
Nína María Gústavsdóttir

Mjólkur-, eggja-
og glútenfrítt

góðgæti



2

Uppskriftaheftið Bakstur fyrir alla: 
Mjólkur- eggja- og glútenfrítt góðgæti 
er lokaverkefni í M.Ed. námi við Háskóla 
Íslands. Uppskriftaheftið er hugsað sem 
kennsluefni í heimilisfræði og inniheldur 
kennslumiðaðar uppskriftir án ofnæmis-
valda. Uppskriftirnar eru miðaðar við 
að tveir nemendur vinni saman.  Ef 
baksturinn á sér stað heima er alltaf 
hægt að nota eitt form í stað tveggja og 
þarf þá mögulega að lengja bökunar-
tímann. 

Á hverri opnu er að finna tvær upp-
skriftir af sama bakstri en á vinstri síðu 
er uppskrift án eggja og mjólkur og á 
hægri síðu er uppskrift af sömu afurð 
sem er einnig án glútens. Fyrri upp-
skriftin hentar því þeim sem hafa of-
næmi fyrir eggjum og/eða mjólk, en 
einnig tilvalin fyrir þá nemendur sem 
neyta ekki dýraafurða (vegan). Seinni 

uppskriftin er svo án allra þriggja of-
næmisvaldana og hentar þeim sem hafa 
fjölþætt ofnæmi. Aftast eru svo fimm 
uppskriftir sem eru án allra þriggja of-
næmisvaldanna. Í uppskriftunum er 
oft notuð haframjólk, það er hægt að 
nota hvaða vökva sem er í staðinn. 
Sem dæmi má nefna kókosmjólk, 
möndlumjólk, rísmjólk, vatn eða annan 
vökva og nota þá sama magn. Ef það þarf 
ekki að forðast mjólk þá er auðvitað hægt 
að nota mjólkurvörurnar mjólk, rjóma og 
ost þar sem það á við. 

Ég vona að uppskriftaheftið henti sem 
flestum nemendum í heimilisfræði og 
allir hafi gaman af því að baka allt góð-
gætið hvort sem þeir séu með ofnæmi 
eða ekki. 
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Hagnýtir punktar
Staðgenglar ofnæmisvalda
Glútenlistar
Kryddbrauð
Bananabrauð
Vanillumuffins
Tebollur
Súkkulaðibitakökur
Bollakökur með smjörkremi
Hjónabandssæla 
Súkkulaðikaka
Vöfflur
Pönnukökur
Pizza
Brauðbollur með kúmeni
Kanilsnúðar
Kókosbitar
Marengstoppar
Marengshreiður
Hrískaka með banana og rjóma
Kókoskúlur
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