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Matarmenning er okkur flestum hugleikin hvort sem við gerum okkur grein fyrir því 
eður ei. Hvort sem fólk er að huga að mataræði sínu með tilliti til næringar og heilsu 
eða kýs að fara á skyndibitastaði til að seðja sárasta hungrið er þörfin fyrir næringu 
sá sameiginlegi þáttur sem markar samband okkar við mat. Forvitnilegt er að velta 
því fyrir sér hvernig neysla mannsins hefur þróast frá örófi alda og til dagsins í dag 
en það er víst að hún hefur breyst mikið. Hinn vestræni nútímamaður hefur fjarlægst 
náttúruna í sínu daglega lífi en það er einmitt úr náttúrunni sem matarforðinn kemur 
upprunalega. Öll meðhöndlun matar hefur breyst mjög mikið á síðustu áratugum og 
á stundum með miklum hraða. Ný tækni við öflun, vinnslu og varðveislu hefur haft 
áhrif á hvað við borðum og hvernig. Sumt er mikil blessun og kemur þá fyrst upp í 
hugann kæliskápar og frystikistur en í sumum tilfellum sitjum við uppi með mat sem 
er kominn svo langt frá upprunanum að forfeður okkar hefðu ekki vitað að um mat 
væri að ræða. Matur tengist sannarlega árstíðum en á síðari árum hafa auknar og 
auðveldari samgöngur orðið til þess að sá náttúrulegi hringur er ekki lengur sýni-
legur, allt í einu er hægt að kaupa exótíska ávexti allan ársins hring og finnst flestum 
sjálfsagt að geta alltaf gengið að ávöxtum og grænmeti frá fjarlægum löndum í versl-
unum.
 Þessi bók geymir afrakstur verkefnis sem ég hóf að vinna vorið 2010. Til þess 
að kanna hvernig hægt væri að nýta árstíðabundinn íslenskan mat á skemmtilegan 
hátt og án of mikillar fyrirhafnar ákvað ég að halda eitt matarboð á mánuði og bjóða 
vinum og vandamönnum upp á þríréttaða máltíð og ánægjulega kvöldstund. Það er 
skemmst frá því að segja að verkefnið varð sérlega skemmtilegt fyrir mig og vonandi 
gestina líka og leiddi í ljós að þó að við eigum hér mikið af góðum hráefnum þá væri 
matartilbúningur dauflegur til lengdar án innfluttra hráefna. Það íslenska hráefni 
sem er á boðstólum er samt yfirleitt mjög gott og gefur heilmikla möguleika auk þess 
sem æskilegt er að nota það sem framleitt er í nærumhverfi okkar með umhverfis-
sjónarmið í huga. 
 Meðan á verkefninu stóð las ég mér til um matarmenningu og leitaði að 
ástæðum þeirrar þróunar sem hefur átt sér stað hér. Ísland hefur ákveðna sérstöðu 
hvað varðar matarúrval vegna hnattstöðu sinnar, gróðurskilyrða  og veðurfars. Það 
sem í öðrum löndum þykir sjálfsagður daglegur matur þarf að flytja til landsins með 
tilheyrandi kostnaði og fyrirhöfn. Íslendingar hafa alltaf verið háðir innflutningi á 
ýmsum nauðsynjum. 
 Fjöldi fólks flutti til bæjanna úr sveitum í von um betra líf á öðrum og þriðja 
áratug síðustu aldar. Þá var kreppan í algleymingi og mikið atvinnuleysi. Algjör bylt-
ing varð á lifnaðarháttum Íslendinga í seinni heimsstyrjöldinni því fólk fékk vinnu hjá 
hernámsliðinu og hafði allt í einu fé milli handanna eftir erfiðleika undangenginna 
ára. 
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 Matargerð á Íslandi var eðlilega undir áhrifum frá Danmörku ekki síst vegna 
þess að vinsælustu matreiðslubækurnar voru skrifaðar af konum sem höfðu farið 
þangað til náms. Á hernámsárunum komu nýjar vörur til landsins og erlend áhrif með 
hermönnunum. En árin eftir seinni heimsstyrjöldina einkenndust af innflutnings-
höftum og skömmtun á flest öllum nauðsynjum. Það var ekki fyrr en upp úr 1950 að 
aðeins fór að losna um höftin. Erlend áhrif jukust með erlendum innflytjendum og 
auknum ferðalögum Íslendinga til útlanda. Erlendir ferðamenn fóru líka að koma til 
landsins í auknum mæli og hafði það vissulega áhrif á matarþróunina.  Með aukinni 
tæknivæðingu, betri samgöngum, stærri bæjum og meiri fjarlægðum í og úr vinnu 
breyttust áherslur í heimilishaldi. Konur fóru út á vinnumarkaðinn í auknum mæli í 
stað þess að vinna heima við að elda, baka og þrífa.
 Skyndibitastaðir fóru að spretta upp á Íslandi á síðari hluta 20. aldar og 
fyrsti stórmarkaðurinn á Íslandi var opnaður 1970 en það var Hagkaup í Skeifunni. 
Áður voru kjörbúðir og sjálfsafgreiðslubúðir í hverfunum en þeim fækkaði ört. Nú má 
greina visst afturhvarf til fyrri verslunarhátta því neytendur vilja vita hvaðan varan 
kemur sem verið er að bjóða. Nokkrir aðilar eru með vísi að bændamörkuðum og 
sumarið 2010 var gerð tilraun með fiskmarkað við höfnina. Í Kolaportinu hefur á 
undanförnum árum myndast lítill matarmarkaður þar sem mest ber á fiski og ýmsum 
hefðbundnum matvælum. Á nokkrum stöðum úti á landi er hægt að kaupa vörur beint 
frá býli og sífellt fleiri bændur bjóða upp á sérunna matvöru.  
 Margt fleira hefur haft áhrif á matarmenningu okkar og má þar nefna alls-
kyns matarkúra, vinsælar matreiðslubækur, tísku og meiri meðvitund um heilsu og 
hollustu. 
 Íslensk matarmenning í dag er þó miklu fjölbreyttari en þessi matarboð 
gefa til kynna því auk þess að vera miklir grillmeistarar á sumrin eru sumir græn-
metisætur, aðrir vilja bara gamaldags heimilismat og enn aðrir bara heilsufæði. Boðin 
gefa hins vegar til kynna hvaða matur er í boði á hvaða tíma ársins og sýna dæmi um 
árstíðatengdan íslenskan mat.
 Í bókinni hef ég reynt að koma til skila ákveðnu andrúmslofti og tilfinningu 
fyrir náttúrunni, veðráttunni  og árstíðunum meðfram því sem ég elda mat og tek á 
móti gestum. Ég hef líka leitað til fortíðar með vinnuaðferðir og húsráð og reyni að 
tengja okkar tíma við ýmislegt verðmætt úr þeim sarpi. 
 Bókin hefði ekki orðið til ef gestirnir hefðu ekki mætt svo þeim ber að þakka 
þátttökuna. Prófarkalesari var Hjördís Sigurðardóttir og ráðgjöf við umbrot og hön-
nun  fékk ég hjá Guðnýju Þórarinsdóttur, Margréti Þóru Þorláksdóttur og  Ólöfu Jako-
bínu Ernudóttur.  Leiðbeinandi var Anna Hinriksdóttir og þakka ég þeim öllum aðstoð 
og yfirlestur.



matseðill

Taramasalata - hrognasalat
súrdeigsbrauð

Lúða í ofni með 
sveppum og lauk, 

hýðishrísgrjón og grænt salat 

Gulrótarterta
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Mars

Sólbráð – lykt af malbiki sem þornar og mold sem þiðnar.  Það er of 
snemmt að búast við vorinu en sumir dagar minna þó á að vorið færist 

sífellt nær. Gróðurinn bíður í rólegheitum eftir að birtan láti vita að 
óhætt sé að skjóta spírum upp úr moldinni. Frostið kælir en sólin 
vermir og það þarf að snúa sér reglulega í átt að geislum hennar. 

Kakó á brúsa og samloka með osti borðuð 
úti í sólskini og snjó eftir hressilega útivist, er til eitthvað betra?
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18.03.2011

Til að setja dálítinn vorblæ á boðið notaði ég 

appelsínugulan lit til skreytinga. Það var ekki um blóm 

að ræða svo ég stakk trjágrein ofan í málningu og 

notaði appelsínugul kerti með. Gestirnir fimm mættu 

stundvíslega og fengu í  forrétt hrognamauk að grískri 

fyrirmynd en þar kallast það Taramasalata. Hrognin 

ættu að vera reykt en ég setti dálítinn reyktan lax út 

í maukið til að fá reykbragðið. Með súrdeigsbrauðinu 

bragðaðist það ljómandi vel.  Auk þess var boðið upp 

á  nokkrar sneiðar af reyktum laxi og ólífur.  Í aðal-

rétt var lúða bökuð í ofni með lauk og sveppum, borin 

fram með hýðishrísgrjónum og salati. Lúðan er minn 

uppáhaldsfiskur og full af góðri næringu. Hún er rík af 

D-vítamíni sem er mikilvægt hér á norðurslóðum þar 

sem við njótum færri sólarstunda. Það kostaði tals-

verðar vangaveltur að finna eftirrétt en niðurstaðan 

var að hafa gulrótarköku með mascarpone og sítrónu-

kremi. Það hafði kannski eitthvað með litina að gera, 

appelsínugular gulræturnar pössuðu við  litina í 

reykta laxinum og sítrónan í kreminu var frískandi og 

sumarleg. 

Vorjafndægur eru tuttugasta og fyrsta 
mars. Þá lýkur Góu og einmánuður tekur 
við. fullt tungl er nítjánda mars og er þá 
næst jörðu.

Rómverski guðinn Mars var stríðsguð og 
er mánuðurinn kenndur við hann. Fyrir 
daga Júlíusar Cæsars hófst árið í mars en 
þá var komið vor í Rómaveldi og þótti til-
valið að fara í stríð. 8



„Vestan og suðvestan átta til fimmtán metrar og éljagangur, en víða 
bjart veður austanlands. Lægir og úrkomuminna í kvöld. Suðvestan 
tíu til átján með slyddu og síðar rigningu sunnan- og austanlands 
á morgun, en hægari norðaustanátt með snjókomu annars staðar. 
Frost að átta stigum, en hlánar sunnan- og austanlands á morgun.”

Sólin kemur upp tuttugu og þrjár mínútur í átta og sest tuttugu og þrjár 
mínútur í átta.
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Kryddjurtir

Fátt jafnast á við að borða mat sem maður hefur 
búið til frá grunni. Að rækta grænmeti gefur 
sannarlega kost á því allt frá sáningu að soðn-
ingu. Sumir eru svo heppnir að eiga prívat garð 
þar sem hægt er að útbúa matjurtagarð en það 
má ýmislegt gera á svölunum líka.

Það er mjög einfalt og skemmtilegt að rækta 
kryddjurtir. Það eina sem þarf er fræ, mold, vatn 
og sáðbakkar eða blómapottar og að sjálfsögðu 
tími. Þeim tíma er vel varið því uppskeran er 
dásamleg og nýtist vel í rétti sumarsins.
Besti tíminn til að sá fræjunum er í mars eða 
apríl þegar farið er að birta nægilega en hægt 
er að sá fram á mitt sumar. Hér er sýnt hvernig 
basilíkufræ eru sett niður en sömu aðferðir gilda 
um sáningu annarra kryddjurta.
Fyrst er sett mold í bakkann og fræjunum dreift 
í moldina.
Fræin eru smá og í einum pakka eru 700 fræ. Það 
er ágætt að dreifa þeim í raðir með 2-3cm mil-
libili.
Þunnt lag af mold er sett yfir og vökvað vel. Síðan 
þegar plönturnar koma upp þarf að setja þær í 
potta og gefa þeim meira pláss. Það er eftir u.þ.b. 
mánuð.
Það þarf að vökva vel og halda moldinni stöðugt 
rakri. Blöð basilíkunnar eru mjúk og viðkvæmari 
en annarra harðgerari plantna. Þess vegna borg-
ar sig að rækta basilíkuna inni eða í gróður-
húsum á Íslandi. Þegar blöðin verða lin og fara 
að hanga þarf að vökva og þá tekur hún strax við 
sér aftur.Eftir aðeins eina viku gægjast fyrstu 

blöðin upp úr moldinni.

Bakkarnir komnir í suðurglugga

Fræin eru örsmá

Það sem þarf
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Rósmarín - er vinsælt og sérlega gott með lambakjöti og 
kjúklingi auk þess sem það passar vel með kartöflum. 
Tímían - er nauðsynlegt í ítalska matargerð.
Bæði timían og rósmarín eru fjölærar plöntur og vaxa mun 
hægar en basilíka en eru harðgerari og þola vel að vera úti 
yfir sumartímann. 
óreganó - einnig mikið notuð í ítalskri matargerð. Blöðin 
lítil og mjúk og fer því betur um hana í glugganum. 
Mynta - er mjög auðveld í ræktun, sprettur nánast eins 
og illgresi.
Steinselja - er til í nokkrum afbrigðum en er yfirleitt 
auðveld í ræktun. þó þarf að gæta þess að hún þorni ekki. 

Moli

Sláturfélag Suðurlands hóf pylsu-
gerð 1908 en það var þegar dansk-
ur pylsugerðarmaður kom til lands-
ins árið 1930 að SS pylsurnar voru 
framleiddar í fyrsta sinn. Fljótlega 
setti Daninn upp pylsuvagn í Kola-
sundi og var það upphafið að 
Bæjarins bestu sem er sennilega 
þekktasti íslenski skyndibitinn.

HÚSRÁÐ

Gróft salt og sítróna er gott hreinsi-
efni á baðherbergið. Þá er hand-
laugin fyrst skoluð með vatni og 
hálfri sítrónu þrýst ofan í saltið 
þannig að það loði við. Síðan er 
yfirborðið nuddað með sítrónunni 
og látið bíða í hálftíma. Þá er blaut-
ur svampur notaður til að hreinsa 
það sem eftir er.

HEIMAREYKING

Það er hægt að reykja mat heima 
í þar til gerðum kössum sem fást 
í flestum veiðibúðum. Það sem til 
þarf er kassi með grind, eldfæri 
og sag af lauftrjám. Það er líka 
gott að nota lyng og blóðberg með 
saginu. Maturinn soðnar um leið 
og hann reykist en þarf auðvitað 
mislangan tíma. Það er tilvalið að 
prófa að reykja silung eða hrogn. 
Það þarf bara að fara varlega.

Hrogn

Í þorskhrognum er C-vítamín sem 
er sjaldgæft í fiskafurðum. Þau eru 
fitusnauð en rík af próteinum.
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matseðill

Reyktur silungur með sýrðum rjóma,
rauðlauk og kapers, hvítt brauð

Saltfiskur með tómatmauki, byggi 
og salati

kókosterta með frystum rjóma
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Apríl
Baráttan milli vetrar og vors er stundum hatrömm og hressilegar 

lægðir með éljum, þrumum og eldingum koma upp að landinu með 
tilheyrandi látum. En suma daga skín sólin og það brakar í sandinum á 

gangstéttinni og manni dettur í hug að kannski komi  vor eftir allt 
saman. Í veðurfréttum heyrist æ oftar „hlýnandi”. Þarf ekki að fá 

sér nýja strigaskó til að valhoppa í ? 
Og  kannski fara í snúsnú og brennó ... 
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16.04.2011

Það var komið að apríl boðinu sem var í dymbilviku 

þar sem páskarnir voru óvenju seint í ár. 

Ég var löngu búin að ákveða að ég myndi bjóða upp 

á saltfisk á páskaföstunni. Mér fannst það við hæfi 

þó siðurinn sé kaþólskur í raun og veru. 

Auk þess þurfti saltfiskur að vera á borðum ein-

hverntíma því  fyrir utan að vera góður er hann 

sannarlega íslensk afurð. Í forrétt valdi ég að hafa 

heimabakað hvítt brauð og birkireyktan silung með 

sýrðum rjóma, rauðlauk og kapers. Saltfiskurinn 

var steiktur á pönnu og borinn fram með tómat-

mauki og bankabyggi. Í eftirrétt hafði ég kókos-

tertu sem var veisluterta á mínu bernskuheimili, var 

kölluð Konfektkakan.  Það sem gerir hana sérstaka 

er að hún er borin fram með frystum rjóma. Ég not-

aði þurrar lynggreinar til að skreyta borðið en þær 

eru fallegar í sjálfu sér með sín flækjuform. 

Sumardagurinn fyrsti var fyrsti dagur 
ársins í gamla íslenska tímatalinu.
Þá hefst harpa en fullt tungl er 
átjánda apríl.

Nafnið Apríl er komið úr latínu og talið 
koma af orðinu aperio sem þýðir opnast 
en blómin voru einmitt að opnast í 
suður-Evrópu á þessum tíma. 14



„Suðvestan átta til þrettán metrar og skúrir eða él, en léttskýjað 
austanlands. Hiti eitt til tólf stig, hlýjast á austurlandi. Víða frost til 
landsins í nótt. Sunnan átta til þrettán og slydda vestantil á morgun, 
annars hægari og þurrt. Hiti að átta stigum, mildast á austanverðu 
landinu.”

Sólin kemur upp sex mínútur í sex og sest fjórar mínútur yfir níu.
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Ólífuolía

Ólífuolían er pressuð úr ólífum sem vaxa 
við Miðjarðarhafið. Hún er hollur fitugjafi 
því í henni er hátt hlutfall ómettaðra fitu-
sýra. Hún er góð á salöt en einnig í mat-
reiðslu og þolir vel að hitna. Besta olían er 
úr fyrstu pressun og kallast jómfrúrolía. 
Gæðin eru mæld í sýrustiginu, því lægra 
sem sýrustigið er því betri er olían.
Ólífutré er friðartákn í kristni.

Húsráð

Til að hreinsa mottur 
og teppi er gott að strá 
matarsóda yfir og láta 
liggja í 15 mínútur og 
ryksuga síðan upp.

Moli

Í kjölfar gjaldeyrishafta var komið á 
kerfi skömmtunarseðla sem fólk þurfti 
að hafa til að geta keypt nauðsynjar 
til heimilanna. Skömmtunarárin náðu 
hámarki 1947-1949. Þá voru matvæli, 
föt, byggingavörur, bensín og hrein-
lætisvörur skammtaðar og algengt að 
sjá fólk í biðröðum jafnvel næturlangt 
ef fréttist af vörum í einhverri verslun.

Gluggaþvottur

Þegar dagarnir lengjast sést betur hvað 
gluggarnir eru óhreinir. Að innanverðu er 
gott að strjúka af glerinu með tusku vættri 
í ediki. Örtrefjaklútar eru mjög góðir til 
allrar afþurrkunar. Aðalatriðið þegar 
gluggar eru þvegnir að utan er að vera með 
góða gluggasköfu. Hægt er að blanda 
saman 1/2 hluta kartöflumjöli á móti 
2 hlutum vatns og strjúka glerið með 
svampi og þessari blöndu. Síðan er glerið 
skafið og verður það þá alveg hreint.
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Mikilvægt er að halda sömu 
gráðu á hallanum alla leið niður

Það fer eftir efninu í hnífunum 
hvernig brýni á að nota. Stál-
brýni fyrir stálhnífa, keramik-

brýni fyrir keramikhnífa. 

Hnífsblaðið er lagt skáhallt upp 
að brýninu og rennt niður

Brýning

Það er mikilvægt í allri mat-
reiðslu að vera með beitta og 
góða hnífa. Það eru minni líkur á 
að skera sig við vinnuna ef hníf-
urinn bítur vel auk þess sem 
vinnan verður skemmtilegri og 
auðveldari. 
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matseðill

Fíflasalat með mossarellu

Lambalundir með kartöflum, sætum 
kartöflum og papriku

sítrónubaka með blúndukökum
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Maí
Skilin milli árstíða á Íslandi eru öðruvísi en sunnar á hnettinum þar 
sem veðráttan breytist hægt og gróðurinn vaknar í rólegheitum. Hér 
þarf að gæta þess að missa ekki af því þegar allt verður grænt því það 

er stundum sem það gerist á einni nóttu. Birkitrén verða allt í einu 
ljósgræn og allaufguð og fíflarnir byrja að lita grasblettina skærgula.  
Alíslenskar plöntur vakna á vorin þegar birtan er næg, þær láta ekki 

blekkjast þó komi hlýindakaflar.
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23.05.2010

Það komu þrír gestir í matarboðið í maí. Ég var búin 

að fara upp í Úlfarsfell og tína fíflablöð í salat og borð-

skraut og greinar af víði sem var rétt farinn að bruma. 

Randaflugurnar suðuðu og vorstemningin var alls-

ráðandi.  Blúndukökur sem voru hluti af eftirréttin-

um hafði ég bakað kvöldið áður en annað gerði ég 

seinnipartinn og um kvöldið. Fíflasalat með fetaosti 

var í forrétt með heimabökuðu brauði og í aðalrétt 

voru steiktar lambalundir með ofnbakaðri papriku og 

kartöflum. Lambalundir eru góðar allan ársins hring 

en þær eru sérlega sumarlegar því þær eru magrar og 

henta vel á grill eða grillpönnu.  

Eftirrétturinn var heit sítrónubaka með fyrrnefnd-

um blúndukökum. Það er ekkert sérlega íslenskt við 

sítrónur en mér finnst þær núorðið jafn nauðsyn-

legar í matreiðslu eins og laukur og hvítlaukur. Ferskt 

sítrónubragðið minnir enn frekar á vorið. Það eina 

sem beinlínis var ferskt og tengt árstíðinni var salatið 

með nýsprottnum fíflablöðum. Þau eru ljómandi góð 

í salat og ásamt súrum það villta grængresi sem við 

höfum aðgang að hér á landi. Fíflar og súrur voru 

notaðar hér áður fyrr til matar og í bakstur.  Paprikan 

var innflutt því íslenskar paprikur voru ekki komnar 

í búðir. 

vorvertíðin hefst tólfta maí og tíu dögum 
síðar hefst Skerpla.  fullt tungl er 
tuttugusta og sjöunda maí. 

Mánuðurinn maí  var tileinkaður 
rómversku gyðjunni Maiesta sem var 
gyðja heiðurs og hefnda.20



„Hægviðri en síðan norðan og norðvestan þrír til átta metrar. 
Norðaustlægari á morgun. Bjartviðri eða léttskýjað en þokubakkar við 
sjávarsíðuna. Hiti víða átta til átján stig að deginum, hlýjast sunnan- og 
vestanlands, en eitt til sjö stig í nótt.”

Sólin kemur upp tólf mínútur í fjögur og sest þrjár mínútur yfir ellefu.
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Gerbakstur

Focaccia er ítalskt brauð sem er mjög gott með salati. Þetta er sama aðferð 
og er notuð við að baka pizzu. Þannig má setja á þetta brauð alskyns álegg. 

Þurrgerið er leyst upp í 5 dl af 
38°C heitu vatni, rétt rúmlega 

líkamshita.

Deigið er flatt út með 
fingrum og jarkanum 

á hendinni.

Útflatt deigið er sett í 
ofnskúffu sem búið er 

að smyrja með olíu
og pikkað með gaffli.
Látið hefast í 1/2 til 

1 klst.

Brauðið er bakað við 
220°C í 15-20 mín. 

eða þar til það hefur 
tekið lit.

Góðri ólífuolíu 
dreift yfir og síðan 

sjávarsalti.

2 tsk af salti og 5 msk af olíu 
eru settar út í.

800 g af hveiti er hrært saman 
við og látið hefast í 1 klst.

Eftir hefingu ætti deigið að 
hafa tvöfaldast.

Deiginu er hellt á borðplötu 
sem hefur verið smurð með 

matarolíu.

Deigið er hnoðað og 
bætt við það hveiti 

eftir þörfum.
Nú er hægt að taka 
frá smá deig til að 

nota í súrdeig.
Afganginum er skipt 

til helminga.
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Sítrónur

Sítrónur voru fyrst ræktaðar í Austurlöndum fjær 
og síðan í kringum Genova á Ítalíu á 12. öld. Í Evrópu 
urðu þær þekktar milli 16. og 17. aldar. Sítrónur 
voru kallaðar Gylltu eplin - Hesperides. Afurðirn-
ar - sítrónusýra, pektín og safi - eru notaðar m.a. í 
snyrtivöruiðnaði og í hreinsiefni ýmiss konar.
Í Menton í Frakklandi er haldin á ári hverju 
sítrónuhátíð og í Sorrento á Ítalíu eru sítrónur enn-
þá ræktaðar á gamla mátann og þykja afbragðs-
góðar. Limoncello er sítrónulíkjör frá Sorrento.

Húsráð

Edik virkar mjög vel til að 
hreinsa kísil. Krómuð blöndun-
artæki er best að hella yfir eða 
úða úr úðabrúsa og láta edikið 
liggja á í 15-30 mínútur. Þá er 
hægt að nudda þau með gróf-
um svampi.

Moli

Árið 1978 var „Stóra germálið“ 
mikið í fréttum en þá stóð til að 
banna innflutning og sölu á geri 
til að sporna við heimabruggun. 
Húsmæður brugðust hart við og 
skrifuðu lesendabréf í blöðin og 
mótmæltu þessu. Um svipað leyti 
var brauðbakstur í heimahúsum að 
verða algengari með áherslu á notk-
un gers og grófara mjöls.

Brauðið skorið í bita 
og borið fram.

Basilíkan farin að 
spretta vel í gluggan-

um. 23



matseðill

Caprese

Humar í hvítlauk, smjöri og hvítvíni
með soðnum kartöflum og salati

Pavlovur með þeyttum rjóma og 
rabarbarasósu 

24



Júní
Birta birta birta og lykt af blautu birki eftir skúrir með köflum. 

Íslenska sumarið er engu líkt. Óáreiðanlegt eins og unglingur, svo stutt 
að það þarf að njóta þess sérstaklega vel en dásamlega gjöfult þegar 
það er gott. Birtan nær hámarki 21. júní og eftir það fer dagurinn að 

styttast aftur.  Villti gróðurinn tekur rækilega við sér og lambagras og 
geldingahnappur skreyta melana.  
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16.06.2010

Daginn fyrir þjóðhátíð var júní boðið haldið og þá 

komu fimm gestir. Sumarsólstöður og Jónsmessa voru 

ekki langt undan og það var nóg framboð á góðu ís-

lensku hráefni. Þrátt fyrir dálitla tímaþröng kom ég 

við í Öskjuhlíðinni á leiðinni heim og tíndi þar lúpínu 

til að skreyta borðið með. Alaska lúpínan er sennilega 

umdeildasta planta á Íslandi en hún er búin að búa 

hér lengi og gera ýmsa góða hluti auk þess sem hún 

er sérlega falleg á litinn. Í forrétt bauð ég upp á salat 

með íslenskum tómötum, mossarellu, basilíku og olíu 

og þekkist sem Caprese á Ítalíu. Basilíkan var ræktuð 

í stofuglugganum. Í aðalrétt var humar steiktur í hvít-

lauk, smjöri og hvítvíni og borinn fram með nýjum 

íslenskum kartöflum. Humar er veiddur á sumarvertíð 

sem hefst í apríl og er sannarlega sumarlegur matur 

þó hans sé neytt allan ársins hring. Í eftirrétt voru 

litlar Pavlovur bornar fram með þeyttum rjóma og 

rabarbarasósu. Rabarbari - eða tröllasúra - er græn-

meti en sökum ávaxtafátæktar íslensku flórunnar líta 

margir Íslendingar á hann sem ávöxt. Hann er með svo 

hátt sýrustig að það þarf að gæta þess hvaða ílát eru 

notuð undir hann, gler og stál er best. 

Við sumarsólstöður tuttugasta og fyrsta 
júní hefst sólmánuðurinn sem ber nafn 
með rentu. Vorvertíð lýkur tuttugasta 
og þriðja júní og tunglið er fullt tuttug-
asta og sjötta júní.

júní er samkvæmt gregoríanska tímatalinu 
nefndur eftir gyðjunni Júnó sem var æðsta 
gyðja rómverja og verndari  Rómaveldis.

26



„Hæg breytileg átt, skýjað og víða dálítil rigning, en vaxandi suð-
vestanátt og birtir til í dag, fyrst vestanlands. Suðvestan fimm til tíu 
og víða bjart í kvöld. Vestlæg átt, fimm til tíu á morgun og bjartviðri, 
en þykknar upp suðvestanlands síðdegis. Hiti víða tíu til átján stig, 
hlýjast í innsveitum.”

Sólin kemur upp fjórar mínútur í þrjú og sest tvær mínútur yfir miðnætti.
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Moli

Á seinni hluta 17. aldar voru 
myndarlegir matjurtagarðar við 
tukthúsið í Reykjavík sem fanga-
vörðurinn Henrich Scheel sinnti. 
Nú er Stjórnarráð Íslands í því húsi. 
Í þeim ræktaði hann fimm tegundir 
káls, steinselju, sellerí, rauðlauk, 
kerfil og hreðkur. Í öðrum garðanna 
var lysthús með bekkjum og þar 
voru einnig fögur blóm.

tómatar

Tómatar eru komnir til Evrópu frá Azt-
ekum Suður-Ameríku. Á Íslandi voru 
tómatar fyrst ræktaðir í gróðurhúsi að 
Reykjum í Mosfellssveit sumarið 1913 
og farið var að selja hér tómata úr 
gróðurhúsum strax upp úr 1920. Eftir 
að Garðyrkjuskóli ríkisins var stofn-
aður 1939 fjölgaði garðyrkjustöðvum 
um landið allt þar sem ýmsar græn-
metistegundir sem annars hefðu ekki 
þrifist hér voru ræktaðar í gróður-
húsum vermdum upp með jarðhita.

Kartöflur

Það eru ekki mörg hráefni sem
bjóða upp á jafn fjölbreytta 
matreiðslu 
og rétti og kartöflurnar:

Franskar kartöflur
Rosti kartöflur
Kartöflusalat
Steiktar kartöflur
Soðnar kartöflur
Kartöflumús
Kartöflur í uppstúf
Ofnsteiktar kartöflur
Grillaðar kartöflur
Bakaðar kartöflur
Brúnaðar kartöflur
Kartöflukökur
Kartöflubuff
Kartöflukonfekt
Kartöflubrauð
Kartöflusúpa

Nýjar íslenskar kartöflur
28



Húsráð

Ef matarleifar hafa brunnið fastar á 
helluborðið er gott að blanda vatni í 
matarsóda og gera mauk og smyrja 
því á blettina. Það er látið liggja á í 
dálítinn tíma og svo eru blettirnir 
nuddaðir með svampi. Kannski þarf 
að endurtaka leikinn og til að styrkja 
maukið enn frekar má setja dálítið 
edik saman við.

Rabarbari

Í rabarbara er efni sem heitir oxalat og 
gerir hann svona súran eins og raun ber 
vitni. Of mikil neysla á honum getur verið 
slæm fyrir nýrun og ekki er ráðlegt að 
gefa ungum börnum rabarbara. Í honum 
er hins vegar C-vítamín og hefur örugg-
lega verið mikilvægur fyrir Íslendinga 
hér áður fyrr. Rabarbarasultan er nokkuð 
dæmigerð fyrir íslenska matarsögu og 
þótti nauðsynleg með sunnudagslamba-
steikinni.

Moli

Kristófer Kólumbus sigldi í vest-
ur árið 1492 og fann ekki bara 
Ameríku, hann fann líka kartöfluna. 
Það tók samt tíma fyrir kartöfluna 
að ávinna sér sess í Evrópu, fólki 
fannst hún heiðingjafæða. Kartöflur 
voru fyrst ræktaðar á Íslandi á 18. 
öld og er yfirleitt talað um að Björn 
Halldórsson í Sauðlauksdal hafi 
verið fyrstur. Þó er líklegt að fleiri 
hafi verið að prófa sig áfram með 
alls konar ræktun á þessum tíma.

Rabarbari soðinn í stálpotti
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matseðill

Pestó með spaghetti

Lax í ofni með soðnum kartöflum
og salati

Skyrterta með kókos

30



Júlí
Það er hásumar. Hiti á húðinni, suð í flugu, lykt af nýslegnu grasi. 

Gróðurinn er í fullum skrúða og  hitastigið með hæsta móti – oftast. 
 Á þessum tíma verður andrúmsloftið oft ærslafullt og gleðin er við 

völd. Fólk hittist og er eins mikið úti við eins og mögulegt er. 
Það þarf að ferðast og fara í sund og í sveitina.
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24.07.2010

Það komu þrír gestir frá útlöndum í júlíboðið. Þau 

kunnu sérstaklega vel að meta aðalréttinn sem 

var villtur lax sem mér hafði áskotnast. Laxinn er 

ekki bara góður heldur mjög hollur og með mikið 

af Omega 3 fitusýrum sem eru okkur mikilvægar. Í 

Öskjuhlíðinni leitaði ég að blóðbergi sem mig lang-

aði til að nota til skreytinga en fann ekki en not-

aði þess i stað beitilyng sem er svipað á litinn en 

án ilmsins. Fífur eru einkennandi fyrir votlendi á 

Íslandi og sérstaklega fallegar. Þær fann ég í Vatns-

mýrinni. Í forrétt bauð ég upp á pestó og spaghetti 

en það var einmitt komin uppskera úr basilíku-

ræktinni. Pestó er einn af þeim erlendu réttum sem 

hafa fest rætur í íslenskri matarmenningu.  Pesto 

á ítölsku er dregið af orðinu pestare sem þýðir að 

mauka eða mylja í mortéli en nafnið Pesto þýðir 

oftast pesto genovese sem er þetta mauk sem gert 

er úr basilíkulaufum, furuhnetum, hvítlauk og olíu 

og er kennt við borgina Genova.  Laxinn var eldaður 

í flökum í ofni með sítrónu og kryddjurtum, borinn 

fram með salati og íslenskum soðnum kartöflum. 

Í eftirrétt var skyrterta með kókos. Skyrið var frá 

Erpsstöðum í Dalasýslu en þar er hægt að kaupa 

osta og ís beint frá bónda.  Skyrið er „gamaldags” 

og vel súrt en þykkt og gott. 

júlí fékk nafn sitt til heiðurs 
Júlíusi Sesari en áður var mánuðurinn 
kallaður hinn fimmti.

Enn er sólmánuður til tuttugasta og 
fjórða júlí  en þá taka heyannir við.
fullt tungl er tuttugasta og sjötta júlí. 
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„Suðaustan fimm til þrettán metrar í dag og rigning með köflum, 
hvassast við suðvesturströndina. Hæg suðlæg eða breytileg átt og 
bjart norðaustantil. 
Hæg suðaustlæg átt á morgun og lítilsháttar væta sunnantil á landinu 
framan af degi, en bjartviðri fyrir norðan en líkur á síðdegisskúrum. 
Hiti tíu til tuttugu stig, hlýjast norðanlands.”

Sólin kemur upp átta mínútur yfir fjögur og sest tvær mínútur í ellefu.
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Þegar laxinn er flakaður er fyrst skorið þvert yfir fiskinn 
undir efsta ugganum og hnífnum síðan rennt niður eftir 

beinagarðinum.

Síðan er hnífnum stungið upp í 
gegnum bakið og niður á sama 

hátt.

Þá er fiskinum snúið við og endurtekið hinum megin.

Flakið losað frá og hreinsað. Með fingrunum er hægt að 
finna hvar beinin liggja og þau skorin burt eða plokkuð úr.

Roðhreinsun

Ef fiskurinn er eldaður með roðinu 
þarf að roðhreinsa hann vel. Til er 
sérstakt áhald til þess en annars er 
hægt að nota hníf og er roðið skafið 
af. Gott er að hafa fiskinn ofan í plast-
poka meðan þetta er gert því annars 
frussast roðið út um allt.

Flökun

Það er einfalt að flaka fisk þegar 
maður þekkir handtökin. Mikilvægt 
er að vera með góðan hníf og góða 
aðstöðu við vask. Ef aflinn er mikill 
er  gott að eiga flökin tilbúin í frysti-
num.
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Blöðin eru klippt af stönglinum og safnað saman í skál áður en þau 
eru maukuð í matvinnsluvél eða mortéli

Allt tilbúið í pestóið

Skyr

Skyr er hefðbundin íslensk afurð sem virðist 
hafa verið gerð á Íslandi frá landnámi, en 
mjólkurafurð undir þessu sama heiti var þá 
þekkt á öllum Norðurlöndunum. Skyrgerð 
virðist þó eingöngu hafa varðveist á Íslandi. 
Framleiðsluaðferðir hafa breyst mikið og er 
afurðin talsvert breytt frá því sem var áður 
fyrr. Þó er enn hægt að nálgast gamaldags 
skyr hjá nokkrum framleiðendum. Skyr er 
í raun og veru ferskur súrostur og eru til 
ostar annars staðar í Evrópu sem minna á 
skyr. Það er mjög próteinríkt og nánast án 
fitu.

Moli

Hlunnindi af lax- og silungsveiðum 
voru víða drjúg búbót hér áður fyrr en 
nú er laxveiði í ám leyfð frá júní til sept-
emberloka og kostar drjúgan skilding. 
Í sumum laxveiðiám er fisknum sleppt 
til að vernda stofnana.

Pestó

Það eru til fleiri pestó en Pesto genovese sem er grænt og aðalhráefnið 
er basilíka. Pesto alla sicilliana er stundum kallað pesto rosso en í því eru 
tómatar og möndlur í stað furuhnetanna og minna af basilíkunni. Svo er 
til pesto alla rucola en eins og nafnið bendir til er rúkola salat í því.

Villtur lax

Lax lifir í sjónum en syndir upp í árnar 
til að hrygna. Þegar hann er nýgenginn í 
ánna er talað um að hann sé lúsugur en í 
raun eru það lítil krabbadýr sem hengja 
sig á hann í sjónum en detta fljótlega af 
í ferskvatninu. Til að hrygna gerir lax-
inn litla rák í malarbotn í ánni og skil-
ur hrognin þar eftir. Þau vaxa síðan og 
dafna í nokkurs konar poka sem síðan 
rofnar. Þá þurfa seiðin að bjarga sér sjálf 
um fæðu.

Húsráð

Ef skurðarbretti eru 
orðin blettótt og vond 
lykt af þeim er gott 
að nudda þau  með 
sítrónu.
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matseðill

Svepparísottó
 

Ofnbakaður steinbítur
með byggi og rófum

bláber með þeyttum rjóma 
og möndlumusli
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Ágúst

Það er farið að rökkva á  kvöldin og tilfinningin um að sumarið sé að 
verða búið byrjar að kræla á sér. Skólarnir byrja og hugurinn flögrar til 

haustsins. En það þýðir líka að uppskerutíminn er að nálgast. 
Grænmetið í görðunum er tekið upp, það þarf að tína ber 

og sveppi og draga björg í bú.

37



04.09.2010

Ágúst boðið var haldið í september, það reyndist 

ómögulegt að koma því við í ágúst. Þá þurfti að fara 

í berjamó á Ströndum og sveppaferð í Heiðmörk. 

Á Ströndunum stal ég líka bláberjalyngi til að 

nota sem borðskraut. Gestirnir voru fjórir. Það var 

auðvelt að ákveða matseðilinn, hann skrifaði sig 

nánast sjálfur með gjöfum náttúrunnar. Forréttur-

inn var undir ítölskum og breskum áhrifum, risottó 

eins og Jamie Oliver gerir það en með ekta íslensk-

um skógarsveppum. Aðalrétturinn var steinbítur 

bakaður á rófum og hunangi með íslensku banka-

byggi. Rófur eru dæmigert íslenskt haustgrænmeti, 

ekki mikið notaðar í öðrum löndum en eru ómiss-

andi í íslenska kjötsúpu og með sviðum. Í eftirrétt 

voru aðalbláber með þeyttum rjóma og hafra- og 

möndlumusli. 

tvímánuður byrjar á fullu tungli 
tuttugasta og fjórða ágúst.

Ágústmánuður er kallaður svo eftir 
Ágústusi keisara en hann vildi fá mánuð 
nefndan eftir sér eins og Júlíus í mánuð-
inum á undan.  
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„Suðaustan fimm til fimmtán metrar, hvassast sunnantil. Bjart með 
köflum norðan- og norðaustanlands, úrkomulítið vestanlands, en 
súld eða dálítil rigning á sunnanverðu landinu. Hægari vindur og 
úrkomulítið á morgun. Hiti tólf til tuttugu stig, hlýjast fyrir norðan.”

Sólin kemur upp átján mínútur yfir sex og sest tuttugu og sjö mínútur í níu
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Bláberjasulta

800 g sykur á móti 1 kílói af berjum.
Berin eru hreinsuð vel og sett í pott. Sykrinum stráð 
yfir og hrist varlega saman. Kveikt undir og suðan 
látin koma upp. Ekki má hræra en hitinn minnkaður 
aðeins og látið sjóða í tíu mínutur. Sultan er þá látin 
í hreinar glerkrukkur og látin kólna áður en lokin 
eru sett á.

Húsráð

Umhverfisvæn aðferð til að ná lím-
miðum af krukkum er að láta þær 
standa í olíubaði yfir nótt og þá ætti 
að vera auðvelt að ná miðunum af. Til 
dæmis má setja ódýra matarolíu í 
skyrdós og síðan krukkuna ofan í fulla 
af vatni svo hún fljóti ekki upp úr.
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Húsráð

Það er tilvalið að nota ávaxtasafa-
fernur undir mat sem á að frysta. 
Þær rúmast vel í frystinum og það 
er auðvelt að ná matnum úr þeim þó 
hann sé frosinn. Fernan er skoluð og 
ef hún er fyllt er best að líma aftur 
toppinn. Ef hún er ekki fyllt er best 
að klippa hana niður í þá hæð sem 
passar og brjóta hliðarnar inn á við 
og líma. Muna að merkja með inni-
haldi og dagsetningu.

Til að lausfrysta ber er gott að setja 
þau í frystinn á bakka og þegar þau 
eru frosin setja í ílát

Bláber

Bláber vaxa nánast um allt land. Samt vitum við 
að sumstaðar eru þau stærri eða betri en annars 
staðar. Sagt er að eftir snjóþunga vetur sé berja-
spretta betri. Aðalbláber vaxa um vestan- og 
norðanvert landið.
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matseðill

Humarsalat

Úrbeinað lambalæri í ofni með 
kryddjurtum, kartöflur og salat 

súkkulaðimúss með þeyttum rjóma  
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September
Kul á kinn og  lykt af sölnuðu grasi, haustlitir byrja að skreyta tré 
og lyng. Næturfrost ógnar berjunum og það þarf að taka upp úr 

matjurtagörðunum og sulta, sjóða og frysta. 
Það þarf að sækja lömbin á fjall og draga í dilka. Það er eitthvað 
notalegt við það að undirbúa veturinn og  þó að stundum komi 

góðir síðsumardagar er haustið ótvírætt á næsta leiti. 
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20.09.2010

Það var sannarlega farið að hausta og lá beint við að 

skreyta borðið með haustlitum.  Ég fór í Heiðmörk 

og tíndi lauf og notaði þau. Tveir gestir komu og 

fengu humarsalat í forrétt en humarinn átti ég 

í frysti frá sumrinu. Í aðalrétt bauð ég upp á  úr-

beinað lambalæri með kryddjurtum og sítrónu, 

borið fram með salati og ofnbökuðum kartöflum. 

Það er sláturtíð og lá beint við að nota lambakjöt 

sem er sannarlega lífrænt, lambið hefur eingöngu 

borðað villtan íslenskan gróður. Í eftirrétt var súkk-

ulaðifrauð með þeyttum rjóma en dökkt súkkulaði 

tilheyrir sannarlega haustinu. Í dökku súkkulaði – 

70% kakó innihald – eru líka andoxunarefni sem 

eru góð fyrir heilsuna.  

Það er tvímánuður samkvæmt gamla tíma-
talinu en við haustjafndægur tuttugasta 
og þriðja september hefst haustmánuður.
haustvertíð hefst sex dögum síðar. Fullt 
tungl er tuttugasta og þriðja september.

Mánaðarnafnið september þýðir sjöundi 
á latínu og er frá þeim tíma þegar mars 
var fyrsti mánuður ársins.  
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„Suðaustlæg átt, átta til þrettán metrar og lítilsháttar væta sunnan- 
og vestanlands, en annars hægari og bjart með köflum. Suðaustan 
tíu til fimmtán og víða talsverð rigning á morgun, en hægari og 
úrkomulítið norðaustanlands. Hiti sjö til tólf stig í dag, en hlýnar á 
morgun.”

Sólin kemur upp sextán mínútur yfir sjö og sest tuttugu og tvær 
mínútur yfir sjö
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Best er að tína sveppi í tágakörfu 
eða bastkörfu því þá loftar um þá. 

Gott er að skera sveppinn niður við 
jörð, þá fylgir minna rusl.

Þegar er búið að hreinsa sveppina eru 
þeir skornir í sneiðar og þurrkaðir í 
ofni við 50°C þar til þeir eru alveg 
þurrir. Þá geymast þeir í góðri krukku 
í marga mánuði.

Hér er búið að hreinsa sveppina og un-
dirbúa fyrir matreiðslu eða geymslu. 
Þetta eru furusveppir og kúalubbar. 
Sveppi á ekki að þvo í vatni, þá verða 
þeir slepjulegir.

Sveppir

Á Íslandi er ekki löng hefð fyrir því að tína 
sveppi. Þeir sem sáust ráfa um holtin og 
„skógana“ með bastkörfur að leita að kúa-
lubbum og gorkúlum þóttu hálfgerðir sér-
vitringar. En það eru breyttir tímar. Veðrið 
hefur breyst og trén stækkað og þar með 
fjölgar sveppunum. Margir matsveppir lifa 
á rótum trjáa og eru þá kenndir við þær 
trjátegundir eins og furusveppur og lerki-
sveppur. Sumir mikla það fyrir sér að tína 
sveppi því margar sögur eru til af örlögum 
fólks sem etið hefur eitraða sveppi og voru 
þau örlög ekki góð. Staðreyndin er sú að fáir 
sveppir eru eitraðir en samt er rétt að hafa 
varann á. Best er að tína 
sveppi fyrst með einhverjum sem þekkir þá 
og getur leiðbeint. Þá er gott að vera með 
bók, skoða sveppina og finna lýsinguna í 
bókinni. Meðferð sveppa er ekki flókin, það 
eru nokkrar leiðir til að geyma þá. Þeir 
geymast í lengstan tíma þurrkaðir en í frysti 
í nokkra mánuði.
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Kryddedik eða olía

Eplaedik eða hvítvínsedik er gott að nota sem 
grunn að kryddjurtaediki.
Út í það má setja hvaða krydd sem vill, rósmarín, 
tímían, myntu eða lavender. Það er gaman að prófa 
sig áfram með ólíkar tegundir.
Til að gera kryddolíu er aðalatriðið að nota fyrsta 
flokks jómfrúrólífuolíu, helst úr lífrænt ræktuðum 
ólífum.

Lambalæri úrbeinað

Þegar lambalæri er úrbeinað er best að nota hníf 
með mjóu blaði. Best er að skera upp með hækil-
beininu og þegar komið er að liðamótunum er það 
losað frá lærleggnum. Síðan er hnífurinn látinn elta 
beinið þar til komið er að næstu liðamótum og þau 
einnig tekin í sundur. Kjötið losað frá beinunum og 
flatt út.

Skógarilmur úr krukku, þurrkaðir sveppir.
Bundið með bómullarbandi og 
kryddað að utan með salti og pipar.

Búið að úrbeina og næsta skref að 
krydda að vild.

Hér er kryddað með rósmarín, hvít-
lauk, sítrónu og cayenne pipar. 

Húsráð

Matarsódi er góður til að þrífa bakaraofninn. Það má úða með vatni og strá matarsóda yfir eða gera 
mauk og dreifa á yfirborðið og nudda svo með svampi. Ef hann er mjög óhreinn má smyrja þunnu 
lagi af græn- eða brúnsápu í hann. Hita hann síðan upp í 100°C og slökkva þegar bólur byrja að 
myndast. Þá er sápan þurrkuð af með blautri tusku eða svampi. Gott að setja edik í lokin.
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matseðill

Graflax

Hreindýrasteik með bláberjasósu, 
rótargrænmeti og salati 

Svampbotn með mascarponekremi 
og rabarbarasósu
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Október
Síðustu laufblöðin falla af trjánum eða rifna af í kröppum 

haustlægðum. Stundum hverfur síðsumarið á einni nóttu og 
yfir hellist myrkur, rigning og grámóska. En stundum er 
haustið ægifagurt með sífellt lengri skugga og bláa birtu. 

Eldrauðir reyniberjaklasar skreyta garðana og það þarf að 
sópa saman laufblöðum sem stífla niðurföll. Þessum tíma 

fylgir oft meiri innivera og löngun til að kúra 
heima við kertaljós. 
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09.10.2010

Þrír gestir komu í villibráðarstemningu í október. 

Haustið var óvenju milt og reyniberjaklasar voru 

við það að sliga trén. Það var því tilvalið að  nota 

grein af reynitré  með berjaklasa til skreytinga. 

Forrétturinn var graflax sem ég hafði útbúið sjálf 

með aðstoð í september og síðan fryst.  Í aðalrétt 

var hreindýrasteik fengin frá veiðimanni og með 

henni var bláberjasósa og bakað rótargrænmeti. 

Hreindýr voru flutt lifandi til landsins á átjándu öld 

frá Finnmörku í Noregi og það má veiða ákveðinn 

fjölda kúa og tarfa frá 15. júlí til 20. september.  

Eftirrétturinn var svampbotn með mascarpone-

kremi, rabarbarasósu og möndlum. Það passaði vel 

að vera með mildan eftirrétt á eftir bragðmiklum 

forrétti og aðalrétti. 

Mánaðarnafnið október þýðir sá áttundi 
á latínu og er frá þeim tíma þegar mars 
var fyrsti mánuður ársins.  

Fyrsti vetrardagur  er tuttugasta og 
þriðja október og þá hefst gormánuður.
fullt tungl er tuttugasta og þriðja 
október.
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„ Hægir vindar, en strekkings austanátt allra syðst á landinu. Skýjað 
við suður- og austurströndina, en annars víða bjartviðri. Hiti sjö til 
sextán stig, hlýjast suðvestantil.”

Sólin kemur upp eina mínútu í átta og sest tuttugu og níu mínútur yfir sex.
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Moli

Það var árið 2004 að tveir danskir kokkar, 
Claus Meyer og Rene Redzepi sömdu stefnu-
yfirlýsingu og stofnuðu síðan veitingastað-
inn Noma í Kaupmannahöfn. Þar er eingöngu 
eldað úr norrænu hráefni og samkvæmt nor-
rænni matarmenningu og stefnuyfirlýsing-
unni fylgt út í ystu æsar. Noma hefur verið 
valinn besti veitingastaður í heimi af breska 
tímaritinu Restaurant Magazines.

Norrænn fiskur

Dæmigerðir norrænir fiskréttir eru yfirleitt 
frekar einfaldir að gerð, fiskurinn var ýmist 
soðinn eða steiktur. Hráefnið var oftast svo 
ferskt að það þurfti lítið að gera fyrir það. Þó 
eru þekktustu norrænu fiskréttirnir senni-
lega graflaxinn og reykti laxinn en það voru 
aðferðir sem notaðar voru til að geyma 
fiskinn. Fleiri afurðir þekkjast eins og harð-
fiskurinn okkar, skreið, kæst skata, saltsíld, 
norski lútfiskurinn og hinn sænski sur-
strömming.

Graflax

Til að grafa lax þarf eftirfarandi hráefni í 
þessum hlutföllum:
5 hl sykur
4 hl salt
3 hl dill 
1/2 hl fennel
1/2 hl hvítur pipar

Þessu er blandað vel saman í skál og stráð í 
botn á fati. Laxa- eða silungsflökin eru lögð 
niður með roð niður og blöndunni stráð yfir 
svo þeki vel. 
Flökin látin standa í tvo daga við stofuhita. Þá 
eru þau tilbúin til neyslu eða  skorin í bita og 
fryst. 

Í sósuna er notað 1 hl Dijon sinnep, 1 hl sætt 
sinnep, 1 hl púðursykur og 1 hl hunang. 
Þetta er hrært vel saman og 1-2 hl olía hægt 
út í á meðan er hrært. Kryddað með dilli eftir 
smekk.

Flakið lagt ofan á kryddblönduna.

Flökin þakin alveg með kryddblönd-
unni. Blandan losar um vökva í fiski-
num og kjötið stífnar. 
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Moli

Með því að nota örtrefja-
klúta við þrifin sparast 
mikið af hreinsiefnum 
auk þess sem það er mun  
umhverfisvænna. 

Húsráð

Það getur verið erfitt að þrífa matvinnslu-
vélar og aukahluti ef matarleifar hafa komist 
á erfiða staði eins og til dæmis upp í hólkinn 
sem hnífurinn er í. Þá getur verið gott að strá 1 
msk matarsóda ofan í og síðan 1 msk af ediki á 
eftir. Þá freyðir sódinn og ef þetta er látið 
liggja á dálítinn tíma er auðveldara að 
hreinsa.

stríðstertan

Á árum síðari heimsstyrjaldarinnar 
kynntust Íslendingar góðæri eftir mörg 
mögur ár. Þá varð fyrirbærið „stríðsterta“ 
til en það þýðir terta með öllu því besta og 
dýrasta sem til var, rjóma, sultu og niður-
soðnum ávöxtum. Húsmæður lögðu met-
nað sinn í að bjóða upp á fínar tertur.

Ediklögur

Þegar lagt er í edik má nota eftirfarandi 
grunnuppskrift:
1 kg grænmeti, 2 dl edik, 3 dl vatn, 4 
dl sykur.
Síðan er hægt að setja út í alskyns 
krydd eins og negulnagla og kanil, 
piparkorn og lárviðarlauf.
Mikilvægt er að nota sótthreinsaðar 
krukkur undir grænmetið.

Asíur 

1 kg asíur afhýddar og fræhreinsaðar. 
Sjóðandi vatni hellt yfir þær og látið standa 
í hálftíma. Þá eru þær teknar og sigtaðar, 
þurrkaðar og skornar í þægilegar stærðir. 
2.5 dl edik og 2.5 dl vatn, 500 g sykur, 
nokkrir negulnaglar og kanilstangir soðið 
saman þar til fer að þykkna. Þá er asíu-
bitunum bætt út í og soðið í nokkrar mín-
útur. Látið í heitar krukkur og lokað vel.
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matseðill

Sveppasúpa

Roastbeef með bearnaisesósu, 
bakaðar kartöflur og salat

Epli og perur í engifersósu, þeyttur 
rjómi og marengskökur
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Nóvember

Veturinn mætir í nóvember ef hann hefur ekki þegar hafið 
innreið sína. Í stillum finnur maður fyrir frostinu í nösunum, 

stjörnur og norðurljós skreyta himininn, það brakar í  snjónum  
og andardrátturinn sést sem gufa úr munni.

55



12.11.2010

Það var komið að nóvember matarboðinu og fjórir 

gestir mættu.  Matseðillinn varð dálítið gamaldags, 

einhver fortíðarþrá greip um sig en það hafði líka 

eitthvað með árstímann að gera. Það var rjóma-

sveppasúpa í forrétt og sveppirnir úr Heiðmörkinni 

notaðir en þá hafði  ég steikt og fryst um haustið. 

Soðið var heimatilbúið kjúklingasoð. Í aðalrétt 

bauð ég upp á roastbeef með bearnaise sósu, ofn-

bakaðar kartöflur og salat. Bearnaise sósan er 

auðvitað klassísk en ekki góð fyrir kransæðaveika 

vegna smjörmagns og eggjarauða. Eftirrétturinn 

var gerður úr eplum og perum, soðnum í engifer-

sósu og borinn fram með pavlovum og þeyttum 

rjóma. Það var tilvalið að nota eggjahvíturnar sem 

urðu afgangs í sósugerðinni í marengs. Epli eru 

haustávöxtur í nágrannalöndum okkar en margt

eldra fólk tengir þau enn við jólin. Það var orðið 

erfitt að finna skreytiefni úti í náttúrunni en ég 

notaði þurrkaða hvönn sem ég átti og litaði hana 

hvíta. 

Gormánuður hefst í október og lýkur 
tuttugasta og annan nóvember 
en þá hefst ýlir.
Daginn áður er fullt tungl.

Nóvember var níundi mánuðurinn 
í gamla gregoríanska tímatalinu.
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„Norðanátt, víða tíu til átján metrar. Snjókoma eða éljagangur um 
landið norðanvert, einkum norðvestantil. 
Skýjað með köflum og þurrt sunnanlands. Hægari vindur sunnan- og 
austanlands þegar líður á daginn, en aukin ofankoma norðan- og 
vestantil í kvöld. Dregur úr vindi og snjókomu á morgun.”

Sólin kemur upp fjórtán mínútur í tíu og sest tuttugu og þrjár mínútur í fimm
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Frysting

Þegar fiskur er frystur er best að frysta hann í flök-
um eða bitum þannig að fljótlegt sé að þíða hann 
og matreiða. Flökin eru þá lögð eins og hér er sýnt í 
plastpoka og síðan er pokinn brotinn saman þannig 
að hvert fiskflak sé stakt og laust frá hinum.
Tilvalið er að kaupa heilan fisk og flaka og nota 
síðan beinin í soð.

Frysting grænmetis

Grænmeti og rótarávexti þarf að 
snöggsjóða fyrir frystingu til að 
eyða ensímum sem annars rýra 
gæðin í frystingu. Snyrt grænmeti 
er sett út í sjóðandi vatn í 2-6 mín, 
síðan sett strax í kalt vatn. Látið 
vatnið renna vel af, kælið áður en er 
sett í poka eða box og í frysti.

Moli

Húsið sem nú hýsir Listasafn Ís-
lands á sér merkilega sögu eins og 
mörg önnur hús í Reykjavík. Það 
var byggt 1916 sem íshús. Þegar 
Tjörnina lagði var ísinn skorinn og 
dreginn í íshúsið þar sem fiskurinn 
var geymdur. Tjarnarbíó í Reykja-
vík var einnig upphaflega byggt 
sem íshús.

góð ráð við frystingu

Kjöthakk er gott að frysta í þunnum 
lögum þannig að það þiðni fyrr. 
Það er hægt að fletja það út með 
kökukefli í plastpoka. 

Paprika þolir vel frystingu og gott 
að taka íslenska uppskeru og fræ
hreinsa og frysta.  
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Húsráð

Til að fríska niðurfallið í el-
dhúsvaskinum er gott að setja 
2 msk matarsóda ofan í og 
síðan 1 dl af borðediki. Það 
freyðir og losar um fituleifar.

Eftir hreinsun og fyrir olíu

Heimatilbúin húsgagnaolía.

Eftir meðferðina

Húsgagnaolía

Húsgagnaolíu er hægt að búa til heima 
úr því sem flestir eiga í eldhússkápn-
um. Þessi olía er gerð úr fjórum hlutum 
(t.d. matskeið) ólífuolíu og einum hluta 
borðediki. Þetta er sett saman í krukku 
og hrist hressilega. 
Hér sést hvernig gamalt tekkborðstofu-
borð leit út þegar búið var að hreinsa 
það með matarsóda, vatni og ediki og 
pottasvampi. Matarsódanum var stráð 
yfir borðplötuna og síðan úðað með 
vatni. Gæta þarf þess að nudda alltaf í 
sömu átt og æðar viðarins liggja og ekki 
má láta bleytuna liggja á því það getur 
skemmt viðinn. 
Þegar búið er að hreinsa flötinn vel þarf 
að láta hann þorna alveg áður en olían 
er borin á með tusku. Síðan er umfram 
olían þurrkuð af með þurri tusku og látið 
þorna. Endurtekið. 
Þetta er gott að gera einu sinni í mánuði. 
Sumir mæla með að bera majones á tekk.
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matseðill

Saltfiskbollur með aïoli 
og rúkola

Ofnbakaður þorskur 
með byggi og grænmeti 

Súkkulaðikaka með 
þeyttum rjóma og bláberjum
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Desember

Lykt af greni, ljósin kvikna, verða jólin rauð eða hvít í ár? 
Í mesta myrkrinu er gaman þegar hús og stræti lýsast upp af 

litríkum ljósum. Smákökuilmur berst úr eldhúsum og 
matarhefðirnar taka völdin. Það þarf að baka eins og mamma 

gerði og gera rauðkál eins og amma.
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17.12.2010

Á aðventunni lá alveg ljóst fyrir að það þyrfti að 

vera fiskur á matseðlinum og helst saltfiskur. 

Niðurstaðan var sú að ég gerði saltfiskbollur í for-

rétt en þær eru bornar fram með aïoli og rúkola

salati.  Uppskriftin er ættuð frá Suðurríkjum 

Bandaríkjanna en hefur reynst vel hér. Bollurnar 

eru kafsteiktar í olíu þannig að þær falla ekki í 

heilsufæðisflokk. Í aðalrétt var ofnbakaður þorskur 

með bankabyggi og steiktu grænmeti. Þorskur var 

ekki oft á boðstólum á mínu æskuheimili nema sem 

saltfiskur og þá soðinn með kartöflum og hamsa-

tólgi. En þorskur er að verða vinsælli matur og í 

raun fleiri fiskitegundir sem áður voru ekki nýt-

tar eins og skötuselur og steinbítur.   Í eftirrétt var 

súkku-laðikaka borin fram með þeyttum rjóma og 

þar sem ég átti enn bláber af Ströndum voru þau 

höfð með. Skreytingarnar voru að sjálfsögðu í stíl 

við árstíð-ina, grænt greni. 

  
fullt tungl er þann tuttugasta og fyrsta 
desember og sama dag er tunglmyrkvi.

Desember þýðir sá tíundi á  latínu og 
var tíundi mánuðurinn.

Fram að vetrarsólstöðum þann tuttugasta 
og fyrsta er ýlir en síðan hefst mörsugur.
Daginn eftir lýkur haustvertíð.
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„Viðvörun: Búist er við stormi á 
höfuðborgarsvæðinu.

Vaxandi norðanátt víða átján til tuttugu og þrír metrar upp úr há-
degi. Hríð fyrir norðan. Dregur úr vindi í kvöld, fyrst austantil. Frost 
að átta stigum. Norðaustan tíu til átján með éljum á morgun. 
Hvassast norðvestanlands, en léttskýjað suðvestantil. Hiti kringum 
frostmark en vægt frost inn til landsins.”

Sólin kemur upp átján mínútur yfir ellefu og sest þrjátíu mínútur yfir þrjú.
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Að fægja silfur

Silfurmunir liggja víða ónotaðir í skúffum því 
þegar fellur á þá þarf að fægja. Hér er afskap-
lega þægileg og umhverfisvæn aðferð til þess.
Það má ekki nota hitaveituvatnið, það gerir það 
enn svartara, heldur er best að sjóða vatn og 
blanda með köldu til að hella yfir munina í ílát-
inu. Matarsódinn þarf að vera án bindiefna til 
að leysast upp í vatninu.

Það sem þarf: silfurskeiðar og matarsódi, 
álpappír og soðið vatn.

Silfurskeiðar búnar að liggja í fernunni yfir 
nótt. Álpappírinn orðinn dökkur.

Að lokum eru silfurskeiðarnar pússaðar með 
mjúkri tusku og matarsóda og vatni. 

Tilvalið er að nota gamla ávaxtasafafernu 
og setja í hana álpappír og skeiðarnar, 

strá 2 msk af matarsóda yfir og hella heitu 
vatninu yfir.
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moli

Vetrarsólhvörf voru aðalhátíðisdagur 
Rómverja og kallaðist fæðingardag-
ur sólarinnar. Eftir að kristnir menn 
öðluðust trúfrelsi árið 313 fóru þeir að 
nota þann dag fyrir fæðingardag Jesú 
Krists.

Saltfiskur

Saltfiskverkun á Íslandi tók litlum breytingum frá 
síðari hluta átjándu aldar og til fyrri hluta 
þeirrar tuttugustu. Þá var farið að verka hann 
eins og gert var í Nýfundnalandi og kallaðist 
„terraneufsverkun”. Það skipti miklu máli fyrir 
gæðin að fiskurinn væri blóðgaður um leið og 
hann var dreginn úr sjó. Áður en sjálf söltunin 
hófst var síðan nauðsynlegt að hreinsa vel í burtu 
innyflin og himnuna sem er innan á þunnildu-
num.
Þá var fiskurinn flattur út og saltaður og það varð 
að gerast sama dag og hann veiddist. Honum 
var síðan staflað í stakknum eitt lag eftir annað 
og saltað á milli. Saltið bráðnaði og smaug inn í 
fiskinn og eftir nokkra daga var hann tekinn upp 
og vaskaður úr sjó. Þá var hann burstaður eða 
strokinn báðum megin og síðan lagður til 
þerris. Fiskinum var snúið tvisvar á dag og settur 
í hrauka yfir nóttina. Ef rigndi gat hann samt 
haldist þurr þannig í nokkra daga. Þegar var 
þurrt var honum dreift á slétta steina eða borð. 
Næst var fiskinum hlaðið í stakk og farg lagt ofan 
á til að pressa hann. Þetta tók einn til tvo daga en 
þá var hann lagður til þerris á ný þar til hann var 
fullþurrkaður. Ef birtan sást alstaðar í gegnum 
hann þegar honum var haldið móti sólu var hann 
fullþurrkaður. 
Saltfiskverkun fór fram um allt land í sjávarpláss-
um ýmist hjá stórum fyrirtækjum eða einstakl-
ingum. Við Vesturgötuna í Reykjavík var víða 
hálfur garðurinn undir kálgarð og hinn helming-
urinn undir saltfiskreit.

Húsráð

Ef eldhússkáparnir ná ekki 
alveg upp í loft er tilvalið 
að leggja plastmatarfilmu á 
þá til að spara sér þrifin. Þá 
er nóg að skipta plastinu út 
reglulega.

Saltfiskreitur á Kirkjusandi í Reykjavík seint 
á nítjándu öld.
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matseðill

rófusúpa

Svínalundir með eggjanúðlum, 
spergilkáli og papriku

Möndluterta með 
mokkakremi
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Janúar
Sólin rétt skríður upp fyrir sjóndeildarhringinn og það er erfitt að hafa 
sig á fætur á morgnana. Kvöldið er komið rétt eftir hádegi og myrkrið 
virðist endalaust. Birtan á sólardögum er óendanlega falleg í bleikum 
og fjólubláum litum, skuggarnir langir og skrýtnir og stoppa stutt við. 

Aðra daga æðir stormur um og þá jafnast ekkert á við að vera inni 
í vel kyntu og vel einangruðu húsi. 
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29.01.2011

Það var komið nýtt ár og hátíðirnar nýbúnar. 

Fjórir gestir komu í mat og fengu rófusúpu og 

heimabakað súrdeigsbrauð í forrétt. Ég gerði 

grænmetissoð í súpuna fyrr um daginn. 

Aðalrétturinn var svínakjöt með núðlum og græn-

meti,  kryddað með hitavekjandi hvítlauk og chili. 

Eftirrétturinn var möndlukaka með mokkakremi. 

Janúar reyndist tvímælalaust erfiðastur hvað 

varðar val á matseðli, skreytingar og umgjörð. 

Niðurstaðan var sú að það var lítið skreytt sem 

kannski er einmitt það rétta í janúar eftir ofhlæði 

jólanna og áramótanna. Maturinn var valinn fyrst 

og fremst með myrkur og kulda í huga, þannig 

að súpan var þykk og matarmikil og bragðsterk. 

Sama gilti um aðalréttinn að hafa hann bragðster-

kan með chili og hvítlauk en ekki of þungan og 

eftirrétturinn var eins og flauel. 

Þorri byrjar á bóndadag tuttugasta 
og fyrsta janúar. tungl er í fyllingu 
nítjánda janúar.

Mánaðarnafnið janúar er upprunnið 
úr latínu og kennt við guðinn Janus en 
sá hafði tvö andlit og horfði annað til 
framtíðar en hitt til fortíðar.
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„Vaxandi sunnanátt, þrettán til tuttugu metrar með slyddu og síðar 
talsverðri rigningu vestantil en yfirleitt hægari og úrkomulítið aust-
anlands. Suðvestlægari í kvöld og dregur úr úrkomu. Él eða slydduél 
um landið vestanvert á morgun, rigning með köflum suðaustanlands, 
en annars þurrt. Hiti víða tvö til sjö stig síðdegis, en kólnar heldur á 
morgun.”

Sólin kemur upp átján mínútur yfir tíu og sest fimm mínútur yfir fimm.
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Súrdeig

Súrdeig er deig sem lyftir sér án lyftiefna og er 
sú aðferð sem tíðkaðist í brauðbakstri áður fyrr. 
Deiginu eru haldið „lifandi“ með því að geyma smá 
hluta þess og nota í næsta brauð.
Ágætis aðferð til að koma ferlinu í gang er að nota 
fyrst þurrger eða pressuger og baka venjulegt 
brauð en þegar búið er að hnoða og áður en brauðin 
eru formuð er tekið sem svarar 2 msk af deiginu, 
sett í litla skál undir plast og geymt í ísskápnum. 
Þegar kemur að því að baka aftur þarf aðeins að 
hafa fyrirvara á, taka deigið úr ísskápnum og láta 
standa við stofuhita t.d. yfir nótt. Síðan er deigið 
útbúið eins og venjulegt gerbrauð, 5 dl af 37-39° 
heitu vatni er hellt yfir súrdeigið og það látið leysast 
upp í vatninu. 2 tsk salt og dálítið af olíu sett út í, 
síðan 3 dl rúgmjöl. Síðan er hveiti blandað vel sam-
an við í skálinni þar til allt er komið saman í kúlu. 
Nú er sett plast yfir skálina og deigið látið hefast í 
hálfan sólahring. Þá er það tekið úr skálinni (gott 
að setja smá olíu á borðplötuna svo það klessist 
minna), hveiti blandað saman við og hnoðað. Síðan 
eru brauðin formuð og sett í form sem búið er að 
bera olíu innan í og jafnvel einhver fræ, sesam eða 
sólblóma. Aftur er sett plast yfir og látið hefast í 1-2 
tíma. Gott er að úða ylvolgu vatni yfir brauðin áður 
en þau fara í ofninn til að fá góða skorpu. Þau eru 
síðan bökuð í 40 mín. fyrst við 200° og síðan 180° 
eða þar til hætt er að krauma í þeim.
Þessi brauð verða frekar létt í sér en súrdeigs-
bragðið leynir sér ekki. Með öðrum hlutföllum 
mjöls og hveitis verða brauðin öðruvísi en það er 
gaman að prófa sig áfram með þetta.

Súrdeig í lítilli skál eftir nokkra daga í 
ísskápnum

Hér er það búið að lyfta sér yfir nótt

Hér er deigið í skál eftir að búið er að 
setja í það hveiti, rúgmjöl, salt, vatn og 

olíu

1

2

3
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Smjör

Smjör er hrein náttúruafurð, búin til úr 
rjóma. Rjóminn er strokkaður þar til 
litlar fitukúlur myndast sem síðan eru 
hnoðaðar í smjör. Það sem skilst frá 
heitir áfir og þótti gott til drykkjar hér 
áður fyrr. Smjörið er að öðlast virðingu 
aftur eftir að hafa verið úthúðað fyrir 
að vera óhollt. Fituinnihald er rúm 
80% en ef það er notað í hófi gefur það 
mjög gott bragð í matreiðslu.

Moli

„Allar þjóðir hafa upphaflega miðað tímatal 
sitt með einhverjum hætti við gang helstu 
himintungla, gróðurfar og hegðun nytjadýra 
eftir árstíðum. Eins langt og sögur ná hafa 
flestar Evrópuþjóðir búið við tímatal sem 
mótað var í Rómaveldi fyrir tveim árþúsund-
um og kristin kirkja gerði að sínu. Svo varð 
einnig um íbúa Norðurlanda.
 Íslendingar notuðu á hinn bóginn 
fornt tímatal við hlið hins rómverska eða 
kirkjulega. Óvíst er hvort það átti sér nokkra 
beina fyrirmynd. Árinu var deilt í tvö mis-
seri, sumar og vetur. ”

úr Saga daganna

Húsráð

Ef það er vond lykt af fötum 
þegar þau koma úr þvotti 
má prófa að setja 2 dl edik 
í 10 l vatn og leggja fötin í 
bleyti í 15-20 mín. Þvo þau 
síðan eins og venjulega.

Súrdeigsbrauðið tilbúið

Búið að forma og strá sólblómafræjum yfir

Búið að lyfta sér vel

4

5

6
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matseðill

Kjúklingabaunasúpa með humar

Kjúklingur í ofni með 
40 hvítlauksrifum, 

kartöflur í ofni og spínatsalat 
með tómötum

Peruterta
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Febrúar

Allt í einu skín sólin aftur og á undarlegustu staði. Geislarnir 
skjótast óforvarindis inn um gluggann og blinda hinn óviðbúna. 

Þeir  eru láréttir og ná undir öll húsgögn og varpa nýju ljósi á 
rykdúllurnar.  Mánuðurinn er stuttur sem sumum finnst gott 

því þá er styttra í vorið. 
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26.02.2011

Þrjár vinkonur komu í matarboðið og aftur bauð 

ég upp á súpu. Í þetta sinn var kjúklingabaunasúpa 

með humarhölum og súrdeigsbrauð. Humarinn var 

afgangur frá jólum og þurfti að bjarga úr frystin-

um. Í aðalrétt var kjúklingaréttur sem eldaður er 

með fjörutíu hvítlauksrifum í lokuðum potti í ofni 

og kemur lungamjúkur og bragðgóður út. Borinn 

fram með ofnbökuðum kartöflum og spínatsalati. 

Ég valdi þennan kjúklingarétt ekki síst vegna þess 

að hvítlaukur er talinn vera vörn gegn kvefinu og 

spínat er gott fyrir  járnbúskapinn svona um hávet-

ur. Í eftirrétt gerði ég gamaldags perutertu, soðnar 

perur á svampbotni með súkkulaði-og rjóma-

kremi. Skreytingar voru einfaldar, fjörusteinar voru 

málaðir með silfurlit og settir á servíettur og með-

fram kertum. 

Þorrinn er allsráðandi fram eftir 
mánuðinum en Góa hefst á konudaginn 
tuttugasta febrúar.

   
fullt tungl er átjánda febrúar.

Februus var rómverskur guð hreinleika 
og er annar mánuður ársins kenndur við 
hann.
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„Suðvestan 10-18 metrar og él, hvassast sunnan- og vestanlands. 
Bjart veður lengst af norðaustanlands. Minnkandi vindur og élja-
gangur á morgun, en vaxandi sunnanátt suðvestantil undir kvöld. 
Hiti um frostmark víðast hvar.”

Sólin kemur upp þrettán mínútur í níu og sest tuttugu og fjórar mínútur 
fyrir sjö
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Beint frá býli

Beint frá býli, félag heimavinnsluaðila er félag bænda sem stunda eða hyggjast stunda sölu afurða 
beint frá býli bóndans á Íslandi. Tilgangur hins nýja félags er að hvetja til heimavinnslu og sölu 
beint frá bændum. Einnig að vinna að hagsmunum þeirra bænda sem stunda eða hyggjast stunda 
hverskonar framleiðslu og sölu á heimaunnum afurðum. Meginmarkmið félagsins er að tryggja 
neytendum gæðavörur þar sem öryggi og rekjanleiki vöru er í fyrirrúmi. Félagið skal einnig hvetja 
til varðveislu hefðbundinna framleiðsluaðferða og kynningar á svæðisbundnum hráefnum og 
hefðum í matargerð.
Íslenskir bændur eru ekki bara eins og Bjartur að sinna rollunum - hér eru garðyrkjubændur, 
kúabændur, hrossabændur, blómabændur og kartöflubændur. Sannarlega er sauðfjárræktin enn 
öflug en geitabændum fjölgar auk þess sem landnámshænan er ræktuð á nokkrum stöðum.

Soð

Sósur og súpur verða miklu betri ef notað er 
soð sem gert er frá grunni. Grunnurinn í flest-
um soðum er laukur, sellerí og gulrætur auk 
beina en hægt er að nota flest grænmeti.
Það er auðvelt að úrbeina kjúkling og yfirleitt 
miklu hagstæðara en að kaupa hann í hlutum. 
Það sem ekki er notað strax er hægt að frysta 
en í soðið er gott að nota vængina og beinin. 
Piparkorn og lárviðarlauf er gott að setja 
með en ekki salt. Þegar soðið er síðan notað 
er saltað eftir þörfum. Þrír lítrar af vatni eru
settir í pottinn og hráefnið saxað gróft niður. 
Suðan er látin koma upp og síðan látið malla 
við lágan hita í 2-3 tíma. Þá er það sigtað og 
geymist í kæli í nokkra daga en í frysti í 
nokkra mánuði.
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Látið malla í 2-3 tíma.



Moli

Á Íslandi hér áður fyrr var skortur 
á salti vegna skorts á eldivið - ekki 
var hægt að sjóða salt úr sjó. Salt 
var mikilvægt til að auka geymslu-
þol matvæla. Þá var súr mysa notuð 
í staðinn til að geyma matvæli - það 
var þekkt aðferð á Norðurlöndum 
en ekki í sama mæli og hér.

Slow food

Allir þurfa að borða og í sumum löndum þykir 
það sjálfsagður hlutur að geta alltaf fengið sér 
það sem hugurinn girnist: ávexti frá öðrum lönd-
um, skyndibita á næsta horni og fljótlega ör-
bylgjurétti yfir sjónvarpinu. En víða er að verða 
vitundarvakning.
Hin alþjóðlegu samtök Slow food voru stofnuð af 
Carlo Petrini á Ítalíu árið 1986.
Nú eru meðlimir orðnir 100.000 um allan heim. 
Meðal þess sem vakti fyrir stofnendum var að 
vernda staðbundnar hefðir í matvælafram-
leiðslu og einfalda ferlið frá framleiðanda á 
matardiskana.
Í stefnuyfirlýsingu samtakanna segir meðal 
annars:

„Við álítum að allir eiga rétt á vellíðan og ham-
ingju og beri þar af leiðandi ábyrgð á því að 
vernda matararfleifðina, hefðirnar og menning-
una sem leiða til þessarar vellíðunar. Hreyfing-
in okkar er stofnuð um þessa hugmyndafræði 
vistvænnar matargerðarlistar og er um leið 
viðurkenning á hinni sterku tengingu milli 
jarðarinnar og matardisksins.“

Hvítlaukur

Hvítlaukur er umdeildur en flestir viðurkenna 
núorðið að hann er góður fyrir heilsuna en það 
er lyktin sem sumum mislíkar. Meðal þess sem 
hann á að gera er að halda kvefi og flensu í 
skefjum, minnka kólesteról, lækka blóðþrýsting 
og stuðla að lægri styrk blóðsykurs. Svo er hann 
sagður fæla burt vampýrur.

Húsráð

Ef það er vond lykt í her-
bergi er gott að setja skál 
með ediki á borð en það 
hreinsar loft og eyðir 
lykt. 77



uppskriftir
mars

apríl
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TARAMASALATA – HROGNASALAT

300g soðin þorskhrogn
2 hvítlauksrif
1 heilhveiti eða franskbrauðsneið
Sítrónusafi
1 sneið reyktur lax
Vatn
1-2 dl ólífuolía

Hrognin í Taramasalata eiga að vera 
reykt. Ef þau fást þarf ekki að setja 
reyktan lax en annars gefur hann gott 
reykt bragð. 

Brauðsneiðin er bleytt upp í vatninu.
Hrognin, hvítlaukurinn og brauðið er 
maukað í matvinnsluvél ásamt laxinum.
Sítrónusafa bætt í. 
Síðan er olíunni hellt í mjórri bunu 
saman við á meðan er hrært líkt og 
þegar majones er búið til.
Áferðin á að vera svipuð og majones. 

REYKTUR SILUNGUR MEÐ SÝRÐUM 
RJÓMA,RAUÐLAUK OG KAPERS, 

Silungur borinn fram í þunnum sneiðum. 
1 tsk Dijon sinnep hrært saman við 
sýrða rjómann.
Rauðlaukur saxaður smátt.
Sýrður rjómi, kapers og rauðlaukur sett 
sitt í hvoru lagi í litlar skálar. 

HVÍTT BRAUÐ

1 bréf þurrger 
5 dl vatn
2 tsk salt
6 msk olía
6-700 g hveiti

Þurrgerið er leyst upp í vatninu og salt 
og olía sett saman við. 
Síðan er hveitinu hrært saman við og 
sett á borðplötu og hnoðað saman. 
Deigið er síðan sett í skálina  - sem gott 
er að setja smá olíu innan í – plastfilma 
yfir og geymt í ísskáp yfir nótt. Að 
morgni er það síðan hnoðað aftur og 
mótað. Látið lyfta sér og síðan úðað  
með vatni eða penslað með eggi og 
bakað í ca 30 mín. við 180°C . 

LÚÐA Í OFNI MEÐ 
SVEPPUM OG LAUK, 
HÝÐISHRÍSGRJÓN OG GRÆNT SALAT 

8oo g lúða (stórlúða skorin í bita eða 
flak af smálúðu)
5-8 sveppir skornir í sneiðar
1 laukur skorinn í þunnar sneiðar
Smjörklípa ca 50g
Ólífuolía
Salt og pipar
1 lime, safi

Sveppir, laukur, smjör og olía sett í 
eldfast fat, kryddað með salti og pipar 
og sett í 170°C heitan ofn og bakað í 20 
mín. Hrært öðru hverju. Á meðan er saf-
anum af lime hellt yfir lúðuna og hún 
söltuð og látin bíða. Síðan er lúðan sett 
í eldfasta formið með sveppum og lauk 
þar til hún er hvít í gegn, 5-8 mín. Varist 
að elda hana of lengi því þá verður hún 
of þurr.  

SALTFISKUR MEÐ TÓMATMAUKI, 
BYGGI OG SALATI
800 gr saltfiskur í góðum bitum 
(ca 3 fallegir bitar á mann) 
Hveiti til steikingar 
2 msk ólífuolía 
Smjörklípa 
2 msk hvítvín
Saltfiski velt upp úr hveiti og steiktur 
í smjöri og olíu. Hvítvíni skvett yfir og 
látið sjóða upp. Fiskur settur í eldfast 
mót ofan á tómatmauk og bakaður í 15 
mín. 

1 dós tómatar
2 hvítlauksrif
1 gulrót
1 sellerí stöngull
1 laukur
Fersk basilíka
Balsamedik
Olía
Salt og pipar

Laukur og hvítlaukur steiktur í olíu þar 
til laukur er glær.
Annað grænmeti brytjað gróft og bætt 
út í. Þá eru tómatarnir fræhreinsaðir og 
settir á pönnuna, lok yfir og látið malla 
í 30-40 mín, hrært öðru hvoru. Fersk 
basilika rifin eða söxuð útí og skvetta 
af balsamediki, salt og pipar. Sett í mat-
vinnsluvél og maukað. 

GULRÓTARTERTA

2 b hveiti
2 tsk lyftiduft
½ tsk matarsódi
1 tsk salt
2 tsk kanill
2 b sykur
1 ½  b matarolía
4 egg
1 b rifnar gulrætur
½ b hnetur eða möndlur
1 tsk vanillusykur

Þurrefnum blandað saman í skál. 
Möndlur saxaðar og gulrætur rifnar. 
Olíu og eggjum blandað saman og sett 
saman við þurrefni, blandað saman. Að 
síðustu eru möndlur og gulrætur settar 
samanvið. Sett í smurt form 24 sm og 
bakað við 180°C í 45 mín.

Krem

1 dós Mascarpone ostur
3 msk flórsykur og safi úr 1 sítrónu.
Hrært vel saman og smurt á kökuna. 

KONFEKTKAKA  MEÐ FRYSTUM RJÓMA

4 eggjahvítur
200 g sykur
200 g kókosmjöl

Eggjahvítur og sykur þeytt mjög vel 
saman. Kókosmjöl hrært samanvið. 
Bakað við 150°C í 45 mín. 

Krem:
4 eggjarauður
60 g flórsykur
50 g smjör
100 g 70% súkkulaði

Eggjarauður og flórsykur hrært vel 
saman. Smjör og súkkulaði brætt saman 
og hrært saman við. 

1 peli rjómi þeyttur með 1 tsk af van-
illusykri, settur í kökuform og frystur. 

Kremi smurt á kökuna og frysti rjóminn 
lagður ofan á. 
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FÍFLASALAT MEÐ MOSSARELLU

Nýsprottin fíflablöð, þvegin og þurrkuð
6 konfekttómatar, skornir í fernt
Salat
Ristaðar furuhnetur
1 mossarella skorin eða rifin í litla bita
1 hvítlauksrif pressað
Ólífuolía og sítrónusafi hrært saman 
með hvítlauk og salti
Mossarella látin liggja í lög í hálftíma,
Sett út í salatið
Öllu blandað saman 

CAPRESE

4-6 tómatar sneiddir
2 mossarellur
Fersk basilíka
Ólífuolía
Salt og pipar
 
Tómatar og mossarellur skornar í 
sneiðar og raðað sitt á hvað á disk. 
Fersk basilíka yfir og á milli. Ólífuolíu 
dreypt yfir og kryddað með salti og 
pipar.

LAMBALUNDIR MEÐ KARTÖFLUM, SÆ-
TUM KARTÖFLUM OG PAPRIKU

Lambalundir snyrtar og lagðar í 
marineringu:
Sítrónusafi úr ½ sítrónu
Rósmarín
Cayenne pipar
Olía
salt

Steiktar á grillpönnu eða grillaðar.

Paprika fræhreinsuð og skorin í 3-4 
hluta. Lögð í eldfast mót, söltuð og 
1 msk ólífuolía yfir. Bökuð í ofni við 
180°C í 30-40 mín. Snúið einusinni við.

Sætar kartöflur afhýddar og skornar 
í bita. Settar í eldfast mót, kryddaðar 
með salti og rauðum pipar og ólífuolía 
dreypt yfir. Hrært í svo olían dreifist 
jafnt. Bakaðar í ofni við 180°C í 40-50 
mín.   
 

HUMAR Í HVÍTLAUK, SMJÖRI OG 
HVÍTVÍNI
MEÐ SOÐNUM KARTÖFLUM OG SALATI

1 kíló humar
30 g smjör
3-5 hvítlauksrif
1dl hvítvín

Humarinn klofinn með beittum hníf og 
hreinsaður. Hvítlauksrifin pressuð og 
sett í olíu, penslað yfir humarinn. Smjör 
brætt á pönnu og humarinn steiktur í 
nokkrar mínútur. Hvítvíni hellt yfir og 
látið sjóða upp. 

SÍTRÓNUBAKA MEÐ BLÚNDUKÖKUM

50 g smjör
100 g sykur
1 sítrón, rifinn börkur og safi
2 egg, skilin
50 g hveiti
280 ml mjólk
Smjör, sykur og sítrónubörkur þeytt ljóst 
og létt. Eggjarauðum og hveiti bætt 
saman við, síðan mjólkinni og 3 msk 
af sítrónusafa. Eggjahvítu stífþeyttar í 
annarri skál, mjólkurblöndu blandað 
varlega saman við. Hellt í eldfast fat og 
bakað í vatnsbaði við 200°C í 45 mín. 

PAVLOVUR MEÐ ÞEYTTUM RJÓMA OG 
RABARBARASÓSU

4 eggjahvítur
250 g sykur
2 tsk kartöflumjöl
½ tsk vanillusykur
1 tsk hvítt edik

Eggjahvítur þeyttar með saltinu þar til 
þær eru stífar. Sykrinum bætt smám 
saman við þar til deigið er stíft. Kart-
öflumjöli, vanillu og ediki bætt út í og 
blandað varlega saman við. 
Deiginu skipt í níu litlar hluta og með 
skeið er gerð dæld í hverja fyrir sig til að 
setja rjómann í þegar þær eru bakaðar. 
Bakaðar í 30 mín við 150°C  og 
látnar bíða í ofninum í aðrar 30 
mínútur meðan hann kólnar. 

Rabarbari er settur í pott og ca 60% 
af þyngd hans af sykri. Látið malla þar 
til rabarbarinn er alveg mjúkur. Þá er 
hann sigtaður og sósan notuð á pav- 
lovurnar og heillegir bitar til skrauts. 
Fyrst er rabarbarasósan sett í holuna, 
síðan þeyttur rjómi og að síðustu 2-3 
bitar rabarbari ef vill.   
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PESTÓ MEÐ SPAGHETTI

4 lúkur basilíka
2 hvítlauksrif, pressuð
100 g furuhnetur
100 g parmesan ostur
1-2 dl ólífuolía
Sítrónusafi
Salt og pipar

Basilíka, hvítlaukur og furuhnetur 
maukað í matvinnsluvél. Rifinn 
Parmesan ostur saman við og olíu hellt 
smám saman saman við. Smakkað til 
með sítrónusafa, salti og pipar. 

Spaghetti soðið samkvæmt leiðbein-
ingum og pestó sósan sett saman við. 

SVEPPARÍSOTTÓ

1 l kjúklingasoð
200 g nýir sveppir 
1 msk ólífuolía
1 laukur, saxaður
2 hvítlauksrif
1 sellerístöngull
400 g stutt hrísgrjón, t.d. Arborio
1 dl hvítvín eða hvítur vermút
Salt og pipar
50 g smjör
Rifinn parmesan ostur

Sveppirnir eru sneiddir og steiktir í 
smjöri og saltaðir og settir til hliðar.  
Laukur, hvítlaukur og selleri steikt í olíu 
þar til mjúkt. Þá er hrísgrjónum bætt 
á pönnuna og steikt í 1-2 mínútur. Þá 
er víninu hellt yfir og látið sjóða upp. 
Heitu soðinu er smám saman hellt út í á 
meðan grjónin mýkjast. Sveppirnir 
settir saman við þegar byrjað er að ausa 
soðinu. 

LAX Í OFNI MEÐ SOÐNUM KARTÖFLUM
OG SALATI

800 g lax í flökum
Timían, steinselja, óreganó
Ólífuolía 
Salt og pipar
Sítróna

Flakið sett í eldfast fat og kryddjurtir 
saxaðar smátt og dreift yfir. Sítrónusafi 
kreistur yfir og salt og pipar. Olíu dreypt 
yfir og bakað í ofni við 200°C í 8-14 
mínútur eftir þykkt flakanna. Það þarf 
að gæta þess að elda fiskinn ekki of 
lengi, þá verður hann þurr.  

OFNBAKAÐUR STEINBÍTUR
MEÐ BYGGI OG RÓFUM

Rófur skornar í strimla, ca ½ - 1 sm 
settar í eldfast fat með 2 pressuðum 
hvítlauksrifum, ½ söxuðu rauðu chili, 
ólífuolíu og salti. Bakað í 20 mínútur við 
180°C. 
Steinbítur skorinn í bita, settur í safa úr 
einu lime og 1 msk hlynsírópi á meðan 
rófur bakast. 
Settur í formið ofan á rófurnar með 
ólífuolíu og salti.  Bakað í 5-10 mín 
þar til fiskur er eldaður. 

Byggið er soðið samkvæmt leiðbein-
ingum.

SKYRTERTA MEÐ KÓKOS

1 dós hreint skyr
2 msk kókoslíkjör 
100 g sykur (eða eftir smekk)
1 dl vatn
10-15  hafrakexkökur
3 msk púðursykur
70 g brætt kókossmjör
100 g ristaðar kókos flögur
Einnig ristaður kókos til skreytingar

Kókossmjörið brætt og muldar kexkökur, 
púðursykur og kókos sett saman við. 
Sett í botninn á kökuformi. Sykur soðinn 
saman við vatn til að búa til síróp og 
hrært saman við skyr og líkjör.
Smurt ofan á kexmylsnu, ristaðar kókos-
flögur ofan á. 

BLÁBER MEÐ ÞEYTTUM RJÓMA 
OG MÖNDLUMUSLI

100 g saxaðar möndlur, 
100 g haframjöl
100 g púðursykur 
100 g smjör

Öllu blandað saman og bakað í ofn-
 skúffu á bökunarpappír þar það er 
stökkt. 
Látið kólna og mulið. 
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september

október

HUMARSALAT

8-10 litlir humarhalar
2 pressuð hvítlaukrif
Olía og smjör til steikingar
Þistilhjörtu í olíu
Fersk basilika
Balsamedik
Ristaðar furuhnetur

Humar klofinn í tvennt og skelflettur og 
hreinsaður.
Steiktur meðhvítlauk í smjöri og olíu. 
Humar settur í grunna skál, þistilhjörtu 
saman við. Kryddað með basiliku og 
salti og pipar. 
Olían af þistilhjörtunum og balsame-
dikið sett varlega yfir og að síðustu 
ristaðar furuhnetur. Einnig gott að setja 
yfir sneiðar af parmesan osti. 
(byggt á uppskrift úr Fiskréttum Hag-
kaupa)

GRAFLAX

5 hl sykur
4 hl salt
3 hl dill (1 hl dill fræ)
1/2 hl fennel
1/2 hl hvítur pipar

strá í botn á fati, flök ofan á með roð 
niður, strá yfir og þekja.

2 dagar við stofuhita, skorið í bita og 
fryst. 

Sósa
1 hl Dijon sinnep, 1 hl sætt sinnep,
1 hl púðursykur, 1 hl hunang, sett í 
hrærivél,
1-2 hl olía sett hægt út í, dill eftir smekk.

ÚRBEINAÐ LAMBALÆRI Í OFNI MEÐ 
KRYDDJURTUM, KARTÖFLUR OG SALAT 

Lærið úrbeinað og fersku rósmarín, tim-
ian, hvítlauk, sítrónusafa, rifnum sítró-
nubörk, salti og pipar og smjörklípum 
dreift í sárið. Rúllað upp og bundið með 
bómullarbandi. Kryddað að utan með 
salti og cayenne pipar. Eldað í ofni í 1- 
1½ tíma, kjarnhitamælir   

Kartöflur skrældar, skornar í tvennt og 
soðnar í 10 mínútur. Settar í sigti og 
vatnið hrist þar af þeim. Settar í eldfast 
fat og ólífuolíu skvett yfir, saltað og hrist 
saman svo olían þekji vel kartöflurnar. 
Bakað í ofni við 180°C í 40-50 mín.  

HREINDÝRASTEIK MEÐ BLÁBERJASÓ-
SU, RÓTARGRÆNMETI OG SALATI 

800 g hreindýrasteik, t. d. bógur
Skorinn í 1-2 cm þykkar sneiðar, 
saltaðar og pipraðar og steiktar í olíu 
á pönnu. 

Sósa
½ l villisoð
1 peli rjómi
1 dl bláberjasulta
1 dl púrtvín
1 tsk ferskt timjan
Nokkur fersk bláber
Smjörbolla hveiti og smjör

Soð, púrtvín, timjan og sulta sett í pott 
og soðið aðeins niður. Rjómanum bætt 
út í og sósan þykkt að lokum með smjör-
bollu. Bláberjum bætt í að lokum. 

SÚKKULAÐIMÚSS MEÐ 

ÞEYTTUM 
RJÓMA  

200g  70% súkkulaði
2 eggjarauður
3 msk koníak
20g smjör
1 peli rjómi

Rjóminn hitaður í potti að suðu, tekinn 
af hellu og súkkulaði sett saman við í 
bitum. Eggjarauður og koníak þeytt sa-
man við þar til er mjúkt. Smjörið hrært 
saman við að lokum. Sett í litlar skálar 
og kælt.  

SVAMPBOTN MEÐ MASCARPONEKRE-
MI 
OG RABARBARASÓSU

Svampbotn:
3 egg sett í glas
Jafnmikið af sykri í annað eins glas
2 tsk lyftiduft, 2 msk kartöflumjöl sett í 
þriðja glasið og hveiti bætt í þar til það 
er jafnt og í hinum glösunum. 
Sykur og egg þeytt ljóst og létt. Þurref-
num blandað saman við. 
Bakað við 200°C í 15 mín. 

1 dós Mascarpone ostur
3 msk flórsykur og rabarbarasósa 
(sjá júní)
Hrært vel saman og smurt á kökuna. 
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nóvember

desember

RJÓMASVEPPASÚPA

1 l kjúklinga soð 
250 g sveppir
ólífuolía
1 laukur
2 msk hveiti
50 g smjör
3 msk þurrt sérrí
salt 
chilipipar
1 dl rjómi 
1 msk þeyttur rjómi í hverja súpuskál

Sveppir steiktir í ólífuolíu og settir til 
hliðar. Laukur steiktur í smjöri þar til 
hann er glær og hveiti hrært saman-
við. sérrí sett út á og látið sjóða aðeins 
upp. Heitt soðið sett út í og látið malla 
í 10-15 mínútur. Sveppir settir saman 
við, kryddað og að lokum rjómi. Þeyttur 
rjómi á hvern disk að lokum ef vill. 

SALTFISKBOLLUR MEÐ AÏOLI 
OG RÚKOLA

250 g óútvatnaður saltfiskur
500 g kartöflur, skrældar og 
skornar í fernt
2 hvítlauksrif
1 msk söxuð steinselja
Salt og pipar
2 eggjarauður
Steikingafeiti eða olía

Saltfiskur lagður í bleyti yfir nótt eða 
eins og þarf. 
Fiskur og kartöflur soðið saman í potti í 
30 mínútur. Kartöflur maukaðar og 
settar í skál. Fiskur mulinn saman 
við. Hvítlauk, steinselju salt og pipar 
blandað saman við. Eggjarauður 
hrærðar út í og sett í kæli í 1 klukku-
stund. Bollur mótaðar með matskeið og 
steiktar í feitinni þar til gullinbrúnar. 

ROASTBEEF MEÐ BEARNAISESÓSU, 
BAKAÐAR KARTÖFLUR OG SALAT

Kjötið steikt á pönnu og kryddað með 
salti og pipar. Steikt í ofni með kjöthita-
mæli þar til mælir sýnir 60°C

Kartöflur skrældar, skornar í bita og 
soðnar í 10 mín. Þá eru þær settar í sigti 
og hristar svo yfirborðið verði hrjúft. 
Settar í eldfast fat og olíu dreypt yfir. 
Saltaðar og bakaðar í 30 mín. 

Bearnaise sósa

300 g smjör
4 eggjarauður
1 msk estragon
1 msk bernaise essence

Smjörið er brætt í potti. Eggjarauður 
þeyttar með estragon og essence þar 
til það er ljóst. Þá er smjörinu hellt út í 
mjórri bunu á meðan er þeytt. Smökkuð 
til með salti og ediki. 

OFNBAKAÐUR ÞORSKUR 
MEÐ BYGGI OG GRÆNMETI 
Þorskbitar penslaðir með hvítlauksolíu, 
sítrónusafa, salt og pipar.
Bakað í ofni í nokkrar mínútur eða þar 
til fiskurinn er hvítur í gegn. 
Bankabygg soðið samkvæmt leiðbein-
ingum
Sveppir, paprika, rauðlaukur saxað og 
steikt í smjöri.

Sósa útbúin úr fiskisoði, hveiti og smjöri, 
hvítvíni og sýrðum rjóma.

EPLI OG PERUR Í ENGIFERSÓSU MEÐ 
ÞEYTTUM RJÓMA OG MARENGSKÖKU

½ bolli vatn 
4 tsk appelsínubörkur fínlega rifinn
1 msk sykur
1 tsk rifin engiferrót
1 bolli appelsínusafi 
1 msk sykur
2 msk hunang
6 bollar blandaðir ávextir s.s. kívi, epli, 
appelsínur, melónur, ananas, perur og 
vínber.

Blandið saman vatni, appelsínuberki 
sykri og engiferrót í lítilli pönnu. Látið 
sjóða og minnkið hitann. Setjið eitthvað 
yfir pönnuna og látið malla á lágum 
hita í fimm mínútur. Takið af hellunni 
og hrærið appelsínusafa og hunangi 
saman við.  Kælið vel.  Hellið vel kældri 
blöndunni yfir ávextina og látið mar-
inerast í a.m.k. eina klukkustund. 
Best er að geyma þetta yfir nótt. 

SÚKKULAÐIKAKA MEÐ 
ÞEYTTUM RJÓMA OG BLÁBERJUM

200 g smjör
200 g 70% súkkulaði
4 egg
3 dl sykur
1 dl hveiti
100 g fínmalaðar möndlur

Smjör og súkkulaði brætt saman. Egg og 
sykur þeytt vel. Súkkulaðið látið kólna 
aðeins áður en það er sett samanvið. 
Hveiti og möndlum blandað varlega 
saman við. 
Bakað við 175°C í 35 mín í 24 cm köku-
formi.
Ath. gott að setja smá sykur eða 
hveiti saman við möndlur þegar þær eru 
malaðar í matvinnsluvél, þær klessast 
síður.    
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janúar

RÓFUSÚPA

1 lítil rófa, skorin í bita
1 blaðlaukur, skorinn í bita -  
samtals ca 350 g grænmeti
1 l kjúklingasoð
1 laukur, saxaður
1 rautt chili, saxað smátt
1 sm engifer, rifið
1 tsk cummin
Salt og pipar
½ dl hvítvín
½ dl rjómi
Sítrónusafi og ólífuolía

Laukurinn er steiktur í olíunni í potti 
þar til hann er mjúkur. Engifer og chili 
bætt út í og látið blandast og síðan er 
hvítvínið sett útí. Grænmeti, krydd og 
soð sett í pottinn og suðan látin koma 
upp og síðan látið malla í 10-20 mín eða 
þar til rófurnar eru mjúkar. Þá er allt 
sett í matvinnsluvél og maukað slétt. 
Rjómi bætt útí og síðan smakkað til með 
sítrónusafa og salti og pipar. 

SVÍNALUNDIR MEÐ EGGJANÚÐLUM, 
SPERGILKÁLI OG PAPRIKU

800 g svínalund
1 paprika, skorin í litla bita
Ca 100 g spergilkál skorið í bita
2 hvítlauksrif, söxuð
1 rautt chili, rifið
1 sm engifer, rifið
Ólífuolía
Sítrónusafi
1 msk hunang
Soyasósa

Lundin er skorin í bita og dreypt yfir 
sítrónusafa og söltuð. Steikt í olíu á 
pönnu og síðan sett til hliðar. 
Soðið tekið frá. Hvítlaukur, chili og engi-
fer steikt í olíu á pönnunni og síðan 
paprika og spergilkál snöggsteikt í 
kryddinu. Kjötið síðan sett samanvið og 
látið eldast í gegn. 
Soðið hitað í potti og hunang og soya-
sósa sett samanvið og sítrónusafi ef 
þarf. 

Eggjanúðlur soðnar samkvæmt leið-
beiningum og settar á fat, kjöt og græn-
meti yfir og sósan borin fram með. 

MÖNDLUTERTA MEÐ 
MOKKAKREMI
Fragilitè

Botn:
100 g fínthakkaðar möndlur eða hesli-
hnetur
200 g flórsykur
4 eggjahvítur

100 g sykur og möndlurnar blandað 
saman. Eggjahvítur stífþeyttar og sykur 
þeyttur saman við.   Möndlum og sykri 
blandað varlega út í. Deigið breitt út á 
bökunarpappír á bökunarplötu ca ½ 
sm á þykkt. Bakað við 200° í 15 mín og 
síðan lækkað í 150° í 40 mín. (jafnvel má 
slökkva á ofninum og láta bíða í 40 mín)

Krem:
2 dl rjómi
4 eggjarauður
150 g flórsykur
200 g smjör
3 tsk kakó
2 tsk Nescafè (1 msk sterkt lagað kaffi)

Rjóminn þeyttur. Restinni blandað  
saman og pískað saman yfir vatnsbaði 
þar til verður að þykku kremi. (tekur 
dágóða stund) Kremið er kælt og rjóma 
bætt samanvið. 
Botninn er skorinn í tvennt og krem sett 
á milli. 
Flórsykri stráð yfir og skorið í ferninga. 
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KJÚKLINGABAUNASÚPA MEÐ HUMAR

200 g þurrkaðar kjúklingabaunir
1 l vatn
1 laukur, saxaður
2 hvítlauksgeirar saxaðir
4 msk ólífuolía
1 tsk kóríanderfræ, steytt
4 meðalstórir humarhalar eða 
8 risarækjur
200 ml hvítvín
1 msk sítrónusafi
1 msk graslaukur klipptur

Baunir lagðar í bleyti yfir nótt og svo 
soðnar í 1 l af vatni í 30-40 mín. 
Laukur og hvítlaukur steiktur í olíunni, 
kóríanderfræ og humar bætt við. Látið 
krauma við vægan hita í 3-4 mín. Hvít-
víni bætt á pönnuna en humar fjar-
lægður og skelflettur. 
Baunirnar og allt af pönnunni maukað í 
matvinnsluvél, bragðbætt með sítrónu-
safa, salti og pipar. Þynnt með vatni eða 
soði ef þarf. 
Borin fram með humar, graslauk og smá 
ólífuolíu.

KJÚKLINGUR Í OFNI MEÐ 
40 HVÍTLAUKSRIFUM, 

5-6 heilir hvítlaukar
1 msk smjör
3 msk ólífuolía
1 heill kjúklingur eða kjúklingahlutar
150g hveiti
75 ml hvítt púrtvín eða hvítvín
2-3 greinar ferskt tarragon eða 
rósmarín
2 msk sýrður rjómi
Sítrónusafi
Salt og pipar

Takið 3 heila hvítlauka og afhýðið öll 
rifin. Takið ysta lagið af hinum og skerið 
toppana af. 
Hitið ofninn í 180°C. Hitið smjörið og 
1 msk af olíu í potti sem má setja í 
ofninn og er nógu stór fyrir kjúklinginn 
og hvítlaukinn. Brúnið kjúklinginn í 
feitinni. Stráið einni teskeið af hveiti yfir 
og eldið í eina mínútu. Bætið víninu í og 
síðan öllum hvítlauknum og kryddinu. 
Hellið afganginum af olíunni yfir og 
salti og pipar. 
Blandið nú afganginum af hveitinu 
saman við vatn þar til orðið er deig. 
Mótið lengju og pressið ofan á brún 
pottsins, þrýstið síðan lokinu ofan á til 
að einangra alveg. 
Eldið í ofninum í 1 ½ tíma.
Takið kjúklinginn og hvítlaukinn úr 
pottinum og blandið sýrðum rjóma og 
sítrónusafa saman við soðið. Salt og 
pipar eftir smekk. 

PERUTERTA

Svampbotn:
3 egg sett í glas
Jafnmikið af sykri í annað eins glas
2 tsk lyftiduft, 2 msk kartöflumjöl sett í 
þriðja glasið og hveiti bætt í þar til það 
er jafnt og í hinum glösunum. 
Sykur og egg þeytt ljóst og létt. Þurr-
efnum blandað saman við. 
Bakað við 200°C í 15 mín. 

Krem:
50 g suðusúkkulaði
3 eggjarauður
4 msk flórsykur
1 p þeyttur rjómi

Eggjarauður og flórsykur hrært vel 
saman. Súkkulaði brætt og hrært 
samanvið og að síðustu þeyttur rjómi. 

2 perur, afhýddar, fræhreinsaðar og 
skornar í 4 hluta.
Soðnar í 10 mín.

Perur lagðar í stjörnu ofan á svampbotn 
og krem ofan á. 
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