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Að velja rétt matvæli fyrir þá sem eru með 
PKU 
 

BYGGÐU MATSELDINA Á: 
Grænmeti 
Rótarávöxtum 
Ávöxtum 
Matarfitu 
Sterkju 
Sykri 
 
Sérhæfð matvæli: 
Pasta og hrísgrjón með litlu próteini 
Mjöl og grjón með litlu próteini 
Sérbökuð brauð, hrökkbrauð og brauðmylsna með litlu próteini 
Trefjarík matvæli með litlu próteini 
Mjólkurlíki með litlu próteini 
 

FORÐASTU: 
Kjöt og unnar kjötvörur 
Fisk og skeldýr 
Egg 
Mjólk, mjólkurvörur og osta 
Þurrkaðar baunir af  öllu tagi 
Algengustu korntegundir, svo sem hveiti, bygg, rúg og hafra 
Hnetur og fræ 
Sætuefnið aspartam (inniheldur fenylalanin) 
 

Þegar valinn er matur fyrir þá sem eru með PKU er óhjákvæmilegt að grænmeti 
gegni þar lykilhlutverki. Fæða úr dýraríkinu inniheldur yfirleitt mikið af  próteini og 
því verður að forðast hana sem allra mest. 
 
Það er þó mismunandi hve mikið af  fenylalanini einstaklingar með PKU þola. Þeir 
sem eru með „mildari“ tegund geta stundum neytt dýraafurða og hefðbundinna 
korntegunda í einhverjum mæli. 
 
Ef  þú veist hve mikið þú mátt neyta af  próteini/fenylalanini daglega og reiknar út 
magnið í hinum mismunandi matvælum er ekkert því til fyrirstöðu að neyta 
próteinríkrar fæðu í takmörkuðu magni. Það er ekki hættulegt en þó verður að 
miða daglega neyslu á próteinum við það sem hver og einn þolir og helst að dreifa 
neyslunni jafnt yfir daginn. 
 
Flestir með PKU þurfa að miða við um 4–10 gr af  próteini úr fæðu á dag (sem 
jafngildir 200-500 mg af  fenylalanini). Það er hvergi nærri nógu mikið af  því 
próteini sem líkaminn þarfnast og þess vegna þarf  líka að neyta amínósýrublöndu 
sem bætir líkamanum upp daglega próteinþörf. 
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Þannig blöndur fást í fjölbreyttu úrvali og með ýmsum bragðtegundum og 
orkuinnihaldi. Skammtastærð er einstaklingsbundin og reiknuð út af  lækni og 
næringarfræðingi í sameiningu. 
 
Gott er að dreifa amínósýruneyslunni yfir daginn, helst í tengslum við máltíðir. 
(Nánari upplýsingar er að finna í upplýsingakaflanum). Uppskriftirnar í bókinni 
miðast fyrst og fremst við ofangreindar matvælategundir og miðað er við notkun 
hálfunninna matvæla, t.d. sósur af  ýmsu tagi, niðursoðið grænmeti, keypt brauð 
með litlu próteini og ýmsar gerðir af  hráefnum sem nota má í stað mjólkur og 
rjóma. Við bakstur er ýmist notast við ger eða lyftiduft. Ger leggur mest af  
mörkum til próteins í brauði. 
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Gott að vita við matseld 
 
Flestar þær matartegundir sem hér verða tilgreindar er að finna í töflu yfir 
næringargildi og í þeim er prótein í mismunandi magni. Mikilvægt er að hafa í 
huga hve mikið má nota af  hverri tegund matvæla fyrir sig á grundvelli próteins í 
þeim. Næringarfræðingurinn gefur þér upplýsingar um sérvörurnar. Hægt er að 
ávísa á flestar þeirra og fá á niðursettu verði í apótekum. Einnig fást ýmsar 
sérvörur í venjulegum matarbúðum. 
 
VÖRUR SEM NOTA MÁ Í STAÐ MJÓLKUR 
- til drykkjar, matseldar eða baksturs: 
(sjá töflur um magn prótíns, fenylalanins og orku): 

 Loprofin-drykkur (sérvara) 

 Hrísmjólk 

 Haframjólk og –rjómalíki 

 Kókosmjólk (kókosþykkni blandað vatni) 

 Mjólkur- og rjómalíki úr repju 

 Þeytirjómi, crème fraiche og aðrar tegundir rjómalíkis úr mjólk með lágu 
próteingildi 
 
MJÖLVÖRUR 
- til baksturs, í grauta, bökur, pitsur, pirog-bökur og jafninga: 

 Mjölblöndur með minna en 0,3 g af  próteini í 100 g (sérvara) 

 Grófari mjölblöndur án glútíns með um 2 g af  próteini í 100 g, í 
takmörkuðum mæli (sérvara) 

 Sérbökuð brauð með um 1 g af  próteini í 100 g af  brauði 

 Sérstök grjón frá Hammermühle með litlu prótíni (sérvara) 

 Kartöflugrjón og kartöflumjöl 

 Maíssterkja 

 Brauðmylsna án glútíns og með litlu próteini (sérvara) 
 
MORGUNVERÐARKORN 

 Loprofin morgunverðarkorn (sérvara) 

 Maísflögur (kornflex) og blásin ristuð hrísgrjón í takmörkuðum mæli 
 
TREFJABÆTIEFNI 
- til baksturs sem bindiefni: 

 Fiberhusk (sérvara) 

 Fibrex (sérvara) 

 Profiber (sérvara) 
 
MATARFITA 
- til matargerðar: 

 Repjuolía, ólífuolía, smjörlíki, fljótandi smjörlíki, smjör 
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- í salatsósur: 
* Repjuolía, ólífuolía, línfræjaolía, valhnetuolía 
- á smurt brauð: 
* Smjörlíki á brauð með 70-80% vatnsinnihaldi, án mjólkur ef  við á 
* Léttsmjörlíki án mjólkur 
 
RÓTARÁVEXTIR 

 Allar tegundir 
 
GRÆNMETI 

 Allar tegundir grænmetis nema þurrkaðar baunir 
 
ÁVEXTIR 

 Allar tegundir 

 Sultur og mauk án aspartams 
 
HRÍSGRJÓN 

 Prótínskert hrísgrjón eða pastagrjón (sérvara) 

 Venjuleg soðin hrísgrjón í takmörkuðu magni 
 
PASTA 

 Prótínskert pasta af  ýmsum tegundum (sérvara) 

 Glærar núðlur (hrísgrjónanúðlur) 
 
SÓSUR 
- heitar sósur úr: 
* Mjólkur-/rjómalíki og vatni/súpukrafti/soði og þykkt með 
maíssterkju/kartöflumjöli/prótínskertri mjölblöndu, og bragðbætt 
* Tilbúnu eða hálftilbúnu keyptu sósuefni með litlu prótíni 
 
- kaldar sósur úr: 
* Rjómalíki, majónesi, olíu eða blönduðu grænmeti og svo bragðbætt 
* Tilbúnu eða hálftilbúnu keyptu sósuefni með litlu prótíni 
 
Í STAÐ EGGJA 
- til baksturs, í pönnukökur, gratínsósu, sem bindiefni o.s.frv.: 
* Prótínlaust eggjalíki (sérvara) 
* Línfræhvíta (sjá uppskrift í kafla um mjöl og grjón) 
 
ÍS 

 Ís úr höfrum 

 Sumar ísgerðir úr soja með litlu próteini 

 Ís úr repju 

 Ávaxtakrap án eggja 

 Heimagerður ís eftir uppskrift með mjólkur-/rjómalíki og með bragði að 
eigin vali 
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 Frostpinnar án aspartam 
 
KRYDD 
 

 Allar tegundir 

 Salt og jurtasalt 
 
DRYKKIR 
 

 Vatn og sótavatn án aspartam 

 Te og jurtate 

 Kaffi 

 Safar 

 Nektar án aspartam 

 Djús án aspartam 

 Gosdrykkir án aspartam 

 Mjólkurlíki með litlu prótíni 
 
SYKUR OG SÆLGÆTI 

 Sykur, púðursykur, hunang og síróp 

 Öll sætuefni nema aspartam 

 Sýrðar karamellur og annað sælgæti með litlu prótíni (lesið innihaldslýsingu) 
 
ANNAÐ 
- Meðlæti og sósur gerðar úr: 
 

 Grænmeti, ávöxtum, olíu, sykurvörum og kryddi af  ýmsu tagi, t.d.: majónes 
og sósur og ídýfur með majónesi, tómasósa, Ajvar Relish, sinnep, wok-sósur, 
eldunarsósur, sojasósur af  ýmsu tagi í takmörkuðum mæli, pikkles, súrkál, 
niðursoðnar rauðrófur og gúrkur, kapers, ólífur o.fl. 
 
Hægt er að finna margt í matvöruverslunum sem sérhæfa sig í innfluttum 
matvælum, ekki síst langt að komnum, einkum í helstu þéttbýliskjörnum. Það er 
líka hægt að leita ráða og upplýsinga á bæði íslenskum og erlendum heimasíðum 
um mat á Netinu. (Sjá lista yfir áhugaverðar heimasíður). 
 

Gott að hafa við höndina við matseld 
 
Vigtaðu eða mældu það sem fer í uppskriftina. Mælt er með því að vigta þurrefni 
til baksturs (Sjá kafla um brauð og bakstur). Í uppskriftum er oft gefin upp bæði 
þyngd og rúmmál efna. 
  
Í töflu yfir næringargildi er að finna upplýsingar um prótein, fenylalanin og orku í 
samræmi við útreiknaðar mælieiningar. Þar er einnig að finna upplýsingar um 
ákveðnar erlendar mælieiningar. 
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NAUÐSYNLEG ELDHÚSÁHÖLD 

 Stafræn gæðaeldhúsvigt 

 Rafmagns handþeytari 

 Blandari og töfrasproti 

 Hrærivél 

 Örbylgjuofn 

 Brauðrist 

 Bökunar- og eldunarform, muffinsform og wok-panna með teflonhúð 

 Lítersmál með dl-strikum 

 Mælisett með: 
1 dl = 100 ml 
1 matskeið, msk = 15 ml 
1 teskeið, tsk = 5 ml 
1 kryddmæliskeið, krm =  1 ml 

 
Nauðsynleg grundvallarhráefni í eldhúsinu 
 
Ef  heimilið kemur sér upp ákveðnum grundvallarhráefnum sem endast eitthvað 
að ráði er einfalt að útbúa góða rétti fyrirvaralaust og fljótlegt að baka brauð. Gott 
er að bæta við eftirfarandi lista fersku grænmeti og ávöxtum eftir árstíma. 
 
ÞURRVARA 

 Mjölblanda með litlu prótíni 

 Maíssterkja 

 Þurrger 

 Lyftiduft 

 Pasta, hrísgrjón og glærar núðlur með litlu prótíni 

 Pakkasósur og -súpur með litlu prótíni 

 Súputeningar 

 Salt, sykur og annað þurrt krydd 

 Sérstök grjón 
 
NIÐURSUÐUVARA 

 Tómatar, sveppir, bambusspírur og annað grænmeti 

 Pastasósur og wok-sósur 

 Ólífur, súrkál og ávextir 

 Kókosmjólk 

 Mjólkur- og rjómalíki 
 
FRYSTIVARA 

 Grænmeti og grænmetisblöndur 

 Jurtakrydd 

 Franskar kartöflur, rösti-kartöfluréttir, kartöfluteningar 
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 Ber 

 Tilbúið brauð 
 
KÆLIVARA 

 Matarfita 

 Tómatsósa, sæt chilisósa 

 Majónes 

 Mjólkur- /rjómalíki 

 Sultur, eplamauk 

 Laukur, hvítlaukur 

 Gulrætur, rauðrófur, kartöflur, hvítkál, epli o.s.frv. 
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Um uppskriftirnar 
 

Á meðan þú ert að venjast því að elda mat með litlu próteini er skynsamlegt að 
vigta eða mæla hráefnið vandlega til þess að átta sig á því hve mikið ákveðið magn 
af  hverri vöru fyrir sig vegur og hve mikið þú getur notað af  hinum ýmsu 
matvælum. 
 
Prótein-, fenylalanin- og orkumagn miðast við uppskriftina alla þannig að einn 
fullorðinsskammtur fæst með því að deila með fjórum en barnsskammtur með því 
að deila með sex. Stundum er þó miðað við bita, t.d. hvað nautasteik varðar. 
Fljótandi kaldar sósur eru reiknaðar úr í dl og msk. 
 
Það er erfitt að reikna úr soðna rétti miðað við 100 g eða dl vegna þess að vigt og 
þéttleiki ræðst af  því hve lengi rétturinn sýður og við hve háan hita er eldað, það 
er að vatnið gufar mismunandi mikið upp. 
 
Það er auðvitað hægt að búa til hluta úr uppskrift ef  þurfa þykir með því að skipta 
innihaldi uppskriftarinnar í ákveðinn fjölda skammta. Hafðu þó í huga að yfirleitt 
gufar meira vatn upp við suðu á minni skömmtum en stærri. Því er gott að bæta 
smávegis aukavatni við. 
 
Það er auðvelt að auka magnið til að fá stærri skammta og meiri orku en þá ber að 
gæta þess að ekki verði of  mikið af  próteini/fenylalanini í matnum, t.d. með því 
að auka magn próteinskerts pasta eða brauðs eða matarfitu. 
 
Fenylalanin hefur verið greint í mörgum hráefnum og flestar uppskriftirnar eru 
reiknaðar út á grundvelli þess en þó stundum sem hlutfall af  prótíni í samræmi við 
fastar uppskriftir hinna ýmsu matvæða (Sjá kafla um mismunandi 
reikningsaðferðir). 
 
Allur útreikningur miðast við nettóþyngd eftir flysjun og/eða hreinsun, það er að 
miðað er við hinn æta hluta vörunnar. Matvara er því mæld eða vegin eftir 
hreinsun nema annað sé tilgreint. 
 
Nefndar skammtastæðir eru aðeins tillögur og meðlæti ræðst af  orkuþörf  þinni, 
smekk og því magni af  próteini/fenylalanini sem þú mátt neyta, auk þess sem taka 
þarf  tillit til þess sem áður hefur verið neytt um daginn. 
 
Hægt er að minnka eða auka fitumagn í uppskriftum eftir orkuþörf, nema hvað 
bakstursuppskriftir varðar. 
 
Mörgum gæti fundist maturinn of  sterkt kryddaður, að minnsta kosti börnum. 
Það er hægt að minnka krydd eða jafnvel sleppa því alveg fyrir utan salt og pipar.                                                                                                              
                                                                                                                             
Uppskriftirnar hafa verið reyndar og reiknaðar út í samræmi við þau efni sem 
tilgreind eru. Stundum eru aðrir kostir nefndir. Það er auðvitað í góðu lagi að 
þreifa sig áfram með önnur íðefni. 
 
Hægt er að frysta alla rétti þar sem uppskriftin er stjörnumerkt (*). 
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Gott er að breyta til með bragðefnum og kryddi. Markmiðið er að uppskriftirnar 
gefi þér nýjar og spennandi hugmyndir! 
Það er enginn sérstakur kafli um hátíðamat eða nesti til ferðalaga en hægt er að 
finna sitt lítið af  hverju til þess til dæmis að setja á hlaðborð, nota sem nesti, halda 
stúdentsveislu, barnaafmæli eða fyrir hátíðar á borð við jól og páska. 
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Matur fyrir þau minnstu 
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Matur fyrir þau minnstu 
 

Í þessum kafla er að finna maukrétti, grauta og vellinga handa yngstu kynslóðinni. 
Kjarninn er þó móðurmjólkin eða þurrmjólk í stað hennar ásamt þurrmjólk án 
fenylalanins. 
 
Þegar barnið er orðið 4 til 6 mánaða gamalt er hægt að byrja að gefa því að 
smakka grænmetis- eða ávaxtamauk. Ungbarn með PKU á að fá mjög svipaða 
fasta fæðu til að byrja með og önnur smábörn. Það má gefa því grænmetismauk 
frá öllum helstu framleiðendum barnamatar en reyndar er líka mjög einfalt að búa 
mauk til heima. 
 
Byrjaðu með eina tegund af  grænmeti, rótarávexti eða ávexti í einu. Láttu barnið 
fá sömu tegund af  grænmeti eða rótarávexti í nokkra daga áður en þú skiptir um 
tegund. Þegar barnið hefur smakkað fleiri tegundir er svo hægt að blanda þeim 
saman. 
 
 

Ávaxtamauk 
 

Hægt er að kaupa alls konar gerðir af  ávaxtamauki og yfirleitt er lítið af  
fenylalanini í því. Gættu þín þó á mauki blönduðu með jógúrt. 
 
Það er líka auðvelt að mauka ávexti heima. Nær alltaf  er best að mauka þá eða 
hræra án þess að bæta nokkru við. Það má líka skafa þá með skeið beint úr hýðinu 
eða rífa, t.d. banana, kíví, perur og epli. 
 

 Þegar barnið hefur lært að meta grænmetismauk má byrja að gefa því 
ávaxta- eða berjamauk. 

 Byrjaðu með óblandað mauk af  einni tegund í einu, t.d. peru, ferskju eða 
bláberjum. 

 Gott að nota á grauta þegar byrjað er með þá eða sem eftirrétt eða 
millimáltíð, t.d. með smávegis af  rjóma á. 

 Blandaðu saman eða maukaðu ber eða ávexti, t.d. bláber, jarðarber, mangó, 
ferskar eða niðursoðnar ferskjur í eigin safa eða skafðu banana eða þroskaða peru 
með skeið. 

 Það getur þurft að mýkja upp epli og það má sjóða þau í smávegis vatni á 
eldavél eða í örbylgjuofni áður en þau eru maukuð. Sama máli gegnir um t.d. 
sólber. 

 Yfirleitt þarf  engan viðbættan sykur. Bláber og sólber geta þó verið í súrara 
lagi án hans. Það er líka hægt að blanda saman sætum og súrum ávöxtum, t.d. 
jarðarberjum og sólberjum. 
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Salat og sósur 
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Salöt og salatsósur 
 

Það er gott að snæða salöt og hráfæði með brauði með litlu prótíni og salatsósu, 
sem meðlæti með heitum mat eða með kartöflum og pasta. Það er hægt að blanda 
þessu saman alveg eftir eigin höfði. Það má setja saman grænmeti, rótarávexti og 
ávexti eins og hverjum hentar og með hvaða sósu sem er. Sé salat borið fram með 
heitum rétti þarf  þó að huga að samanlögðu fenylalaninmagni. 
 

 Það er gott að hafa salatsósu með og ágætt að hafa nokkrar 
grunnuppskriftir af  þeim tiltækar. 

 Einnig er hægt að kaupa margar tilbúnar salatsósur og majónessósur með 
litlu próteini. 
 

Grunnsalat 
Rifnar gulrætur eða rauðrófur, hvítkál í strimlum eða rauðkál, ísbergs- eða grænt 
salat og tómatar eru góður grunnur í hvers kyns salöt. 

 
Seljurótarrifur 
Seljurót, rifin niður. Salt, pipar og smá ólífuolía 
 
 

Kúrbítsrifur 
Kúrbítur, rifinn niður. Salt, pipar og smá ólífuolía 

Tómatasalat 
Frá Móður náttúru 

Fyrir 4 

1 fennikka (eða kínakál) 
4 tómatar 
1 dl svartar ólífur 
1 hvítur salatlaukur 
½ búnt steinselja söxuð 
safi úr einu lime 
½ dl ólífuolía 
Nýmalaður svartur pipar 

Skerið grænmetið fallega og blandið öllu saman. 

Í uppskrift: ca 0 Phe 
Í skammti: ca 0 Phe                                                                                                                      
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Indverskt gulrótarmeðlæti 
 

Fyrir 5 

 

500 g gulrætur 
1/2 dl majones (50g) (Euroshopper majones 0,5g prót/100g) (13) 
Örlítið salt 
75g hakkaður ananas 
3/4 dl rúsínur 
1 tsk karrý 
1-2 hvítlauksrif 

 

Þvoið gulræturnar eða skrælið ef  þess þarf. Skerið gulræturnar í strimla og mýkið 
aðeins með því að sjóða í örlitla stund. Kælið. Hrærið saman majonesi, salti, 
ananas, rúsínum, karríi og hvítlauk. Bætið við gulrótunum. 

 

Í uppskrift: ca 13 Phe 
Í skammti: ca < 5 Phe 

 

* Hefðbundin majones yfirleitt 2g protein/100g=100 Phe 

 

Hugmynd: Hér má einnig nota góða olíu í staðin fyrir majones sem gefur þá 
aðeins annað bragð 

 

 

Avacado og tómatasalsa 
 

Frá Móður náttúru 
 

Fyrir 2 

 

55g avocado skorið í litla bita (50) 
8 konfekt tómatar skornir í litla bita 
½ rauðlaukur sneiðddur 
½ appelsína skorin í litla bita (börkurinn og hvíta skinnið tekið alveg af) 
¼ búnt saxað kóríander 
Safi úr ¼ sítrónu 
2 msk ólífuolía 
Örlítið salt og svartur pipar 

 

Blandið öllu saman í skál. 

 

Í uppskrift: ca 50 Phe Í skammti: ca 25 Phe 
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Sumarsalat 
 
Fyrir 4   
 
1 stk rauð paprika 
1 stk gul paprika 
2 msk olía (virgin) 
2 stk tómatar 
50 g avókadó (45) 
1 stk lime, safi 
¼ búnt ferskt kóríander eða annað gott ferskt krydd 
salt og svartur pipar 
  
Skerið paprikurnar í geira raðið þeim í ofnfast form og bakið við 200°C í um það 
bil 10 mínútur. Kreystið safann úr lime ávextinum. Afhýðið avókado og skerið í 
sneiðar. Skerið tómata í báta. Blandið öllu saman. Þetta salat er gott að nota með 
mat en er einnig frábært ofaná brauð. 

  

Í uppskrift: Ca 45 Phe 
Í skammti: Ca 10 Phe 
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Hrísgrjón og pasta 
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Hrísgrjón og pasta 
 

Hrísgrjón og pasta af  ýmsu tagi með litlu próteini og glærar núðlur henta mjög vel 
við alla próteinskerta matargerð. Þessar vörur eru ómissandi þegar auka þarf  við 
þá orku sem neytt er um leið og hafa þarf  taumhald á neyslu fenylalanins. 
 
Sérunnar matvörur hafa líka farið batnandi og eru nú bæði mjög bragðgóðar, 
hæfilega þéttar og með fínni áferð. 

 Nota má pasta heitt og nýsoðið með sósum og grænmeti af  ýmsu tagi, í 
gratín, súpur eða wok-rétti. Það getur einnig verið mjög gott kalt með réttri sósu. 

 Hrísgrjón má nota heit og nýsoðin með sósum og grænmeti af  ýmsu tagi, í 
súpur, köld í salöt, í krydd, í pilaf  sem soðið er í kjötseyði og kryddlegi og t.d. með 
lauk, eða sem hluta af  fyllingu á pirog-bökur og í grænmetisbuff. Hægt er að 
steikja hrísgrjónaafganga með grænmeti af  ýmsu tagi í nýjan heitan rétt. 

 Hægt er að steikja glærar núðlur í wok-pönnu, setja þær út í súpur, salöt, 
fyllingar í t.d. pirog-bökur eða nota þær sem bindiefni í grænmetisbuff. 

 Reikna skal með 75-100 g af  ósoðnu pasta eða hrísgrjónum á hvern 
fullorðinn mann og stálpuð börn. Uppskriftir miðast að mestu við 75 g á hvern 
skammt. Vilji menn stærri skammt má auka magnið án þess að hafa áhyggjur af  of  
miklu fenylalanini (100 g af  ósoðnum hrísgrjónum eða pasta með litlu próteini 
innihalda aðeins 10 mg af  FA en alls 360 kcal). Pasta er þess vegna mjög mikilvæg 
næring fyrir sísvanga unglinga. 

 Pastasósur má auðvitað líka nota með kartöflum eða sem fyllingu í bökur 
og pirog-bökur. Dragðu aðeins úr vökvamagninu svo þær minni fremur á jafning í 
áferð. Gott er að baka pasta í ofni ásamt því að hella sósu og strá smávegis af  
brauðmylsnu yfir. 

 Notast var við Loprofin-pasta, hrísgrjón og lasagna og prótínsnauðar 
mjölblöndur frá Semper eða Finax við samningu uppskrifta í bókinni, nema annað 
sé tilgreint. 

 Hægt er að frysta þessa rétti en þeir verða oft maukkenndir við upphitun. 
Bestur árangur næst með gratín. Gott er að láta réttinn þiðna fyrst og svo að hita 
hann í 225°C heitum ofni í 8-10 mínútur. Ekki er mælt með því að frysta rétti með 
glærum núðlum. 

 Það er vitaskuld hægt að frysta sósur en best tekst til með þær sem ekki eru 
þykktar með sterkju. Þykktar sósur þynnast þegar þær eru þíddar. Þó er hægt að 
þykkja þær á ný. Hitaðu sósuna í skaftpotti og hrærðu maíssterkju eða blöndu með 
litlu próteini í smávegis af  vatni, blandaðu þessu saman og láttu suðuna koma upp 
og sósuna svo sjóða þar til hún þykknar. Hæfilegt er að nota 1 tsk af  maíssterkju 
eða mjölblöndu á hvern dl af  sósu. 

 Gott er að nota stóran pott við suðu á pasta. Fylla hann að vatni að 
2/3 svo pastað geti þanist út en það tvöfaldar stærð sína við suðu. Í of  
litlum potti eru meiri líkur á að pastað loði saman og að sjóði uppúr. 
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 Sem grófan mælikvarða er hægt að nota 0.5 L af  vatni fyrir hver 50g 
af  pasta). Dálítil olía (1 msk) heldur pastanu líka í sundur. Salti er bætt í til 
að bragðbæta (minna en tsk). 

 Vatnið á að sjóða vel þegar pastanu er bætt smám saman útí pottinn 
og vatnið á helst að sjóða áfram á meðan. Pastað festist síður saman sjóði 
vatnið allan tímann og hrært er í pottinum reglulega á meðan á suðu 
stendur. 

 Það þarf  ekki að brjóta spaghettíið til að sjóða það. Látið annan 
endann niður í heitt vatnið, haldið og bíðið þar til sá endi er mjúkur og 
rúllið þannig spaghettíinu niður í pottinn smám saman. 

 Fylgið leiðbeiningum um suðutíma á pakkanum en bragðið pastað 
til að vera viss um að áferðin sé fullnægjandi eða “al dente” Hellið þá 
pastanu strax í stóra síu og látið vatnið renna vel af  því í vaskann. Ekki 
bíða þar sem pastað heldur áfram að mýkjast í vatninu þó slökkt hafi verið 
undir pottinum. 

 Hægt er að frysta pastarétti. Það verður þó að passa að pastað hafi 
ekki verið ofsoðið í fyrstu umferð svo að það verði ekki seigt og of  mjúkt 
þegar það er hitað upp aftur. 

 Til tilbreytingar er hægt að bæta einni teskeið af  karríi í pastavatnið 
en það gefur því lit auk þess að gefa bragð. Gula kryddið túrmerik gefur 
einnig gulan lit án þess að gefa mikið bragð. 
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Hrísgrjónaréttir 
(Smá inngangur á bls. 27 í sænsku bókinni – ekki búið að þýða.) 

 

Þegar hrísgrjón eru soðin er sniðugt að bragðbæta þau með kryddi sem manni 
líkar. Hér eru nokkrar hugmyndir – en svo er um að gera að prófa sig áfram til að 
finna hið rétta bragð. 

 

 Karrýhrísgrjón – blandið í grjónin 1/8 tsk af  karrý 

 Hvítlaukshrísgrjón – pressið 1/2 hvítlauksgeira útí 

 Kardemommuhrísgrjón – blandið 1/8 tsk af  kardimommum útí 

 Engiferhrísgrjón – blandið 1/8 tsk af  engiferdufti útí eða merjið ferskt 
engifer 

 Ítölsk hrísgrjón – blandið ólífuolíu ásamt örlitlu timjan, rosmarín og 
basilíku (ekki verra ef  eru fersk krydd) 

 

Setjið kryddin strax í pottinn og sjóðið með hrísgrjónunum. 

 

Indverskur hrísgrjónaréttur 
 

Frá Unni (er í sænsku bókinni) 
 
Uppskrift fyrir 4-6. 
 
4 dl loprofin hrísgrjón 
1 stk. kjúklinga súputeningur   
100 g laukur 
1 stk ferskt  Chili (má sleppa, fer eftir hversu sterkur rétturinn á að vera) 
240 g ferskir tómatar 
150 g spinat 
4 msk. repjuolía 
1 tsk. mulið kóríander 
1 tsk. kúmen 
1 tsk. engifer 
 
Sjóðið hrísgrjónin (fylgið leiðbeiningum á pakkanum). Flysjið og brytjið laukinn 
smátt. Hreinsið chiliið og skerið í litla bita (snertið ekki augun). Skerið tómatana í 
bita. Skerið spínatið grófa bita. Steikið laukinn og chiliið í olíunni þar til laukurinn 
er brúnaður. Blandið korÍandinu og engiferi út í og látið malla í nokkrar mínútur. 
Blandið soðnum hrísgrjónunum út í. Bætið tómötunum og spínatinu í réttinn og 
látið hann standa í nokkrar mínútur og þá er hann  tilbúin. Borið fram með salsa 
dressingu. 

 
Úr uppskriftin fást: 1680 kcal/7056 kj, 7,7 g protein 
Úr ¼ af  uppskriftinni fást: 420 kcal, 1,9 g protein 
Úr 1/6 af  uppskriftinni fást: 280 kcal, 1,3 g protein 
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Risotto 
 

Frá Unni (er í sænsku bókinni) 
 
Í þennan rétt þarf  að nota teflonpönnu eða þykkbotna pott. 
 
Réttur fyrir 4-6. 
 
1 ltr. grænmetis- eða kjúklingakraftur   
100 g  laukur 
2-4 stk. hvítlauksrif 
100 g sellerí 
2 msk. ólífuolía 
4 dl (300g) loprofin hrísgrjón 
1 dl þurrt hvítvín 
2 msk. Creme Bonjour naturel 
 
Hitið grænmetis- eða kjúklingakraftinn í potti. Flysjið og brytjið laukinn og 
hvítlaukinn smátt. Brytjið selleríið smátt. Steikið grænmetið í potti við vægann hita 
þar til það mýkist. Bætið hrísgrjónunum út í og hrærið. Haldið áfram að hræra og 
bætið víninu út í. Þegar vínið hefur soðið upp, á að bæta 2 dl af  kraftinum út í. 
Bætið kraftinum út í smátt og smátt út í réttinn meðan á suðu stendur. Haldið 
áfram að hræra þar til hrísgrjónin eru gegnsoðin (tekur um 10 mínútur). Takið 
pottinn af  hellunni og bætið smjörinu og ostinum út í. Setjið lokið á pottinn og 
látið réttinn standa á volgri hellunni (eftir að slökkt hefur verið) í nokkrar mínútur. 
Bragðbætið með salti og pipar. 
 
Uppskriftin gefur: 1970 kcal, 9,1 g prótein 
¼ af  uppskriftinni gefur: 490 kcal, 2,3 g prótein 
1/6 af  uppskriftinni gefur: 330 kcal, 1,5 g prótein 
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Kínverskur hrísgrjónaréttur 
Fyrir 2 

1 dl próteinsnauð hrísgrjón 
3 1/2 dl vatn 
¼ tsk salt 

1/2 poki frosin kínablanda (250g) (Wok Chineese Findus, 1,5g prótein) (125) 
150 g gulrætur, sneiddar í strimla 
¼ tsk hvítlaukssalt 
½ tsk steinselja 
2 msk matarolía 

1/2 krukka Uncle Bens súrsæt sósa (175g) (44) 

Látið suðuna koma upp á vatninu og sjóðið hrísgrjónin í 8 mínútur. Hitið 
matarolíuna á pönnu (wokpönnu ef  hún er til) og steikið grænmetið ásamt 
gulrótum við miðhita í 5 mínútur og kryddið. Hellið síðan súrsætu sósunni yfir og 
hitið áfram í smá stund. Berið fram með soðnum hrísgrjónum eða blandið saman 
hrísgrjónum og sósu. 

Í uppskrift: ca 170 Phe 
Í skammti: ca 85 Phe 

Hugmynd: Berið fram með góðu salati. 
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Hrísgrjóna-grænmetisréttur í örbylgjuofni 
fyrir 4 

4 dl vatn 
2 dl próteinskert hrísgrjón 
3 dl gulrót, í sneiðum 
2 dl græn paprika, í bitum 
1 msk olía 
smá salt 
2 tsk sojasósa (t.d. unnin úr grænmeti = lítið af  próteinum 3g/100) (15) 

Látið suðuna koma upp á vatninu, látið hrísgrónin útí og sjóðið í 8 mínútur. Setjið 
olíu, salt, soja sósu, gulrót og papriku í skál og setjið inn í örbylgjuofn á háan hita í 
3 mínútur. Hrærið og setjið inn í örbylgjuofninn að nýju í 2 mínútur. Blandið 
hrísgrjónum útí og bætið við 2 mínútum í viðbót í ofninum. 

Í uppskrift: 15 Phe 
Í skammti: <5 Phe 

Ananashrísgrjón - meðlæti 
 

Fyrir ? 

 

½ laukur 
1 msk matarolía 
1 dl próteinsnauð hrísgrjón 
3 dl vatn 
¼ tsk salt 
¼ tsk karrý 
¼ tsk oregano 
1 dl ananaskurl 

 

Saxið laukinn smátt og látið mýkjast í matarolíunni á pönnu. Bætið hrísgrjónunum 
út á pönnuna og látið malla þar til þau eru orðin hvít að lit. Setjið vatn, krydd og 
ananaskurl útá pönnuna og sjóðið í 10 mín. 

Í uppskrift ca 0 mg Phe. 
Í skammti ca 0 mg Phe. 
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Chili sin carne 
fyrir 4 

2 dl próteinsnauð hrísgrjón 
6 dl vatn 
1/2 tsk salt 

2 stk gulur laukur 
1 geiri hvítlaukur 
1 tsk chiliduft 
½ tsk paprikuduft 
1 msk olía 
5 stk gulrætur, gróft rifnar 
1 dós niðursoðnir tómatar, 400 g 
1 dl maísbaunir, 75g  (100) 
1/2 tsk salt 
1/2 dl vatn 
2 stk rauð paprika 
pipar 

Látið suðuna koma upp á vatninu og sjóðið hrísgrjónin í 8 mínútur. Afhýðið og 
skerið laukinn smátt. Hitið olíu á pönnu og steikið lauk og pressið hvítlaukinn yfir 
ásamt chiliduftinu og paprikuduftinu. Blandið gulrótum, niðursoðnum tómötum, 
baunum, salti og vatni útí. Látið sjóða í nokkrar mínútur. Skerið paprikuna í bita 
og setjið útí og látið réttinn sjóða í aðrar 5 mínútur. Smakkið til með pipar. Bætið 
hrísgrjónum annaðhvort útí réttinn eða berið fram með. 

Í uppskrift: ca 100 Phe 
Í skammti: ca 25 Phe 
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Ítalskt rísotto 
Fyrir 1 

3/4 dl próteinsnauð hrísgrjón 
2,5 dl vatn 
¼ tsk salt 

¼ laukur 
¼  rauð paprika 
4 sveppir 
50g biti af  zucchini 
2 msk matarolía 

¼ tsk salt 
¼ tsk paprikuduft 
¼ tsk hvítlauksduft 
pipar á hnífsoddi 

 
Látið suðuna koma upp á vatninu og sjóðið hrísgrjónin í 8 mínútur. Skerið lauk og 
papriku í litla bita og sneiðið sveppina og zucchini. Hitið matarolíuna á pönnu og 
steikið allt grænmetið í 3 mínútur. Kryddið grænmetið á pönnunni og blandið 
soðnum hrísgrjónunum saman við grænmetið eða berið fram með réttinum. 
 

Í uppskrift: ca 0 Phe 
Í skammti: ca 0 Phe 
 

Berið fram með góðu salati. 
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Mexíkóskur hrísgrjónaréttur 
Fyrir ? 

4 dl vatn 
2 dl próteinskert hrísgrjón 
1 msk olía 

2 dl gulur laukur, saxaður 
1/2 græn paprika, söxuð 
1 hvítlauksgeiri  
1 tsk hvítlauksduft 
1/4 tsk paprikuduft 
1/2 tsk chiliduft 
2 tsk tómatsósa 
1 dl tómatar, saxaðir  (gefa upp fjölda í g líka) 
2 tsk limesafi 
Látið suðuna koma upp á vatninu áður en hrísgrónin eru sett útí og sjóðið þau 8 mín. 
Hitið olíu á pönnu og steikið laukinn, paprikuna og hvítlaukinn og kryddið. Bætið lime 
safanum útí í lokin ásamt hrísgrjónunum, tómötum og tómatsósu og hrærið saman. 
Í uppskrift: ca 0 Phe 
Í skammti: ca 0 Phe 
Berið fram með góðu salati. 

 

Afrískt cous cous salat 
 

Fyrir 4 

 

6 dl vatn 
1 tsk salt 
2 msk matarolía 
6 dl próteinsnautt cous cous 

6 stk tómatar, skornir í teninga 
1 dl blaðlaukur, fínsaxaður 
safi úr 1 stk sítrónu 
2 msk ólífuolía 
fersk mynta, söxuð 
fersk steinselja 
svartur pipar 

 

Setjið vatn, salt og matarolíu í pott og látið suðuna koma upp. Blandið cous cous 
grjónunum útí og látið standa í 10 mínútur.  Blandið tómötum, blaðlauk, sítrónusafa, 
ólófuolíu og saxaðri myntu útí og blandið saman. Stráið yfir ferskri steinselju og pipar. 

 

Í uppskrift:  ca 0 Phe 
Í skammti: ca 0 Phe 

 

Þetta er gott salat með til dæmis grænmetisborgurum 
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Cous-cous salat 
 

Úr Promin bæklingi 

 

Fyrir ?? 

 

100g Promin cous cous 
2 meðalstórir tómatar 
3 vorlaukar (eða púrra) 
1,5 msk sítrónusafi 
11 msk ólífuolía (virgin) 
2 msk klippt steinselja 
1 msk klippt mynta 
Ferskmalaður svartur pipar og örlítið salt 

 

Sjóðið cous-cousið í 5 mínútur. Takið það af  hitanum, setjið í sigti og látið renna á 
það kallt vatn þar til það það er ekki lengur heitt. Skerið niður tómatana og 
vorlaukana (smátt) og blandið því saman við cous-cousið ásamt öðrum hráefnum í 
salatið. 

 

Í uppskrift: Ca 0 Phe 
Í skammti: Ca 0 Phe 
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Grjónagrautur 
Fyrir 1 

30 g próteinsnauð hrísgrjón (Promin) 
1 dl vatn 
1 1/5 dl PKU Drink (Loprofin) (19) 
1 tsk rjómi (36%) (6) 
1/8 tsk salt 

Látið vatnið sjóða og bætið síðan hrísgrjónum í vatnið. Sjóðið áfram þar til lítið vatn er 
eftir í pottinum. Hellið þá PKU Drink saman við eftir þörfum og sjóðið áfram í 10-15 
mín. Setjið rjóma og salt útí. 
Borið fram með kanilsykri. 

Hugmynd: Gott er að setja vanillusykur útí grautinn til tilbreytingar. 

Í skammti: ca 25 mg Phe 

 
Sagógrjónagrautur „ömmugrjónagrautur” 
Fyrir 1 

20 g sagógrjón 
2 1/2 dl PKU Drink (Loprofin) (31) 
örlítið salt (framaní teskeið) 

Hitið PKU Drink að suðu, setjið sagogrjón útí og örlítið salt. Sjóðið við vægan hita í 10 
mínútur. 
Borið fram með kanilsykri eða púðursykri. 

Í skammti: ca 30 mg Phe 
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Pastaréttir í ofni 
 

Stefans lasagne 
 

Frá Unni (er í sænsku bókinni) 
Uppskrift gefur 4-6 skammta 
 
12 stk. Loprofin Lasagna plötur 
 
Hvít sósa: 
4 msk. smjör eða smjörlíki   
2 msk. loprofin hveiti 
3 tsk. lopofin egglíki 
6 dl PKU mjólk 
1 tsk. salt og pipar 
3 msk. hrein jógúrt 
 
Tómatsósa: 
500 g pastasósa með litli próteininnihaldi 
100 g laukur 
1 fed hvítlaukur 
1 spsk. ólífuolía 
400 g brytjaðir tómatar 
1 dl vatn 
1 tsk. púðursykur 
1 tsk. oregano 
1 tsk. salt og pipar 
 
Hvít sósa: 
Bræðið smjörið í potti. Blandið  Loprofin hveitinu og egglíkinu út í  og hrærið  
með Loprofin mjólkinni. Látið suðuna koma upp og hrærið á meðan. Látið sjóða í 
2-3 mínútur. Bætið Creme bonjour út í. Bragðbætið með salti og pipar. 
 
Tómatsósa: 
Flysjið og brytjið laukinn og hvítlaukinn. Setjið olíuna í þykkbotna pott og steikið 
laukinn. Bætið tómötunum og vatninu út í. Látið suðuna koma upp og bætið 
kryddunum út í. Sjóðið sósuna í 5 mínútur. 
 
Lasagna: 
Notið smurt eldfast form og setjið sósuna og Loprofin Lasagna plöturnar til 
skiptis. Þekjið efsta lagið af  lasagna plötunum með sósu. Setjið lasagnað í 
forhitaðann ofn, við 200°C í um 45 mínútur. Berið fram með salati. 
 
Uppskriftin gefur: 1930 kcal, 9,4 g protein 
¼ af  uppskriftinni gefur: 480 kcal, 2,3 g protein 
1/6 af  uppskriftinni gefur: 320 kcal, 1,5 g protein 
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Pasta al Forno 
 

Frá Unni (er í sænsku bókinni) 
 
Sjóðið pastað eftir leiðbeiningum á pakkanum 
 
Uppskrift fyrir 4-6 manns 
 
300 g Loprofin Füsilli pasta 
250 g ferskir tómatar 
100 g rauðlaukur 
4 stk. hvítlauksrif 
½ dl. ólífuolía 
1 msk. Balsamico edik 
1 tsk. salt 
1 tsk. svartur pipar 
1dl niðurskornar ferskar jurtir (steinselja, oregano og basilikum) 
 
 
Sjóðið pastað eftir leiðbeiningum á pakkanum. Hellið vatninu af  pastanu og setjið 
það í eldfast fat. Skolið og skerið tómatana í bita. Flysjið og brytjið rauðlaukinn og 
hvítlaukinn mjög smátt. Dreifið tómötunum, rauðlauknum og hvítlauknum yfir 
pastað. Blandið olíunni, edikinu og kryddjurtunum saman í skál. Hellið 
dressingunni yfir pastað og setjið álpappír yfir. Setjið pastaréttinn inn í forhitaðann 
ofninn við 200 gráður í 25 mínútur. 
 
Uppskriftin gefur: 1580 kcal, 5,6 g protein 
¼ af  uppskriftinni gefur: 295 kcal, 1,4  g protein 
1/6 af  uppskriftinni gefur: 265 kcal, 0,9 g protein 
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Lasagna með cous-cous 
 

Frá Erlu   
 
Fyrir 6 
 
1 pk próteinskertar Lasagnaplötur (Loprofin) (250 g) 
1/2 pk próteinskert cous-cous (Promin) (þyngd??) 
 
1 pk kartöflustappa (SHS) (53) (ath er til ennþá? Fann ekki á SHS síðu. Þyngd?) 
30 g smjör 
Sykur 
Hvítlaukssalt 
Season-all 
Italian seasoning 
 
400 g frosnir sveppir, niðurskornir 
1 poki frosin kínablanda (500 g) (Wok Chineese Findus, 1,5g prótein) (250). 
1 dós Hunt´s tómatsósa með pizzakryddi (Seasoned tomato sause for pizza) (450 
g eða 15oz) 
 
100 g Dippas ostasósa (Doritos) í krukku (2 g prót/100 g) (100) 
 
Meðhöndlið lasagna plöturnar og sjóðið cous-cous samkvæmt leiðbeiningum á 
pakka. Lagið einnig kartöflustöppuna samkvæmt leiðbeiningum á pakka en bætið 
við smjörklípunni. Sykrið og kryddið eftir smekk.   
 
Steikið allt grænmetið á wok-pönnu og hellið þeim vökva sem rennur af  því í 
burtu ef  hann er mikill. Bætið tómatsósu og cous-cous út í. 
 
Smyrjið eldfast mót og leggið þunn lög: Fyrst grænmetissósu, svo lasagnaplötur, 
svo kartöflustöppu, svo grænmetissósu o.s.frv. og endið á grænmetissósu. Gott er 
að strá dálitlu hvítlaukssalti yfir lasagnaplöturnar í hvert skipti sem kemur að þeim. 
Smyrjið að lokum þunnu lagi af  Dippas ostasósu yfir allt og bakið í ofni við 180-
200°C í ca. 30 mín. 
 
Hugmynd: berið fram með hvítlauksbrauði á bls XX og fersku salati.    
 
Í uppskrift: ca 405 Phe 
Í skammti: ca 70 Phe 
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Spaghetti með blaðlauk, sveppum og sellerí í 
tómatsósu 
 

Fyrir 1 

 
75 g spaghetti (Loprofin) 
8 dl vatn 
½  tsk salt 
½  msk ólífuolía 
 
½ meðalstór blaðlaukur (60 g) 
5 sveppir (50 g) 
1 sellerístöng (50 g) 
1 msk matarolía til steikingar 
  
½ dós niðursoðnir tómatar (200 g) (<1 g prótein/100 g) (50) 
1 tsk pasta og pizzakrydd frá Pottagöldrum 
¼ tsk hvítlaukssalt 
 
Setjið vatnið í pott og látið suðuna koma upp. Setjið spaghetti, salt og matarolíu út 
í og sjóðið í u.þ.b. 7 mín. Hreinsið og skerið grænmetið og léttsteikið í matarolíu á 
pönnu. Bætið niðursoðnum tómötum og kryddi út í og látið malla í 2-3 mín. Látið 
renna vel af  spaghettíinu í sigti, setjið í skál og hellið grænmetissósunni yfir. 
 
Í skammti ca. 50 mg Phe. 
 
Berið fram með góðu salati. 
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Pasta með sveppatómatsósu 
 
Fyrir 1 

 
75 g pastaskrúfur (Loprofin) 
8 dl vatn 
½ tsk salt         
½  msk ólífuolía 
 
5 sveppir (50g) 
½ laukur (50g) 
1 hvítlauksrif  (2g) 
1 msk matarolía 
 
1 tsk grænmetiskrydd frá Knorr   
1 tsk Pizza og pastakrydd frá Knorr (1g) 
1 dl vatn 
½  dós tómatpúré (35g) (28) 
2 msk tómatsósa (30g) (12) 
1 msk rjómi (15g) (18) 
 
Setjið vatnið í pott og látið suðuna koma upp. Setjið pastað, saltið og olíuna út í og 
sjóðið í u.þ.b. 10 mín. Hreinsið og skerið sveppi og lauk og hvítlauk (smátt) og 
steikið í olíunni í 3 mín. við vægan hita. Kryddið og bætið vatni, tómatpúré, 
tómatsósunni og kaffirjómanum út á pönnuna og látið malla í 2 mín. Látið renna 
vel af  pastanu í sigti, setjið í skál og blandið saman við grænmetissósuna. 
 
Í skammti: ca 60 mg Phe. 
 
Berið fram með góðu salati. 



 

34 

 

Pastaréttur sælkerans 
 

Fyrir 1 
 
75 g pastaskrúfur (Loprofin) 
8 dl vatn 
½ tsk salt         
1/2 msk ólífuolía 
 
½ grænt epli (80g) 
½ laukur (50g) 
2 góðar blómkálshríslur (80g) 
¼ hluti rauð paprika (35g) 
1 msk matarolía 
 
1 tsk grænmetiskrydd frá Knorr 
1 tsk basilikum 
1 dl vatn 
1/2 dós tómatpúré (35g) (28) 
2 msk tómatsósa (30g) (12) 
1 msk rjómi (15g) (18) 
 
Setjið vatnið í pott og látið suðuna koma upp. Setjið pastað, saltið og olíuna út í og 
sjóðið í u.þ.b. 10 mín. Hreinsið epli og grænmeti, skerið smátt og steikið í 
matarolíunni í 3 mín. við vægan hita. Kryddið og bætið vatni, tómatpúré, 
tómatsósunni og rjómanum út á pönnuna og látið malla í 2 mín. Látið renna vel af  
pastanu í sigti, setjið í skál og blandið saman við sósuna. 
 
Í skammti: ca 60 mg Phe 
 
Berið fram með góðu salati 
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Einfaldur eggaldindraumur 
Frá Sibbu 
 

Fyrir 2 

Próteinskert pasta 

1 eggaldin 
1 hvítlauksrif 
2 msk góð olía 
1 tsk próteinskert “soja”sósa úr grænmetispróteinum (2,5g prótein/100g) (6) 
örlítill sykur 

Skerið eggaldinið langsum í tvennt og skerið tíglamunstur djúpt í helmingana til að 
flýta fyrir elduninni. Setjið eggaldinið síðan í örbylgjuofn í ca 10 min á hæsta og 
skinnið látið snúa upp. Skerið hvítlaukinn mjög smátt og setjið í skál ásamt 
olíunni, sojasósunni og sykrinum. Sjóðið pasta, leggið eggaldin ofaná pastað og 
hellið sósunni yfir. 

Berið fram með góðu salati ofl. 

Í uppskrift: ca 5 Phe 
Í skammti: < 5 Phe 

*ATH hefðbundin sojasósa getur innihaldið allt að 10g prótein /100g (500Phe) en 
til eru sósur sem innihalda minna. Skoða innihald. 
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Pastasalat 
(Nokkrar uppskriftir í sænsku bókinni) 

 
Wok-réttir 
 

Gott er að fá tilbreytingu í wok-rétti með ýmsum Stir-Fry sósum (hræristeiking). 
Þá þarf  að sleppa sojasósu og öðru kryddi í réttina. Sósurnar eru seldar í asískum 
verslunum eða hillum stórverslana, ýmist á flöskum eða í pokum. Oft er 
prótíninnihald minna en 1 g/100 g. 
 
Glærar núðlur eru erfiðari viðfangs og ef  þær hanga saman er best að klippa þær 
með skærum áður eða eftir að þær hafa tekið í sig vökva. Gott er að frysta aðra 
rétti en með glærum núðlum. 
 
(Nokkrar uppskriftir í sænsku bókinni) 
 

Pastasósur 
(Nokkrar uppskriftir í sænsku bókinni) 
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Kartöfluréttir 
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Kartöflur og kartöfluréttir 
 
Fæstir verða leiðir á kartöflum og hægt er að matreiða þær á óteljandi vegu. 
Auðvelt er að finna alls konar uppskriftir í matreiðslubókum. Í frystikistum flestra 
verslana má finna alls konar útgáfur af  frönskum kartöflum, rösti-kartöfluréttum, 
kartöflubollum og bátum. 
 
Rétt er að reikna með um 150 g af  hráum kartöflum á mann. Það er álíka mikið 
magn próteins í hráum og soðnum kartöflum. Gera má ráð fyrir heldur minna 
magni af  tilbúnum kartöfluréttum á mann því þær gefa frá sér nokkurn vökva við 
suðu og magnið af  prótein og fenylalanini eykst því nokkuð hlutfallslega. 
 
Kartöflur eru fremur próteinríkar og því láta þeir sem eru með PKU yfirleitt duga 
eina máltíð með þeim daglega en annars pasta- eða hrísgrjónarétti. Þetta ræðst þó 
auðvitað af  daglegu lífi hvers og eins og hve mikils fenylalanins viðkomandi má 
neyta. 
 
Oft er hægt að nota gulrætur að hluta til í stað kartaflna til að draga úr prótín- og 
innihaldi fenylalanins. Það er líka hægt að breyta bragðinu með því að nota rófur 
eða sellerírót. 
 
Kartöflurétti má sjóða í vatni me viðbættum rjóma eða einungis Loprofin-drykk. 
Þá eykst prótíninnihaldið smávegis en litlu munar hvað hitaeiningar og fenylalanin 
varðar. 
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Kartöflurösti 
 

Frá Unni (er í sænsku bókinni) 
Úr uppskriftin fást 4-6 skammtar 
 
500 g kartöflur 
50 g laukur 
1 tsk salt 
2 tsk pipar 
1 stk. hvítlauksrif, marið 
3 msk. smjörlíki, smjör og olía 
 
Skrælið kartöflurnar og laukinn. Rífið það niður með grófa hluta rifjárnsins. 
Blandið  salti, pipar og hvítlauk út í kartöflurnar og laukinn. Myndið kartöflurnar í 
6 jafnstór, flöt buff. Steikið kartöflurösti buffin upp úr olíunni og steikið það við 
vægann hita í 8-10 mínútur á hvorri hlið. Einnig er hægt að steikja rösti buffin í 
ofni við 250°C í 15 mínútur.   
 
Uppskriftin gefur: 720 kcal, 10 g protein 
Per Rösti (6 stk): 120 kcal, 1,7 g protein 
 

Kartöflur og seljurót bananakarrý 
 

Frá Dóru 
Fyrir 10 
 
1,5 kg kartöflur 
1,5 kg seljurót 
3 stk laukur, sneiddur 
3 msk kóranderfræ, ristuð og möluð 
2 msk turmerick 
1 tsk svartur pipar 
2 msk hakkaður hvítlaukur 
2 msk hakkað engifer 
2 dl vatn 
2 dl kókosmjólk 
2 stk bananar. 
Salt 
 
Kartöflurnar, snyrtar og skornar í bita (helst að halda hýðinu á ef  hægt,) velt upp 
úr olíu, salti og pipar og forbakaðar í 25 mín í 170°c, seljurótin er skræld og skorin 
í svipaða bita, velt upp úr olíu og kryddi og bökuð í 15 mín. Laukurinn er svitaður 
ásamt kryddunum, vatni kókosmjólk og bönunum er bætt útí og suðunni hleypt 
upp. Maukað með töfrasprota. Öllu blandað saman og suðunni hleypt upp eða 
haldið heitu í ofni. 
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Kartöflumús 
 

Fyrir 1 

 

2 dl vatn 
1/8 tsk salt 
100 g kartöflur, afhýddar og niðurskornar (100) 
1 tsk smjör (<1) eða 1 tsk ólífuolía  
1 msk PKU Drink (Loprofin) 
pipar að smekk 

 

Setjið vatn og salt í pott og látið suðuna koma upp. Setjið þá rófurnar útí og sjóðið 
þar til þær eru mjúkar og hellið þá vatninu af. Setjið smjörið í pottinn ásamt PKU 
Drink og pipar og hrærið með handþeytara eða í hrærivél þar til kartöflurnar eru 
kekkjalausar. Bætið soðinu útí ef  stappan er of  þykk. 

 

Hugmynd: Þetta er hin hefðbundna uppskrift af  kartöflumús. Það er hins vegar 
orðið mjög vinsælt að bragðbæta kartöflumús og borða jafnvel sem sérstakan rétt. 

 

Hér eru nokkrar hugmyndir: 

¼ kreistur hvítlauksgeiri og 1 msk söxuð steinselja 

1 tsk steiktur laukur 

1 tsk (5g) niðursaxaðir sólþurrkaðir tómatar í olíu (7) og 1 msk fersk basilika 

 

Hugmynd: Auðvelt er að nota afgang af  kartöflumús til að búa til grænmetisbuff  
(sjá uppskrift). 

 

Í skammti (grunnuppskrift): ca 100 mg Phe 
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Kartöfluréttir í ofni 
 
(fullt af  kartöfluréttum í ofni í sænsku bókinni) 

 
Kartöflusalöt 
 
Kartöflusalat með steinseljuolíu 
 

Frá Dóru 
 
2 kg kartöflur skornar í litla bita 
2 stk rauðlaukur, fínt saxaður 
200 g grænar ólífur 
3 búnt steinselja 
2 dl ólífuolía 
Salt og pipar 
 
Kartöflurnar eru skornar í teninga, settar í ofnskúffu og smá vatni hellt yfir og 
salti og pipar. Bakaðar við 150°c 20 -25 mín. Rauðlaukurinn saxaður fínt. 
Steinseljan er maukuð með ólífuolíunni. Þegar kartöflurnar hafa kólnað er öllu 
blandað saman. Smakkað til 
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Grænmeti og rótarávextir 
 



 

43 

 

 
 
 
 

Grænmeti og rótarávextir 
 

Á okkar dögum er mikið úrval í boði af  grænmeti og rótarávöxtum, bæði 
ísenskum og innfluttum. Sitt sýnist hverjum um það en það er ótvírætt mikið til. 
 
Þróunin hefur verið mjög hröð undanfarin ár og það má þakka bæði auknum 
ferðalögum og nýbúum sem taka með sér matarhefðir sínar hingað. Það ræðst þó 
enn nokkuð af  árstíðum hvað hægt er að fá keypt og svo kemst sumt í tísku á 
meðan annað dettur út. Það ræðst bæði af  ferðavenjum fólks og veitingahúsum 
sem bjóða m.a. kínverskan, grískan, mexíkóskan, indverskan og ítalskan mat. 
 
Á grænmetistorgum stórverslana er að finna grænmeti og rótarávexti hvaðanæva 
að, svo ekki sé minnst á kryddjurtir, matreiðslusósur og annað krydd. Það eru því 
engin takmörk fyrir því hvernig hægt er að matreiða grænmeti með mismunandi 
bragði, lit, útliti og næringargildi. En auðvitað fæst ekki allt alls staðar og enn er 
besta framboðið í stærstu bæjum landsins. 
 
Matreiðsluaðferðir eru fjölbreyttar og grænmetið og rótarávextina má sjóða, nota í 
jafning, gufusjóða og hita í leirpotti, örbylgjuofni og wok-pönnu, steikja í ofni eða 
á pönnu, djúpsteikja, innbaka eða gratínera. 
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Súpur 
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Súpur 
 

Það er fljótlegt að matreiða súpur og þær má snæða í öll mál eða sem millimáltíðir. 
Notaðu grænmeti og rótarávexti sem þér finnast góðir, eina eða fleiri tegundir eða 
jafnvel frystar grænmetisblöndur. 
 

 Vökvinn getur verið kjötseyði, grænmetissoð eða vatni og kannski 
smávegis af  rjóma, crème fraiche, Loprofin-drykk eða öðru mjólkurlíki. Ef  súpan 
á að vera einsleit og þykk má hræra í henni með töfrasprota, hrærivél eða 
matarvinnsluvél að eldun lokinni. 

 Notaðu um 150 g af  grænmeti á mann. Áætlaðu 3 dl af  súpu á hvern 
fullorðinn en um helming þess á ungbörn. Hægt er að setja pasta og/eða 1 msk af  
rjóma út í til að auka orkuna. 
 
Allar súpur má bera fram með: 
 

 brauði með litlu prótíni, steiktum brauðmolum eða hvítlauks- eða 
jurtabrauði 

 pasta eða hrísgrjónum með litlu prótíni eða glernúðlum 

 crème fraiche eða þeytirjóma, gjarna bragðbættum 
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Súpur 
 
Matarmikil steinseljurótarsúpa 
 

Frá Dóru 
 
5 dósir af  niðursoðnum tómötum (400 ml) 
250 gr. engifer rifið eða fínt saxaðir 
4 stk hvítlaukur gylltur 
5 stk. laukur skorinn í sneiðar 
5 ltr.vatn 
7 stk. steinseljurót skorin í litla bita 
Salt og pipar 
1 stk. chili pipar (má sleppa) 
Söxuð ítölsk steinselja 
Tímjan, lárviðarlauf 
Turmerik 
Cumin (má sleppa) 
 
Hvítlaukur er gylltur í potti þar til hann er orðin mjúkur. Laukur og steinseljurótin 
er svitað í potti og engifer, chili, tímjan og lárviðarlauf  er sett út í. Tómatar eru 
maukaðir og settir í ásamt vatni. Hvítlauknum er bætt út  í og soðið í u.þ.b. 30 
mín. Bættið meiru vatni út í ef  ykkur finnst hún of  þykk. Smakkað til 
 
 
 

Graskerssúpa 

 

Frá Dóru 
 
5 stk laukur, saxaður 
10 stk. hvítlauksgeirar, saxaðir 
4 kg skrælt grasker, skorið í ca. 3 cm bita 
2 kg seljurót skorin í bita 
3,5 ltr . grænmetissoð eða vatn 
1,5 ltr. kókosmjólk 
2 stk.safi úr lime 
Sjávarsalt og nýmulinn svartur pipar eftir smekk 
 
Brúnið lauk, hvítlauk og cumminfræ í olíunni við meðalháan hita í nokkrar 
mínútur eða þar til laukurinn er orðinn gullbrúnn. Bætið út í graskeri, vatni og 
kókosmjólk. Sjóðið við vægan hita í um það bil 30 mínútur eða þar til grænmetið 
er meyrt. Maukið með töfrasprota eða í matvinnsluvél.þar til allar örður eru farnar.  
Bætið út í limesafa og kryddið til. 
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Grænmetissúpa 
 

Fyrir 5 
Frá Sibbu Ólafs 
 
2 msk olía 
½ laukur, brytjaður smátt 
2-3 hvítlauksrif, kramin og söxuð (6g) (12) 
750 ml soðið vatn í potti 
1 fiskiteningur (10g) (75) (prótein ca 16g/100g) 
 
Hunts stewed tomatoes (411g) (100) 
Niðursoðnar ferskjur (heildarþyngd, ferskjur og safi 420g) 
 
5 msk rjómi (95) 
sítrónupipar 
 
Í uppskrift:ca 280 Phe 
Í skammti: ca 55 Phe 
 
Hitið olíu á pönnu og steikið lauk og hvítlauk. Síið safann frá ferskjunum og 
skerið þær smátt. Leysið fiskikraft upp í heitu vatninu og hellið lauknum af  
pönnunni útí ásamt niðursoðnum tómötum og ferskjum. Hitið að suðu og bætið 
rjómanum í. Hver diskur er síðan skreyttur með sítrónupipar sem er drussað yfir. 
  
Hugmynd: Berið fram með hvítlauksbrauði og góðu salati.8.4 exchanges) 

 
Kínversk grænmetissúpa 
 

Fyrir 5 
 
1 L vatn 
1 grænmetisteningur (10g) (50) (prótein ca11g/100g t.d. Knorr) 
1 poki frosin kínablanda (500g) (Wok Chineese Findus, 1,5g prótein) (250) 
1 msk Amoy soyasósa dark (45) 
½ tsk salt 

1 tsk aromat 

smá pipar 
 
Látið suðuna koma upp á vatninu og setjið grænmetistening út í. Setjið 
grænmetisblönduna út í sjóðandi vatnið ásamt soyjasósu og kryddi og látið sjóða í 
8 mínútur. 
 
Í uppskrift:ca 345 Phe 
Í skammti: ca 70 Phe 
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Kartöflu- og blaðlaukssúpa 
 

Fyrir 5 
 
400g kartöflur (400) 
200g blaðlaukur 
2 msk matarolía 
1 stk lárviðarlauf 
½ tsk þurrkað timjan 
1 tsk paprikuduft (14) 
1 L vatn 
4 msk sýrður rjómi (18%) (60g) (85) 
2 msk graslaukur, smátt saxaður 
 
Skerið kartöflur og blaðlauk í skífur. Hitið olíuna í potti og steikið kartöflurnar og 
blaðlaukin létt. Bætið útí lárviðarlaufi, timjan, paprikdufti og vatni og látið sjóða í 
10 – 15 mínútur. Takið lárviðarlaufið úr súpunni. Þeytið? (skil ekki alveg?) Setja útí 
og hræra í á meðan? að lokum sýrða rjómanum útí og stráið graslauk yfir áður en 
súpan er borin fram. 
 
Í uppskrift:ca 500 Phe 
Í skammti: ca 100 Phe 
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Blómkáls- og brokkálssúpa 
 

Fyrir 5 

 
½ stk gulur laukur 
200g kartöflur (200) 
2 msk smjör 
1 l vatn 
200g blómkál 
50g brokkál (85) 
 
4 msk sýrður rjómi (18%) (60g) (85) 
ferskur kerfill 
salt 
hvítur pipar 

 

Skerið laukinn smátt og kartöflurnar í bita. Hitið smjörið í potti og steikið 
kartöflur og lauk létt. Bætið útí helmingnum af  vatninu og látið suðu koma upp. 
Setjið blómkál og brokkál útí og sjóðið í 10 – 15 mínútur. Mixið súpuna í 
pottinum með töfrasprota eða hellið súpunni í mixara og mixið þannig að hún 
verði “slétt”.  Setjið súpuna aftur í pottinn og bætið útí afganginum af  vatninu og 
látið suðuna koma upp. Hrærið útí sýrðum rjóma og smakkið til með salti, pipar 
og kerfli.   

 

Phe í heilli uppskrift: ca 370 mg 

Phe í einum skammti: ca 75 mg 
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Rússnesk rauðrófusúpa  -  Borsjtj 
 
Fyrir 4 

 
Úr bókinni mat med mindre protein 
 
½ laukur 
320 g ferskar rauðrófur 
80 g gulrætur 
120g hvítkál 
2 msk olía eða smjör 
1L vatn 
1/2 grænmetisteningur (5g) (25) (prótein ca11g/100g t.d. Knorr) 
1 lárviðarlauf 
2-3 tsk hvítvínsedik 
örlítið jurtasalt 
50g sýrður rjómi (36%) (50) 
 
Skerið laukinn í bita ásamt hvítkálinu. Rífið gulrótina á rifjjárni. Rífið 
rauðbeðurnar eða skerið í stafi. Steikið grænmetið létt í olíunni eða smjörinu. 
Bætið vatninu og teningnum í pottinn ásamt lárviðarlaufinu. Sjóðið í um 30 min 
(bætið við vatni eftir þörfum). Bætið að lokum hvítvínsediki og jurtasalti útí. 
 
Berið fram með einni góðri tsk af  sýrðum rjóma á disk. 
 
Í uppskrift: Ca 75 Phe 
Í skammti: Ca 20 Phe 
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Pizza súpa 

 
Frá Erlu Einars 
 
Fyrir 8 
1 msk olífuolía 
1 meðalstór laukur, skorin í strimla 
1 rauð paprika, skorin í strimla 
1 græn paprika, skorin í strimla 
2 hvítlauksgeirar, kramdir 
2 dl vatn 
2 dósir niðursoðnir tómatar frá Heinz (411g hvor) (200) 
2 dósir tómatkraftur (140g) (112) 
2 dl sveppir, skornir í sneiðar 
1 dós Aproten ditalini (pasta-dry) (Frá hvaða fyrirtæki?? Magn?) 
1 1/2 tsk Italian seasoning 
1 tsk fennil fræ 
 
  
Hitið olíuna í potti. Steikið lauk, paprikur og hvítlauk í olíunni þar til laukurinn er 
orðin glær. Bætið vatni saman við ásamt tómötunum í dós og tómatkraftinum og 
blandið vel saman. Þá er sveppunum og pasta bætt útí og súpan krydduð. Hitið að 
suðu, látið krauma í 10 mínútur og hrærið í annað slagið. 
 
Í uppskrift: ca 310 mg Phe 
Í skammti: ca 40 mg Phe 
 

Rauð sagósúpa 
 

Fyrir 5 
 

7,5 dl vatn 

5 dl rauðsaft (til dæmis Ribena sólberjasaft) (50) 

50 g sagógrjón (5) 

2 msk rúsínur 

 
Blandið öllu  saman í pott og sjóðið í 10 mínútur.   

 

Í uppskrift: ca 55 mg Phe 

Í skammti: ca 10 mg Phe 

 

 



 

52 

 

 

Blómkálssúpa með sætum kartöflum 
 

Fyrir 5 

 

40 g blaðlaukur 
2 hvítlauksrif 
200g sætar kartöflur 
2 msk ólífuolía 
250 g blómkál 
1 l vatn 
 
fersk steinselja 
salt 
hvítur pipar 
 
Skerið blaðlauk og hvítlauk smátt og sætu kartöflurnar í litla bita. Hitið olíuna í 
potti og steikið blaðlaukinn, hvítlaukinn og sætu kartöflurnar létt. Bætið útí 
helmingnum af  vatninu og látið suðu koma upp. Setjið blómkálið útí og sjóðið í 
10 – 15 mínútur. Mixið súpuna í pottinum með töfrasprota eða hellið súðunni í 
mixara og mixið þannig að hún verði “slétt”.  Setjið súpuna aftur í pottinn og 
bætið útí afganginum af  vatninu og látið suðuna koma upp á nýjan leik. Smakkið 
til með salti, pipar og ríflega af  steinselju. Engin phen í þessari uppskrift. 
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Gulrótarsúpa með döðlum og karrí 
 

Fyrir 4 
 
2 msk ólífuolía 
2 hvítlauksrif 
1 laukur 
2 sellerístönglar 
1 tsk engiferduft (10) eða 1 msk ferskt rifið engifer (miklu betra) (3) 
8 dl vatn   
10 g kjúklingakraftur (75) (prótein ca 16g/100g) 
400 g gulrætur 
1 tsk karrý (Pottagaldra eða annað gott) 
1 tsk cumin (10) 
1/2 tsk svartur pipar 
1 dl döðlur (75g) (38) 
1 msk sítrónusafi (ef  vill) 
60 ml rjómi (75) 
  
Hitið olíuna í potti. Merjið hvítlauk, saxið lauk og sellerí og bætið útí ásamt rifnu 
engiferi. Hitið í 3-4 mínútur í olíunni og hrærið vel. Svo er talað um að taka pott 
af  hellu og strá hveiti yfir innihaldið, hita í tvær mínutur til viðbótar og hræra vel, 
en ég setti ekkert hveiti né annað þykkiefni, alveg óþarfi, bara minna vatn). Hellið 
nú kjúklingasoði í mjórri bunu út í súpuna og hrærið vel. Rífið gulræturnar, bætið 
útí súpuna ásamt karrí, cumindufti og pipar og hleypið upp suðu. Lækkið hitann 
og látið súpuna malla í tíu mínútur. Bætið söxuðum döðlum út í og látið malla 
áfram í fimm mínútur. Hellið súpunni í matkvörn og maukið. Hellið aftur í 
pottinn og hitið. Bætið sítrónusafa saman við. Ausið súpunni á diska og setjið 
þeyttan rjóma á hvern disk. Búið til mynstur með gaffli. 

 

Í uppskrift: ca 205 mg Phe 

Í skammti: ca 50 mg Phe 
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Súpa úr sætum kartöflum og gulrótum 

Fyrir 4 
2 Charlottulaukar (eða 1 venjulegur laukur) 
1 hvítlauksgeiri 
500g sætar kartöflur 
125g gulrætur 
2 msk ólífuolía 
2 msk ferskt sítrónutímian (eða bara ½-1 tsk þurrkað tímían) 
½ L vatn 
1/2 grænmetisteningur (5g) (25) (prótein ca11g/100g t.d. Knorr) 
150 ml eplasafi 
 
Klipptur graslaukur til að skreyta súpuna með í lokin 
 
Skerið laukinn og hvítlaukinn í litla bita ásamt sætum kartöflum og gulrótum. 
Steikið laukinn og hvítlaukinn í olíunni þar til hann er gylltur og mjúkur. Bætið í 
sætu kartöflunum, gulrótunum og tímían. Hrærið í pottinum þannig að allt 
blandist vel saman í nokkrar mínútur og bætið síðan í vatni, krafti og eplasafa. 
Látið sjóða við lágan hita í 20-30 mínútur þar til allt er mjúkt. Setjið þá innihalds 
pottsins í mixara og mixið allt saman, hitið upp á nýjan leik og berið fram á diski 
með nýklipptum graslauk. Berið fram með próteinskertu brauði og góðu salati. 
 
Í uppskrift: Ca 25 Phe 
Í skammti: Ca 5 Phe 
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Grænmetissúpa með saffran 
 

Fyrir 2 
 
1 laukur 
1 rauð paprika 
2 gulrætur 
1/2 lítil rófa 
1 lítill biti sellerírót (50g) (19) 
5 dl vatn 
1/3 teningur fiskikraftur (3g) (20) 
½ poki saffran (ca ¼ tsk) 
Smá cayennepipar 
2 msk rjómi (30g) (35) 
Graslaukur 
 
Skerið allt grænmetið niður í litla bita. Látið grænmetið sjóða í kraftinum og 
kryddunum í 10 mínútur eða þar til grænmeti er farið að linast. Bætið þá 
rjómanum í og klippið graslaukinn yfir. Borið fram með grófu próteinskertu 
brauði og smjöri. 
 
Í uppskrift: ca 99 mg Phe. Í skammti: ca 50 mg Phe 
 

Lauksúpa 

Fyrir 6 
 
3 msk ólífuolía 
½ kg laukur (venjulegur eða púrrulaukur) 
4 hvítlauksgeirar 
3 tómatar 
½ tsk sykur 
örlítið salt 
1,2 L vatn 
1 grænmetisteningur (10g) (50) (prótein ca11g/100g t.d. Knorr) 
150 ml mysa (30) 
 
Skerið laukinn og hvítlaukinn í litla bita. Takið hýðið af  tómötunum og skerið þá 
líka í litla bita. Steikið laukinn í olíunni þar til hann er gylltur og mjúkur. Bætið í 
hvítlauk, tómötunum, sykri og salti og sjóðið í 10 mínútur. Bætið í vatni og teningi 
í ásamt mysu, hækkið hitann og látið sjóða vel langa stund þannig að súpan þykkni 
eða í a.m.k 30 min. Þynnið súpuna með vatni ef  nauðsynlegt er. Berið fram með 
góðu próteinskertu brauði. 
 
Í uppskrift: Ca 80 Phe 
Í skammti: Ca 15 Phe 
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      Grænmetispottréttir 
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Grunnur fyrir grænmetispottrétti 
 

Eldaðu grænmetispottrétti á grunni fersks eða frosins grænmetis og/eða 
rótarávaxta, 100-150 g á mann, ein eða fleiri tegundir. Notaðu kjötsoð, vatn, 
niðurskorna tómata eða tilbúna sósu af  einhverju tagi, t.d. pastasósu eða Stir-Fry 
sósu með litlu prótíni og láttu þetta sjóða þar til þykktin er orðin eins og þú vilt 
hafa hana. 
 

 Snöggsteiktu grænmetið í olíu eða smjörlíki, ef  vill með hvítlauki eða öðru 
kryddi eftir smekk, og helltu svo yfir sósuna eða tómatana sem fá að malla með. 
Bragðaðu súpuna til. 

 Það er líka hægt að hella sósu eða tómötum beint í pottinn með 
grænmetinu og sjóða þar til það mýkist. Hægt er að setja smávegis af  olíu eða 
smjörlíki út í undir lokin. 

 Ef  þú notar kjötkraft skaltu útbúa 3-4dl og jafna svo með ½ msk af  
maíssterkju eða blöndu með litlu prótíni í smávegis af  vatni ef  soðið er of  þunnt. 
Það er líka hægt að nota hluta af  súpuuppskriftinni með um 1/3 af  tilgreindu 
vökvamagni. 

 Berðu fram með pasta eða brauði með litlu prótíni eða kartöflum. 

 Grænmetispottréttir eru stundum fremur orkusnauðir nema í þá sé sett 
nokkuð mikil fita, einkum hvað barnaskammta varðar. Þess vegna þarf  að bera 
fram með þeim orkuríkt meðlæti, t.d. pasta og/eða brauð með litlu prótíni með 
smjörlíki og fituríka salatsósu á salatið. 

 Það er hægt að breyta fjölda hitaeininga í uppskriftum eftir þörfum án þess 
að hrófla við magni prótíns og fenylalanins með því að nota meiri eða minni olíu 
eða mjólkurlaust smjörlíki. 

 Ef  auka má fenylalanin er hægt að bæta við svolitlu af  þeytirjóma eða feitu 
crème fraiche við lok suðutímans, á að giska 1 msk á hvern skammt. Einnig er 
hægt að nota 13% hafrarjóma með helmingi minna af  prótíni og fenylalanini en 
líka helmingi minni orku. 

 Það er hægt að frysta pottrétti. Best er að þíða þá hægt og hita svo í 
skaftpotti eða örbylgjuofni. Það má líka þíða þá upp í örbylgjuofninum. Ef  notuð 
var maíssterkja eða sósujafnari getur rétturinn þynnst þegar hann þiðnar. Það má 
þykkja hann á nú með sósujafningi. 
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Kínversk grænmetissósa 
 

Frá Erlu 
 
Fyrir 4  
         
80 g sveppir 
80 g gulrót 
2 msk olía    
120 g sellerístilkar 
100 g kínakál                              
2 dl vatn 
¼ lítill ten (2g) grænmetiskraftur (prótein ca 11g/100g t.d. Knorr) (10) (eða vatn 
og grænmeti soðið saman til að búa til kraft) 
1 dl ananassafi 
2 msk vatn 
1 msk maizenamjöl (maíssterkja) 
60 g græn paprika 
60 g rauð paprika 
160 g agúrka 
¼ tsk engiferduft 
¼ tsk salt 
1 tsk sojasósa (<2,5g prótein/100g) (10) 
2 ananashringir 
  
Skerið grænmetið í skífur eða strimla. Hitið olíu á pönnu og steikið sveppi og 
gulrót í olíunni. Blandið selleríistilkum og kínakáli útí og látið malla smá stund. 
Blandið útí vatni og grænmetiskrafti ásamt ananassafa. Látið krauma í nokkrar 
mínútur þar til grænmetið er “soðið” . Hrærið maisenamjöl með örlitlu vatni og 
jafnið réttinn með maisena. 
 
Gúrku og papriku er blandað út í og látið krauma í 1 – 2 mínútur. Kryddið með 
engifer, salti og sojasósu og blandið að lokum ananasinum útí. 
 
Í uppskrift: ca 20 Phe 

Í skammti: ca 5 Phe 

 
Hugmynd: Gott með próteinskertu pasta, -hrísgrjónum eða -ristuðu brauði 
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Einfaldur og fljótlegur kínaréttur 
 

Fyrir 4   
           

1 dós niðursoðnir tómatar (ca 400g) (<1g prótein/100g) 
1/2 poki frosin kínablanda (250g) (Wok Chineese Findus, 1,5g prótein/100g) 
(125) (eða önnur frosin grænmetisblanda án bauna) 
100g frosið blómkál 
50g frosnar gulrætur 
1 msk tómatpúré (5) 
2 msk olía 
1 tsk sinnep 
Salt og pipar, 
Timjan 
Basilikum 
 
Í uppskrift: ca 130 Phe 
Í skammti:ca 30 Phe 
  
Setjið allt saman í pott og sjóðið í 10 mín. Kryddið eftir smekk. 
 
Hugmynd: Gott með ristuðu brauði eða soðnum hrísgrjónum. 
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Indverskur blómkáls og kartöfluréttur 
 

Fyrir 4 
 
600g blómkál (ca 1 blómkálshaus) 
2 stk kartöflur  (160g) (160) 
1 dl vatn 
1 stk gulur laukur 
2 tómatar 
½ tsk rautt chilli 
½ tsk gurkmeja 
1 tsk paprikuduft 
½  tsk salt 
½ dl matarolía 
2 msk ferskt koríander 
 
Skerið blómkálshausinn í jafnstóra bita. Afhýðið kartöflur og skerið þær í jafnstóra 
bita sem eru þó minni en blómkálsbitarnir. Afhýðið og saxið laukinn og skerið 
tómatana í teninga. Sjóðið kartöflur og blómkál í vatninu ásamt kryddi, lauk og 
tómat þangað til grænmetið er næstum soðið. Hellið þá vatninu af. Setjið olíuna á 
pönnu og steikið grænmetið á pönnunni þar til það er mjúkt. Stráið fersku 
koríander yfir áður en borið er fram. 
 
Í uppskrift: ca 160 Phe 
Í skammti: ca 40 Phe 
 
Berið fram með próteinskertum hrísgrjónum 
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Tælenskt grænmeti 
 

Fyrir 4 
 
3 hvítlauksrif 
1 rauðlaukur 
1 rautt chili 
4 gulrætur sneiddar frekar þunnt 
1/2 hvítkál skorið í strimla 
100g ferskt spergilkál skorið niður (165) 
1 rauð paprika í strimlum 
3 msk olía 
2 tsk soyasósa (<2,5g prótein/100g) (20) 
4 msk ostrusósa  (3,4g/100g) (104) 
1 msk púðursykur 
  
Skerið niður grænmetið, fræhreynsið chili og skerið smátt. Hitið wokpönnu og 
hellið olíu á pönnuna. Setjið hvítlauk og rauðlauk og steikið létt í olíunni. Bætið 
öðru grænmeti útí.  Steikið smástund milli tegunda og á meðan verið er að steikja 
grænmetið eru soyasósan og ostrusósan settar smátt og smátt út í. Steikt áfram í 
10 mín eða þar til hvítkálið er mjúkt en ekki of  steikt. 
 
Í uppskrift: ca 290 Phe 
Í skammti: ca 70 Phe 
 
Hugmynd: Hægt er að nota hvaða grænmeti sem er í stað þess sem er í 
uppskriftinni.  Berið fram með soðnum próteinskertum hrísgrjónum, -cous cous 
eða -brauði. 
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Kínarúllur      
 

Fyrir 4 

 
4 pönnukökur sjá tortilla uppskrift (10) 
 
Fylling 
1 tsk olía   
1/2 laukur, fínt saxaður   
1 stór gulrót, afhýdd og smátt söxuð   
2 stór kínakálslauf, söxuð í ræmur (40g) (14) 
1 msk baunaspírur (10g) (30)   
1/2 tsk söxuð steinselja   
salt og pipar eftir smekk 
 
olía til að pensla 
 
Hitið olíu á pönnu og steikið lauk, bætið útí gulrót, kínakáli, braunaspírum og 
kryddi. Látið malla í 2 – 3 mínútur og látið kólna aðeins. Fyllið pönnukökurnar, 
rúllið þeim upp og setjið á ofnplötu. Penslið með olíu og steikið við  200°C í 20 
mín eða þar til pönnukökurnar eru stökkar. 
 
Í uppskrift: ca 55 Phe 
Í pönnuköku: ca 15 
 
Berið fram með góðu salati 
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Indverskur eggaldinréttur 
 

Fyrir ? 

 
? pönnukökur sjá uppskrift XX (Phe ?) 
 
1 eggaldin (250g) (115) 
1 tsk matarolía 
1 tsk svört sinnepsfræ 
1 tsk cumin fræ 
50g rauðlaukur, saxaður 
1 grænn chili, fræhreinsaður og smátt saxaður (20g) (12) 
2 cm ferskt engifer, smátt saxað (3g) (1) 
40g  tómatur, saxaður 
¼ tsk garam masala kryddblanda 
¼ tsk turmerik 
½ tsk salt 
ferskt koríander 
  
Stingið gat á eggaldin á nokkrum stöðum og setjið á ofnplötu inn í ofn sem er 
stilltur á grill. Grillið þar til eggaldinið er mjúkt viðkomu. Takið þá af  grillinu og 
látið kólna. Skerið eggaldinið þá í tvennt og takið kjötið innanúr með skeið. Skerið 
grænmetið og takið til allt sem á að fara í réttinn. Hitið olíu á pönnu og setjið 
sinnepsfræin og cumin fræ á pönnuna og ristið. Bætið þá lauk útí og steikið þar til 
hann er aðeins farinn að taka lit. Bætið útí chili og engifer og hrærið vel saman. 
Setjið tómata útí ásamt turmerik, garam masala og eggaldinkjötinu og salti. Bætið 
vatni útí ef  þetta verður of  þurrt. Stráið fersku koríander yfir og berið fram með 
tortillakökunum. 
 
Í uppskrift: ca 130 + kökur mg Phe 
Í skammti: ca ?? + kaka mg Phe 
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Ratatouille 
 

Fyrir 4 
 
40g olía 
1 stk laukur (90g) 
300g kúrbítur (130) 
400g tómatar (hér má líka nota niðursoðna tómata, <1g prótein/100g) 
1 stk græn paprika (120g) 
1 stk rauð paprika (120g) 
1 geiri hvítlaukur 

½ tsk salt 

 

Skerið laukinn og kúrbítinn í sneiðar, paprikuna í geira og tómatana í teninga. 
Hitið olíuna i potti og stekið laukinn í olíunni og blandið úti kúrbít, papriki og 
tómat. Smakkið til með hvítlauk og salti og látið sjóða við vægan hita í 20 mínútur 
og smakkið til aftur áður en borið er fram.   
 
Í uppskrift: ca 230 mg Phe 
Í skammti: ca 55 mg Phe 
 
Borið fram með próteinskertum hrísgrjónum, -cous cous eða -brauði 
 
Hugmynd: Hér getur verið gott að gera stóra uppskrift og frysta inn í skömmtum. 
Gaman er að skipta út grænmeti og nota það sem er best á hverjum tíma árs. 
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Blómkál með hungangssósu   
 

Fyrir 1 

 

3 dl vatn 
½ tsk salt 
125 g blómkál 
2 cm blaðlaukur 
15 g rauðlaukur 
50 g kúrbítur (21) 
1/2 tómatur 
2 g grænmetiskraftur (1/4 lítill ten) (prótein ca 11g/100g t.d. Knorr) (10) 
3/4 dl vatn 
¼ tsk sinnep 
1 tsk hvítvínsedik 
1 tsk hunang 
½ tsk karrý 
½ tsk maizenamjöl 
1 msk vatn   
 
Setjið vatn og salt í pott og látið suðuna koma upp. Setjið blómkálið útí og sjóðið í 
3 mín. Skerið blaðlauk og rauðlauk gróft og kúrbít og tómat í sneiðar. Blandið 
saman grænmetiskrafti, vatni, sinnepi, ediki, hunangi og karry í pott og setjið 
grænmetið útí og sjóðið í 5 mínútur. Setjið meira vatn ef  þarf. Blandið saman 
maisenamjöli og vatni og setjið það útí og hrærið vel meðan sósan þykknar. 
Blómkálið sett á disk og sósunni helt yfir. 
 
Í uppskrift: ca 30 mg Phe 
Í skammti: ca 30 mg Phe 
  
Berið fram með próteinsnauðum hrísgrjónum eða brauði. 
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Karrýpottréttur með eplum   
 

Fyrir 1 
 
40 g laukur 
30 g gulrætur 
40 g sellerírót (30) eða rófa 
60 g kartöflur (60) 
2 cm blaðlaukur 
30 g epli 
50 g sveppir 
15 g rapsolía 
5 g karrý 
vatn 
2 g grænmetiskraftur (1/4 lítill ten) (prótein ca 11g/100g t.d. Knorr)  (10) 
20 g rjómi (25) 
½ tsk maízenamjöl (maissterkja prótein í 100g = 0.3) (<1) 
salt og pipar 
 
Saxið gróft lauk, gulrót, sellerírót og kartöflu. Blaðlaukur er skorinn í sneiðar og 
sveppir í fjóra hluta. Epli skorið í teninga. 
 
Setjið olíu í pott og karrý útí og látið brúnast aðeins. Setjið þá lauk, gulrót og 
steinseljurót útí og látið steikjast aðeins í um það bil 2 mínútur. Setjið kartöflur, 
epli og blaðlauk útí og látið steikjast í um það bil 3 mínútur í viðbót. Bætið vatni í 
pottinn þannig að það nái yfir grænmetið í pottinum og bætið grænmetiskrafti og 
bætið rjóma útí. Soðið í 10 mínútur við vægan hita. Blandið saman maizenamjöli 
og vatni og þykkið sósuna. Smakkið til með salti og pipar og ef  til vill karrýi. 
 
Í uppskrift: ca 125 mg Phe 
Í skammti: ca 125 mg Phe 
 
Berið fram með próteinsnauðum hrísgrjónum og góðu salati. 
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Grænn pottréttur með hvítlauk 
 

Fyrir 4 
 
2 msk ólífuolía 
½ púrrulaukur 
3 vorlaukar 
2 stórir hvítlauksgeirar 
200g kínakál 
60g brokkál/spergilkál (100) 
200g hvítkál 
50g frosið spínat (100) 
250ml vatn (bætið við ef  þarf) 
¼ grænmetisteningur (2 g grænmetiskraftur (prótein ca 11g/100g t.d. Knorr)  (10) 
½ tsk salt 
Ferskur malaður pipar (hvítur, svartur og jafnvel rósapipar) 
 
Skerið niður allan lauk, kál og brokkál/spergilkál í ræmur eða bita. Hitið olíu í 
stórri steikarpönnu og setjið allar þrjár tegundir af  lauk þar í. Steikið þar til 
laukurinn er orðin mjúkur (ca 4 min). Bætið grænkáli, hvítkáli og brokkáli úti og 
hrærið í þar til þeir hafa aðeins mýkst. Blandið þá spínati ásamt vatni og kryddi. 
 
Í uppskrift: ca 210 Phe 
Í skammti: ca 50 Phe 
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Sellerísæla 
 

Frá Sibbu (með aðstoð frá kínverskum vinum) 
 

Fyrir ?? 

 

Eitt selleribúnt 
Engiferrót (ca 2 cm), sneidd og söxuð smátt 
2 msk olía 
2-3 rauð piparkorn 
1/2 tsk salt 
smá niðurskorinn púrrulauk eða vorlauk í restina 
1/2  tsk sykur 

 

Þvoið sellerístönglana og hreinsið ef  á þeim eru blettir. Skerið stönglana í tvennt 
þversum. Sjóðið fullan pott af  vatni og látið sellerí stönglana í pottinn smá stund 
(blanch) þar til þeir breyta um lit (verða grænni). Snöggkælið síðan selleríið undir 
köldu vatni. Skerið svo hvern stöng langsum, hver biti á ekki að vera þykkari en 
grannur litlifingur. Skáskerið síðan stönglana í tommulanga (ca 2,5cm) bita. 

 

Geymið í vatni ef  bið er á eldun. Steikið engiferrótina í olíunni (gjarnan á wok 
pönnu) og bætið piparkornum ásamt salti. Hitið vel og bætið síðan selleríinu útí 
ásamt púrrulauk eða vorlauk og steikið á pönnunni um stund eða þar til selleríið er 
vel heitt en þó enn stökkt. Sykrinum er bætt í undir lokin. 

 

Í uppskrift: ca 0 Phe 
Í skammti: ca 0 Phe 

 

Hugmynd: Einnig má steikja allskyns grænmeti uppúr sama kryddi t.d kartöflur, 
kúrbít, kínakál, hvítkál og gulrætur. 
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Sveppasæla 
 

Frá Sibbu (með aðstoð frá kínverskum vinum) 
 

Fyrir 4 

 

120g sveppir 
1 msk olía 
1 hvítlauksrif 
4 cm púrrulaukur 

 

Sneiðið niður sveppina, dýfið þeim í sjóðandi vatn og leyfið suðunni að koma upp 
aftur (blanche). Veiðið þá sveppina uppúr vatninu og látið vatnið síga af  þeim. 
Brytjið hvítlauk smátt og sneiðið niður púrrulaukinn. Hitið olíu á pönnu og steikið 
fyrst hvítlaukinn, bætið svo púrrulauk útí og að lokum sveppunum. 

 

Í uppskrift: ca 0 Phe 
Í skammti: ca 0 Phe 
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Grænmeti í saffransósu 

Fyrir 4 
 
2 laukar 
3 tómatar 
½ L vatn 
Saffran á hnífsoddi (1/8 tsk) 
Örlítið salt 
Pipar 
2 msk ólífuolía 
25g smjör 
100g hvítkál 
150 g gulrætur 
150g kúrbítur 
150g næpa eða rófa 
¼ tsk chilliduft (má sleppa) 
25g frosnar grænar baunir (25) 
50g litlar rúsínur 
Dálítið af  ferskum kóríander og/eða steinselju 
 
Skerið allt grænmetið í bita. Setjið í pott ásamt vatni og saffranduftinu, saltið og 
piprið. Látið suðuna koma upp og bætið þá ólífuolíunni og smjörinu útí ásamt 
hvítkálinu, gulrótum, squash og hreðkum og chilliduftinu. Sjóðið í 30 mínútúr og 
bætið þá útí grænum baunum, rúsínum og ferskum kryddjurtum. Bætið í vatni ef  
þarf. Sjóðið um stund. Berið fram með próteinskertu cous cous. 
 
Í uppskrift: Ca 25 Phe 
Í skammti: Ca 5 Phe 
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Grænmetisbollur með karrýsósu 
 

Fyrir 6?? 
 
5 dl vatn 
¼ tsk salt 
1 poki gott frosið grænmeti í pokum (500g) (prótein < 1,2g í 100g) (200) 
1 tsk aromat 
½ tsk hvítlauksduft (5) 
½ tsk grænmetiskrydd frá Knorr 
½ - 1 dl próteinskert hveiti 
2 msk olía 
 
Sósa: 
soðið af  grænmetinu 
½ grænmetisteningur (4g) (20 mg Phe) 
1 dl kalt vatn 
2 msk próteinskert hveiti 
½ tsk karrý 
 
Látið suðuna koma upp á vatninu og setjið saltið og grænmetisblönduna út í. 
Slökkvið á hellunni og látið grænmetið bíða í pottinum um stund. Geymið soðið. 
Stappið grænmetið eða setjið í matvinnsluvél og maukið. Blandið kryddi og hveiti 
saman við og búið til deig. Mótið litlar bollur úr deiginu með matskeið og steikið á 
pönnu þar til þær hafa tekið lit. Látið suðuna koma upp á grænmetissoðinu og 
setjið hálfan grænmetistening út í.  Hristið saman vatn, hveiti og karrý og hellið 
hveitijafningnum út í soðið í mjórri bunu. Látið sjóða við vægan hita í 5 mín. 
 
Í uppskrift: 225 
Í skammti: ca 40 Phe 
 
Hugmynd: Berið fram með próteinskertum hrísgrjónum og góðu salati 
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Sellerírótarbuff       

 
6 buff 
                        
150 g soðnar kartöflur (150)                            
75 g soðin gulrót                                    
75 g soðið sellerírót (56) 
  
1 ½ msk. próteinskert hveiti 
2 msk rjómi 
3 msk próteinskert brauðrasp (t.d. aprotein-bruður (frá hvaða fyrirtæku?))                                                                          
2 msk olía 
1/3 tsk salt 
pipar eftir smekk   
1 tsk basilika. 
 
1 msk olía 
 
Sneiðið grænmeti og sjóðið í potti. Látið vatnið renna af  grænmetinu og bætið 
síðan öðrum hráefnum samanvið. Mixið saman í deig. Mótið buff   eða bollur og 
steikið á pönnu. 
 
Í uppskrift: ca 205 Phe 
Í buffi: ca 35 Phe 
 
Hugmynd: borið fram með soðnum próteinskertum hrísgrjónum sósu og góðu 
salati 

 

Rófustappa - meðlæti 
 

Fyrir 1 

 

2 dl vatn  
1/8 tsk salt 
150 g rófur, afhýddar og niðurskornar 
1 msk matarolía 
2 msk PKU Drink (Loprofin) (4) 
sykur að smekk 
pipar að smekk 

 

Setjið vatn og salt í pott og látið suðuna koma upp. 
Setjið rófurnar útí og sjóðið þar til þær eru mjúkar og 
hellið vatninu af. Setjið olíuna útí pottinn og stappið 
rófurnar eða hrærið með handþeytara, bætið PKU 
Drink útí. Kryddað með pipar og sykri. 

 

Í skammti: ca 0 mg Phe 
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Ofnbakaðir grænmetisréttir 
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Ofnbakaðir grænmetisréttir 
 

1. Skolaðu og hreinsaðu grænmetið og skerðu það í bita, sneiðar eða strimla, 
eða notaðu frosna grænmetisblöndu. 
2. Settu grænmeti/rótarávexti í sjóðandi léttsaltað vatn (1 tsk salt/ltr) eða 
grænmetissoð þannig að það fljóti rétt yfir og sjóddu þar til allt er orðið næstum 
því mjúkt. Helltu soðinu af. Það er líka hægt að snöggsteikja mjúkt grænmeti í 
smávegis matarolíu. 
3. Útbúðu það sem á að gratínera með. 
4. Smyrðu ofnfast form og helltu grænmetinu í það. 
5. Settu gratínið yfir og settu í 250°C heitan ofn í um 15 mínútur. 
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Marakóskur réttur 
 

Frá Dóru 
 
Fyrir 10 
 
700 g eggaldin 
700 g kúrbítur 
700 g sætar kartöflur 
500 g paprika 
2 stk laukur 
1 stk hvítlaukur 
2 msk cummin, ristaður og malaður 
4 msk kóríanderfræ, ristuð og möluð 
1 tsk turmerick 
2 tsk kanill, malaður 
2 tsk svatur pipar 
½ tsk negull 
3 dl tómatpurré 
500 g ætiþystlar, (marineraðir eða niðrsoðnir) 
½ ltr vatn 
½ dl söxuð steinselja 
½ dl saxað kóríander 
 
Sætu kartöflurnar og gulræturnar eru skrældar og skornar í snyrtilega bita. Sett í 
ofnskúffu, velt uppúr smá olíu, salti og pipar og bakað í ofni 180°c í um 10-13 
mín. Sama er gert við eggaldinið en bakað í um 15 mín, en kúrbíturinn í 5 mín. 
Hvítlaukurinn er skorinn í tvennt og eldaður á sárinu í potti í smá olíu þar til hann 
tekur á sig gylltan lit þá snúið við og eldaður á hýðinu í 1 mín í viðbót, veiðið hann 
uppúr pottinum, eftir smá stund er hægt að skjóta hvítlauksgeirunum úr hýðinu og 
þá má saxa  þá meira ef  vill. (þetta heitir að gylla hvítlauk). Lakurinn er skorinn í 
sneiðar og svitaður í pott með smá olíu síðan er kryddunum bætt útí. Séu notuð 
heil krydd er best að þurrrista þau á pönnu og mala í mortéli áður en þau eru sett í 
með lauknum. Setjið útí vatnið, tómatpurréið og niðurskorna ætiþystlana. Blandið 
saman foreldaða grænmetinu og sósunni og látið suðuna koma upp. Smakkið til 
með salti og þá er kássan klár. Í þennan rétt má setja næstum hvaða grænmeti sem 
er, t.a.m. kúrbít, eggaldin, kartöflur, papirku og svona mætti lengi telja. 
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Sætt grænmetiskarrý 
 

Frá Dóru 
 
Fyrir 10 
 
500 g gulrætur 
500 g steinseljurót 
500 g blómkál 
300 g sveppir 
500 g grasker 
200 g græn paprika 
2 stk laukar, í sneiðum 
½ msk kardimmommur, malaðar 
½ tsk negull, malaður 
2 msk kóríanderfræ, ristuð og möluð 
1 msk cumminfræ, ristuð og möluð 
2 msk turmerick 
2 msk brún sinnepsfræ, ristuð 
½ msk chilliduft 
1/2 dl engifer rifinn 
Vatn 
½ dl döðluchutney 
Salt 
 
Grænmetið er skrælt og skorið eins og við á, rótargrænmetið forbakað í 20 mín, 
graskerið í 15 mín. Laukurinn er svitaður ásamt kryddunum, vatn, engifer og 
döðluchuteney er sett út í, þá er sveppunum og blómkálinu bætt út í og látið malla 
í nokkrar mín. Þá má blanda saman við forbakaða grænmetið. 
 
 

Papriku og melónusalat með stjörnuanís 
 

Frá Dóru 

 
1 kg paprika 
1 kg  melóna 
4 stilkar sellerí 
½ dl eplasafi 
½ bunt kóríander, fínt saxað 
2 stk stjörnuanaís malaður  
Salt 
 
Paprikan er skornin í sneiðar og sett í heitan ofn 150°c í 4 mín, kæld. Melónana og 
selleríið skorið fínt niður. Öllu blanað saman 
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Primavera terta 
 
Ljúffeng terta 
 
Frá Unni 
 
Úr uppskriftinni fást 4-6 skammtar. 
 
 
Innihald: 
Deig: 
150 g soðnar kartöflur 
180 g (3dl) Loprofin hveiti 
1 tsk. salt 
75 g  smjörlíki 
½ dl vatn 
  
Fylling:   
100 g gulrætur 
200 g paprika 
150 g púrrlaukur 
200 g kúrbítur 
1 stk. (150g) spergilkál 
2 spsk. ólífuolía 
1 tsk. salt 
1 tsk pipar 
 
Sósa: 
2 msk. smjörlíki 
1 msk. Loprofin egglíki 
2 dl Loprofin mjólk 
½ tsk. salt 
1 tsk. pipar 
1 msk. Creme bonjour 
 
Deig: 
Flysjið kartöflurnar. Sjóðið kartöflurnar og látið þær síðan kólna. Hellið Loprofin 
hveiti og saltinu í skál. Brytjið smjörlíkið og kartöflurnar í bita og setið í skálina. 
Stappið innihaldinu í fínan massa. Bætið vatni út í, þar til deigið er orðið mjúkt. 
Fletjið deigið út í kökuformið. Bakið tertubotinn við 200°C í 10 mínútur. 
Sósa 
Bræðið smjörlíkið í potti. Hrærið saman við Loprofin hveiti, egglíki og loprofin 
mjólk. Látið sósuna sjóða í 2-3 mínútur. Bragðbætið með salti og pipar. Að lokum 
á að setjið creme bonjour út í. 
Tertan: 
Flysjið og rífið gulræturnar. Hreinsið og brytjið paprikuna, púrrlaukinn og 
spergilkálið í litla bita. Sneiðið kúrbítinn í þunnar sneiðar. Steikið grænmetið í 
olíunni. Byrjið á gulrótunum og spergilkálinu sem tekur lengsta tímann. Bætið 
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síðan paprikunni, púrrlauknum og kúrbítnum út í. Kryddið með salti og pipar og 
látið grænmetið sjóða í smá tíma með lokið á. Setjið grænmetið í tertuformið og 
hellið sósunni yfir. Bakið tertuna í forhituðum ofni við 225°C í 20 mínútur. Hægt 
að bera fram með Loprofin brauði. 
 
Uppskriftin gefur: 2080 kcal, 14,8 g protein 
¼ af  uppskriftinni gefur: 520 kcal, 3,7 g protein 
1/6 af  uppskriftinni gefur: 265 kcal, 0,9 g protein   
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Sætar kartöflur og rauðlaukur í coriander - 
meðlæti 
 

Frá Móður Náttúru 
 

Fyrir 1 

 

1 sæt kartafla 
1 rauðlaukur 
1.5 msk ólífuolía 
örlítið salt 
svartur pipar 
kóríanderfræ 
ferskur kóríander 

 

Skerið sætu kartöfluna og rauðlaukinn í fremur stóra bita. Blandið saman í eldfast 
mót. Setjið olíuna yfir ásamt svarta piparnum, kóríanderfræjum og saltinu. Bakið í 
ofni í ca 30 min við 180° Saxið ferskan coriander yfir áður en þetta er borið fram. 
Passar mjög vel með grænmetisbuffi. 

 

Í uppskrift: ca 0 Phe 
Í skammti: ca 0 Phe 
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Steikur og pylsur 
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Grunnur fyrir buff, bollur, 
snitsel og pylsur úr grænmeti 

 

 Það er auðvelt að rífa niður rótarávexti. Það er bæði hægt að sjóða 
kartöflur eða nota þær rifnar hráar. 

 Það þarf  að snöggsjóða spergilkál eða blómkál fyrst í vatni og síðan að rífa 
það eða hakka niður. 

 Grænmeti/rótarávextir á borð við gulrætur, sellerí, rófur, næpur, rauðrófur, 
kúrbít, spergilkál, blómkál og kartöflur henta vel. Gott er að blanda saman 
tegundum. 

 Ef  helmingur hráefnisins er soðnar kartöflur má líka minnka mjölblöndu 
með litlu prótíni um helming. Prótíninnihaldið eykst þó við það. 

 Auðveldast er að hræra deigið í matarvinnsluvél. 
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Gulróta og squash borgari 
 

Frá Unni (er í sænsku bókinni) 
 
Úr uppskriftinni fást um 8 buff 
 
150 g gulrætur 
50 g lauk 
150 g squash(kúrbítur) 
1 msk. persille 
180 g Loprofin Mix 
1 tsk. lyftiduft 
2 msk. olía, smjörlíki eða smjör 
½ dl vatn 
 
Flysjið  gulræturnar og laukinn og brytjið í litla bita. Skolið  kúrbítinn og brytjið í 
litla bita. Blandið grænmetinu saman. Setjið  persillu, Loprofin mix, krydd, vatn og 
lyftidufti  út í grænmetið og blandið saman (Það getur tekið tíma að fá hakkið til 
að loða saman). Búið til 8 borgara  (um 70 g á  stk.) og steikið við vægann hita í 
olíunni. Snúið borgurunum oft við. Steikið þar til borgararnir brúnast. Berið 
borgarann fram í grófu brauði með salati og sósu. 
 
Úr uppskriftin fást  (8 stk.): 870 kcal, 3,8 g protein 
Einn borgari (8 stk): 110 kcal, 0,5 g protein 
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Hamborgari úr kartöflum og rauðrófum 
 

8 stk 
 
150 g soðnar kartöflur (150) 
200 g niðursoðnar rauðrófur 
¼ tsk salt 
30 g laukur, saxaður smátt 
3 msk próteinsnautt hveiti 
¼  tsk hvítlauksduft 
salt 
  

olía til að steikja 

 
Saxið niður soðnar kartöflur og rauðrófur. Blandið öllum hráefnunum saman í 
skál og hrærið saman í deig. Smakkið til með salti. Hitið olíu á pönnu og steikið 
þunn buff. 
 
Í uppskrift: ca 150 Phe 
Í buffi: ca 20 Phe 
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Pylsur 
 

Frá Höllu 
 
10 stk 
 
190 gr próteinskert brauð 
60 gr  gulrætur 
125 gr kartöflur (125) 
1 tsk hvítlauksduft   
1 tsk salt 
1 tsk edik 
¼ tsk paprikuduft 
¼ bolli tómatsósa (50g) (20) 
1 msk egg replacer (Loprofin) 
3 dropar rauður matarlitur 
3 dropar grænn matarlitur 
 
próteinsnautt hveiti (magn?) 
2 msk matarolía 
 
Sjóðið kartöflur og gulrætur í potti, látið vatnið renna af  og maukið. Skerið 
brauðið í strimla eða teninga og setjið í skál. Blandið öðrum hráefnum saman við 
og myljið saman í höndunum í nokkurn tíma. Setjið svo saman við smá og smá af  
próteinsnauðu hveiti þar til að deigið festist ekki við hendurnar eða hægt að móta 
kúlur. 
 
Vigtið deigið og deilið því í 10 jafnstóra hluta. Rúllið hvern bita í pylsuform og 
steikjið á pönnu við vægan hita til að húða hverja hlið pylsunnar. Pylsurnar má svo 
frysta. 
 
Í uppskrift: ca 145 mg Phe 
Í pylsu: ca 15 mg Phe 
 
Hugmynd:  Borið fram eins og venjulegar pylsur í pylsubrauði (sjá uppskrift bls) 
með tómatsósu, steiktum lauk og sinnepi eða með próteinskertri kartöflustöppu 
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Norskar pylsur 
 
Frá den Norske PKU forening 
 
7 stk 
 
160 g kaldar kartöflur sem hafa verið soðnar án hýðisins (160) 
30g tómatsósa (11) 
Ca. 35g próteinsnautt hveiti 
salt, pipar eða önnur kryddblanda 

 

Rífið kartöflurnar á grófu rifjárni. EKKI hræra í þeim eftir að hafa rifið þær niður. 
Bætið tómatsósunni, mjölinu, salti og pipar útí ásamt öðrum kryddum ef  óskað er. 
Hrærið varlega saman svo deigið verði ekki seigt. Rúllið deigið upp í pylsur á 
mjölaðri borðplötu. Látið hverja pylsu vega 30-35g. Steikið pylsurnar í smjörinu á 
meðal heitri pönnu þar til yfirborðið er gyllt. Berið pylsurnar fram eða kælið og 
frystið. 

 

Í uppskrift: ca 170 Phe 

Í pylsunni: ca 25 Phe 
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Grill og grillréttir 



 

87 

 

Það er auðvelt að grilla 
 

Það er auðvelt að grilla flest grænmeti, rótarávexti, sveppi, grænmetisbuff  og -
pylsur og ýmsar tegundir fastra ávaxta. Gott er að grilla papriku, eggaldin, kúrbít, 
sveppi, lauk, púrrulauk í bitum, maískólfasneiðar, skorið spergilkál, smátómata, 
rósakál og kartöflur. 
 

 Grillaðu grænmeti í sneiðum eða skerðu það í bita og þræddu upp á pinna. 
Gott er að grilla smátómata, litla lauka og sveppi heila á pinna. Hægt er að fá 
grillpinna keypta í matvöruverslunum. 

 Ýmsar tegundir grænmetis og rótarávaxta þarf  að snöggsjóða fyrst svo þeir 
nái að mýkjast á grillinu. Hreinsaðu grænmetið og skerðu í hæfilega stóra bita og 
snöggsjóddu það svo í léttsöltuðu vatni eða í örbylgjuofni. Síðan seturðu hreinsað 
og skorið grænmetið í fat með nokkrum msk af  vatni, breiðir yfir og lætur sjóa á 
grillinu í nokkrar mínútur. 

 Það er líka hægt að mýkja rótarávexti með því að byrja að grilla þá nálægt 
eldinum þannig að ávöxturinn fái á sig lit en svo að færa þá yst eða fjærst frá 
eldinum og láta mýkjast þar. 

 Það er einfaldast að pensla eða úða matinn með olíu og krydda svo eftir 
smekk en líka er hægt að kaupa sérstakar kryddolíur eða búa til 
kryddvökva/grillolíu sjálf(ur). 

 Ef  gljúpt grænmeti, t.d. eggaldin, kúrbítur eða sveppir, er látið liggja í 
kryddvökva fyrst, verður það mun bragðmeira. Grænmetið þarf  að standa um hríð 
svo vökvinn renni frá, annars myndast mikill reykur. 

 Berðu grillaðan mat fram með salati og/eða brauði með litlu prótíni ásamt 
t.d. jurtakrydduðu smjöri eða góðri kaldri sósu. 

 Ef  ekki hentar að grilla úti er hægt að gera það í ofni á rist eða í ofnföstu 
fati. 

 Grillaðu ávexti í sneiðum, t.d. ananas eða epli, eða á grillpinnum, t.d. 
papaya, mangó, nektarínur eða epli í bitum. Gljúpari ávexti er hægt að grilla 
innpakkaða í álpappír og banana í hýði. Það er skemmtilegur og ljúffengur 
eftirréttur þegar grillað er utandyra. Meðlæti gæti verið berjasósa, þeytirjómi og 
vanillusósa eða ís með litlu prótíni. 
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Það er einfalt og þægilegt að grilla grænmeti og um að gera að nota 
hugmyndaflugið. Grænmetið hér á eftir er á græna listanum. 

 

Paprika 
Fyrir 4 

 

1 gul paprika 
1 rauð paprika 
 

Skerið paprikuna í tvennt og takið kjarna og hvíta himnu innan úr. Grillið með 
hýðið á grindinni í um það bil 15 min eða þar til hýðið er byrjað að brúnast. 

 

 

Zúkkíní  (kúrbítur) 
Fyrir 4 

 

1 zúkkíní / kúrbítur 
örlítið salt og grófur svartur pipar 

 

Skerið grænmetið í sneiðar eftir endilöngu og grillið í um það bil 15 min á báðum 
hliðum. Saltið og piprið. 

 

 

Tómatar 
Fyrir 4 

 

2 tómatar 
örlítið salt,  grófur svartur pipar og basilika. 
 

Skerið í helminga og grillið í um það bil 15 min á báðum hliðum. Saltið ef  vill, 
piprið og kryddið jafnvel með smá basiliku. 

 

Eggaldin 
Fyrir 4 

 

1 eggaldin 
olía 
örlítið salt og grófur svartur pipar 

 

Skerið í sneiðar eftir endilöngu og saltið létt og látið standa í 5 mín. Þerrið saltið 
af  með pappír,  penslið með olíu  og grillið í um það bil 15 min á báðum hliðum. 
Saltið og piprið. 
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Rófa eða rauðrófa 
Fyrir 4 

 

1 lítil rófa eða rauðrófa, 200g 
Örlítið salt og grófur svartur pipar 
 

Þvoið rófuna vandlega og skerið í geira. Grillið í um það bil 30 mín á báðum 
hliðum  ekki alveg á miðju grillinu þar sem hitinn er mestur heldur frekar til 
hliðanna. 
Saltið og piprið. 

 

 

Fennika 
Fyrir 4 

 

2 stk fennika / fennkál 
olía 
Salt og grófur svartur pipar 
 

Skerið fennkálið í tvo hluta, penslið með olíu og setjið á grillið og grillið í um það 
bil 10 mínútur eða þar til fennkálið er mýkra viðkomu. Saltið og piprið. 
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Kaldar sósur 
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Sósur 
 

Sósur eru mikil blessun, hvort sem þær eru heitar eða kaldar. Þær geta verið 
sterkar, mildar, frísklegar, kjarnmiklar, súrar eða sætar og þær gera okkur kleift að 
breyta bragði rétta eins og hverjum og einum hentar. 
 
Kaldar sósur 
 
Hér eru nokkur dæmi um kaldar sósur: 
 
Úr olíu, t.d. pestó, majónes eða vínedik með kryddi af  ýmsu tagi. 
 
Úr rjóma, með crème fraiche eða þeyttum rjóma sem bragðbættur er með ýmiss 
konar kryddi, jurtum, grænmeti eða ávöxtum. Gott er að blanda crème fraiche og 
majónesi saman og síðan að bragðbæta eftir smekk. Má þynna út með vatni eða 
Loprofin-drykk uns sósan er orðin hæfilega þykk. 
 
Úr smjöri, t.d. hollandaise- eða bérnaise-sósur. 
 
Úr grænmeti eða ávöxtum, t.d. tómatsósa, salsa eða chutney. 
 
Úr seyði af  höfrum eða kókós, sem hafrarjómi eða kókósrjómi/mjólk. 
 
Úr repjuolíu og kartöflu/maíssterkju (Rapsy Frutty) án sykurs. Rapsy Frutty 
er duft sem blandað er með vatni þar til það fær kremaða áferð og má nota í stað 
crème fraiche. 
50 g Rapsy Frutty duft í 2 dl af  vatni hefur crème fraiche áferð og 35 g í 2 dl hefur 
svipaða áferð og súrmjólk. Varan innheldur hvorki prótín né fenylalanin. Gott er 
að láta blönduna standa um hríð og taka sig, t.d. í kæliskáp yfir nótt. 
 
Gott er að nota soðnar kartöflur eða brauð til að binda saman olíu, vökva og 
grænmeti í sósum í stað eggja. 
 
Til er fjölbreytt úrval af  sósum og sjálfsagt að prófa sig áfram. Þeytirjóma má 
skipta út fyrir rjómalíki, hafra- eða kókosrjóma. Hægt er að nota Rapsy Frutty og 
jafnvel hafrarjóma í stað crème fraiche. Þykktin verður þó ekki jafn góð með 
hafrarjóma. 
Það er yfirleitt fljótlegt að hræra saman kalda sósu, ekki síst ef  fyrir hendi er 
blandari eða matarvinnsluvél. Þannig tæki eru þó ekki nauðsynleg. Flestar kaldar 
sósur má geyma dögum saman í kæliskáp, að undanteknum sósum með avókadó 
sem neyta þarf  samdægurs. 
 
Ýmsar tegundir af  köldum sósum fást einnig keyptar tilbúnar. Það er nær útilokað 
að segja nákvæmlega fyrir um fenylalaninmagnið í svo litlum skömmtum sem 
matskeið, miða verður við heildarskammtinn. 
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Majónes 
 
Úr sænsku bókinni 
 
2,5 dl 
1 eggjarauða 
2 tsk sinnep (helst Dijon) 
2 tsk ljóst vínedik 
½ krm salt (nema þú notir Dijon-sinnep) 
2 dl bragðdauf  olía, t.d. repjuolía 
½ krm hvítur pipar 
 
Það er vitaskuld hægt að kaupa ýmsar tegundir af  majónesi með margskonar 
bragði og fjölbreytilegu fituinnihaldi en ekkert jafnast þó á við heimatilbúið 
majónes. Það er fljótlegra og einfaldara að búa það til en ætla mætti. 
 
Gættu þess vel að öll efnin og skálin líka séu nokkurn veginn jafn heit, það er köld 
eða við stofuhita. Hægt er að nota majónes sem grunnþátt í fjölmargar kaldar 
sósur. Út í það má setja rjóma af  öllu tagi, vatn, Loprofin-drykk, grænmeti og 
krydd. Ef  þú vilt sniðganga orkuríkt majónes skaltu nota fituskert eða fitulaust 
majónes sem inniheldur 1 g prótín/100 g. Tilbúið 80% feitt majónes inniheldur 
0,8 g af  prótíni. 
 
Hægt er nota hrærivél til að búa til majónes en það er lítið seinlegra að hræra það í 
höndunum og svo sparar það uppþvott. 
 
1. Blandaðu eggjarauðu, sinnepi, vínediki og salti í skál með hvelfdum botni 
eða hrærivélarskál. Ef  þú hrærir í höndunum skaltu hafa skálina á stömu undirlagi 
svo hún haldist kyrr. 
2. Bættu olíunni varlega út í um leið og hrært er áfram, fyrst í dropavís og 
síðan í fínni bunu. Sé olíunni helt of  hratt út í getur sósan skilið sig. 
3. Smakkaðu sósuna til með nýmöluðum hvítum pipar og salti, ef  vill. 
4. Má geyma í kæliskáp í um 3 sólarhringa. 
 

 Bera má sósuna fram eins og hún er með heitu eða köldu grænmeti eða 
bragðbæta hana að vild. 
 
Uppskriftin gefur: 1670/7014 kj kcal, 3,5 g protein og 150 mg FA 
Hver dl. af  uppskriftinni gefur: 670 kcal, 1,4 g protein 
Hver msk af  uppskriftinni gefur: 100 kcal, 0,2 g protein   
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Rhode Island – hamborgara dressing 
 

Frá Unni (úr sænskur bókinni) 
 
Uppskriftin gefur 2 dl 
   
½ dl fljótandi smjörlíki 
½ dl sýrður rjómi 
½ dl Chilidressing (hægt að nota minna til að fá mildari dressingu)  
 
Möguleiki er að nota 2 tsk karrý í staðinn fyrir chilið. 
  
Blandið öllum innihaldsefnum saman og bragðbætið með salti. Látið sósuna 
standa í a.m.k.  30 mínútur í ísskáp áður hún er borin fram. 

  
Hægt að búa til sósur með öðrum bragefnum og kryddum.   

 
Uppskrifin gefur : 940 kcal/3948 kj, 3 g prótein 
Ein msk.: 45 kcal/189 kj, 0,15 g protein 
 
 

Sólskinssósa 
 

Fyrir 5 
 
1 ½ dl ólífuolía 
¾ dl sítrónusafi 
¾ dl appelsínusafi 
1 tsk tómatmauk 
1 geiri hvítlaukur 
50 g blaðlaukur 
½ búnt fersk basilíka 
smá sjávarsalt og nýmalaður pipar 
 
Setjið allt hráefnið í matvinnsluvél og blandið vel saman. 
 
Í uppskrift: ca 0 mg Phe 
Í skammti: ca 0 mg Phe 
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Salatsósa - grunnuppskrift 
Úr sænsku bókinni “Mat med mindre protein” 

1 msk sítrónusafi eða edik 
1 msk vatn 
2 msk olía 
Örlítið jurtasalt (t.d. Herbamare <¼ tsk) 

Til að bragðbæta er hægt að nota: 
1 msk dill 
eða 1 hvítlauksrif 
eða 1 tsk sinnep 
eða 1 tsk tómatkraftur 
eða 1 tsk dragon eða basilika (þurrkuð krydd) 
eða 1 msk steinselja, fersk 

Í uppskrift: ca 0 Phe 
Í skammti: ca 0 Phe 
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Salat dressingar 
 

Góð ráð frá Dóru 
 
Notið ávaxtasafa í sem grunn í dressingar, bætið út í grænmeti og ávöxtum og 
kryddjurtum, kryddið til með salti og pipar. Allt hakkað saman í blandara  eða með 
töfrasprota. Þannig er hægt að minka olíu notkun til muna. Ágætt er að hafa allt í 
dressingunni sem manni finnst gott að borða hrátt. ( gulrætur, papriku, epli, perur, 
myntu o.s.fr). 
 

Kryddsmjör 
 

Heimagert og litfagurt kryddsmjör þrungið bragði og ilman hæfir ekki síður með 
bökuðum eða grilluðum kartöflum en heitu grænmeti eða nýsoðnu pasta. Og svo 
má líka nota það á ristað brauð í stað venjulegs smjörs. 
 

Bragðbættu smjörið nákvæmlega eins og þér hentar 
Hrærðu jurtum, fínhökkuðu grænmeti, kryddi eða jafnvel ávöxtum saman við 
smjörlíki eða smjör. Settu það á smjörpappír og búðu til rúllu sem geymd er í 
kæliskápnum. Skerðu smjörið í sneiðar eða berðu það fram í skál. Má frysta. Það 
er líka hægt að kaupa ýmsar tegundir kryddsmjörs. Prótíninnihaldið skiptir litlu því 
yfirleitt notar maður svo lítið magn af  smjöri. 
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Heitar sósur og jafningar 
 

(Sjá líka Pastasósur í kaflanum um hrísgrjón og pasta) 
 
Soð 
Heita sósu má gera úr grænmetis-, sveppa- eða kjúklingasúputeningum, soði af  
sveppum eða grænmeti, síuðu grænmeti, Loprofin-drykk eða öðru mjólkurlíki, 
víni, rjóma + vatni eða öðru soði. 
 
Það er smekksatriði hve mikið notað er af  tilbúnum kjötkrafti því hann inniheldur 
bæði bragðefni og salt. Framleiðendur nota auk þess mismunandi mikið af  salti. 
Oftast er miðað við 1 súputening eða 1½ msk af  soði í 5 dl af  vökva. Það finnst 
mörgum jaðra við að vera of  salt, ekki síst ef  notast er við súputeninga. 
 
Þeyttum rjóma má skipta út fyrir hafrarjóma eða annan rjóma með 1-2 g 
prótín/100 g. 
 
Hægt er að nota aðra tegund prótínskerts mjólkurlíkis en Loprofin-drykk. 
  
5 dl eða 1 grænmetis- eða kjúklingasúputeningur inniheldur 20 mg FA 
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Barbeque sósa 
 

Fyrir 4 
 
2 hvítlauksgeirar 
2 msk olía 
1 1/2 dl tómatsósa (60) 
4 msk Worcestershiresósa 
2 tsk karrý 
 
Saxið hvítlaukinn smátt og steikið í olíunni. Hrærið tómatsósunni útí ásamt 
Worcestershiresósunni og karrýinu. Látið sjóða saman í 2 mínútur. 
 
Í uppskrift: ca 60 mg Phe 
Í skammti: ca 15 mg Phe 
 
 

Brún sósa 
 

Fyrir 4 
 
4 msk olía 
3 dl PKU Drink (Loprofin) (38) 
1 dl vatn 

4 tsk maizenamjöl (2) (hér er átt við maissterkju, prótein í 100g = 0.3) 
4 msk vatn 
1 tsk dökk sojasósa (15) 
¼ tsk paprikuduft 
salt og pipar eftir smekk 
 
Blandið öllu saman í pott og látið sjóða í 2-3 mínútur. Hrærið í á meðan.   
 
Í uppskrift: ca 55 mg Phe 
Í skammti: ca 15 mg Phe 
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Hvít grunnsósa með tilbrigðum 
 

Fyrir 4 
 
4 msk olía 
3 dl PKU Drink (Loprofin) (38) 
1 dl vatn 

4 tsk maizenamjöl (2) (hér er átt við maissterkju, prótein í 100g = 0.3) 
4 msk vatn 
Salt, pipar, paprikuduft 
 
Blandið öllu saman í pott og látið sjóða í 2-3 mínútur. Hrærið í á meðan.   
Bragðið til með salti, pipar og paprikudufti. 
 
 
Í uppskrift: ca 40 mg Phe 
Í skammti: ca 10 mg Phe 
 
 
Hugmyndir:  Bætið einhverju af  eftirfarandi útí sósuna allt eftir löngun og smekk. 
 
Piparrótarsósa: 1 tsk af  piparrót útí (4) – bragðast vel með rauðrófum og 
kartöflum. 
 
Sítrónusósa: bætið ½ msk af  fínt söxuðum lauk útí sósuna áður en hún er soðin. 
Bætið útí 1 msk af  sítrónusafa og ¼ tsk estragon í lokin. Passar vel með nánast 
öllum grænmetisréttum svo sem grænmetisbuffum. 
 
Tómatsósa: blandið 1 msk tómatþykkni (6) og ½ msk fínt söxaðri steinselju útí. 
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Karrýsósa 
 

Fyrir 2   
 
2 msk olía 
1 tsk karrý 
2 dl vatn 
¼ lítill ten (2g) grænmetiskraftur (prótein ca 11g/100g) (10) (eða vatn og grænmeti 
soðið saman til að búa til kraft) 
1 dl PKU Drink (Loprofin) (26) 
¼ tsk paprikuduft 
2 msk maizenamjöl (3) (hér er átt við maissterkju, prótein í 100g = 0.3) 
4 msk vatn 
 
Setjið olíu í pott ásamt karrí og látið það brúnast aðeins. Setjið vatn, kraft og PKU 
Drink útí ásamt paprikudufti. Hrærið maizenamjöl út í vatninu og hellið útí sósuna 
og Sjóðið í 2 mínútur og bragðið til . 
 
Hugmynd: Þessi sósa er góð með grænmetisbuffum. 
 
Í uppskrift: ca 40 mg Phe 
Í skammti: ca 20 mg Phe 
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Bökur, pitsur og vorrúllur 
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Bökur, deig og fyllingar 
 

Baka er fínn réttur sem mettar vel og má útbúa fyrir fram. Baka er borin fram 
ýmist heit eða köld og hentar vel sem nestismatur eða millimáltíð. 
 

 Það má frysta bökur (látnar þiðna hægt í kæliskáp) og það má bæði frysta 
forbakaðar bökuskeljar og tilbúnar bökur sem svo eru hitaðar upp í venjulegum 
ofni eða örbylgjuofni. 

 Best er að frysta bakaða bökuskel í bökunarformi, má vera einnota álform. 
Setja má hvers konar fyllingu sem er í frosnu bökuskelina og síðan baka eins og 
venjulega ófrosna böku. 

 Ef  þú vilt frysta tilbúna böku er einfaldast að láta hana kólna og svo að 
skera hana niður í hæfilega skammta sem pakkað er í ál- eða plastþynnu áður en 
þeir eru frystir. 

 Ef  þú býrð til bökur í skammtastærð skaltu hafa ofninn um 25° heitari en 
annars og stytta bökunartímann um á að giska 1/3. 

 Hitaðu frysta böku í ofni við 225° í 8-10 mínútur eða í skammtastærðum í 
örbylgjuofni í 1-2 mínútur. Áferðin verður þó heldur deigkenndari en í venjulegum 
ofni. 
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Pæ með sveppum og lauk 
Fyrir  6 

 
2 msk matarolía 
225 g laukur, sneiddur   

110 g  sveppir, saxaðir 

4 gulrætur, í þunnum sneiðum 

 

Sósa: 
75 g próteinsnautt hveiti   
50 g smjör 
500 ml vatn 
1 tsk sinnep 

 

Salt: 

Söxuð steinselja   
 

Pajbotn: 

225 g próteinsnautt hveiti   
110 g smjörlíki (hefðbundið próteinsnautt) 
90 ml vatn 
  
Setjið olíuna á pönnu og steikið laukinn í eina mínútu, bætið sveppunum útí og 
steikið saman. Bætið síðan gulrótunum útí. Allt sem á að fara í sósuna er sett í pott 
og hrært í á meðan þykknar. Bragðið þá til með örlitlu salti og saxaðri steinselju og 
bætið að síðustu steikta grænmetinu útí. Hnoðið saman öllum hráefnum í 
pajbotninn. Formið síðan annað hvort eitt stórt pæ eða setjið í fjögur minni form. 
Setjið fyllinguna í skálina eða skálarnar og bakið í 30–35 mínútur við 200°C. 
 
Í uppskrift: ca 0 mg Phe 
Í skammti: ca 0 mg Phe 
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Tortilla 
 

Frá Erlu 
 
stk ???   
                         
70 g próteinsnautt hveiti (Semper) 
10 g Husk (8) 
1/2 tsk egg replacer (Loprofin) 
1/4 tsk salt 
3/4 dl (75 ml) heitt vatn (næstum sjóðandi) 
3/4 msk olía 
 
Blandið hveiti, husk, egg replacer og salti saman. Bætið olíu og heitu vatni úti og 
hnoðið deigið þar til það er samfellt. Fletjið það síðan út mjög þunnt þar til að er á 
stærð við pönnu heimilisins. Bakið á heitri pönnunni og snúið við nokkrum 
sinnum. Kökurnar eiga að hafa dröfnótt útlit ekki stóra brennda bletti. Hafið 
matardisk inni í plastpoka á borðinu meðan steikt er og leggið steiktar kökurnar á 
diskinn með bökunarpappír á milli. Passið að hafa pokann alveg lokaðan þess á 
milli svo gufan sleppi ekki út. Þetta kemur í veg fyrir að kökurnar harðni. 
 
Í uppskrift: ca 10 Phe 

1...1..1.1.1   

Hugmyndir að fyllingu í eina tortillu: 
Milda salsasósu í rönd í miðjuna á tortillunni (<1g/100g) (15g) (6) 
Kínakál eða jöklasalat niðurskorið 
Gúrkubitar 
Tómatbitar 
Gular baunir (35g) (50) 
Paprika í öllum litum 
Púrrulaukur 
Grænar ólífur (10g) (5) 
eða hvað annað grænmeti sem ykkur finnst gott.   
Sumir setja svolítið af  Picnic kartöflustráum (10g) (35) (100g = ca 350 Phe) eða 
muldar kartöfluflögur með (<7,5g próten/100g) (100g = ca 350 Phe). 
 
Fylling: ca 95 Phe 
 
Tortillakökunum er svo rúllað upp, brotið uppá endann á þeim og þær borðaðar 
af  bestu lyst. 
 
Frá Erlu: Kristþór og Gísli vilja þetta helst inn í tortillurnar: 
Ferskt grænmeti (gúrku, rauða papriku, kínakál, púrrulauk) 
Picnic kartöflustrá (35) 
Milda salsasósu 
Dippas ostasósu 15g (15) 
Smá sýrðan rjóma (18%) (15g)(20) 
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Fylling: ca 75 Phe 
 
Hugmynd:  Það er hægt að baka fleiri tortillakökur og frysta. Tvöföld uppskrift er til 
dæmis þægilegt magn að vinna með. Tortillakökurnar geymast í plastpoka í kæli í 
1-2 sólarhringa. Tortillakökurnar er einnig hægt að nota með indverskum mat svo 
sem chapati.    
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Pirog-bökur - deig og fyllingar 
 

Pirog-bökur geta verið af  ýmsum stærðum og haft margs konar fyllingu. Þær 
henta vel sem hádegis eða kvöldverður, með salati, sem millimáltíð fyrir 
glorhungraða unglinga, kaldar í nestispakkann eða sem smáréttir á hlaðborði. 
  
Pirog-bökur má frysta tilbúnar og hita í örbylgjuofni í 1-2 mínútur en best er þó 
að hita þær í venjulegum ofni við 225°C í um það bil 8 mínútur. Ef  maður vill 
flýta fyrir sér má líka frysta tilbúna fyllingu. 
 
Til eru uppskriftir að fjöldamörgum fyllingum en það má líka nota 
grænmetisjafning, pastasósu, gríska eggaldinhræru, Ajvar Relish eða annað sem 
fellur í kramið. Hvers vegna ekki að reyna ávexti, t.d. appelsínusneiðar með 
smávegis af  kanelsykri á? 
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Pitsur - deig og fyllingar 
 
Það er þægilegt og hagkvæmt að eiga nokkra pitsubotna í frystinum. 
 
Þetta má gera á ýmsa vegu: 
1. Frystu hrátt deigið þegar það er búið að lyfta sér. Flettu deigið út í 
viðeigandi stærð og frystu botnana fyrst í pitsaformi eða álformi. Þegar þeir hafa 
frosið er hægt að taka þá úr forminu og setja í plastpoka. Taktu svo botnana fram 
og leggðu á ofnplötu, settu fyllinguna á og steiktu eins og venjulega. 
2. Frystu botnana eftir að hafa forsteikt þá við 250° í 6-7 mínútur. Frystu 
botnana hvern fyrir sig í álþynnu. Fyllingu má svo setja á bæði frosinn og 
hálfþíddan botn og steikja eins og venjulega. Botninn getur orðið fremur þurr því 
hann er bakaður tvisvar. 
3. Frystu tilbúnar pitsur, heilar eða í sneiðum. Þær má hita í örbylgjuofni í 1-2 
mínútur eða undir grillinu í venjulegum ofni í 3-5 mínútur. Fylgstu vel með. 
 

 Deigið heppnast best sé það hnoðað í matarvinnsluvél með hnífi. 

 Það er líka hægt að nota lyftiduft í deigið til að flýta fyrir. 
 
 

Pitsabotn 
 

Frá Hildi á Höfn og Sibbu 
 
Fyrir 4 
 
500g próteinskert hveiti 
2 tsk þurrger (60) 
1 tsk hvítlaukssalt 
1 tsk pizzakrydd frá Pottagöldrum 
1 mæliskeið Husk (5g) (4) 
4 dl volgt vatn 
3 msk matarolía 
  
Öllu þurrefni er blandað saman. Síðan er olíu og vökva bætt útí og degið hrært og 
hefað í brauðvélinni. Að því loknu er degið sett á bökunarplötu sem er klædd með 
smjörpappír og smurt jafnt á plötuna með spaða og etv penslað með olíu eða 
hvítlauksolíu yfir degið. 
 
Bakið við 220°C í blástursofni í ca 10-15 min. Passið að botninn brenni ekki.   
  
Í uppskrift: Ca 65 Phe 
Í skammti: Ca 15 Phe 
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Grunnpitsa 
 

Algengast er að nota tómatsósu á pitsur en það má líka nota salsa, pressaða 
tómata, Ajvar Relish, matreiðslusósur, ratatouille, sveppaþykkni eða tapenade 
(ólífuolíuhræru). Það er jafnvel hægt að sleppa sósunni alveg og úða bara smávegis 
af  olíu yfir grænmetið, t.d. með olíusprautukönnu sem oft getur komið sér vel. 
 
Ofan á sósuna leggur maður grænmeti og/eða ávexti að vild í ræmum eða bitum. 
Best er að léttsteikja lauk og rótarávexti, gjarna grófrifna, á pönnu í smávegis af  
olíu áður en þeir fara á pitsuna. Það má líka léttsteikja ferska sveppi en þeir henta 
einnig vel sem álegg ferskir og sneiddir. 
 
Kryddaðu með órigani, basilíku, pitsukryddi og jafnvel hvítlauki, pipar og salti. 
Gott er að úða yfir ólífuolíu, dreifa hollandaise- eða bérnaisesósu yfir og steikja 
svo. Berðu réttinn fram með salati. 
 
(Í sænsku bókinni eru margar uppskriftir af  pitsufyllingum hér.) 
 
 

Pitsasósa 
 

Fyrir 4 (á eina bökunarplötu) 
 
60g laukur 
2 msk olía 
1 dós niðursoðnir tómatar (<1g prótein/100g) (400g) 
4 geirar hvítlaukur, pressaður 
2 msk tómatmauk (30g) (25) 
2 tsk basilíka 
2 tsk mejram 
2 tsk timjan 
1/1 tsk salt 
smá pipar 
 
Hakkið laukinn smátt. Hitið olíuna í potti og steikið laukinn í olíunni. Blandið öllu 
öðru sem á að fara í sósuna útí. Látið sjóða í 25 mínútur.   
 
Hugmynd: Þessi sósa er líka góð sem pastasósa eða með steiktum kartöflum. 
 
Í uppskrift: Ca 25 Phe 
Í skammti: Ca 6 Phe 
 
Hugmynd: Einnig er hægt að nota eina dós af  Hunts - Seasoned tomato sauce for 
pizza (400g) (1g prótein/100g) – á eina bökunarplötu (4 sneiðar) 
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Eggaldin pizza 
 

Fyrir 1 
 
Pizzabotn (á ¼ af  bökunarplötu) (15) (sjá bls 2) 
1 sk. pizzasósa (6) (sjá bls 3) 
60g eggaldin, í sneiðum 
4 stk sveppir, í sneiðum 
20 g blaðlaukur, smátt skorinn 
4 msk fersk basilíka 
salt og pipar 
 
Skerið eggaldin í sneiðar, saltið og látið bíða um stund. Þerrið vökva og salt af. 
Smyrjið sósunni á pizzabotninn og dreifið, eggaldinsneiðum, sveppum, blaðlauk 
og basilíku yfir. Stráið yfir örlitlu salti og grófum svörtum pipar.   
Bakið í ofni við 225°C í 15-20 mín. 
 
Í uppskrift: Ca 20 Phe 

 
 

Kartöflupizza með hvítlauk 
 

Frá ömmu á Króknum 
 
Fyrir 4 
 
Pizzabotn (ein bökunarplata) (65) (sjá bls 2) 
200g bökunarkartöflur (200) 
4 geirar hvítlaukur 
6 msk ólífuolía 
4 tsk sítrónusafi 
60g blaðlaukur 
salt og pipar 
  
Útbúið pizzabotninn. Afhýðið hrár kartöflurnar (etv meðan botinn hefar sig) og 
sneiðið þær í mjög þunnar sneiðar. Setjið í sigti og skolið úr köldu vatni. Þerrið 
kartöflurnar. Skerið blaðlaukinn í þunnar sneiðar. Pressið hvítlauksgeirann í olíuna 
og penslið pizzabotninn. Raðið kartöflusneiðunum yfir og penslið aftur með 
hvítlauksolíu. Dreifið sítrónusafanum yfir og stráið að lokum blaðlauknum efst. 
 
Bakið í ofni við 225°C í 15-20 mín eða þar til skorpan er orðin gullinbrún. Eftir 
bakstur er gott að pensla aftur yfir allt með hvítlauksolíunni. 
 
Í uppskrift: ca 265 Phe 
Í skammti: ca 65 Phe 
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Kartöflupitsa 
 

Frá Unni (Úr sænsku bókinni). 
 
Úr réttinum fást 2 stórar, 3 venjulegar eða 6 litlar pitsur. Hér er um að ræða 
uppskrift, bæði botn og fyllingu. Í sænsku bókinni eru tvær 
pitsubotnsuppskriftir og svo nokkrar fyllingar. Þessi uppskrift er samsett úr 
tveimur þeirra. 
 
Innihald í deigi: 
25 g ger 
2 dl vatn 
1 msk. husk 
½ dl ólífuolía 
1 tsk. salt 
210 g Loprofin hveiti  
 
Fylling. 
200 g  kartöflur 
100 g  laukur 
1 msk. smjörlíki eða ólífuolía 
1 tsk. salt og pipar 
100 g paprika 
120 ml tómatsósa 
2 tsk. Oregano 
 
Deig: 
Myljið deigið í skál. Leysið gerið upp í volgu vatni. Blandið Huskinu út í vatnið og 
látið það standa í 10 mínútur, þar til það verður eins og límkenndur massi. Bætið 
olíunni, saltinu og mesta af  hveitinu út  en geymið örlítið hveiti til að rúlla út 
deigið. Hnoðið deigið þar til það er orðið mjúkt. Breiðið yfir deigið og látið það 
lyfta sér í 30 mínútur. Sáldrið hveitinu á borðið og fletjið út pizzudeigið. 
 
Fylling: 
Flysjið kartöflurnar og laukinn. Rífið það niður með rifjárni. Steikið kartöflurnar 
og laukinn á pönnu þar til það hefur brúnast og kryddið með salti og pipar. Skolið 
og brytjið niður paprikuna. Smyrjið tómatsósunni yfir pizzabotninn. Dreifið 
kartöflunum og lauknum yfir pizzuna. Setjið paprikuna næst yfir. Setjið pizzuna í 
forhitaðann ofninn við 250°C í 12-15 mínútur. 
 
Úr uppskriftinni fást: 1625 kcal/6825 kj, 10,6 g protein 
Úr ¼ af  uppskriftinni fást :406,25 kcal/1706,25 kj, 2,65 g protein 
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Vorrúllur - kínarúllur 
 
Það getur verið gaman að gera vorrúllur eða kínarúllur þegar maður hefur góðan 
tíma en það á ekki við þegar mikið liggur á. 
 
Það er hægt að búa þær til á marga vegu og úr degi af  ýmsu tagi. Minnst prótín er í 
víetnömsku hríspappírsdeigi sem er búið til úr hrísgrjónamjöli, vatni, 
tapíókasterkju og smávegis salti. Það er hægt að kaupa það í rúllum "Spring Roll 
Wrappers" í verslunum með asískan mat. Deigið er fyllt með grænmeti og síðan er 
rétturinn snæddur kaldur, ofnbakaður eða djúpsteikur. 
  
Vorrúllur henta vel sem forréttur með smávegis salati eða á hlaðborð. Heitar 
vorrúllur eru einnig ágætis heitur réttur með hrísgrjónum með litlu prótíni og 
súrsætri sósu. 
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Réttir úr mjöli og grjónum 
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Réttir úr mjöli og grjónum 
 

Í þessum kafla er að finna grauta, klatta, lummur, pönnukökur og vöfflur af  ýmsu 
tagi. Börn eru oft hrifin af  þannig fæðu. Við matseldina er hægt að nota ýmsar 
tegundir af  vökva, allt eftir því hvað er fyrir hendi, hver smekkurinn er og hve 
mikið af  fenylalinini má neyta. 
 
Grautar 
Grautar eru mettandi matur og henta jafnt að morgni, um miðjan dag og að 
kvöldi. Það er yfirleitt fljótlegt að elda graut. 
 
Berðu grauta fram með Loprofin-drykk, kanelsykri, berjasósu, ávaxtasúpu eða 
sultu. Gott er að hafa smurt brauð með. Það er auðvelt að fækka hitaeiningum 
með því að draga úr fitunni í grautnum (1 msk smjörlíki = 100 kcal). 
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Klattar, lummur og pönnukökur 
 

Það er vel hægt að búa til klatta, lummur og pönnukökur án eggja en þau binda þó 
soppuna betur saman. Það er hægt að nota eggjalíkisduft, t.d. frá Loprofin eða 
fljótandi, það er línfræjasoð (sjá hér að neðan). Hægt er að bera fram klatta, 
lummur og pönnukökur sem heilan rétt, sem millimáltíð eða sem eftirrétt með 
súpu og/eða salati. 
 
MEÐLÆTI: 

 Berðu klatta, lummur og pönnukökur fram með rifnum gulrótum eða góðri 
sultu 

 Bjóddu með ávexti eða ber, þeytirjóma eða ís ef  vill, eða búðu til 
pönnukökutertu 

 Útbúa má rúllur með fyllingu og gratíneraðar. 
Berðu fram salat með. 

 
Línfræjahvíta (Línfræjasoð) 
1. Settu 3 msk af  heilum línfræjum í 2½ dl af  soðnu vatni og láttu sjóða án 
loks í 3 mínútur. 
2. Síaðu fræin frá og notaðu þykka vökvann sem líkist eggjahvítu. Þú færð um 
1 dl úr uppskriftinni. 
 

 Minnkaðu Loprofin-drykkinn um 1 dl ef  þú notar línfræjahvítu. 
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Pönnukökur 
 

Frá Unni (úr sænsku bókinni) 
 
Fjórir skammtar, 24 litlar pönnukökur eða 8 stórar. 
 
4 dl Loprofin mjólk 
3 msk.bráðið smjörlíki 
2 tsk eggjalíki 
180 g Loprofin mix 
1 tsk. salt 
½ tsk.lyftiduft 
1 msk. smjörlíki til steikingar 
 
Setjið Loprofin mjólk og smjörlíki í skál. Bætið við þurrefnum  og látið deigið 
standa í 10 mínútur. Hitið pönnuna vel. Setjið 1 msk. af  smjörlíki á pönnuna og 
hellið um ½ dl af  pönnukökudeiginu á pönnuna. Steikið þar til báðar hliðar eru 
brúnaðar. Þegar næsti  deigskammtur er settur á pönnuna þarf  ekki að bæta við 
smjörlíki. Má bera fram, með próteinskertum ís og ferskum ávöxtum. 
 
Úr uppskriftinni fást  (24 stk.): 1000 kcal/ 4200 kj, 2 g protein 
Hver pönnukaka (1 stk): 42 kcal/176 kj, 0,09 g protein 

 
 

Vöfflur 
 

Frá Unni (úr sænsku bókinni) 
 
Átta vöfflur. 
 
180 g Loprofin mix 
2 dl vatn 
1 tsk. salt 
3 msk. smjör eða smjörlíki 

3 dl próteinskertur ís 
 

 

Bræðið smjörlíkið/smjörið. Blandið Loprofin mix, vatninu, saltinu og smjörinu í 
skál. Látið það lyfta sér í 30 mínútur. Hitið vöfflujárnið. Penslið vöfflujárnið með 
smá feiti. Hellið vöfludeiginu í járnið. Steikið vöfflurnar þar til þær hafa brúnast. 
Strá má flórsykri yfir og vera vöfflurnar fram heitar með próteinskertum ís. 
 
Úr uppskriftinni fást : 1600 kcal, 1,2 g protein 
Ein vaffla (8 stk): 200 kcal, 0,2 g protein 
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Pönnukökur 
 

5 stk 

 
Frá Sibbu 
 
100 g próteinskert hveiti (Loprofin) 
½ tsk lyftiduft 
1 ½ tsk egg replacer (Loprofin) 
3 msk vatn 
½ tsk vanilludropar 
25 g brætt smjörlíki 
200 ml pku drink (Loprofin) (25) 
 

Á pönnukökurnar: 
Sykur 
15g sulta til dæmis jarðarberja eða rabbarbara 
15g þeyttur rjómi (20) 
 
Setjið hveitið, lyftiduft og egg replacer í skál og blandið vel. Búið til litla laut í 
hveitiblönduna og hellið bræddu smjörinu rólega þar í og hrærið vel með písk á 
meðan. Bætið vatni og vanilludropum útí ásamt helmingnum af  mjólkinni og 
hrærið þar til deigið er kekkjalaust. Blandið síðan afgangnum af  mjólkinni hægt og 
rólega saman við deigið. Deigið er heldur þykkara en venjulegt pönnukökudeig. —
—Setjið smá smjörlíki á pönnukökupönnuna ef  þarf  og hafið hana á meðal hita. 
Passið að hafa pönnuna ekki of  heita þegar bakað er og að pönnukökurnar verði 
ekki of  dökkar á lit því þá verða þær rammar á bragðið. 
 

Hugmynd: Setjið sítrónudropa í deigið líka ásamt vanilludropunum því það gefur 
mjög gott bragð! Það er einnig gott að nota kardimommudropa til tilbreytingar. 
 
Í uppskrift: ca 25 mg Phe 
Í hverri pönnuköku: ca 5 mg Phe 
Auk ca 20 Phe í rjóma 
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Vöfflur 
 
?? stk 

 
250 g próteinsnautt hveiti (Loprofin baking mix) 
50 g smjör eða olía 
4 ½ tsk egg-replacer (Loprofin) 
6 msk vatn 
3 tsk lyftiduft 
1 tsk vanilludropar 
½ tsk salt 
 
500 ml PKU Drink (Loprofin) (eða 2 fernur PKU drink og 100 ml vatn) (63) 
Setjið hveitið í skál, búið til litla laut og setjið smjörið eða olíuna þar í. Blandið 
eggjaduftinu saman við vatnið og blandið þessu síðan útí deigið ásamt lyftidufti, 
vanilludropum og salti. Hellið helming af  PKU Drink saman við og hrærið þar til 
deigið er kekkjalaust. Blandið afganginum af  mjólkinni rólega saman við deigið 
svo það fari ekki í kekki. Bakað í vöfflujárni. 
 
Í uppskrift: ca 65 mg Phe 
Í hverri vöfflu: ?? Phe 

 

 

Skonsur 
 

?? stykki 

 

2 tsk egg-replacer 

2 msk vatn 

1 msk olía 

2 msk sykur 

4 – 4 ½ dl PKU-drink (Loprofin) (55) 

½ tsk vanilludropar 

4 dl próteinsnautt hveiti 

2 msk hveitiklíð (10g) (70) 

3 tsk lyftiduft 

30 g smjörlíki 

 
Hrærið saman eggjadufti og vatni og bætið síðan olíu, sykri, PKU-drink og 
vanilludropum samanvið. Setjið próteinsnautt hveiti, hveitiklíð og lyftiduft útí og 
blandið öllu saman. Hitið smjörlíki á pönnukökupönnu og steikið skonsurnar við 
vægan hita þar til þær eru gullinbrúnar á lit. 

 

Í uppskrift: ca 125 mg Phe 
Í hverri skonsu:?? mg Phe 
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Laufabrauð 
 

?? kökur 

 
250 g próteinsnautt hveiti (Loprofin baking mix) 
½ msk sykur 

¼ tsk salt 

¼ tsk lyftiduft 
1 tsk smjörlíki 
1 ferna PKU Drink (Loprofin) (25) 
feiti til steikingar (til dæmis rapsolía) 
Blandið öllum hráefnum saman og hnoðið deigð vel og geymið það undir 
blautu/röku? viskustykki. Hnoðið vel og fletjið út, skerið og steikið eins og 
venjulegt laufabrauð. 
 
Athugið: Mjólkin er ekki hituð eins og þegar venjulegt laufabrauð er gert og það er 
ekki hægt að skera út með laufabrauðsjárni. Kökurnar eru hafðar aðeins þykkari 
en vaninn er. 
 
Í uppskrift: 25 mg Phe 

Í köku: 
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Mjög góðar hveitikökur 
 

Frá Stínu ömmu á Bolungarvík 
 
?? stk 

 
2-3 meðalstórar soðnar kartöflur (ca 200g) (200) 
100 gr smjörlíki (hefðbundið próteinsnautt) 
1 msk sykur 
500 gr próteinsnautt hveiti 
4-5 tsk lyftiduft 
400ml mysa (80) meira ef  þarf 
1 tsk egg-replacer 
1 msk vatn 
 
Sjóðið kartöflur, afhýðið og stappið þær heitar með gaffli. Blandið smjörlíki og 
sykri saman við. Blandið saman próteinsnauðu hveiti og lyftidufti og setjið úti 
ásamt mysu. Blandið saman egg-replacer og vatni og hellið því úti deigið. Best er 
að hafa deigið sem blautast því þá verða kökurnar mýkri.  Fletjið út og notið 
próteinskert hveiti undir deigið og á kökekeflið ef  þarf. Skerið út undan diski (t.d. 
desert diski) eða skiptið deiginu í parta með kleinuhjóli. Það er ekki gott að hafa 
kökurnar mjög stórar. Stingið í (pikkið) kökurnar með gaffli eins og við 
soðkökurnar. Bakið við 130 gráður í ofni og látið kökurnar kólna undir hlemmi. 
 
Í uppskrift: ca 280 Phe 
Í köku: ca ?? Phe 
 
Hugmynd: Gott með allskonar áleggi. 
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Langalangömmuflatkökur 
 

?? stk flatbrauðskökur 

 

2 ½ ferna PKU Drink (Loprofin) (500g) (63) 

30 g haframjöl (150) 

 1 ½ tsk salt 

2 tsk sykur 

1 tsk lyftiduft 

¼ tsk natron 

500 – 600 g próteinsnautt hveiti (Loprofin baking mix) 

 

Setjið PKU Drink í pott og látið suðuna koma upp. Setjið haframjöl í skál og 
hellið sjóðandi PKU Drink yfir. Látið standa á meðan salti, sykri, lyftidufti og 
natron ásamt mestum hlutanum af  próteinsnauða hveitinu er blandað saman í 
aðra skál. Hluti hveitisins er geymdur til að hnoða með síðar. Hellið 
haframjölsvökvanum útí, hnoðið saman, skiptið deiginu í XX bita og setjið þá í 
plastpoka. Fletjið út kringlóttar kökur og leggið þær jafnóðum í stafla með 
bökunapappír á milli. 

 

Bakið kökurnar með því að leggja þær beint á heita eldavélarhellu. Setjið kökuna á 
helluna og pikkið með gaffli; snúið strax við og gerið það oft þar til kakan er 
bökuð. Kökurnar eru settar á disk og blaut tuska höfð yfir til að kökurnar harðni 
ekki. Pakkið í plast og frystið þær sem ekki á að nota strax. 

 

Í uppskrift: ca 215 mg Phe 

Í hverri hringlóttri flatbrauðsköku:?? mg Phe 

 

Hugmynd: Það er einnig hægt að sleppa haframjölinu alveg og fá enn 
próteinsnauðari flatkökur (65 mg Phe í uppskrift). 
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Eftirréttir 
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Ávextir eru einfalt mál 
Ferskir ávextir eru líklega einfaldasti og gagnlegasti eftirrétturinn og svo eru þeir 
líka bragðgóðir. Ávextir henta yfirleitt alltaf  vel sem millimáltíð. Þeir fást nú orðið 
í miklu úrvali, jafnvel þeir mest framandi. Það er líka kostur að í ávöxtum er 
yfirleitt fremur lítið af  prótíni og AF. 
 
Það er einnig gaman að bjóða upp á spennandi eftirrétt. Ávaxtasalat getur verið 
góður kostur. Hæfilegt er að reikna með 100-125 g af  hreinsuðum ávöxtum eða 
berjum fyrir fullorðna og stálpaða krakka en helming þess fyrir yngri börn. 
Hæfilegt er að miða við 75 g af  ávöxtum eða berjum í bökum. 
 

Ferskt ávaxtasalat með myntu 
 

Fyrir 4 
 
2½  dl hunangsmelóna   
2½  dl perur   
2½  dl epli   
2½  dl bláber   
1¼  dl appelsínusafi, hreinn   
2  tsk fersk mynta, söxuð   
2  tsk sítrónusafi, hreinn   
2  tsk hunang    
  
Setjið appelsínusafa, sítrónusafa, hunang og myntu í matvinnsluvél og blandið. 
Skerið melónu, perur og epli í teninga. Blandið saman melónu, perum, eplum og 
bláberjum í stóra skál. Hellið dressingunni yfir og blandið varlega saman við. 
Kælið í kæliskáp fram að því að salatið er borið fram. 
 
Í uppskrift: ca 0 mg Phe. Í skammti: ca 0 mg Phe 
 

Ávaxtasalat með bræddu súkkulaði 
 

Fyrir 4 
 
1 banani (45) 
1 mango 
100g jarðarber 
1 epli 
50 g Duobar (SHS)                                          
 
Skerið ávexti og ber í litla bita og leggið í eldfast mót. Rífið súkkulaðið yfir 
ávextina. Gratinerið í ofni þar til súkkulaðið hefur bráðnað. Hugmynd: Hér má 
skipta út ávöxtum að vild. 
 
Í uppskrift: ca 45 mg Phe. Í skammti: ca 10 mg Phe 
 
 
 



 

122 

 

Ávaxta- eða berjasúpur og meðalþykkir 
grautar 
 

Það er að fá keyptar alls konar ávaxta- og berjasúpur en stundum langar mann til 
þess að búa til eftirrétt eða þá að til eru afgangs ávextir eða ber sem maður vill 
nýta. Þá er líka auðveldara að hafa gætur á sykurmagninu. 
 
Í flestum súpum og grautum er yfirleitt lítið af  fenylalanini, < 10 mg/dl og því er 
óhætt að neyta þeirra að vild. Það er líka hægt að losna algjörlega við fenylalaninið 
með því að búa súpuna eingöngu til úr safa. Reiknaðu með 2½ dl af  súpu eða 1½ 
af  meðalþykkum graut á hvern fullorðinn. 
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Ís, krap og búðingar 
 
Það er hægt að kaupa ís og krap með litlu prótíni í ýmsum bragðtegundum og 
gerðum (0,5-1 g prótín/100 g = 1,75 dl í ís og 1,5 dl í krapi). Rapsy býður einnig 
ísblöndu. Hún er án prótíns, vatni er hrært saman við og svo er hægt að bragðbæta 
að vild. Það má t.d. nota safaþykkni, kakó, kanel eða maukuð ber sem henta vel í 
mjólkurhristing. 
 
Reyndu að búa til þinn eigin ís eða krap. Það er ekki flókið og þú ræður bragðinu. 
Verkið verður enn fljótlegra í ísvél og áferðin öll mýkri. Ís með rjóma er mjög 
mettandi svo skammtarnir þurfa ekki að vera mjög stórir. 
 
Það er líka auðvelt að búa til frauðbúðing, setja í skál eða formkökuform og setja í 
frystinn. Frauðið er borið fram með ávöxtum, berjum eða berjasósu. 
  
Það er oft gott að fá búðing eftir súpu- eða salatmáltíð. 
 
 

Bismark ís 
 

Fyrir 10 
 
Frá Erlu 
 
1 líter Menkomel rjómi (fæst í m.a. í Hagkaup) (0,7g prótein/100g) (350 Phe) 
1 stór poki bismark brjóstsykur (160g???) 
1 poki dökkur súkkulaðispænir (frá Mónu) (150g) (330) 
 
Hakkið brjóstsykurinn í matvinnsluvél þar til hann er nánast orðin að dufti. Þeytið 
Menkomel rjómann. Hrærið öllu saman og setjið í box. Eitt stórt box eða mörg 
lítil eftir hvað hentar. Frystið í að minnsta kosti sólarhring áður en bera á ísinn 
fram. 

 

Í uppskrift: ca 680 mg Phe 
Í skammti: ca 70 mg Phe 
 
Hugmynd: Góður með HERSHEY'S Genuine Chocolate Flavored Lite Syrup þ.e. 
Hersey´s súkkulaðisíróp (100g = ca 35 mg Phe) 
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Bakstur og brauð 



 

125 

 

Bakstur 
 
Lítil kennslustund í bakstri 
Best og einfaldast er að nota Fiberhusk í deig til þess að tryggja að brauð úr 
mjölblöndu með litlu prótíni lyfti sér vel og haldi forminu. Fiberhusk er malað 
hýði af  psyllium-fræjum (líka kölluð flóafræ) sem sett er beint út í deigið svo það 
dragi í sig vökva og myndi gel. 
 
Þessi eiginleiki kemur að nokkru leyti í stað eiginleika prótínsins þegar deigið 
gerjast og er bakað. Þegar degið er hnoðað af  krafti dregst loft inn í það og 
finberhusk-gelið heldur því þar. Því fylgir einnig sá kostur að trefjainnihald 
brauðsins eykst með því að nota Fiberhusk. 
 
Ekki nota of  mikið mjöl 
Ekki nota of  mikið af  mjölblöndunni í baksturinn. Þá verður brauðið þurrt og 
laust í sér. Gott ráð er að byrja með um það bil helming mjölsins í uppskriftinni og 
svo að hnoða deigið vel. Bættu svo því sem eftir er smám saman út í á meðan 
hnoðað er af  krafti. Hafðu í huga að deig verður alltaf  svolítið klesst þegar bakað 
er úr mjölblöndu með litlu prótíni. 
 
Vigtaðu efnin í brauðið 
Eigi baksturinn að heppnast sem best er öruggast að vigta öll efnin. Víða fást litlar 
og handhægar stafrænar vogir sem eru góð lausn. 
 
Vökvinn í deigið og gerjunartími 
Yfirleitt er miðað við að deigið sé fingurvolgt eða um 37° heitt en það er líka hægt 
að nota kalt vatn og lengja gerjunartímann. Lengri gerjunartími hefur jákvæð áhrif  
á ilman og brauðið fær betri fyllingu og bragð. Sé kalt vatn sett í deigið þarf  það 
að gerjast í 1 til 1½ klukkustund, eftir því hve heitt er í eldhúsinu. 
 

Nokkur góð ráð 

 Auðveldaðu þér verkið með því að nota raka deigsköfu þegar 
deigklumpurinn er færður yfir í form eða hann jafnaður út. 

 Flettu út gerdeig í t.d. pitsur eða pirog-bökur á borði sem mjöli hefur verið 
stráð yfir. Hreinsaðu það svo með bursta. 

 Flettu út köku- og bökudeig á milli tveggja laga af  plastfilmu. 

 Bragðbættu deigið eftir eigin höfði með hökkuðum ferskjum jurtum, 
kryddi, ólífum, hvítlauki, sólþurrkuðum tómötum, þurrkuðum ávöxtum eða 
berjum. 

 Prófaðu að þrýsta deiginu út á plötuna í höndunum í stað þess að nota 
kökukefli. 

 Notaðu bökunarpappír svo auðvelt sé að losa brauðið eftir bakstur. Platan 
er þá líka alltaf  hrein og óklístruð. 

 Útvegaðu þér góða og öfluga hrærivél því það kostar átök að hnoða deig 
með litlu prótíni og góð vél sparar bæði tíma og orku. 
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 Brauðvél er góður kostur, ekki síst gæðavél með kerfi fyrir bakstur án 
glútíns. Brauðið verður þá rétt hnoðað og það lyftir sér og bakast á besta 
mögulega hátt. Það er líka gott að nota brauðvél til að útbúa t.d. pitsudeig sem 
síðan er flatt úr og bakað í venjulegum ofni. 

 Nota má ýmsar tegundir af  vökva í deig, t.d. vatn, mjólkurlíki, bjór eða 
safa. 
 
Úr bókinni hennar Bryndísar 
Gerbrauð þurfa raka, líkamshita, sykur og hveiti til að hefast vel. Ekki blanda salti 
eða fitu beint í germassann þar sem það getur dregið úr virkni gersins. Vökvi sem 
bætt er í deigið ætti að vera við líkamshita, þ.e. það ætti að vera þægilegt að stinga 
fingri í hann. Meiri hiti eyðileggur gerið og minni hiti takmarkar hefingu brauðsins. 
Hita ofninn áður en brauðin eru sett í hann svo þau ofhefist ekki. Of  mikið af  
geri gefur brauðinu súran keim. Leyfa deiginu að hefast við 25-30 gráðu hita. 
 
Falli brauðið í ofninum getur verið að því hafi verið leyft að hefst of  lengi. 
Brauðið á um það bil að tvöfalda stærð sína í ofninum. Of  langur hefingartími 
getur einnig leitt þess að brauðið verði of  gisið en það getur einnig verið til komið 
vegna of  mikils gers í uppskriftinni. 
 
Of  stuttur hefingartími getur hins vegar leitt til þess að brauðið verður of  þétt í 
sér. 
 
Sé brauðið þurrt og stíft getur verið að það hafi verið of  lengi í ofninum eða að 
hitinn hafi verið of  hár. Einnig getur verið of  mikið af  hveiti í deiginu. 
 
Sé erfitt að ná brauðinu úr forminu getur verið að gleymst hafi að smyrja formið 
eða að brauðið sé ekki nógu vel bakað. Það á að vera auðvelt að ná brauði úr 
forminu. 
 
Taka brauðið úr forminu strax og það kemur úr ofninum svo það verði ekki rakt 
að utan og setjið á grind til að kólna. Ef  óskað er eftir meiri skorpu á brauðið 
getur verið gott að taka það úr forminu og baka það án formsins síðustu 2-4 
mínúturnar.   
 
ATHUGIÐ að við hefðbundinn bakstur eru það endurbygging próteinanna í 
hveitinu sem gerir það að verkum að þau stækka og tútna út. Þess vegna verða 
próteinskert brauð alltaf  flatari en hefðbundin brauð. 
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Hefðbundið brauð eða bollur 
 

Fyrir ?? 

 
2 ¼ dl vatn 37°C 

1 ½ tsk þurrger (45) 
2 msk matarolía 
½ tsk salt 
4 dl próteinsnautt hveiti 
 
Leysið gerið upp í ylvolgu vatninu og setjið matarolíu, salt og hveiti í gerblönduna 
og hrærið saman. Hnoðið deigið og mótið úr því brauð eða bollur og raðið á 
plötu. Látið lyfta sér í 15 mín. Bakið í ofni við 200°C. Bollur í 10-15 mín en brauð 
í ca. 30 mín. 
 
Í uppskrift: ca 45 Phe 
Í bollu: ca ?? Phe 

 

Hvítlauksbrauð - meðlæti 
 

Frá Helgu 
 

Fyrir 1 

 

1 brauðsneið (hefðbundið próteinskert brauð) 
1 tsk kryddsmjör með hvítlauksbragði 

 

Takið brauðsneið og setjið í brauðristina í nokkrar sekúndur. Smyrjið síðan 
brauðið með kryddsmjöri með hvítlauksbragði. 

 

Hugmynd: Einnig er hægt að skera brauðbollur í sneiðar, rista þær og smyrja á 
sama hátt. Þær sneiðar eru líkari venjulegu hvítlauksbrauði (brauðlengjum sem 
fæst frosið út í búð). Gott með grænmetissúpunni og pottréttum. 

 

Í skammti: ca 5 Phe 
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Pestóbrauð 
 

Frá Esther Ruth 
 
Pestóbrauð eins og mamma gerir – uppáhaldið hans Hrafnkels Ara 
 
Úr einni uppskrift kemur eitt formbrauð 
 
500 gr próteinsnautt hveiti 
4 ½ dl ilvolgt vatn (37°C) 
½ dl matarolía 
1 msk husk 
25 g ger 
½ tsk salt 
Rautt pesto, u.þ.b. 100 gr í uppskrift 
 
Leysið upp gerið í ilvolgu vatni. Setjið svo vatið/gerið ásamt olíu, huski, salti, 
pestó og próteinsnauðu hveiti saman í skál og hrærið. Þegar búið er að hræra 
deigið er það sett í form sem búið er að smyrja með olíu. Látið brauðið hefast í 
u.þ.b. 30 mínútur. Látið brauðið bakast í ofni við 200°C hita í u.þ.b. 25 mínútur. 
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Berjabrauð frá Prag 
 

Þessi uppskrift er ættuð frá Prag en var að finna í blaði PKU félagsins í Noregi. 
Hún var bökuð á Evrópsku PKU þingi sem haldið var þar 1997 og vakti mikla 
lukku. 
 
1 bréf  ger (11g) (155) 
1 tsk sykur 
1 dl vatn 
 
250 gr af  próteinskert hveiti   
1 tsk lyftiduft 
50 gr sykur 
2 dl fersk ber, t.d. bláber, rifsber og fl. 
 
100 gr próteinskert hveiti   
1 tsk vanillusykri 
100 gr flórsykri 
100 gr smjöri 
 
Blandið saman ger, sykri og vatni  og látið standa í 15 mínútur. Bætið lyftidufti, 
sykri og próteinskertu hveiti útí þar til deigið er mjúkt. Látið deigið hefast í 30 
mínútur. Fletjið út degið í kringlótt kökuform. Setjið fersk ber ofan á deigið, t.d. 
bláber, rifsber og fl. 
 
Blandið því næst saman próteinskertu hveiti, vanillusykri, flórsykri og smjöri. 
Stráið deiginu yfir berin. Bakið kökuna í 20 – 30 mínútur, neðst í ofninum, við 
150°C – 175°C. 
 
Í uppskrift: ca  Phe 
Í 1/8 af  brauðinu: ca ?? Phe 
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Gróft franskbrauð 
 

Frá Unni 
 
Uppskrift fyrir 1 brauð (20 sneiðar ) 
 
25 g ger 
4 dl vatn 
2 msk. Fiberhusk 
½ dl Fibrex 
1 stk. soðin kartafla 
2 msk.olía 
1 tsk.s alt 
1-2 tsk. Óregano 
400 g Loprofin Mix 
1 msk. Dökkt síróp 
Olían til að smyrja formið 
 
Myljið gerið í skálina. Bætið volgu vatni við og hrærið vel þar til gerið er uppleyst. 
Bætið Fiberhusk og Fibrex út í. Hrærið vel og látið deigið standa í 5-10 mínútur. 
Stappið kartöfluna og blandið henni saman við olíuna, sírópið, saltið, oregano og 
nær allt Loprofin mixið. Hnoðu deigið þar til það verður mjúkt og þétt. (deigið 
getur verið dálítið blautt þannig að það getur verið betra að nota hrærivél). Smyrjið  
1 ½ l form með smá olíu. Setjið deigið í formið og látið það lyfta í um 30 mínútur. 
Bakið brauðið við 250 gráður í 10 mínútur. Látið brauðið kólna áður en það er 
tekið úr forminu. 
 
Berið brauðið fram með alls kyns réttum. Einnig er hægt að gera bruchetta með 
brauðinu.   
 
Úr uppskriftin fást: 1900 kcal/7980 kj, 7 g protein 
Hver brauðsneið (20 stk): 95 kcal/399 kj, 0,3 g protein 
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Rúsínubollubrauð 
 

7 bollur 

 
2 dl vatn 37°C 
1 ½ tsk þurrger (45) 
½ tsk salt 
½ tsk kardimommudropar 
2 msk matarolía 
4-5 dl próteinsnautt hveiti 
½ dl rúsínur 
 
Leysið gerið upp í ylvolgu vatninu. Bætið salti og kardimommudropa útí og hrærið 
saman. Blandið síðan olíu, hveiti og rúsínum út og hnoðið í samfellt deig. Mótið úr 
deiginu sjö bollur og setjið eina bolluna á miðja bökunarplötu og raðið svo hinum 
sex í kringum hana. Látið lyfta sér í 15 mín.  Bakið við 200°C  í 15-20 mínútur. 
Hugmynd: Það er einnig hægt að baka sjö bollur úr þessu deigi. Rúsínunum má 
skipta út fyrir aðra þurrkaða ávexti. 
 
Í uppskrift: 45 Phe. Í bollu: 7 Phe 
 
 

Fiberbollur 
 

Frá Unni 
Úr uppskriftin fást um 10 bollur 
 
25 g   Ger 
3 dl   Vatn 
2msk.  Ólífu eða repjuolía 
1 ½ msk.  Husk 
½ tsk.  Salt 
1 tsk.   Fennel 
240 g  Loprofin Mix 
 
Myljið gerið í skál. Bætið volgu vatni og ólíunni út í. Hrærið þar til gerið er 
uppleyst. Bætið Husk, Fennel, og salti út í. Hrærið áfram og látið deigið standa í 5-
10 mínútur. Setjið helminginn af  hveitinu út í og blandið vel saman. Setjið 
afganginn af  hveitinu út í í litlum skömmtum og haldið áfram að hræra deigið. 
Skiptið deiginu í 10 jafnstórar bollur og setjið á ofnplötu. Bollurnar eru látnar lyfta 
sér  í 1-1 ½ klst. Bakið bollurnar við 250°C,  forhituðum ofni í 10-12 mínútur þar 
til bollurnar brúnast. 
 
Úr uppskriftinni fást: 1100 kcal, 5 g prótein 
Ein bolla (10 stk): 110 kcal, 0,5 g prótein 
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Fléttubrauð 
 

Fyrir ?? 

 

1 3/4 dl vatn 37°C 

2 tsk þurrger (60) 
3 msk matarolía 
¼  tsk salt 
1 tsk sykur 
4-5 dl próteinsnautt hveiti 
 
Leysið gerið upp í ylvolgu vatninu. Bætið matarolíu, salti, sykri og hveiti í 
gerblönduna og hrærið saman með sleif. Hnoðið deigið og skiptið því í fjóra jafna 
hluta. Takið þrjá hluta og rúllið þá út í lengjur sem fléttaðar eru saman. Fléttan er 
sett á bökunarplötu. Takið fjórða hlutann og skiptið honum í þrennt, rúllið út í 
lengjur jafnlangar brauðinu, fléttið saman og leggið ofan á stóru fléttuna. Látið 
lyfta sér í 15 mínútur.  Bakið við 200°C  í  20-30 mín. 
 
Í uppskrift: ca 60 Phe 
Í sneið: ca ?? Phe 

 

Kryddbrauð 
 

Fyrir ?? 
 
Uppskrift fyrir brauðvél 
 
2 ½ dl vatn 
1 dl haframjöl (30g) (230)    ATH þyrfti etv aðeins að minnka. Prófa þannig.                         
5 ½ dl próteinsnautt hveiti 
2 msk sykur 
2 tsk kanill (15) 
1 tsk negull 
1 ½ msk olía 
1 ½ tsk þurrger (45) 
1 dl rúsínur 
 
Setjið allt í brauðvélina í ofangreindri röð og látið bakast. Eða hrærið öllu saman í 
skál og setjið í aflangt kökuform og bakið við 200C° í 40 min. 
 
Í uppskrift: ca 290 Phe 
Í sneið: ca ?? Phe 
 
Hugmynd: 1 ½ tsk kardimommudropar í stað kanils og neguls 
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Hamborgarabrauð 
 

12 stk 
 
2 dl PKU-drink (Loprofin) (25) 
½  pk þurrger (75) 
1 tsk sykur 
¼ tsk salt 
½ dl olía 
315g próteinsnautt hveiti 
 
2 tsk sesamfræ (4g) (61) (má sleppa) 
 
Hitið mjólkina í 37°C og leysið upp ger og sykur. Blandið öðrum hráefnum útí og 
hnoðið vel saman með deigkrók í hrærivél eða í höndunum. Látið deigið hefa sig  í 
30 mínútur. Hnoðið deigið á ný, formið í lengju og skiptið henni í 12 eða 16 bita. 
Formið bollur og látið hefa sig á ný í 40 mínútur undir viskustykki. Dreifið 
sesamfræum yfir og bakið við 200°C í 10 til 15 mínútur. 
 
Í uppskrift: ca 160 Phe 
Í brauði: ca 15 Phe 
 
 

Gulrótarbollur 
 

Fyrir ?? 

 
4,5 dl PKU-drink (Loprofin) (60) mjólk 
1 bréf  þurrger (11g) (155) 
2 tsk salt 
2 tsk sykur 
4 msk olía 
2 stk gulrætur 
25g hveitiklíð (170) 
500g próteinsnautt hveiti 
 
Hitið PKU-drikk í allt að 37 gráður og leysið upp gerið í mjólkinni ásamt salti og 
sykri. Afhýðið gulræturnar og rífið fínt. Blandið öllu saman í hrærivél og látið 
vélina hnoða deigið vel. Látið lyfta sér í amk 20 mínútur. Formið bollur úr deiginu 
og raðið þeim á bökunarplöti með bökunarpappír. Látið bollurnar lyfta sér á ný í 
aðrar 20 mínútur á volgum stað. Bakið við 200°C í 15 mínútur eða þar til 
bolllurnar eru bakaðar. 
 
Í uppskrift: ca 385 Phe 
Í horni: ca ?? Phe 
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Pizzu hálfmánar 
 

Frá Höllu 

 

Fyrir ?? 

 
4,5 dl volgt vatn 

1 pk þurrger (155) 

6 msk olía 

650 g próteinsnautt hveiti  

1 tsk salt 
1 tsk hvítlauksduft (má sleppa)  
1 tsk pizzukrydd (pottagaldrar) 
1 dl Hunts, seasoned tomato sauce for pizza (25) 
2 msk olía 
 
Leysið gerið upp í volgu vatninu með pískara. Blandið þurrefnum saman í skál og 
blandið matarolíu og gerblöndu útí sitt í hvoru lagi. Hrærið aðeins á milli. Hnoðið 
og látið lyfta sér í 30 mínútur. Hnoðið degið lítið og fletjið út í tveim hlutum 
frekar þunnt. Mótið með glasi eða einhverju hringlóttu í degið og skerið út. 
Blandið kryddunum í sósuna. Setjið 1 tsk af  sósu í miðjan hringinn og lokið 
honum t.d. með því að þrýsta gaffli á barmana eða með því að nota eitthvert 
annað sniðugt áhald. Penslið hálfmánana með matarolíu og raðið á ofnplötu með 
bökunarpappír. Bakið við 220°C í ca.10 - 15 mín. eða þar til fer að myndast brúnn 
litur á mánana. 
 
Í uppskrift: ca 180 Phe 
Í mána: ca ?? Phe 
  
Hugmynd: Einnig er hægt að búa til pizzufléttu: Fletjið deigið út í aflanga lengju. 
Smyrjið helming lengjunnar  með pizzasósunni og leggið svo hinn helminginn yfir. 
Skerið deigið í sneiðar með pizzahjóli og snúið einn vafning upp á hverja sneið. 
Raðið á bökunarplötu og látið lyfta sér  í 15 mín. Bakið í ofni við 200°C  í 10-15 
mín. 
  
Hugmynd:  Setjið skálina með deiginu í inn í 50 gráðu heitan blástursofn og látið 
gerdeigið hefast þar. 
 
Frábær réttur í barnaafmæli eða nesti. 
 
 
 
  



 

135 

 

Ostahorn 
 

Frá Helgu 
 
Fyrir ?? 

  
 
1 pk þurrger (11g) (155) 
375 ml vatn 37°C 
80 ml olía 
1 tsk salt 
1 pk próteinsnautt hveiti (Semper) (500g) 
80g rjómaostur með kryddi (6g prótein/100g) (240) 
 
NB bendið gjarnan á low-prótein ost sem má bræða í ofni 

 

2 tsk egg-replacer 

2 msk vatn 
 
Leysið gerið upp í ylvolgu vatninu, setjið matarolíu, salt og hveiti í gerblönduna og 
hnoðið saman í hrærivél. Látið deigið hefa sig í 10 mínútur. Hnoðið deigið og 
fletjið út og skerið niður í ferhirninga sem eru um 5 sentímetrar á breitt á alla 
kanta.  Setjið eitt gramm af   af  smurosti í miðju hvers ferhyrnings og rúllið upp 
horn í horn (notið smjörpappír til þess að hjálpa til). Setjið hornin á bökunarplötu. 
Blandið saman egg-replacer og vatni og penslið hornin með eggjablöndunni. 
Bakið við 175 gr í 10 – 15 mín eða þangað til hornin eru orðin fallega gulbrún! 
 
 
Í uppskrift: ca 395 Phe 
Í horni: ca ?? Phe 

 
Hugmynd: Velja mismunandi tegundir af  rjómostum. Einnig er hægt að nota 
krydd eins og hvítlauk til að fá meira bragð og jafnvel hræra útí ostinn. 
   
 

Brauðteningar í salat og súpur 
 

Skerið tvær próteinskertar brauðsneiðar í teninga og steikið bitana í olíu þar til þeir 
eru gullinbrúnir. Þær endast í nokkra daga í ískáp í lofftæmdum umbúðum og enn 
lengur í frosti. Þeir eru góðir með bæði súpum og salötum. 

 

Í uppskrift:  <10 Phe 
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Tómata- og ólífubrauð 
 

Frá Helgu Svandísi 
 
1 pk. próteinskert hveiti (500g Semper eða annað?) 
1 1/2 tsk ger (45) 
1 tsk salt 
2 msk ólífuolía 
400 ml vatn 
2 tómatar skornir í litla bita 
2 hvítlauksgeirar skornir í litla bita 
 
Ólífuolía og gróft sjávarsalt til að setja ofan á. 
  
Öllum hráefnum hrært saman (eða sett í brauðvélina - vökvinn fyrst.) og degið sett 
í form. Bakað í ofni við 220°C í 20 - 25 mínútur (ekki á blæstri). Mjög gott brauð 
til tilbreytingar frá hinu hefðbundna. 
 
Í uppskrift: ca 45 Phe 
Í brauðsneið: ca ?? Phe 

 
Pizza bollur 
 

Frá Unni 
Í uppskriftinni eru um 15 bollur 
 
25 g ger 
4 dl Loprofin mjólk 
½ dl bráðið smjörlíki 
1 msk. Fiberhusk 
1 tsk. salt 
1 tsk. kardimommukjarnar 
500 g Loprofin Mix 
250 g próteinskert tómatsósa (hámark 1,5 g prótein per 100g) 
1 tsk. óregano 
 
Myljið gerið í skál. Bætið við Loprofin mjólk og brædda smjörlíkinu. Blandið  
fiberhusk, salti, kardimommum og óregano út í. Látið standa í 10 mínútur. Bætið 
hveitinu við. Hnoðið deigið þar til það er orðið mjúkt (gott er að nota vélþar sem 
deigið vill loða við/klístars deigið er mjög feitt ). Penslið formið með smjörlíki. 
Hellið deiginu í formin. Gerið litla holu með skeið í hverja bollu og hellið 
próteinskertu tómatsósuna ofan í. Sósan má ekki fara í gegnum deigið. Látið 
bollurnar lyfta sér  í 30 mínútur. Bakið bollurnar við 250°C í 10-12 mínútur. 

 
Uppskriftin gefur: 1100 kcal, 10,5 g protein. Ein  bolla (15 stk.): 110 kcal, 0,7 g 
protein. 
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Rósmarínbrauð - meðlæti 
 

Fyrir 1 
 

1 brauðsneið (próteinskert brauð) 
1 msk ólífuolía 
Rósmarín 

 

Takið brauðsneið og smyrjið  með olífuolíu. Myljið örlítið rósmarín og stráið yfir. 
Setjið í ofn og ristið í 5 mín. 

 
Í skammti: ca 5 Phe 

 
 

Pönnubrauð 
 
Frá Jónu og Halldóri 

 

2 ½ tsk þurrger 
3 dl volgt vatn 
1 msk matarolía 
1 tsk salt 
1 tsk matarsóti 
1 msk sykur 
7-8 dl hveiti 
slatti af  pitsakryddi 
 
Gerið er leyst upp í vatninu. 2-3 dl. af  hveiti sett út í (einn í einu) og hrært saman. 
Salt, matarsódi, krydd og sykur sett saman við. Síðan olían og restin af  hveitinu. 
Allt er hrært saman með sleif  og látið hefast í ca. 30 mínútur. Svo er deigið 
hnoðað og búnir til litlir klattar. Klattarnir eru pikkaðir með gafli og steiktir á 
pönnu í olíu í smástund. 
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Samlokur og álegg 
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Smurt brauð - kalt 
 

Hægt er að hafa smurt brauð sem morgunverð, millimál, hádegisverð eða 
kvöldverð. Það er þægilegt nesti með í vinnuna eða í ferðalag. 
 
Smurt brauð getur bæði verið stærri og minni máltíð og ræðst það ekki síst af  
álegginu. Veldu þér uppáhaldsbrauðið þitt, helst með trefjum. Notaðu 80% feitt 
smjörlíki, t.d. með repjuolíu og án mjólkur. Það er hægt að fá léttsmjörlíki af  ýmsu 
tagi með litlu prótíni eða án prótíns í búðum. Ef  á brauðið fer majónes eða 
majónessósa og salat er jafnvel engin þörf  fyrir smjörlíki. 
 

Hugmyndir að áleggi 
á eina brauðsneið af  meðalstærð 
 

< 5 mg FA 
1-2 tsk af  sultu, marmelaði, eplamauki eða hunangi 
 

< 10 mg FA 
1 msk majónes, remúlaðisósa, tsatsiki, áleggspikkles, gúrkumajónes, rauðrófusalat, 
mímósusalat, hrásalat 
 

< 15 mg FA 
1 msk kartöflusalat, Ajvar Relish, hrogn/kavíar, piparrótarrjómi, indverskt raita, 
eggaldinstappa, avókadóstappa 
 

< 20 mg FA 
¼ avókadó í sneiðum eða maukað, ½ sneiddur banani, ½ sneidd meðalstór 
kartafla, 1 msk sveppamauk, 2-3 sneiddir ferskir sveppir, 1 kalt grænmetisbuff, 2 
msk kalt ratatouille, 2 tsk Crème Bonjour, 1 tsk mysingur, 1 tsk Tartex 
grænmetismauk 
 
Notaðu eitt sér eða með öðru: 
Tómat í sneiðum, gúrku, gúrkusalat, kúrbít í þunnum sneiðum, papriku, grænsalat, 
karsa, rifnar gulrætur eða rauðrófur, hreðkusneiðar, sneiddan lauk, fínt skorinn 
púrrulauk, pitsusalat, súrkál, paprikusalat, pikkles og súrmeti, kíví í sneiðum, epli, 
peru, alfalfaspírur. 
 
Kryddjurtir og/eða jurtasalt eða salatkrydd gefa skemmtilegt bragð. 
 
Tillögur að samsetningu og sósum á freistandi brauð 
 

 Rifin gulrót, majónes, karrí og salat 

 Eplasneiðar, majónes, karrí og salat 

 Sveppamauk með gúrku- eða tómatsneiðum 

 Ajvar Relish og smávegis af  steiktum lauk eða pitsusalati 

 Maukað avókadó, salat og fínt skorinn púrrulaukur 

 Kaldar kartöflusneiðar með áleggspikkles. 

 Kalt rauðrófubuff, piparrótarsmjör og salat 
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 Kaldar kartöflusneiðar og majónes 

 Kaldar kartöflusneiðar og hrogn/kavíar 

 Eggaldinstappa, ólífur og salat 

 Kalt gulrótarbuff  með gúrkumajónesi 

 Kartöflusalat og kryddjurtir 

 Kalt ratatouille (soðið grænmeti) 
 
 
 

Bruchetta 
 
 

Frá Unni 
 
Úr uppskriftinni fást 4 brauð 
 
4 stk/200 g Loprofin Fransk brød 
4 tsk. tómatmauk 

50 g rauðlaukur 
200 g tómatar 
1 tsk. salt 
1 tsk. óregano eða basilikum. 
10 g  steinlausar ólífur (má sleppa) 
2 msk. Bechamel sovs 
 
Smyrjið þunnt lag af  tómatmauki á brauðsneiðarnar. Flysjið og skerið laukinn í 
sneiðar. Skerið tómatana í sneiðar. Setjið tómat- og lauksneiðar á brauðið. Stráið 
salti og kryddi yfir. Setjið olívurnar og bechamel sósu yfir. Setjið brauðið á efstu 
plötuna í ofninu, við 250°C í  um 10 mínútur. 

 
Borið fram með salati. 

Uppskriftin gefur: 850 kcal/3570 kj, 5,5 g protein 
Ein brauð (4 stk):210 kcal/882 kj, 1,4 g protein 
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Kaffibrauð 
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Kanil bollur 
 

Frá Unni 
 
16 stk. 
 
Deig: 
75 g smjör eða smjörlíki 
2 ½ dl Loprofin mjólk 
25 g ger 
½ msk. Fiberhusk 
1 tsk Loprofin eggjalíki 
½ dl sykur 
½ tsk. salt 
420 g Loprofin mix 
1 msk. flórsykur 
½ g saffran 
½ dl rúsínur 
 
 Fyld: 
1 spsk. brætt smjörlíki 
1-2 tsk. kanill 
1-2 tsk.sykur 
 
Pensling: 
2 tsk. Loprofin egglíki 
2 msk. Loprofin mjólk 
 
Bræðið smjörið og hellið Loprofin mjólkinni út í. Hitið upp í  um 37°C. Myljið 
gerið út í blönduna. Bætið egglíkinu, Fiberhuskinu, saltinu, sykrinu og safraninu út 
í blönduna og látið hana standa í 10 mínútur. Blandið nú rólega Loprofin hveitinu 
út í og hrærið. Hnoðið deigið í 5 mínútur og látið það lyfta sér í 20 mínútur. 
Hnoðið deigið aftur og mótið 16 jafnstórar bollur úr því. Rúllið nú hverri bollu út 
í 2 cm flata breiða pylsu. Smyrjið pylsurnar með smjörlíkinu, sykrinum og kanil. 
Rúllið pylsunni í snúð og stráið flórsykri yfir. Setjið 16 snúða á bökunarplötu og 
látið þá lyfta sér í 30 mínútur. Hrærið saman egglíkinu og Loprofin mjólkinni og 
penslið snúðana. Bakið snúðana í ofni við  250 gráðu hita í ca. 10 mínútur.     

 
Uppskriftin gefur: 2380 kcal/9996kj, 6,2 g prótein 
Einn snúður (16 stk): 150 kcal/630 kj, 0,4 g protein 
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Kanilsnúðar 
 

Frá Dóru   
 
20 stk 
 
150 g smjörlíki (próteinsnautt (venjulegt)) eða 1 ¾ dl olía 
5 dl PKU-drink (passlega volg, 37°C) (65) 
1 bréf  þurrger (11g) (155) 
1 tsk salt 
1 ½  dl sykur 
900 g próteinsnautt hveiti 
 
100g smjör 
½  dl sykur 
4 msk kanil (80) 
 
50 g smjör 
¼ dl púðursykur 
2 msk síróp 
1 msk vatn 
 
Bræðið smjörlíkið. Hitið mjólkina í 37°C og leysið gerið upp í mjólkinni. Hrærið 
salti og sykri útí ásamt rúmlega helmingnum af  hveitinu og smjörlíki. Hnoðið 
saman og látið hefast í 30-40 mín. Hnoðið síðan afgangnum af  hveitinu saman við 
deigið annaðhvort í vél eða höndunum og fletjið deigið út í ca 1 cm þykkt. 
  
Bræðið saman smjör, sykur og kanil en passið að hita ekki of  mikið. Smyrjið ofaná 
deigið og rúllið því upp í svera rúllu. Skerið niður í ca 20 snúða. Raðið snúðunum 
á bökunarplötu með smjörpappír undir og látið hefast í 30 mín undir viskustykki. 
Hitið bakaraofn í 220°C og bakið snúðana neðst í ofninum í um það bil 10 
mínútur. 
 
Bræðið á meðan saman smjör, púðursykur, síróp og vatn. Takið snúðana út eftir 
10 mín bakstur og setjið bræðinginn ofaná hvern snúð. Bakið þvínæst áfram í 10 
mín. Passið vel uppá að sykurinn brenni ekki. 
 
Í uppskrift: ca 300 Phe 
Í hverjum snúð: ca 15 Phe 
 
Hugmynd: Hægt að sleppa því alveg að setja eitthvað ofaná snúðana eða jafnvel 
setja glassúr ofaná þá þegar þeir hafa kólnað. Til tilbreytingar má einnig nota 
annað en kanil svo sem kardimommuduft, negul eða engiferduft inní snúðana 
ásamt smjöri og sykri. Snúða er gott að frysta. 
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Kanilmúffur 
 

18 múffur ?? 
 
1 pk þurrger (11g) (155) 
½  tsk sykur 
4 ½ dl volgt vatn (37°C). 
4 msk púðursykur 
2 tsk kanill (16) 
10 dl próteinsnautt hveiti 
1 tsk salt 
2 msk sykur 
4 dropar gulur matarlitur (má sleppa) 
 
Leysið gerið upp í volga vökvanum ásamt sykri. Blandið saman púðursykri og 
kanil og geymið. Blandið hveiti, salti, sykri og matarlit út í gerblönduna í hrærivél 
og hrærið á miðjum hraða í ca. ½ til 1 mínútu. Deigið á ekki að klessast en má 
heldur ekki verða of  þurrt. Ef  það gerist  bætið þá 1-4 msk af  vatni út í. 
 
Setjið eina kúfulla matskeið af  deigi í hvert muffinsform og dreifið 1 tsk. af  
kanilpúðursykri yfir hvert muffinsform. Setjið svo annað eins af  deigi ofan á og 
dreifið restinni af  kanilsykrinum yfir. 
 
Látið lyfta sér í 30 mínútur eða þar til deigið er komið aðeins upp úr forminu. 
Bakið við 220C° í ca 15 mínútur eða þar til muffinsin eru ljósbrún. Kælið á grind
 . 
 
Í uppskrift: ca 155 Phe 
Í hverri múffu: ca ?? Phe 
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Bolludagsbollur 
 

12 – 16 stk 
 
2 dl próteinsnauð mjólk (25) 
½  pk þurrger (75) 
1 tsk sykur 
¼ tsk salt 
½ dl olía 
315g próteinsnautt hveiti 
½ tsk kardimommur 
 
Hitið mjólkina í 37°C og leysið upp ger og sykur. Blandið öðrum hráefnum útí og 
hnoðið vel saman með deigkrók í hrærivél eða í höndunum. Látið deigið hefa sig  í 
30 mínútur. Hnoðið deigið á ný, formið í lengju og skiptið henni í 12 eða 16 bita. 
Formið bollur og látið hefa sig á ný í 40 mínútur undir viskustykki. Bakið við 
200°C í 10 til 15 mínútur. 
 
Í uppskrift: ca 100 Phe 
Í bollu: ca 7 Phe 
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Páskabollur 
 

Fyrir 8 

 
40 g sykur 
180 ml volgt vatn 
250 g próteinsnautt hveiti                        
½ tsk salt                                                    
1 ½ tsk olía 
2 tsk þurrger (60) 
2 tsk allrahanda krydd (15)                                      
100 g þurrkaðir ávextir (60) 
 
50 g flórsykur      
50 ml vatn 
 
Próteinsnautt hveiti 
 
Flórsykur og vatn í glassúr 
   
Leysið sykurinn upp í volgu vatni. Blandið hveiti, salti og olíu saman og hrærið 
síðan útí geri, kryddi og þurrkuðum ávöxtum. Blandið saman flórsykri og vatni. 
Gerið holu í mitt deigið og hrærið blöndunni saman við, lítið í einu. Blandið vel 
þar til úr verður þykkt og mjúkt deig og hafið ekki áhyggjur þó ykkur finnist deigið 
of  lint. Látið hefa sig í 10 mínútur. 
 
Smyrjið bökunarplötu og setjið örlítið af  hveiti á hendurnar. Takið kúfulla 
matskeið af  deiginu og veltið milli handanna  og mótið bollur. Munið að setja 
hveiti á hendurnar fyrir hverja bollu. Raðið bollunum á smurðu bökunnarplötuna 
og látið lyfta sér, þar til bollurnar hafa tvöfaldað stærð sína. Klippið kross með 
skærum  í bollurnar og bakið við 220C° í ca. 25 mínútur eða þar til bollurnar eru 
brúnar. Búið til glassúr með því að setja flórsykur og vatn á pönnu og sjóðið þar til 
þetat þykknar dálítið. Penslið bollurnar með bráðinni um leið og þær eru teknar úr 
ofninum 

Látið kólna á grind 
 
Í uppskrift: ca 135 Phe 
Í bollu: ca 17  Phe 
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Kleinuhringir 
 
?? stk 

 
250 g próteinsnautt hveiti (Loprofin) 
60 g sykur 
3 tsk lyftiduft 
¼ tsk hjartarsalt 
¼ tsk kardimommur (duft) 
40 g smjörlíki 
1 ¼ dl próteinsnauð mjólk (Loprofin) (16) 
feiti til steikingar (til dæmis rapsolía) 
 
Blandið saman hveiti, sykri, lyftidufti, hjartasalti og kardimommum. Myljið 
smjörlíkið saman við og vætið í með próteinsnauðri mjólk Hnoðið deigið létt en 
ekki lengi. Fletjið út fremur þykkt. Mótið með vatnsglasi og takið með tappa úr 
miðjunni. Hitið feiti í potti og steikið kleinuhringina í vel heitri feitinni. 
 
Hugmynd: Má dýfa í glassúr eða sigta flórsykur yfir til tilbreytingar. 
 
Í uppskrift: 15 mg Phe 
Í hverjum kleinuhring: ?? Phe 

 

 

 



 

148 

 

Kleinur 
 

?? stk 

 
Frá Stínu ömmu í Bolungarvík 
 
3-4 stappaðar kartöflur (ca 250-300g) (275) 
1 kg próteinsnautt hveiti (Loprofin) (100) 
250 g sykur 
4 tsk lyftiduft 
2 tsk natron 
150 g smjörlíki 
3 tsk egg replacer (Loprofin) 
3 msk vatn (við stofuhita) 
2 1/2 dl mysa (50) (ath má líka nota til helminga við loprofin mjólk (41) 
3 tsk kardimommudropar 

feiti til steikingar (til dæmis rapsolía) 

 
Sjóðið kartöflurnar, kælið, afhýðið og stappið. Blandið saman hveiti, smjörlíki og 
kartöflum og myljið saman í höndunum. Blandið útí sykri, lyftidufti og natron. 
Hrærið saman egg-replacer og vatni og blandið útí ásamt mysu og 
kardimommudropum. Ef  deigið er þurrt má setja ögn meiri mysu. Steikið 
kleinurnar upp úr feiti eins og venjulegar kleinur. 
 
Þessar haldast mjúkar lengi, en best er samt að frysta og taka út jafnóðum. 
 

Í uppskrift: 325 mg Phe 

Í hverri kleinu: ?? Phe 
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Sælgæti og kökur 
 

Hægt er að kaupa sælgæti af  ýmsu tagi með litlu prótíni en það getur líka verið 
gaman að búa til sitt eigið góðgæti, einkum fyrir jólin og með börnum. Verði ykkur 
að góðu! 
 
 

Desertterta 
 

Frá Unni 
 
4-5 skammtar 
 
Deig: 
1 msk. Fiberhusk 
½ dl vatn 
3 dl Loprofin mix 
½ tsk. salt 
100 g smjör eða smjörlíki 
1 msk. síróp 
 
Fylling: 
300 g  rabbabari í bitum 
1-3 msk. sykur 
½ msk. kartöflumjöl 
  
Blandið  fiberhusk og vatni í skál og látið það standa í nokkrar mínútur. Blandið 
Loprofin mix við feitina og saltinu í aðra skál. Blandið þar til deigið hangir saman. 
Blandið Husk blöndunni og sírópinu í. Hrærið þar til deigið verður mjúkt. Setið 
deigið út í kökuform (25 cm í þvermál ), eða í 4 lítil kökuform. Skerið 
rabbabarann í bita og blandið kartöflumjölinu og sykrinum saman við. Leggið 
rabbabarann í formið og bakið tertuna  i um 25 mínútur við 225°C. Má bera fram 
með vanilluís. 
 
Úr uppskriftinni fást: 1600 kcal/6720 kj, 3,6 g protein. 
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Eplakaka 
 

Frá Birnu 
 
110 g sykur 
110 g smjörlíki (próteinsnautt (venjulegt)) 
150 g próteinsnautt hveiti 
1 ½ tsk lyftiduft 
3 tsk egg replacer 
2 dl PKU Drink (Loprofin) (25) 
 
2 epli 
2 msk sykur 
1 tsk kanill 
 
Hrærið saman smjörlíki og sykur þar til það er ljóst og létt. Blandið þurrefnunum 
saman við smám saman ásamt pku drykknum. Þeytið allt í 2 mínútur. Setjið í 
smurt bökunarform. Afhýðið eplið og skerið í sneiðar. Raðið sneiðunum á kökuna 
og stráið kanelsykrinum yfir. Bakið við 190 gráður í 20 mínútur. 
 
Í uppskrift: ca 25 Phe 
Í 1/8 af  köku: ca 5 Phe 
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Kókoskaka         
 

Frá Soffíu Þorfinnsdóttur   
 
Kökubotn: 
150 g próteinsnautt hveiti 
1 tsk lyftiduft 
1 dl kalt vatn 
100 g sykur 
1 ½ tsk egg replacer + 2 msk vatn (blandað saman) 
 
3 msk góð sulta (<1g prótein/100g) 
 
Kókoskrem: 

1 msk smjörlíki (próteinsnautt (hefðbundið)) 

40 g sykur 
1 tsk egg replacer + 1 msk vatn 
50 g kókósmjöl (175) 
1 tsk vanilludropar 
  
Blandið öllu sem á að fara í kökubotinn vel saman. Setjið deigið í smurt kringlótt 
form og bakið við 200 gráður í um það bil 20 mínútur eða þar til kakan er næstum 
bökuð. Setjið allt sem á að fara í kókoskremið í pott hitið á lágum/háum? hita. 
Dreifið sultunni yfir botninn og svo kókoskreminu. Setjið kökuna aftur inn í 
ofninn og bakið þar til hún er fullbökuð og brúnuð að ofan. 
 
Í uppskrift: ca 175 Phe 
Í 1/8 af  köku: ca 20 Phe 
 
 Hugmynd: Hægt er að gera tvöfalda uppskrift og baka í ofnskúffu. 
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Gulrótarkakan góða 
 

Fyrir 12 
 
Frá Birnu 
 
0,6 dl matarolía 
50 g púðursykur 
90g rifnar gulrætur 
140g ananaskurl með safa 
170g próteinsnautt hveiti 
2  tsk lyftiduft 
¼ tsk salt 
1 ½ tsk kanill 
 
Þeytið saman olíu og púðursykur. Blandið saman við rifnum gulrótum og ananas. 
Setjið allt annað útí og þeytið deigið í 2 mínútur. Sett í smurt bökunarform og 
bakað við 200°C í um það bil 20 mínútur. 
 
Í uppskrift: ca 0 Phe 
Í 1/8 af  köku: ca 0 Phe 
 
Hugmynd: þetta er líka gott sem muffins og þá passar að setja degið í 12 form. Það 
er hægt að setja smjörkrem eða glassúr á kökuna. 
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Kanilkaka 
 
Fyrir 12 
 
Frá Hildi á Höfn 

 

125 gr smjörlíki (próteinsnautt (hefðbundið)) eða smjör 
100 gr púðursykur 
3 tsk egg replacer 
125 gr próteinsnautt hveiti 
1 tsk lyftiduft 
1 tsk kanill 
175 ml PKU Drink (Loprofin) (20) 
 
3 msk aldinmauk ( t.d. rabarbarasulta) (<1g prótein/100g) 
 
Hrærið smjörlíki og púðursykur ljóst og létt. Bætið í þurrefnum og mjólk 
smámsaman til skiptis. Setjið helminginn af   deiginu í hringlótt smurt form. Setjið 
aldinmaukið þar ofaná og að síðustu afganginn af  deiginu. Bakið neðst í ofni við 
180°C í  20 mín eða þar til kakan er fullbökuð. 
 
Í uppskrift: ca 20 Phe 
Í 1/8 af  köku: ca 2 Phe 
 
 
Hugmynd: Þetta deig má lika baka í muffinsformum. Setjið þá deigið þannig að það 
fylli 2/3 mótsins og setjið hálfa teskeið af  sultu ofaná í miðju hvers forms. Bakið 
neðst í ofni við 180 °C í  10 mín eða þar til muffinsin eru bökuð 
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Bananakaka með bananakremi 
 

Frá Stínu ömmu í Bolungarvík 
 
2 tsk egg-replacer 
2 msk vatn 
4 dl sykur 
100 g lint smjörlíki (próteinsnautt (hefðbundið)) 
3 dl próteinsnautt hveiti 
2 tsk lyftiduft 
3 stappaðir bananar (300g) (135) 
100 g smjörlíki (próteinsnautt (hefðbundið)) 
70 g flórsykur 
3 marðir bananar (135) 
 
 
Hrærið saman eggjalíki og vatn bætið sykrinum útí og þeytið saman. Setjið 
smjörlíki, hveiti, lyftiduft og stappaða banana útí og hrærið saman. Sett í smurt 
tertumót og bakið í  30 - 40 mín við 200 °C eða eins og með þarf.  

 

Hrærið saman smjörlíki, flórsykur og banana og geymið inn í kæli þar til kakan er 
alveg köld. Setjið þá kremið ofaná kökuna. 
 
Í uppskrift: ca 270 Phe 
Í 1/8 af  köku: ca 35 Phe 
 
Hugmynd: Berið fram með próteinsnauðum rjóma. 
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Piparkaka 
 

Fyrir ?? 

 
150 g próteinsnautt hveiti 
½ dl sykur 
1 tsk. lyftiduft 
1 ¼ tsk kanill 
1 ¼ tsk engifer 
¼ tsk negull 
50 g smjörlíki (próteinsnautt (hefðbundið)) 
½ dl síróp 
1 dl PKU Drink (Loprofin) (12) 
 
Blandið saman próteinsnauðu hveiti, sykri, lyftidufti, kanil, engifer og negul og 
vætið með smjörlíki, sírópi og PKU drink.  Hrærið rösklega saman í hrærivél. 
Setjið deigið í jólakökuform og bakið við 200°C í 20 – 25 mín. Látið kólna í 
forminu. 
 
Í uppskrift: ca 10 Phe 
Í sneið: ca ?? Phe 

Rauða–kakan 

 

Frá Erlu Einarsdóttur 
  
Kaka: 
225 g próteinsnautt hveiti 
110 g smjörlíki (próteinsnautt (hefðbundið)) 
110 g sykur 
1 tsk lyftiduft 
2 tsk egg-replacer 
150 ml vatn 
1 tsk vanilludropar 
nokkrir dropar rauður matarlitur 
 
Krem: 
200 g flórsykur 
2 - 3 msk appelsínusafi 
 
Kökuskraut úr marglitum sykri 
 
Hrærið öllu saman sem á að fara í kökuna í hrærivél þar til allt hefur blandast vel. 
Ekki hræra of  lengi því þá verður kakan seig. Setjið deigið í hringlaga form og 
bakið við 180°C í 20 – 25 mínútur. Blandið saman flórsykri og appelsínusafa. 
(Hægt er að nota meira af  safa, allt eftir því hvað kremið á að vera þunnt eða 
þykkt). Setjið kremið á kökuna og skreytið hana með kökuskrauti. 
 
Í uppskrift: ca 0 Phe 



 

156 

 

Í 1/8 af  köku: ca 0 Phe 
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Súkkulaðikaka 
 

Frá Jónu og Halldóri 
 
Kaka: 
125 g smjörlíki (próteinsnautt (hefðbundið)) 
125 g sykur 
20 g egg-replacer 
200 g próteinsnautt hveiti 
1 1/2 tsk lyftiduft 
20 g kakómalt (O´boy eða Nesquick) (50) 
1 tsk neskaffiduft 
1/4 tsk salt 
1 tsk vanilludropar 
1 dl vatn 
1/2 dl PKU-drink (Loprofin) (6) 
80 gr vatn 
 
Súkkulaðikrem: 
175 g flórsykur 
1 tsk egg-replacer 
10g kakómalt (nesquick) (25) 
1/2 msk PKU-drink (Loprofin) 
1/4 tsk Kötlu rommdropar (1/2 tsk ef  notaðir eru Rayner´s dropar) 
1 msk svart kaffi 
1/2 tsk vanilludropar 
15g bráðið smjörlíki 
 
Lint smjörlíki og sykur er þeytt vel saman. Síðan er eggjalíki bætt útí. Bætið síðan 
öðrum hráefnum og vökva útí til skiptis og hrærið á milli. Setjið í hálfa ofnsúffu 
eða tvö hringlótt tertumót. Bakið við 200°C í 20 – 25 mín. 
 
Hrærið saman öllu sem á að fara í kremið saman þannig að það blandist vel. Setjið 
kremið ofaná súkkulaðikökuna 
 
Í uppskrift: ca 70 Phe 
Í 1/8 af  tveggja botna köku: ca 10 Phe 
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Svamptertubotnar   
 

110 g sykur 
110 g smjörlíki (próteinsnautt (hefðbundið)) 
150 g próteinsnautt hveiti 
1 ½ tsk lyftiduft 
3 tsk egg-replacer 
200 ml Loprofin PKU drink (25) 
 
Hrærið saman smjörlíki og sykri þar til það er ljóst og létt.  Blandið saman hveiti, 
lyftiduft og egg replacer og blandið varlega saman við og hrærið á milli og hrærið  
PKU drink saman við þar til deigið er orðið “mjúkt”. Hrærið þá áfram á hæsta 
hraða í 2 mínútur. Setjið í form (2 x 25 cm kökuform eða 12 muffins form) og 
bakið við 190°C í ca. 20 mín (styttra fyrir muffins). Kælið á grind. 
 
Í uppskrift: ca 25 Phe 
Í 1/8 af  kökunni: ca 3 Phe 
 
Hugmynd: Berið fram með sultu og próteinsnauðum rjóma. Einnig er hægt að bæta 
á annan botninn margengs (sjá bls 12) og bera fram með ávöxtum og rjóma á 
milli. 
 
 

Marengsbotnar 
 
5 msk eggwhite-replacer-upplausn (sjá neðan) 
5 msk vatn 
150 g sykur 
Þeytið saman eggwhite-replacer-upplausn, vatn og sykur þar til það er stíft. Sett á 
bökunarplötu og formað annað hvort í hring eða í litla toppa. Bakið við 200°C í 
40 min ef  er heill botn en eitthvað styttra ef  bakaðir eru litlir toppar. 
 
 

Eggwhite-replacer-upplausn 
 

25 g eggwhite-replacer 
3 dl sjóðandi vatn 
3 dl kalt vatn 
 
Pískið saman eggjahvítuduftið og sjóðandi vatnið þar til það þykknar. Hrærið með 
pískara annað slagið á meðan deigið kólnar. Blandið köldu vatninu útí og geymið í 
lokaðri skál í ísskáp. Þetta má geyma í nokkrar vikur. Notið í marens. 
 
 
Í uppskrift: ca 0 Phe 
Í 1/8 af  kökunni: ca 0 Phe 
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Victoria Sponge Cake með sultu 
  
300 g próteinsnautt hveiti (Loprofin) 
150 g sykur 
150 g smjörlíki (próteinsnautt (hefðbundið)) 
3 tsk lyftiduft 
4 tsk egg-replacer 
250 ml PKU drink (Loprofin) (30) eða vatn 
1 tsk vanilludropar 
 
3 msk jarðarberjasulta (eða önnur góð sulta) (prótein <1g/100g) 
Flórsykur 
  
Blandið próteinsnauðu hveiti, sykri, smjörlíki, lyftidufti og egg-replacer saman þar 
til deigið líkist fíngerðum brauðmolum. Blandið þá helmingnum af  vökvanum 
samanvið ásamt vanilludropunum. Bætið síðan því sem eftir er af  vökvanum 
samanvið og hrærið þar til áferðin er kremuð og mjúk. Setjið í tvö hringlaga form 
eða í smörpappír í ofnskúffu. Bakið við 180°C í 15 mín þar til botnannir eru 
gullnir. 
 
Setjið jarðarberjasultu á milli þegar botnarnir eru orðnir kaldir (eða skerið 
ofnskúffubotninn í tvennt og hvolfið öðrum helmingnum yfir hinn). Bætið 
ávaxtasalati tráið flórsykri yfir til punts. 
 
Í uppskrift: ca 30 Phe 
Í 1/8 af  kökunni: ca 5 Phe 
 
Hugmynd: Það er vel hægt að gera fjórfalda randalínu úr þessari uppskrift. 
 
Einnig er hægt að bæta ávaxtasalati á kökuna, ofaná sultuna. Til dæmis úr 
jarðarberjum og öðrum berjum ásamt perum. 
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Smátt og gott 
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Súkkulaðimuffins 
 

Frá Erlu 
 
14 muffins 
 
225 g próteinsnautt hveiti 
110 g smjörlíki (próteinssnautt (venjulegt)) 
110 g sykur 
1 tsk lyftiduft 
2 tsk egg replacer 
150 ml vatn 
1 tsk vanilludropar 
10 g kakó (24g prótein (790 Phe)/100g) (80) 
1 msk síróp 
4 tsk súkkulaðiessens 
 
Hrærið allt saman í hrærivél í 2 mínútur. Setjið í 14 muffinsform og bakið við 
200C° í 10-15 mínútur. 
 
Í uppskrift: ca 80 Phe 
Í muffins: ca 5 Phe 
 
Hugmynd: Á þessi muffins getur verið gott að setja krem (sjá 
súkkulaðikaffimuffins). 
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2 Súkkulaðikaffimuffins 

 

Den danske PKU forening 
 
?? stk 

 
150 g smjörlíki (próteinsnautt (venjulegt)) 
100 g sykur 
1 dl þunnt kaffi 
3 1/4 dl (185 gr) próteinlaust hveiti 
2 tsk lyftiduft 
10 g O´boy eða Nesquick (25) 
 
Súkkulaðikaffikrem: 
100 g smjör 
50 g flórsykur 
1 - 2 tsk. vanillusykur 
11 gr. O´boy eða Nesquick (25) 
1 msk Kaffi (uppáhellt) 
 
Smjörlíki og sykur er hrært vel saman. Hrærið kaffi, hveiti, lyftiduft og kakó saman 
við. Setjið í muffinsform og bakið við 200°C í 10 – 12 mínútur. (Einnig er hægt að 
baka kökuna í einu formi við 175°C í 30 – 40 mín). 
 
Krem: Smjörlíki og flórsykur er hrært saman, bætið fyrst vanillusykri og kakói útí 
og síðan kaffinu. Smyrjið á muffinsin eftir að þau hafa kólnað. 
 
Í uppskrift: ca 50 Phe 
Í muffins: ca ?? Phe 



 

163 

 

Bananamuffins með kanil 
 

12 stykki 
 
250 g próteinsnautt hveiti 
½ tsk lyftiduft 
½ tsk matarsódi 
½ tsk Kanill 
½ tsk vanilludropar 
50 g matarolía 
100 ml vatn 
80 g sykur 
2 tsk. egg replacer 
25 g rúsínur 
1 banani, stappaður (180g) (80) 
 
Afhýðið og stappið bananann með gaffli og blandið saman öllu sem á að fara í 
uppskriftina og hrærið saman í hrærivél. Skiptið deiginu í 12 muffinsform og bakið 
við 180C° í ca. 15 mínútur. 
 
Í uppskrift: ca 80 Phe 
Í muffins: ca 5 Phe 
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Bananamuffins 
 

12 stykki 
 
125 g smjörlíki (próteinsnautt (venjulegt)) 
½ dl sykur 
1 tsk salt 
1 tsk lyftiduft 
3 ½ dl próteinsnautt hveiti 
2 bananar, stappaðir (360g) (162) 
 
Bræðið smjörlíkið og hrærið saman við sykurinn. Blandið saman þurrefnum. 
Afhýðið og stappið bananana. Hrærið öllu saman svo úr verði þykkt deig. Setjið í 
12 muffinsform og bakið við 180C° í 10 – 15 mínútur eða þar til muffinsin eru 
ljósbrún. 
 
Í uppskrift: ca 160 Phe 
Í muffins: ca 15 Phe 
 
 

Kryddmuffins 
 

12 stykki 
 
½ tsk natron 
1dl vatn (rúmlega) 
1 dl sykur (rúmlega) 
1dl rúsínur (rúmlega) 
1/8 tsk múskat 
¼ tsk negull 
½ tsk kanill 
3 msk smjörlíki (próteinsnautt (venjulegt)) 
2,5 dl próteinsnautt hveiti 
½ tsk lyftiduft 
1/8 tsk salt 
 
Leysið upp natron í smá vatni og geymið. Sjóðið sykur, restina af  vatninu, rúsínur, 
krydd og smjörlíki á pönnu í 3 mínútur og kælið. Blandið hveiti, natroni, lyftidufti 
og salti út í og blandið vel saman. Hellið í smurt form eða skiptið deiginu í 12 
muffinsform. Bakið í 20 mínútur við 180C° eða þar til kakan eða muffinsið er 
bakað. 
 
Í uppskrift: ca 0 Phe 
Í muffins: ca 0 Phe 
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Rice Krispies kökur 
 

Frá Erlu 
 
10 stykki 
 
25 g smjör 
2 ½ msk síróp 
50 g Duobar (SHS)                                          
50 g Rice Krispies (150) 
 
Bræðið saman smjör, síróp og Duobar og látið kólna aðeins. Hrærið Rice Krispies 
út í og skiptið í 10 muffinsform. Kælið. 
 
Í uppskrift: ca 150 Phe 
Í köku: ca 15 Phe 
 
 

Kornflexmolar 
 

?? stk 

 
225 g flórsykur 
30 g kakó (24g prótein (790 Phe)/100g) (240) 
250 g palmínfeiti 
1-2 tsk vanilludropar 
50 g rúsínur 
1 pk (375 gr) Loprofin Schoko Flakes eða Loprofin Breakfast Cereal Loops 
 
Setjið florsykur og kakó í skál. Hitið feitina og hellið henni yfir. Blandið öllu 
saman ásamt vanilludropum. Hrærið rúsínur og morgunkorni varlega saman við. 
Setjið  í muffinsform og kælið. 
 
Í uppskrift: ca 240 Phe 
Í mola: ca ?? Phe 
 
Hugmynd: Gott að frysta.   
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Piparmynta 
 

?? molar 
 
4 dl flórsykur (240g) 
1 dl vatn 
¼ tsk edik 
6 piparmyntudropar 
 
Sjóðið sykur, vatn og edik í um það bil 10 mínútur eða þar til það hefur þykkað og 
myndar þræði. Hellið í djúpan disk og látið kólna. Setjið piparmyntudropana útí og 
hrærið þar til massinn verður einskonar þykkt deig. Formið litla mola og látið 
kólna. 
 
Í hverjum mola: ca 0 Phe 
 
Hugmynd: Formið molana á mismunandi hátt. Einnig er hægt að lita þá með 
matarlit. 
 
 

Kókoskökur 
 
200 g sykur 
100 g smjör 
100 g smjörlíki 
400 g próteinsnautt  hveiti 
75 g kókosmjöl ( 235 phe ) 
1 msk sýróp 
1 tsk matarsódi 
 
Hnoðað, mótað í lengjur og skorið í sneiðar. Bakað við 180° í 10 mínútur eða þar 
til kökurnar eru gullinbrúnar. Um 90 stk í uppskrift, rúmlega 2 fen í köku. Fen eru 
reiknuð út frá kókosmjölinu . Það eru 6 g prótein í 100 g af  kókosmjöli skv. Matís 
næringartöflum. 
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Piparkökur 
 

Frá Stínu ömmu í Bolungarvík 

 

?? stk 

 

4 msk olía 
½ dl síróp 
½ dl sykur 
½ dl vatn 
1 tsk engifer 
2 tsk kanill 
½ til 1 tsk negull 
½ tsk kardimommur 
½ tsk natron 
4 dl próteinsnautt hveiti 

 

Hrærið saman olíu, sykri og sírópi. Blandið síðan vatni útí og síðan kryddi og 
próteinsnauðu hveiti. Hnoðið deigið saman og fletjið út eins þunnt og þið getið. 
Stingið út með piparkökumótum allavega fígúrur. Raðið á bökunarpappír á plötu 
og bakið við 225 C í 5 mínútur. 

 

Hugmynd: Kökurnar er hægt að skreyta með glassúr í allavega litum. Glassúr er 
hægt að gera með að hræra saman flórsykri og smá vatni (ásamt matarlit ef  vill) 
þar til þér finnst þægilegt að bera hann á kökurnar. Einnig fæst nú flórsykur í 
ýmsum litum sem er einnig með bragði og einungis þarf  að setja sma vatn útí. 
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Mömmukökur 
 

Frá Stínu ömmu í Bolungarvík 

 

2 bollar próteinsnautt hveiti 
60 g smjörlíki 
1/2 bolli sykur 
1/2 bolli síróp 
1 tsk egg-replacer 
2 tsk vatn 
1 tsk natron 
1/2 tsk engifer 

Smjörkrem: 
60 g smjörlíki (hefðbundið próteinsnautt) 
60 g flórsykur 
1/2 tsk egg-replacer 
smá vatn 

 

Setjið allt sem fara á í kökurnar saman í hrærivélaskál og hnoðið saman í 
hrærivélinni. Fletjið þvínæst deigið út þunnt og stingið út kökur til dæmis með 
piparkökumóti með fallegu formi eða undan glasi af  hentugri stærð. Bakið við 180 
gráður í um það bil 10 mínútur eða þar til kökurnar eru ljósbrúnar. Hrærið vel 
saman öllu sem á að fara í kremið. Látið kökurnar kólna. Leggið kökurnar síðan 
saman með smjörkremi tvær og tvær. 

 

Hugmynd: það er hægt að lita kremið með rauðum, grænum eða gulum matarlit ef  
vill. 
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Engiferkökur 
 

Frá Stínu ömmu í Bolungarvík 

 

?? stk 

 

2 bollar próteinsnautt hveiti 
125 g smjörlíki 
1 bolli sykur 
1/4 bolli síróp 
1/4 tsk natron 
1 tsk kanill 
1 tsk engifer 
1 tsk negull 
1 tsk egg replacer 
2 tsk vatn 

 

Blandið saman öllu sem á að fara í kökurnar og hnoðið saman í samfellt deig. Búið 
til litlar kúlur og þrýstið þeim á plötu. Bakið við 180°C í ca 15 mín í blástursofni. 

 

Í uppskrift ca 0 mg Phe. 
Í skammti ca 0 mg Phe. 
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Drykkir 
 
Yfirleitt eru tærir drykkir alveg án eða aðeins með örlitlu magni af  fenylalinini og 
prótíni. Það á þó ekki við um drykki með aspartam sem sætuefni, oft nefndir 
Light/Diet drykkir, í þeim eru u.þ.b. 13 mg af  fenylalinini/dl. Þessa drykki verður 
því að sniðganga! Þó er hægt að fá einstaka tæra drykki með sucralose-sætuefni en 
í því er ekkert fenylalinin. Kynntu þér innihaldslýsingar vel! 
 

 Þ
að má drekka að vild vatn, sótavatn, sæta safa og gosdrykki, eplasafa, te og jurtate. 
Í öðrum safategundum gæti verið smávegis af  fenylalinini en það ræðst af  
ávaxtategundinni (sjá næringartöflu). 

 Það er mismunandi hve mikið prótín er í mjólkurlíki. Forðastu sojadrykki 
sem innihalda álíka mikið af  prótíni og mjólk gerir. 

 Hrísmjólk, Loprofin og haframjólk hafa minnst af  prótíni (sjá 
næringartöflu). 

 Það má drekka mjólkurlíki eins og það kemur fyrir, blanda út í það kakói 
og sykri eða súkkulaðiblöndum og í heita og kalda súkkulaðidrykki. Það má einnig 
nota það í smoothie-blöndur eða mjólkurhristing. 

 Almennt séð er best að drekka vatn með mat en mjólkurlíki eða safa eiga 
líka vel við, einkum ef  þörf  er fyrir viðbótarorku. 

 Við hátíðleg tækifæri er svo auðvitað hægt að bera fram bjór, vín eða aðra 
áfenga drykki en hafðu í huga að aspartam er að finna í mörgum sætum áfengum 
drykkjum. 

 Á heitum sumardegi er gott að blanda sér ávaxtadrykki eða bera fram 
gosdrykki, safa eða jafnvel krap, prótínsnauðan ís eða mjólkurlíki. 
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Smoothies 
 

Frá Unni 
 
5 dl 
 
Smoothie grunnur: 
3 dl Loprofin mjólk 
3 dl próteinskertur  ís 
 
Hægt að bæta í: 
Súkkulaði: 
1 tsk. Kakao 
 
Ávaxtabragð: 
1 dl  frosin ber 
 
Vanillu: 
1 tsk. vanillusykur 
1 tsk. kanilsykur 
 
 
Blandið ísnum og Loprofin mjólkinni saman í blandara. Bætið við bragðefnum 
eftir smekk. Reynið að smakka allar tegundir. 
 
Uppskriftin með krap ís gefur um 1g próteini  í 100 g: 450 kcal, 2,9 g protein 
Í hverjum dl: 90 kcal, 0,6 g protein 
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Nánar um PKU 
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Hvað er PKU? 
 

Fenýlketónúría (á ensku phenylketonuria eða PKU) er sjaldgæfur meðfæddur 
efnaskiptagalli sem hindrar eðlilegt niðurbrot líkamans á próteinríkri fæðu. Flest 
fæða sem við borðum inniheldur prótein en prótein er samansett úr 20 
amínósýrum. Flestar þessara amínósýra eru lífsnauðsynlegar svo einstaklingar 
þroskist og vaxi eðlilega. Ein af  þessum lífsnauðsynlegu amínósýrum er 
fenýlalanín en einstaklingur með PKU getur ekki umbreytt henni í aðra mikilvæga 
amínósýru sem kallast týrosín vegna skertrar virkni svokallaðs PAH ensíms í lifur 
(sjá mynd). Án sérstakrar meðferðar hleðst fenýlalanín því upp í líkamanum og 
getur m.a. valdið alvarlegum heilaskaða. Þeir sem eru með PKU þurfa þó að fá 
fenýlalanín en inntöku er stjórnað og magnið er mjög lítið. 
 

Hvað veldur PKU? 
 

PKU er arfgengur efnaskiptagalli. Það sem veldur PKU er stökkbreyting í geni 
sem orsakar galla á ensíminu PAH sem brýtur niður fenýlalanín. Fundist hafa yfir 
500 stökkbreytingar sem valda PKU og hafa þær mismunandi afleiðingar eftir því 
hvar í geninu stökkbreytingin verður. Virkni ensímsins sem brýtur niður 
fenýlalanín ræðst af  því hvaða stökkbreytingu um er að ræða. Þegar virknin er 
mjög lítil er einstaklingur með svokallaða klassíska tegund af  PKU (classical PKU) 
en þegar virknin er meiri er talað um milda tegund af  PKU. Einstaklingar með 
klassíska tegund af  PKU þola því minna magn af  próteini en þeir sem eru með 
milda tegund. Sú stökkbreyting sem algengust er á Íslandi veldur klassískri tegund 
af  PKU. 

 
Í hverju felst meðferð við PKU? 
 

Meðferð við PKU felst því í að takmarka mjög neyslu á fæðu sem inniheldur 
prótein og þar með fenýlalanín. Sneiða þarf  hjá próteinríkri fæðu, eins og t.d. 
kjöti, fiski, eggjum og mjólkurvörum, og neyta þess í stað fæðu þar sem magn 
próteins er hlutfallslega lítið, s.s. ávaxta og grænmetis og vara framleiddum úr 
þeim. Einnig er í boði próteinskert sérfæði, t.d. pasta, morgunkorn, kex, hveiti 
o.fl., sem framleitt er sérstaklega fyrir m.a. þá sem eru með PKU og skylda 
efnaskiptagalla. Fæðismeðferð felur einnig í sér inntöku á amínósýrublöndu en 
hún inniheldur allar aðrar nauðsynlegar amínósýrur en fenýlalanín. Rétt 
fæðismeðferð er sérstaklega mikilvæg hjá börnum allt fram til unglingsaldurs en 
hún tryggir að þau vaxi og þroskist eðlilega og verði heilbrigðir einstaklingar. Mælt 
er með því að meðferð við PKU vari fyrir lífstíð. 
 
Ríkur þáttur í meðferð við PKU er eftirlit með blóðgildum (magn fenýlalaníns í 
blóði) en þau segja til um hvað einstaklingur getur neytt mikils magns af  próteini. 
Eru því reglulega teknar blóðprufur og blóðgildi mæld. Á fyrsta æviári barns eru 
blóðgildin mæld helst eigi sjaldnar en 2-3 sinnum í mánuði. Eftir því sem börn 
verða eldri fækkar mælingum á blóðgildum og hjá fullorðnum einstklingum eru 
blóðgildin aðeins mæld nokkrum sinnum á ári. 
 
Mjög mismunandi er hvað einstaklingar með PKU þola mikið magn af  próteini. 
Jafnvel getur verið lítilsháttar breytileiki á því hve mikið einstaklingar með sömu 
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stökkbreytingu þola. Almennt má þó segja að þeir sem eru með klassíska tegund 
af  PKU þoli u.þ.b. 4-6 gr af  próteini á dag en þeir sem eru með mildari tegund 
þola hins vegar allt að 12 gr á dag. Til samanburðar er próteinþörf  einstaklings 
sem ekki er með PKU u.þ.b. 50 til 80 gr, breytileg eftir líkamsþyngd. 
 
Sumir einstaklingar með PKU geta nýtt sér svokallaða BH4 meðferð sem felst í að 
gefið er hjálparensímið BH4 í töfluformi til að aðstoða við að brjóta niður 
fenýlalanín. Þeir sem svara BH4 meðferðinni geta yfirleitt byrjað að neyta allrar 
venjulegrar fæðu eða a.m.k. slakað verulega á hinni hefðbundnu fæðismeðferð. 
 

Hver er tíðni PKU? 
 

Til að barn fæðist með PKU þurfa báðir foreldrar að bera stökkbreytta PKU 
genið. Ef  foreldrar eru bæði berar PKU gensins eru 25% líkur á því að barn 
þeirra verði með PKU (sjá mynd). Ef  annað foreldrið er með PKU og hitt er beri 
eru 50% líkur á að barn þeirra verði með PKU. Talið er að einn af  hverjum 50 séu 
berar PKU gensins. Almennt á Vesturlöndum er tíðni PKU u.þ.b. einn af  hverjum 
10 þúsund einstaklingum og á það einnig við um Ísland. 
 

Hvernig greinist PKU? 
 

PKU er greint þannig að blóðprufa er tekin úr hæl allra nýfæddra barna. Ef  
niðurstaða blóðprufu sýnir hækkandi gildi fenýlalaníns er tekin önnur prufa til að 
leita nánari staðfestingar á að um PKU sé að ræða. Ef  staðfest er að barn er með 
PKU er strax hafin meðferð. Á fyrstu mánuðum barnsins er með genaprófi 
kannað hvaða stökkbreytingar það eru sem valda PKU hjá því, þ.e. hvaða tvö 
stökkbreyttu gen það hefur erft frá móður og föður. Genaprófið er nauðsynlegt til 
að skera úr um það hvaða tegund af  PKU barnið er með, t.a.m. varðandi það 
hvort viðkomandi geti í framtíðinni farið á BH4 meðferð. 
PKU 
 

PKU félagið á Íslandi 
 

PKU félagið á Íslandi er félag einstaklinga með PKU eða skylda efnaskiptagalla, 
foreldra þeirra, ættingja og annars áhugafólks um velferð þeirra. Félagið var 
stofnað 1. apríl 1992 og er tilgangur félagsins m.a. að miðla upplýsingum og 
fræðslu um PKU og skylda efnaskiptagalla, fylgjast með rannsóknum og þróun 
meðferðar og vera vettvangur fyrir gagnkvæman stuðning einstaklinga og 
fjölskyldna. Heimasíða félagsins er www.pku.is. Á síðunni er að finna nánari 
upplýsingar og fróðleik um PKU. Þá er að finna á síðunni fjölda mataruppskrifta 
og tengla á síður systurfélaga erlendis o.fl. 

http://www.pku.is/
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