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Hvers vegna er hreinlæti mikilvægt? 

Námsefni fyrir nemendur í 1.-4.bekk  



• Vissu þið að það eru örverur sem láta 

mat úldna og mygla? 

 

• Örverur geta líka verið sýklar sem 

geta valdið sjúkdómum hjá mönnum. 

 

• Örverur í mat geta 

valdið matareitrun 

eða matarsýkingu. 

 

 

 

Örverur sjást ekki með berum augum                                   

en þær eru nánast alls staðar.  

 

 

• Mikilvægt er að flokka rusl, það 

verndar náttúruna okkar og okkur sjálf. 

• Hugsanlegir flokkar: 

• Ein tunna fyrir pappír 

• Ein tunna fyrir plast. 

• Ein tunna fyrir flöskur og dósir  

• Ein tunna fyrir málm 

• Ein tunna fyrir óendurvinnanlegt 

• Ein tunna fyrir lífrænan mat. 

Ekki henda rusli út í náttúruna!! 



• Mikilvægt er að flokka rusl, það verndar 

náttúruna okkar og okkur sjálf. 

• Allt sem við flokkum ekki endar úti í 

náttúrunni. 

• Það rusl sem breytist ekki í mold í 

náttúrunni mengar umhverfið okkar og 

allra í heiminum. 

 

• Það eru margir hlutir 

sem hægt er að endur-

vinna og nota aftur. 

 

Ekki henda rusli út í náttúruna!! 

• Haldið heimilisfræðistofunni hreinni 

til þess að forðast að örverur dreifi 

sér. 

 

• Þrífið vinnuborð, áhöld og hendur vel 

áður en þið byrjið að elda eða baka og 

þegar þið eruð búin að elda eða baka. 

 

• Sumar örverur eru góðar, t.d. sveppir 

þeir eru notaðar til að búa til ýmsan 

mat. 

• T.d. í jógúrt og súrdeigsbrauð.  

 



• Til þess að losna við óhreinindi af 

höndum er handþvottur mikilvægur.  

 

 

• Þrífið alltaf hendurnar ykkar: 

• Eftir klósettferðir. 

• Áður en þið eldið eða bakið. 

• Eftir að þú ferð út með ruslið. 

• Ef hendurnar rata í munn, nef, 

eyru eða innan undir buxurnar. 

 

      

Hrátt kjöt 

Hrár fiskur 

Eldað kjöt 

Salat og Ávextir 

Grænmeti 

Brauðmeti 

Ofnæmisvörur 

Gott er að horfa á þessa mynd þegar 

þið veljið skurðarbretti: 



• Góð regla að nota lituð skurðarbretti 
Einn litur = eitt matvæli. 

 
• Hrár matur getur mengað annan mat 

ef hann er skorinn á sama skurðar-
bretti. 

 
Hvernig getið þið vitað hvaða          
liti þið eigið að nota?  

Gulur: Eldað kjöt  
Blár: Hrár fiskur  
Rauður: Hrátt kjöt  
Brúnn: Grænmeti  
Grænn: Salat og ávextir  
Hvítur: Brauð og mjólkurvörur 

(Fjólublár: Ofnæmisvörur) 

 

Ef þið farið eftir þessari aðferð ættu þið 

að ná öllum sýklum af höndunum ykkar. 

ÞAÐ ERU SÝKLAR Á NÆSTUM 

ÖLLU SEM ÞÚ SNERTIR  

Handþvottur þarf að vera vel gerður  



 

 

 

Notið alltaf svuntu og teygju í sítt hár 

þegar þið vinnið með mat. 

 

Til að forðast sýkla er gott að allir noti: 

• Eina borðtusku til að þrífa borð.  

• Eitt viskastykki til að þurrka áhöld. 

• Eitt handklæði til að þurrka hendur. 

Setjið alltaf óhreint tau í þvottavél eða í 

klórbað eftir notkun.  

 

 

 

 

Kennari ber ábyrgð á þvottinum,                  

nemendur aðstoða.  

• Skolið áhöldin með heitu vatni til 
að ná sem mestu af þeim og leggið 
þau til hliðar. 

 
• Setjið sápu á uppþvottabursta og 

skrúbbið eitt áhald í einu þangað til 
það er orðið alveg hreint. 

 
• Skolið sápuna af hverju áhaldi með 

heitu vatni og leggið þau í þvotta-
grind við hliðina á vaskinum. 

 
• Þurrkið öll áhöldin með viskastykki 

og setjið þau á réttan stað 



• Vaskið áhöldin vel upp þegar þið 

eruð búin að nota þau. 

 

• Ef uppvask er gert rétt er hægt að 

forðast að örverur sem lifa á           

áhöldum dreifi sér í matvæli. 

 

• Hvernig er best að vaska upp?  

• Notið ekki sömu áhöld í hráan mat 

og eldaðan eða ferskan mat. 

• Notið alltaf hrein áhöld. 

 

 

 

 

• Passið að maturinn hitni í rétt hita-

stig til að drepa sýkla. 

• Gangið snyrtilega frá eftir             

eldamennskuna, þrífið áhöld, vinnu-

borð og vask vel og sópið gólfið.   

Hreinlæti og matreiðsla 


