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NNR Carbohydrate group 
 – the results of the jury: 

 

 Mikil neysla á sykruðum drykkjum eykur að öllum 
líkindum hættu á sykursýki af gerð 2. 

 Vísbendingar eru um að þeir sem eru of þungir og 
hreyfa sig lítið ættu að taka tillit til sykurstuðuls 
matvæla auk þess að fylgja almennum ráðleggingum 
um heilsusamlegt mataræði.  

 Trefjaneysla minnkar greinilega líkur á ýmsum 
sjúkdómum og er mikilvægur hluti af heilsusamlegu 
mataræði. 

 



Sykraðir drykkir – mestu skaðvaldarnir 
 

 Áhættuaukning á sykursýki af gerð 2 eftir einn til tvo 
sykraða drykki á dag eða meira (gos, djús). 

 

 Hugsanlega skiptir neyslumynstur máli.  

 Mismunandi áhrif á efnaskipti líkamans hvort sykurs 
er neytt í minni skömmtum yfir daginn eða í miklu 
magni á stuttum tíma, eins og oft á við um neyslu 
sykraðra drykkja.  

 



Viðbættur sykur 
  

Áður 2004 

Refined sugars should not exceed 10 E% 

 

 

2012 

Intake of added sugars should be kept below 10 E% 

 

 



 
 
 
 Hvað eru 8% orkunnar mikið af 
viðbættum sykri? 

 

 

 

 Fyrir konu á miðjum aldri á 2000 kcal fæði eru til 
dæmis 8% orkunnar um 40g af sykri á dag eða 
góðar 2 msk 

 

  

 

 



Matseðill 
 Hafragrautur úr grófvölsuðum höfrum með mjólk og 

rúsínum 

 Appelsínu og eplabitar 

 Heimagerðar fiskibollur, ostasósa, hýðishrísgrjón, 
girnilegt salat og dressing, vatn 

 Gróft heilkornabrauð með lifrarkæfu og gúrku, mjólk, 
pera og gulrót 

 Tómatsúpa, súrdeigsbrauð með viðbiti og 
osti/hummus, paprika 

 Döðlur og hnetur 



Dæmi um matseðil –  
8% orkunnar úr sykri 

 

 

 Hafragrautur úr grófvölsuðum höfrum 
með mjólk og rúsínum 

 Appelsínu og eplabitar 

 Heimagerðar  fiskibollur, ostasósa, 
hýðishrísgrjón, girnilegt salat, vatn 

 Gróft heilkornabrauð með lifrarkæfu 
og gúrku, mjólk, pera og gulrót 

 Tómatsúpa, súrdeigsbrauð með 
viðbiti og osti/hummus, vatn 

 Döðlur og hnetur 

 

 Við matseðil bætist: 

 200g 
jarðarberjajógúrt og 5 
piparkökur 
 EÐA 

 Ein kökusneið (130g) 
 EÐA 

 250g sykrað skyr og 1 
msk hunang í te 
 EÐA 

 40g dökkt súkkulaði 
og 1 msk kanilsykur  
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Sykurstuðullinn     
áhugaverður áhrifavaldur 

 

 Sykurstuðullinn (glycemic index) raðar matvælum í 
röð eftir því eftir því hversu mikil áhrif þau eru talin 
hafa á blóðsykur eftir máltíð  

 

 Sykurálag (glycemic load) er systurstuðull sem að auki 
tekur tillit til magns af kolvetnum í þeim skammti sem 
neytt er  

 





Sykurstuðull 
 

 

 Mikilvægi stuðulsins fyrir allan almenning óljóst 

 Vísbendingar eru um að þeir sem eru of þungir og 
hreyfa sig lítið ættu að taka tillit til sykurstuðuls 
matvæla auk þess að fylgja almennum ráðleggingum 
um heilsusamlegt mataræði.  

 

 



 

 Þættir sem hafa áhrif á sykurstuðul matvæla 
 

  

Type of  starch 

Physical entrapment 

Viscosity of  fiber 

Sugar content 

Fat content 

Protein content 

Acid content 

Food processing 

Cooking 

  



Tvær máltíðir sem innihalda jafn  
mikið af kolvetnum 

 

  Lágur sykurstuðull 

 Heilkorna grautur með 
mjólk 

 Epla og appelsínubitar 

 

 Heilkorna pumpernikkel 
brauð með viðbiti og osti 

 

 Hár sykurstuðull 

 Morgunkorn með mjólk 

 

 Þroskaður banani og 
eplasafi 

 Heilhveitibrauð með 
viðbiti og osti 



Trefjar – vítt hugtak 

 

 Allar skýrslurnar voru sammála um mikilvægi trefja í 
heilsusamlegu mataræði sem forvörn gegn ýmsum 
sjúkdómum og áhættuþáttum þeirra. Allar fimm 
greinarnar frá Norðurlöndum um trefjaneyslu sem 
fullnægðu hæfisviðmiðum studdu tengsl trefjaneyslu 
við ýmist minni hættu á hjarta- og æðasjúkdómum, 
gerðar 2 af sykursýki, ristil- og brjóstakrabbamein.  

 

 Matur fyrir svangar bakteríur 

 



Ráðleggingar fyrir trefjar  
og kolvetni 

 2004 

 Intake of dietary fiber should be 25-35g/D 

 2012 

 Intake of dietary fiber should be at least 25-35g/d 

 

 2004 

 Carbohydrates 50-60E% 

 2012 

 Carbohydrates 45-60E% 
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