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1 Ýmsar mælieiningar og hagnýt ráð 

Við matreiðslu og bakstur er mikilvægt að mæla nákvæmlega þegar farið er eftir uppskrift. Ef 

við gerum það ekki geta hlutföll raskast og rétturinn/baksturinn orðinn undarlegur á bragðið 

eða skemmst. Þegar við matreiðum er mikilvægt að skipuleggja okkur vel. Best er að byrja á 

því að lesa uppskriftina vandlega yfir. Því næst skal taka saman hráefnin sem á að nota. 

Uppskriftirnar hér í þessu hefti eru settar upp á þann hátt að fyrsta hráefnið á listanum er 

það hráefni sem á að vinna fyrst með, svo koll af kolli.  

 þegar að matreitt er á eldavél er ýmislegt sem þarf að hafa í huga. Það er mikilvægt 

að nota réttan pott á rétta hellu, potturinn má ekki vera of lítill eða of stór á helluna. Passa 

skal einnig að nota rétta stærð af potti fyrir það magn sem á að matbúa, ekki nota of stóran 

pott fyrir lítið hráefni. Ekki má kveikja á hellu fyrr en pottur eða panna er komin á hana, en 

passa skal einnig að kveikja ekki undir tómum potti eða pönnu. 

 Þegar við ætlum að sjóða skal stilla á hæsta hita  en þegar að suðan er komin upp skal 

minnka hitann. Það flýtir ekki fyrir suðunni að láta bullsjóða allan tímann. Eins þegar við 

steikjum skal steikja á meðalhita en ekki á hæsta. Með því að matreiða við vægan hita getum 

við sparað orku, minni líkur eru á að það sjóði upp úr pottum, maturinn brennur ekki við og 

verður betri. 

 

Gott er að leggja á minnið eftirfarandi mælieiningar 

dl = Desilitri 

msk = matskeið 

tsk = teskeið 

g = grömm 

mg = milligrömm 

kg = kílógrömm 

l = lítri 

ml = millilítri 

½ hálfur 

 

1 dl = 100 ml  

1 l = 1000 ml 

10 dl = 1 l 
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Mynd 1 – Gullkista 

1 msk = 15 ml 

1 tsk = 5 ml 

3 tsk = 1 msk 

 

Hvað skal áætla mikinn fisk á mann? 

Fiskur með roði og beini:  250 - 350 g 

Fiskflök: 150 – 200 g 

Fiskflök í rétti: 100 – 150 g 

Fiskur saxaður: 100 – 150 g 

Fiskdeig: 150 -200 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(Námsgagnastofnun, 1989) 
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2 Ýsa 

 Ýsa í hvítlaukssósu 

Fyrir 2           (Leikskólinn Bergheimar, 2010) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráefni  

300 g ýsa   

1 tsk olía  

½ tsk salt   

½ tsk pipar  

Safi úr hálfri sítrónu 

2 stk sveppir  

65 g hvítlauks rjómaostur 

125 ml kaffi rjómi   

 

 

 

 

 

Aðferð 

1. Kveikið á ofninum og stillið á 200°C. 

2. Roðflettið og beinhreinsið fiskinn og skerið flakið  

í fjóra jafn stóra bita.  

3. Smyrjið eldfast mót, leggið ýsu bitana í  mótið og  

kryddið með salti, pipar og sítrónusafa. 

4. Skerið sveppina í þunnar sneiðar og dreifið yfir fiskinn. 

5. Hrærið rjómaostinum og kaffirjómanum saman í skál. 

6. Hellið rjómaostablöndunni yfir fiskinn. 

7. Bakið fiskinn í ofninum í u.þ.b. 20-25 mínútur. 

 

Mynd 2 - Ýsa í hvítlaukssósu 
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Hvað eru margir í hóp/mat?  

Þarf að minnka eða stækka þessa uppskrift ? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugmyndir af meðlæti: 

Hrísgrjón, ferskt grænmeti, soðnar kartöflur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fyrir 4     fyrir 6 

___ ýsa         ___ ýsa 

___ tsk olía         ___ tsk olía 

___ tsk salt       ___ tsk salt 

___ tsk pipar          ___ tsk pipar 

safi úr ___ sítrónu       safi úr ___ sítrónu 

___ stk sveppir        ___ stk sveppir 

___ g hvítlauks rjómaostur       ___ g hvítlauks rjómaostur 

___ ml kaffi rjómi         ___ ml kaffi rjómi 
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 Plokkfiskur  

Fyrir 4                  (Eldhússystur, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráefni  

300 g kartöflur  

½ tsk salt  

400 g ýsa 

½ laukur 

1 ½ msk smjör 

2 msk hveiti 

250 ml mjólk 

½ tsk hvítur pipar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aðferð 

1. Setjið kartöflurnar og vatn í pott og látið vatnið fljóta yfir 

kartöflurnar. Sjóðið þær í ca 25-30 mínútur. 

2. Setjið vatn og salt í annan pott og láttu suðuna koma upp. 

3. Setjið fiskinn út í vatnið, setjið lokið á pottinn og slökkvið  

undir. Látið fiskinn vera í pottinum þar til kartöflurnar eru 

tilbúnar. 

4. Hreinsið og skerið laukinn í litla bita, setjið smjörið á heita 

pönnu og léttsteikið laukinn upp úr smjörinu. 

5. Stráið hveitinu yfir. 

6. Bætið mjólkinni út í litlum skömmtum og hrærið vel á milli  

til að ná hveitikekkjunum úr. Setjið jafninginn til hliðar. 

7. Skrælið kartöflurnar og brytjið þær niður. 

8. Brytjið fiskinn niður. 

9. Setjið kartöflurnar og fiskinn út á pönnuna með 

hveitijafningnum. 

10. Kryddið með hvítum pipar og blandið varlega saman. 

Mynd 3 - Plokkfiskur 
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Hvað eru margir í hóp/mat?  

Þarf að minnka eða stækka þessa uppskrift ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugmyndir af meðlæti: 

Rúgbrauð, 

 ferskt grænmeti t.d gúrka, tómatar, paprika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fyrir 2     fyrir 6 

___ Kartöflur         ___ kartöflur 

___ tsk salt         ___ tsk salt 

___ g ýsa       ___ g ýsa 

___ laukur          ___ laukur 

___ msk smjör        ___ msk smjör 

___ msk hveiti         ___ msk hveiti 

___ ml mjólk         ___ ml mjólk 

___ tsk  hvítur pipar        ___ tsk hvítur pipar 
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 Soðin ýsa  

Fyrir 2     (Námsgagnastofnun, 1989) breytt aðferð 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráefni 

4-6 kartöflur  

Salt 

300 g ýsuflök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aðferð 

1. Setjið kartöflurnar og vatn í pott og látið vatnið fljóta  

yfir kartöflurnar. Sjóðið þær í ca 25-30 mínútur. 

2. Setjið vatn og smá salt í annan pott og látið suðuna  

koma upp. 

3. Skerið fiskinn í 2-3 cm þykkar sneiðar, hafið sporðstykkið  

stærra því það er þynnra.  

4. Setjið fiskbitana í pottinn, setjið lokið á og slökkvið undir. 

5. Látið fiskbitana liggja í vatninu í ca 10-15 mínútur. 

6. Roðflettið fiskinn, ef hann var soðinn með roði, áður en  

hann er borðaður. 

7. Berið réttinn fram með fersku grænmeti og rúgbrauði 

 

Mynd 4 - Soðin ýsa 
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Hvað eru margir í hóp/mat?  

Þarf að minnka eða stækka þessa uppskrift ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugmyndir af meðlæti:  

Soðnar kartöflur, 

ferskt grænmeti t.d gúrka, tómatar, paprika,  

soðið grænmeti t.d rófur, gulrætur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fyrir 4     fyrir 6 

___ Kartöflur         ___ kartöflur 

Salt          salt 

___ g ýsa       ___ g ýsa 
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 Ýsa í raspi  

 Fyrir 2                       (Höfundur, 2018) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hráefni 

4-6 kartöflur  

300 g ýsuflök 

1 egg 

150 g rasp 

¼ tsk salt  

¼ tsk pipar  

¼ tsk sítrónupipar 

Smjör og olía eftir 

þörfum 

 

Lauksmjör 

1/2 laukur 

30 g smjör 

 

 

 

Aðferð – fiskur í raspi 

1. Setjið kartöflurnar og vatn í pott og látið vatnið fljóta  

yfir kartöflurnar. Sjóðið þær í ca 25-30 mínútur. 

2. Skerið fiskinn í 2-3 cm þykkar sneiðar og leggið til hliðar. 

3. Brjótið eggið í skál og sláið það saman. 

4. Setjið raspinn í aðra skál og blandið salti, pipar og  

sítrónupipar saman við. 

5. Veltið fiskstykkjunum upp úr egginu og svo raspinum og  

leggið á disk. 

6. Setjið smjör á heita pönnu og bræðið smjörið alveg. 

7. Setjið fiskinn á heita pönnuna og steikið á hvorri hlið í  

um 2-3 mínútur. 

Aðferð - lauksmjör 

1. Hreinsið og skerið laukinn í sneiðar  

2. Bræðið smjörið alveg á pönnu við vægan hita, setjið  

laukinn út á pönnuna og hrærið í blöndunni. Mýkið laukinn 

áfram  

við vægan hita, passið að brúna hann ekki. 

 

Mynd 5 - Ýsa í raspi 
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Hvað eru margir í hóp/mat?  

Þarf að minnka eða stækka þessa uppskrift ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugmyndir af meðlæti: 

Lauksmjör, soðnar kartöflur, ferskt grænmeti 

 

 

 

 

 

 

 

 

fyrir 4     fyrir 6 

___ kartöflur         ___ kartöflur 

___ g ýsa      ___ g ýsa 

___ egg       ___ egg 

___ g rasp          ___ g rasp 

___ tsk salt        ___ tsk salt 

___ tsk pipar         ___ tsk pipar 

___ tsk sítrónupipar       ___ tsk sítrónupipar 

smjör og olía eftir þörfum       smjör og olía eftir þörfum 

 

Lauksmjör 

___ laukur    ___ laukur 

___ smjör    ___ smjör 
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 Fiski taco 

Fyrir 4               (Íris Tara, 2017) 

Hráefni – salsa 

½ mangó 

1 lárpera 

¼ rauðlaukur 

2 msk kóríander  

1 msk sítrónusafi 

 

Hráefni - fiskur 

1 tsk paprikuduft 

½ tsk cumin 

¾ tsk salt 

¼ tsk svartur pipar 

500 g ýsa 

1 msk olía 

4 litlar tortilla kökur 

4 msk sýrður rjómi 

 

Aðferð – salsa 

1. Afhýðið og skerið mangóið í teninga. 

2. Afhýðið og skerið lárperuna í teninga. 

3. Hreinsið og saxið rauðlaukinn smátt. 

4. Saxið kóríanderinn smátt. 

5. Bætið sítrónusafanum saman við.  

6. Blandið vel saman. 

 

Aðferð – fiskur  

7. Setjið paprikuduft, cumin, salt og pipar í skál. 

8. Skerið fiskinn í u.þ.b. 5 cm bita. 

9. Veltið fiskinum upp úr kryddblöndunni.  

10. Hitið olíuna á pönnu og steikið fiskinn í 2 mínútur á  

hvorri hlið eða þar til fiskurinn er eldaður í gegn.  

11. Hitið tortilla kökurnar og setjið 1 msk sýrðan rjóma  

á hverja köku, salsa, annað grænmeti og fiskinn á.  

 

 

 

Mynd 6 - Fiski taco 
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 Hvað eru margir í hóp/mat?  

Þarf að minnka eða stækka þessa uppskrift ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugmyndir af meðlæti: 

Gott að hafa sýrðan rjóma með og bæta við ýmsu grænmeti, 

 t.d kál, gúrka og tómatar 

 

 

 

 

 

 

 

 

fyrir 2     fyrir 6 

___ mangó         ___ mangó 

___ lágpera      ___ lágpera 

___ rauðlaukur      ___ rauðlaukur 

___ msk kóríander         ___ msk kóríander 

___ msk sítrónusafi       ___ msk sítrónusafi 

 

___ tsk paprikuduft        ___ tsk paprikuduft 

___ tsk cumin      ___ tsk cumin 

___ tsk salt    ___ tsk salt 

___ tsk svartur pipar   ___ tsk svartur pipar 

___ g ýsa    ___ g ýsa 

___ msk olía    ___ msk olía 

___ tortilla kökur   ___ tortilla kökur 

___ msk sýrður rjómi   ___ msk sýrður rjómi 
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3 Þorskur 

 Pönnusteiktur þorskur 

Fyrir 2             (Anna Gísladóttir og Bryndís Steinþórsdóttir, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráefni 

4-6 kartöflur 

300 g þorskur 

½ msk hveiti 

½ msk heilhveiti 

½ msk rúgmjöl 

½  msk 

brauðraspur 

¼ tsk salt 

¼ tsk pipar 

2 msk olía 

 

 

 

 

Aðferð 

1. Setjið kartöflurnar og vatn í pott og látið vatnið fljóta  

yfir kartöflurnar. Sjóðið þær í ca 25-30 mínútur. 

2. Skerið fiskinn í jafn stóra bita. 

3. Blandið hveitinu, heilhveitinu, rúgmjölinu, brauð- 

raspinum, salti og pipar saman í skál. 

4. Veltið fiskstykkjunum upp úr hveiti blöndunni og  

leggið á disk til hliðar. 

5. Hitið olíuna á pönnu.  

6. Steikið fiskinn á hvorri hlið í ca 3-4 mínútur. 

 

Mynd 7 - Pönnusteiktur þorskur 
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Hvað eru margir í hóp/mat?  

Þarf að minnka eða stækka þessa uppskrift ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugmyndir af meðlæti: 

Hrásalat, 

 ferskt salat,  

soðnar kartöflur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fyrir 4     fyrir 6 

___ kartöflur         ___ kartöflur 

___ g þorskur       ___ g þorskur 

___ msk hveiti       ___ msk hveiti 

___ msk heilhveiti         ___ msk heilhveiti 

___ msk rúgmjöl   ___ msk rúgmjöl 

___ msk brauðraspur    ___ msk brauðraspur 

___ tsk salt       ___ tsk salt 

___ tsk pipar    ___ tsk pipar 

___msk olía         ___ msk olía  
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 Einfaldur saltfiskréttur 

Fyrir 2                   (Uppskriftarvefurinn, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráefni 

3-6 kartöflur 

1 stykki útvatnaður 

saltfiskur (ca 250 g)  

5 cm blaðlaukur 

½ bréf bacon 

125 ml kaffirjómi 

100 g rifinn ostur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aðferð  

1. Kveikið á ofninum, stillið á 200°C. 

2. Setjið kartöflurnar og vatn í pott og látið vatnið fljóta  

yfir kartöflurnar. Sjóðið þær í ca 25-30 mínútur. 

3. Setjið vatn í annan pott og látið suðuna koma upp. 

4. Skerið saltfiskstykkið í tvennt. 

5. Setjið fiskbitana í pottinn, setjið lokið á og slökkvið undir. 

6. Látið fiskbitana liggja í vatninu í ca 10-15 mínútur. 

7. Skrælið kartöflurnar og stappið gróft saman með  

saltfisknum og setjið í eldfast mót. 

8. Skerið beikon, skolið blaðlauk og skerið í bita, steikið  

aðeins á pönnu. 

9. Blandið beikoninu og blaðlauknum saman við fiskinn  

og kartöflurnar. 

10. Hellið kaffirjómanum yfir. 

11. Dreifið rifna ostinum yfir og bakið í ofninum í 20-25 

mínútur eða þar til osturinn hefur náð gullinbrúnum lit. 

 

Mynd 8 - Einfaldur saltfiskréttur 
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Hvað eru margir í hóp/mat?  

Þarf að minnka eða stækka þessa uppskrift ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugmyndir af meðlæti: 

Hvítlauksbrauð og ferskt grænmeti,  

t.d gúrka, tómatur, paprika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fyrir 2     fyrir 6 

___ kartöflur         ___ kartöflur 

___ g saltfiskur   ___ g saltfiskur 

___ cm blaðlaukur   ___ cm blaðlaukur 

___bréf bacon    ___ bréf bacon 

___ ml kaffirjómi   ___ ml kaffirjómi 

___ g rifinn ostur   ___g rifinn ostur 
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 Gratíneraður þorskur með aspas  

Fyrir 4         (Sigríður Jónasdóttir, e.d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráefni  

1 dl ósoðin hrísgrjón 

2 dl vatn 

400 g þorskur 

1 msk olía 

200 g aspas í dós + safi 

½ græn paprika 

1 msk mæjónes 

2 msk sýrður rjómi 

1 tsk kjúklinga krydd 

1 tsk karrý 

100 g rifinn ostur 

 

 

 

 

Aðferð 

1. Kveikið á ofninum á 200°C. 

2. Setjið hrísgrjónin og vatn í pott, sjóðið í ca. 20 mínútur. 

3. Skerið flökin í jafnstóra bita. 

4. Hitið olíuna á pönnu og steikið fiskinn á hvorri hlið í  

ca 2 mínútu. 

5. Stappið aspasinn með gaffli. 

6. Hærið saman mæjónesi, sýrðum rjóma, helminginn af 

aspassafanum  og aspasinn, kjúklinga kryddi og karrý. 

7. Hreinsið og skerið paprikuna í litla bita. 

8. Setjið grjónin í smurt eldfast mót. 

9. Rífið fiskinn gróflega og blandið saman við grjónin. 

10. Dreifið papriku bitunum yfir. 

11. Hellið sósunni yfir og blandið öllu vel saman. 

12. Setjið ostinn yfir. 

13. Bakið í ofni í ca 15 mínútur eða þar til osturinn er  

orðinn gullinbrúnn. 

 

Mynd 9 - Gratíneraður þorskur með aspas 
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Hvað eru margir í hóp/mat?  

Þarf að minnka eða stækka þessa uppskrift ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugmyndir af meðlæti: 

Hvítlauksbrauð, 

 ferskt salat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fyrir 4     fyrir 6 

___ dl ósoðin hrísgrjón       ___ dl ósoðin hrísgrjón 

___ dl vatn    ___ dl vatn 

___ g þorskur        ___ g þorskur 

___ msk olía       ___ msk olía 

___ g aspas + safi          ___ g aspas + safi 

___ græn paprika   ___ græn paprika 

___ msk mæjónes    ___ msk mæjónes 

___ msk sýrður rjómi     ___ msk sýrður rjómi 

___ tsk kjúklinga krydd  ___ tsk kjúklinga krydd 

___ tsk karrý       ___ tsk karrý 

___ g rifinn ostur   ___ g rifinn ostur 
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 Þorskur undir krydduðum osta- og rasphjúp 

Fyrir 3              (Ljúfmeti og lekkerheit, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráefni 

6-9 kartöflur  

1 msk olía 

300 g þorskflök 

½ tsk salt 

½ tsk pipar 

½ hvítlauksrif 

1 msk fínsöxuð 

steinselja 

½ dl raspur 

50 g rifinn ostur 

30 g smjör/2 msk olía  

 

 

 

 

Aðferð  

1. Hitið ofninn í 150°C. 

2. Setjið kartöflurnar og vatn í pott og látið vatnið fljóta  

yfir kartöflurnar. Sjóðið þær í ca 25-30 mínútur. 

3. Smyrjið eldfast mót með olíunni. 

4. Leggið fiskflökin í mótið og dreifið salti og pipar yfir. 

5. Fínsaxið steinseljuna og hreinsið og pressið hvítlaukinn. 

6. Blandið saman raspi, rifnum osti, steinselju og  

pressuðum hvítlauk. 

7. Dreifið raspblöndunni yfir fiskinn. 

8. Skerið smjörið í sneiðar (t.d með ostaskera) og leggið  

víðsvegar yfir rasphjúpinn. Ef nota á olíu í stað smjörs  

skal hella olíunni yfir fiskinn. 

9. Bakið í 10 mínútur á 150°C, hækkið þá hitann í 200°C 

og bakið áfram í 5 mínútur eða þar til rasphjúpurinn  

hefur fengið gullinbrúnan lit. 

 

Mynd 10 - Þorskur undir krydduðum osta- og rasphjúp 
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Hvað eru margir í hóp/mat?  

Þarf að minnka eða stækka þessa uppskrift ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugmyndir af meðlæti: 

Kartöflur,  

grænmeti,  

nýbakað brauð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fyrir 4     fyrir 6 

___ kartöflur    ___ kartöflur 

___ msk olía       ___ msk olía 

___ g þorskflök       ___ g þorskflök 

___ tsk salt    ___ tsk salt 

___ tsk pipar    ___ tsk pipar 

___ hvítlauksrif   ___ hvítlauksrif 

___ msk steinselja   ___ msk steinselja 

___ g rifinn ostur   ___ g rifinn ostur 

___ g smjör / ___ msk olía  ___ g smjör / ___ msk olía 
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 Fiskisúpa 

Fyrir 4                (Guðrún Veiga, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráefni 

1 blaðlaukur 

2 stórar gulrætur 

1 græn paprika 

1 msk matarolía 

1 tsk karrý 

1 fiskteningur  

1 grænmetisteningur 

1 l vatn 

1 tsk salt 

½ tsk pipar 

3 meðalstórar kartöflur 

4 dl brokkolí 

1 piparostur 

125 g rjómaostur  

500 g þorskur 

Aðferð  

1. Hreinsið og skerið blaðlaukinn, gulrætur og papriku  

í litla bita. 

2. Hitið olíuna í potti og steikið grænmetið ásamt  

karrý þar til grænmetið hefur mýkst. 

3. Bætið fisk- og grænmetistening saman við. 

4. Bætið vatni, salti og pipar saman við og fáið suðuna upp. 

5. Skrælið kartöflurnar og skerið í litla bita og bætið  

út í pottinn og látið sjóða í svolitla stund. 

6. Skerið brokkolíið niður og bætið út í pottinn. 

7. Skerið piparostinn niður í bita og bætið út í pottinn  

ásamt rjómaostinum og bíðið eftir að hann bráðni.  

8. Skerið fiskinn niður í ca 2 x 2 cm teninga og bætið út í. 

9. Sjóðið súpuna við vægan hita í smá stund eða þar til  

fiskurinn er eldaður í gegn. 

10. Takið pottinn af hellunni og látið standa í 3-5 mínútur  

áður en súpan er borin fram. 

 

Mynd 11 - Fiskisúpa 
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Hvað eru margir í hóp/mat?  

Þarf að minnka eða stækka þessa uppskrift ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugmyndir af meðlæti: 

Nýbakað brauð 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fyrir 4     fyrir 6 

___ blaðlaukur   ___ blaðlaukur 

___ gulrætur        ___ gulrætur 

___ græn paprika      ___ græn paprika 

___ msk matarolía          ___ msk matarolía 

___ tsk karrý    ___ tsk karrý 

___ fiskteningur    ___ fiskteningur 

___ grænmetisteningur  ___ grænmetisteningur 

___ l vatn    ___ l vatn  

___ tsk salt      ___ tsk salt 

___ tsk pipar    ___ tsk pipar 

___ kartöflur    ___ kartöflur 

___ dl brokkolí   ___ dl brokkolí 

___ piparostur    ___ piparostur 

___ g rjómaostur   ___ g rjómaostur 

___ g þorskur    ___ g þroskur 
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4 Lax 

 Lax með dilli og sítrónu 

Fyrir 2        (Sigurður L. Hall og Björn Ingi Björnsson, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráefni 

3-6 kartöflur 

¼ dl ferskt dill 

1 msk repjuolía 

Safi úr einni sítrónu 

300 g bein- og roðlaus 

laxastykki  

 

 

 

 

 

 

 

Aðferð  

1. Hitið ofninn í 160°C. 

2. Setjið kartöflurnar og vatn í pott og látið vatnið fljóta  

yfir kartöflurnar. Sjóðið þær í ca 25-30 mínútur. 

3. Saxið dillið smátt. 

4. Blandið saman repjuolíunni, sítrónusafanum og dillinu. 

5. Setjið laxstykkin í smurt eldfastmót og penslið þau með  

olíu blöndunni. 

6. Bakið laxinn í ofninum í 15 mínútur. 

7. Berið fram með kartöflum og fersku grænmeti. 

 

Mynd 12 - Lax með dilli og sítrónu 
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Hvað eru margir í hóp/mat?  

Þarf að minnka eða stækka þessa uppskrift ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugmyndir af meðlæti: 

Soðnar kartöflur,  

Ferskt grænmeti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fyrir 4     fyrir 6 

___ kartöflur    ___ kartöflur 

___ dl ferkst dill      ___ dl ferskt dill 

___ msk reojuolía      ___ msk repjuolía 

safi úr ___ sítrónu          safi úr ___ sítrónu 

___ bein- og roðlaus laxastykki ___ bein- og roðlaus laxastykki 
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 Eplalax 

Fyrir 2        (Sigurður L. Hall og Björn Ingi Björnsson, 2014) 

 

 

Hráefni 

250 g roð- og beinlaust 

laxaflak 

1 msk ólífuolía 

½ tsk salt 

½ tsk svartur pipar 

Safi úr ½ súraldin (lime) 

¼ dl ferskt dill  

1 grænt epli 

¼ agúrka 

¾ dl eplasafi 

 

 

 

Aðferð  

1. Kveikið á ofninum 180°C. 

2. Smyrjið botninn á eldföstumóti með ólífuolíu og  

leggið laxinn í það.  

3. Kryddið með salti og pipar og kreistið súraldin yfir. 

4. Saxið dillið og dreifið yfir laxinn.  

5. Afhýðið eplið. 

6. Skerið eplið og agúrkuna í teninga og dreifið yfir  

laxinn. 

7. Hellið eplasafanum yfir laxinn. 

8. Bakið í ofni í 20-25 mínútur eða þar til fiskurinn er  

eldaður í gegn.  

 

Mynd 13 - Eplalax 
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Hvað eru margir í hóp/mat?  

Þarf að minnka eða stækka þessa uppskrift ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugmyndir af meðlæti: 

Soðnar kartöflur,  

Ferskt grænmeti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fyrir 4     fyrir 6 

___ g laxaflak    ___ g laxaflak 

___ msk ólífuolía    ___ msk ólífuolía 

___ tsk salt        ___ tsk salt 

___ tsk svartur pipar         ___ tsk svartur pipar 

safi úr ___ súraldin   safi úr ___ súraldin 

___ dl ferskt dill   ___ dl ferskt dill 

___ grænt epli    ___ grænt epli 

___ agúrka    ___ agúrka 

___ dl eplasafi    ___ dl eplasafi 
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 Límónumarineruð laxaspjót  

Fyrir 2          (Sigurður L. Hall og Björn Ingi Björnsson, 2014; eldhússögur, 2012) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráefni 

250 g ferskur lax 

2 msk ólífuolía 

1 hvítlauksrif 

Safi úr ¼ súraldin (lime)  

1/8 tsk sykur 

1 tsk salt  

½ tsk pipar 

1 msk kóríander 

1 paprika 

1 rauðlaukur 

 

 

Aðferð  

1. Skerið laxinn í 2,5 x 2,5 cm teninga. 

2. Setjið ólífuolíu í skál. 

3. Saxið hvítlauksrifið smátt og setjið í skálina. 

4. Kreistið safann úr súraldinu og bætið út í skálina. 

5. Bætið sykri, salti og pipar saman við. 

6. Saxið kóríander og bætið saman við. 

7. Bætið þá laxabitunum út í og látið liggja í krydd- 

leginumá meðan grænmetið er skorið. 

8. Hreinsið og skerið paprikuna í fjóra hluta, skerið  

svo hvern hluta í tvennt. 

9. Hreinisð og skerið rauðlaukinn í fjóra hluta og svo  

hvern hluta í tvennt. 

10. Þræðið upp á grillspjótin, bita af lax, bita papriku og  

svo bita af lauk, endurtakið þar til hráefnið er búið. 

11. Bakið í 180°C heitum ofni, eða grillið á útigrilli á  

meðalhita í 10 mínútur. 

Mynd 14 - Límónumarineruð laxaspjót 
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Hvað eru margir í hóp/mat?  

Þarf að minnka eða stækka þessa uppskrift ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Í þessa uppskrift má nota það grænmeti sem þið viljið til að setja á grillspjótið 

 

Hugmyndir af meðlæti: 

 ferskt salat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fyrir 4     fyrir 6 

___ g ferskur lax        ___ g ferskur lax 

___ dl ólífuolía    ___ dl ólífuolía 

___ hvítlauksrif   ___ hvítlauksrif 

safi úr ___ súraldin (lime)        safi úr ___ súraldin (lime) 

___ tsk sykur    ___ tsk sykur 

___ salt     ___ salt 

___ pipar    ___ pipar 

___ msk kóríander   ___ msk kóríander 

___ paprika    ___ paprika 

___ rauðlaukur    ___ rauðlaukur 
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 Grafinn lax 

              (Eva Laufey, 2017) 

                                                                                          

 

 

 

 

Hráefni  

1 laxaflak  

200 g salt 

200 g púðursykur 

6 piparkorn 

2 msk vatn 

1 msk graflaxblanda 

frá pottagöldrum 

8 msk dill 

½ sítróna 

Hráefni – graflax sósa 

1 dós sýrður rjómi 36% 

2 msk Dijon sinnep 

1 msk hlynsýróp 

Handfylli ferskt dill 

Salt og pipar 

1 msk sítrónusafi 

Aðferð  

1. Beinhreinsið laxaflakið.  

2. Blandið saman salti, púðursykri, piparkornum og  

vatni í matvinnsluvél. 

3. Hellið smá af blöndunni í mót, leggið laxinn á með roðið niður. 

4. Hellið restinni af blöndunni á laxinn og nuddið vel inn í hann. 

5. Stráið graflaxblöndunni jafnt yfir flakið og saxið dillið mjög 

smátt og stráið yfir. 

6. Rífið börkinn af hálfri sítrónu og dreifið yfir laxinn. 

7. Setjið plastfilmu yfir mótið og látið eitthvað þungt  

ofan á t.d minna mót. 

8. Geymið laxinn í kæli í 24-48 klst og snúið því á 12 tíma fresti. 

9. Skolið flakið með köldu vatni og þerrið áður en þið berið  

fram með fersku dilli og góðri sósu.  

Sósan  

1. Setjið öll hráefnin í matvinnsluvél. 

2. Geymið í kæli í 30 mín áður en sósan er borin fram. 

Mynd 15 - Grafinn lax 
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Hugmyndir af því hvernig má bera fram gafinn lax 

Ristað brauð, grafinn lax og graflax sósa er  

algengsta samsetningin 

 

Sneiðið laxinn niður í þunnar sneiðar, blandið saman salati,  

linsoðnu eggi, graflax sósu og hnetum. 

 

(notið hugmyndaflugið og það sem til er í ísskápnum til að hafa með,  

t.d er gott að hafa rauðlauk og aspas með þessu salati) 

 

  

Aðrar hugmyndir 

- Smyrjið beyglu/polarbrauð með rjómaosti, setjið kál og grafinn lax. 

- Vefjið gröfnum laxi utan um grillaðan aspas. 

 

 

(Brauð og salat frá höfundi) 

Mynd 16 – Ristað brauð og lax 

Mynd 17 – salat og lax 
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5 Bleikja 

 Bleikja með fetaosti og engifer 

Fyrir 2           (Vinotek.is, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráefni 

350-400 g bleikjuflök 

½ tsk cyennepipar 

1 tsk paprikukrydd 

85 g fetaostur 

½ dós 18% sýrður rjómi  

2 cm engiferrót 

1 hvítlauksgeiri 

 

 

 

 

Aðferð  

1. Kveikið á ofninum á 200°C og grill stillingu. 

2. Setjið fiskinn í smurt eldfast mót, nema ef þið ætlið að  

grilla hann á útigrilli þá setjið þið fiskinn  á álpappír. 

3. Kryddið með cyennepipar og paprikukryddi. 

4. Pressið hvítlaukinn og saxið engiferið smátt. 

5. Dreifið hvítlauknum og engiferinu yfir fiskinn.  

6. Stappuð fetaostinn lítilega og stráið yfir fiskinn ásamt  

1 msk af fetaolíunni. 

7. Smyrjið sýrða rjómanum yfir. 

8. Bakið fiskinn: 

a. Ofn: Grillið í ofni í 15-20 mínútur. 

b. Útigrill: Lokið álpappírnum og grillið í 15-20 mínútur.  

 

 

Mynd 18 - Bleikja með fetaosti og engifer 
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Hvað eru margir í hóp/mat?  

Þarf að minnka eða stækka þessa uppskrift ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hugmyndir af meðlæti: 

 Sætar kartöflur í ofni,  

hrísgrjón, búlgur,  

salat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fyrir 4     fyrir 6 

___ g bleikja         ___ g beikja 

___ tsk cyennepipar   ___ tsk cyennepipar 

___ tsk paprikukrydd   ___ tsk paprikukrydd 

___ krukka fetaostur         ___ krukka fetaostur 

___ dós sýrður rjómi   ___ dós sýrður rjómi 

___ cm engiferrót    ___ cm engiferrót 

___ hvítlauksgeirar   ___ hvítlauksgeirar 
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 Bleikjusalat 

Fyrir 1             (Grenningar ráðgjafinn, 2014) breytt aðferð 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hráefni 

1 lítið flak bleikja 

1 tsk olía  

½ tsk sítrónupipar 

2 ½ dl kál 

1 dl Spínat 

1/5 Paprika 

2 litlir tómatar 

3 cm gúrka 

1 msk fetaostur 

 

 

  

Aðferð  

1. Kveikið á ofninum á 180°C. 

2. Setjið bleikjuna í smurt eldfast mót. 

3. Penslið með olíu og stráið sítrónupiparnum yfir. 

4. Bakið fiskinn í ofni í 15 mínútur. 

5. Hreinsið og skerið grænmetið niður. 

6. Setjið grænmetið í skál og blandið vel saman. 

7. Myljið fetaostinn yfir grænmetið. 

8. Kælið bleikjuna. 

9. Brytjið bleikjuna niður í munnbita og bætið út  

á salatið. 

 

Mynd 19 - Bleikjusalat 
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Hvað eru margir í hóp/mat?  

Þarf að minnka eða stækka þessa uppskrift ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hugmyndir af meðlæti: 

 tzatziki sósa, eða aðrar sósur úr sýrðum rjóma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fyrir 2     fyrir 4 

___ g bleikja         ___ g beikja 

___ tsk olía      ___ tsk olía 

___ tsk sítrónupipar      ___ tsk sítrónupipar 

___ kál          ___ kál 

___ spínat    ___ spínat 

___ paprika     ___ paprika 

___ litlir tómatar   ___ litlir tómatar 

___ gúrka    ___ gúrka 

___ msk fetaostur   ___ msk fetaostur 
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 Mangó bleikja 

Fyrir 2                           (Gulur, rauður, grænn og salt, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráefni 

300 g bleikjuflök 

3 hvítlauksrif 

1 cm engifer 

1 ½ dl mango chutney  

1 msk soyasósa 

½ tsk svartur pipar 

9 kartöflur eða ca 450 g 

1 ½  msk olía 

1 msk maldon salt 

 

 

 

 

 

 

Aðferð  

1. Leggið bleikjuflökin í smurt eldfast mót. 

2. Hreinsið og saxið/rífið hvítlauk og engifer.  

3. Blandið mangó chutney, hvítlauk, engifer, soyasósu  

og svörtum pipar saman í skál. 

4. Hellið sósunni yfir bleikjuna og setjið í kæli á meðan 

kartöflurnar eru undirbúnar. 

5. Kveikið á ofninum á 180°C og blástur. 

6. Sneyðið kartöflurnar í þunnar sneiðar, ca 3-4 mm. 

7. Setjið kartöflusneiðarnar í eldfast mót, hellið olíunni  

og saltinu yfir og blandið vel saman. 

8. Bakið í ofni í 20 mínútur. 

9. Þegar kartöflurnar hafa verið í 10 mínútur í ofninum  

setjið þá bleikjuna inn og bakið hana í 10 mínútur  

ásamt kartöflunum. 

Mynd 20 - Mangó bleikja 
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Hvað eru margir í hóp/mat?  

Þarf að minnka eða stækka þessa uppskrift ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hugmyndir af meðlæti: 

 kínóa, sætar kartöflur, 

 ferskt salat,  

ofnbakaðar kartöflusneiðar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fyrir 4     fyrir 6 

___ g bleikja         ___ g beikja 

___ krukka manco chutney    ___ krukka mango chutney 

___ hvítlauksrif      ___ hvítlauksrif 

___ cm engifer         ___ cm engifer 

___ msk soyasósa   ___ msk soyasósa 

___ tsk svartur pipar    ___ tsk svartur pipar 

___ kartöflur      ___ kartöflur 

___ msk olía    ___ msk olía 

___ msk maldon salt   ___ msk maldon salt 
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6 Humar 

 Ofnbakaður humar með hvítlaukssmjöri 

Fyrir 2              (uppskrift frá höfundi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvítlaukssmjör  

5 hvítlauksgeirar  

2 msk steinselja 

200 g smjör 

½-1 msk sjálvarsalt 

 

Hráefni 

500 g humarhalar í skel 

 

 

 

 

 

  

Aðferð – hvítlaukssmjör 

1. Fínsaxið, rífið eða pressið hvítlaukinn. 

2. Saxið steinseljuna. 

3. Setjið smjör, hvítlauk, steinselju og sjávarsalt í  

matvinnsluvél og vinnið   

vel saman. 

 

Aðferð – humar (sjá aðferð á næstu bls.) 

1. Kveikið á ofninum og stillið á grill og 225°C. 

2. Klippið skel humarsins. 

3. Garnhreinsið. 

4. Takið humarinn upp úr skelinni og leggið hann ofan á  

skelina.  Passið að hann á að vera fastur við endann. 

5. Smyrjið hvítlaukssmjörinu á hvern hala.  

6. Grillið í ofni á 225°C í 5-7 mínútur eða grillið á útigrilli  

í 5-7 mínútur. 

 

 

Mynd 21 - Ofnbakaður humar með hvítlauksmjöri 
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Aðferð - Að setja humarinn upp á skelina 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

Hugmyndir af meðlæti:  

hvítlauksbrauð og ferskt salat 

 

1 - Heil hali 2 - Klippið skelina 

3 - Garnhreinsið 4 - Setjið kjötið uppá skelina 

5 - Smyrjið smjörinu á 
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 Humarpasta 

Fyrir 4                 (eldum.is, e.d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráefni 

250 g pasta 

Vatn  

1 tsk salt 

½ msk olía 

 

1 kg humar í skel 

100 g smjör 

1 hvítlaukur  

 

Sósan 

5 sveppir  

¼ laukur 

1 msk olía 

½ piparostur 

150 ml matreiðslurjómi 

½ grænmetisteningur 

 

Aðferð  

1. Setjið pastað í pott, látið vatnið fljóta vel yfir,  

bætið við olíu og vel af salti. 

2. Hitið í ofninn í 180°C. 

3. Takið humarinn úr skelinni og raðið í eldfast mót. 

4. Bræðið smjörið og pressið hvítlaukinn út í. 

5. Hellið smjörinu yfir humarinn. 

6. Bakið humarinn í ofni í ca 7 mínútur. 

7. Hreinsið og skerið sveppi og lauk í litla bita. 

8. Hitið olíu á pönnu og steikið sveppina og laukinn. 

9. Skerið piparostinn í litla teninga. 

10. Bætið piparostinum, rjómanum og grænmetis- 

teningnum út á pönnuna og sjóðið við vægan hita  

þar til osturinn er bráðnaður. 

11. Bætið humrinum út á pönnuna. 

12. Bætið pastanu út á pönnuna. 

 

Mynd 22 - Humarpasta 
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Hvað eru margir í hóp/mat?  

Þarf að minnka eða stækka þessa uppskrift ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugmyndir af meðlæti:  

Gott er að hafa hvítlauksbrauð með. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

fyrir 4     fyrir 6 

___ g pasta        ___ g pasta 

___ tsk salt         ___ tsk salt 

___ msk olía    ___ msk olía 

   

___ kg humar í skel         ___ humar í skel 

___ g smjör    ___ g smjör 

___ hvítlaukur     ___ hvítlaukur 

 

___ sveppir       ___ sveppir 

___ laukur    ___ laukur 

___ piparostur       ___ piparostur 

___ ml matreiðslurjómi  ___ ml matreiðslurjómi 

___ grænmetisteningur  ___ grænmetisteningur 
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 Humarpizza 

1 pizza – fyrir 2             (vinotek.is, e.d) breytt aðferð 

Hráefni pizzadeig 

1 ½ dl volgt vatn 

1 tsk þurrger 

1 tsk sykur  

½ tsk sjávarsalt  

3-4 dl hveiti 

 

Hráefni ofan á 

pizzu 

4-5 humarhalar 

15 g smjör 

2 hvítlauksgeirar 

70 g rjómaostur 

3-4 msk pizzasósa 

100 g rifinn ostur 

¼ rauð paprika 

 

Aðferð  

1. Setjið volgt vatn í skál og bætið þurrgeri, sykrii og salti  

út saman við og hrærið vel saman. 

2. Bætið hveitinu saman við og hnoðið. 

3. Látið hefast á hlýjum stað í 20 mín. 

4. Takið skelina utan af humrinum og garnhreinsið hann  

á meðan deigið er að hefast.  

5. Hreinsið og saxið hvítlaukinn smátt. 

6. Bræðið smjörið í potti og setjið hvítlaukinn út í,  

slökkvið undir og takið til hliðar. 

7. Veltið humrinum upp úr smjörinu og leggið til hliðar. 

8. Hnoðið pizzadeigið og fletjið út. 

9. Blandið saman rjómaostinum og pizzasósunni. 

10. Smyrjið sósunni á deigið og stráið 1/3 af rifna ostinum yfir. 

11. Hreinsið og skerið paprikuna í bita og deifið á pizzuna. 

12. Bakið pizzuna í ca 7 mínútur. 

13. Takið pizzuna út og dreifið humrinum yfir og restinni af 

ostinum. 

14. Bakið í 5-7 mínútur í viðbót. 

Mynd 23 - Humarpizza 
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Hvað eru margir í hóp/mat?  

Þarf að minnka eða stækka þessa uppskrift ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugmyndir af meðlæti: 

Gott að bæta við litlum tómötum. 

Eftir að pizzan er tekin úr ofninum má setja ferskt basil, rífa parmesan ost yfir eða toppa með 

klettasalati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pizzur    3 pizzur 

___ vogt vatn    ___ volgt vatn 

___ tsk þurrger   ___ tsk þurrger 

___ tsk sykur    ___ tsk sykur  

___ tsk sjávarsalt         ___ tsk sjálvarsalt  

___ dl hveiti    ___ dl hveiti  

 

___ humarhalar    ___ humarhalar 

___ g smjör    ___ g smjör 

___ hvítlauksgeiriar     ___ hvítlauksgeiriar 

___ g rjómaostur   ___ g rjómaostur 

___ msk pizzasósa   ___ msk pizzasósa 

___ g rifinn ostur   ___ rifinn ostur 

___ rauð paprika   ___ rauð paprika 
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7 Rækja 

 Hrísgrjónaréttur með rækju 

Fyrir 4         (Sigurður L. Hall og Björn Ingi Björnsson, 2014) 

 

Hráefni 

¾ dl ósoðin hrísgrjón 

1 laukur 

1 rauð paprika 

1 msk jurtaolía 

1 ¼ dl maís korn fersk 

eða frosin 

1 ¼ dl eldaðar rækjur 

1 msk sojasósa  

1 msk mirin-sósa  

(sætt hrísgrjóna edik) 

1 msk tómatsósa 

1 vorlaukur 

2 msk kóríander 

Aðferð  

1. Setjið hrísgrjón í pott og sjóðið. 

2. Hreinsið og skerið laukinn og paprikuna. 

3. Hitið olíuna í djúpri pönnu og steikið laukinn og  

paprikuna. 

4. Bætið maískornunum og hrísgrjónunum saman við.  

5. Hrærið öllu saman og bætið rækjunum, sojasósunni,  

mirin-sósunni og tómatsósunni út í. 

6. Saxið vorlauk og kóríander og bætið því svo útá   

pönnuna. 

Mynd 24 - Hrísgrjónaréttur með rækju 
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Hvað eru margir í hóp/mat?  

Þarf að minnka eða stækka þessa uppskrift ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugmyndir af meðlæti:  

Gott er að hafa hvítlauksbrauð með. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fyrir 2     fyrir 6 

___ dl ósoðin hrísgrjón    ___ dl ósoðin hrísgrjón 

___ laukur     ___ laukur 

___ paprika    ___ paprika 

___ msk jurtaolía         ___ msk jurtaolía 

___ dl maís korn   ___ dl maís korn 

___ dl eldaðar rækjur   ___ dl eldaðar rækjur 

___ msk sojasósa   ___ msk sojasósa 

___ msk mirin-sósa   ___ msk mirin-sósa 

___ msk tómatsósa   ___ msk tómatsósa 

___ vorlaukur    ___ vorlaukur 

___ msk kóríander   ___ msk kóríander  
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 Rækjusalat 

Meðlæti                    (mommur.is, 2010) 

 

Hráefni 

125 g rækjur 

2 egg 

1 ½  msk mæjónes 

1 tsk sítrónusafi 

½ tsk sítrónupipar 

 

 

 

 

 

Hvað er hægt að borða með rækjusalati?  

Gott að setja rækjusalat á alls konar kex, t.d ritz kes, te kex, hrökk kex, tuc kex og fl.  

Salatið er einnig gott á brauð, flatkökur og annað brauðmeti.  

Einnig er hægt að nota rækjusalat á brauðtertur. 

 

Aðferð 

1. Setjið vatn í pott og látið suðuna koma upp,  

lækkið þá hitan og látið eggin út í. 

2. Sjóðið eggin í 10 mínútur. 

3. Takið skurnina af eggjunum og skerið þau niður í  

eggjaskera og setjið í skál. 

4. Bætið rækjum, mæjónesi, sítrónusafa og sítrónupipar  

saman við og blandið vel saman. 

Mynd 25 - Rækjusalat 
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 Rækjubrauðréttur 

Fyrir 4             (Albert Eiríksson, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráefni 

½ stórt heimilisbrauð 

Ein lítil dós ananaskurl 

með safa 

2-3 msk mæjónes 

Ein dós sýrður rjómi 

1 dalabrie (má sleppa) 

6 dl rækjur 

1 rauð paprika 

1 græn paprika 

1 gul paprika 

10 vínber 

 

 

Aðferð 

1. Fjarlægið skorpuna af brauðinu og rífið brauðið  

niður í fat. 

2. Setjið ananaskurlið í skál og bætið mæjónesi og  

sýrðum rjóma út í og blandið vel saman. 

3. Hellið blöndunni yfir brauðið og hrærið vel saman. 

4. Skerið ostinn niður og dreifið yfir brauðið. 

5. Dreifið rækjunum yfir ostinn. 

6. Hreinsið og skerið paprikurnar niður í litla bita.  

7. Dreifið paprikunni yfir rækjurnar. 

8. Skerið vínberin í tvennt og dreifið yfir paprikuna. 

 

Mynd 26 - Rækjubrauðréttur 
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9  Heimildaskrá – myndir 

Aðferði að setja humar uppá skelina bls 42– Þóra Kjartansdóttir 

Bleikja með fetaosti og engifer - Þóra Kjartansdóttir 

Bleikjusalat - Þóra Kjartansdóttir  

Einfaldur saltfiskréttur – Þóra Kjartansdóttir  

Eplalax - Þóra Kjartansdóttir 

Fiski taco – Þóra Kjartansdóttir 

Fiskisúpa – Þóra Kjartansdóttir 

Fróðleiks skilti. Sótt af: https://pngtree.com/freepng/sea-elements-text-background-

plate_2377497.html  

Grafinn lax – Þóra Kjartansdóttir 

Gratíneraður þorskur með aspas - Þóra Kjartansdóttir 

Hrísgrjónaréttur með rækju - Þóra Kjartansdóttir 

Humar pasta - Þóra Kjartansdóttir 

Humar pizza – Þóra Kjartansdóttir  

Lax með dilli og sítrónu - Þóra Kjartansdóttir 

Límónumarineruð laxaspjót – Þóra Kjartansdóttir 

Mangó bleikja - Þóra Kjartansdóttir 

Mynd 1, fjarsjóðskista – sótt af: https://pngtree.com/freepng/ocean-treasure_1896812.html  

Ofnbakaður humar með hvítlaukssmjöri - Þóra Kjartansdóttir 

Plokkfiskur – Þóra Kjartansdóttir 

Pönnusteiktur Þorskur - Þóra Kjartansdóttir 

Ristað brauð og lax – Þóra Kjartansdóttir 

Rækjubrauðréttur – Þóra Kjartansdóttir 

Rækjusalat - Þóra Kjartansdóttir 

Salat og lax – Þóra Kjartansdóttir 

Soðin ýsa – Þóra Kjartansdóttir 

Ýsa í hvítlaukssósu – Þóra Kjartansdóttir 

Ýsa í raspi – Þóra Kjartansdóttir 

https://pngtree.com/freepng/sea-elements-text-background-plate_2377497.html
https://pngtree.com/freepng/sea-elements-text-background-plate_2377497.html
https://pngtree.com/freepng/ocean-treasure_1896812.html
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Þorskur undir kryddum, osta- og rasphjúp - Þóra Kjartansdóttir 

 

 


