
 

 

Mataræði á leikskólum 

Uppskriftir að einföldum og hollum réttum fyrir börn  á leikskólaaldri  
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Mataræði á leikskólum 

Mataræði er eitthvað sem snertir okkur öll því enginn kemst af án þess að neyta 

fæðu. En matur er ekki bara matur. Við þurfum að  huga vel að því hvað við setjum 

ofan í okkur og börnin okkar. Næring og orka er undirstaða heilbrigðs lífs og því 

mikilvægt að hafa í huga hvaða tegund matvæla er best fyrir okkur og hvað við getum 

gert til að fæða okkar sé sem orku- og næringarríkust.  

 Markmið þessarar uppskriftabókar er að sýna dæmi um einfalda rétti sem auðvelt er 

að framkvæma en uppfylla kröfur um hollt og næringarríkan mat með tilliti til 

orkuþarfa barna. Eru uppskriftirnar og hugmyndir að þeim fengnar úr ýmsum áttum 

og er stuðst við ráðleggingar frá Lýðheilustöð um uppbyggingu matseðils fyrir 

leikskólaeldhús. Einnig gætir fjölbreytni í uppskriftunum ásamt þess að hafa réttina 

bragðgóða og heillandi. Vona ég að allir muni njóta góðs af þessum uppskriftum sem 

eiga fyrst og fremst að vera leiðbeinandi og gefa hugmyndir um hvernig sé hægt að 

elda hollan og góðan mat fyrir börn á leikskólaaldri.  

Allar myndir í bókinni eru teknar og unnar af höfundi bókarinnar. 



Mánudagur 

 

Súpa úr sætum kartöflum og graskeri 

Kryddbrauð 



Súpa úr sætum kartöflum og graskeri 

Hráefni 

1 msk. ólífuolía 

1 stk. laukur 

2 stk. hvítlauksrif 

400 gr. grasker 

2 stk. meðalstórar sætar kartöflur 

7 dl. vatn 

½ tsk kanill 

3 cm ferskur engifer 

4 dl kókosmjólk 

 

 

 

 

 

 

Aðferð 

Skerið lauk í þunnar sneiðar og fín saxið 

hvítlaukinn eða pressið.  

Afhýðið graskerið og sætu kartöflurnar og 

skerið niður í hæfilega stóra munnbita. Saxið 

engifer smátt eða rífið niður. 

Hitið olíuna í potti og mýkið laukinn og 

hvítlaukinn í um 5 mínútur. 

Bætið graskeri og kartöflum út í og látið 

mýkjast í um 2 mínútur. 

Bætið kókosmjólk, kanil og engifer út í. Sjóðið 

í um 15 mínútur og bætið við salti og pipar ef 

þarf.  

Setjið allt í matvinnsluvél og maukið. Setjið 

aftur í pottinn, hitið upp og þynnið með vatni 

ef þörf þykir.



Kryddbrauð 

 

Hráefni 

3 dl vatn 

40 g  ger 

1 tsk  salt 

1 tsk  hunang 

2 msk ferskar kryddjurtir, t.d. basilika, 

oreganó, timian 

2 msk rifinn parmesanostur 

200 gr spelt 

300 gr sigtað spelt 

 

 

Aðferð 

Velgið vatnið í 37°c. Saxið 

kryddjurtirnar smátt. Bætið geri, salti, 

hunangi, kryddjurtum, parmesanosti og 

speltmjöli út í vatnið.  

Hnoðið deigið þar til það er 

kekkjalaust. Látið hefast í 1 klst.  

Sláið deigið niður og hnoðið aftur. 

Mótið pylsu og setjið brauðið í form. 

Látið það hefast aftur í 40 mínútur.  

Bakið  brauðið við 180°c í 45 mínútur. 

Kælið brauðið á bökunarrist. 



Þriðjudagur 

 

Pítsu fiskur 

Heimalöguð pítsu sósa 

Kartöflubrauð 

 

 



Pítsu fiskur 

Hráefni 

2 flök af fiski, t.d. ýsu eða þorski 

Salt og pipar 

Heilhveiti 

Rifinn ostur 

Heimatilbúin pizzu sósa 

 

Aðferð 

Fiskflökin eru skorin í meðalstóra bita 

og velt upp úr heilhveiti og salti og 

pipar. Síðan eru þau aðeins steikt á 

pönnu til að þau haldið betur saman. 

Hægt er að sleppa því og elda þau bara 

í ofni og er þá heilhveitinu sleppt. 

Fiskbitunum er því næst raðað í eldfast 

mót. Setjið heimatilbúnu pizzu sósuna á 

hvern bita fyrir sig og síðan ost yfir.  

 Bakið í 200°c heitum ofni í 30 mínútur. 

Einnig er hægt að setja grænmeti ofan 

á fiskinn, t.d. tómata, sætar kartöflur 

eða brokkolí og er þetta réttur sem 

börnin gætu tekið þátt í að gera. Þau 

gætu fengið að gera sinn pizza fisk með 

því hráefni sem þau sjálf velja. 

 



Heimalöguð pítsu sósa 

 

Hráefni 

1 dós af niðursoðnum tómötum 

1 dós af tómat púrru 

1 laukur 

1 paprika 

 

 

Aðferð 

Allt hráefnið sett í blandara eða 

matvinnsluvél og maukað saman. Hægt 

að bæta við kryddi eftir smekk t.d. 

ferskum kryddjurtum. Einnig er gott að 

mauka ananasbita með og gera sósuna 

aðeins sætari. 

 

 



Kartöflubrauð 

 

Hráefni 

200 g kartöflur 

4 dl volgt vatn 

1 msk olía 

½ msk jurtasalt 

1 msk hunang 

Hnífsoddur múskat 

50 g ger 

300 g speltmjöl 

300 g sigtað spelt 

 

 

 

Aðferð 

Sjóðið kartöflurnar, afhýðið þær og 

maukið. Leggið svo til hliðar. 

Velgið vatnið upp í 37°c og bætið 

kartöflum, olíu, hunangi og kryddum 

saman við ásamt geri og mjöli. 

Hnoðið deigið vel saman og látið hefast 

í 60 mínútur. Sláið þá deigið niður og 

mótið pylsu. Setjið deigið í vel smurt 

form og látið hefast aftur í 40 mínútur. 

Bakið við 180°c í 40 mínútur. 

Kælið brauðið á bökunarrist. 

 



Miðvikudagur 

 

Kjúklingabaunaréttur 

Hýðishrísgrjón 

Eplasósa 

 

 



Kjúklingabaunaréttur 

 

Hráefni 

500 g kjúklingabaunir 

3 gulrætur 

1 brokkolí 

1 laukur 

1 paprika 

5 kartöflur 

Rifinn ostur 

 

 

Aðferð 

Kjúklingabaunirnar eru settar í bleyti yfir nótt 

og síðan soðnar í tvo tíma. Salti er bætt út í. 

Þegar baunirnar eru soðnar eru þær settar í 

mixara eða matvinnsluvél og maukaðar. 

Gulrætur, brokkolí og kartöflur eru soðnar og 

er bæði hægt að mixa þetta einnig eða skera í 

litla bita og bæta út í kjúklingabaunamaukið. 

Laukurinn og paprikan eru brúnuð á pönnu og 

síðan bætt útí. Rifnum osti er svo bætt saman 

við til að halda réttnum betur saman. Þar 

næst er rétturinn settur í eldfast mót, osti 

stráð yfir og bakaður í 20 mínútur  við 180°C.  

Þennan rétt er hægt að gera á marga vegu og 

má nota hvaða grænmeti sem er til dæmis 

afganga og er þá einnig hægt að bæta afgangi 

af kjúklingi við réttinn. 

Bankabygg er hægt að nota í staðinn fyrir 

kjúklingabaunir.



Hýðishrísgrjón 

 

Hráefni 

1 dl hýðishrísgrjón 

2 dl vatn 

Smá sjávarsalt 

 

 

 

 

 

 

 

Aðferð 

Skolið hýðishrísgrjónin og setjið í pott 

ásamt vatni og smá sjávarsalti. Látið 

suðuna koma upp bullsjóðið í 5 mínútur. 

Lækkið hitann og sjóðið í 30 mínútur til 

viðbótar eða þar til hrísgrjónin hafa 

drukkið í sig allan vökvann. Ekki þarf 

að hræra í hýðishrísgrjónin á meðan 

þau sjóða. Slökkvið undir pottinum og 

látið standa í 10 mínútur áður en 

hýðishrísgrjónin eru borin fram. 

 

 



Eplasósa 

 

Hráefni 

½ l ab-mjólk 

2 rauð epli 

 

 

Aðferð 

Ab-mjólkin er síuð í gegnum hreina 

tusku svo hún verði þykkari og sætari. 

Skerið eplin niður í litla bita eða rífið 

þau niður. Blandið saman. 

 

 

 

 



Fimmtudagur 

 

Karrýfiskur 

Rúgbrauð 

 

 

 



Karrýfiskur 
 

Hráefni 

2 fiskiflök, t.d. ýsa eða þorskur 

2 laukar 

1 rauð paprika 

2-3 tómatar 

3 sveppir 

Lítil dós ananasbitar 

¼ l rjómi 

2 tsk karrý 

Rifinn ostur 

Salt og pipar 

 

Aðferð 

Fiskinum raðað í eldfastmót og stráð 

yfir salti og pipar. Grænmeti skorið 

niður og raðað yfir og í kringum fiskinn 

ásamt ananasbitunum. Karrý stráð yfir 

og rjóminn síðan settur út í. 

Rifinn ostur settur ofan á. 

Bakað í 200°c heitum ofni í 30 mínútur. 



Rúgbrauð 

 

Hráefni 

300 g heilhveiti 

250 g rúgmjöl 

150 g spelt 

3 tsk matarsódi 

3 tsk salt 

6 dl súrmjólk 

2 ½ dl síróp 

 

 

 

 

 

Aðferð 

Blandið saman heilhveiti, rúgmjöli og 

spelti. 

Stráið matarsóda og salti yfir og 

blandið saman við. Hellið súrmjólk og 

sírópi saman við og hnoðið. 

Setjið deigið í smurðar mjólkurfernur, 

um ¾ og þrýstið lokinu niður. Einnig er 

hægt að nota Machintosh- dósir með 

loki. 

Bakið ið 100-110°c heitum ofni í 12 

klukkustundir.

 



Föstudagur 

 

Grænmetis-lasagna 

 

 

 

 

 

 

 



Grænmetis-lasagna 

 

Hráefni 

2 msk ólífuolía 

1 stk hvítlauksrif 

1 stk gulrót 

1 stk stór laukur 

1 stk rauð paprika 

1 stk eggaldin 

1 stk kúrbítur 

smá sjávarsalt og pipar 

3 msk. tómatmauk 

2 dósir niðursoðnir tómatar  

rifinn ostur 

 

 

 

Aðferð 

Pressið eða saxið hvítlaukinn smátt. Afhýðið 

gulrótina og skerið í smá bita eða rífið niður. 

Skerið laukinn í þunnar sneiðar. Skerið 

papriku, eggaldin og kúrbít í smáa bita. Hitið 

olíu á pönnu og mýkið grænmetið í um 5 

mínútur. Kryddið með salti og pipar. Færið 

yfir í pott og bætið tómatmauki og 

niðursoðnum tómötum út í grænmetið og 

sjóðið í 15-20 mínútur. Setjið lagskipt í 

eldfast mót og stráið ostinum yfir. Bakið við 

200°c í 30 mínútur. Hægt er að minnka 

grænmetismagn og hafa hakk á móti. Er það 

þá steikt á pönnu og saltað örlítið og blandað 

saman við grænmeti og tómatmauk. 


