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Kennari Marína Sigurgeirsdóttir Sk.st. MAR

Undanfari: HEM 102

Áfangalýsing: VÖÞ101

 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, enn fremur þeim vöruflokkum 
er tengjast sérfæði og hráefni sem valdið getur ofnæmi. Nemendur vinna 
mismunandi verkefni er tengjast vöruþekkingu.

Námsmarkmið:  VÖÞ 101 

• Að nemandinn  kunni skil á reglugerð um merkingu matvæla og hafi 

staðgóða þekkingu á vöruflokkum er tengjast sérfæði og hráefni sem 

valdið getur ofnæmi, eiginleikum og uppruna.

• Að nemandinn geti gert samanburð á vörugæðum og vöruverði.

• Að nemandinn hafi öðlast góða innsýn í ýmsa þætti neytendaþjónustu 

og rétt neytenda.

• Að nemandinn geri sér grein fyrir mikilvægi viðurkenndra vörulýsinga,

vörumerkinga og vöruvottunar.

• Að nemandinn þekki algengustu umhverfismerki.

Námsgögn:  

Tegund: Námsgögn ( nafn bókar og nánari lýsing í gögnum)
Bækur og 

annað efni

Ljósrit/glærur

Efni úr  Vöru-og neytendafræði eftir Bryndísi Steinþórsdóttur, 

bls. 122 – 134. 

Flokksheiti aukefna.Ofnæmis- og óþolsvaldar.Merkingar

Ljósrit  og glærur frá kennara.

Bæklingur ofl. Frá Hollustuvernd.
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Áætlun um yfirferð:

Dagar Námsefni- bóklegur hluti
Föstud.

31. jan.

kl. 13.30

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.
31. jan.

kl.15.30

Vöruflokkar sérfæðis, fæðutengd vandamál

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

Hvers vegna að nota aukefni?

Rotvarnarefni. Bragðaukandi efni. Þráavarnarefni. Litarefni.
31. jan.

kl. 17.30

Verkefni: Vöruflokkar sérfæðis, paravinna.

Nemendur velja einn vöruflokk sérfæðis og gera grein fyrir þeim vörum 

sem falla þar undir. Hvaða vörumerkingar þarf sérstaklega að skoða fyrir 

þennan vöruflokk?   Verkefnavinnu skilað.

Verkefni: Verkefnamappa.Einstaklingsvinna. Paravinna .   Efni: Vöruflokkar sérfæðis

Námsmat og vægi námsþátta: 

Námsmat        Lýsing Vægi

Verkefni        Verkefnamappa, vöruflokkar sérfæðis 100 %

Dagsetning:

                     ___________________________                     _______________________________
                                        Undirritun kennara                               Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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