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Kennari Eðvald Valgarðsson Sk.st. ESV

Áfangalýsing:  

Í áfanganum kynnast nemendur aðferðum við varðveislu matvæla, 
sýrðum mat, meðferð innmats og öðrum sérhefðum íslensks eldhúss. 
Kenndar er allar helstu aðferðir við hrámarineringu, sýrumarineringu og 
salt- og kryddmarineringu. Lögð er áhersla á mikilvægi þess að halda 
órofnum kæliferlum. Nemandi fái undirstöðuþekkingu í farsgerð, patégerð, 
pylsugerð, heit- og kaldreykingu, þurrsöltun og pækilsöltun. Nemendur 
læra um bindieiginleika mismunandi hráefnategunda og eiginleika salts og 
ýmsa kryddtegunda til að koma í veg fyrir skemmdir og lengja 
geymslutíma. Einnig er farið yfir geymsluaukandi áhrif reykingar á 
matvæli og rotverjandi eiginleika efna eins og ediksýru, karbólsýru og 
menthyl-alkóhóls.

Markmið:    

• þekki vel til aðferða við varðveislu á köldum mat

• skilji mikilvægi kæliferla og mikilvægi þess að halda þeim stöðugum

• læri aðferðir við hrámarineringu, sýrumarineringu og salt- og 
kryddmarineringu

• læri farsgerð og mikilvægi þess að halda órofnum kæliferlum

• læri patégerð, pylsugerð, heit- og kaldreykingu og þurrsöltum og 
pækilsöltun                                                                                                                     

Námsgögn: 

Tegund Glærur og annað efni frá kennara á Moodle.

Bækur

Tímarit

Myndbönd

Ljósrit (afhent)
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Verklegar 
æfingar

Áætlun um yfirferð:                

Vika

1 Kynning á áfanga. 

Farið yfir allt efnið

Verkefni   

Verkefni:   1 verkefni sem gildir sem lokaeinkunn. 

Námsmat og vægi námsþátta: 

Námsmat Lýsing Vægi

Skriflegt Próf/verkefni (þarf að ná að lágmarki 4,5) 100%

Tímaverkefni/ 
heimaverkefni 

           

Skyndipróf Nei

Frammistaða á 
önn

Nei

Munnlegt Nei

Annað
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Dagsetning:
___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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