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Ágrip  

Matur hefur alltaf uppfyllt eina af frumþörfum lífsins en matarvenjur hafa breyst mikið 

undanfarna áratugi. Markmið ritgerðarinnar er að útskýra gildi þess að byrja daginn á 

hollum og næringarríkum morgunverð og gefa sér tíma fyrir hann. Foreldrar, kennarar 

og aðrir fullorðnir eru fyrirmyndir barna og unglinga á flestum sviðum og það á einnig 

við um fæðuval. Ábyrgð þeirra er því mikil þegar kemur að matarvenjum. 

 Hér er fjallað um hvernig morgunverður hefur áhrif á daglegt líf barna og 

unglinga. Fjallað er um ábyrgð foreldra, um tengsl BMI líkamsþyngdarstuðulins, 

blóðfitu, blóðsykurs o.fl. við fæðuval og þá einkum við hollan og óhollan morgunverð. 

Samspil næringar og líkamlegrar hreyfingar skiptir miklu máli í baráttunni fyrir bættri 

heilsu og þar hefur morgunverðurinn mikið að segja.  

 Höfundur ritgerðarinnar er alinn upp í sveit og þar datt engum í hug að fara út úr 

húsi án þess að hafa snætt morgunverð. Nú fer þeim fjölgandi sem ekki borða á 

morgnanna og er það slæm þróun, að mati höfundar. Matarvenjur barna og unglinga 

virðast að mörgu leyti fara versnandi þrátt fyrir aukið úrval og meiri upplýsingar 

(Widenhorn-Müller, Hille, Klenk og Weiland, 2008). Fólki með lífsstílstengda 

sjúkdóma, eins og offitu, fjölgar en offita er vaxandi vandamál hér á landi eins og víða 

um heim (Lýðheilsustöð, 2006). Næring og orka er nauðsynleg til að halda heilsu og 

líða vel, á öllum aldri og hvernig sem holdafarið er. Börn og unglingar eru að þroskast 

og vaxa og þurfa því á sérstaklega góðri næringu að halda. Með heilbrigðum lífsstíl er 

hægt að draga úr og jafnvel koma í veg fyrir ýmsa sjúkdóma á efri árum. 

 Sjónvarpsþættir, blaðagreinar, útvarpsþættir og auglýsingar fjalla um hvað er 

hollt og best og heilsubúðir selja margvísleg fæðubótaefni, lífrænar vörur og fleira sem 

fólki er talið trú um að lækni öll mein. Upplýsingarnar geta verið misvísandi svo það er 

erfitt að vita hvað eru réttu skilaboðin og því getur verið vandasamt að átta sig á hvað er 

æskilegur matur. Það er gott að auka fjölbreytnina og borða ekki alltaf það sama. 

Hafragrautur í morgunverð, þessi gamli góði, er ef til vill með því besta þegar upp er 

staðið, hann er bæði ódýr og hollur og það er hægt að framreiða hann á fleiri en einn 

veg. Ritgerð þessari fylgja nokkrar uppskriftir að hollum morgunverðarréttum.  
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Formáli  

Það er alltaf hægt að bæta þekkingu sína, frá vöggu til grafar er fólk að læra eitthvað 

nýtt. Eftir að hafa verið húsmóðir í mörg ár, móðir, amma og séð um eldamennsku í 

leikskóla í nokkur ár, lét ég gamlan draum rætast og fór í Háskóla Íslands í 

grunnskólakennaranám. Fyrir valinu varð kjörsviðið Matur, menning, heilsa þar sem ég 

taldi mínar sterku hliðar liggja.  

 Utan við fyrsta misserið hefur Ragnheiður Júníusdóttir aðjunkt í heimilisfræði 

kennt mér það sem snýr að matreiðslunni á þessum þremur árum. Það fer ekki á milli 

mála áhugi hennar á þessari grein og sjaldan er komið að tómum kofanum þegar hún er 

spurð um eitthvað sem snýr að eldamennskunni. Þess vegna bað ég hana um að vera 

leiðsögukennara minn í þessu lokaverkefni. Ég færi henni bestu þakkir fyrir þá aðstoð 

sem hún hefur veitt mér. Ingunn Jónsdóttir heimilisfræðikennari í Smáraskóla sem og 

allir kennarar og starfsfólk í Smárskóla fá bestu þakkir fyrir liðlegheit. Einnig þakka ég 

fjölskyldu minni fyrir þá hjálp og þolinmæði sem þau hafa veitt mér og skilning á því að 

mig langi að læra og fræðast meira um mat og næringarfræði. Sérstakar þakkir fá börnin 

mín fyrir ómetanlega aðstoð í tölvumálum. 
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1 Inngangur  

Matur hefur ætíð verið stór þáttur í lífi fólks, enda telst hann til grunnþarfa líkamans, 

sbr. þarfapýramída Maslows (Riggio, 2008). Það að borða hefur andlegt gildi og telst 

einnig til félagslegra athafna. Boðið er upp á veitingar af ýmsum tilefnum t.d. í 

heimboðum, afmælum og saumaklúbbum, en tilefnið sjálft er ekki það eina sem skiptir 

máli, það þarf líka að hugsa ofurlítið um heilsuna t.d. hvaða næring er nauðsynleg og að 

vanda fæðuvalið. Oft er sagt: Þú ert það sem þú borðar. Lýðheilsustöð er faglegur 

ráðgjafi um mataræði og næringarefni þar sem nýjustu vísindarannsóknir á næringu og 

heilsu eru metnar. Flestir vita að morgunverðurinn er ein mikilvægasta máltíð dagsins 

en samt er algengt að fólk sleppi honum. Marga skortir tíma og hugmyndir að 

fljótlegum morgunverði. Ef til vill vantar meiri vitneskju um hvað hollur morgunverður 

er og hvaða næring það er sem líkaminn þarfnast mest á morgnanna til að takst á við 

daginn. Þú ferð ekki langt á bílnum ef það vantar á hann bensín eða olíu. Það er eins 

með líkamann, þú heldur ekki lengi út ef þú hefur engu að brenna. Líkaminn er þó það 

fullkominn að hann hefur orkuforða, einskonar varabensíntank, en hann getur einnig 

tæmst.  

 Hér er meðal annars kannað hvort morgunverður geti haft áhrif á næringu, 

vitsmunalega getu, líkamsþyngdarstuðul og hvort hann geti bætt heilsu fólks. Fólk fer á 

ýmsa megrunarkúra og sumir svelta sig jafnvel langt fram eftir degi og gera sér ekki 

grein fyrir hvaða afleiðingar það hefur. Hér verður leitað svara við þeirri spurningu 

hvers vegna nauðsynlegt er fyrir börn og unglinga að borða morgunverð. Meðal annars 

eru skoðaðar rannsóknir sem styðja nauðsyn þess að borða hollan morgunverð og sem 

sýna fram á hvers vegna það er slæmt að sleppa honum.  

 Til að vera betur meðvitaður um mataræðið er hægt er að afla sér upplýsinga um 

næringu og skoða innihaldslýsingar matvæla. Það getur þó verið erfitt að vita hvaða 

matvæli eru holl eða óholl eða hvað á helst að borða. Hér á eftir er útskýrt hvernig best 

er að velja morgunverð. Í lokin má finna nokkrar uppskriftir af hollum, ódýrum, 

fljótlegum og góðum morgunverðum og vonandi geta allir fundið eitthvað þar við sitt 

hæfi.   
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2 Hvað er morgunverður? 

Morgunverður hefur verið skilgreindur sem fyrsta máltið dagsins, sem borðuð er fyrir 

eða í upphafi daglegrar hreyfingar, oftast ekki seinna en kl. 10 að morgni eða innan við 

tveimur tímum frá því fólk vaknar. Morgunverður er ekki aðeins það fyrsta sem borðað 

er yfir daginn, heldur er hann einnig talinn ein mikilvægasta máltíð dagsins.  

 Flestir fá sér morgunverð áður en haldið er af stað í skóla eða í vinnu en þeir sem 

ekki borða morgunverð heima fá sér oftast eitthvað í fyrstu frímínútum eða kaffitíma að 

morgni. Til að koma líkamsstarfseminni vel af stað þarf að borða hollan og 

næringarríkan morgunverð. Hitaeiningar í morgunverði ættu að vera á milli 20 - 35% af 

heildar hitaeiningum sem neytt er yfir daginn, að mati höfunda greinarinnar Breakfast: a 

Good Habit, not a Repetitive Custom (Giovannini, Verduci, Scaglioni, Salvatici, Bonza, 

o.fl., 2008). Samkvæmt ráðleggingum Lýðheilsustöðvar er æskilegt að morgunverður sé 

að lágmarki 20 - 25% af heildarorku dagsins, og þar segir einnig að gildi þess að borða 

morgunverð sé mikið (Lýðheilsustöð, 2010). 

3 Af hverju er morgunverður nauðsynlegur? 

Nokkur atriði um mikilvægi morgunverðar. 

 

 Örvar líkamsstarfsemina 

 Hindrar fitusöfnun 

 Betri stjórn á stærð máltíða yfir daginn 

 Eykur líkur á að hollt fæði sé valið yfir daginn 

 Réttara hlutfall orkuefna 

 Hefur áhrif á vitsmunalega getu 

(Whitney og Rolfs, 2008). 

Morgunverður er mikilvægur til þess að örva líkamsstarfsemina, þar sem hún er hæg 

eftir nætursvefninn og blóðsykurinn er lágur. Afleiðingar þess að borða ekkert á 

morgnanna lýsa sér í þreytu, slappleika, einbeytingaskorti og eirðarleysi. Fái 

mannslíkaminn ekki næga orku leiðir það til þrekleysis og skertrar starfsorku. 

Heilafrumur og miðtaugakerfisfrumur líkamans eru háðar kolvetni í formi glúkósa. Að 

borða morgunverð gefur orku, hann endurnýjar líkamann, fyllir glýkógen forðann og 

heldur blóðsykrinum stöðugum (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007, bls. 29-30; 
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Zeratsky , 2010; Whitney og Rolfs, 2008, bls. 113). Þegar morgunverði er aftur á móti 

sleppt hefur það neikvæð áhrif á líkamsstarfssemina. Líkaminn er í raun að fasta eftir 

nóttina og það hægir á líkamsorkubrennslunni. Fái líkaminn ekki glúkósa til að brenna 

leitar hann í hin orkuefnin, fyrst prótein og síðan fitu. Það er óeðlilegt vegna þess að 

prótein hafa öðrum hlutverkum að gegna sem engin önnur efni geta sinnt. Þess vegna er 

ekki æskilegt að umbreyta próteini í glúkósa (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007, bls. 

34).  

 Fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á fylgni milli offitu og þess að borða ekki 

morgunverð. Einnig hafa komið fram jákvæð tengsl á milli þess að borða morgunverð 

og að vera í kjörþyngd (Giovannini o.fl., 2008; Vanelli, Iovane, Bernardini, Chiari, 

Errico, o.fl., 2005). Þeir sem velja að borða morgunverð, innbyrða fleiri hitaeiningar 

yfir daginn en borða næringarríkari og fituminni mat. Þeir borða meira af kolvetnum og 

trefjum en minna magn kemur úr mettaðri fitu (Timlin Pereira, Story og Neumark-

Sztainer, 2008; Zeratsky, 2010; Evers, 2006, bls. 28; Whitney og Rolfes, 2008, bls. 

562). Rannsóknir sýna jákvæð tengsl á milli neyslu morgunverðar og heilbrigðs lífsstíls, 

góðrar heilsu og almennrar vellíðunnar hjá börnum og unglingum. Næringin sem 

morgunverðurinn inniheldur er sérlega mikilvæg á uppvaxtarárunum. Rannsóknir styðja 

það, eins og áður hefur komið fram, að morgunverðurinn er ein mikilvægasta máltíð 

dagsins og mikilvægt er að gefa sér tíma fyrir hann (Yang, Wang, Hsieh og Chen Y., 

2006; Rampersaud, Pereira, Girard, Adams og Metzl 2005). Sýnt hefur verið fram á að 

þegar morgunverður er borðaður er betra að stjórna hversu mikið er borðað í seinni 

máltíðum dagsins og minni hætta er á að sælgæti og skyndifæði verði fyrir valinu. Það 

er að segja val á fæðu síðar um daginn stjórnast að nokkru leyti af því hvort 

morgunverðar hafi verið neytt. Þeir sem borða ekki morgunverð eru til dæmis líklegri til 

að sleppa ávöxtum og grænmeti það sem eftir er dags (Rampersaud o.fl., 2005). 

Samkvæmt rannsókn á matarvenjum barna og unglinga er morgunverði sleppt oftar en 

nokkurri annarri máltíð (Widenhorn-Müller, o.fl., 2008).  

 Skýringin á því hvers vegna þeir sem borða morgunverð innibyrði fleiri 

hitaeiningar, en eru samt frekar í kjörþyngd heldur en þeir sem sleppa morgunverði, 

gæti líka verið sú að það er auðveldara fyrir líkamann að umbreyta mettaðri fitu í 

líkamsfitu heldur en kolvetnum. Yfirleitt borða þeir sem sleppa morgunmat meira magn 

af mettaðri fitu seinna um daginn. Líkaminn notar sem sagt meiri orku í að umbreyta 

kolvetnum í líkamsfitu heldur en fæðufitu. Eftir máltíð leitast líkaminn við að nota 

kolvetni til brennslu en geymir umfram fitu í fitufrumum (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 
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2007, bls. 139-140). Þeir sem borða morgunverð eru auk þess duglegri að hreyfa sig 

eins og kemur fram seinna í ritgerðinni. 

 Í yfirlitsgrein um 47 rannsóknir tengdar morgunverðarvenjum eru höfundar líka 

sammála um að þeir sem sleppa morgunverði vinni það ekki upp með að borða meira 

yfir daginn, hvað næringu og hollustu varðar. Þeir sem borða morgunverð neyta yfirleitt 

réttra hlutfalla orkuefna, þ.e. kolvetna, fitu og próteina, yfir daginn og hafa meira úthald 

heldur en þeir sem sleppa morgunverði (Rampersaud o.fl. 2005).  

4 Morgunverður og matarvenjur 

Nokkur góð ráð í tengslum við morgunverðinn. 

 

 Undirbúðu morgunverðinn kvöldið áður 

 Farðu fyrr að sofa til að vakna fyrr 

 Borðaðu morgunverð með börnunum til að vera góð fyrirmynd 

 Leyfðu börnunum að velja úr tveimur til þremur hollum fæðutegundum 

 Fáðu börnin til að hjálpa til við morgunverðinn 

 

(Team Nutrition, 2010): 

Oft er takmarkaður tími á morgnanna til að útbúa góðan morgunverð. Því væri hægt að 

gefa sér tíma kvöldið áður til að undirbúa morgunverðinn og jafnvel líka útbúa nesti til 

að taka með í skóla eða vinnu. Einnig gæti kannski verið nóg að vakna fimm mínútum 

fyrr á morgnanna til að útbúa einfaldan morgunverð (Team Nutrition, 2010). Fljótlegt er 

að sjóða hafragraut og skera niður ávexti en þar með er tilbúinn næringarríkur 

morgunverður. Um helgar er hægt að gefa sér lengri tíma fyrir morgunverðinn og 

jafnvel sameina morgunverð og hádegisverð í það sem oft er kallað dagverður (e. 

brunch). Það er upplagt að bjóða stundum í dagverð, jafnvel halda barnaafmæli á 

þessum óhefðbundna tíma. Ung börn eru yfirleitt betur fyrirkölluð fyrrihluta dags, eftir 

góðan svefn og morgunverð. Í dagverði er hægt að bjóða upp á heimbakað brauð, búa til 

álegg, pressa safa, bjóða upp á ferska ávexti og hafa ef til vill einn sætari rétt með.  

  Matur gerir meira en að uppfylla þörf fyrir næringu, hann er partur af lífinu. Fólk 

gerir kröfur um að maturinn bragðist vel, líti vel út, sé hollur, ekki fitandi og veki góðar 

minningar um fjölskyldu og vini. Foreldrar, kennarar og aðrir umönnunaraðilar þurfa 

faglega fræðslu um næringu, ásamt góðum ráðum, til að geta sinnt hlutverki sínu sem 
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uppfræðarar og fyrirmyndir í matarvenjum sem best. Börn ættu að læra að njóta 

fjölbreyttrar og heilsusamlegrar fæðu og heilbrigðs lífsstíls í uppvextinum. Matur er 

alltaf til staðar og færir fólk nær hvort öðru í daglega lífinu, eða við önnur tækifæri eins 

og í brúðkaupsveislum, grillveislum og við ýmis önnur mannamót. Matarvenjur mótast 

snemma og erfitt er að breyta þeim seinna á lífsskeiðinu, það kemst fólk að þegar á 

reynir (Evers, 2006, bls. 8; Contento, 2007, bls. 7). Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að 

nemendur eigi að læra mikilvægi reglubundinna máltíða og fá innsýn í góðar 

matarvenjur (Aðalnámsskrá, 2006, bls. 8). 

4.1 Áhrif foreldra 

Mörg hegðunarvandamál má rekja til þess að börn eru svöng og jafnvel vannærð. Börn 

og unglingar þarfnast mikillar orku, þau þurfa að borða á matmálstímum og fá hollan 

millibita. Það er á ábyrgð foreldra að venja börn sín nógu snemma á góðar matarvenjur, 

eins og að borða hollan, góðan og fjölbreyttan morgunverð og gefa sér tíma fyrir hann 

(Evers, 2006, bls. 28; Giovannini o.fl.; Whitney og Rolfes, 2008, bls. 562). Talið er að 

matarvenjur mótist mjög snemma, eins og áður hefur komið fram, eða strax á fyrstu 

árum barnsins, og eftir því sem börn eru vanin fyrr á góðar matarvenjur er auðveldara að 

halda þeim við. Besta leiðin fyrir foreldra að kenna börnum um næringu og heilsu er að 

vera góð fyrirmynd því það læra börnin sem fyrir þeim er haft. Það skiptir máli hvaða 

matur er keyptur og hvað er til í ísskápnum heima. Ef foreldrar fá sér hollan og 

næringarríkan morgunverð eru meiri líkur á að börnin geri það einnig, þannig kenna 

foreldrar börnum sínum óbeint næringarfræði (Evers, 2006, bls. 11,17; Ólafur 

Sæmundsson, 2007, bls. 162-163). Börn og unglingar sem borða með fjölskyldum 

sínum innbyrða fleiri næringarefni eins og trefjar, kalk, fólasín, járn, B6, B12, C og E 

vítamín (Contento, 2007, bls. 37; Vanelli o.fl., 2005). Foreldrar geta skipulagt og hvatt 

til að fjölskyldan borði morgunverðinn saman og séð til þess að maturinn innihaldi alla 

fæðuflokka. Fjöldi máltíða sem fjölskyldan borðar saman eykur líkur á að börn og 

unglingar velji sér hollari mat (Rampersaud o.fl., 2005). Mælt er með að börnin fái að 

taka þátt í eldhússtörfum, þó svo að það sé meiri vinna fyrir foreldra til að byrja með. 

Seinna munu börnin hjálpa til og verða sjálfstæðari en ella (Evers, 2006, bls. 11). Það er 

nauðsynlegt að börn hafi með sér hollt nesti í skólann, þó þau hafi borðað morgunverð 

heima. Þau sem hafa borðað morgunverð geta orðið svöng þegar líður á morguninn. Þá 

þurfa þau á hollum millibita að halda til að halda athyglinni fram að hádegisverði 

(Giovannini, 2008; Whitney og Rolfes, 2008, bls. 562). 
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 Matvendi barna getur verið afleiðing einhæfs fæðis en það er einnig 

erfðafræðilegur munur á skynjun fólks á bragði. Börn og unglingar eru líklegri til að 

velja sætt bragð en fullorðir vilja meiri fjölbreytni í mat. Það er æskilegt að bjóða upp á 

úrval af hollum mat og leyfa börnunum að hafa val. Börn þurfa að smakka oft á sama 

matnum til að venjast bragðinu en fullorðna fólkið er oft of fljótt að afgreiða matinn út 

af borðinu vilji barnið hann ekki í fyrstu tilraun (Anna Sigríður Ólafsdóttir, 2009; 

Contento, 2007, bls. 30, 32). „Hollustan snýst um hlutfallið, samsetninguna og magnið 

sem við veljum. Enginn matur er svo óhollur að aldrei megi borða hann og eins er 

ekkert svo hollt að það dugi okkur eitt og sér. Fjölbreytni er lykilorðið” (Anna Sigríður 

Ólafsdóttir, 2004). Menning og trúarbrögð hafa mikil áhrif á fæðuval og matur sem 

borðaður er oft venst og fólki fer að líka hann. Fæðuval ræðst einnig af aðgengi og 

framboði af mat á hverjum stað og tíma fyrir sig. Fólk vill geta gripið það sem er 

fjótlegt og þess vegna verður oft tilbúinn matur og skyndibiti fyrir valinu en lystisemdir 

lífsins, nautnir og heilbrigður lífsstíll getur vel farið saman (Contento, 2007, bls. 6-7, 

29).  

 Grunnskólinn er ákjósanlegur vettvangur fyrir fræðslu um næringu og góðan 

lífsstíl þar sem allflest börn á aldrinum 6-16 ára stunda grunnskólanám hér á landi og 

Lýðheilsustöð gefur skólanum fagleg ráð og upplýsingar. Góð samvinna skóla og 

heimila er nauðsynleg þar sem heimilið og fjölskyldan eru burðarásinn í lífi nemenda. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla er fjallað um samstarf og samábyrgð innan fjölskyldunnar og 

ábyrgð einstaklingsins á lífsháttum og heilbrigði. Í skólanum bæta kennarar við 

þekkingu barna og unglinga. Heimilis- og næringarfræði í grunnskólum eiga að þjálfa 

nemendur í að tengja næringu og hollustu við kunnáttu í matargerð (Aðalnámskrá, 

2006).  

4.2 Aðrir áhrifavaldar 

Það geta verið ýmsar ástæður fyrir því að morgunverður er ekki borðaður. Þeim fer 

raunar fjölgandi sem ekki borða morgunverð og afleiðingar þess eru versnandi 

matarvenjur (Widenhorn-Müller o.fl., 2008). Flestir eru að flýta sér í vinnu eða skóla á 

morgnanna og jafnvel þó fólk vilji standa sig hvað þetta varðar þá gefur það sér oft ekki 

nægan tíma fyrir morgunverð. Unglingar eru oft seinir á fætur og syfjaðir, sérstaklega í 

skammdeginu, og erfitt getur verið að fá þá til að borða á morgnanna. Kennarar taka 

eftir því að nemendur eru gjarnir á að vera syfjaðir og þreyttir í tímum og þar geta 

matarvenjur haft sitt að segja, ásamt hreyfingarleysi. Unglingar vilja vera sjálfstæðir og 
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láta foreldra ekki stjórna sér. Þeir eru undir miklum áhrifum frá félögunum og 

umhverfinu, borði vinirnir ekki morgunverð, eða taki með sér nesti í skólann, gera þeir 

það ekki heldur (Contento, 2007). Unglingar eru ekki tilbúnir til að hugsa um 

langtímaáhrif hollra matarvenja á þessum aldri. Margt bendir þó til þess að grunnurinn 

að góðri heilsu sé lagður á unglingsárunum og það skili sér á margan hátt að vanda valið 

á morgunverði og nesti sem borðað er á morgnanna (Elísabet S. Magnúsdóttir, 2006, 

bls. 220; Ólafur Sæmundsson, 2007, bls. 162).  

 Rannsóknir sýna að það geti verið bundið við kyn, aldur og þjóðfélagstöðu 

hverjir sleppi því að fá sér morgunverð. Stúlkur sleppa frekar morgunverði heldur en 

drengir og börn og unglingar sem koma frá lægri stéttum þjóðfélagsins eru líklegri til að 

sleppa morgunverði. Börn eru líklegri til að sleppa morgunverði eftir því sem þau eldast 

og unglingar sem hafa áhyggjur af þyngd sinni eða eru of þungir sleppa frekar 

morgunverði en aðrir (Giovannini o.fl., 2008; Rampersaud o.fl., 2005). Einstæðum 

foreldrum gengur verr að stjórna matarvenjum fjölskyldunnar og sleppa oftar 

morgunverði samkvæmt rannsókn sem gerð var í Taiwan, en þar búa 14.9% unglinga 

aðeins hjá öðru foreldrinu (Yang o.fl., 2006). Þegar báðir foreldrar borða reglulega með 

börnum sínum morgunverð leiðir það frekar til þess að börnin venjist á að borða að 

staðaldri morgunverð (Vanelli o.fl., 2005). Einstæðir foreldrar á Íslandi eru samkvæmt 

tölum Hagstofunnar 29.925 talsins, með börn 17 ára og yngri á sínu framfæri 

(Hagstofan, 2010). Það gefur augaleið að álagið er meira þegar um aðeins einn 

uppalanda er að ræða og getur þá reynst erfiðara að stjórna matarvenjum, heldur en 

þegar um tvo er að ræða sem hjálpast að. Lausnin er ef til vill að kenna börnunum að 

hjálpa til við undirbúning morgunverðar, eins og áður hefur verið komið að. 

5 Líkamsþyngd og morgunverður 

Hér áður fyrr var oft erfitt að afla matar en nú er framboð af mat gífurlegt og 

markaðsetningin hefur stóreflst. Það er ekki nóg að huga aðeins að hollustunni heldur 

skiptir magnið líka máli. Hið fjölbreytta framboð af alls kyns mat getur aukið líkurnar á 

ofneyslu. Jafnframt hafa matarskammtar stækkað og fólk hreyfir sig minna en áður. 

Afleiðingarnar eru aukin ofþyngd og offita vegna þess að fólk neytir meiri orku heldur 

en líkaminn notar. Umhverfisþættir hafa þannig meiri áhrif en erfðafræðilegir á 

ofþyngd. (Giovannini o.fl., 2008; Inga Þórsdóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006; 

Lýðheilsustöð, 2006). 
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 Heilsufarslega er hvorki gott að vera of grannur né of feitur. Best er að vera sem 

næst sinni kjörþyngd. Algengt er að konur og ungar stúlkur séu ekki sáttar við 

líkamsþyngd sína (Lýðheilsustöð, 2006). Unglingar sleppa gjarnan morgunverði í þeim 

tilgangi að léttast, en við það hægir á orkuefnbrenslunni og meiri líkur eru á 

þyngdaraukningu (Timlin o.fl., 2008). Í heildina séð eru of mörg börn og unglingar of 

þung og of feit. Mörg þeirra greinast með hátt kólesteról í blóði, of háan blóðþrýsting, 

lágt sjálfsmat og aukna hættu á sykursýki, gerð 2. Áætlað er að 70% of þungra unglinga 

og helmingur of þungra barna muni eiga við offituvanda að stríða á fullorðnisárum 

(Evers, 2006, bls. 13). Þau sem drekka reglulega gosdrykki innbyrða fleiri kaloríur og 

minna kalk og eru því líklegri til að vera í ofþyngd (Lýðheilsustöð, 2006; Whitney og 

Rolfs, 2008, bls. 578). Mörg börn og unglingar þurfa betri næringu þar sem matarvenjur 

þeirra eru ekki góðar, þau velja næringasnauðan mat og fá matartengda sjúkdóma 

(Evers, 2006, bls. 13). Átröskun er einnig vaxandi vandamál og það er ekki síður 

áhygguefni. Ungar stúlkur vilja líkjast fræga fólkinu, fyrirsætum og leikkonum, þær 

vilja grenna sig og afleiðingarnar geta ógnað heilsu þeirra. Í Bandaríkjunum t.d. eyða 

konur miklum tíma og fjármunum í megrunaraðferðir og að jafnaði eru 35 - 45% 

kvenna að reyna að grenna sig, þó svo að sumar þurfi þess ekki (Whitney og Rolfs, 

2008, bls. 288). 

  Árið 2002 voru um 57% karla og 40% kvenna á aldrinum 15- 80 ára á Íslandi 

yfir kjörþyngd (Lýðheilsustöð, 2006). Fræðsla um heilbrigt mataræði, hæfilegar 

skammtastærðir, dagleg líkamleg hreyfing, ásamt því að læra að bera ábyrgð á eigin 

heilsu, getur haft mikið að segja til að ná góðum árangri í heilsusamlegu holdafari og 

almennri heilsu (Inga Þórsdóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006). Það er maturinn, 

magnið og máltíðamunstrið sem er grunnurinn (Lýðheilssustöð, 2006).  

 Líkaminn safnar fituvef ef inntaka orkuefna er langt umfram nýtingu, eins og 

áður hefur komið fram, og það þarf mjög litla meðaltalsbreytingu á dag til að þyngjast. 

Settar hafa verið fram tillögur hér á landi, til að sporna við og minnka líkur á offþyngd 

og offitu, um tengsl blóðfitubreyta, insúlíns og líkamsþyngdarstuðuls. Hækkun blóðfitu 

(e. kólersteról) er tengd offitu og virðist geta verið bæði orsök og afleiðing hennar. 

Offita eykur líkur á ýmsum sjúkdómum, jafnvel snemma ævinnar. Nýjustu rannsóknir á 

ofþyngd og offitu barna og unglinga sýna að börn sem greinast með of háa blóðfitu og 

eru í kjörþyngd, eru í meiri áhættu hvað varðar ofþyngd næstu ár á eftir. Börn með of 

háa blóðfitu þyngjast hraðar en börn sem eru með rétt magn af blóðfitu. Hingað til hefur 
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því verið haldið fram að of há blóðfita sé afleiðing offitu en það hefur ekki verið notað 

til að spá fyrir um þróun ofþyngdar (Inga Þórsdóttir, e.d). 

 Það er mikilvægt að fylgjast með þyngd barna fyrstu árin, því það er hættumerki 

ef þau eru of þung við upphaf skólagöngu. Samkvæmt rannsóknum á þróun 

líkamsþyngdar kemur fram að langflest börn sem eru of þung við upphaf skólagöngu 

eru það einnig sem fullorðnar manneskjur. En aðeins þriðjungur barna sem þykja of 

þung eða of feit um 2ja ára eru það ennþá við 6 ára aldur (Inga Þórsdóttir, 2010). 

Mataræði barna skiptir því miklu máli, auk þess sem erfðir gætu einnig haft áhrif. 

Trefjaríkur morgunverður gæti haft sitt að segja þar sem vatnsleysanlegir trefjar lækka 

meðal annars blóðfitu. Almennt er neysla trefja of lítil, einkum hjá þeim sem eiga við 

offituvandamál að stríða. Því þyrfti þessi hópur að auka kolvetnaríkra fæðutegunda sem 

innihalda trefjar. Fólk í ofþyngd hefur tilhneigingu til að sleppa morgunverði og byrja 

ekki að borða fyrr en seinnipart dags, en það hægir á líkamsstarfseminni. Mesta 

brennslan er yfirleitt fyrripart dags og því er þetta neyslumunstur óheppilegt (Ólafur 

Gunnar Sæmundsson, 2007, bls. 151-152; Widenhorn-Müller o.fl., 2008). Reglubundin 

neysla fæðu yfir daginn leiðir til þess að fólk á auðveldara með að velja sér orkuminni 

mat og orkuefnabrennslan er meiri. Þannig dregur líkaminn úr orkuefnabrennslunni 

þegar um óreglubundna neyslu er að ræða og morgunverði er sleppt (Ólafur Gunnar 

Sæmundsson, 2007, bls. 151-153). Eins og áður hefur komið fram eru þeir sem borða 

morgunverð almennt oftar í kjörþyngd og einnig er blóðfitan oftar í réttu magni 

(Rampersaud o. fl., 2005).  

6 BMI líkamsþyngdarstuðull 

Líkamþyngdarstuðulinn BMI, eða body mass index, er reiknaður út með því að deila í 

þyngdinni í kílóum í hæðina í metrum í öðru veldi (kg/m²). Viðmiðunarmörkin fyrir 

fullorðna samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) eru eftirfarandi: 

Vannæring  BMI  lægri en   18,5 

Kjörþyngd  BMI  á bilinu   18,5-24,9 

Ofþyngd  BMI  á bilinu   25,0-29,9 

Offita   BMI  hærri eða jafn og  30,0    

(Lýðheilsustöð, 2010). 
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Lýðheilsustöð bendir á að BMI taki ekki tillit til mismunandi líkamsbyggingar fólks. 

Vöðvamikill maður getur þannig greinst í ofþyngd vegna þess að stuðullinn greinir ekki 

á milli vöðva og líkamsfitu hvað þyngdina varðar. Þeir sem safna fitu á kvið eru í meiri 

sjúkdómshættu heldur en þeir sem safna fitu á læri og mjaðmir. Þess vegna hafa einnig 

verið sett eftirfarandi viðmiðunarmörk um mittismál fyrir fullorðna: 

Sjúkdómshætta  Konur     Karlar 

Lítil     79 cm eða minna  93 cm eða minna 

Aukin     80- 87 cm    94- 101 cm 

Mikil     88 cm eða meira  102 cm eða meira  

(Lýðheilsustöð, 2010) 

BMI viðmiðunargildi fyrir ofþyngd og offitu barna og unglinga: 

Strákar    Ofþyngd  Offita  

6 ára   BMI   17,3   17,9 

9 ára  BMI   19,7   23,0 

12 ára  BMI   22,6   26,4 

15 ára  BMI   24,5  28,5 

Stelpur  

6 ára   BMI  16,9   18,9 

9 ára   BMI  19,7   22,6 

12 ára  BMI   23,2  27,0 

15 ára   BMI  24,8   29,1 

 (Lýðheilsustöð, 2010). 

Hjá þeim unglingum sem borða morgunverð er BMI stuðullinn nær 

viðmiðunargildunum en hjá þeim sem sleppa honum eða borða óhollan morgunverð. 

Þeir sem borða ekki reglulega hollan morgunverð eru yfirleitt of þungir og ekki eins 

heilsuhraustir (Rampersaud o.fl., 2005; Yang o.fl.; Vanelli, o.fl., 2006).  

6.1 Rannsóknir 

Rannsókn á ofþyngd og offitu barna og unglinga hér á landi hefur sýnt að um 

fimmtungur barna er í ofþyngd við upphaf skólagöngu, ef miðað er við alþjóðleg 

viðmiðunargildi. Undanfarin ár hefur tíðni ofþyngdar aukist hér á landi, eins og annars 

staðar í heiminum. (Inga Þórsdóttir, e.d.). 
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 Rannsóknin Heilsa og lífskjör skólanema var lögð fyrir í fyrsta sinn á Íslandi í 

febrúar og mars 2006 undir kjörorðinu „allt hefur áhrif einkum við sjálf“. Í rannsókninni 

tóku þátt 11.800 grunnskólanemar í 6., 8. og 10. bekk. Um er að ræða íslenskan hluta 

alþjóðlegrar rannsóknar sem unnin er af Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) og er 

hún eitt viðamesta verkefnið á sviði heilsu og lífsstíls ungs fólks. Fimm lönd tóku fyrst 

þátt í verkefninu sem hófst árið 1983 og er síðan endurtekið á fjögurra ára fresti. Þeim 

löndum sem taka þátt í verkefninu fer fjölgandi og við síðustu fyrirlögn tóku um 40 lönd 

þátt. Háskólinn á Akureyri, með tilstyrk Lýðheilsustöðvar, stýrir íslenska hluta 

rannsóknarinnar. Rannsóknin á meðal annars að stuðla að bættu mataræði og 

heilbrigðum lífsháttum barna og fjölskyldna þeirra (Stefán Hrafn Jónsson og Þóroddur 

Bjarnason, 2006).  

 Eftirfarandi er stöðumat Lýðheilsustöðvar í upphafi verkefnisins um hversu oft 

morgunverður er borðaður í viku eftir aldri. 

  Aldrei  1-2 daga í viku 3-4 daga í viku 5-6 daga í viku Daglega  

6. bekkur 1,5%  7,5%  5,8%  19,4%  65,8%  

8. bekkur 3,7%  9,0%  11,2%  23,9%  52,2% 

10. bekkur 7,8%  13,8%  12,5%  25,1%  40,8% 

(Lýðheilsustöð, 2006) 

Eftir því sem börn eldast virðast þau borða sjaldnar morgunverð. Í 6.bekk borða 65.8% 

morgunverð daglega, í 8.bekk 52,2%, en í 10. bekk borða aðeins 40,8% morgunverð 

daglega samkvæmt stöðumati Lýðheilsustöðvar (Laufey Steingrímsdóttir og Stefán 

Hrafn Jónsson, 2006). 

 Í könnun, undir nafninu „Hvað borða íslensk börn og unglingar“, sem gerð var á 

árunum 2003 til 2004 á mataræði 9 og 15 ára barna og unglinga, var skoðuð tveggja 

daga upprifjun á mataræði þeirra. Þar kemur fram að 5% 9 ára barna höfðu ekki borðað 

morgunverð annan hvorn daginn. Hjá 15 ára unglingum var talan orðin 22% og 3% 

sleppti alveg morgunverði báða dagana. Að jafnaði innihélt morgunverður 9 ára barna 

24% af heildarorku dagsins, en hjá 15 ára unglingum aðeins 19%. Af 9 ára börnum voru 

30% sem neyttu minna en 20% af af heildarorku dagsins með morgunverðinum og hjá 

15 ára unglingum voru það 50% sem neyttu minna en 20% af heildarorku að morgni. 

Lýðheilsustöð mælir með því að lágmark 20-25% af heildarorku dagsins sé neytt að 

morgni. Niðurstöður rannsóknarinnar eru því talsvert undir ráðleggingum hennar (Inga 

Þórsdóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006). 
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 Samkvæmt rannsóknum borða 59% unglinga í Bandaríkjunum aðeins 

morgunverð tvisvar í viku. Þá hefur einnig komið í ljós að 21% af 8-9 ára börnum og 

42% 12-13 ára börnum borða ekki morgunverð daglega (Rampersaud o.fl., 2005). Í 

rannsókn, sem gerð var meðal 6-14 ára barna í sumarbúðum á Norður Ítalíu, kemur fram 

að 78% borði venjulega morgunverð heima, en 22% sleppi honum alveg. Af þeim sem 

ekki borða morgunverð voru 27,5% í ofþyngd og 9,6% greindust of feit. Algengasti 

morgunverðurinn var bakarísbrauð og mjólk. Í 80% tilfellum sá móðirin um 

morgunverðinn en faðirinn kom þar lítið nærri. Á meðan á morgunverði stóð borðuðu 

48% barnanna án þess að spjalla, 26% léku sér við systkini sín, 18% horfðu á sjónvarpið 

en aðeins í 8% tilfella töluðu foreldrar og börn saman (Vanelli o.fl.,2005). 

6.2 Geta og líðan í skólanum 

Þeir nemendur sem borða morgunverð gengur betur í skóla og fá hærri einkunnir, þeir 

hafa betra minni, athyglin er oftar í lagi og þeim líður betur heldur en þeir sem sleppa 

morgunverðinum. Úthaldið er einnig betra og þeir eru skapbetri, að mati rannsakanda. 

Börn sem sleppa morgunverði hafa minni athygli og einbeitingu og hafa færri 

áhugamál, samkvæmt rannsóknum. Þunglyndi er algengara hjá þeim sem ekki borða 

reglulega morgunverð og tengsl eru á milli þess að sleppa morguverði og meiri streitu 

(Giovannini o.fl., 2008; Rampersaud o.fl., 2005; Yang o.fl., 2006; Widenhorn-Müller 

o.fl., 2008). Í rannsókn á unglingum fundust tengsl á milli reykinga og þess að borða 

ekki morgunverð og greinileg tengsl á milli áfengisneyslu og þess að borða ekki 

morgunverð (Yang o.fl., 2006). 

 Ungum börnum er kennt mikilvægi þess að borða morgunverð í grunnskóla og í 

áfangamarkmiðum þriðja bekkjar í heimilisfræði segir m.a. að: „Nemandi læri að 

morgunverður er undirstaða vellíðunar og heilbrigðis“. Í áfangamarkmiðum fjórða 

bekkjar í heimilisfræði kemur meðal annars fram að nemandi skuli fá innsýn í að borða 

hollan mat, því þá gangi honum betur í leik og starfi (Aðalnámsskrá, 2006). 

7 Hollur og óhollur morgunverður 

Ástæða þess að borða þarf hollan mat er að líkami fólks er byggður úr sömu efnum og 

við fáum úr matnum. Vatn er stærsti hlutinn en þar á eftir koma prótein og fita. Í 

matvælum eru um 50 ólík næringarefni, sem öll eru nauðsynleg líkamanum til að 

þroskast og vaxa eðlilega. Orkuefnin gefa líkamanum orku og trefjar. Steinefni eru 
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nauðsynleg fyrir beinagrind og tennur en einnig fyrir blóðið og eru byggingar- og 

viðhaldsefni fyrir vefi og hjálparhvatar í efnaskiptum líkamans. Vítamín hjálpa til við 

efnaskipti líkamans og sjá um nýtingu annarra efna.Vatn sér um flutning næringarefna 

og úrgangsefna inn og út úr líkamanum (Elísabet S. Magnúsdóttir, 2005, bls. 15-17). 

Morgunverður og samsetning morgunverðar hefur jákvæð áhrif á þyngd og minnka 

líkurnar á að fá langvinna sjúkdóma (Giovanninin, 2008). 

 Engin ein fæðutegund er svo óholl að ekki megi borða hana og engin ein 

fæðutegund uppfyllir næringarþörfinni. Líkaminn getur nýtt allan mat á einhvern hátt og 

skárra er að borða eitthvað sætt í morgunmat heldur en ekki neitt (Giovannini o.fl, 

2008). Líkami okkar er knúinn áfram af orku sem við fáum úr matnum. Kolvetni er 

besta orkuefnið en einnig þarf að huga að samsetningu fæðunnar. Allir ættu að njóta 

þess að fá sér sinn uppáhaldsmat af og til og sælgæti og gos sakar ekki sé þess neytt í 

hófi (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007, bls. 29, 59). Það er þó nauðsynlegt að draga úr 

neyslu gosdrykkja og sælgætis hjá unglingum á Íslandi og þar gæti morgunverður 

hjálpað til og haft áhrif á að hollara fæði sé valið (Lýðheilsustöð, 2006). Í rannsókninni 

Heilsa og lífskjör, sem gerð var hér á landi um hollustu- og matarvenjur barna og 

unglinga, kemur fram að neysla ávaxta minnkar með hækkandi aldri og sælgætisneysla 

eykst (Stefán og Þóroddur, 2006). Það þarf að huga að fjölbreytni og hollustu 

morgunverðar hvort sem hann er borðaður heima eða í skóla. Morgunverð þarf að borða 

reglulega, hann þarf að vera fjölbreyttur og innihalda heil korn og trefjar, ásamt ferskum 

ávöxtum. Trefjar eru lengi að meltast og fólk er lengur satt (Lýðheilsustöð 2006; 

Rampersaud o.fl., 2005). Mjög mikilvægt er að unglingar fái nægjanlegt magn af kalki 

fyrir beinin og gott er að byrja daginn á kalkríkum mat ásamt lýsi. Talið er að 

gosdrykkjaneysla unglinga sé á kostnað mjólkur en algengara er þó að strákar uppfylli 

kalkþörfinni með mjólkurdrykkju heldur en stelpur. Matarvenjur unglingsáranna hafa 

því áhrif á beinþynningu á efri árum (Contento, 2007, bls.12; Whitney og Rolfes, 2008, 

bls. 578).  

 Hafragrautur, bygggrautur, hrísgrjónagrautur, gróf og trefjarík brauð, léttostur, 

kjöt- eða fiskálegg, ferskir og þurrkaðir ávextir, ásamt ávaxtasafa eða hristingur (e. 

boost) er heppilegur morgunverður. Viðbættur sykur er óþarfur en í ávöxtum er 

ávaxtasykur og þeir gefa því sætt bragð. Einnig eru sykurlausar mjólkurvörur, jógúrt, 

ab-mjólk og súrmjólk og ósætt eða lítið sætt múslí og morgunkorn gott í morgunverð. 

Forðast þarf sætt morgunkorn, hvítt brauð, marmelaði, súkkulaðikrem og sætar kökur. 

Einnig þarf að vara sig á sætri jógúrt, súrmjólk og öðrum sykurbættum mjólkurvörum. 
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Heilkorna morgunkorn og ávextir hafa verndandi áhrif á kransæðasjúkdóma 

(Giovannini og fleiri, 2008).  

7.1 Morgunkorn  

Korntegundir sem mælt er með í morgunkorni. 

 

 Hafraflögur (haframjöl) 

 Hafraklíð  

 Hveitiklíð og hveitikím 

 Bygg  

 Hýðishrísgrjón 

(Fríða R. Þórðardóttir, 2008) 

Morgunkorn er bragðbætt með sykri og það fer eftir tegundum hversu miklum sykri er 

bætt í það. Út frá hollustusjónarmiðum er betra ef hægt er að sleppa sykri í 

morgunverði. Morgunkorn eru mörg vítamínbætt, sem getur verið kostur. Trefja- og 

sykurinnihald skipta mestu, auk þess hversu mikið kornið sem morgunkornið inniheldur 

er unnið. Það er því mikilvægt að lesa vel á umbúðirnar. Hafrar eru trefjaríkir og án 

sykurs og er múslí og hafragrautur því góður kostur í morgunverð. Cheerios er úr 

höfrum og er mælt með því í morgunverð. Þá má einnig nefna Hafrafras, sem framleitt 

er úr höfrum ásamt hveitikím, Rúgfras sem er úr rúgi og hveitiklíð, Fitness 

morgunverðarkorn sem er úr heilhveiti og hrísgrjónum, Weetabix sem er úr heilhveiti 

og All bran sem er trefjaríkt en inniheldur mikinn sykur. Í Danmörku er reglan sú að 

það eigi að vera innan við 10 g af sykri í 100 g af morgunkorni, út frá 

hollustusjónarmiði, og að lágmarki 6 g af trefjum. Margar af þeim tegundum 

morgunkorns sem eru fáanlegar hér á landi eru með um 40 g af sykri í 100 g og ættu 

frekar að flokkast sem sælgæti heldur en morgunverður, enda sykurinnihaldið meira en í 

ýmsu kexi og kökum (Fríða R. Þórðardóttir, 2008; Neytendasamtökin, 2008). 

Korntegundir sem síður ætti að velja í morgunkorni eru hvítt hveiti, maís og hvít 

hrísgrjón, þær eru meira unnar og við það tapast ýmis mikilvæg næringarefni, vítamín, 

steinefni og trefjar (Fríða R. Þórðardóttir, 2008). 

 Alþjóðleg rannsókna- og prófunarstofnun neytenda, International Consumer 

Reseach and Testing (ICRT), hefur í samvinnu við Consumer International (CI) og 



22 

neytendablöð víða um heim gert markaðs- og gæðakannanir á morgunkorni. Þar kemur 

fram að morgunkornið er markaðssett með börn í huga. Könnunin var gerð vegna 

sívaxandi offitu barna og unglinga og er hluti af baráttu neytendasamtaka (ICRT) fyrir 

því að WHO gangist fyrir banni á markaðssetningu óhollrar fæðu fyrir börn um allan 

heim (Neytendasamtökin, 2008). Neytendasamtökin hér á landi hafa einnig kannað 

markaðssetningu morgunkorns sem eru vítamín- og steinefnabætt og setja 

spurningarmerki við hvort það sé ekki óþarft. Sumir telja ofneyslu vítamína og steinefna 

jafnvel meira vandamál en vítamínskortur (Steinar B. Aðalbjörnsson, 2004). Ef 

borðaður er hollur og fjölbreyttur matur eru auka vítamín og steinefni oftast óþörf, utan 

við eina tsk af lýsi á dag (Lýðheilsustöð, 2006). 

 Hér að neðan er listi úr gæða- og markaðskönnun Neytendasamtakanna yfir 

sykur og fituinnihald morgunkorns á Íslandi. 

 Vörutegund 
Sykur í 

100 gr.  

Fita í 

100 gr.  
 Framleiðandi 

 All-Bran 17,0  3,5   Kellogg's, UK 

 Cheerios 4,5  6,6   GM. BNA 

 Coco Pops 34,0  3,0   Kellogg's UK 

 Cocoa Puffs 40,5  4,6   GM. BNA 

 Corn Flakes 8,0  0,9   Kellogg's, UK 

 Guldkorn 35,0  1,6  
 H.M.Foods, 

UK 

 Honey Nut Cheerios 33,9  4,9   GM. BNA 

 Lucky Charms 40,7  4,0   GM. BNA 

 Rice Krispies 10,0  1,0   Kellogg's UK 

 Solgryn 1,0  7,0   OTA, Danm. 

 Special K 17,0  1,5   Kellogg's UK 

 Weetabix 4,4  2,0   Weetabix, UK 

 Weetaflakes 12,5  1,3   Weetabix, UK 

 Weetos 23,5  4,9   Weetabix, UK 

(Neytendasamtökin, 2008) 

Staðreyndin er að of mikið af sykri er bætt í matvæli og það getur komið niður á heilsu 

fólks. Sykur er alveg næringarsnauður og getur leitt til offitu. En sykur í hófi skaðar 

ekki, það er þessi gullni meðalvegur sem er vandrataður. Að fá sér svolítinn sykur út á 

morgunkorn eða súrmjólk er í lagi. Hunang hefur það umfram hvíta sykurinn að í því er 
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lítils háttar af næringarefnum, t.d. kalíum og járn (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 

2007:59) Mælt er með að ekki komi meira en 10% af heildarhitaeiningum úr viðbættum 

sykri (Lýðheilsustöð, 2006). Æskilegt er að grunnskólabörn borði ekki meira en 40-50 g 

af viðbættum sykri á dag og leikskólabörn að hámarki 30-40 g á dag en rannsóknir hafa 

sýnt að börn á leikskólaaldri borða meira en það eða um 54 g af sykri á dag að meðaltali 

(Lýðheilsustöð, 2006; Neytendasamtökin, 2008). Ef miðað er við að með morgunverði 

sé innbyrt um 20-25% af orkuintöku dagsins og barn neyti 40 g af sykri á dag, ætti það 

ekki að innbyrða meira en 10 g af honum með morgunverðinum. Athugið þó að sykur 

getur verið í fleiru en morgunkorni, eins og t.d. marmelaði, súkkulaðiáleggi og 

mjólkurvörum. 

7.2 Orkuefnin   

Aðalorkuefni líkamans eru kolvetni, fita og prótein. Kolvetni gefa orku og nauðsynleg 

trefjaefni og er sá orkuflokkur sem við þurfum mest á að halda. Lýðheilsustöð telur 

æskilegt að 50-60% af heildarorku fæðunnar komi úr kolvetnum og að hámarki 10% úr 

viðbættum sykri. Fyrir hópa fólks miðast ráðleggingarnar við 55% af kolvetnum. 

Prótein veitir orku og eru aðalbyggingarefni vöðva, húðar, blóðsins og sjá um vökva-, 

sýru- og basajafnvægi líkamans. Æskilegt er að 10-20% af heildarorku komi úr 

próteinum. Ráðleggingar fyrir hópa fólks er að 15% orkunnar komi úr próteinum. Fita 

gefur orku og er æskilegt að 25-35% heildarorku fæðunnar fáist úr fitu og ekki meira en 

10% úr harðri fitu. Fyrir hópa fólks miðast ráðleggingarnar við að 30% af heildarorku 

komi úr fitu. Fita veitir lífsnauðsynlegar fitusýrur og er nauðsynleg fyrir nýtingu 

fituleysanlegra vítamína (Lýðheilsustöð, 2006). Kolvetni og prótein gefa 4 hitaeiningar í 

1g, en fita gefur 9 hitaeiningar í 1 g (Whitney og Rolfs, 2008, bls. 9). 

7.3 Flokkun Kolvetna 

Einsykrur og tvísykrur eru einföld kolvetni en fjölsykrur eru flókin kolvetni. Kolvetni er 

gert úr einföldum sykrum en flokkunin ræðst af fjöldi sykranna. Sykrurnar eru bundnar 

saman á mismunandi vegu og eru mismunandi margar, frá tveimur til margra þúsunda. 

Mismunandi efnabygging sykra veldur mismunandi sætueiginleikum. Fjöldi sykra í 

kolvetnum fer eftir flokkun þeirra og hæfni til meltingar og frásogs í smáþörmum. 

Einsykrur eru þrjár, það er glúkósi, frúktósi og galaktósi. Glúkósi er notaður sem 

orkugjafi en hinar sykrurnar eru brotnar niður í glúkósa til að hægt sé að nýta þær til 
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brennslu. Frúktósi (ávaxtasykur) finnst í náttúrulegri mynd í flestum ávöxtum. Í hunangi 

er töluvert af honum og gefur hann hunanginu hið sérstaka bragð. Frúktósi er sætasti 

sykur sem þekkist. Galaktósi finnst ekki óbundinn í fæðu en er hluti af mjólkursykri eða 

laktósa (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007, bls. 30-32). 

 Tvísykrur nefnast maltósi, súkrósi og laktósi. Tvísykrur eru samsettar úr tveimur 

einsykrum. Maltósi verður til við niðurbrot á sterkju í meltingunni og þegar korn er látið 

spíra við framleiðslu á maltvökva, svo sem bjór og maltöli. Maltósi er ekki til í 

náttúrulegu formi en er bætt við ýmsar framleiðsluvörur svo sem morgunkorn og brauð. 

Maltósa er þó helst að finna í byggi. Súkrósi er unninn úr sykurreyr og sykurrófum, 

dæmi eru hvítur og brúnn sykur eða flórsykur. Súkrósi er í sinni náttúrulegu mynd í 

grænmeti og ávöxtum. Laktósi finnst aðeins í mjólk spendýra, þar með talinni 

brjóstamjólk. Hann er í flestum framleiðsluvörum úr mjólk nema smjöri og hörðum osti. 

Ýmsar framleiðsluvörur úr mjólk, einkum sýrðar mjólkurafurðir, hafa að geyma unninn 

sykur og ávexti að auki. Þær innihalda því enn meira kolvetni en hinn náttúrulegi 

mjólkursykur. Fásykrur er sjaldgæfari en aðrar sykrur en þá eru 3-10 einsykrur í keðju. 

Þær er að finna í ávöxtum, baunum og grænmeti (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007, 

bls. 30-32). 

 Fjölsykrur eru sterkja, gýkógen og trefjaefni. Fjölsykrur eru gerðar úr mörgum 

einsykrum. Glýkógen er kolvetnaforði manna og dýra og geymist í lifur og vöðvum og 

nánar er fjallað um það í kaflanum um morgunverð og hreyfingu (Ólafur Gunnar 

Sæmundsson, 2007, bls. 30-32). Í næstu köflum verður fjallað meira um trefjaefni og 

sterkju. 

7.4 Mikilvægi trefja 

Trefjaefni skiptast í vatnsleysanleg og óvatnsleysanleg trefjaefni og þau veita ekki orku 

eins og önnur kolvetni. Trefjarík matvæli eru heilt korn og gróft kornmeti, grænmeti, 

ávextir, ber, baunir, belgjurtir, hnetur og fræ. Mismunandi trefjaefni hafa ólík áhrif á 

meltingarveg. Öll trefjaefni stuðla að heilbrigðum meltingarvegi og heppilegri 

þarmaflóru og draga til sín mikið af vatni. Vatnsleysanleg trefjaefni lækka blóðfitu 

vegna þess að þau tempra frásog glúkósa í þörmum og minnka því hættu á hjarta- og 

æðasjúkdómum og hættu á sykursýki. Þau eru helst að finna í sítrusávöxtum, höfrum, 

rúgi, baunum og linsum (Anna Sigríður Ólafsdóttir, 2006; Elísabet S. Magnúsdóttir, 

2005, bls. 43; Whitney og Rolfes, 2008, bls. 106). 
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 Óvatnseysnaleg trefjaefni flýta fyrir losun úrgangsefna úr líkamanum og koma í 

veg fyrir harðlífi. Trefjar geta hjálpað til við að viðhalda eðlilegum líkamsþunga vegna 

þess að þær veita mettunartilfinningu og fyllingu. Sé trefjamagn í mat aukið getur það 

valdið þyngdartapi en hins vegar vantar oft trefjar í matinn hjá fólki sem er í yfirvigt. 

Óvatnsleysanleg trefjaefni eru aðallega að finna í hveitiklíði, kornklíði, 

heilkornabrauðum, morgunkorni og grænmeti (Anna Sigríður Ólafsdóttir, 2006; 

Elísabet S. Magnúsdóttir, 2005, bls. 43). 

7.5 Sterkja  

Sterkja geymist í litlum kornum í rótum og fræjum plantna og er forðanæring þeirra. 

Kornin leysast ekki upp í vatni og meltast því ekki, en séu þau soðin meltist sterkjan 

auðveldlega. Sterkja er mikilvægur orkugjafi og er hluti af fjölbreyttum mat, til dæmis 

hrísgrjón í Asíu, hveiti í N. Ameríku og í Evrópu og maís í Mið- og Suður Ameríku 

(Whitney og Rolfs, 2008, bls. 105-106)  

 Auka ætti frekar hlut sterkju í fæðunni heldur en að útiloka hana eins og 

stundum er haldið fram. Sterkjuríkar fæðutegundir eru fitulitlar, trefjaríkar, steinefna- 

og vítamínríkar. Í sumum tilvikum er þó búið að útliloka næringarefninn úr þeim eins 

og í unnum matvælum. Sterkja veitir þá aðeins orku eins og hvítur sykur, hvítt hveiti og 

franskbrauð. Sterkju fáum við t.d. úr kartöflum, sætum kartöflum, baunum og korni og 

matvörum framleiddum úr því, eins og brauði, kexi, morgunkorni, hrísgrjónum og 

pasta. Velja ætti sem oftast gróft brauð og pasta og óunnið eða lítið unnið korn. (Anna 

Sigríður Ólafsdóttir, 2006; Elísabet S. Magnúsdóttir, 2005, bls. 42; Witney og Rolfs, 

2008, bls. 105).  

7.6 Tengsl morgunverðar og blóðsykurs 

Blóðsykur er glúkósi í blóði en verður glýkógen í lifur og vöðvum. Blóðsykur helst 

nokkuð stöðugur út daginn en er lægstur á morgnanna og hæstur eftir máltíðir ef allt er 

eðlilegt. Eftir máltíðir hækkar blóðsykurinn og lækkar síðan aftur eftir því sem líður frá 

máltíð. Fólk verður slappt eða veikt ef blóðsykurinn lækkar eða hækkar mikið frá því 

sem eðlilegt er og það getur verið lífshættulegt. Matartegundir hafa mjög mikinn áhrif á 

blóðsykurinn og þyngdarstjórnunina, þ.e. hversu fjótt maturinn frásogast eftir máltíð 

(Whitney og Rolfes, 2008, bls. 113). Matreiðsluaðferð, samsetnig máltíðar og tegund 

kolvetna hefur allt áhrif. Vel samsettar máltíðir sem innihalda flókin kolvetni, þar á 
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meðal trefjar og litla fitu, hjálpa til við að hæga á meltingunni og uppsogi kolvetna 

þannig að glúkósi berst blóðinu jafnt og þétt og frumurnar fá nokkuð jafna orku til að 

brenna. Blóðsykur þarf að vera stöðugur til að frumur líkamans geta nýtt sér hann sem 

orkugjafa (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007, bls. 36; Whitney og Rolfes, 2008, bls. 

113-115).  

 Tvö hormón sem framleidd eru í brisi, insúlín og glucagon, hjálpa til við að 

stjórna blóðsykrinum. Innsúlínið flytur glúkósa í frumurnar, þar brennur hann og gefur 

frá sér orku og við það lækkar blóðsykurinn. Þess vegna er nauðsynlegt að borða 

reglulega vel samansettar máltíðir og láta ekki líða langt á milli þeirra. Þegar 

morguverður er ekki borðaður eða það er liðið langt frá máltíð, sér glucagon um að 

sækja glúkósa í lifrina til að frumurnar geti nýtt sér hann sem orkuforða. Þegar 

blóðsykur fellur og fólk finnur fyrir svengd, er hætta á að eitthvað fljótlegt verði fyrir 

valinu, ef til vill sætindi. Við það þýtur blóðsykur upp í stuttan tíma, en hann frásogast 

fljótt út í blóðið og þá fellur hann aftur og fólk verður fljótlega aftur svangt. Þannig 

sveiflast blóðsykur við sætan morgunverð, en helst stöðugri ef borðaður er trefjaríkur 

morgunverður. Sætur morgunverður á þátt í að auka líkurnar á ýmsum lífsstílstengdum 

sjúkdómum, eins og sykursýki og hjartasjúkdómum. (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 

2007 bls. 35, 60; Whitney og Rolfs, 2008, bls. 113). Sætur morgunverður getur líka átt 

þátt í að börn venjist á sætan mat og vilji þá helst hafa allan mat sætan (Pepino og 

Mennella, 2005).  

7.7 Merkingar matvæla 

Það þarf að skoða innihald matvæla vel áður en þau eru keypt og það er því nauðsynlegt 

að kunna að lesa á umbúðir. Þar á t.d. að koma fram framleiðsludagur, síðasti 

neysludagur, uppgefnar hitaeiningar í 100 g og hlutfall orkuefna. Reglan er að í 

innihaldslýsingu er fyrst talið upp það efni sem mest er af og síðan raðast efnin eftir 

minnkandi magni og síðast það sem minnst er af. Öll aukefnin eru talin upp og 

nauðsynlegt er að merkingar séu greinilegar þegar um ofnæmi og óþol er að ræða (Fríða 

R. Þórðardóttir, 2008; Jónína Þ. Stefánsdóttir, 2010). Algengir ofnæmisvaldar eru 

hnetur, möndlur, jarðhnetur, mjólk, egg, fiskur, korn sem inniheldur glúten, sellerí, 

sesamfræ, sinnep og sojabaunir (Brynhildur Briem, 2008). Einnig er gefin upp þyngd á 

viðkomandi matvöru sem auðveldar samanburð á vörum og gefur til kynna hvað verið 

er að borga fyrir. Merkingar eiga að vera læsilegar og skýrar, á íslensku, ensku eða 

norðurlandamáli og fullyrðingar mega ekki vera blekkjandi. Til að komast hjá því að 
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kaupa sætt morgunkorn er því hægt að lesa á umbúðir morgunkornsins, þar kemur fram 

hvaða korntegundir það inniheldur og sykur- og trefjainnihald miðað við 100 g (Fríða 

R. Þórðardóttir, 2008; Jónína Þ. Stefánsdóttir, 2010).  

 Oft er talað um % af RDS í innihaldslýsingum matvæla og merkir það ráðlagðan 

dagsskammt eða það magn sem nauðsynlegt er af vítamínum og steinefnum sem talið er 

fullnægja þörfum fólks. RDS er miðað við þarfir heilbrigðs fólks en þörfin getur verið 

misjöfn eftir einstaklingum (Lýðheilsustöð, 2006). Hollustumerkingar eru að ryðja sér 

til rúms sem eiga að gefa neytendum skýrari upplýsingar um næringarinnihald matvara. 

Fara þarf eftir ákveðnum reglum um slíkar merkingar eða auglýsingar. Varast skal allar 

fullyrðingar eins og að vara sé sykurlaus, en það þýðir að nánast enginn viðbættur sykur 

eða náttúrulegur sykur er til staðar í vörunni, en varan getur þó innihaldið sætuefni. Í 

sykurlausri vöru getur verið ávaxtasykur og mjólkursykur. Þegar vörur eru merktar 

skertar eða léttar, á varan að innihalda 25% minni fitu eða sykur en hefðbundnar vörur. Í 

þessum tilfellum þarf að hafa góðar næringargildismerkingu (Jónína Þ. Stefánsdóttir, 

2010 ). Hjá Matvælastofnun Íslands (Mast) er hægt að finna nánari upplýsingar um 

reglugerð 588/1993 nr. 503 um merkingar matvæla. Þar segir m.a. í 4. grein: „Óheimilt 

er að dreifa matvælum sem ekki uppfylla ákvæði þessarar reglugerðar og sér-reglugerða 

um merkingu, auglýsingu og kynningu. Framleiðandi eða dreifingaraðili vöru er 

ábyrgur fyrir því að merking hennar, auglýsing eða kynning sé í samræmi við ákvæði 

þessarar reglugerðar og þeirra sér-reglugerða sem við eiga“ (Matvælastofnun, 2005).  

8 Morgunverður og hreyfing  

Orkuþörf mannslíkamans nær hámarki á unglingsárunum vegna þess að unglingar eru 

enn að þroskast og vaxa. Nauðsynlegt er að borða hollan og næringarríkan mat ásamt 

því að hreyfa sig daglega á þessu tímabili. Hreyfing hefur meðal annars áhrif á 

súrefnisflutning í blóðinu sem eykur starfsemi líkamans. Íþróttafólk þarf mikla orku úr 

matnum en orkuefnin eru eins og fyrr segir, kolvetni, prótein og fita. Þeir sem ætla að 

standa sig vel í íþróttum þurfa því að huga vel að næringunni sem þeir innbyrða. Fæðan 

þarf að vera fjölbreytt og borða skal vel af kolvetnaríkum mat. Kolvetni hjálpa til við að 

fylla og endurnýja glýkóngenforðann og fjölbreytni í fæðuvali eru nauðsynleg svo að öll 

vítamín og steinefni fáist úr fæðunni (Brynhildur Briem, 2001; Ólafur Gunnar 

Sæmundsson, 2007, bls. 279, 283). Nauðsynlegt er að drekka vel af vatni, áður en 

áreynsla hefst og jafnvel á meðan á hreyfingu stendur. Við áreynslu verður mikið 

vökvatap og þá geta afköst líkamans minnkað (Brynhildur Briem, 2001). 
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 Vanti glúkósa í blóðið geta vöðvarnir nýtt sér glúkósa sem eru til staðar í 

vöðvunum og síðan í lifrinni til brennslu. Lifrin og vöðvarnir geyma varabyrðir af 

glúkósa í formi glýkógens, eins og áður hefur komið fram. Með mikilli hreyfingu 

gengur á byrðir líkamans og hann getur tæmst við langvarandi æfingar. Eftir að 

glýkógenbyrðirar eru búnar lamast svo að segja allt taugakerfið. Þess vegna er svo 

mikilvægt að borða vel af kolvetnaríkum mat til að fá orkuna, eða bensínið, úr matnum 

og fylla glúkónbyrðirnar aftur (Ólafur Sæmundsson, 2007:278-279).  

 Skilgreiningin á heilbrigði er samkvæmt WHO, líkamleg, andleg og félagsleg 

vellíðan (Lýðheilsustöð, 2006). Lýðheilsustöð mælir með að börn og unglingar stundi 

líkamlega hreyfingu að lágmarki í klukkustund á dag. Hreyfing eykur bæði orkunotkun 

og bætir BMI, eykur vellíðan, bætir geðheilsuna og dregur úr líkamlegum áhættuþáttum 

ýmissa krónískra sjúkdóma (Lýðheilsustöð, 2006). Niðurstöður rannsókna styðja það að 

þeir sem borða morgunverð eru líklegri til að stunda líkamlega hreyfingu heldur en þeir 

sem sleppa því. Morgunverður gefur orku sem virkar hvetjandi á fólk til að hreyfa sig 

og almennt er lífsstíll þeirra sem borða morgunverð betri (Timlin o.fl., 2009; 

Rampersaud o.fl., 2005). Lífsstíll unglinga sem borða sjaldan morgunverð eru líklegri til 

vera lélegur, þeir stunda minni líkamlega hreyfingu og eru almennt með minna 

sjálfstraust (Yang o.fl., 2006). Samkvæmt stöðumati Lýðheilsustöðvar hér á landi 

hreyfa aðeins um 40% grunnskólanema sig að lágmarki klukkustund á dag, fimm daga 

vikunnar eða oftar. Þeir verja miklum tíma fyrir framan sjónvarp og tölvu og kveðst um 

helmingur sitja við skjá að meðaltali fjóra stundir eða meira daglega. Stór hluti unglinga 

stundar því mjög litla líkamlega hreyfingu og það fjölgar í þeim hópi þegar komið er í 

elstu bekki grunnskóla, bæði meðal stráka og stelpna (Stefán Hrafn og Þóroddur, 2006).  

9 Ráðleggingar Lýðheilsustöðvar  

Ráðleggingar um mataræði fyrir fullorðna og börn frá tveggja ára aldri eru hugsaðar til 

að auðvelda fólki að velja fæði í samræmi við næringarþörf. Ráðleggingarnar eru 

miðaðar við heilbrigt fólk á þessum aldri, fyrir daglega orkuþörf og æskilega 

samsetningu fæðunnar. Dagleg hreyfing er hluti ráðlegginganna. 
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Þessar ráðleggingar eru: 

 

 Höfum fjölbreytnina í fyrirrúmi 

 Borðum grænmeti og ávextir daglega 

 Borðum fisk að minnsta kosti tvisvar í viku 

 Borðum gróf brauð og annan trefjaríkan kornmat 

 Borðum fituminni mjólkurvörur 

 Notum olíu eða mjúka fitu í stað harðrar fitu 

 Notum salt í hófi 

 Tökum þorskalýsi eða annan D-vítamíngjafa 

 Drekkum vatn, það er besti svaladrykkurinn 

 Stuðlum að heilsusamlegu holdafari 

 Borðum hæfilega mikið 

 Hreyfum okkur daglega 

 

(Lýðheilsustöð, 2006) 

Undirstaða holls mataræðis er að borða fjölbreyttan mat úr öllum fæðuflokkum. Einfalt 

ráð til að tryggja fjölbreytni í matarvali er að setja saman máltíðir með fæðuhringinn í 

huga og gera ráð fyrir að einn þriðjungur af disknum sé grænmeti eða ávextir, annar 

kolvetnarík matvæli og sá þriðji próteinrík matvæli, eins og fiskur, kjöt, egg, baunir eða 

mjólkurvörur. Það er því upplagt að byrja daginn með svolítillri fjölbreytni í 

morgunverðinum og styðjast við fæðuhringinn og halda því síðan áfram í öllum 

máltíðum dagsins. Morgunverður ætti að innihalda mjólk og magrar mjólkurvörur, 

trefjar og ferska ávexti, eins og áður hefur komið fram (Lýðheilsustöð, 2006: 

Giovannini o.fl., 2008). Velja þarf fyrst og fremst matvæli sem eru rík af 

næringarefnum, vera meðvitaður um hvað er hollt og hvaða vítamín við þöfnumst mest. 

Grænmeti, ávextir, gróft kornmeti, belgjurtir, fituminni mjólkurvörur, fiskur, þorskalýsi 

og magurt kjöt eru dæmi um hollan mat. Á undanförnum árum hafa margar tegundir 

bætiefna og vítamína bæst á markað okkar en samkvæmt Lýðheilsustöð eru þessi efni í 

flestum tilfellum alveg óþörf (Lýðheilsustöð, 2006). 

  Á síðustu áratugum virðist ekki hafa verið lögð næg áhersla á nauðsyn 

trefjaefnanna og þurfa Íslendingar að bæta við trefjum í fæðuna. Ráðleggingar 

Lýðheilsustöðvar eru 25 g á dag fyrir fullorðna, miðað við 2400 hitaeininga mataræði. 
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Ráðlagt er að borða fisk að minnsta kosti tvisvar í viku, eða lágmark 300 g af fiski á 

viku, bæði magran og feitan fisk. Hvatt er til að velja sem oftast olíu eða mjúka fitu í 

stað harðrar. Takmarka skal saltneyslu og æskilegt er að magn af salti fari ekki yfir 6 g 

hjá konum og 7 g hjá körlum á dag. Samhliða því að borða hollan og góðan mat er 

regluleg hreyfing nauðsynleg (Lýðheilsustöð, 2006). 

9.1 Grænmeti og ávextir 

Aukin neysla grænmetis og ávaxta getur auðveldað þyngdarstjórnun og haft jákvæð 

áhrif á almennt heilsufar. Samkvæmt rannsóknum þurfa Íslendingar að auka grænmetis- 

og ávextaneyslu sína (Lýðheilsustöð, 2006). Best er að borða íslenskt grænmeti, hægur 

vöxtur þess getur jafnvel styrkt næringarefnin sem í þeim eru. Íslenskt grænmeti er líka 

nýrra heldur en það sem flutt er langt að. Rannsóknir benda til, eins og áður hefur 

komið fram, að ávextir og grænmeti geti haft áhrif á og jafnvel komið í veg fyrir hjarta- 

og æðasjúkdóma, auk ýmissa tegunda krabbameina, einkum í meltingavegi. Einnig er 

talað um gróft korn í þessu sambandi en það hefur minna verið rannsakað. Í grænmeti 

og ávöxtum eru C-vítamín, fólasín og fleiri mikilvæg næringarefni. Plöntuhollefni eru 

þau efni sem finnast í plöntum án þess að vera næringarefni og hafa jákvæð áhrif á 

heilsu fólks. Það sem einkum hefur verið rannsakað og er talið geta minnkað líkur á 

krabbameini eru kál, blaðgrænmeti, tómatar, gulrætur og sítrusávextir. Í plöntum er 

fjöldi efna sem hafa áhrif á efnaskipti líkamans. Plöntuhollefni eru talin geta unnið gegn 

stökkbreytingum frumna og jafnvel haft áhrif á veirur. Andoxunarefni eru þeirra 

þekktust, þau veita vörn gegn skaðlegum efnum í líkamanum sem stuðla að oxun. Þau 

eru helst að finna í grænmeti, ávöxtum, korni, baunum, hnetum, kryddjurtum og í tei 

(Ólafur Reykdal, 2005).  

 Oft er talað um að æskilegt sé að hafa fæðuna fjölbreytta og að litirnir skipti 

einnig máli, en græmneti og ávextir eru mismunandi á litinn, eins og allir vita. Karótínið 

gefur til dæmis lit frá gulu yfir í rauðan lit. Beta-karótínið hefur áhrif á A-vítamín 

virknina en það er til dæmis að finna í gulrótum. Rauðir litir tómata heitir lýkópen. Blár 

litur berja er vegna antósýanínefna sem hefur andoxunarvirkni (Ólafur Reykdal, 2005). 

Eftir því sem fólk neytir fjölbreyttari ávexta og grænmetis virðast áhrifin vera meiri. 

Ráðleggingar Lýðheilsustöðvar eru að borða daglega 5 skammta, eða minnst 500 g, af 

grænmeti og ávöxtum. Til að ná 5 skömmtum er gott að byrja á einum ávexti með 

morgunverði og glasi af ávaxtasafa, fá sér salat með hádegismatnum og annan ávöxt 

síðdegis og með kvöldmatnum mætti hafa tvær tegundir af grænmeti. Telja má 
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ávaxtasafa með, en þó er ráðlagt að láta hann aðeins koma í staðinn fyrir einn ávöxt þar 

sem hann er mjög orkuríkur en ávextirnir eru trefjríkari. Síðan þarf að bæta við 200 g af 

grænmeti og 200 g af ávöxtum og þar með er markmiðinu náð (Lýðheilsustöð, 2006).  

9.2 Morgunverður og mjólkurvörur 

Hér á landi er til fjölbreytt úrval af mjólkurvörum sem algengt er að fólk neyti í 

morgunverð. Mjólk er mikilvæg fyrir beinauppbyggingu, sérstaklega í barnæsku og á 

unglingsárum. Í henni er mikið af próteini, B2-vítamíni, B12-vítamíni, kalki, joði, seleni 

og kalíum. Mjólkurmatur er mikilvægasti kalkgjafi í fæðu. Ráðlagður dagsskammtur af 

kalki er hærri fyrir ungar stúlkur en aðra aldurshópa. Hæfilegt er að borða sem 

samsvarar tveimur glösum af mjólk á dag, eða 500 ml, og velja fitulitlar og ósykraðar 

mjólkurvörur. (Lýðheilsustöð, 2006; Contento, 2007, bls. 12; Whitney og Rolfes, 2008, 

bls. 578).  

 Íslendingar þurfa að bæta D-vítamíni við fæðið. Það fæst úr lýsi og fiski, einnig 

úr sólinni en við njótum hennar ekki eins yfir vetramánuðina. D-vítamín myndast í 

húðinni fyrir tilstilli útfjólublárra geisla sólar. Lýsi er mjög mikilvægt fyrir okkur þar 

sem veturinn er langur á Íslandi. Neyta þarf fæðis með D-vítamíni í til að kalkið nýtist 

líkamanum. D-vítamín örvar frásog kalks í meltingarvegi og stuðlar að eðlilegum 

kalkstyrk í blóði. Ein teskeið af þorskalýsi daglega með morgunverði er hæfileg fyrir 

börn og fullorðna að 60 ára aldri, en mælt er með meira magni fyrir 60 ára og eldri 

(Lýðheilsustöð 2006; Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007, bls. 77-78).  

9.3 Vatn  

Á Íslandi höfum við mikið og gott vatn beint úr krananum víðast hvar. Það er hægt að 

spara peninga og hitaeiningar með því að drekka vatn frekar en gos eða aðra svaldrykki. 

Vatn er mikilvægasta efni líkamans og hlutverk þess er margþætt. Það svalar þorsta, 

aðstoðar við meltingu, kælir líkamann, ber næringarefni til frumanna og úrgangsefni frá 

þeim. Vatn viðheldur einnig blóðmagni og heilbrigði og litblæ húðarinnar (Ólafur 

Gunnar Sæmundsson, 2007, bls. 70-71). Gott er að drekka vatn milli mála og það getur 

dregið úr svengdartilfinningu. Forðast þarf vökvatap, það getur valdið höfuðverk, þreytu 

og lystarleysi fari vökvatapið í 1-2% af líkamsþyngd og dregið úr líkamsgetu fari 

vökvatapið í 3-5%. Vatn tapast með svita, þvagi og við útöndun. Ofdrykkja vatns er 

heldur ekki góð og getur valdið vanlíðan, sé drukkið vatn langt umfram þorsta á 
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skömmum tíma. Vökvaþörf fer m.a. eftir aldri, líkamsstærð, veðri, hreyfingu hvers og 

eins, og er því breytileg milli manna (Lýðheilsustöð, 2006).  

10 Niðurstaða  

Fæða er ekki aðeins ein af frumþörfum lífsins, hún þarf einnig að innihalda þau 

næringarefni sem líkaminn þarfnast. Farið hefur verið yfir rökin fyrir því hvers vegna 

morgunverður er mikilvægur, einkum fyrir börn og unglinga. Rannsóknir styðja að 

morgunverður skiptir miklu máli þar sem fylgni er á milli neyslu morgunverðar og betra 

fæðuvals og heilbrigðari lífsstíls. Fylgni hefur einnig fundist við bætta athygli og aukin 

afköst við leik og störf. Einnig er neysla morgunverðar talin auðvelda fólki að halda 

líkamsþyngdinni í lagi. Niðurstöðurnar styðja mikilvægi holls morgunverðar og jafnvel 

þess að hann sé enn mikilvægari en áður hefur verið haldið fram. Góður morgunverður 

þarf að vera fjölbreyttur, trefjaríkur og innihalda mjólk, gróft korn og ferska ávexti. 

Mikilvægi hreyfingar er einnig óumdeild en hreyfing hefur áhrif á súrefnisflutning í 

blóðinu og þar með aukna starfsemi líkamans. Hollt mataræði, ásamt hreyfingu, getur 

bætt líðan og aukið heilbrigði fólks.  

 Börn og unglingar sem eru yfir kjörþyngd eru líklegri til að fá ýmsa sjúkdóma, 

s.s. sykursýki 2 og hjarta- og æðasjúkdóma, en með neyslu morgunverðar er hægt að 

draga úr líkunum á að fá þessa sjúkdóma. Talið er að einmitt á unga aldri sé lagður 

grunnur að góðri heilsu síðar á lífsleiðinni. Því er ábyrgð foreldra mikil þegar kemur að 

matarvenjum. Holl fæða, tilfinningalegt jafnvægi, hreyfing og góð hvíld styrkja varnir 

líkamans en vannæring, streita og vanlíðan veikja varnirnar. „Hollustan felst í að læra 

að borða aðeins meira af því sem fjölmargar rannsóknir gefa til kynna að sé gott fyrir 

okkur, t.d. ávöxtum og grænmeti, og aðeins minna af feitmeti, sætindum og 

fleira”(Anna S. Ólafsdóttir, 2005). Með þessi litlu sannindi að leiðarljósi mætti bæta 

heilsuna og auka almenn lífsgæði. 

11 Umræður  

Morgunverður er mikilvægur, sérlega fyrir börn og unglinga eins og komið hefur fram. 

Það er ekkert að finna sem mælir á móti því að borða morgunverð og hann getur stuðlað 

að lausn ýmissa vandamála og að auki jafnvel komið í veg fyrir sum þeirra. Með því að 

borða hollan og fjölbreyttan mat reglulega yfir daginn, í mátulega miklu magni, og 

hreyfa sig reglulega er stuðlað að heilsusamlegu lífi. Hollur morgunverður hjálpar til við 
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að ná því markmiði þar sem neysla hans eykur líkur á að fólk temji sér heilbrigða 

lífshætti. 

 Ofþyngd og offita hefur verið vaxandi vandamál hér á landi, eins og víða í 

heiminum, og afleiðingarnar eru aukin sjúkdómstíðni. Það er athyglisvert að börn skuli, 

samkvæmt nýjustu rannsóknum, vera í aukinni hættu á að fitna næstu árin eftir að þau 

eru greind með of háa blóðfitu. Áður var talið að há blóðfita væri aðeins afleiðing 

ofþyngdar og offitu en ekki orsök þess. Út frá því sem fram hefur komið má draga þá 

ályktun að þeir sem borða morgunverð séu oftar í kjörþyngd og að kólersterólið eða 

blóðfitumagnið hjá þeim sé oftar í lagi. 

 Eins og hér hefur komið fram þarf morgunverðurinn helst að innihalda um 25% 

af heildarhitaeiningum dagsins. Samkvæmt könnunum hér á landi vantar töluvert upp á 

að svo sé. Til að ná viðmiðinu þyrfti að auka magn þess sem neytt er í morgunmat og 

breyta samsetningunni. Fjölbreyttari morgunverður fyrir börn og unglinga mundi leiða 

til þess að þau borðuðu meira magn vegna þess að þá hefðu þau um fleira að velja. 

 Það þarf enn meiri vakningu og fræðslu hér á landi um hvað morgunverður er 

mikilvægur fyrir börn og unglinga sem eru að vaxa. Því fyrr sem börn eru vaninn á 

hollan mat og góðar matarvenjur, þeim mun betra, og best er ef byrjað er strax á unga 

aldri inni á heimilunum. Foreldrar þurfa að vita hvers vegna nauðsynlegt er fyrir börn 

og unglinga að borða morgunverð og sjá til þess að allir fjölskyldumeðlimir hafi tíma til 

að borða hann. Góðar fæðuvenjur skiptir miklu máli til langs tíma litið og það er tilvalið 

að bæta þekkingu grunnskólabarna hvað þetta varðar í heimilisfræðitímum í skólum. Ég 

mæli með að morgunverður verði tekið upp í öllum skólum landsins, það gæti stuðlað 

að góðum fæðuvenjum og auk þess verið notaleg samverustund. Morgunstund gefur 

gull í mund. 
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Viðauki: Uppskriftir og ráðleggingar um morgunverð 

Það eru góðar fæðuvenjur að byrja alla daga á því að borða morgunverð, einkum er það 

nauðsynlegt fyrir börn og unglinga, eins og fram hefur komið. Til að spara og njóta 

útivistar og má nýta ýmislegt úr náttúrunni og hér eru nefnd aðeins örfá ráð. Það er 

upplagt að tína ber á haustin, bæði bláber og rifsber, setja í frysti og nota í hristing yfir 

veturinn. Það má setja berin beint í frysti án þess að sykra. Svo er hægt að útbúa sultur 

og gel úr hluta af berjunum og bjóða upp á til tilbreytingar. Síðan má tína vallhumal, 

blóðberg, lambagrös og fjallagrös og nota í te eða saman við te, ferskt eða þurrkað. Það 

er einnig hægt að tína hundasúrur yfir sumartímann og nota í hristing eða salat. Eins er 

auðvelt og gaman að rækta kryddjurtir og hægt að rækta þær í hvaða glugga sem er. 

Börnum finnst gaman að setja niður fræ og fylgjast með plöntum vaxa. Þau geta átt sína 

eigin plöntu til að gera ræktunina áhugaverðari og gott að bragðbæta álegg með 

kryddjurtum eða setja í hristing. Auka þyrfti neyslu grænmetis og ávaxta hjá börnum og 

unglingum og eftir því sem ávextir og grænmeti er borið fram á fjölbreyttari hátt eru 

meiri líkur á að það sé borðað. Ávextir og grænmeti er einnig upplagt sem millibiti. 

Hægt er að skera ávexti og grænmeti niður með morgunverði, setja út í morgunmat, rífa 

niður eða borða ferskt og búa til hristing í morgunverð. Börn borða grænmeti og ávexti 

betur ferskt ef það er skorið niður og sett fyrir framan þau og þeim sagt að það sé hollt 

og þau verði stór, sterk og frískleg af því. Betra er að blanda grænmetis- og 

ávaxtategundum ekki saman á disknum og raða því fallega eftir litum og leifa börnum 

að leika sér svolítið með það og jafnvel útbúa fígúrur úr því. Börnin fara smám saman 

að smakka einn og einn bita og venjast hverju fyrir sig. 

 Reynsla höfundar er að leikskólabörn borða vel hafragraut og mætti bjóða oftar 

upp á hann, bæði í skólum og heima. Þeim grunnskólum fer þó fjölgandi sem bjóða upp 

á hafragraut á morgnanna, sem dæmi er Ingunnarskóli. Í haust tók Menntaskólinn í 

Sund upp á því að bjóða nemendum hafragraut í morgunverð. Áður hafði 

Menntaskólinn í Hamrahlíð tekið upp þennan sið, vonandi fylgja fleiri skólar á eftir. 

Hafragrautur er að mati höfundar listugri ef hann er ekki of þykkur. Eins er með ávaxta- 

og berjahristing hann má þynna með safa eða vatni, finnist börnunum það betra. 

Nýbökuð brauð eru alltaf vinsæl hjá börnum og það er auðvelt að hafa þau trefjarík og 

holl. Einföld aðferð til að gera brauð trefjaríkari og hollari er að bæta hveitiklíði, 

hveitikími, byggmjöli eða heilhveiti við hvaða uppskrift sem er og minnka aðeins önnur 

þurrefni á móti.  
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 Með hliðsjón að ofantöldum upplýsingum eru uppskriftirnar í þessu verkefni 

meðal annars valdar. Það er til mikið úrval af uppskriftum af morgunverðum og 

auðvitað hægt að nota aðrar uppskriftir að eigin vali. Uppskriftunum hefur verið aðlagað 

og breytt af höfundi og ljósmyndirnar tók höfundur einnig. 
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Hafragrautur 

Hafragrautur er einfaldur, ódýr og hollur matur og hiklaust hægt að mæla með honum í 

morgunverð. Hann er fljóteldaður og gefur góða fyllingu í maga. Í höfrum er 

vatnsleysanleg trefjaefni sem stuðlar að lækkun kólesteróls í blóði, sem er einn af 

áhættuþáttu hjarta- og æðasjúkdóma. Vatnsleysanlegir trefjar hafa einnig áhrif á lækkun 

blóðsykurs eftir máltíð og eru því taldar góðar til að sporna gegn sykursýkisáhrifum 

(Lýðheilsustöð, 2006).  

 Gæta skal að nota ekki mikið salt í grautinn og nota heilsu- eða sjávarsalt en í 

því eru fleiri steinefni en í venjulegu matarsalti og það hefur síður neikvæð áhrif á 

blóðþrýstinginn. Gott er að setja rúsínur í hafragrautinn og flestum börnum þykja þær 

góðar, einnig eru þær bæði næringarríkar og járnríkar (Björn S. Gunnarsson, 2010).  

Grunnuppskrift fyrir 4 

Hráefni: 

10 dl vatn 

4 dl hafraflögur (hafragrjón) 

½ tsk heilsu- eða sjávarsalt 

léttmjólk, sojamjólk eða rísmjólk 

til að hafa út á grautnum 

Aðferð: 

1. Setjið vatn í pott og hafraflögur út í. 

2. Látið suðuna koma upp og hrærið vel í. 

3. Sjóðið í þrjár mínútur og saltið. 

Tilbreyting: 

Setjið rúsínur, sveskjur eða apríkósur út á hafragraut og kanel þegar hann er 

framreiddur. Þurrkaðir ávextir innihalda ávaxtasykur og þess vegna er ekki nauðsynlegt 

að hafa sykur saman við kanelinn. Einnig er hægt að nota berjasaft út á hafragrautinn í 

stað mjólkur. Prufið ykkur einnig áfram með korn, til dæmis hörfræ, það er betra að 

leggja þau í bleyti kvöldinu áður og sjóða þau síðan með hafragrautnum. Eins er hægt 

að bæta hveitikími eða hveitiklíð í grautinn og sjóða með. Það er líka hægt að setja 

sesamfræ, sólblómafræ, kúmen eða hnetur. Þeir sem eru ekki hrifnir að finna fyrir 
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kornunum geta malað þau í kaffikvörn eða morteli og þá er óþarfi að leggja þau í bleyti. 

Með þessum tilbreytingum eykst fjölbreytni næringarefnanna og hollusta grautsins.  

 Það er mjög þjóðlegt, fljótlegt og einfalt að nota fjallagrös í hafragraut og þau 

hafa sannað gildi sitt (Hálfdan Ómar Hálfdanarson og Þuríður Þorbjarnardóttir, 2010). 

Það má skola þau, klippa niður í grautinn og sjóða þau með. Einnig er gott að setja 

ferska ávexti út í hafragraut, til 

dæmis rifið epli eða strá 

morgunkorni eða múslí út á 

hann. Sé skyri blandað saman 

við kaldan hafragraut er tilbúinn 

skyrhræringur sem er gamall og 

þjóðlegur réttur og er hann enn 

mjög vinslæll hjá eldri 

kynslóðinni. Lifrapylsa eða 

blóðmör er gjarnan borið fram 

með hræring og einnig má bjóða krökkum upp á það með hafragraut. Þannig er hægt að 

hafa hafragraut fjölbreyttan eins og annan mat. 

 Hver þarf að finna út það sem honum finnst best og hvað hann vill leggja á sig til 

að auka næringarefni í morgunverðinum. Lýðheilsustöð mælir með 1 tsk af þorskalýsi 

með morgunverðinum. 

(Hugmynd: Rósa Þuríður Þorsteinsdóttir) 

  



42 

Cheerios með banana og berjum 

Hér er fljótleg uppskriftir af morgunverði. Í Cheeriosi eru hafraflögur og lítið af 

viðbættum sykri, það er því trefjaríkt og hollt og auk þess þægilegt þegar lítill tími er á 

morgnanna. 

Fyrir 1 

Hráefni: 

2 ½ dl Cheerios  

1 stk banani 

1 dl ber  

léttmjók 

Aferð: 

1. Setjið Cheeriosið á disk. 

2. Brytjið bananann út í og 

hellið mjólk yfir. 

3. Setjið bláber, jarðaber, 

vínber eða önnur ber ofan á. Einfaldur og hollur morgunverður og getur ekki 

verið fljótlegra að setja á borðið. 

Með þessu passar vel að drekka eitt glas af appelsínusafa með aldinkjöti, því þá eru 

komnir strax tveir- þrír skammtar af ávöxtum af fimm ávöxtum og grænmeti sem mælt 

er með að borða yfir daginn. 

Muna svo eftir lýsinu.  

(Hugmynd: Rósa Þuríður 

Þorsteinsdóttir) 
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Fitness morgunverður  

Fyrir 1 

Hráefni: 

4 msk múslí að eigin vali 

1 banani  

½ msk hunang  

2 msk hrein jógúrt  

1-2 tsk sítrónusafi úr 

sítrónu eða tilbúinn 

sítrónusafi  

Aðferð: 

Blandið öllu saman og berið beint fram. Njótið!  

Einnig er hægt að setja jógúrt (ca 2 dl) í falleg glös, setja múslí ofan á og skreyta með 

ferskum ávöxtum og kreista sítrónu yfir. Hægt er að nota hvaða bragðtegund sem er af 

jógúrt. Það má minnka hunangið eftir smekk í uppskriftinni eða sleppa því alveg t.d. ef 

notað er múslí sem inniheldur sykur. 

(Heimild: Maður lifandi). 
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Morgungrautur Gabríels 

Fyrir 4.  

Hér kemur uppskrift af bygggraut, bankabygg er ræktað í þó nokkru magni á Íslandi. 

Bygg er hollt, trefjaríkt, lítið unnið og hægt að nýta á margan hátt. Bankabygg þarf 

u.þ.b. 40 mínútna suðu. Sumar morgunkornartegundir eru unnar úr byggi og er mælt 

með þeim hvað hollustu varðar (Fríða Þórðardóttir, 2008). Það má líka setja soðið bygg 

saman við deig í brauð og einnig er hægt að búa til gott salat úr því. Það fást  

byggflögur sem er t.d. notaðar í múslí og byggmjöl sem er gott saman við hveiti í 

bakstur. Byggmjölið er einnig gott til að þykkja sósur og súpur, það er hollara en hvítt 

hveiti, ½ bolli af byggmjöli inniheldur 7 g af trefjum á móti 2 g í hveiti (Barley Foods, 

2010).  

Innihald: 

3 dl bankabygg  

6-8 dl vatn  

1,5 dl rúsínur  

1-1,5 tsk salt  

1-2 epli skorin í teninga 

1 msk kanill  

(1 tsk hunang og 1 dl döðlur, 

má sleppa) 

Aðferð: 

1. Setjið allt hráefnið í pott og látið suðuna koma upp að kvöldi og látið standa yfir 

nótt á hellunni, eftir að slökkt er á henni. 

2. Hitið upp að morgni með eða án mjólkur eða berið fram grautinn kaldan eins og 

hann kemur fyrir.  

Grauturinn þolir vel geymslu í kæli og má því allt eins búa til fyrir nokkra daga í senn. 

Það er því upplagt að eiga grautinn í ísskáp og hægt að taka með sér í vinnuna eða 

skólann. Gott er að borða einn ferskan ávöxt með t.d. mandarínu eða kíví og taka 1 tsk 

af lýsi.  

(Heimild: Eymundur Magnússon)  
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Gulrótarmúslí með sólblómfræjum 

Það er gott að hafa múslí út á súrmjólk, jógúrt, hafragraut eða einfaldlega hafa mjólk út 

á það og með því að bæta líka gulrótum við þá fjölgar næringarefnunum en þær eru 

ríkar af karótíni sem gefur 

þeim appelsínugula litinn 

(Ólafur Reykdal, 2005). 

Hráefni: 

3-4 gulrætur  

3 dl hafraflögur  

½ dl sólblómafræ 

1 msk sítrónusafi  

1 msk hunang  

1 dl rúsínur, ef vill 

Aðferð: 

1. Þvoið, skrælið og rífið gulræturnar gróft.  

2. Blandið höfrunum, sólblómafræunum, sítrónusafanum og hunanginu saman við 

og að lokum rúsínunum ef þær eru hafðar í múslíinu.  

3. Þetta múslí þarf ekki að baka og er því mjög fljótlegt en best að borða það fljótt 

eftir lögun, geymið inn í ísskáp ef það fer ekki beint á borðið. 

4. Gott út á súrmjólk og borða ávöxt með t.d. epli eða peru. 

(Heimild: Rannsóknarþjónustan Sýn) 
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Heimagert múslí  

Það er auðvelt að útbúa heimagert múslí og það má að sjálfsögðu sleppa sumu hráefninu 

og setja annað í staðinn. 

Hráefni: 

100 g möndlur eða valhnetur 

5 dl rúgflögur, hirsiflögur eða byggflögur 

1 dl kókosmjöl 

5 dl haframjöl 

5 dl sólblómafræ 

1 dl hörfræ 

½-1 dl hrásykur 

2 dl vatn 

5 msk matarolía, bragðlítil 

2-3 dl rúsínur 

Aðferð: 

1. Hitið ofninn í 200°C.  

2. Saxið möndlurnar/hneturnar gróft. 

3. Blandið saman mjölinu, fræjunum, og sykrinum í djúpa skál. 

4. Bætið vatninu og olíunni út í. 

5. Hrærið öllu vel saman. 

6. Setjið í ofnskúffu klædda bökunarpappír. 

7. Bakið í 20-30 mínútur. 

8. Hrærið í af og til svo að fræin ristist jafnt. 

9. Kælið og bætið rúsínunum í. 

10. Geymið múslíið í þéttri krukku. 

11. Borið fram með mjólkurmat eða grautum og ávöxtum. 

 (Heimild: Rannsóknarþjónustan Sýni) 
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Heilhveitibrauð 

Mörg brauð í bakaríum eru auglýst sem heilhveitibrauð en það er þó oft mest af hvítu 

hveiti í þeim. Brauð þurfa að innihalda 6 g af trefjum í 100 grömmum til að kallast gróf 

(Lýðheilsustöð, 2006).  

Hráefni: 

2 ½ dl heitt vatn 

2 dl köld mjólk 

1 msk matarolía 

1 msk hunang 

1 msk þurrger 

1 dl hveitiklíð 

2 dl heilhveiti 

6 dl hveiti 

½ tsk salt 

Aðferð: 

1. Blandið vatninu, mjólkinni og olíunni saman og setjið í stóra skál.  

2. Setjið hunangið og gerið út í. 

3. Bætið þurrefnunum við.  

4. Hrærið með sleif í skálinni. 

5. Setjið í vel smurt jólakökuform, eitt stórt eða tvö minni.  

6. Látið hefast í 30 mínútur á volgum stað, t.d. er hægt að setja brauðið í ofninn á 

40 °C Bakist við 200°C í ca 25 mín.  

Þetta er mjög fljótlegt brauð og þægilegt að baka. Auðvelt að stækka um helming fyrir 

þá sem það vilja, skera í sneiðar og frysta í hæfilegum skömmtum. 

(Uppskrift fengin hjá móður minni Þóru Jónsdóttur) 
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Skonsur  

Fyrir 4-6 

Það getur verið tilbreyting að steikja skonsur þegar tími er til, þær eru alltaf vinsælar og 

sóma sér vel á morgunverðarborðið. 

Hráefni:  

2 dl hveiti 

1 dl heilhveiti 

1 tsk vanillusykur 

1 ½ tsk lyftiduft 

3 egg 

1 msk olía 

2-3 dl undanrenna 

Aðferð:  

1. Blandið þurrefnunum saman. 

2. Hrærið eggjunum og olíunni saman við.  

3. Bætið undanrennunni við og hrærið áfram.  

4. Steikið upp úr olíunni á pönnu við miðlungs hita. 

Borið fram með áleggi, t.d. osti, gúrkum, tómötum. Einnig er hægt að útbúa rússneskar 

blinis úr þessari uppskrift, þá er t.d. sett hlynsýróp á skonsurnar, reyktan lax eða silung 

og sýrðan rjóma, kavíar og blinisið er skreytt á fjölbreyttan hátt (The Greasy Spoon, 

2010). Hér eru útbúnar litlar skonsur en það má líka láta þær ná alveg yfir pönnuna og 

skera þær í hæfilega stóra sneiðar  

(Heimild: Dansrækt JBS). 
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Hveitikímsbrauð 

 Fyrir 1-2 

Hveitikím er ríkt af próteini, járni, E vítamíni og B1 vítamíni. Í 100 g af hveitikími eru 

287 hitaeiningar (Natudis, 2010). Hér er svolítið óvenjuleg en fljótleg, holl og góð 

brauðuppskrift úr hveitikími. 

Hráefni:  

60 g hveitikím  

2 tsk sesamfræ  

2 tsk hörfræ  

1 tsk sólblómafræ  

1 tsk kanell  

1 dl vatn  

Aðferð: 

1. Kveikið á ofninum og stillið á 200°C. 

2. Setjið hveitikímið, fræin og kanelinn í skál. 

3. Hellið vatninu í og hrærið allt saman. 

4. Takið til ofnskúffu klædda bökunarpappír.  

5. Búið til 2 stórar brauðsneiðar eða fjórar litlar.  

6. Þrýstið með sleikju ofan á þær í ca 1-2 cm þykkar kökur eða brauðsneiðar.  

7. Bakið í 10 mínútur. 

Fínt í nestið í skólann eða með morgunverðinum heima. 

(Heimild: Guðrún Vaka Helgadóttir). 
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Fljótlagað brauð 

Þetta brauð er hollt, gott og þægilegt að baka. Uppskriftin passar í eitt form, en auðvelt 

er að tvöfalda hana og setja í tvö form. Það er þægilegt að skera brauðið í sneiðar og 

eiga í frysti í hæfilega stórum skömmtum fyrir hvern dag og er upplagt í nestið, í 

skólann og í vinnuna. 

 Hráefni: 

5 dl hveiti 

1 ½ dl heilhveiti 

½ msk sykur 

½ dl sólblómafræ 

½ dl sesamfræ 

¼ dl hörfræ 

1 msk lyftiduft 

½ tsk matarsódi 

½ tsk salt 

1 msk matarolía 

2 ½ dl léttsúrmjólk 

1 dl vatn 

Aðferð: 

1. Hitið ofninn í 180 °C. 

2. Setjið öll hráefnin í skál og hrærið varlega saman. 

3. Smyrjið eitt jólakökuform og setjið deigið í. 

4. Penslið deigið með vatni. 

5. Bakið í um það bil 50 mínútur.  

Það er allt í lagi að sleppa einni tegund af fræjum og setja aðeins meira af öðrum eftir 

smekk og hvað er til á heimilinu. 

(Heimild: Stefanía Valdís Stefánsdóttir, ½ uppskrift) 
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Álegg  

Nýbakað brauð með góðu áleggi smakkast vel í morgunsárið. Til er mikið úrval af 

áleggi. Margar góðar tegundir eru til af ostum og velja ætti frekar magrari tegundir af 

osti. Tómatar, gúrkur og paprika eru alltaf sígilt og hollt álegg. Mörgum börnum finnst 

líka ólífur góðar og gaman að tína 

þær upp í sig. Soðin egg henta vel 

ofan á brauð, egg og tómatar fara til 

dæmis vel saman. Sjóða þarf egg í 10 

mínútur og kæla vel áður en skurnin 

eru tekin af, eggin eru skorin í 

eggjaskera og sett ofan á brauð. Ef 

geyma þarf soðin egg er best að taka 

skurnin af og setja þau í saltvatn og geyma þau í ísskáp.  

 Þegar nóg úrval er af góðu íslensku grænmeti í verslunum er alveg óþarfi að hafa 

oft kjötálegg. Mikið framboð er af kjötáleggi en velja ætti magurt álegg, t.d. fituminna 

hangikjöt, skinku eða nautavöðva. Gæta þarf þess að lesa innihaldslýsingu áleggsins og 

athuga síðasta söludag. Það er dýrt ef áleggið skemmist og það geymist stutt eftir að 

áleggsbréfin hafa verið opnuð. Margar gerðir eru til af skinku og er kjötmagnið mjög 

mismikið í henni og hægt að 

sjá það á umbúðunum. Svo er 

fiskálegg kjörið, sem dæmi 

eru túnfiskur, sardínur, 

silungur og lax. Hér á eftir 

eru tillögur af heimalöguðu 

áleggi.  
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Avókadósmjör  

Hráefni: 

1 avókadó 

150 g fetaostur 

½ sítróna, safinn  

1 msk ólífuolía 

1 stk hvítlauksrif 

¼ tsk chilipipar 

sjávarsalt 

nýmalaður pipar 

Aðferð: 

1. Takið hýðið utan af avókadóinu og steininn úr. 

2. Setjið allt hráefnið í matvinnsluvél og maukið.  

3. Gott í staðinn fyrir smjör á brauð og smakkast mjög vel.  

(Heimild: Sólveig Eiríksdóttir, 2003).  

Avókadó eða lárperu er hægt að nota t.d. í salat, krem, salsa og ídýfu (guacamole). En 

lárperur eru aldrei eldaðar vegna þess að 

þá verður bragðið beiskt en hana má setja 

út í heita rétti (Nanna Rögnvaldsdóttir, 

2010). Lárpera smakkast líka vel ein og 

sér, gott er t.d. að skera hana í tvennt og 

strá örlitlu púðursykri eða hrásykri yfir og 

kreista sítrónu yfir. Síðan er hún borðuð 

með teskeið og skafin upp úr hýðinu. 

Lárpera inniheldur amínósýru sem sögð 

er góð við liðagigt og gegn parkinsonsjúkdómum. Hún inniheldur E, K og B vítamín og 

er rík af einómettuðum fitusýrum og kalíum sem dregur úr tapi á kalki í beinum. Talið 

er að lárpera geti einnig haft fyrirbyggjandi áhrif á krabbamein og hjartasjúkdóma 

(Alma María Rögnvaldsdóttir, 2010).  
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Fiskiálegg  

Hér kemur uppskrift frá Önnu Sigríði Ólafsdóttur næringarfræðingi. Hún segir meðal 

annars að nauðsynlegt sé að auka fiskneyslu barna og unglinga. Það þarf líka að auka 

hlut grófs korns, ávaxta og grænmetis í daglegum matarskömmtum krakka (Anna 

Sigríður Ólafsdóttir, 2009).  

Hráefni: 

100 -150 g af reyktum silungi eða reyktum laxi 

2 harðsoðin egg 

1 kúfuð msk rjómaostur 

Aðferð:  

1. Hrærið öllu saman í 

matvinnsluvél eða með 

töfrasprota. 

2. Setjið nýmalaðan pipar ofan á 

til að fá meira bragð. 

3. Borið fram með brauði, fersku 

grænmeti eða ávöxtum að eign 

vali.  

Það má þynna áleggið aðeins með mjólk ef þess þarf. Einnig er hægt að nota annan ost 

t.d. léttan smurost, en þá þarf síður að þynna stöppuna. Einnig er hægt að nota 

fiskafgang, t.d. soðin lax frá deginum áður í stað reykta fisksins og krydda aðeins meira.  

(Heimild: Anna Sigríður Ólafsdóttir) 
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Túnfisksalat með kryddaðri baunakæfu 

Fyrir 4 

Hér kemur dönsk uppskrift af túnfisksalati með baunakæfu (Hummus). Það er 

tilbreyting að hafa rúgbrauð með morgunverði, í dönskum uppskriftum er t.d. oft notað 

rúgbrauð. Hér er hægt að kaupa mjög gott rúgbrauð eða baka það sjálfur. Bæði 

baunirnar og rúgbrauðið í 

uppskriftinni eru mjög trefjaríkt. 

Hráefni: 

2 dósir túnfiskur í olíu 

8 tómatar 

1 laukur 

Aðferð: 

1. Látið renna af túnfiskinum 

og setjið í skál. 

2. Skerið tómatana í báta og laukinn í þunnar skífur.  

3. Setjið helminginn af tómötunum og laukinn saman við túnfiskinn.  

4. Hrærið saman og setjið afganginn af tómötunum ofan á til skrauts. 

5. Berið fram með rúgbrauði og baunakæfu. 

(Heimild: Meldgaard, 2010) 

 Rauði liturinn í tómötum er lýkópen sem gefur A-vítamín (Krabbameinfélagið, 

2010). 

 . 
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Baunakæfa   

Hráefni: 

1 msk soð af kjúklingabaunum  

1 dós kjúklingabaunir 

1 dl grísk jógúrt 

1 hvítlauksrif 

1 dl söxuð steinselja og minnta 

salt og nýmulinn pipar 

Aðferð:  

1. Takið frá 1 msk af soði af baununum. 

2. Skolið kjúklingabaunirnar vel og látið renna af þeim í sigti. 

3. Setjið baunirnar í blandara. 

4. Bætið jógúrtinni í ásamt 1 msk af soði og hvítlauk. 

5. Hrærið kryddjurtunum saman við með sleif. 

6. Kryddið með salt og pipar. 

Borið fram með túnfisksalatinu, 

rúgbrauði og ferskum ávaxtasafa. Það má 

líka setja túnfiskinn, tómatana, laukinn 

og baunakæfuna í matvinnsluvél og 

blanda létt ef börnin borða það betur 

þannig og upplagt að setja salatið t.d. á 

samloku. Svo má nota baunakæfuna til að smyrja brauð eitt og sér eða undir álegg.   

(Heimild: Meldgaard, 2010) 
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Grænn og ferskur ávaxta og berjahristingur 

Fyrir 1 

Hér eru hugmyndir af hollum hristingum með morgunverði. Auðvelt er að stækka 

uppskriftirnar.  

Hráefni: 

½-1 avókadó 

2 ½ dl ananassafi 

½ lime, safinn kreistur úr 

2 dl ferskir eða frosnir 

mangóbitar 

2 dl frosin ber, t.d. jarðarber 

50 g spínat eða 25 g hundasúrur 

Aðferð: 

1. Afhýðið avókadóið.  

2. Setjið vökvann í blandara. 

3. Bætið mangóbitunum út í og blandið vel. 

4. Bætið frosnum berjunum í og blandið. 

5. Bætið síðast spínatinu/hundasúrunum og avókadóini út í. 

6. Blandið þar til allt er orðið silkimjúkt og setjið í falleg glös. 

(Heimild: Heilsubankinn) 
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Melónu og trönuberjahristingur  

Könnurnar á blöndurunum, sem notaðir eru til að útbúa berja- og ávaxtahristinga þurfa 

að vera úr gleri, plastkönnurnar þola síður ísmolana. 

Fyrir 4 

Hráefni: 

¼ hunangsmelóna 

½ l trönuberjasafi 

1 stk lime 

8 klakar eða 2 dl frosin ber 

Aðferð: 

1. Skerið melónuna í sundur og kjarnhreinsið. 

2. Takið utan af melónunni og skerið í bita. 

3. Setjið trönuberjasafann í blandara og kreistið limesafann út í.  

4. Bætið melónubitunum út í með klakanum/berjunum. 

5. Blandið vel og hellið í falleg glös. 

Þessi drykkur er góður með morgunverði, t.d. með smurðu heilhveitibrauði eða sem 

milli drykkur. 

(Heimild: Sigurrós Pálsdóttir)  
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Jarðaberja, kíví og banana hristingur.  

Fyrir 1-2 

Hráefni:  

1 kíví 

1 banani 

1 ½ dl frosin jarðarber 

1 lítil jarðaberjajógúrt  

½ dl eplasafi 

Aðferð: 

1. Afhýðið kívíið og bananann.  

2. Setjið allt í blandara og berið fram í fallegu glasi.  

Hér er fjölbreytt úrval af ávöxtum og jógúrt. Þá passar að smyrja eina grófa brauðsneið 

með til að bæta við trefjum og þá er komin hugmynd af vel saman settum 

morgunverði. Þennann hristing mætti líka þynna meira t.d. með eplasafanum og setja 

eina tsk af hveitikím út í stað brauðsneiðarinnar. Uppskriftin dugar í eitt stórt glas eða 

tvö minni. 

(Heimild: SmoothieWeb) 
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Morgunverðar hristingur með hveitikím.  

Fyrir 2 

Það er alltaf gott að fá sér banana á morgnanna og hér er hann notaður í hristing sem er 

bættur með hveitikím. Banani inniheldur kalíum sem getur dregið úr kalktapi í beinum. 

Kalíum getur einnig hjálpað til við að lækka blóðþrýsting og minnkar líkur á 

bjúgmyndun (Alma María 

Rögnvaldsdóttir, 2010). 

 Hráefni: 

1 banani 

4 dl mjólk eða hrein jógúrt 

2 tsk hunang (má sleppa 

eða minnka) 

½ dl hveitikím 

1 dl ísmolar eða frosin ber 

Aðferð: 

1. Afhýðið bananann.  

2. Setjið allt í blandara og berið fram í glasi. 

Það er hægt að setja hveitikím í margar aðrar uppskriftir, eins og til dæmis berja- og 

mjólkurhristinga og ýmis brauð til að gera matinn næringarríkari.  

(Heimild: Smoothie Web)  
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Berjabaka  

Hér kemur baka úr berjum sem smakkast mjög vel og er hentug fyrir dagverð (e. 

brunch) og gott að enda máltíð á sætum rétti. Ef horft er á út frá hollustu sjónarmiði má 

allt að 10% af heildarhitaeininga koma frá viðbættum sykri (Lýðheilsustöð, 2006). 

Antósýanínefni í bláberjunum gerir bláa litinn og það hefur andoxunarvirkni (Ólafur 

Reykdal, 2005). 

Hráefni: 

2 dl hveiti 

1 dl sykur 

1 dl kókosmjöl 

½ dl hafraflögur 

¾ dl matarolía 

4 dl fersk eða frosin bláber eða 

frosin berjablanda 

1 msk sykur til að sáldra yfir berin 

Aðferð: 

1. Hitið ofninn í 180°C. 

2. Blandið þurrefnunum og olíunni saman í skál. 

3. Hnoðið vel saman og myljið, þetta á að vera múslí deig. 

4. Setjið rúmlega helming deigsins í smurt eldfast mót, þrýstið vel í botninn og 

setjið aðeins deig upp á barmana. 

5. Dreifið berjablöndunni yfir deigið og 1 msk af sykri yfir berin. 

6. Myljið afganginn af deiginu yfir berin. 

7. Bakið bökuna í 20 mínútur eða þangað til komin er ljósbrúnn litur á hana. 

8. Borið fram með rjóma. 

(Heimild: Stefanía Valdís Stefánsdóttir) 
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