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Áfangalýsing:   
Í áfanganum er fjallað um vöruflokka úr dýra- og jurtaríkinu, framleiðslu þeirra ásamt neytendafræði. 
Nemendur eiga að kunna skil á reglugerð um merkingu matvæla og aukefni í matvælum. Skoðaðar 
eru vörur sem tengjast sérfæði. 

Þekkingarmarkmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 reglugerðum um merkingu matvæla
 vöruflokkum er tengjast sérfæði og hráefni sem valdið getur ofnæmi og óþoli
 að gera samanburð á vörugæðum og vöruverði
 ýmsum þáttum neytendaþjónustu og rétti neytenda
 mikilvægi viðurkenndra vörulýsinga, vörumerkinga og vöruvottunar
 algengustu umhverfismerkjum .

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 lesa innihaldslýsingar á vörum og geta valið örugg matvæli með tilliti til 
ofnæmis og óþols

 að bera saman vöruverð og vörugæði
 afla hagnýtra upplýsinga um reglugerðir um merkingu matvæla

Hæfniviðmið 
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur 
aflað sér til að:

 velja hráefni við hæfi fyrir alla matreiðslu sérfæðis
 tjá sig um fagleg málefni er snúa að rétti neytenda
 tjá sig um mikilvægi viðurkenndra vörulýsinga, vörumerkinga og vöruvottunar
 útskýra algengustu umhverfismerkin
 vísa á reglugerðir sem í gildi eru um merkingu matvæla og aukefni í matvælum

Námsgögn:   
Allt námsefni er á kennsluvefnum Innu.
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:

Tímabil
(vikunú
mer/lot
unúmer

Námsefni (verklegt og bóklegt) Heimavinna/
verkefni

Vægi námsmatsþátta

Lota 1 / 
7. nóv.

Vörufræðin. Reglugerð um vörumerkingar.

Umbúðamerkingar matvæla. Vörulýsingar

Helstu hugtök. Geymsluþol.Innihaldslýsing.

Næringargildi. ofl.

Aukefni. Merking aukefna, E-númer

Reglugerð um merkingar E-efna

Merkingar á samsettum innihaldsefnum.

Spurningar úr efni 
lotunnar.

Kynning, Einn valinn 
flokkur sérfæðis.

25 %

25 %

Lota 2 Vöruflokkar sérfæðis, fæðutengd vandamál

Aukefni-óþol. Aukefni sem geta valdið óþoli. Sjá 
viðbótarskráningar.

Hvers vegna að nota aukefni?

Rotvarnarefni. Bragðaukandi efni. Þráavarnarefni. 
Litarefni.

Greiningarverkefni, 
innhaldlýsing á valinni 
sérfæðisvöru.

Kynning, 3 
umhverfismerki, fyrir 
hvað þau standa.

25 %

25 %

Námsmat og vægi námsmatsþátta:   

Matsform: x Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi

Könnun Spurningar úr efninu 25 %

Kynning Glærukynning, einn valinn flokkur sérfæðis 25 %

Kynning Glærukynning, umhverfismerkin 25 %

Skriflegt verkefni Skoða vörumekringu á valinni vöru og bera saman við reglugerð um 
vörumerkingar.

25 %

Samtals: 100%

Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar.
Annað: Öllum verkefnum skal skila á Innu.

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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