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▪ Reyking er ævaforn aðferð til að varðveita matvæli

▪ Reyking er aðferð til þess að ná fram ákveðnum bragð-, lyktar- og 
áferðareiginleikum. 

▪ Reyking bætir geymsluþol afurða með tvennu móti

▪ Í fyrsta lagi þorna matvörur

▪ Í öðru lagi hemja ýmis efni í reyknum örveruvöxt og þránun

▪ Forfeður okkar notuðu eld til kyndingar híbýla sinna og matseldar en matvæli 
reyktu þeir með því að hengja þau upp í rjáfur yfir eldstæði

▪ Síðar voru útbúnir sérstakir reykkofar

▪ Elstu heimildir eru um 90.000 ára gamlar



▪ Hvað er söltun?
▪ Salt bragðbætir matvæli og eykur geymsluþolið með lækkun á vatnsvirkni og hindrar þannig 

örveruvöxt. 

▪ Eingöngu notað matarsalt, NaCL

▪ Á rauðu kjöti sem þarf að hanga er mikilvægt að nota Saltpétur eða Nítrít salt

▪ Söltun er gert með 2 aðferðum
▪ Pækilsöltun

▪ Þurrsöltun

▪ Hafa skal í huga
▪ Gerð saltsins – Gróft salt bráðnar hægar

▪ Söltunaraðferð – Þurrsöltun dregur vökva meira úr matvælum en pækilsöltun

▪ Hitastig söltunar – Hærra hitastig - hraðari söltun

▪ Stærð stykkja – Meira þvermál

▪ Fita í matvælum hægir á söltun





▪ Eftir söltun þarf að skola flökin vel og þerra með þurrku

▪ Mjög mikilvægt er að matvælin sem á að reykja séu þurr fyrir reykingu

▪ Ef fiskurinn er vel þurr tekur hann lit af reyknum mun hraðar en rakur fiskur 
auk þess sem bragðið verður mun betra

▪ Ég þurrka yfirleitt í kæliskáp (3-4°c) í að lágmarki 8 klukkutíma fyrir 
reykingu

▪ Þurrkun á stóran þátt í geymsluþolsaukningu og áferðarbreytingum á 
hráefninu.

▪ Of mikill þurrkhraði getur valdið ofþornun á yfirborði hráefnisins og kemur 
það í veg fyrir upptöku reykbragðs í matvælum



▪ Við reykingu er reykur látinn leika um saltað hráefni. 

▪ Reykur hefur verið skilgreindur sem blanda fastra efna og 
vökvaeinda í loftfasa enda samanstendur hann bæði af föstum efnum 
(um 0,1μm í þvermál) og reykgufu.

▪ Oftast notaður viður eða annar reykgjafi t.d. Tað

▪ Algeng brennsluefni eru t.d. harðviður, mjúkviður
▪ Harðviður er beyki, eppla viður, kyrsuberjaviður, birki, hlynur og eik

▪ Mjúkviður er fura, þinur og greni



▪ Við kaldreykingu er hitastig í reyklefanum á bilinu 15-25°C.
▪ Matvælin eru söltuð meira og stendur reykingin oftast yfir í nokkra daga, frá 

einum uppí átta daga. Þessi aðferð er notuð við reykingu á fiski, hangikjöti, 
hráverkuðum skinkum og spægipylsum

▪ Mikilvægt er að fjarlægja reykgjafa eins langt frá efninu eins og hægt er til þess 
að glóðin hafi eins lítil áhrif á hitastig eins og hægt er.

▪ Heitreykingu má skipta í tvo hluta, volgreykingu og heitreykingu.
▪ Við volgreykingu er reykt við hitastig yfir 30°C og upp í 50°C.

▪ Heitreyking eldar matinn







▪ Flaka fiskinn fallega (Æfing gerir meistaran)

▪ Þurrsöltun í lokuðu íláti eða poka
▪ 8-10% af upprunalegri heildarþyngd Salt

▪ 10% af upprunalegri heildarþyngd sykur

▪ 8-12 tímar – Tékkað á úrvötnun hæfilega stinnur fiskur 

▪ Þurrkun
▪ 8-24 tímar í kæli á rekka

▪ Kaldreyking
▪ Laxfiskur – Beyki eða Eplaviður í 4-6 tíma

▪ Pökkun

▪ Heildar tími 1-2 sólahringar




