


Uppskriftaheftið Matur frá ýmsum löndum er loka-
verkefni mitt í M.Ed námi mínu. Uppskriftaheftið er 
hugsað sem námsefni í heimilisfræðikennslu á mið- 
og unglingastigi grunnskóla. Heftið getur einnig nýst 
þeim sem eru að byrja sinn búskap. Allir þurfa næringu 
og vonandi kemur efnið ykkur að góðum notum í 
matargerðinni. Ljósmyndir eru ríkjandi í heftinu sem 
auðvelda lesandanum að skilja uppskriftirnar. Það má 
alltaf bragðbæta og breyta uppskriftum eftir því sem 
hentar hverjum og einum. Smakkið til og lyktið af rétt-
unum á meðan þið eldið því skynfærin eru mikilvæg 
í matseldinni. Það er von mín að þið hafið gagn og 
gaman af því sem fyrir augum ber í uppskriftaheftinu. 
Með ósk um góðar stundir í eldhúsinu, Þuríður Helga.

Áður en þú byrjar
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Hvað er skemmtilegra en að kynnast góðgæti frá öðrum löndum? Í heftinu 
eru 10 kaflar með þjóðlegum réttum sem gaman er að prófa!
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Þetta uppskriftahefti er lokaverkefni í M.Ed námi í Heilsueflingu og 
heimilisfræði við Háskóla Íslands, haustið 2019. 

Höfundur: Þuríður Helga Guðbrandsdóttir
Leiðbeinandi: Ragnheiður Júníusdóttir


