
 

 

 
Uppáhalds kjúklingarétturinn 
 
4-5 kjúklingabringur 
4 stk hvítlauksrif, söxuð smátt 
1/2 l matreiðslurjómi 
1 stk piparostur (þessir hringlaga) 
1 krukka rautt pestó 
2 msk soyasósa 
5-10 dropar tabasco sósa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Setjið um 1/2-1 msk af smjöri og léttsteikið hvítlaukinn. 

2. Bætið þá matreiðslurjóma, piparosti, rauðu pestó, soyasósu og tabasco sósu 

saman við, bræðið ostinn og smakkið sósuna til. 

3. Brúnið kjúklingabringurnar á annarri pönnu, á hvorri hlið og setjið síðan í eldfast 

mót. 

4. Hellið sósunni yfir bringurnar og látið inn í 175°c heitan ofn í um hálftíma eða þar 

til kjúklingabringurnar eru fulleldaðar. 



 

 

 

Hráfæði súkkulaðikakan 
 
1 1/2 bolli valhnetur 
1 1/2 bolli pekanhnetur 
1 1/2 bolli döðlur,steinalausar 
1 1/2 bolli rúsínur 
6 msk kakó 
2 tsk vanilludropar 
 
 
 
 

1. Látið allar hneturnar í matvinnsluvél og 

blandið vel saman eða þar til þetta er 

orðið eins og gróft mjöl. 

2. Bætið afgangi af hráefnunum í 

blandarann og blandið þar til þetta er 

orðið að deigkúlu með engum stórum 

bitum í. 

3. Mótið kökuna. 

4. Gerið seiðandi súkkulaðikremið. 

 

 

Seiðandi súkkulaðikrem 
 
1 bolli döðlur,steinalausar 
1/4 bolli kakó 
1/4 bolli kókosolía 
3/4 bolli vatn 
 

1. Látið öll hráefnin í blandarann. 

2. Blandið saman á lágum styrk í upphafi en stillið svo á hæðsta styrk í dágóða stund. 

Það er gott að slökkva á honum og skafa með sleif meðfram hliðunum og halda 

síðan áfram. 

3. Seiðandi súkkulaðikremið er tilbúið þegar að engir bitar eru eftir af döðlunum. 

4. Hellið yfir kökuna og berið fram með t.d. rjóma eða ís. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kotasælubollur 
 
550 g hveiti 
150 g heilhveiti 
1 tsk salt 
1 tsk sykur 
1 bréf þurrger 
1/2 ltr mjólk 
3 msk olía 
lítil dós kotasæla 
 

1. Velgið mjólkina og setið sykur og þurrger út í og látið leysast upp. Leyfið blöndunni 

að kólna lítillega. Setjið þurrefnin út í og hnoðið deigið og bætið að lokum kotasælu 

og olíu saman við 

2. Látið deigið hefast í hálftíma og mótið  bollurnar.  Penslað með mjólk og fræjum að 

eigin vali stráð yfir (eins og t.d. graskers- eða semsamfræjum). 

3. Bakað við 200 gráðu hita í 20 til 25 mínútur. 

 



 

 

 

Döðlu & ólífupestó 
 
Ein krukka af rauðu pestói (t.d. pestó frá Sacla) 
Hálf krukka fetaostur og smá af olíunni líka 
1 1/2 dl svartar ólífur gróft saxaðar 
1 1/2 dl döður, smátt saxaðar 
1 1/2 dl af steinselju, smátt söxuð 
1 1/2 dl af brotnum kasjúhnetum 
Tvö hvítlauksrif, smátt skorin eða pressuð 
 
 

 

 

 

 

1. Allt sett í skál og blandað saman. Gott að geyma í kæli í nokkra tíma ef tími gefst. 

– Að sjálfsögðu má leika sér með hlutföllin og aðlaga að smekk hvers og eins. 

 

 

 

 

 


