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Hefðir þróast með tíma, þær taka mið af aðstæðum og tíðaranda. Hefðir í 
matargerð byggjast margar á náttúrulegum ferlum þar sem örverur eru við 
stjórn. Þessar örverur hafa góð áhrif á meltinguna en skortur á þeim leiðir til 
sjúkdóma. Dýrmæt þekking getur horfið þegar gamlar hefðir glatast. 
 
Samkvæmt nýlegum rannsóknum er samband líkama, matvæla og örvera 
mikilvægt fyrir heilsuna. Með því að færa náttúrulega ferla í matargerð inn í 
nútíma eldhús er tíminn nýttur til hagsbóta og ónæmiskerfi líkamans styrkist. 
Á þann hátt eru gamlar hefðir endurvaktar og stuðlað að betri heilsu.
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Hefðir og tími

Flestar þjóðir eiga hefðir í matargerð sem eru einkennandi, þær hafa þróast 
með tímanum en uppruni þeirra getur verið aldagamall. Slíkar hefðir byggjast 
oft á náttúrulegum ferlum þar sem örverur eru við stjórn. Í okkar hraða nútíma 
samfélagi breytast hefðir ört, við höfum þróað fljótvirkar leiðir til að búa til mat. 
Geymsluaðferðir eins og niðursuða og gerilsneyðing drepa virku örverurnar 
í matvæunum. Með þessu móti höfum við gert það að verkum að matvæli 
skortir þá góðgerla sem við þurfum nauðsynlega á að halda.
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1 David Perlmutter, Reversing Alzheimer´s with probyotics, „David perlmutter MD,“ David Perl-
mutter MD, sótt 8. maí 2019, https://www.drperlmutter.com/reversing-alzheimers-with-probiot-
ics/.

Upphafið

Í rannsókn minni fyrir ritgerð til BA prófs sem fjallar um hönnun og Alzheimer, 
komst ég að því að þarmaflóran í meltingarvegi okkar hefur mikil áhif á 
heilsuna. Þarmaflóran er samansafn af örverum sem hjálpa okkur að melta 
fæðuna en þessar örverur eru gjarnan nefndar góðgerlar. Slæm þarmaflóra 
getur verið orsök sjúkdóma eins og þunglyndis, kvíða og streitu sem við 
köllum oft lífsstílssjúkdóma. Nýleg rannsókn, Reversing Alzheimer´s with 
probyotics, gerð af fólki sem framkvæmir rannsóknir sem gefnar eru út hjá 
Frontiers in Aging Neuroscience, vakti athygli mína.1 Í henni eru færð rök fyrir 
því að góðgerlar hafi bætandi áhrif á fólk með Alzheimer. Mér fannst mjög 
áhugavert að skoða hvernig samband líkamans, fæðunnar og örveranna væri 
háttað og fór að skoða matarhefðir sem byggðust á þessum nauðsynlegu 
örverum.



Gerjun

Mjólkursýrugerjun grænmetis er aðferð sem stjórnast af mjólkursýrugerlum 
(e. lactobacillus bacterias). Ég fór að gera tilraunir með þessa aðferð því slíkir 
gerlar flokkast sem góðgerlar. Mjólkursýrugerlar eru náttúrulega á græmetinu, 
þeir eru virkjaðir með því að nudda grænmetið með salti. Á þann hátt fer 
gerjunarferlið af stað, það getur tekið nokkra daga eða vikur eftir því hvaða 
grænmeti er notað. Gerjunarferli sem þetta er loftfirrt ferli, það gefur frá sér 
koltvísýring sem þarf að komast út úr ílátinu en súrefni má ekki komast inn, 
ílátið er loftskipt. Gerjunin hefur þau áhrif að grænmetið geymist mánuðum 
saman í kæli. Ýmsar þjóðir eiga hefðir sem byggjast á mjólkursýrugerjun. Má 
þar nefna súrkálsgerð sem er þekktust í Þýskalandi og víðar um Evrópu og 
Kimchi sem er hefð frá Kóreu. Kimchi er gert úr einföldu hráefni sem fæst víða 
s.s. hvítkáli, gulrótum o.fl. Í Kóreu fór gerjunin fram í leirílátum sem voru grafin 
í jörðu til að verja þau fyrir frosti.3 

Í fyrstu yfirferð bauð ég upp á Kimchi og salsasósu, einnig sýndi ég video 
af því hvernig hægt er að gera Kimchi, til að sýna fram á að aðferðin er ekki 
flókin. Eftir yfirferðina velti ég fyrir mér hvernig ég gæti komið þessu 
gerjunarferli í nútíma samhengi. Hvernig væri hægt að gera það áhugavert 
fyrir önnum kafið fólk til að stuðla að betri heilsu, þrátt fyrir að það tæki 
svolítinn tíma. Ég fór líka að búa til súrdeigsgrunn eða súrdeigsmóðir en það 
er upphafleg aðferð við að baka brauð. Súrdeigsbrauð innihalda góðgerla 
sem eru hagstæðir fyrir þarmaflóruna. Gerjunin er náttúrulegt ferli þar sem 
örverur á korni eru virkjaðar með því að blanda korni og vatni saman. Ferlið 
tekur nokkra daga að hefjast en síðan er hægt að viðhalda því með því að 
næra móðurina á hveiti og vatni. Súrdeigsmóðirin geymir sögu gerlanna sem 
hafa komið að ferlinu frá upphafi, hún aðlagast þeim aðstæðum sem hún býr 
við.2  Ef ég fæ súrdeigsmóður frá einhverjum og geymi hana í nokkra daga í 
mínu umhverfi, verður hún hluti af því þegar örverurnar á nýja staðnum hafa 
komist í samband við hana. Tilraunin gekk mjög vel, aðeins tók nokkra daga 
að gerja grunninn svo hægt væri að nota hann í brauð. Þarna var ég komin 
með tvær aðferðir sem fólu í sér gerjun með stjórn örvera í loftfirrtu ferli.
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2 Sandor Ellix Katz, The art of fermentation, (Vermont, USA: Chelsea Green Publishing, 2012), bls 
441.
3 Laura Lemay, „On The Making Of Kimchi,“ laura lemay (blogg), 15. febrúar 2011, sótt 13. maí 
2019, https://www.lauralemay.com/blog/on-the-making-of-kimchi.html



Ílát

Við tilraunir mínar með mjólkursýrugerjun notaði ég glerkrukkur með smelltu 
loki. Þær eru ágætar en gallinn við þær er að við gerjunina safnast upp 
koltvísýringur sem veldur þrýstingi í ílátinu. Hann kemst ekki út nema 
krukkurnar séu opnaðar og þá getur vökvi gusast upp úr ílátinu. Við þessa 
aðgerð geta aðrar örverur úr umhverfinu líka komist inn í ferlið og haft áhrif á 
það. Þar sem gler er líka gegnsætt getur sólarljós truflað örverurnar í ferlinu. 
Í rannsókn minni á mjólkursýrugerjun sá ég ílát til gerjunar á súrkáli, það var úr 
leir með vatnslás í lokinu. Vatnslásinn virkar þannig að koltvísýringur frá 
gerjunarferlinu myndar þrýsting sem lyftir lokinu og kemst þannig út úr ílátinu. 
Loftbólur komast út í gegn um vatnið undir lokinu en ekkert loft kemst inn í 
ílátið, það er loftskipt.
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Mynd 1. Skissa af gerjunaríláti og vatnslás.



Forn hefð er fyrir því að nota leir sem efnivið í matarílát, leirinn er ógegnsær 
svo hann hentar vel í gerjunarílát. Hann smitar ekki frá sér efnum í matvælin 
og er þannig öruggt ílát til að geyma þau í.4 Tilraunir mínar með leirinn hófust 
á því að finna aðferð til að móta vatnslásinn á ílát sem hægt væri að nota 
til gerjunar. Við þær notaði ég rennibekk og renndi ílát af ýmsum stærðum. 
Þessar tilraunir sýndi ég á milliyfirferð. Þar á meðal var gerjunarkrukka með 
vatnslás sem ég notaði til að gerja Kimchi.

Eftir milliyfirferðina sá ég að hægt væri að nota ílát með vatnslás til að geyma 
súrdeigsmóðurina, því hún geymist best í loftskiptu íláti. Næsta skref var að 
þróa útlit ílátanna. Nokkur tími fór í að finna út hvort ílátin gætu virkað á fleiri 
vegu, hvort lokið gæti líka verið skál o.s.frv. Ég talaði við sérfræðing í keramik 
því ég vildi vita hvort hægt væri að nota Íslenskan leir í ílátin. Íslenskur leir er 
jarðleir, hann er ekki hægt að brenna við meira en 1200°C sem er ekki nægi-
lega hátt hitastig til að hann loki sér, steinleir er hinsvegar hægt að brenna 
við 1240°C eða meira. Leirinn þarf þá heldur ekki að glerja því hann er orðinn 
vatnsheldur.5 Steinleirinn varð því fyrir valinu.

Mynd 2. Mynd tekin á milliyfirferð 5. mars 2019
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4 Viðtal 4 (26. mars 2019), Messenger viðtal höfundar við Bjarnheiði Jóhannsdóttur.
5 Sama heimild.



Form ílátanna vafðist svolítið fyrir mér, ég vildi að það væri áhugavert og vekti 
spurningar. Ílátið fyrir súrdeigsmóðurina þurfti ekki að vera stórt, hæfilegt magn 
móður til að eiga til brauðgerðar fyrir heimili er ca. 150-250 g. Í uppskriftina 
sem ég var að nota þarf 80 g af móður svo þá gat ég bakað 2-3 brauð í einu 
ef mig langaði til. Ég velti fyrir mér hvernig innihaldið gæti haft áhrif á útlitið og 
reyndi því að blanda súrdeiginu saman við leirinn. Renndi krúsir og setti móður 
ofan í þær blautar beint af rennibekknum, setti lok á og vildi sjá hvort móðirin 
myndi þenja leirinn út þegar hún gerjaðist. Þessar tilraunir heppnuðust ekki, 
leirinn varð stökkur og brothættur þegar deigið blandaðist við hann. Blauta 
ílátið sem móðirin fór í, sprakk við þrýstinginn svo ekki var hægt að nota 
þessar aðferðir. Ég setti deig á leirprufur og brenndi en það kom ekki nógu vel 
út. Þá fór ég að skoða hvort bakað brauð gæti á einhvern hátt haft áhrif á form 
ílátanna, mótaði form og bakaði brauð í þeim. Formið fyrir brauðið var með 
lausum hring sem gerði það að verkum að brauðið myndaði mót fyrir 
vatnslásinn á ílátinu, sjá mynd 3. Komið var brauð með útlitseinkennum 
súrdeigsbrauðs sem hægt var að taka gifsmót af. Ég steypti síðan í gifsmótið 
og sú aðferð kom vel út.

Mynd 3. Brauð bakað í móti Mynd 4. Ílát fyrir súrdeigsmóður
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Í uppskrift af Kimchi sem gert er úr hvítkáli er notaður einn stór hvítkálshaus 
sem vegur 1,5 til 2 kg. Þannig nýtist hráefnið best og ekkert fer til spillis. 
Ílát fyrir þessa uppskrift var hæfilegt að tæki u.þ.b. 2-2,5 lítra. Form ílátsins 
þróaðist fyrst úr kringlóttu yfir í ferkantað og þaðan yfir í fimmhyrning en það 
er form sem finnst gjarnan í náttúrunni t.d. í ávöxtum. Hringlaga forminu hélt 
ég þó í vatnslásnum því hringformið hefur nokkurs konar vísun í eilífð og fram-
hald. Mér fannst áhugavert að blanda þessum tveimur ólíku formum saman 
því það gefur ílátinu forvitnilegt útlit. Ásýnd þess verður mismunandi eftir því 
frá hvaða sjónarhorni horft er á það, vegna samsetningar formanna.   
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Mynd 5. Ílát fyrir gerjun á grænmeti



Á þessu stigi voru komin form á ílátin sem ég var ánægð með. Ég gerði 
tilraunir með nokkrar tegundir steinleirs með mismunandi lit og áferð, sjá 
mynd 7. Litur leirsins sem ég valdi er brúnn eða gulleitur sem gefur ílátunum 
gamaldags útlit. Aðeins var hægt að nálgast eina tegund af steinleirssteypu-
massa til að steypa í gifsmótið en mig langaði að ílátin væru bæði úr sama 
leirnum svo ég prófaði að fletja gulleita leirinn út og móta hann í gifsmótið. 
Það kom vel út, á þann hátt koma örlitlar litabreytingar í ílátið fyrir móðurina. 
Þar sem tilraunirnar voru loksins að skila góðum árangri var ég komin með 
lokaniðurstöðu og gat farið að móta ílátin sem ég vildi sýna í prófdæmingu.

9

Mynd 6. Áferð á íláti fyrir gerjun á grænmeti

Grænmetið þarf að vera undir yfirborði vökvans í gerjunarferlinu. Ég bjó til farg 
úr leir sem er með sama formi og ílátið, það passar því til að þrýsta 
grænmetinu niður. Með því að hafa handfang ofan á lokinu er auðvelt að ná 
því af ílátinu og hægt er að nota það fyrir skál. Fargið er hægt að leggja ofan í 
hana þegar það er tekið úr ílátinu eða nota skálina til að bera fram grænmetið. 
Eftir ýmsar tilraunir til að láta kálið hafa áhrif á útlit gerjunarílátsins fyrir græn-
metið prófaði ég að skera kálið niður eins og ég geri fyrir Kimchi. Pressa því 
í leirinn blautann, þurrka það með leirnum og brenna með honum. Það gaf 
sérlega áhugaverða áferð og lit sem kálið gefur frá sér.
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Mynd 7. Prufur, fjórar tegundir steinleirs með mismunandi lit og áferð

Samhengi

Í nútímasamfélagi er lögð mikil áhersla á hraða og skilvirkni. Fólk vinnur langa 
vinnudaga og hefur lítinn tíma til að sinna grunnþörfum og búa til mat heima 
við. Sumar tegundir matvæla sem fást í matvörubúðum eru gerjaðar í fram-
leiðsluferlinu. Samkvæmt reglugerðum eru þær gerilsneyddar áður en þær 
koma á markað, þessi aðferð drepur góðgerlana svo við förum á mis við kosti 
þeirra. Áberandi í samfélaginu í dag er umræðan um að þarmaflóran hafi 
afgerandi áhirf á heilsu fólks, mataræði sem stuðlar að bættri heilsu og nýtingu 
næringarefna úr fæðunni nýtur vinsælda. Matarhönnun gengur að miklu leyti 
út á að nota staðbundin hráefni, vinna matinn frá grunni og nýta náttúrulega 
ferla eins og gerjun matvæla. Kokkurinn Magnus Nilsson sem skrifaði bókina 
The Nordic Cookbook, talar um vinnslu matvæla fyrir veitingastaðinn Fäviken 
í samtali við Jeff Freburg. Hann segir þar frá nýtingu staðbundins hráefnis á 
veitingastaðnum og þeim náttúrulegu geymsluaðferðum sem þar eru viðhafðar 
eins og gerjun grænmetis.6 Slíkar aðferðir samræmast líka markmiðum Slow 
food samtakanna sem vilja, með starfsemi sinni, vekja athygli á mikilvægi 
matarhefða, þekkingu og uppruna matvæla. En einkunnarorð samtakanna eru 
góður, hreinn og sanngjarn.7

6 Magnus Nilsson: “Fäviken” Food at Google, „YouTube,“ YouTube, 18. nóvember 2012, sótt 13. 
maí 2019, https://www.youtube.com/watch?v=FEMdhX3gtCY&feature=share&fbclid=IwAR1sJD-
bJxlulzetvqOlUa825aXspbkw0aP2ih_IUfq0cEWFSfCX-10cVqbM
7 Hvað er slow food?, „Slow Food Reykjavík,“ Slowfood Reykjavík, sótt 13. maí 2019, https://
www.slowfood.is/hvad-er-slow-food/.
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Sýning

Til að útskýra ferlana og ílátin gerði ég leiðbeiningarbæklinga fyrir þau með 
uppskriftum. Þeir voru ætlaðir til útskýringar í prófdæmingu og á sýningu. 
Skilaboðin um mikilvægi þessara hefða setti ég fram með því að lyfta ílátunum 
á stall. Svartir, frekar háir stöplar voru notaðir. Stöplarnir sjálfir voru með mattri 
áferð til að taka ekki of mikla athygli frá ílátunum, en þau spegluðust í gler-
plötu á yfirborðinu. Ferlið og þróun ílátanna var miklvægur hluti af verkefninu, 
því ákvað ég að hafa hillu með prufum og tilraunum við hlið ílátanna. Þessa 
uppsetningu notaði ég líka á útskriftarsýningunni á Kjarvalsstöðum, þar bætti 
ég líka við rennibekknum og hnoðborði. Meðan á sýningunni stóð var ég af 
og til að renna á bekknum en þess á milli snérist hann með renndum hlut sem 
vísaði í þann tíma sem allir þessir ferlar taka. Meðan á sýningunni stóð hafði 
ég ánægju af því að kynna verkefnið fyrir fólki, margir höfðu áhuga á ílátunum 
og nokkrir pöntuðu eintak. Samtölin við gesti sýningarinnar verða hvatning 
mín til að halda verkefninu lifandi, þróa ílátin áfram og framleiða þau. 
Verkefnið gæti líka stækkað með því að gera fleiri hluti sem hægt væri að nota 
í þessum ferlum, til dæmis leirpotta til að baka brauð.

Mynd 8. Leiðbeiningabæklingar með uppskriftum og útskýringum á gerjunarferli.
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Mynd 9. Uppsetning á sýningu
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Lokaorð 

Ég hef ánægju af því að elda mat fyrir mig og fjölskyldu mína. Sá tími sem fer í 
að undirbúa og matreiða getur verið nokkurs konar hugleiðsla eða athöfn sem 
framkvæmd er á meðvitaðan hátt. Í verkefninu hef ég gert tilraunir með 
gerjunarferli. Ég hef nært súrdeigsmóðurina, bakað súrdeigsbrauð og gerjað 
grænmeti sem ég get notað sem meðlæti í margar máltíðir eða hráefni í ýmsa 
rétti. Mér finnst róandi að eiga stund við að einbeita mér að þessum ferlum, 
það hefur verið mín hugleiðsla. Með því að nota þessar gömlu hefðir í 
matargerð er eldhúsið gert að stað til að hægja á og næra líkama og sál.
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Mynd 4. Inga K Guðlaugsdóttir. „Ílát fyrir súrdeigsmóður.“ 1. maí 2019.
Mynd 5. Inga K Guðlaugsdóttir. „Ílát fyrir gerjun á grænmeti.“ 1. maí 2019.
Mynd 6. Inga K Guðlaugsdóttir. „Áferð á íláti fyrir gerjun á grænmeti.“ 
 1. maí 2019.
Mynd 7. Inga K Guðlaugsdóttir. „Prufur, fjórar tegundir steinleirs með 
 mismunandi lit og áferð.“ 14. maí 2019.
Mynd 8. Inga K Guðlaugsdóttir. „Leiðbeiningabæklingar með uppskriftum og  
 útskýringum á gerjunarferli.“ 12. maí 2019. 
Mynd 9. Inga K Guðlaugsdóttir. „Uppsetning á sýningu.“ 2. maí 2019.
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