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Hvað hefur verið gert til þessa?Hvað hefur verið gert til þessa?

ÁÁhersla hersla áá betra val hrbetra val hrááefna með tilliti til efna með tilliti til 
nnææringareiginleika framleiðsluvara:ringareiginleika framleiðsluvara:

2003 2003 -- Skipt Skipt úúr notkun smjr notkun smjöörlrlííkis yfir kis yfir íí
matarolmatarolííu u íí samlokubrauðum, pylsusamlokubrauðum, pylsu-- og og 
hamborgarabrauðum.hamborgarabrauðum.
2005 2005 –– Skipt yfir Skipt yfir íí transfitusýrulaust smjtransfitusýrulaust smjöörlrlííki ki 
(k(köökur, vkur, víínarbrauð, snarbrauð, sæætabrauð).tabrauð).
TakmTakmöörkun rkun áá notkun viðbnotkun viðbæætts sykurs.tts sykurs.



.....til þessa.....til þessa

Aukin Aukin ááhersla hersla áá fjfjöölbreytt lbreytt úúrval trefjarrval trefjarííkra kra 
brauðvara:brauðvara:

Fitty brauðFitty brauð
Fitty nestisbollurFitty nestisbollur
Fitty samlokubrauðFitty samlokubrauð
Minna mMinna máál l ÁÁggúústu Johnssonstu Johnsson
OrkubrauðOrkubrauð
RRúúgbrauð Myllu og Samsgbrauð Myllu og Samsöölulu



TrefjarTrefjarííktkt



Hvert stefnir?Hvert stefnir?

HOLLT OG GOTTHOLLT OG GOTT
Inn með fInn með fææðutrefjarnarðutrefjarnar

Haldið verður Haldið verður ááfram fram áá þeirri braut að auka þeirri braut að auka áá úúrval rval 
trefjartrefjarííka vara með markvissum hka vara með markvissum hæætti.tti.

ÚÚt með ht með höörðu fitunarðu fituna
Leitað verður leiða til þess að lLeitað verður leiða til þess að læækka hlutfall hertrar kka hlutfall hertrar 
feiti feiti íí kköökum.kum.
Velja alltaf notkun Velja alltaf notkun áá matarolmatarolííum um íí stað hertrar feiti þar stað hertrar feiti þar 
sem þvsem þvíí verður við komið.verður við komið.

LLáágmarka sykurnotkungmarka sykurnotkun



Hvert stefnirHvert stefnir

Takmarka notkun Takmarka notkun áá salti salti íí brauðvbrauðvöörurrur
Unnið verður markvisst að þvUnnið verður markvisst að þvíí að minnka að minnka 
saltinnihald brauða.  Litið verður saltinnihald brauða.  Litið verður áá verkefnið verkefnið 
sem langtsem langtíímaverkefni.  Skoða þarf hversu maverkefni.  Skoða þarf hversu 
langt hlangt hæægt er að ganga gt er að ganga íí þeim efnum, þannig þeim efnum, þannig 
að vinnslueiginleikar og gað vinnslueiginleikar og gææði haldist.  Stefnt ði haldist.  Stefnt áá
að lað læækka saltinnihald kka saltinnihald íí þrepum þannig að þrepum þannig að 
neytandinn verði sem minnst var við neytandinn verði sem minnst var við 
breytinguna.breytinguna.



Hvert stefnir?Hvert stefnir?

Fylgjumst grannt með neysluþrFylgjumst grannt með neysluþróóun og un og 
nýtum niðurstnýtum niðurstööður kannana til vður kannana til vööruþrruþróóunar unar 
og sog sóóknarfknarfææra.ra.
Fylgjumst grannt með þrFylgjumst grannt með þróóun erlendis, un erlendis, 
niðurstniðurstööðum rannsðum rannsóókna og nýjungum frkna og nýjungum fráá
birgjum birgjum áá sviði heilsu og nsviði heilsu og nææringar.ringar.
Leggjum Leggjum ááherslu herslu áá frfrææðslu og gðslu og góóðar ðar 
upplýsingar til neytenda um upplýsingar til neytenda um 
framleiðsluvframleiðsluvöörur.  rur.  www.myllan.iswww.myllan.is


