
Saltfiskuppskriftarkeppni 

1. sæti 

 

Grillaður saltfiskur með 
sætkartöflum og jógúrtdressingu 

Ólöf Jakobsdóttir 

 
Hráefni: 

 800 gr saltfiskur 

Sætkartöflur:  

 2 vænar sætkartöflur 

 Olía 

 Salt 

 Grófur Pipar 

 

Jógúrt kóríander dressing 

 1 dós hrein jógúrt 

 Örlítið vatn til að 

þynna 

 1 tsk hvítvínsedik 

 Handfylli af kóriander 

 Lime 

Salat 

 200 gr salatblanda / 

klettasalat 

 Rauðlaukur 

 Handfylli Casio hnetur 

 1 paprika 

  
Aðferð:  

Saltfiskurinn skorinn í væna bita og smurður með örlítið af 

olíu. Hann er svo grillaður eða steiktur á grillpönnu. 

Sætkartöflurnar afhýddar og skornar í skífur, ca 1 cm á þykkt. 

Þær settar á grillið eða grillpönnuna og kryddaðar með salti og 

pipar. Gott er að láta þær á efri hilluna á grillinu ef slíkt er til 

staðar og láta þær eldast hægt og rólega. Það er líka hægt að 

sjóða skífurnar örlitið til að flýta fyrir áður en þær eru grillaðar. 

Jógúrt, vatn, edik og koriander sett í matvinnsluvél og látið 

vinna vel í smá tíma, limesafi settur út í eftir þörfum. 

Salatið skorið og sett í skál og rauðlaukurinn og paprikan 

skorin út í. Fetaosturinn og hneturnar settar yfir. Gott er að 

kaupa fetaost í kryddolíu og nota örlítið af olíunni til að dressa 

salatið. 

Framreiðsla:  

Ef þessi réttur er eldaður á grilli á fallegum sumardegi er 

rosalega gott að nota AB-mjólk með ávöxtum sem dressingu á 

salatið. 

  

  

  

  

  



Saltfiskuppskriftarkeppni 

2. sæti 

 

Baccalósalat 

Sigrún Magnúsdóttir 

Hráefni: 

Baccalósalat: 

 400 gr soðinn 

saltfiskur í bitum  

 1 

Lambhagasalathöfuð, 

rifið 

 1 dós nýrnabaunir, 

skolaðar 

 1 askja 

kirsuberjatómatar 

skornit til helminga 

 ½ agúrka, skorin í bita  

 200 gr ananas í 

bitum, ferskur eða úr 

dós  

 1 rauðlaukur skorinn í 

sneiðar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Salatsósa: 

 1 msk Dijon sinnep  

 3 msk ólífuolía 

ananassafi ef var 

notaður var ananas 

úr dós  

 2 msk rauðvínsedik  

 3 

hvítlauksrif,pressuð 

 1 msk esdragon  

 Salt og pipar eftir 

smekk  

  

Aðferð: 

Blandið öllu salatefninu saman. Hristið salatsósuefnið einnig 

saman og hellið yfir. Berið fram með nýbökuðu brauði. 

  

  



Saltfiskuppskriftarkeppni 

3. sæti 

 

Saltfiskur með gljáðum lauk og 
kryddsmjöri 

Fanný Erlingsdóttir 

Hráefni: 

 800 gr úrvals 

saltfiskur, útvatnaður 

 4 msk hveiti  

 1 dl ólífuolía til 

steikingar  

 2 msk Dijon sinnep  

 Gróft salt (mér finnst 

maldon salt best)  

 Hvítur pipar 

 

Meðlæti: 

 2-4 laukar (fer eftir 

stærð)  

 2 msk smjör  

 8 stk kartöflur 

(soðnar)  

 1 msk smjörlíki  

 Ca ½ dl rjómi  

 2 msk Dijon sinnep  

 2 tómatar, 

kjarnhreinsaðir og 

smátt saxaðir  

 Gróft sjávarsalt og 

hvítur pipar  

 1 msk sykur 

  

  

  

  

Aðferð:  

Skerið saltfiskinn í jafna bita og veltið upp úr hveiti. Látið alla 

ólífuolíuna í djúpa pönnu og hitið vel. Athugið að olían þarf að 

vera mjög heit. 

Skerið saltfiskinn upp úr heitri olíunni á báðum hliðum, fá 

stökka og gullinbrúnan lit á fiskinn, settur inn í heitan ofn í 

nokkrar mín. Kryddið með pipar eftir smekk. 

Afhýðið lauk og skerið í sneiðar. Bræðið smjör í potti og sjóðið 

laukinn í smjörinu í ca 20 mín. á vægum hita, hrærið í þar til 

hann er orðinn gullinbrúnn á litinn, saltið og piprið eftir smekk. 

Sjóðið kartöflurnar og skrælið, smjörlíkið brætt í potti og 

kartöflurnar stappaðar út í, hrærið upp með rjómanum og 

bætið sinnepi, söxuðum tómötum, sykri, salti og pipar út í. 

Fræhreinsið chili og skerið smátt ásamt skalottlauk, hvítlauk, 

basilíku og steinselju. Bræðið smjörið í potti og látið sjóða þar 

til það er farið að brúnast örlítið. Takið pottinn þá strax af 

hitanum og kreistið safann úr sítrónunni út í . Bætið fíntskornu 

chili, lauk, og kryddjurtum út í pottinn og saltið og piprið eftir 

smekk. 

 

Framreiðsla: 

Látið góðan skammt af maukuðum kartöflum á annan helming 

disks og væna skeið af gljáða lauknum á hinn helminginn. 

Leggið steikta saltfiskinn þar ofan á og heitt brúnað 

kryddsmjörið umhverfis 

Skreytið með basilíkulaufi eða steinselju. 

  

  



Saltfiskuppskriftarkeppni 

  

4. sæti 

 

Ofnbakaður saltfiskur með reyktri 
papriku 

Sigrún Magnúsdóttir 

Hráefni: 

 800 gr saltfiskur, vel 

útvatnaður, soðinn og 

skorinn í munnbita 

 800 gr soðnar 

kartöflur 

 4 msk ólífuolía  

 safi úr tveimur 

appelsínum 6 

hvítlauksrif 

 söxuð smátt  

 1 ½ tsk bitter sweet 

reykt paprika  

 1 tsk malað kummin  

 tsk malaður koriander 

 20 stk svartar ólífur, 

steinlausar  

 hafsalt og nýmalaður 

svartur pipar eftir 

smekk 

 

 

 

 

 Aðferð: 

Smyrjið ofnfast fat með ólífuolíu. Raðið kartöflusneiðunum í 

það og setjið saltfiskinn ofan á. Blandið öllu öðru saman og 

hellið yfir. Hreyfið aðeins við kartöflunum og saltfiskinum svo 

allar hliðar húðist. 

Bakið í 180°C heitum ofni í 30 mín. eða þar til rétturinn er vel 

heitur í gegn og farinn að brúnast. 

Framreiðsla: 

Berið gott salat fram með þessum rétti eða borðið það á eftir 

eins og gert er á Ítalíu. 

  

  

  



Saltfiskuppskriftarkeppni 

5. sæti 

 

Saltfiskur með bygotto, maukuðum 
tómötum og klettasalatsolíu 

Ólöf Jakobsdóttir 

Hráefni: 

Saltfiskurinn: 

 800 gr saltfiskur í 

góðum bitum (ca 3 

fallegir bitar á mann)  

 Hveiti til steikingar  

 2 msk ólífuolía  

 Smjörklípa  

 2 msk hvítvín 

  

Sósan: 

 

 4-6 íslenskir tómatar  

 Basil  

 Handfylli steinselja  

 2 geirar hvítlaukur  

 *Gulrót  

 *Sellerí  

 *Laukur  

  

*ca 1 stykki af hverju en 

má vera meira eða minna 

eftir hvað hver vill. 

Byggotto: 

 

 4 dl bankabygg 

 Kjúklingasoð  

 1 stykki laukur 

  

Klettasalatsolía: 

 

 Klettasalat  

 1 geiri hvítlaukur  

 Salt og pipar  

 Olía  

Aðferð: 

Saltfisknum er velt upp úr hveiti og steiktur á pönnu í olíu og 

smjöri, kryddaður til og hvítvíninu hellt yfir í lokin. 

Kross skorinn í tómatana og þeim dýft í sjóðandi vatn í eina 

mínútu, hýðið tekið af þeim og þeir kjarnhreinsaðir. Þeir eru 

svo soðnir með smátt skorna grænmetinu og hvítlauknum, 

steinselju og basil bætt út í í lokin. Þetta er svo smakkað til 

með salti og pipar og sett í matvinnsluvél og maukað, má ekki 

mauka of mikið. Nota má tómata úr dós til að einfalda réttinn. 

Kjúklingasoð er útbúið úr vatni og kjúklingakrafti. Laukurinn er 

skorinn smátt og hitaður í potti með örlitlu af olíu, svo er 

byggið sett út í og soðið sett út í smátt og smátt þar til byggið 

er soðið. 

Klettasalatið og hvítlaukur sett í matvinnsluvél og maukað, á 

meðan er olíu hellt út í þar til hæfilegri þykkt er náð á 

dressinguna. Kryddað til með salti og pipar. 

Framreiðsla: 

Tómaturinn er settur fyrst á diskinn, síðan er byggið sett á og 

3 fallegum saltfiskbitum raðað fallega í kring. 

Klettasalatsolíunni er hellt yfir. Gaman að skreyta diskinn með 

fersku klettasalati og sítrónu á toppinn. 

 


