
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Námsefni 

Matarhefðir þriggja trúarbragða 

Samþætt námsefni í heimilisfræði og samfélagsfræði fyrir 

nemendur í unglingadeild 

 

Arndís Sara Þórsdóttir  

 

 

 

 

 

 

Október 2020 

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs 

Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda 

 

 





 

 

 

 

 

Námsefni  

Matarhefðir þriggja trúarbragða 

Samþætt námsefni í heimilisfræði og samfélagsfræði fyrir 

nemendur í unglingadeild  

Arndís Sara Þórsdóttir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs í heilsueflingu og heimilisfræði 

Leiðbeinendur: Ragnheiður Júníusdóttir og Ástríður Stefánsdóttir  

 

 

Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Október 2020  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matarvenjur þriggja trúarbragða: Samþætt námsefni í heimilisfræði og 

samfélagsfræði fyrir nemendur í unglingadeild 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed.-prófs  

í heilsueflingu og heimilisfræði við deild heilsueflingar, íþrótta og 

tómstunda,  

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

© 2020, Arndís Sara Þórsdóttir  

Lokaverkefni má ekki afrita né dreifa rafrænt nema með leyfi höfundar. 



 

 

  





 

3 

Formáli 

Verkefni þetta er lokaverkefni til M.Ed.-gráðu við menntavísindasvið Háskóla Íslands, með 

áherslu á heimilisfræði. Vægi verkefnisins er 30 einingar. 

Ég hef alltaf haft áhuga á trúarbrögðum og hef viljað sameina áhuga minn á þeim við nám 

mitt í heimilisfræði. Eitt af því sem ég tel mikilvægt er að nemendur læri um ólíka menningu 

og trúarbrögð. Með því námsefni sem hér fylgir læra nemendur ólíkar uppskriftir sem 

tengjast þrennum trúarbrögðum. Þar geta nemendur séð hvernig matargerð þeirra 

trúarbragða er bæði lík og ólík því mataræði sem þeir þekkja frá heimili sínu og sinni eigin 

menningu. Námsefnið sem hér er sett fram á því að stuðla að því að nemendur skilji aðra 

menningarheima og sjái einnig hvað sameinar þá ásamt því að styrkja grunnþættina sex í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011), í kennslu. Þar að auki verður leitast við að skoða kosti 

samþættingar í námi þar sem trúarbrögð eru hluti af kennslu samfélagsgreina í grunnskólum. 

Von mín er að námsefnið geti gagnast kennurum í sinni kennslu.  

Ég vil þakka leiðbeinendum mínum, Ragnheiði Júníusdóttur aðjunkt við Háskóla Íslands 

og Ástríði Stefánsdóttur dósent við Háskóla Íslands, fyrir alla þá aðstoð sem þær hafa veitt 

mér. Ég vil þakka fjölskyldu minni fyrir ómetanlegan stuðning í gegnum allt mitt nám. Þá 

sérstaklega fyrir að borða allt sem ég hef eldað og bakað í tengslum við þetta lokaverkefni. 

Það mynduðust oft skemmtilegar umræður við matarborðið í tengslum við trúarbrögð og 

matarhefðir sem voru alltaf ánægjulegar. Ég vil þakka foreldrum mínum Þór og Þórhildi fyrir 

að hvetja mig áfram í öllu sem ég tek mér fyrir hendur. Ég vil líka þakka móður minni 

sérstaklega fyrir alla hjálpina við framsetningu á mat í þessu lokaverkefni. Bræður mínir 

Steinar Páll og Kári Freyr eru einfaldlega bestir og veita mér óhemjumikla gleði í lífinu. Að 

lokum vil ég þakka systur minni Þórdísi Lilju fyrir allan þann stuðning og hvatningu sem hún 

hefur veitt mér í gegnum allt mitt nám. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. 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.  

 

Reykjavík, 29. september 2020 
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1 Inngangur  

Markmiðið með þessu uppskriftarhefti er að kennarar geti nýtt sér það í sinni kennslu. Einnig 

að hægt væri að nota þetta námsefni til að samþætta námsgreinarnar heimilisfræði og 

trúarbragðafræði í grunnskólum.  

Í þessu uppskriftarhefti er stuttlega fjallað um kennsluleiðbeiningar og námsmat. Settar 

eru fram uppskriftir sem tengjast þremur trúarbrögðum; búddadómi, kristni og íslam. Alls 

eru 24 uppskriftir í námsefninu sem er skipt niður jafnt á trúarbrögðin. Uppskriftirnar eru 

fengnar úr ýmsum áttum, hvort sem það er frá Búdda munki, frönskum matreiðslumanni eða 

af síðu sem einblínir á mat fyrir múslima á ramadan.  

Í hverri uppskrift er fjallað stuttlega um höfund hennar og hvaðan hún er fengin. Að því 

loknu kemur hráefnalisti sem nemendur þurfa fyrir eldamennskuna eða baksturinn. Að 

lokum er kemur aðferðalýsing þar sem farið er skref fyrir skref yfir hvernig á að elda eða 

baka uppskriftina.  
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2 Uppskriftarhefti 

2.1 Námsefni 

Allar uppskriftirnar í þessu uppskriftarhefti eru fengnar af vefsíðum eða úr bókum sem 

tengjast á einn eða annan hátt trúarbrögðunum búddisma, kristni (rómversk-kaþólikkar) eða 

íslam. Margar uppskriftirnar tengjast hátíðum innan trúarbragðanna en sem dæmi má nefna 

ramadan í íslam og páskana í kristni. Allar uppskriftir taka 80 mínútur eða styttra svo þær 

henta vel fyrir heimilisfræðitíma í grunnskólum.  

2.2 Kennsluleiðbeiningar og námsmat  

Með hverri uppskrift fylgja nákvæmar leiðbeiningar um hvernig á að elda eða baka hverja 

uppskrift. Samkvæmt niðurstöðum rannsókna sem skoða hugmyndir kennara um góðar 

kennsluleiðbeiningar kemur fram að kennarar kjósa að með námsefni fylgi ítarefni (Shekdi, 

1995; Ingvar Sigurgeirsson, 1994). Á undan hverri uppskrift er stutt umfjöllun um hvaðan 

uppskriftin er fengin. Þannig geta þeir kennarar sem vilja ítarefni nýtt sér þær upplýsingar og 

skoðað þá heimild sem þeir kjósa nánar. 

Fram kemur í bækling frá Menntmálastofnun (e.d.) að með námsefni eigi að fylgja 

hugmyndir að námsmati. Það eru ýmsir möguleikar að námsmati á meðfylgjandi námsefni. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) eru sett fram hæfniviðmið sem nemendur eiga að hafa 

öðlast þekkingu og/eða skilning á við lok 10. bekkjar. Þau hæfniviðmið sem hægt væri að 

mæla eru t.d. „sett viðfangsefni heimilisfræðinnar í vítt samhengi við lýðræði og jafnrétti, 

hreinleika og eiginleika sem taldir eru bæta heilsu fólks og stuðla að sjálfbærri þróun“ (bls. 

155). Kennari getur valið uppskrift tengda trúariðkun sem byggir á hollustu og stuðlar að 

sjálfbærni. Með öllum uppskriftum er hægt að nota hæfniviðmiðið „sagt frá íslenskri og 

erlendri matarmenningu og matreitt ýmsa þjóðarrétti“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 

155) þar sem allir réttirnir tengjast matarmenningu.  
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3 Uppskriftir úr búddadómi 

3.1 Bananabrauð 

3-4 brauð 

Bananabrauðið er fengið af frönsku vefsíðunni The Buddhist chef sem Jean-Philippe Cyr (e.d.-

a) matreiðslumaður heldur úti. Uppskriftirnar tengjast margar hverjar matarvenjum 

búddista. Með uppskriftinni fylgir stutt myndband sem er um ein og hálf mínúta þar sem 

farið er nákvæmlega yfir hvernig á að baka bananabrauðið. Þar að auki er tengill í YouTube 

síðu þar sem Cyr (the buddhist chef, 2015) sýnir áhorfendum skref fyrir skref hvernig á að 

baka eða elda uppskriftir af vefsíðunni. Jean-Philippe Cyr gaf einnig út matreiðslubókina The 

buddhist chef: 100 simple, feel-good vegan recipes árið 2019 með uppskriftum sínum. 

Meðfylgjandi er ljósmynd af bananabrauðinu.  

 

Ljósmynd 1. Bananabrauð  
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Hráefni:  

2 vel þroskaðir bananar 

1 msk sítrónusafi  

1¼ dl jurtaolía 

1¼ dl sojamjólk 

3 dl púðursykur  

6 dl hveiti 

1 tsk salt 

1 tsk matarsódi 

3 msk hörfræ 

40 g valhnetur (má 

sleppa) 

1 msk jurtaolía fyrir 

formið 

Aðferð:  

1. Hitið ofninn í 180°C. 

2. Setjið banana, sítrónusafa, jurtaolíu og sojamjólk í skál 

og hrærið saman. 

3. Bætið púðursykri í skálina og hrærið saman við. 

4. Setjið hveiti, salt, matarsóda, hörfræ og valhnetur í aðra 

skál og hrærið saman. 

5. Setjið þurrefnin (úr seinni skálinni) saman við blautefnin 

(í fyrri skálinni) og hrærið eins lítið og hægt er en samt 

þannig að efnin blandist saman. 

6. Smyrjið þrjú til fjögur lítil formkökuform með jurtaolíu 

og stráið hveiti yfir. 

7. Skiptið deiginu á milli formkökuformanna. 

8. Bakið brauðin í 25 mínútur neðarlega í ofninum. 

9. Stingið prjóni í brauðin inn í ofninum til að athuga hvort 

þau eru fullbökuð. Þau eru bökuð þegar prjónninn 

kemur hreinn upp. 

10. Leyfið brauðunum að kólna alveg og berið svo fram í 

sneiðum. 
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3.2 Morgunþeytingur í skál  

Fyrir 1 

Þeytingurinn er einnig fenginn af frönsku vefsíðunni The Buddhist chef. Með uppskriftinni 

fylgir um 40 sekúnda myndband sem sýnir hvernig á að útbúa þeytinginn (Cyr, e.d.-b). Þessi 

réttur hentar mjög vel sem t.d. morgunmatur til að byrja daginn með hollum og góðum mat. 

Meðfylgjandi ljósmynd sýnir þeytinginn tilbúinn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ljósmynd 2. Morgunþeytingur í skál 
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Hráefni: 

1 banani  

1½ dl frosin ber 

½ dl kasjúhnetur 

½ dl mjólk 

2 msk chiafræ 

Ferskir ávextir að eigin 

vali 

Aðferð: 

1. Setjið banana, frosin ber (t.d. bláber 

og hindber), kasjúhnetur og mjólk saman í blandara og 

blandið vel saman. 

2. Setjið þeytinginn í skál og skreytið með chiafræjum og 

ferskum ávöxtum. 
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3.3 Bakaðar sætar kartöflur með fyllingu  

Fyrir 2-4  

Á heimasíðu Marina Delio (2015) er að finna uppskrift af fylltri bakaðri kartöflu með meðal 

annars svörtum baunum, hrísgrjónum og tómötum. Delio (2015) er fyrrum kennari sem hóf 

matreiðsluferil sinn þegar hún byrjaði með vefsíðu þar sem hún deildi uppskriftum sínum til 

vina og vandamanna. Árið 2013 gaf Delio út matreiðslubókina Yummy Mummy Kitchen: 100 

effortless and irresistible recipes to nourish your family with style and grace þar sem hún 

setur fram rétti sem eru einfaldir og fljótlegir. Þessi uppskrift tengist búddisma þar sem hún 

notar engar dýraafurðir. Það hentar vel sér í lagi fyrir þá búddista sem aðhyllast mahayana 

hreyfinguna en algengt er að fylgjendur þeirra hreyfingar eru grænmetisætur (Mello, e.d.). 

Meðfylgjandi ljósmynd sýnir tilbúna bakaða sæta kartöflu með fyllingu. 

Ljósmynd 3. Bökuð sæt kartafla með fyllingu 
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Hráefni: 

2 meðalstórar sætar 

kartöflur  

Soðin hrísgrjón eða 

quinoa 

½ dós svartar baunir 

Rifinn ostur 

Kál 

Litlir tómatar 

Lárperumauk 

(Guacamole) 

Salsa 

Kóríander (má sleppa) 

Aðferð:  

1. Hitið ofn í 200°C.  

2. Stingið með gaffli fimm sinnum í hverja kartöflu.  

3. Setjið kartöflurnar á bökunarpappír og inn í ofn.  

4. Bakið kartöflurnar þar til þær eru mjúkar í gegn, fer 

eftir stærð, í u.þ.b. 45-60 mínútur. Einnig er hægt að 

skera kartöflurnar í tvennt til að stytta bökunartímann 

um helming eða setja kartöflurnar inn í örbylgjuofn í 6-

7 mínútur. 

5. Látið kartöflurnar standa í 10 mínútur eða þangað til 

hægt er að handfjatla þær. 

6. Skerið hverja kartöflu langsum lóðrétt og búið til pláss 

fyrir fyllinguna. 

7. Fyllið með öllu sem ykkur langar í. Hér var fyllt með 

hrísgrjónum, svörtum baunum, rifnum osti, káli, 

tómötum, lárperumauki og salsasósu. Að lokum má 

strá söxuðum kóríander yfir. 
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3.4 Búddaskál með sætum kartöflum og kjúklingabaunum  

Fyrir 3-4 

Uppskriftin er fengin af síðunni Minimalist baker sem Dana Schultz heldur úti (“Sweet potato 

chickpea …”, e.d.). Árið 2012 stofnuðu Schultz og eiginmaður hennar vefsíðu þar sem 

markmiðið var að hafa einfaldar grænmetisuppskriftir (Schultz, e.d.). Árið 2016 gaf Schultz út 

matreiðslubókina Minimalist Baker's Everyday Cooking: 101 Entirely Plant-based, Mostly 

Gluten-Free, Easy and Delicious Recipes. Orðið Búddaskál er skilgreint sem skál sem er 

troðfull svo að hún minnir á maga Búdda („Buddha bowl”, e.d.). Meðfylgjandi ljósmynd sýnir 

tilbúna búddaskál með sætum kartöflum og kjúklingabaunum.  

 

 

 

Ljósmynd 4. Búddaskál með sætum kartöflum og kjúklingabaunum 
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Hráefni:  

Grænmeti: 

1 búnt brokkolí  

½ rauðlaukur  

2 litlar sætar kartöflur  

2 msk lárperuolía 

(avocado-olía) 

4 grænkálsblöð  

¼ tsk salt 

¼ tsk pipar 

Kjúklingabaunir: 

1 dós kjúklingabaunir  

1 tsk cumin 

(Broddkúmen) 

¾ tsk chilliduft 

¾ hvítlauksduft 

¼ tsk salt 

¼ tsk pipar 

½ tsk óreganó 

¼ tsk túrmerik 

1 msk olía 

Tahini sósa:  

60 ml tahini  

Safi úr ½ sítrónu 

1 msk síróp 

2-4 msk heitt vatn 

Aðferð:  

1. Hitið ofn í 200°C.  

2. Skolið brokkolíið með vatni og skerið það niður. 

3. Skerið rauðlaukinn í báta.  

4. Skerið sætu kartöflurnar í meðalstóra bita.  

5. Setjið sætu kartöflurnar og rauðlaukinn á 

bökunarplötu, hellið smávegis olíu yfir og bakið í 10 

mínútur. 

6. Takið bökunarplötuna út úr ofninum og snúið 

kartöflunum. Bætið brokkolí á bökunarplötuna og aftur 

smávegis olíu. Bakið í aðrar 8-10 mínútur. 

7. Takið bökunarplötuna út, bætið grænkáli á ofnplötuna, 

smávegis olíu og kryddið með salt og pipar. Bakið í 

aðrar 4-5 mínútur og takið síðan bökunarplötuna út úr 

ofninum og setjið til hliðar. 

8. Sigtið og þerrið kjúklingabaunir meðan grænmetið er 

að bakast.  

9. Blandið öllum kryddunum fyrir kjúklingabaunirnar 

saman í skál og setjið kjúklingabaunirnar út í.  

10. Hitið olíu á pönnu og setjið kjúklingabaunirnar út í og 

steikið í u.þ.b. 10 mínútur. Hrærið af og til í pönnunni 

og passið að brenna ekki kryddið. Takið síðan pönnuna 

af hellunni og setjið til hliðar. 

11. Setjið tahini, sítrónusafa og síróp saman í skál og 

hrærið saman. Bætið svo heita vatninu saman við og 

hrærið vel saman. 

12. Skerið sætu kartöflurnar aftur í minni bita og skiptið 

grænmetinu í þrjár skálar, ásamt kjúklingabaunum og 

setjið sósu yfir eftir smekk. 
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3.5 Kjúklingabauna karrí 

Fyrir 3-4 

Þessi uppskrift er fengin af vefsíðunni The Buddhist chef sem matreiðslumaðurinn Jean-

Philippe Cyr (e.d.-c) sér um. Með uppskriftinni fylgir myndband sem er tæp ein og hálf 

mínúta með leiðbeiningum um hvernig skal elda kjúklingabauna karrí (e. chickpea curry) 

réttinn. Rétturinn er hollur og auðveld að elda. Meðfylgjandi er mynd að kjúklingabaun karrí 

rétt tilbúnum. 

 

 

 

 

 

 

Ljósmynd 5. Kjúklingabauna karrí 
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Hráefni: 

1 laukur 

1 rauð paprika 

2 msk jurtaolía  

1 msk karríduft 

¼ tsk chilliflögur 

1 msk hrásykur 

6 msk rifinn parmesan 

ostur 

1 msk tómatpúrra 

1 dós kjúklingabaunir  

1 dós (400 ml) 

kókosmjólk 

½ tsk salt  

Basil (ef vill) 

Aðferð: 

1. Hreinsið, afhýðið og saxið laukinn og skerið papriku í 

ræmur. 

2. Hitið jurtaolíu á meðalstórri pönnu.  

3. Steikið laukinn og paprikuna á pönnunni í 5-10 

mínútur. 

4. Bætið karrídufti, chilliflögum, hrásykri, parmesan osti, 

tómatpúrru og kjúklingabaunum við á pönnuna. 

5. Látið malla í 3 mínútur. 

6. Bætið kókosmjólk og salti við eftir smekk. 

7. Látið malla áfram á pönnu í 10-15 mínútur, hrærið í af 

og til. 

8. Skreytið með basil áður en rétturinn er borinn fram 

9. Berið fram með hrísgrjónum eða góðu salati.  
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3.6 Búddaskál með tófu 

Fyrir 3-4 

Að útbúa Búddaskál með tófu tekur innan við hálftíma. Sara Welch (2016) lýsir uppskriftinni 

sem klassískum asískum rétti. Uppskriftina er að finna á vefsíðu hennar, Dinner at the zoo. 

Welch (e.d.) hefur tekið námskeið hjá matreiðsluakademíu. Welch leggur mikið upp úr að 

hægt er að undirbúa uppskriftir áður en þær eru gerðar til að vinna sér í haginn fyrir 

upptekna foreldra. Orðið Búddaskál er skilgreint sem skál sem er troðfull svo að hún minnir á 

maga Búdda („Buddha bowl”, e.d.). Meðfylgjandi ljósmynd er af Búddaskál með tófu.  

 

Ljósmynd 6. Búddaskál með tófu 
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Hráefni: 

425 g mjúkt tófu 

olíusprey  

½ tsk salt  

½ tsk pipar 

1 kg af fersku grænmeti 

(t.d. brokkolí, gulrætur, 

sveppi, baunaspírur og 

lítið kínakál) 

200 g (1 dós) 

bambussprotar  

400 g (1 dós) af dvergmaís 

2 hvítlauksgeirar 

3 msk sojasósa 

1 msk sesamolía 

2 tsk hunang 

1 msk rifið engifer 

2 tsk maísmjöl 

2 msk vatn 

1 msk jurtaolía 

60 g vorlaukur 

Aðferð: 

1. Hitið ofn í 200°C.  

2. Setjið bökunarpappír á bökunarplötu. 

3. Skerið tófu í teninga. 

4. Setjið tófu teninga á bökunarpappírinn og spreyið 

með olíuspreyi, saltið og piprið eftir smekk. Bakið í 20 

mínútur eða þangað til teningarnir eru orðnir létt 

brúnaðir. 

5. Skerið niður grænmeti. 

6. Sigtið bambussprotana og dvergmaísinn.  

7. Skerið dvergmaísinn í tvennt og rífið hvítlaukinn. 

8. Setjið sojasósu, sesamolíu, hunang, engifer og  

hvítlauk í skál og hrærið saman. 

9. Blandið maísmjöli saman við vatn og setjið svo út í 

skálina með kryddunum. Blandið öllu saman. 

10. Hitið olíu á stórri pönnu á meðalhita. 

11. Bætið grænmeti á pönnuna og kryddið með salt og 

pipar.  

12. Steikið í 3-4 mínútur og hrærið af og til í pönnunni.  

13. Bætið við 2 msk af vatni og steikið í aðrar 3-4 

mínútur. 

14. Takið tófu bitana af bökunarplötunni. Blandið tófu, 

dvergmaís og bambussprotum saman við grænmetið í 

pönnunni.  

15. Hellið sósunni yfir grænmetið á pönnunni. Látið 

suðuna koma upp og látið sósuna þykkna. 

16. Saxið vorlauk og stráið yfir pönnuna. 

17. Gott er að bera fram með soðnum hrísgrjónum.  
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3.7 Steiktar hrísgrjónanúðlur 

Fyrir 3-4 

Uppskriftin er fengin frá Shan Ci (2017) af vefsíðunni International Buddhist community. Ci 

(2017) var virtur frumkvöðull áður en hún gerðist nunna í Búdda klaustrinu International 

Buddhist community í Kanada árið 2014. Vefsíðan fær nafn sitt frá klaustrinu en á vefsíðunni 

er fjölda uppskrifta fyrir búddista og þá sem vilja prófa, ásamt upplýsingum um Búdda og 

klaustrið. Þessi uppskrift hentar vel fyrir þrjá til fjóra að deila. Meðfylgjandi er ljósmynd af 

réttinum tilbúnum. 

 

 

Ljósmynd 7. Steiktar hrísgrjónanúðlur 
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Hráefni: 

450 g hrísgrjónanúðlur 

1 msk olía 

150 g rauð paprika 

200 g sellerí 

250 g sveppir að eigin vali 

1 msk olía 

2 msk sojasósa 

1 msk teriaki sojasósa 

2 msk vatn 

Aðferð: 

1. Setjið hrísgrjónanúðlurnar í bleyti þar til þær eru 

orðnar mjúkar.  

2. Sjóðið hrísgrjónanúðlurnar í 2 mínútur. 

3. Sigtið hrísgrjónanúðlurnar, hellið olíu yfir þær og 

setjið til hliðar. 

4. Hreinsið og skerið papriku, sellerí og sveppi í lengjur.  

5. Hitið olíu í Wok pönnu eða annarri stórri pönnu.  

6. Steikið sveppi og sellerí á pönnu þar til það kemur 

góður ilmur. Bætið þá hrísgrjónanúðlunum við og 

hrærið saman. 

7. Blandið saman sojasósu, teriaki sojasósu og vatni. 

Hellið svo rólega yfir hrísgrjónanúðlurnar og látið þær 

draga í sig sósuna. 

8. Bætið rauðri papriku út á pönnuna og steikið í 2-3 

mínútur í viðbót. 

9. Gott er að bera fram með hvítlauksbrauði. 
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3.8 Súkkulaðikaka 

2  kökur 

Súkkulaðikakan er fengin af vefsíðunni The Buddhist chef þar sem matreiðslumaðurinn Jean-

Philippe Cyr (e.d.-d) er með ýmsar uppskriftir sem henta fyrir búddista og fólk sem vill fylgja 

mataræði þeirra. Með uppskriftinni fylgir tveggja mínútna myndband þar sem farið er yfir 

hvernig skal baka kökuna skref fyrir skref. Kosturinn við þessa köku er að það er bæði auðvelt 

og fljótlegt að baka hana. Meðfylgjandi mynd sýnir tilbúna súkkulaðiköku.  

 

 

 

 

  

Ljósmynd 8. Súkkulaðikaka 
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Hráefni: 

1 msk olía 

Botn: 

8 dl hveiti  

3 dl sykur 

1 tsk salt 

2 tsk lyftiduft 

1 dl kakó 

2½ dl jurtaolía 

3¾ dl sojamjólk  

2 msk borðedik  

Krem: 

1 dl kakó 

4 dl flórsykur 

2 msk kókosolía 

½ tsk vanilludropar 

2 msk sojamjólk 

40 g kasjúhnetur 

Aðferð: 

1. Hitið ofn í 175°C  

2. Smyrjið eða olíuberið tvö 23 cm kringlótt kökuform. 

3. Stráið hveiti yfir kökuformin. 

4. Setjið hveiti, sykur, salt, lyftiduft og kakó í skál og blandið 

saman. 

5. Setjið olíu og sojamjólk í aðra skál og hrærið saman með 

þeytara eða í hrærivél. 

6. Setjið blautu hráefnin yfir í þurrefnaskálina og hrærið vel 

saman í u.þ.b. 1 mínútur. 

7. Bætið borðediki saman við og hrærið aftur í u.þ.b. 30 

sekúndur. 

8. Hellið deiginu í tvö form og bakið í 20-30 mínútur eða 

þangað til að prjónn sem stungið er í kökuna kemur 

hreinn út.  

9. Kælið kökuna. 

10. Sigtið kakó og flórsykur í hrærivélaskál.  

11. Setjið kókosolíu sem er við stofuhita ásamt vanilludropum 

og sojamjólk í þurrefnaskálina og hrærið vel saman.  

12. Setjið kremið á kökurnar þegar þær hafa kólnað, og myljið 

síðan kasjúhneturnar yfir. 
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4 Uppskriftir úr kaþólskum sið 

4.1 Sankti Antoníus brauð 

12-16 stykki 

Uppskriftin af brauði Sankti Antoníusar er fengin frá Veronicu (2020) af vefsíðunni My 

catholic kitchen. Veronica (2020) vinnur við að skrifa um mat og er sjálf kaþólikki. Brauðið 

dregur nafn sitt frá dýrlingnum Sankti Antoníus sem er dýrlingur týndra hluta en brauðið er 

honum til heiðurs. Ljósmyndin hér fyrir neðan er af Sankti Antoníusar brauði.  

  

Ljósmynd 9. Sankti Antonius brauð 
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Hráefni: 

1¼ dl volgt vatn 

1¼ dl volg mjólk  

60 g hunang 

2½ tsk þurrger 

55 g smjör 

¾ tsk salt 

6-7 dl hveiti 

Aðferð:  

1. Hitið ofninn í 190°C. 

2. Velgið vatn og mjólk og setjið í hrærivélaskál. 

3. Bætið hunanginu og þurrgerinu saman við og látið standa í 5 

mínútur, þá ættu að sjást loftbólur. 

4. Bætið smjöri sem er við stofuhita, salti og hveiti saman við. 

Hrærið saman með hnoðkróknum í um 3-5 mínútur. 

5. Setjið deigið á borð og hnoðið þangað til deigið er 

viðráðanlegt. 

6. Setjið deigið í skál og látið hefast í volgu vatnsbaði í 30 

mínútur.  

7. Rúllið deigið upp í lengju og skiptið því í 12-16 jafna bita.  

8. Búið til bollur úr deiginu og setjið í smurt kringlótt form. 

Einnig er hægt að skipta bollunum jafnt í fjóra hluta og setja í 

minni form. 

9. Ef tími gefst til látið hefast undir viskustykki í 5-10 mínútur.  

10. Bakið brauðið í 15-20 mínútur. 

11. Berið brauðið fram volgt.  
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4.2 Heitar krossbollur 

16 stykki 

Uppskriftin af heitum krossbollum er fengin frá Lauren Miyashiro (2020) á vefsíðunni Delish. 

Miyashiro (e.d.) útskrifaðist úr matreiðsluskóla árið 2016 og er matarstjóri heimasíðunnar. 

Miyashiro (2020) tekur fram að krossbollurnar eru vanalega borðaðar á föstudeginum langa 

þegar löngu föstu (e. lent) lýkur. Með uppskriftinni fylgir um sex mínúta myndband á 

vefsíðunni þar sem farið er skref fyrir skref yfir hvernig skal baka krossbollurnar. Hér hefur 

hefingartíminn verið styttur til að uppskriftin henti betur í kennslustund og deigið látið hefast 

í skál í volgu vatni. Meðfylgjandi mynd sýnir tilbúnar krossbollur sem gerðar voru með 

breytta hefingartímanum. 

Ljósmynd 10. Heitar krossbollur 
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Hráefni: 

Bollur: 

2½ dl mjólk 

1 pk þurrger 

1 dl sykur 

8 dl hveiti 

1 tsk Maldon salt 

½ tsk kanill 

¼ tsk múskatt 

75 g smjör 

1 eggjarauða 

1 tsk 

vanilludropar 

1 dl rúsínur eða 

kúrenur (má 

sleppa) 

1 egg til 

penslunar 

Glassúr: 

2 dl flórsykur 

2½ msk mjólk 

½ tsk sítrónu 

börkur 

Aðferð: 

Bollur:  

1. Hitið ofninn í 190°C. 

2. Velgið mjólkina í örbylgjuofni í 50 sekúndur eða í potti. 

3. Setjið volga mjólk, ger og klípu af sykrinum í meðalstóra skál. 

Látið standa í 5 mínútur án þess að hræra í því. 

4. Setjið hveiti, restina af sykrinum, salt, kanil og múskat í stóra 

skál. 

5. Bræðið smjörið í örbylgjuofni og setjið það síðan út í 

gerblönduna ásamt eggjarauðunni og vanilludropunum og 

hrærið vel saman. 

6. Búið til holu í miðjuna á þurrefnunum og hellið gerblöndunni í 

holuna og hrærið saman með sleif. 

7. Setjið kúrenur/rúsínur í blönduna og hrærið saman (má sleppa 

þessu skrefi). 

8. Setjið hveiti á borðið og hnoðið deigið þannig að það klístrast 

ekki lengur við hendur eða borðið. 

9. Setjið deigið í skál sem er búið að smyrja með smjöri að innan 

og setjið plastfilmu yfir. 

10. Látið hefast í volgu vatni í 15 mínútur. 

11. Setjið deigið á hveitistráð borð. 

12. Mótið deigið í þykka kúlu. 

13. Skiptið deiginu í fjóra hluta.  

14. Mótið bollur úr deiginu. Hver hluti gerir fjórar bollur. 

15. Smyrjið fjögur lítil eldföst mót með smjöri og setjið bollurnar í 

mótin. Setjið plastfilmu yfir og látið hefast í sirka 10 mínútur. 

16. Smyrjið bollurnar með hrærðu eggi og setjið inn í ofn í 15-20 

mínútur. 

17. Takið úr ofninum. 

Glassúr: 

18. Sigtið flórsykurinn og setjið saman í skál með mjólk og sítrónu 

berki. Hrærið vel saman þangað til það er laust við alla kekki.  

19. Setjið glassúrið í plastpoka og klippið lítið gat á hornið á 

pokanum og sprautið kross yfir hverja bollu. 

20. Gott er að bera bollurnar fram volgar. 
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4.3 Djöflaegg með majónesi og sinnepi 

Fyrir 3 

Djöflaeggin eru fengin af vefsíðunni The spruce eats og er Diana Rattray (2019) skráð fyrir 

þeim. Á vefsíðunni kemur fram að það tekur rúman hálftíma að útbúa réttinn. Rattray (e.d.) 

hefur tekið námskeið í matargerð og hefur gefið út tvær matreiðslubækur. Egg tengjast 

kaþólikkum þar sem sterk tengsl eru á milli eggja og kristinnar trúar (sjá umfjöllun í 

greinargerð). Þessi réttur hentar því einstaklega vel í tíma sem einnig er bóklegt nám. Þá hafa 

nemendur mat til að borða á meðan þau læra. Meðfylgjandi ljósmynd er af tilbúnum 

djöflaeggjum með majónesi og sinnepi.   

Ljósmynd 11. Djöflaegg með majónesi og sinnepi 



 

31 

Hráefni: 

3 egg  

1 msk súrar gúrkur 

¾ msk majónes 

½ tsk Dijon sinnep 

¼ tsk salt 

¼ tsk pipar 

½ tsk paprikukrydd  

Aðferð: 

1. Setjið eggin í pott með vatni og sjóðið í 8-10 mínútur (þar til 

þau eru harðsoðin). 

2. Kælið eggin. 

3. Afhýðið eggin varlega og skerið þau á í tvennt á lengdina. 

4. Takið rauðurnar úr eggjunum og setjið þær í skál. 

5. Saxið súru gúrkurnar niður. 

6. Blandið majónesi, sinnepi og súrum gúrkum saman við 

rauðurnar og stappið öllu saman. 

7. Saltið og piprið eftir smekk. 

8. Setjið fyllinguna í sprautupoka og fyllið eggin. Einnig er 

hægt að fylla eggin með skeið 

9. Skreytið með paprikudufti 

10. Setjið á disk og berið fram. 
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4.4 Pólskt grænmetissalat 

Fyrir 3-4 

Pólska grænmetissalatið kemur frá Önnu (e.d.-b) af vefsíðunni Polish your kitchen. Anna 

(e.d.-a) ólst upp í Póllandi en flutti til Bandaríkjanna snemma á fullorðinsárum, árið 1993. 

Anna stofnaði heimasíðuna árið 2016 til að deila uppskriftum frá Póllandi sem hún fékk að 

mestu leyti fá ömmu sinni. Anna (e.d.-a) hefur gefið út eina matreiðslubók. Uppskriftin af 

pólsku grænmetissalati er einnig á YouTube síðu Önnu (2020) með sama nafni þar sem hún 

fer ítarlega yfir hvert skref í að útbúa salatið í rúmlega sextán mínútna myndbandi. Yfir 85% 

Pólverja eru í rómversk-kaþólsku kirkjunni og rúm 1% í rétttrúnaðarkirkjunni (Kondracki o.fl., 

2020). Salatið er oft notað með hátíðarmáltíðum. Uppskriftin er fyrir 4-5 manns og það tekur 

u.þ.b. 35 mínútur að gera salatið. Meðfylgjandi ljósmynd er af pólska grænmetissalatinu.  

 

 

Ljósmynd 12. Pólskt grænmetis salat 
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Hráefni: 

1 kartafla  

1½ gulrót 

2 egg 

¾ dl majónes 

½ msk sinnep 

¼ tsk salt 

¼ tsk pipar 

½ sellerístöng 

2-3 súrar gúrkur 

¼ laukur 

¼ dl steinselja  

 

Aðferð: 

1. Sjóðið kartöflu og gulrætur í potti þar til þær verða mjúkar í 

gegn og kælið síðan. 

2. Sjóðið eggin í 10 mínútur og kælið síðan í köldu vatni. 

3. Blandið majónesi og sinnepi saman við og síðan salti og 

pipar. 

4. Hreinsið og skerið síðan selleríið, súru gúrkurnar, laukinn og 

steinseljuna í litla bita. 

5. Takið smá af steinselju til hliðar fyrir skreytingu. 

6. Skerið kartöfluna, gulræturnar og eggin, þegar þau eru orðin 

köld, í litla bita og setjið með grænmetinu. Blandið saman við 

majónes blönduna.  

7. Bætið við matskeið af majónesi ef salatið er of þurrt. 

8. Stráið steinselju yfir áður en borið er fram. 
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4.5 Lasagna 

Fyrir 4-5 

Lasagnað er frá Veronicu (2014) af vefsíðunni My catholic kitchen. Veronica skrifar um mat 

og er sjálf kaþólikki. Á vefsíðunni eru ýmsir réttir sem henta matarvenjum kaþólikka og eru 

margir þeirra tengdir við ákveðnar hátíðir. Í uppskriftinni hjá Veronicu (2014) er notuð ítölsk 

hakkblanda. Uppskriftina fyrir hakkblönduna fékk ég af heimasíðu Steingríms Sigurgeirssonar 

og Maríu Guðmundsdóttur (2012), Vínótek. Meðfylgjandi ljósmynd er af lasagnanu.  

  

Ljósmynd 13. Lasagna 
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Hráefni: 

425 g ricotta ostur 

120 g rifinn ostur  

60 g rifinn parmesan 

ostur 

1 egg  

½ tsk ítölsk 

kryddblanda 

125 g svínahakk 

½ tsk fennel 

1 hvítlauksrif pressuð 

¼ tsk chilliflögur 

¼ tsk salt 

¼ tsk pipar 

125 g nautahakk 

325 g spaghettisósa  

125 ml vatn 

½ pk lasagna plötur 

Aðferð: 

1. Stillið ofn á 200°C . 

2. Setjið ricotta ostinn, rifna ostinn, helminginn af 

parmesan ostinum ásamt egginu og ítölsku 

kryddblöndunni í skál. Blandið öllu saman. 

3. Setjið svínahakk, fennel, hvítlauk, chiliflögur ásamt salt 

og pipar í skál og hrærið saman. 

4. Setjið nautahakkið og svínahakks blönduna á pönnu og 

steikið.  

5. Sigtið fituna frá hakkinu.  

6. Bætið spaghettísósu og vatni saman við og hrærið vel 

saman. 

7. Smyrjið 33x23x5 cm eldfast mót með olíu.  

8. Setjið botnfylli af sósublöndunni í botninn. Setjið lasagna 

plötur yfir og helminginn af ostablöndunni yfir plöturnar. 

Setjið 1/3 af sósublöndunni yfir það. Endurtakið síðan 

ferlið einu sinni í viðbót.  

9. Setjið að lokum lasagnaplötur efst og hellið restinni af 

sósublöndunni yfir. Stráið svo afganginum af ostinum 

yfir. 

10. Setjið álpappír yfir og bakið í 55 mínútur eða þar til 

lasagnaplöturnar eru mjúkar í gegn. 

11. Látið standa í 10 mínútur og berið svo fram. 

12. Gott er að hafa hrísgrjón og ferskt salat með. 
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4.6 Sterkur kasjúhnetukjúklingur 

Fyrir 3-4 

Þessi bragðsterka kasjúhnetukjúklinga uppskrift er frá Jeff Young (e.d.) á vefsíðunni The 

catholic foodie. Young (e.d.) er fyrrum trúarbragðafræðikennari og rithöfundur. Ásamt því að 

sjá um vefsíðuna er Young (e.d.) með útvarpsþátt að sama nafni The catholic foodie, ásamt 

því að vera meðstjórnandi í öðrum matarþætti. Eitt af markmiðum Young með vefsíðunni er 

að fá fjölskyldur til að elda og snæða góðan mat saman. Rétturinn hentar vel fyrir þrjá. 

Meðfylgjandi ljósmynd er af sterka kasjúhnetukjúklingnum.  

Ljósmynd 14. Sterkur kasjúhnetukjúklingur 
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Hráefni: 

2 msk kjúklingasoð  

2 msk sojasósa 

1 msk borðedik 

1 msk maísmjöl  

1 msk sykur 

¼ tsk cayenne pipar 

450 g kjúklingabringur  

1 paprika  

1 msk jurtaolía 

1 hvítlauksrif  

1 tsk engifer  

80 g ristaðar 

kasjúhnetur  

2 vorlaukar 

Aðferð: 

1. Setjið kjúklingasoð, sojasósu, borðedik, maísmjöl, sykur 

og cayenne pipar saman í skál og blandið saman. Setjið 

til hliðar. 

2. Skerið kjúklingabringur í u.þ.b. 2 cm litla bita.  

3. Skerið paprikuna í litla bita. 

4. Hitið olíu á wok eða á pönnu.  

5. Setjið kjúklinginn á pönnuna ásamt pressuðum hvítlauk 

og rifnu engiferi.  

6. Steikið kjúklinginn þangað til hann er eldaður í gegn. 

7. Bætið paprikunni á pönnuna og steikið í 1 mínútu. 

8. Bætið sósunni á pönnuna og sjóðið í 1 mínútu á meðan 

sósan þykknar. 

9. Bætið hnetum í réttinn og stráið vorlauk yfir. 

10. Gott er að bera fram með hrísgrjónum. 
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4.7 Rósabrauð fyrir Elísabetu frá Ungverjalandi 

Fyrir 4 

Rósarbrauðið fyrir Elísabetu frá Ungverjalandi er frá Mary Machado (2014) og er á vefsíðunni 

Catholic cuisine. Vefsíðan var stofnuð árið 2008 af Jessicu Gordon (e.d.) og er tilgangur 

vefsíðunnar að deila uppskriftum fyrir hátíðir og helgidaga í kaþólskum sið. Sankti Elísabet frá 

Ungverjalandi er m.a. dýrlingur bakara (Fieldhouse, 2017) en 17. nóvember er haldinn 

hátíðlegur henni til heiðurs. Machado (2014) tekur fram að brauðið er í laginu eins og rós þar 

sem rósir eru merki Sankti Elísabetar. Meðfylgjandi ljósmynd er af rósarbrauðinu.  

 

  

Ljósmynd 15. Rósabrauð fyrir Elísabetu frá Ungverjalandi 
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Hráefni: 

Brauð:  

2½ tsk þurrger  

1¼ dl volgt vatn 

1¼ dl volg mjólk (hituð 

upp og látinn kólna) 

¾ dl sykur 

40 g smjör eða smjörlíki 

½ salt 

1 egg 

8-10 dl hveiti 

Kanilsykur: 

2-3 msk mjúkt smjör 

½ dl púðursykur 

2 tsk kanill 

 

Aðferð: 

1. Hitið ofninn í 190°C . 

2. Leysið þurrgerið upp í volgu vatni í stórri skál u.þ.b. 5 

mínútur. 

3. Bætið mjólk, sykri, smjöri, salti, eggi og 8 dl af hveiti í 

skálina. 

4. Blandið öllu saman og bætið svo hveiti saman við þar til 

auðvelt er hnoða deigið.  

5. Hnoðið deigið á borði þangað til það verður mjúkt og 

viðráðanlegt og festist hvorki við hönd né borð. 

6. Látið volgt vatn í vaskinn og setjið skálina þar ofan í, látið 

hefast í 15-20 mínútur.  

7. Skiptið deiginu jafnt í fjóra hluta. 

8. Setjið smjörið, púðursykurinn og kanil saman í skál og 

hrærið saman. 

9. Fletjið deigið út í ílangan ferhyrning og smyrjið 

kanilsykrinum yfir deigið. 

10. Rúllið deiginu upp frá lengri hliðinni. 

11. Skerið deigið endilangt í miðja rúlluna. 

12. Festið endana saman og búið til langan snúning. 

13. Rúllið svo upp sem snúð sem mun líta út eins og rós. 

14. Setjið á bökunarplötu og látið hefast í 15 mínútur ef tími 

gefst til. 

15. Bakið í um 20 mínútur. 
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4.8 Babka Piaskowa 

2 kökur 

Uppskriftin af sætabrauðinu (e. yeast bread) Babka Piaskowa er fengin frá Barbara Rolek 

(2019) af heimasíðunni The spruce eats. Rolek hefur starfað sem matargagnrýnandi í 

fjöldamörg ár m.a. fyrir New York Times og Chicago Tribune. Rolek vann sem konditor og 

yfirkokkur í yfir 15 ár (e.d.). Sætabrauðið er oft borið fram á páskunum en einnig er oft farið 

með brauðið í kirkju á páskadag og það blessað. Tekið er fram að allar Austur-Evrópu þjóðir 

eiga sína eigin uppskrift af páska sætabrauði. Heildartíminn fyrir þessa uppskrift er um 75 

mínútur. Meðfylgjandi ljósmynd er af Babka Piaskowa sætabrauði. 

 

 

Ljósmynd 16. Babka Piaskowa 
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Hráefni: 

1 dl volgt vatn 

11/8 tsk þurrger 

2¼ dl mjólk 

85 g smjör 

¾ dl sykur 

¼ tsk salt 

1 egg 

½ tsk vanilludropar 

5 dl hveiti 

1 msk 

sítrónubörkur 

½ msk flórsykur 

Aðferð: 

1. Hitið ofninn í 175°C. 

2. Setjið volgt vatn og þurrger saman í litla skál. 

3. Setjið mjólk í pott og hitið upp að suðumarki. 

4. Setjið smjör, sykur og salt í hrærivél og hellið mjólkinni yfir. 

Hrærið þar til að mjólkin byrjar að kólna og smjörið hefur 

blandast saman við sykurinn. 

5. Brjótið eggin í skál og pískið þau saman með gaffli.  

6. Hellið eggjunum út í hrærivélina ásamt vanilludropum. 

7. Blandið gerblöndunni við deigið í hrærivélinni og hrærið vel 

saman. 

8. Blandið hveitinu og sítrónuberkinum saman við deigið í 

hrærivélinni.  

9. Smyrjið tvo lítil formkökuform að innan með smjörlíki eða 

olíu.  

10. Stráið hveiti í formin.  

11. Setjið kökudeigið í formin þannig að þau fylli næstum því 

hálft formið. 

12. Setjið plast yfir kökurnar og látið þær hefast þangað til þær 

hafa tvöfaldast eða í 15-20 mínútur. 

13. Setjið kökuna inn í ofninn og bakið í 20 mínútur. Stingið með 

prjón í kökurnar til að sjá hvort þær eru tilbúnar, prjóninn á 

að koma hreinn út og þá er kökurnar tilbúnar. 

14. Kælið kökurnar alveg. 

15. Sigtið að lokum flórsykri yfir kökurnar. 
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5 Uppskriftir úr íslam 

5.1 Sýrlenskt flatbrauð 

Fyrir 3 – 4  

Uppskriftin af sýrlenska flatbrauðinu er úr bókinni The world religions cookbook (Schmidt og 

Fieldhouse, 2007). Uppskriftina er að finna í kafla sérstaklega ætlaðar fyrir ramadan. Tekið er 

fram að flatbrauð eru algeng í Mið-Austurlöndunum og Suður-Asíu en höfundar hafi ákveðið 

að nota uppskrift frá Sýrlandi (Schmidt og Fieldhouse, 2007). Meðfylgjandi ljósmynd er af 

sýrlensku flatbrauði. 

  

Ljósmynd 17. Sýrlenskt flatbrauð 
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Hráefni: 

3 dl hveiti 

½ tsk salt 

2 dl heilhveiti 

1½ tsk þurrger 

1 dl volgt vatn 

Hveiti til hnoðunar 

½ msk kúmenfræ 

 

Aðferð: 

1. Stillið ofninn á 250°C. 

2. Sigtið hveiti og salt saman í hrærivélaskál. Bætið heilhveitinu 

saman við og blandið vel saman.  

3. Gerið holu í miðjuna og bætið geri og vatni saman við. 

4. Hrærið saman í hrærivél á lágum hraða með deigkrók 

þangað til það myndast mjúkt deig. 

5. Setjið deigið á hveitistráð borð og hnoðið í sprungulausa 

kúlu. 

6. Setjið deigið í skál og plastfilmu yfir og látið hefast í 30 

mínútur. 

7. Skiptið deiginu í 15 bita. 

8. Fletjið kúlurnar út í lítil flatbrauð. Hafið deigið svo þunnt að 

það sjáist næstum því í gegnum það. 

9. Stráið kúmenfræjum yfir. 

10. Setjið deigið á bökunarplötu og bakið í u.þ.b. 1½ mínútu. 

11. Brauðin eiga að vera stökk og gullinbrún. 

12. Berið fram með pottréttum eða öðrum álíka réttum.  
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5.2 Grillaður fiskur með parmesan, hvítlauk og raspi 

Fyrir 2-3 

Grillaður fiskur með parmesan, hvítlauki og raspi er klassískur réttur hjá múslimum (Sireesha, 

2020). Þessi uppskrift er fengin frá Nagi (2019) af vefsíðunni Recipetineats. Nagi (e.d.) vann 

áður í fjármálageiranum en sneri sér að því að halda úti vefsíðu þar sem áhersla er lögð á 

uppskriftir. Meðfylgjandi mynd er af grilluðum fiski með parmesan, hvítlauki og raspi.  

  

Ljósmynd 18. Grillaður fiskur með parmesan, hvítlauk og raspi 
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Hráefni: 

300 g fiskflak, roð- og 

beinlaust 

¼ tsk salt 

¼ tsk pipar  

2 tsk Dijon sinnep 

1 msk parmesan ostur 

1 hvítlauksgeiri 

1 msk steinselja  

60 g brauðmylsna 

1 tsk ólífuolía 

Salt á hnífsoddi  

1 msk olía 

 

Aðferð: 

1. Hitið ofn í 200°C (blástur). 

2. Skera fiskiflakið í meðalstóra bita.  

3. Saltið og piprið fiskinn og smyrjið sinnepi á það. 

4. Rífið niður parmesan ost og hvítlauk og saxið steinselju. 

5. Setjið parmesen ostinn, brauðmynslu, steinselju, 

hvítlaukinn, ólífuolíu og salt saman í skál og hrærið vel 

saman. 

6. Setjið raspblöndu yfir fiskinn og pressið vel niður svo 

raspurinn festist vel í sinnepinu. 

7. Hitið olíu á pönnu á háum hita. 

8. Setjið fiskinn á pönnuna og steikið í 1½ mínútu. 

9. Setjið fiskinn í eldfast mót og ofarlega inn í ofn í 5 

mínútur  

10.  Fiskurinn er tilbúinn þegar hann er hvítur í gegn og 

raspið er orðið gullinbrúnt.  

11. Berið strax fram með sítrónum og grænu salati. 
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5.3 Kjúklinga biryani 

Fyrir 3-4  

Uppskriftin af kjúklinga biryani kemur frá BBC good food vefsíðunni („Chicken biryani“, e.d.). 

Þar kemur fram að það tekur um 40 mínútur að undirbúa og elda uppskriftina. Kjúklinga 

biryani er oft borið fram í brúðkaupum í íslam en það er einkar auðvelt að búa til mikið af 

réttinum þar sem hann er einstaklega einfaldur (Swasthi, 2019). Meðfylgjandi ljósmynd er af 

kjúklinga biryani.  

Ljósmynd 19. Kjúklinga biryani 
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Hráefni: 

150 g basmati hrísgrjón 

½ stór laukur 

15 g smjör 

½ lárviðarlauf 

1 heil kardimomma 

½ kanilstöng 

½ tsk túrmerik 

2 kjúklingabringur  

2 msk karrí paste 

40 g rúsínur 

4¼ dl kjúklingasoð 

15 g kóríander 

2 msk möndluflögur 

Aðferð:  

1. Bleytið hrísgrjón í sigti með heitu vatni og skolið þau í 

köldu vatni þangað til vatnið er hreint. 

2. Hreinsið og saxið lauk. 

3. Hitið smjörið á pönnu. Setjið lauk, lárviðarlauf, 

kardimommu og kanilstöng á pönnuna og steikið við 

vægan hita í 10 mínútur. 

4. Stráið túrmerik yfir pönnuna. 

5. Skerið kjúklingabringur í teninga á meðan kryddin eru 

að steikjast. 

6. Setjið kjúklingabringur og karrí paste á pönnuna og 

hrærið vel saman. 

7. Setjið hrísgrjón, rúsínur og kjúklingasoð á pönnuna og 

hrærið vel saman.  

8. Setjið lok yfir pönnuna og látið suðuna koma upp. 

Lækkið hitann þegar suðan er komin upp. Sjóðið í 5 

mínútur.  

9. Slökkvið á hellunni og látið standa í 10 mínútur, það má 

alls ekki taka lokið af á meðan.  

10. Fjarlægið kanilstöngina og kardimommuna áður en 

rétturinn er borinn fram. 

11. Stráið kóríander og möndluflögum yfir og berið fram. 
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5.4 Pakistönsk kjúklingalæri 

Fyrir 2-3  

Uppskriftin fyrir pakistanskt kjúklingalæri er frá höfundi sem kallar sig Toffesmiles22 (e.d.) af 

vefsíðunni Allrecipies. Í Pakistan er yfir 95% allra landsmanna múslimar (Burki og Ziring, 

2020). Rétturinn er því tengdur íslam sterkum böndum. Hægt er að nota þennan rétt t.d. í 

ramadan. Meðfylgjandi ljósmynd er af pakistönskum kjúklingalærum.  

Ljósmynd 20. Pakistönsk kjúklingalæri 



 

49 

Hráefni:  

¼ safi úr sítrónu 

½ msk tómatsósa 

½ tsk hvítlauksduft 

½ tsk laukduft 

½ tsk kóríanderduft 

½ tsk cumin 

(broddkúmen)  

½ tsk garam masala 

½ tsk púðursykur 

½ tsk chile duft 

¼ tsk paprikuduft 

¼ tsk timían 

¼ tsk þurrkuð mynta 

250 g kjúklingalæri 

Olía fyrir ofnfatið 

Aðferð: 

1. Stillið ofninn á 200°C. 

2. Setjið safa úr sítrónu, tómatsósu, hvítlauksduft, 

laukduft, kóríander, cumen (broddkúmen), garam 

masala, púðursykur, chili duft, paprikuduft, timían og 

myntu saman í skál. 

3. Setjið kjúklingalærin í kryddblönduna og nuddið þau 

vel upp úr kryddblöndunni. 

4. Setjið álpappír yfir skálina og geymið í ísskáp í 4-24 

tíma (má sleppa en lærin eru betri ef þau fá að 

marínerast í nokkra klukkutíma). 

5. Penslið eldfast mót með olíu. 

6. Setjið kjúklingalærin í fatið og setjið inn í heitan ofn.  

7. Eldið í um 45 mínútur. 

8. Berið strax fram með góðu salati. 
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5.5 Rjómalöguð kjúklingapastabaka 

Fyrir 2-3 

Uppskriftin af rjómalagaðri kjúklingapastaböku er fengin frá Faatimah (2018) af heimasíðunni 

This muslim girls bakes. Faatimah (e.d.) er ættuð frá Pakistan en er fædd og alin upp í 

Englandi. Á heimasíðunni deilir hún uppskriftum bæði frá Pakistan og Englandi ásamt fleiri 

stöðum úr heiminum. Allar uppskriftirnar eiga það sameiginlegt að þær hentar vel múslimum 

þar sem uppskriftirnar eru allar halal (Faatimah, e.d.). Uppskriftin er sérstaklega ætluð fyrir 

kvöldmáltíðina á ramadan. Meðfylgjandi ljósmynd er af rjómalagaðri kjúklingapastaböku.  

  

Ljósmynd 21. Rjómalöguð kjúklingapastabaka 
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Hráefni: 

Salt á hnífsoddi 

½ laukur 

3 dl penne pasta 

200 g kjúklingabringur 

½ msk paprikuduft 

½ tsk salt 

¼ tsk pipar 

1 msk ólífuolía 

25 g smjör 

25 g hveiti 

3¾ dl mjólk 

¼ tsk salt 

¼ tsk pipar 

1 dl rifinn Cheddar 

ostur 

½ tsk Dijon sinnep 

2 kirsuberjatómatar 

Aðferð: 

1. Hitið ofninn í 220°C. 

2. Smyrjið eldfast mót með olíu eða smjöri. 

3. Setjið vatn í pott ásamt klípu af salti og látið suðuna 

koma upp. 

4. Skerið laukinn í litla bita og setjið hann í pottinn ásamt 

pastanu. 

5. Sjóðið pastað í 10 – 12 mínútur eða þar til það er tilbúið. 

6. Sigtið vatnið frá pastanu og lauknum. Setjið til hliðar. 

7. Skerið kjúklinginn í litla bita. 

8. Kryddið kjúklinginn með paprikudufti, salt og pipar. 

9. Hitið olíu á pönnu.  

10. Steikið kjúklinginn á pönnunni þangað til að hann er 

eldaður í gegn og setjið til hliðar. 

11. Bræðið smjörið á pönnunni, hrærið hveitinu saman við 

og búið til smjörbollu. 

12. Bætið mjólkinni saman við í nokkrum skömmtum og 

búið til sósu. 

13. Saltið og piprið sósuna ef þarf. 

14. Bætið helmingnum af ostinum út í sósuna ásamt sinnepi 

og hrærið saman.  

15. Bætið pastanu og lauknum í sósuna og blandið vel 

saman. 

16. Setjið helminginn af pastablöndunni í eldfast mót.  

17. Setjið kjúklinginn yfir pastablönduna og setjið svo restina 

af pastanu í mótið. 

18. Skerið tómatana í litla bita. 

19. Stráið tómötunum yfir fatið og setjið restina af ostinum 

yfir. 

20. Bakið í 20 mínútur. 

21. Berið strax fram með góðu salati. 
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5.6 Frosinn lárperu og berja þeytingur 

Fyrir 2 

Faatimah (2017a) af vefsíðunni This muslim girls bakes býður upp á þennan frosna berja og 

lárperu þeyting. Meðfylgjandi ljósmynd er af frosnum lárperu og berja þeyting.   

Ljósmynd 22. Frosinn lárperu og berja þeytingur 
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Hráefni: 

2 dl frosin hindber 

2 dl frosin bláber 

5 frosin jarðarber 

1 msk hunang 

2 msk grískt jógúrt 

1 þroskuð lárpera 

Hreinn appelsínu safi 

eftir smekk (því meira 

sem þú setur af safanum 

því þynnri er drykkurinn) 

 

Aðferð: 

1. Setjið öll hráefni í blandara. 

2. Blandið hráefnunum vel saman í u.þ.b. 2-3 mínútur eða 

þar til drykkurinn er vel blandaður. 

3. Hellið drykknum í glas og njótið. 
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5.7 Kornflekskökur fyrir ramadan 

Fyrir 3 – 4  

Nour Majid (2015) fjallar um fimm auðvelda eftirrétti fyrir múslima að útbúa fyrir föstuna í 

ramadan á vefsíðunni The muslim vibe. Auðveld og þægileg uppskrift til að gera með 

nemendum. Meðfylgjandi ljósmynd sýnir kornflekskökur. 

  

Ljósmynd 23. Kornfleksökur fyrir ramadan 
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Hráefni: 

100 g suðusúkkulaði 

3 msk síróp 

6 dl kornflex 

 

Aðferð: 

1. Setjið súkkulaðið og sírópið í pott og bræðið saman. Kælið 

súkkulaðiblönduna aðeins. 

2. Setjið kornflexið í skál og hellið súkkulaðiblöndunni yfir og 

hrærið saman með sleif. 

3. Setjið kornflex blönduna í 12 bollakökuform og setjið á 

bakka og inn í ísskáp. 

4. Svo er bara borða og njóta.  
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5.8 Vanillu bollakökur með Nutella smjörkremi 

Fyrir 3 

Faatimah (2017b) er með uppskrift af vanillu bollakökum með Nutella smjörkremi á 

vefsíðunni This muslim girl bakes. Hún tekur fram að hægt er að baka þessar hvenær sem er 

en hún mælir með þeim á ramadan. Meðfylgjandi ljósmynd sýnir vanillu bollakökur með 

Nutella smjörkremi.   

Ljósmynd 24. Vanillu bollakökur með Nutella smjörkremi 
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Hráefni: 

Bollakökur:  

170 g smjör  

1¾ dl sykur 

3 egg 

2 tsk vanilludropar 

1½ tsk lyftiduft 

3½ dl hveiti 

3 msk mjólk  

Smjörkrem: 

200 g smjör við 

stofuhita 

3½ dl flórsykur 

190 g nutella 

3-4 msk mjólk 

2 tsk vanilludropar 

¼ tsk salt 

 

Aðferð: 

Bollakökur: 

1. Hitið ofninn í 180°. 

2. Hrærið saman smjör og sykur í hrærivél þar til létt og 

ljóst, blandan á að verða eins og krem. 

3. Bætið einu eggi út í einu. 

4. Bætið næst vanilludropum, lyftidufti og hveiti saman við. 

Hrærið öllu varlega saman svo kökurnar verði ekki 

seigar. 

5. Bætið mjólkinni seinast út í. 

6. Skiptið deiginu í 12-14 bollakökuform og fyllið upp u.þ.b. 

¾ af forminu. 

7. Bakið í 15-20 mínútur og kælið síðan. 

Smjörkrem:  

1. Hrærið smjör í hrærivélaskál í u.þ.b. 5 mínútur eða 

þangað til það er orðið létt og ljóst. 

2. Bætið flórsykri saman við og hrærið vel í 3-4 mínútur. 

3. Bætið nutella saman við. 

4. Bætið mjólk, vanilludropum og salti saman við. Hrærið 

vel saman. 

5. Setjið krem eftir smekk á kökurnar þegar þær eru orðnar 

kaldar.  
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