við að grafa lax 

var að hylja laxinn með salti og grafa hann í jörðina, en aðferðin við að grafa lax í dag er 

byggð á því (Barthouil, 2015; Norman og Nanna Rögnvaldardóttir, 2007).  

 

 Grafinn fiskur  

Þegar fiskur er grafin þarf að byrja á því að búa til 

kryddblönduna. Í kryddblönduna er algengt að nota salt, 

sykur, dill og piparkorn, en auk þess er einnig hægt að nota 

telauf og sítrónubörk. Hluta af blöndunni er svo dreift á 

bakka og er gott að hafa grisju undir. Hráa fiskinum er svo 

komið fyrir ofan á kryddblöndunni og roðið látið snúa 

niður. Stundum eru skornar rákir í roðið áður en það er lagt 

á kryddblönduna en það er gert svo fiskurinn dragi í sig mareneringuna báðum megin. 

Mynd 21 - Ceviche Mynd 22 - Sushi Mynd 23 - Shasimi 

Mynd 24 - Grafinn fiskur 
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Restin af kryddblöndunni er sett ofan á fiskinn og þrýst niður ofan í fiskholdið. Grisjan er 

svo vafin þétt utan um fiskinn og best er að setja þungt skurðarbretti eða þungan pott 

ofan á. Þetta er látið standa í kæli í um tvo sólarhringa en snúa þarf flakinu á 12 tíma 

fresti. Þegar fiskurinn hefur verið tvo sólarhringa í kæli er grisjan tekin utan af og 

kryddblandan skoluð af undir rennandi vatni. Einnig er hægt að vefja fiskinn í álpappír eða 

pakka honum í plastpoka og snúa eins og áður segir (Granqvist og Swanberg, 2018; 

Norman og Nanna Rögnvaldardóttir, 2007). 



21 

4 Skelfiskur 

Skelfiskur tilheyrir ekki flokki fiska heldur liðdýra. Liðdýr skiptist svo niður í nokkra flokka 

og þar undir má finna flokk krabbadýra en ákveðin tegund krabbadýra er kölluð skelfiskur 

og má þar nefna rækju, humar og krabba (Burnie, 2008; Matís, e.d-a). Krabbadýr eru 

liðdýr og eru liðdýr sögð þrír fjórðu hluti allra dýrategunda heims. Í flokki liðdýra má 

einnig finna skordýr, fjölfætlur og köngulær. Krabbadýr er mjög stór og fjölbreyttur hópur 

af dýrum, allt frá vatnsflóm sem eru agnarsmáar og rétt sýnilegar með berum augum yfir í 

krabba og humra sem eru sumir hverjir stærstu núlifandi dýr í þessum flokki. Flest 

krabbadýr lifa í vatni eða sjó þó dæmi séu um krabbadýr sem lifa á landi (Burnie, 2008). 

Um 67.000 tegundir af krabbadýrum eru þekktar í heiminum (Náttúrufræðistofnun 

Íslands, e.d). 

4.1 Uppbygging krabbadýra 

Krabbadýr hafa tvo fálma, augu sem eru samsett á stilkum og skel sem er styrkt með 

kalsíumkarbónati. Höfuð og frambolur er oftast hulinn skildi þar sem framhluti skjaldarins 

myndar skjaldarnef. Á frambolnum geta svo verið mismargir liðir og afturbolurinn endar á 

halaplötu. Útlimir krabbadýra eru með klofna enda og hvor endinn er sérhæfður til ýmissa 

verka eins og t.d til þess að skynja umhverfið, öndun og eggjaklak. Það er svo fremsta par 

útlimanna á frambol dýrsins sem er með sterkar klær sem nýttar eru til þess að ná í æti og 

verja sig. Næstfremsta par útlima á frambolnum hefur yfirleitt tálkn (Burnie, 2008).  

 

 Skelfiskur 

Humar (Nephrops norvegicus) eða leturhumar eins og 

hann í raun heitir er eini humarinn sem veiddur er við 

Ísland. Hann er rauðgulur/appelsínurauður á litinn og 

skiptist í haus og hala eða frambol og afturbol. 

Frambolurinn er myndaður úr einni skel. Fremst á 

honum er trjóna og hvoru megin við trjónuna eru 

augun. Undan trjónunni koma tvö pör af fálmurum. 

Tveir stuttir, sem eru tvískiptir og eru í raun fjórir og svo tveir fálmarar sem eru álíka langir 

og humarinn sjálfur. Í heildina líta þeir þá út fyrir að vera sex talsins. Neðan á frambolnum 

eru svo fimm pör af gangfótum. Fremsta parið eru griparmar sem humarinn notar meðal 

annars til fæðuöflunar. Griparmarnir geta verið misstórir og tennurnar í gripklónum 

misgrófar. Hinir fjórir fæturnir eru litlir með gripklóm á endunum. Afturbolur eða halinn er 

liðskiptur og er gerður úr sex liðum og er skel yfir hverjum lið. Hver liður hefur tvo 

Mynd 25 - Humar 
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sundfætur sem enda báðir í tveimur blöðkum. Aftast á halanum eru svo fimm 

halablöðkur. Humar fjölgar sér þannig að kvendýrið leggst á bakið og karldýrið sprautar 

sæði sínu inn í sáðrás við fremstu halafæturna, sæðið safnast saman í sáðsekk og ári 

seinna eða í maí og júní hrygnir kvendýrið. Eggin fara þá úr hrognasekk og í gegnum 

sáðsekkinn og frjóvgast þannig á leiðinni. Þá fara þau út um gotrauf og límast á halann við 

sundfæturna og eru þar þangað til að þau þroskast en það getur tekið um eitt ár. Þegar 

tími er til komin að eggin klekjist út þá sleppir kvendýrið lirfunum út í vatnið, þau fljóta við 

yfirborðið og þroskast þar í 2-3 vikur áður en þau verða botnlæg. Hvert dýr æxlast 

eingöngu annað hvert ár (Karl Gunnarsson o.fl., 1998). 

Íslenska humarinn er að finna við suðurströndina í hlýjum sjó. Hann heldur sig í um 

100-300 metra dýpi í sand- eða leirbotni. Algengasta stærðin sem er veidd er 3,5 cm 

(kvendýr) og 4,5 cm (karldýr) (Karl Gunnarsson o.fl., 1998; Matís, 2015c). Humar 

inniheldur 74 kcal í 100 g, 0,6 g fitu, 17,6 g prótein og engin kolvetni (Matís, 2015c). 

Rækja (Pandalus borealis) er ekki ósvipuð humri í 

útliti og byggingu en þó ekki alveg eins. Rækjan er 

margfalt minni en humar en meðalstærð rækju er 85-

150 mm. Rækjan skiptist í frambol og afturbol. 

Frambolurinn er ein heil skel og hefur frambolurinn 

tennta trjónu og fjóra fálmara. Fálmararnir skiptast í 

tvö pör, tveir fálmarar hvoru megin við trjónuna. Neðri 

fálmararnir eru lengri en þeir efri og eru um fjórföld lengd rækjunnar. Augun eru svo 

hvoru megin við trjónuna. Neðan á frambolnum eru fimm pör af gangfótum til að ganga á 

sjávarbotninum. Afturbolurinn er liðskiptur og er gerður úr sex liðum, aftast á honum er 

sporður sem er úr fimm blöðkum. Á afturbol eru fimm pör af sundfótum sem rækjan 

notar til þess að koma sér hægt áfram. En til þess að komast hratt þá slær hún halanum 

snögglega undir sig og fer þannig hratt aftur á bak. Rækjan er merkileg að því leyti að hún 

er tvíkynja. Fyrst um sinn er hún karlkyns en um 2-6 ára aldur breytir hún um kyn og 

verður kvenkyns. Rækjan fjölgar sér á þann hátt að karlkyns rækja sprautar sæði sínu í 

kvendýrið, það gerist stuttu eftir að kvendýrið hefur skipt um skel og er skel hennar ennþá 

ný og lin. Egg rækjunnar færast eftir eggjaleiðara, í gegnum sæðið og frjóvgast þannig á 

leiðinni. Eggin límast svo við halafætur hennar þar sem hún geymir eggin í yfir 

vetrartímann og svo klekjast þau út að vori. Sá tími sem rækjan geymir egg sín undir hala 

getur verið mismunandi en hitastig á hverjum stað getur haft áhrif á það og er tíminn 

styttri eftir því sem hitastigið er hærra. Það sama á við um hvenær rækjan skiptir um kyn, 

eftir því sem hitastigið er hærra því fyrr breytist hún úr karlkyns rækju yfir í kvenkyns 

Mynd 26 - Rækja 
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rækju (Karl Gunnarsson o.fl., 1998; Matís, 2014). Næringargildi rækju eru 69 kcal í 100 g, 1 

g fitu, 15,8 g prótein og engin kolvetni (Matís, 2014). 

 

 Humar og rækja, nýting og meðhöndlun 

Eins og fiskinn má nýta humarinn og rækjuna á ýmsa vegu. Hægt er að gera að lifandi 

humri en það er sjaldgæft á Íslandi þar sem annarskonar humar er notaður við þessa 

aðferð heldur en sá sem við þekkjum. Ef gera á að lifandi humri er gott að geyma lifrina og 

hrognin þar sem þau nýtast vel í sósur, kryddsmjör eða fyllingar. Þegar gert er að lifandi 

humri er hausinn skorinn í tvennt með beittum hníf, hausinn er snúinn af og lifrin og 

hrognin tekið úr en það er að finna í frambol humarsins. Það er einnig hægt að sjóða 

heilan lifandi humar og vinna hann svo. Þá er lifandi humar settur í pott með sjóðandi 

vatni og hann soðin þar til skelin verður rauð (Norman og Nanna Rögnvaldardóttir, 2007). 

Sú aðferð að gera að lifandi humri er hinsvegar ekki talin mannúðleg í dag og búið er að 

banna hana í nokkrum löndum en Sviss og einnig Ítalía eru meðal þeirra landa sem hefur 

sett bann á slíkar aðferðir. Talið er að best sé að aflífa humarinn svo að hann drepist 

samstundis eða verði meðvitundarlaus þar til hann deyr. Dæmi um slíka aflífun er til 

dæmis með því gefa honum rafstuð, en þá verður hann meðvitundarlaus á um 1 sekúndu 

og þjáist ekki við aflífunina (Swissinfo, 2018; Wedderburn, 2018). Ekki þarf að elda humar 

með haus, halinn er einn notaður á þeim humri sem þekkist hér á Íslandi og er hann þá 

annaðhvort eldaður með skelinni eða kjötið tekin úr henni (Norman og Nanna 

Rögnvaldardóttir, 2007).  

 Þegar skelfletta og garnhreinsa á rækju og humar þarf að taka hausinn frá halanum. 

Skelin er plokkuð af, grunnur skurður er svo gerður endilangt eftir holdinu til þess að 

komast að görninni sem er svo fjarlægð. Það er þó líka hægt að garnhreinsa án þess að 

skera en þá er best að nota mjóan pinna til að krækja í görnina og draga hana út. 

Afganginn af skeldýrunum má þá nýta að einhverjum hluta líka en bæði klær og skel er 

gott að nota í soð og súpur (Norman og Nanna Rögnvaldardóttir, 2007). 
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Mynd 27 - Gert að humri Mynd 28 - Rækja skelflett 

Mynd 30 - Rækja garnhreinsuð Mynd 29 - Garnhreinsað með pinna 
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5 Ráðleggingar landlæknis 

Hollar matarvenjur geta komið í veg fyrir alvarlega langvinna sjúkdóma og því er mikilvægt 

að huga vel að fæðuvali. Að velja næringarrík og holl matvæli er mikilvægt og æskilegast 

er að hafa fæðuvalið sem fjölbreyttast. Fjölbreytt og hollt mataræði skiptir ekki eingöngu 

máli heldur þarf einnig að huga að skammtastærðum og að auki hreyfingu. Jafnvægi í 

mataræði og hreyfingu stuðlar að betri líkamlegri og andlegri hreysti auk þess að koma í 

veg fyrir langvinna sjúkdóma. Samkvæmt ráðleggingum Embættis landlæknis um fæðuval 

er áhersla lögð á grænmeti, ávexti, ber, hnetur, fræ, heilkornavörur, baunir, linsur, feitan 

fisk, magran fisk, hollar olíur, fituminni mjólkurvörur, magurt kjöt og vatn (Embætti 

landlæknis, 2017).  

 

5.1 Mikilvæg vítamín og steinefni  

Fiskur, bæði magur og feitur, er eitt af því sem Embætti landlæknis leggur áherslu á að 

ætti að vera hluti af hollu mataræði fólks. Æskilegt er að fiskur sé borðaður tvisvar til 

þrisvar sinnum í viku og ætti ein þeirra máltíða að vera feitur fiskur (Embætti landlæknis, 

2017). Það eru ýmis atriði sem gera fisk mikilvægan fyrir heilsu okkar. Fiskur hefur að 

geyma ýmis vítamín, stein- og snefilefni og má þar nefna D-vítamín, joð, selen og járn en 

sjávarfang er helsta uppspretta þessara efna (Matís, e.d-b).  

 D-vítamín og ómega-3 fitusýrur eru aðal ástæða þess að mælt er með að hluti af 

fiskneyslu okkar sé feitur fiskur. Þessi næringarefni er að finna í meira mæli í sjávarfangi 

en öðrum matvælum (Embætti landlæknis, 2017).  

 D-vítamín eins og fyrr segir er ríkulegt í feitum fiski og þorskalýsi en þorskalýsi er 

unnið úr lifri þorsksins og inniheldur það einnig A og E-vítamín (Matís, e.d-b). D-vítamín 

fáum við í gegnum húðina frá sólinni en sökum þess hve lítið sólin skín á Íslandi er 

nauðsynlegt að við fáum D-vítamínið úr fæðunni. Fáar fæðutegundir gefa okkur D-vítamín 

en til viðbótar við fiskinn má finna viðbætt D-vítamín í mjólkurvörum og sumu 

morgunkorni en það er fiskurinn, fiskafurðir og fiskiolíur sem helst geta uppfyllt D-vítamín 

þörf okkar. Því er ráðlagt að borða feitan fisk, mjólkurvörur og taka lýsi eða D-vítamín 

töflur (Embætti landlæknis, 2017; National Institutes of Health, 2018; Soffía Jónsdóttir, 

2017). 

 D-vítamín skortur getur haft alvarlega heilsufarslega kvilla í för með sér. D-vítamín er 

mikilvægt fyrir beinin þar sem það hjálpar við frásog kalks en kalk er nauðsynlegt fyrir 

uppbyggingu og viðhald beina. Við alvarlegan D-vítamínskort er meðal annars hætta á 

beinþynningu og beinbrotum hjá eldra fólki. Hjá börnum getur D-vítamínskortur valdið 
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beinkröm en þá verða beinin mjúk. Þau vaxa ekki eðlilega og standast ekki það álag sem 

þau verða fyrir t.d. verða börnin hjólbeinótt. Á Íslandi hefur beinkröm aukist meðal barna 

en tengja má þá greiningu við börn sem eru á sérfæði vegna óþols, þá oft þar sem 

mjólkurvörur eru takmarkaðar og kalkinntaka þar af leiðandi lítil en kalk og D-vítamín 

vinna vel saman (Brown, 2010; Soffía Jónsdóttir, 2017). D-vítamín hjálpar til við 

kalkupptöku og því er nauðsynlegt að fá kalk úr fæðunni (Inga Þórsdóttir og Ingibjörg 

Gunnarsdóttir, 2005). Rannsóknir hafa sýnt fram á það að D-vítamín skortur tengist 

ýmsum sjúkdómum og má þar nefna sykursýki af gerð 1 og 2, hækkandi blóðþrýstingi, 

hjartaáföllum og heilablóðföllum (National Institutes of Health, 2018; Soffía Jónsdóttir, 

2017). 

 Joð er snefilefni og þjónar helst þeim tilgangi að taka þátt í myndun 

skjaldkirtilshormónsins týroxíns en það stjórnar meðal annars orkunýtingu líkamans. 

Joðskortur veldur því röskun á starfsemi skjaldkirtils og helstu sýnilegu einkenni hans eru 

stækkun á kirtlinum sem sjá má á hálsinum. Þá er mælt með að barnshafandi konur taki 

aukalega joð vegna aukinni framleiðslu á skjaldkirtilshormón (Agostoni o.fl., 2014a).  

 Selen er snefilefni og tekur þátt í efnaskiptum skjaldkirtilshormóns. Selenskortur getur 

valdið sjúkdómum í liðum og beinum. Skortur á seleni tengist þar að auki ýmsum 

alvarlegum sjúkdómum á borð við krabbamein og hjarta- og æðasjúkdóma (Agostoni o.fl., 

2014b; Ólafur Reykdal, Sasan Rabieh, Laufey Steingrímsdóttir og Gunnlaugsdóttir, e.d). 

 Járn er steinefni sem er byggingareining blóðrauða og sér um flutning súrefnis frá 

lungum til vefja auk þess að taka þátt í efnahvörfum hans. Járn er líka nauðsynlegt fyrir 

ofnæmiskerfið og myndun taugaboðefna sem þroska heilann. Konur á barneignaraldri og 

með barn á brjósti ættu að taka viðbótar járn (Bresson o.fl., 2015) 

 

5.2 Ómega-3  

Ómega-3 fitusýrur eru lífsnauðsynlegar fitusýrur sem við þurfum að fá úr fæðunni þar sem 

líkaminn framleiðir þær í svo litlu magni að það dugir okkur ekki. Ómega-3 fitusýrur 

tengjast betri áhrifum blóðþrýstingsstjórnunar og hafa góð áhrif á hjarta- og æðakerfið. 

Ómega-3 er auk þess mikilvægt fyrir uppbyggingu heila og miðtaugakerfis. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að tenging sé á milli þess að neyta ómega-3 og lægri blóðþrýstings þá 

sérstaklega hjá eldra fólki sem hefur háþrýsting fyrir. Ómega-3 fitusýrur eru einnig 

mikilvægar fyrir fóstur í móðurkviði og ungbörn en ómega-3 er sérstaklega mikilvægt fyrir 

þroska miðtaugakerfis, heila og sjón. Til þess að koma í veg fyrir að fóstur eða börn sem 

eru á brjósti gangi á ómega-3 forða móður ætti móðir að huga vel að ómega-3 inntöku 

sinni. Rannsóknir hafa þannig sýnt fram á að skortur á ómega-3 á meðgöngu getur haft 
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áhrif á fóstur allt upp á fullorðinsár. Skortur á þessum efnum hefur verið tengdur við meiri 

hættu á einhverskonar geðsjúkdómum eins og þunglyndi og jafnvel ADHD (Atli Arnarson 

o.fl., 2012; Coletta, Bell og Roman, 2010; Embætti landlæknis, 2017; Greenberg, Bell og 

Ausdal, 2008; Mohanty. o.fl., 2016). 

Ómega-3 fitusýrur eru fjölómettaðar fitusýrur. Fjölómettaðar fitusýrur má finna í fiski 

og jurtaolíum á meðan mettuðu fituna má meðal annars finna í dýrafitu, smjöri og mjólk. 

Fjölómettuð fita hefur jákvæð áhrifa á blóðfitu, hindrar æðakölkun, storknunareiginleika 

blóðs og hindrar myndun blóðtappa. Mælt er með að forðast mettaða fitu og leggja 

áherslu á að borða fjölómettaða fitu en fjölómettaðar fitusýrur eru fljótandi við stofuhita 

á meðan mettaðar fitusýrur eru harðar (Brown, 2010; Matís, e.d-b).  
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6 Fiskneysla Íslendinga 

Allt til ársins 1990 var fiskur ein aðalfæða Íslendinga og voru Íslendingar sú Evrópuþjóð 

sem borðaði hvað mest af fiski. Árið 2002 var svo gerð landskönnun á mataræði 

Íslendinga. Þar kom fram að miklar breytingar höfðu átt sér stað og að fiskneysla hafði 

minnkað um 30% og var því orðin svipuð og í öðrum Evrópulöndum (Laufey 

Steingrímsdóttir, Hólmfríður Þorgeirsdóttir og Anna Sigríður Ólafsdóttir, 2003). 

Landskönnunin var svo endurtekin árið 2010/2011 sem sýndi nánast sömu niðurstöður og 

úr könnunni 2002. Báðar kannanirnar sýndu mikinn mun á fiskneyslu eftir aldri. Yngri 

aldurshópar (18-30 ára) borðuðu um helmingi minna af fiski en eldri aldurshópar (61-80 

ára) og yngri konur borðuðu minni fisk en karlar, en að öðru leyti var lítill kynjamunur. Að 

meðaltali var fiskneysla 46 g á dag á mann eða um 322 g á viku en ef skoðað er eftir kyni 

þá borðuðu yngri konur eingöngu um 26 g á dag eða 182 g á viku. Ráðleggingar mæla með 

að borða fisk að minnsta kosti 2 sinnum í viku og miðað er við 150 g fyrir hvora máltíð eða 

300 g af fiski á viku. Það þýðir að yngri konur ná eingöngu rétt rúmlega því sem samsvarar 

einni máltíð á viku og eru því að borða helmingi of lítið af fiski miðað við ráðleggingar 

(Hólmfríður Þorgeirsdóttir o.fl., 2011). 

 Lítil fiskneysla hefur ýmsar afleiðingar. Í landskönnuninni árið 2010/2011 má sjá að 

neysla á D-vítamíni var of lágt hjá öllum aldurshópum nema körlum á aldrinum 46-60 ára. 

25% kvenna og 8% karla náðu svo ekki lágmarksþörf fyrir D-vítamín. Þó RDS (ráðlagður 

dagsskammtur) sé ekki náð í síðustu könnun má samt sjá bætingar frá fyrri könnun frá 

árinu 2002 en ástæðu þess má tengja við að meira D-vítamíni hefur verið bætt í lýsið frá 

því þá. Joð er einnig að finna í fiski og það voru aðallega ungar konur sem voru undir 

ráðlögðum dagsskammti af joði. Að meðaltali náðu karlar og eldri konur RDS af joði. Allir 

hópar náðu svo RDS af seleni og gott betur (Hólmfríður Þorgeirsdóttir o.fl., 2011). 
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7 Heimilisfræði 

Heilbrigði og velferð er eitt af sex grunnþáttum menntunar sem nýmenntastefna leggur 

áherslu á. Þar segir að skólar eigi að skapa börnum þær aðstæður til heilbrigðra lífshátta. 

Heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan og í skólum eiga nemendur 

að eflast í að vinna með öðrum, nýta hæfileika sína, taka tillit og mynda jákvætt og 

hvetjandi samfélag. Heimilisfræðin er nátengd þeim áherslum sem heilbrigði og velferð 

leggur upp með og kemur inn á alla þessa þætti sem nefndir voru hér (Margrét 

Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013). 

Heimilisfræði er verkgrein sem á að kenna á öllum skólastigum í grunnskólum 

landsins. Í Aðalnámskrá grunnskóla segir: „heimilisfræðin á að fjalla um manninn, líf hans 

og lífskilyrði, líkamlega og andlegar þarfir.“ Skólinn á að geta haft áhrif á lífsvenjur 

nemenda með fræðslu og verklegri kennslu í matreiðslu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Í heimilisfræði á meðal annars að kenna nemendum 

næringarfræði. Það er mikilvægt að nemendur fái tækifæri til þess að kynnast 

næringarfræði þar sem góð þekking á næringarfræði er grundvallaratriði í heilbrigðu 

líferni. Það er einmitt markmið höfundar þessarar greinargerðar, að nemendur geti tengt 

saman mikilvægi fiskneyslu og heilsufars. Fiskneysla ungmenna í dag er lítil samkvæmt 

nýjustu rannsókn á mataræði íslendinga og því þarf að leggja áherslu á þann fæðuflokk. 

Heimilisfræðin er besta kennslugreinin til að vinna með það enda er það sú grein sem 

leggur áherslu á að miðla slíkum upplýsingum til nemenda (Hólmfríður Þorgeirsdóttir o.fl., 

2011; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Kjarni heimilisfræðinnar er bæði þekking og leikni í heimilistörfum og er matreiðslan 

stór hluti af því, nauðsynlegt er að nemendur kynnist tækninni við að útbúa og matreiða 

matvæli á réttan hátt svo næringarefni varðveitist sem best. Fjölmargar aðferðir er hægt 

að nota til að matreiða fisk og má nýta þær aðferðir við matreiðslu á ýmsu öðru. 

Aðferðirnar eru þannig fjölbreyttar á borð við að sjóða, steikja, ofnbaka, djúpsteikja, grilla, 

flaka, snyrta og fleira, þannig ættu nemendur að geta nýtt þekkingu sína á öðrum sviðum 

líka. Til þess að nemendur geti nýtt þekkingu þurfa þeir fyrst og fremst að fá áhugaverða 

kennslu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Heimilisfræði er hægt að tengja við ýmsar aðrar námsgreinar á auðveldan hátt. Tengja 

mætti til dæmis heimilisfræðina við náttúrufræði með kennslu um fisk. Þannig væri hægt 

að fara almennt í ákveðnar fisktegundir og svo kynna fyrir nemendum ýmsa fiskrétti og 

ólíkar aðferðir við matreiðslu á fiski, þar að auki mætti tengja næringarfræðina saman við 

og kenna nemendum um hollustu fisks og í hverju hún býr. Stærðfræðin er einnig þáttur 

sem tengist heimilisfræðinni að miklu leyti, nemendur þurfa að geta gert sér grein fyrir 
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ýmsum mælieiningum og góð aðferð til að þjálfa nemendur í því að nota mælieiningar er 

að láta þau aðlaga uppskriftir þar sem þau þurfa að stækka eða minnka þær. Þannig fá 

þau þjálfun í aðlögun uppskrifta sem oft þarf að nýta sér og auk þess fá þau þjálfun í 

stærðfræði. Fleiri greinar eins og tungumál væri vel hægt að samþætta, sýna nemendum 

myndbönd á öðrum tungumálum þar sem verið er að tala um fisk en slík myndbönd má 

meðal annars finna á „youtube“. Þannig má tengja tungumálin við menningu og fara í 

ólíka matarmenningu og útbúa ýmsa fiskrétti tengt ákveðnu landi en möguleikarnir eru 

ótal margir.   

 Áhugaverð rannsókn var gerð í skóla á Akureyri þar sem nemendur fóru vettfangsferð 

á sjó. Þar er heimilisfræðin og náttúrufræði tengd vel saman. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að nemendur sem fóru í vettvangsferð á sjó höfðu meiri áhuga 

á fiskinum eftir ferðina heldur en áður. Nemendur höfðu þá bæði meiri áhuga á 

sjávarútveginum og meiri áhuga eða vilja til þess að borða fisk (Þórunn Guðlaugsdóttir, 

2008). Í Aðalnámskrá grunnskólanna er talað um að vettvangsferðir geti verið góð leið til 

þess að gefa nemendum tækifæri til þess að tengjast því viðfangsefni sem unnið er með 

hverju sinni utan skólastofunnar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Til þess að auka áhuga nemenda á fiski og fiskneyslu væri meðal annars hægt að fara 

með hópa í vettfangsferðir líkt og í rannsókninni sem fjallað var um hér að ofan. Þó 

aðstæður séu ekki allstaðar í líkingu við þær aðstæður sem um ræðir í rannsókninni má 

víðsvegar á Íslandi finna einhverskonar samstarfsvettvang sem tengist fiski. Kjörið væri að 

nýta þær stofnanir til þess að reyna að auka áhuga nemenda í grunnskólum á fiski. Eins og 

áður var sagt þá er margt í boði til þess að vinna með sjávarafurðir sem námsefni. Styðja 

mætti beina bóklega kennslu á fiski með vettvangsferð á sjó eða í frystihús þar sem 

nemendur fengju að komast í nálægð við fisk, snerta og skoða, sjá hvernig vinnsla á 

honum fer fram, hvernig hann er veiddur og síðast en ekki síst að spyrja spurninga beint 

til þeirra aðila sem vinna við þessa atvinnugrein. Víðsvegar á landinu má svo finna 

fiskbúðir og veitingastaði sem leggja áherslu á fisk og væri þannig hægt að fara í 

vettvangsferðir á slíkan vinnustað, þannig fengju nemendur að kynnast því hvernig vinna, 

undirbúa og matreiða má fisk og í leiðinni kynnast atvinnugreininum sem snúa að 

matreiðslu. Fleiri hugmyndir af því hvernig mætti leggja áherslu á fisk sem kennsluefni er 

þemaverkefni, matreiðslu- og matarkynningar nemenda fyrir aðra nemendur, starfsfólk 

og foreldra, halda sýningu þar sem nemendur vinna úr efni vettvangsferða, fá nemendur 

til að útbúa eigin kynningarefni í formi bæklinga, blaða, veggspjalda, heimasíðu og fleira. 

Með því að tengja nemendur við efnið á annan hátt en beina bóklega kennslu má áætla 

að þeir tengist efninu betur og þar að auki sýni innihaldi þess meiri áhuga rétt eins og 

nemendurnir sem fóru í vettvangsferð á sjó. 
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Heimilisfræði er stór hluti af undirbúningi fyrir framtíðina og er þar komið inn á marga 

þætti sem varðar daglegt líf. Það er þó ekki það eina sem mikilvægt er en 

heimilisfræðikennsla í grunnskóla á meðal annars að hjálpa nemendum að tengja nám sitt 

við þá fjölmörgu atvinnumöguleika sem í boði eru (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013). Heimilisfræðin á að vera kennd á öllum stigum grunnskóla og er það ekki að 

ástæðulausu að svo sé. Fjölmargir þættir tengjast þarna inn allt frá bernsku og upp á 

fullorðins ár. Heimilisfræðin spilar því stóran þátt í skólastarfi og tengist ótal mörgum 

þáttum. 
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8 Lokaorð  

Við vinnu þessa lokaverkefnis um fisk, skelfisk og mikilvægi þess að neyta fisks hef ég 

aukið þekkingu mína til muna. Áhugavert var að lesa um fiska og skelfiska auk þess að 

fræðast um lífshætti þeirra, þær ólíku aðstæður sem þeir búa við og þá ólíku en samt svo 

líku líkamsbyggingu innan tegunda. 

 Sú spurning sem ég lagði uppi með í byrjun þessarar greinargerðar var „Hvers vegna 

ætti að leggja áherslu á að kenna um fisk og matreiðslu á fiski í heimilisfræði?“. 

Samkvæmt því sem ég hef tekið saman má sjá að fiskneysla Íslendinga hefur minnkað 

töluvert frá því sem áður var, og þá aðallega hjá yngra fólki. Þess vegna er mikilvægt að 

leggja áherslu á að auka áhuga á þessari afurð þar sem hún hefur marga jákvæða 

ávinninga í för með sér. Fiskur er mikilvæg fæða og gefur okkur ýmis lífsnauðsynleg 

næringarefni, steinefni og vítamín sem eru illfáanleg úr öðru hráefni. Það er því ekki að 

ástæðulausu að fiskur er hluti af ráðleggingum Embættis landlæknis um hollt mataræði. 

Auka mætti áhuga unga fólksins strax í grunnskóla með markvissri fræðslu þar sem 

fisktegundir eru ótal margar og gefa okkur mörg tækifæri til þess að matreiða.  

 Með þessari greinargerð var áherslan lögð á að fræða lesandann um mikilvægi 

fiskneyslu. Nemendur á efsta stigi grunnskóla ættu að geta nýtt sér greinargerðina sér til 

fróðleiks bæði um lífsvenjur tiltekinna fiskafurða og einnig næringarinnihlad þessara 

tegunda. 

 Uppskriftaheftið sem fylgir greinagerðinni inniheldur 23 uppskriftir sem ætlaðar eru 

nemendum á efsta stigi grunnskóla. Miðað er við að nemendur séu allt fá því að vera einn 

og upp í fjórir í hóp. Ef um stærri eða minni hópa er að ræða en uppskriftin gefur upp geta 

nemendur fyllt út meðfylgjandi form til þess að auðvelda sér framkvæmdina. Í gegnum 

námið mitt hef ég séð á vettvangi að hópar eru oft misjafnlega stórir og ekki endilega í 

þeirri stærð sem uppskriftir segja til um, því fannst mér áhugavert og tilvalið að bæta við 

þeim möguleika að nemendur gætu aðlagað uppskriftina að stærð hópsins og eins ef nýta 

á efnið heima við þar sem fjölskyldur eru oft stærri en vinnuhóparnir í 

heimilisfræðitímum. Auk þess fannst mér þetta góð þjálfun fyrir nemendur. Þessi 

valmöguleiki fylgir flestum uppskriftum í heftinu, þá aðallega þeim uppskriftum sem falla 

undir máltíðir en ekki smárétti eða veislurétti.  

 Við leit að uppskriftum var höfundur með þær hugmyndir að hafa bæði gömlu, góðu 

sígildu uppskriftirnar ásamt örlítið flóknari uppskriftum. Nemendur ættu því að kynnast 

fjölbreyttum uppskriftum með fjölbreyttu hráefni þar sem heftið inniheldur bæði máltíðir, 

kalda rétti, létta rétti og salöt. Njótið vel. 
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