
Október 2010 - 1. tbl. 22. árg.

er mannsins megin

Október 2006 - 1. tbl. 18. árg.

Fimm tegundir, Sesam, Spelt, Delikate, Kúmen og Trefja.
Tvær tegundir úr lífrænt ræktuðu hráefni, Sesam og fjölkorna.

Hugsið um hollustuna!
Ekkert ger, enginn viðbættur sykur, ekkert hvítt hveiti.

Matvæladagur MNÍ 2006
Matvæladagur MNÍ er föstudagurinn 20. október n.k. Haldin

verður ráðstefna um framtíðarþróun matvælaiðnaðarins á

Hótel Loftleiðum í Reykjavík. Meðal fyrirlesara er Tim Lang,

prófessor við City University í London. Hann mun fjalla um

hollustustefnu og ábyrgð matvælaiðnaðarins. Upplýsingar

um ráðstefnuna er að finna í blaðinu. Á ráðstefnunni verður

afhent Fjöregg MNÍ fyrir lofsvert framtak á matvælasviði.

Dómnefnd hefur verið að störfum og metið fjölda tilnefn-

inga. Fimm aðilar hafa verið tilnefndir til Fjöreggs MNÍ 2006

og má sjá fulltrúa þeirra á myndinni að neðan. Samtök iðn-

aðarins gefa verðlaunagripinn en hann hefur verið veittur

árlega frá 1993.

Mat væla dag ur MNÍ 2010
Fjöreggið afhent á Hilton Nordica Hótel á miðvikudag!
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Matvæla- og næringardagur MNÍ 2010

Næring, heilsa og 
fæðubótarefni á villigötum?

Hilton Reykjavík Nordica Hótel 27. október 2010, jarðhæð

12:00 – 12:30 Afhending ráðstefnugagna

12:30 – 13:00 Ávarp formanns MNÍ Herdís Guðjónsdóttir, formaður MNÍ

 Kynning á efni dagsins 

 Setning Heilbrigðisráðherra

 Afhending Fjöreggsins Orri Hauksson, framkvæmdastjóri Samtaka Iðnaðarins

13:00 - 13:20 (20) Túlkun rannsóknarniðurstaðna Ingibjörg Gunnarsdóttir, prófessor í næringarfræði, HÍ

 Upplýsingar til almennings 

 Næring og rangfærslur á okkar dögum

13:20 – 13:40 (20) Kolvetni; brauð, pasta, spelt & glútensnautt Bryndís Eva Birgisdóttir næringarfræðingur, HÍ

13:40 – 13:55 (15) Fita, olíur & kókos Alfons Ramel næringarfræðingur, HÍ

13:55 – 14:10 (15) Mjólk & krabbamein Laufey Steingrímsdóttir, prófessor í næringarfræði, HÍ

14:10 – 14:25 (15) Sykur, sýróp & sætuefni  Anna Sigríður Ólafsdóttir næringarfræðingur, HÍ

14:25 – 14:40 (15) Hvað er hollt mataræði? Ólöf Guðný Geirsdóttir næringarfræðingur, HÍ

  Eru Íslendingar á villigötum og er lífrænt málið?

14:40 – 15:10 (30) Kaffihlé:  Veggspjalda- og vörukynningar

15:10 – 15:30 (20) Náttúruefni og náttúrulyf  Sesselja S. Ómarsdóttir, lektor við lyfjafræðideild HÍ 

 Hvað ber að hafa í huga? 

15:30 – 15:50 (20) Fæðubótarefni  Magnús Jóhannsson, prófessor í lyfjafræði, HÍ

 Öryggi, skaðsemi, ávinningur 

15:50 – 16:10 (20) Eftirlit með fæðubótarefnum Katrín Guðjónsdóttir, sérfræðingur Matvælastofnun

 Fyrirkomulag & ábyrgð, er eftirlit fullnægjandi? 

16:10 – 16:30 (20) Kaffihlé:  Veggspjalda- og vörukynningar

16:30 – 16:50 (20) Fæðubótarefni; duft eða matur?  Fríða Rún Þórðardóttir næringarfræðingur, Landspítali

 Fæst heilsan í töfluformi? 

16:50 – 17:10 (20) Fjölmiðlar og næringarmál Margrét Marteinsdóttir, fréttamaður RUV

 Hvaðan koma upplýsingar til almennings? 

17:10 – 17:30 (20) Veitum sannar upplýsingar Brynhildur Pétursdóttir fulltrúi, ritstjóri Neytendablaðsins

 Á ábyrgð hvers?  

17:30 – 17:45 (15) Samantekt & ráðstefnuslit Inga Þórsdóttir fundarstjóri, prófessor í næringarfræði, HÍ

  

Fundarstjóri:  Inga Þórsdóttir, prófessor í næringarfræði við Háskóla Íslands

Þátttökugjald:  3.500 kr fyrir 22. október, 4.500 kr eftir 22. október og á staðnum. 2.000 kr fyrir nemendur.

Skráning:  www.mni.is 

Ráðstefnugögn: Nálgast má fyrirlestrana að ráðstefnu lokinni á heimasíðu MNÍ www.mni.is 

Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands (MNÍ) var stofnað árið 1981. MNÍ 
er fagfélag matvælafræðinga, næringarfræðinga, næringarráðgjafa, næringar-
rekstrarfræðinga og skyldra stétta. Fjöldi félagsmanna er um 226. 
Vefsíða MNÍ: www.mni.is
Stjórn MNÍ 2009-2010: Herdís M. Guðjónsdóttir formaður, Sigríður Ásta 
Guðjónsdóttir gjaldkeri, Ragnheiður Guðjónsdóttir ritari, Helen Williamsdóttir 
Gray og Guðný Jónsdóttir. Varamaður í stjórn er Rósa Jónsdóttir.
Starfsemi: Markmið félagsins er að sameina matvælafræðinga, næringarfræð-
inga, næringarráðgjafa, næringarrekstrarfræðinga og aðra með háskólapróf í 
skyldum greinum í eitt félag. Einnig að stuðla að þróun í matvælafyrirtækjum og 
efla samstarf við þau, stuðla að aukinni menntun og eflingu vísindalegra rann-
sókna á sviði matvæla- og næringarfræða, vinna að umbótum í manneldismálum 
þjóðarinnar og leitast við að hafa áhrif á löggjöf varðandi starfssvið félagsmanna. 
Félagið leitast við að kynna matvæla- og næringarfræði fyrir almenningi og efla 
almenna þekkingu á matvælum og næringu m.a. með því að halda úti öflugri 
heimasíðu með fréttum og upplýsingum um matvæli og næringu. Félagið hefur 
gert samstarfssamning við Endurmenntun H.Í. um endurmenntunarnámskeið á 
háskólastigi fyrir félagsmenn. Heimasíða félagsins er www.mni.is og er þar að 
finna ýmsan fróðleik. Félagið stendur árlega fyrir Matvæladeginum, ráðstefnu 
um málefni matvæla og næringar.
Fjöregg MNÍ eru verðlaun sem veitt eru á Matvæladegi fyrir lofsvert framtak á 
matvæla- og næringarsviði. „Fjöreggið“, sem er íslenskt glerlistaverk, er veitt með 
stuðningi frá Samtökum iðnaðarins.
Framkvæmdanefnd Matvæladags 2010: Fríða Rún Þórðardóttir formaður, 
Steinar B. Aðalbjörnsson, Atli Arnarson, Margrét Þóra Jónsdóttir og Ólöf Helga 
Jónsdóttir.
Matur er mannsins megin er rit sem hefur verið gefið út árlega frá 1993. Til-
gangur með útgáfu ritsins er að kynna fyrir landsmönnum mikilvægi matvæla-
iðnaðar fyrir þjóðfélagið og þýðingu heilsusamlegs mataræðis.
Útgefandi: Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands (MNÍ), pósthólf 8941, 128 
Reykjavík. Netfang: mni@mni.is
Ritnefnd: Brynhildur Briem (ábm.), Ása Vala Þórisdóttir, Óla Kallý Magnús-
dóttir, Salome Elín Ingólfsdóttir og Svandís Erna Jónsdóttir. 
Yfirlestur: Guðmundur Örn Arnarson og Ólafur Reykdal.
Myndatökur: Jónína Stefánsdóttir, Atli Arnarson og Ásmundur Þorkelsson. 
Forsíðumynd: Sesselja María Sveinsdóttir.
Umsjón, umbrot og prófarkalestur: Athygli ehf.
Auglýsingar: Augljós miðlun ehf.
Prentun: Landsprent ehf.
Dreifing: Dreift til áskrifenda Morgunblaðsins mánudaginn. 25. október 2010.
Kynningar- og auglýsingaefni í blaðinu endurspeglar ekki endilega skoðun MNÍ og 
er það alfarið á ábyrgð auglýsenda. 
 

Eru upplýsingar um næringu og fæðubótarefni á villugötum er yfirskrift 
ráðstefnu Matvæla- og næringarfræðafélags Íslands í ár. Hægt verður að 
hlýða á fyrirlestra m.a. um næringu og rangfærslur og svör fjölmiðla af 
hverju töfralausnir leikmanna eiga auðveldara að ná til þeirra en rit-
rýndar niðurstöður vísindamanna.

Í nýjustu fjárlögunum er gert ráð fyrir miklum niðurskurði til heil-
brigðismála og virðist það bitna mest á landsbyggðinni. Þar sem mat-
væla- og næringarfræðingar starfa margir innan heilbrigðisgeirans er 
trúlegt að niðurskurður verði á þjónustu við þá einstaklinga sem leita 
til þeirra. Stór hópur fær í dag næringarráðgjöf t.d. krabbameinssjúk-
lingar, sykursjúkir, nýrnasjúklingar og eldra fólk.

Þjóðin er að fitna þrátt fyrir mikla hvatningu hins opinbera um að 
hreyfa sig meira og gæta hófs í mat. Matvælafyrirtækin hafa verið dug-
leg að setja á markað orkuminni matvæli. Hvað er þá til ráða? Margir 
vilja skyndilausnir og það oft í formi pillu og dufts frekar en að breyta 
mataræðinu og auka hreyfingu.

Margir vinna góð störf í þágu heilsu landsmanna og má þar nefna 
Íþróttasamband Íslands með sitt árlega „Hjólað í vinnuna“ sem hefur 

án efa haft þau áhrif að margir eru farnir að nota hjól sem farartæki í 
stað bílsins.

Ný manneldiskönnun Lýðheilsustöðvar og Matvælastofnunar 
verður framkvæmd á næstunni en síðast var gerð athugun á mataræði 
Íslendinga árið 2002. Fróðlegt verður að sjá hvort neyslumynstrið 
hefur breyst í kreppunni. Samkvæmt niðurstöðum síðustu könnunar 
drukku unglingspiltar að meðaltali hálfan lítra af gosi á dag en á síð-
ustu árum hefur komið á markað fjölbreytt úrval af orku- og íþrótta-
drykkjum. Einnig hefur vatnsdrykkja aukist og er algeng sjón að sjá 
fólk með vatnsbrúsa í hendi.

Mikla fræðslu er að finna á veraldarvefnum og eins í bráðskemmti-
legum bæklingi „Tekið í taumana“ sem Lýðheilsustöð gaf út fyrir 
nokkrum árum. Á vefnum er einnig að finna mikið af góðum og holl-
um mataruppskriftum t.d. hjá Mjólkursamsölunni og á vef Matís er að 
finna gagnagrunninn „Hvað er í matnum“. Boðið er upp á námskeið 
um stofnun matvælafyrirtækja og matartilbúning hjá Rannsóknarstof-
unni Sýni.

Danska matvælastofnunin „Fødevarestyrelsen“ vinnur vel með fjöl-

miðlum og er sýnileg stofnun þar sem almenningur getur fylgst með og 
fær fréttir og fræðslu reglulega um mataræði og öryggi matvæla. Fréttir 
eru fluttar á spennandi hátt t.d. um lögregluteymi sem kemur upp um 
ólöglega slátrun dýra. Og fræðslumynd um ungan mann sem býður 
kærustunni í mat sem hann hefur óvart mengað af matarsýklum og 
myndin endar í baðherberginu. 

Á ráðstefnunni verður fjallað um rangfærslur um matvæli, t.d. verð-
ur fjallað um spelt og sætuefni. Nokkrir fyrirlestrar verða um fæðubót-
arefni og reynt að svara hvort þau séu bót eða brella. Fullyrðingar um 
vörur sem segja „læknar allt“ hljóma of góðar til að geta verið sannar.

Fæðubótarefni mega ekki innihalda lyfjavirk efni og bannað er að 
setja fullyrðingu á vöru sem auglýsa læknandi virkni án sannana. Eftir-
lit á markaði er í höndum heilbrigðiseftirlitsins. 

Látum skynsemina ráða í vali á „uppskrift að heilsu og langlífi“.

F.h. stjórnar MNÍ
Herdís M. Guðjónsdóttir formaður

Formannspistill: Látum skynsemina ráða

Stjórn MNÍ: Frá vinstri: Guðný Jónsdóttir, Herdís M. Guðjónsdóttir, Helen Williamsdóttir Gray, Ragnheiður Guðjónsdóttir og Sigríður Ásta Guðjónsdóttir.                          Ljósmyndari Jónína Þ. Stefnánsdóttir.
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Isio4 með ólífuolíu

Isio4 - hollusta í hverjum dropa 

Isio4 með ólífuolíu er bæði holl og næringarrík. 

Hún inniheldur jómfrúarólífuolíu sem gefur réttunum 

ljúffengan ávaxtakeim.

Isio4 með ólífuolíu inniheldur, eins og Isio4, omega-3 

og omega-6 fitusýrur. Þessar lífsnauðsynlegu fitusýrur 

getur líkaminn ekki framleitt sjálfur og verður því að fá 

þær úr fæðunni.

Isio4 ólífuolía inniheldur einnig D-vítamín sem er gott 

fyrir beinin og E-vítamín sem á þátt í að byggja upp 

ónæmiskerfi  líkamans.

Isio4 með ólífuolíu er tilvalin í allar máltíðir, heitar 

sem kaldar.
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Omega 3 
fyrir heilbrigt hjarta

Omega 6
til að halda 

kólesteróli í skefjum

D-vítamín
fyrir sterk bein

E-vítamín
fyrir ónæmiskerfið
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www.mni.is
Á heimasíðu MNÍ má finna heilmikinn 
fróðleik fyrir alla sem hafa áhuga á nær-
ingu og matvælum. Á síðunni er stórt 
greinasafn með öflugri leitarvél þar sem 
finna má greinar um matvæli og nær-
ingu sem birtar hafa verið í nafni félags-
ins og skrifaðar af félagsmönnum og 
öðrum sérfræðingum. 

Þar er einnig að finna blaðið „Matur 
er mannsins megin“ á pdf formi, sem 
félagið hefur gefið út árlega síðan árið 
1993. Haldið er úti atburðadagatali þar 
sem settir eru inn allir helstu atburðir 
sem tengjast matvælamálefnum til að 
auðvelda félagsmönnum og öðrum sem 
hafa áhuga að hafa yfirsýn yfir það sem 
stendur til boða hverju sinni. Allar upp-
lýsingar um Matvæladaga MNÍ má 
finna á síðunni, bæði fyrirlestra og 
myndir. 

Á heimasíðunni eru allar helstu upp-
lýsingar um félagið ásamt fundargerð-
um og fyrir þá sem hafa áhuga á að ger-
ast félagar má sækja þar um aðild.

Einnig má finna greinargóðar upp-
lýsingar um nám í matvæla- og næring-
arfræði, tenglasafn, upplýsingar um ráð-
gjöf og þjónustu í tengslum við mat-

vælavinnslu og næringu ásamt ýmsu 
fleiru. Endilega kíkið á mni.is.

www.mni.is

Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands 
hefur veitt verðlaun fyrir lofsvert fram-
tak á matvælasviði árlega frá árinu 1993 
á Matvæladegi MNÍ. Verðlaunagripur-
inn er íslenskt glerlistaverk sem táknar 
Fjöreggið og eru verðlaunin veitt með 
stuðningi frá Samtökum iðnaðarins.

Að þessu sinni barst MNÍ fjöldi 
ábendinga um verðuga verðlaunahafa 
og eru fimm af þeim tilnefndir til Fjör-
eggsins. Það kemur síðan í hlut dóm-
nefndar að velja verðlaunahafann úr 
þeim tilnefningum. Í dómnefndinni 
sitja Orri Hauksson, framkvæmdastjóri 
Samtaka iðnaðarins, Erla Gerður 
Sveinsdóttir, læknir á Heilsustofnun 
NLFÍ og Heilsuborg, Jón Gíslason, for-
stjóri Matvælastofnunar og Valentína 
Björnsdóttir, framkvæmdastjóri Móður 
náttúru ehf.

Við setningu matvæladagsins verður 
tilkynnt hver hlýtur Fjöreggið og mun 

Orri Hauksson formaður dómnefndar 
afhenda vinningshafa verðlaunagripinn. 

Eftirfarandi eru tilnefndir 
til Fjöreggs MNÍ 2010: 

Fjörostur
Fjörostur frá MS kom á markað á síð-
asta ári, sem er umhverfisvæn nýsköpun 
og nýr valkostur í mögrum mjólkuraf-
urðum. Við framleiðsluna er stuðst við 
nýja tækni, fjölþrepa örsíun, sem gerir 
kleift að nýta mysu sem annars fellur til 
við ostagerð og framleiða úr henni 
mysupróteinþykkni. Það hefur m.a. þá 
eiginleika að gefa vöru mýkt og rúnnað 
bragð, en Fjörostur inniheldur einungis 
9% fitu og er fituminnsti brauðosturinn 
á markaðnum í dag. Fjörosturinn dreg-
ur nafn sitt af Fjörmjólk, sem einnig er 
fitulítil og próteinrík afurð. 

Lýsi hf.
Lýsi á sér langa sögu í framleiðslu á lifr-
arlýsi. Fyrirtækið hefur á undanförnum 
árum vaxið og dafnað á grundvelli vöru- 
og markaðsþróunar og er nýleg verk-
smiðja þeirra ein sú fullkomnasta í 
heimi. Lýsi framleiðir margar tegundir 
lýsisafurða, fæðubótarefna og fjörefna, 
fyrir kröfuharða viðskiptavini jafnt inn-
anlands sem erlendis. Lýsi er stærsti ein-
staki framleiðandi og söluaðili að fæðu-
bótarefnum á innanlandsmarkaði.

Matvælaskólinn hjá Sýni 
Á undanförnum árum hefur Rann-
sóknaþjónustan Sýni ehf. þróað nám-
skeið fyrir starfsmenn í matvælafyrir-
tækjum og mötuneytum. Matvælaskól-

inn hjá Sýni hefur haft gæðastjórnun, 
gæðaeftirlit og öryggi matvæla í öndvegi 
og jafnframt er lögð áhersla á nám-
skeiðahald til að auka fjölbreytni og 
hollustu máltíða. Matvælaskólinn hefur 
í samstarfi við hagsmunaaðila atvinnu-
lífsins þróað nýjar námsleiðir fyrir 
starfsmenn matvælaiðnaðar og aðlagað 
námskeiðahald að þörfum fyrirtækja. 

Ólafur Reykdal matvælafræðingur
Ólafur Reykdal matvælafræðingur, er 
tilnefndur fyrir þátttöku sína í rann-
sóknum á íslensku byggi til manneldis. 
Hann hefur um árabil verið í forsvari 
fyrir rannsóknir á næringarefnainni-
haldi og eiginleikum byggs og unnið að 
gæðakröfum til viðmiðunar fyrir notk-

un á byggi í matvælaframleiðslu og 
bjórgerð. Þessar rannsóknir hafa stutt 
við nýsköpun og frumkvöðlastarf í 
ræktun, vinnslu og framleiðslu á afurð-
um úr byggi. 

Saffran veitingastaðir
Veitingastaðurinn SAFFRAN opnaði á 
síðasta ári á tveimur stöðum á höfuð-
borgarsvæðinu. SAFFRAN býður upp á 
heilsusamlegan, ferskan og framandi 
mat á lágu verði. Notað er að mestu ís-
lenskt hráefni við matargerðina og er 
allt brauðmeti bakað á staðnum. 
SAFFRAN er áhugaverður nýr valkost-
ur á veitinga- og skyndibitamarkaðnum, 
sem hefur náð til ungs fólks og notið 
vinsælda allt frá opnun. 

Fjöregg MNÍ 2010

Dómnefnd Fjöreggs MNÍ 2010: Orri Hauksson, Erla Gerður Sveinsdóttir, Valentína Björnsdóttir og Jón Gíslason.
 Ljósmynd: Margrét Bragadóttir.
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Allar nánari upplýsingar
hjá okkur í síma 567 8888
og á www.pmt.is

Plast, miðar og tæki ehf. Krókhálsi 1 110 Reykjavík www.pmt.is

- tilvalinn fyrir pizzastaði, bakarí,
 skyndibitastaði, sportbari og veitingahús

Reynslan sýnir að ekki bara afköstin aukist. Gæðin
batna og eru alltaf eins. Þeir sem hafa reynsluna
af HhC 2020 ofnunum á Íslandi eru t.d.;
Þórhallur með Ferðaþjónustuna Voga Mývatni.
Sæmundur og Siggi Hall sem reka veitingahúsið
Nord Leifsstöð.

Einstök High-h hitablásturstækni hitar matinn hraðar
en nokkur önnur eldunaraðferð. Hreinsibúnaður sem
TurboChef er með einkaleyfi á, hreinsar blásturinn
þannig að ekki er þörf fyrir loftræstiháf. Ofninn er
einfaldur í notkun með 8 mismunandi rétti forritaða
í minni, t.d. pizzur, subs, kjúklingavængi og bringur,
franskar, steikur og lax. Nákvæm stjórnun á hraða
færibands og blæstri hita að ofan og neðan óháð hvor
öðrum, tryggir að réttirnir eru alltaf eins og jafn góðir.

Hafðu samband og við sendum þér bækling!

Bakar 60 stk. af 12-tommu pizzum á klst.

Þessi litli 20"
færibandaofn
afkastar 60 stk
af 12" pizzum
á klst. Afköstin
má svo tvöfalda
með því að
setja einn ofn
ofan á annan.

High h Conveyor 2020TM
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Í Stórkaup finnur þú vörur frá öllum helstu birgjum
landsins á ótrúlega hagstæðu verði.

Yfir 3500 vörunúmer í föstu vöruvali og við getum
útvegað þér nánast hvað sem er.

Það er fljótlegt og þægilegt að versla við Stórkaup,
meira magn betra verð!

Söludeild Stórkaups: sími 5679585.
Beint samband við söludeild sem veitir ráðgjöf

og tekur við pöntunum. Einnig er tekið við pöntunum
í tölvupósti storkaup@storkaup.is og á faxi 5679586.

Stórkaup | Faxafeni 8 | 108 Reykjavík

Fjölbreytt
vöruúrval

Pöntunar-
þjónusta

Rúmgóð
verslun

Sendingar-
þjónusta

KR.

Meira magn
- betra verð

Afhending
næsta dag

Útvegum það
sem þú þarft

www.storkaup.isstorkaup@storkaup.is5679585 5679586

Fyrir félagasamtök, fyrirtæki og endursöluaðila

Láttu okkur

liggja með

lagerinn!
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Þann 16. október 2010 var alþjóðlegur 
dagur fæðunnar haldinn í þrítugasta 
skiptið. Við þetta tækifæri er einnig 
haldið uppá það að 65 ár eru liðin frá 
því að Matvæla- og landbúnaðarstofnun 
Sameinuðu þjóðanna (FAO) var stofnuð. 
Þema dagsins þetta árið er „Sameinuð 
gegn hungri“ og er ætlunin að varpa ljósi á 
baráttuna við hungursneyð í heiminum. 
Árið 2009 var tala hungraðra í heimin-
um komin yfir einn milljarð og átti 
hækkun matvælaverðs og alþjóðlega fjár-
málakreppan stóran þátt í þessari þróun. 

Bylting í landbúnaði
Matvælaframleiðsla þarf að aukast um 
70% fyrir árið 2050 til að hægt verði að 
fæða níu milljarða manna í heiminum. 
Þegar skortur er á landi til ræktunar 
þurfa bændur að fá eins mikla uppskeru 
og kostur er af því ræktunarlandi sem 
þeir hafa. Aukning á uppskeru þýðir 
yfirleitt að notkun skordýraeiturs, 
áburðar og vatns verður meiri en það 
getur leitt til lélegri jarðvegs og skorts á 
vatni. En þannig þarf það ekki að vera.

Samstarf margra er mikilvægt þegar 
reyna á að auka matvælaframleiðslu og 
auka aðgengi allra að þeirri fæðu sem 
framleidd er. Til að allir fái sinn hlut er 
nauðsynlegt að leggja kapp á félagslegt 
réttlæti og öryggisnet fyrir hina fátæku.

Samstarf borgara og frjálsra félaga-
samtaka getur gefið skýrari skilaboð um 
það að þjóðfélög þurfa að huga sérstak-
lega að því að enginn sé hungraður. 
FAO hefur fengið íþróttahreyfinguna í 
lið með sér og nýtir ýmsa viðburði til að 
varpa ljósi á hungurvandamál heimsins.

Hver á að framleiða allan 
þann mat sem vantar?

Smábændur geta gegnt lykilhlutverki í 
að auka matvælaframleiðslu heimsins. 
En til þess þarf að aðstoða þá til sjálf-
bærrar framleiðslu, með nálgun sem 
bætir við það sem náttúran gerir sjálf. 
Sjálfbærni er skynsamlegasta leiðin til 
að auka uppskeru til framtíðar. Jarð-
yrkja er í flestum tilvikum ekki nýtt til 
fullnustu og mætti því bæta hana til að 
auka við matvælaframleiðslu. Hins veg-
ar er ljóst að ekki er hægt að fæða níu 
milljarða manna án þess að steinefna 
áburður sé notaður við ræktun. Það þarf 
hins vegar að að nota áburðinn á skyn-
saman hátt til að minnka framleiðslu-
kostnað og möguleg umhverfisáhrif.

Hlutverk stjórnvalda
Stjórnvöld heimsins þurfa að hvetja 

matvælaframleiðendur til umverfis-
vænni og sjálfbærari ræktunaraðferða 
svo að ofrækt sé ekki stunduð og jarð-
eyðing eigi sér ekki stað. Stjórnvöld geta 
til dæmis samþykkt lög um umráðarétt 
jarða, þannig að bændur geti ræktað 
lönd sín með langtíma markmið og 
náttúruvernd að leiðarljósi. Á alþjóðlega 
matvæladeginum árið 2010, er nauð-
synleg að líta til framtíðar nú þegar 
aldrei hafa fleiri verið hungraðir í heim-
inum. Með viljastyrkinn, hugrekki og 
þrautseigju að vopni verðum við öll að 
hjálpast að. Það er hægt að framleiða 
meiri mat, á sjálfbærari hátt og að 
tryggja að maturinn komist til þeirra 
sem mest þurfa á honum að halda. 

SEI, SEJ, AVÞ

Flest höfum við einhverja hugmynd um 
hvað felst í hollu og góðu mataræði. 
Við vitum t.d. að við eigum að forðast 
harða fitu og að sum fita er betri en 
önnur. Við eigum ekki að borða mikið 
af sykri og mættum borða meiri trefjar. 
Sumir hafa kannski heyrt talað um 
skaðsemi maíssíróps og aðrir eru með-
vitaðir um að of mikil saltneysla er ekki 
af hinu góða. En jafnvel þótt maður viti 
eitt og annað er ekki þar með sagt að 
það sé auðvelt að velja hollan og góðan 
mat þegar komið er út í búð.

Dregið úr saltneyslu
Segjum að ég sé að reyna að halda aftur 
af saltneyslunni. Ég kynni mér málið og 
kemst að því að ég á ekki að borða 
meira en 6 grömm af salti af dag. Úti í 

búð uppgötva ég að alla jafna er ekki 
talað um salt á umbúðum heldur natrí-
um. Ég leggst því í frekari rannsóknir 
og finn út að það þarf að margfalda 
natríum magnið, sem gefið er upp á 
umbúðum, með 2,5 og þá fyrst sé ég 
hversu mikið salt er í 100 g af vörunni. 
Þetta gildir þó einungis ef framleiðand-
inn hefur fyrir því að gefa natríum 
magnið upp en það er ekki skylda nema 
á kjötvörum. 

Umferðarljós – skýr skilaboð
Ráðleggingarnar um hollt mataræði eru 
til staðar en vegna skorts á upplýsingum 
getur verið erfitt að fylgja þeim. Til að 
hjálpa fólki að taka meðvitaða ákvörðun 
kynntu Bretar til sögunnar svokölluð 
umferðarljós þar sem litirnir rauður, 
gulur og grænn segja til um magn fitu, 
sykurs og salts í mat. Þessi einfalda að-
ferð hefur vakið verðskuldaða athygli og 
kannanir sýna að hún fellur neytendum 
í geð. Ég myndi til dæmis sjá á auga-
bragði hvort maturinn sem ég girnist 
úti í búð stenst kröfur um saltmagn án 
þess að leggjast í útreikninga. Ég þyrfti 
ekki einu sinni að muna hvað opinberar 
ráðleggingar kveða á um því ég myndi 
einfaldlega forðast matvæli ef saltinni-
haldið er merkt sem rautt eða gult. 

Þingmenn guggna
Þegar kosið var um nýja löggjöf um 
matvælamerkingar á Evrópuþinginu í 
sumar kröfðust Evrópusamtök neytenda 
að fyrrnefnt litaskema yrði leitt í lög. 
Því miður létu þingmenn undan þrýst-
ingi framleiðenda og höfnuðu tillög-
unni. Afstaða þingsins er ekki síst ein-
kennileg í ljósi þess að fimmti hver Evr-

ópubúi er of feitur. Á Íslandi er staðan 
ekkert betri. Engar reglur hafa til dæmis 
verið settar um transfitusýrur líkt og 
Danir hafa gert og ekki er framleiðend-
um gert skylt að veita upplýsingar um 
saltinnihald á saltríkum vörum eins og 
Finnar hafa gert. Á meðan Danir og 
Norðmenn tóku upp hið vinsæla 
sænska hollustumerki „skráargatið“ sát-
um við Íslendingar á hliðarlínunni og 
fylgdumst með. Það var greinilega of 
stór og erfið ákvörðun að taka upp holl-
ustumerki sem gagnast neytendum og 
jafnvel þótt merkið sé valkvætt og fram-
leiðendum að kostnaðarlausu svo fram-
arlega sem þeir uppfylla ákveðin holl-
ustuskilyrði. 

Yfirvöld bera ábyrgð 
Við getum ekki gengið út frá því að allir 
viti hvað er hollt mataræði. Ef það væri 
raunin værum við varla að tala um offi-
tufaraldur á Vesturlöndum. Stjórnvöld 
verða einfaldlega að taka stöðu með 
neytendum og tryggja að þeir skilji 
opinberar ráðleggingar og geti farið eftir 
þeim. 

Höfundur er ritstjóri Neytendablaðsins.

Brynhildur Pétursdóttir ritstjóri

Einföld skilaboð til neytenda

Alþjóðlegur dagur 
fæðunnar 2010

Sameinuð gegn hungri

Matvælaframleiðsla þarf að aukast um 70% fyrir árið 2050 til að hægt verði að fæða níu milljarða manna í heiminum.

Brynhildur Pétursdóttir, ritstjóri Neytenda-
blaðsins. 

Bresku umferðarljósin eru einföld aðferð til að segja til um magn fitu, sykurs og salts í mat-
vælum.

Matvæla-
dagur
MNÍ 
2010
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100% 
HÁGÆÐA 
MYSUPRÓTEIN

HLEÐSLA ER ÍÞRÓTTADRYKKUR SEM INNIHELDUR 

PRÓTEIN OG KOLVETNI TIL HLEÐSLU. HENTAR VEL 

FLJÓTLEGA EFTIR ÆFINGAR EÐA MILLI MÁLA.

PRÓTEIN Í HLEÐSLU ERU EINGÖNGU HÁGÆÐA

MYSUPRÓTEIN SEM UNNIN ERU ÚR ÍSLENSKRI MJÓLK.

HLEÐSLA HENTAR ÖLLUM SEM ERU Í ÍÞRÓTTUM 

EÐA STUNDA AÐRA HREYFINGU.

EGILL GILLZ 
EINARSSON 
ÍÞRÓTTAFRÆÐINGUR

ÁN HVÍTS SYKURS

ÁN SÆTUEFNA

MEÐ AGAVESAFA



8 – MATUR ER MANNSINS MEGIN

Sykur er einfalt „fyrirbæri“ í sjón og 
efnasamsetningu en afar flókið þegar 
kemur að áhrifum þess á líkamann. 
Hann tilheyrir kolvetnum sem er eitt 
mikilvægasta orkuefni líkamans. Talið 
er æskilegt að fá um 50-60% af allri 
orku úr kolvetnum en þar af ekki meira 
en 10% úr sykri. Ástæðan er sú að of 
mikil neysla á sykri veldur sveiflum í 
blóðsykri sem hefur neikvæð áhrif á 
heilsuna. Auk þess inniheldur hann lítið 
af bætiefnum og er slæmur fyrir tennur. 

Sykur er í stuttu máli heiti á kristöll-
uðu efni sem hefur mjög einkennandi 
sætt bragð. Í flestum tilfellum er um að 
ræða hvítan sykur (súkrósa), mjólkur-
sykur (laktósa) og ávaxtasykur (frúk-
tósa). 

Hvítur sykur er ýmist unninn úr 
plöntunni sykurrey (grastegund) eða 
sykurrófum. Vinnslan er flókin og því 
er oft sagt að hvítur sykur sé mikið unn-
inn. Þegar við borðum hvítan sykur 
brotnar hann niður í ávaxtasykur og 
þrúgusykur við meltinguna. Þrúgusyk-
urinn frásogast nánast strax inn í blóð-
rásina og kallast þá blóðsykur. Eftir að 
ávaxtasykurinn hefur frásogast fer hann 
fyrst yfir í lifrina þar sem honum er 
breytt í þrúgusykur sem síðan fer út í 
blóðið. Þrúgusykur hækkar þar af leið-
andi blóðsykurinn hraðar en ávaxtasyk-
urinn en báðar þessar sykurtegundir 
nýtast líkamanum sem orkugjafi.

Hrásykur (þekkt söluheiti eru t.d. 
Muscovado og Demerara) 

Hrásykur hefur farið í gegnum sama 
vinnsluferil og hvítur sykur nema loka-
hreinsunina. Því verður eftir dökkt sír-
óp (sk. melassi) sem gerir hrásykurinn 
brúnan. Í sumum tilfellum er hrásykur 
búinn til með því að bæta melassa út í 
hvítan sykur. Þannig er púðursykur 
einnig búinn til. Hrásykur inniheldur 
örlítið af bætiefnum sem ekki er að 
finna í hvíta sykrinum en þau hafa eng-
in teljandi áhrif á næringargildi fæð-
unnar í heild. Sykurmagnið er svo nán-
ast það sama. Hrásykur meltist og nýtist 
líkamanum alveg á sama hátt og hvítur 
sykur.

Agavesíróp
Agavesíróp er mikið unnin afurð eins 
og hvíti sykurinn. Það er unnið úr 
plöntutegundinni agave sem er ættuð 
frá Mexíkó og þess má geta að hún er 
einnig notuð við framleiðslu á drykkn-
um Tequila. Plantan inniheldur sterkju 
(ekkert ósvipuð hveiti- eða kartöflu-
sterkju) sem er brotin niður við vinnsl-
una. Úr verður seigljótandi vökvi sem 
inniheldur aðallega ávaxtasykur en líka 
þrúgusykur. Dæmi eru um að agavesír-
óp sé drýgt með frúktósasírópi sem er 
unnið úr maíssterkju. Þar sem meira er 
af ávaxtasykri í agave sírópi en hvítum 
sykri frásogast agavesíróp aðeins hægar 
inn í blóðið en hvítur sykur. Á endan-
um nýtist agavesíróp líkamanum alveg á 
sama hátt og hvítur sykur. Agavesíróp 
er nokkuð sætara á bragðið en hvítur 
sykur og því þarf oft minna af því ef 
það er notað í stað sykurs.

Hunang
Hunang er framleitt af býflugum sem 
nýta til þess blómasafa. Hunanginu er 

síðan safnað saman og yfirleitt ekki 
unnið neitt frekar. Hunang inniheldur 
ávaxtasykur og þrúgusykur. Það hefur 
einkennandi bragð sem er misjafnt eftir 
tegundum blómasafa og er aðeins 
minna sætt á bragðið en hvítur sykur. 
Hunang er því lítið unnin afurð en nýt-
ist líkamanum á svipaðan hátt og sykur.

Hlynsíróp
Hlynsíróp er unnið úr stilkum og rót-
um trjátegundar sem er ættuð frá Kan-
ada. Hlynsíróp er samsett úr ávaxtasykri 
og þrúgusykri. Dæmi eru um að hlyns-
íróp sé drýgt með frúktósasírópi sem er 
unnið úr ódýrari sterkjugjöfum og er 
varan þá oft kölluð pönnuköku- eða 
vöfflusíróp. Hlynsíróp inniheldur ein-
hver bætiefni í litlu magni en segja má 
að það nýtist líkamanum á svipaðan 
hátt og hvítur sykur.

Ávaxtasykur
Ávaxtasykur er sú sykurtegund sem er 
að finna náttúrulega í ávöxtum. Hins 
vegar er ávaxtasykur einnig unnin úr 

sterkjutegundum eins og t.d. maís-
sterkju og bætt í matvæli við matvæla-
vinnslu. Í þeim tilvikum er ekki hægt að 
segja að um náttúrulegan ávaxtasykur sé 
að ræða. Ýmsar rannsóknir síðustu ára 
hafa leitt að því líkum að unninn 
ávaxtasykur geti haft óæskileg áhrif á 
heilsu, m.a. aukið líkur á offitu t.d. með 
því að draga úr seddutilfinningu. 

Blóðsykurssveiflurnar verða minni ef 
ávaxtasykurinn fæst úr ávöxtum og 
grænmeti en ef unninn ávaxtasykur eða 
agavesíróp eru notuð til að sæta mat-
væli. Í ávöxtum og grænmeti eru einnig 
trefjar sem draga úr blóðsykursveiflum. 

Niðurlag og svar við spurningunni
í fyrirsögninni

Er betra að nota agavesíróp, hrásykur, 
hunang, hlynsíróp eða ávaxtasykur við 
matreiðslu í stað sykurs? Svarið er nei, 
alls ekki. Út frá almennri efna- og líf-
eðlisfræðiþekkingu er ekki réttlætanlegt 
að svara spurningunni játandi. 

Höfundur er matvælafræðingur hjá Rannsóknar-
þjónustunni Sýni ehf.

Í lífrænni ræktun er notkun tilbúins 
áburðar, skordýraeiturs og illgresiseiturs 
bönnuð en nokkur náttúruleg varnar-
efni eru leyfð. Heilnæmur jarðvegur er 
byggður upp með skiptiræktun, lífræn-
um áburði og notkun belgjurta. Jurta-
leifar eru meðhöndlaðar og færðar jörð-
inni aftur til að endurheimta verðmæt 
næringarefni sem annars færu forgörð-
um.

Frjósemi jarðvegs er undirstaða lífs á 
jörðinni. Rannsóknir á lífríki hafa sýnt 
að lífræn ræktun stuðlar að meira lífi í 
jarðvegi og fjölbreyttari tegundaflóru í 
gróðri og flestum flokkum dýralífs. 
Þetta er ekki lítilvægt í heimi þar sem 

fækkun tegunda og eyðing ræktunar-
lands er mikið áhyggjuefni. 

Val neytenda
En neytendur kjósa ekki lífrænar afurðir 
af umhyggju fyrir umhverfinu og hug-
sjón einni saman. Þeir velja þær ekki 
síður vegna þess að þeir geta treyst því 
að lífræn matvæli innihalda ekki leifar 
af eiturefnum, hormónum eða lyfjum. Í 
lífrænni framleiðslu gilda strangari regl-
ur um notkun hjálparefna en kveðið er 
á um í almennri matvælalöggjöf. Þá er 
strangt eftirlit með samsetningu mat-
vælanna og þeir sem haldnir eru marg-
víslegu óþoli geta treyst innihaldslýsing-

um vörunnar. Ennfremur finnst mörg-
um neytandanum lífrænar afurðir ein-
faldlega bragðbetri en hefðbundnar og 
kaupa þær þess vegna eða vegna þess að 
þær eru heilnæmari en hefðbundnar. 
Vöruframboð eykst stöðugt og mark-
aðssetning verður sífellt fjölbreyttari, líf-
rænum grænmetismörkuðum fjölgar ár 
frá ári og meðal vaxtarbrodda eru stór-
eldhús og veitingastaðir sem bjóða líf-
ræn matvæli.

Vottun
Vottunarkerfi samkvæmt alþjóðlegum 
reglum er forsenda markaðssetningar á 
lífrænum afurðum. Stjórnvöld setja lög 
og reglugerðir um framleiðsluna í sam-
ræmi við löggjöf Evrópusambandsins. 
Faggildingarstofur faggilda og hafa eft-
irlit með vottunarstofum samkvæmt 

Evrópustaðli EN 45011. Hér á landi er 
það faggildingarsvið Einkaleyfastofu 
sem faggildir Vottunarstofuna Tún. 
Tún annast eftirlit með framleiðendum 
lífrænna afurða og vottar framleiðsluna 
samkvæmt Reglum Túns en þær byggj-
ast á íslenskum og evrópskum reglu-
gerðum og alþjóðlegum stöðlum.

Tún hóf starfsemi árið 1994. Auk 
vottunar og eftirlits gefur Tún út hand-
bók fyrir framleiðendur og annast 
margvíslegt kynningar- og fræðslustarf. 
Tún hefur tekið þátt í ýmis konar fjöl-
þjóðlegri starfsemi. Tún átti frumkvæði 
að „West-Nordic Network on Organic 
Development“ og kom þannig lífrænni 
ræktun á dagskrá á Grænlandi og í Fær-
eyjum. Reglur sem Tún hefur þróað um 
lífræna ylrækt og nýtingu lagargróðurs 
skópu grundvöll að reglum ESB á þeim 
sviðum. Tún hefur smám saman fært út 
starf sitt á nýjum sviðum. Vottun Túns 
er liður í aukinni verðmætasköpun við 
nýtingu á villtum landjurtum til snyrti-
vörugerðar og útflutningi á kalkþörung-
um, æðardúni og þangmjöli.

Höfundur er matvælaverkfræðingur og sjálfstætt 
starfandi sérfræðingur við Reykjavíkur-
akademíuna.

Dr. Guðrún Hallgrímsdóttir matvælaverkfræðingur

Lífrænt vottaðar afurðir

Guðrún Adolfsdóttir matvælafræðingur 
hvetur fólk til að auka neyslu á grófum kol-
vetnum og ávöxtum en nota sykur í hófi.
 Ljósmyndari Jónína Þ. Stefánsdóttir.

Guðrún Adolfsdóttir matvælafræðingur

Eru sykurefni betri kostur en hvítur sykur?

Guðrún Hallgrímsdóttir matvælaverkfræð-
ingur.

Vottunarstofan Tún annast eftirlit með 
framleiðendum lífrænna afurða og vottar 
framleiðsluna.
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Matvælastofnun (MAST) hefur yfirum-
sjón með framkvæmd reglugerðar nr. 
624/2004 um fæðubótarefni og fer með 
innflutningseftirlit með matvælum 
þ.m.t. fæðubótarefnum skv. lögum nr. 
93/1995 um matvæli en heilbrigðiseftir-
lit sveitarfélaga annast eftirlit með fæðu-
bótarefnum á markaði.

Innflutningur og markaðssetning 
fæðubótarefna hér á landi eru tilkynn-
ingarskyld til MAST. Tæplega 600 
vörutegundir hafa verið tilkynntar en 
búast má við að fjöldinn á markaði sé 
margfaldur á við það þar sem borið hef-
ur á því að tilkynningarskyldu sé ekki 
sinnt.

Reglur um fæðubótarefni
Framleiðendur, innflytjendur og dreif-
ingaraðilar fæðubótarefna eru ábyrgir 
fyrir því að vörur þeirra séu í samræmi 
við ákvæði laga og reglugerða og skulu 
þeir hafa starfsleyfi frá heilbrigðiseftir-

liti. Samkvæmt matvælalögum mega 
matvæli, þ.m.t. fæðubótarefni, ekki 
innihalda lyf og ekki valda heilsutjóni. 
Fæðubótarefni þurfa að uppfylla ákvæði 
í reglugerð um fæðubótarefni, en þar er 
m.a. kveðið á um ýmsar sértækar merk-
ingar og um það hvaða vítamín og 
steinefni eru leyfileg. Auk þess skulu 
fæðubótarefni uppfylla aðrar reglur sem 
gilda um matvæli almennt. Þar má m.a. 
nefna reglur um fullyrðingar, aukefni 
o.fl. Óheimilt er að eigna fæðubótarefn-
um þá eiginleika að fyrirbyggja, vinna á 
eða lækna sjúkdóma manna eða gefa í 
skyn slíka eiginleika.

Innflutningseftirlit
Innflutningur á matvælum sem uppfylla 
ekki matvælalög er óheimill. Fæðubót-
arefni (og flest matvæli) eru í frjálsu 
flæði innan EES og fæðubótarefni sem 
koma til landsins frá EES því sjaldnast 
skoðuð áður en þau fara á markað. Ekki 

eru heldur allar sendingar frá löndum 
utan EES skoðaðar áður en þær fara á 
markað. MAST, í samvinnu við Toll-
gæsluna, hefur þó á síðustu mánuðum 
aukið innflutningseftirlit með fæðubót-
arefnum frá ríkjum utan EES. Í þessu 
innflutningseftirliti hefur MAST aðal-
lega skoðað hvort viðkomandi vörur 
innihaldi lyf eða séu hættulegar heilsu. 
Uppfylli vara ekki sett lög og reglur um 
fæðubótarefni er innflutningur stöðvað-
ur. Talsvert hefur verið stöðvað af ólög-
legum vörum.

Markaðseftirlit
Fæðubótarefni á markaði eru undir eft-
irliti heilbrigðiseftirlits. Í markaðseftir-
liti skoða heilbrigðisfulltrúar fæðubótar-
efni með tilliti til sérregla um fæðubót-
arefni sem og með tilliti til annarra laga 

og reglna sem gilda almennt um mat-
væli.

Gagnrýnir neytendur
Ekki eru allar vörur sem koma til lands-
ins skoðaðar af MAST áður en þær fara 
á markað. Það er nokkuð algengt að á 
markaði finnist ólögleg fæðubótarefni, 
að minnsta kosti í stuttan tíma þar til 
heilbrigðisfulltrúi verður vörunnar var. 

Því miður finnast þess dæmi að inni-
haldslýsingar á fæðubótarefnum reynast 
ekki réttar og gæði fæðubótarefna eru 
mjög misjöfn. Það er ekki sjálfgefið að 
þau fæðubótarefni sem eru á markaði 
hér séu skaðlaus. Vert er fyrir neytendur 
að vera gagnrýnir á þau fæðubótarefni 
sem þeir neyta.

Höfundur er sérfræðingur hjá Matvælastofnun.

Katrín Guðjónsdóttir  að störfum með Arnesi Þorvaldsdóttur tollverði.
 Ljósmyndari Jónína Þ. Stefánsdóttir.

 Katrín Guðjónsdóttir, lífefnafræðingur:

Eftirlit með fæðubótarefnum

Bláskel 
frá Hrísey

Hrein náttúruafurð
Prótein- og steinefnarík heilsubomba

Einfalt og fljótlegt að elda!
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Ómega-3 fitusýrur hafa hlotið mikla og 
verðskuldaða athygli að undanförnu og 
er heilsufarslegur ávinningur af neyslu 
þeirra vel staðfestur með rannsóknum. 

Nokkrar gerðir eru til af ómega-3 fitu-
sýrum en þær virðast ekki allar hafa 
sömu eiginleikana. Þær helstu sem er að 
finna í fæði manna eru EPA, DHA og 
ALA, byggingarlegur munur þeirra felst 
aðallega í lengd þeirra, ALA eru stystar, 
þá EPA og DHA eru síðan lengstar.

EPA- og DHA-fitusýrur er eingöngu 
að finna í sjávarfangi eins og feitum 
fiski og lýsi. ALA-fitusýrur eru hins veg-
ar aðallega að finna í jurtaríkinu eins og 
í soja- og hörfræolíu. 

Rannsóknir hafa sýnt að neysla á 
ómega-3 í lýsi (EPA og DHA) hefur já-
kvæð áhrif á hjarta- og æðakerfið. Einn-
ig hafa rannsóknir sýnt að lýsi (EPA og 
DHA-fitusýrur) getur gagnast sjúkling-
um með sykursýki týpu 2 og efnaskipta-
villu, en slík áhrif hafa ekki sést af 
neyslu á hörfræolíu (ALA). Ennfremur 
hafa rannsóknir sýnt að neysla á fiski og 
lýsi getur lengt lífið, með því að draga 
úr líkum á hjartaáföllum og mögulega 
einnig heilablóðfalli. 

En hefur ómega-3 í hörfræolíu 
(ALA) sömu heilsufarslegu áhrif og 
ómega-3 í fiskinum? 

Í stuttu máli er svarið nei. Neysla á 
hörfræolíu (ALA) hefur aðeins takmark-
aðan heilsufarslegan ávinning miðað við 
lýsi (EPA og DHA). Áhrif hörfræolíu 
(ALA) eru ekki eins skýr og það er eng-

in vísindaleg sönnun fyrir heilsufarsleg-
um áhrifum hörfræolíu (ALA). Skýr 
ávinningur hefur hvorki sést með far-
aldsfræðilegum rannsóknum né íhlut-
andi rannsóknum sem hafa forvarnar-
legt gildi. Hins vegar getur mannslík-
aminn umbreytt ómega-3 úr hörfræolíu 
(ALA) í EPA og DHA. Rannsóknir hafa 
hins vegar sýnt að sú umbreyting er 
mjög takmörkuð, aðeins um 5-9% af 
ALA umbreytist í EPA og minna en 
0,5% í DHA. Ennfremur inniheldur 
hörfræolía ekki D-vítamín líkt og lýsi, 
en D-vítamín er af skornum skammti í 
fæði þeirra sem ekki taka inn bætiefni 
sem inniheldur D-vítamín svosem lýsi.

Miðað við stöðu þekkingar í dag 
kemur neysla hörfræolíu (ALA-fitusýr-
um) ekki í stað inntöku lýsis.

Höfundur er næringarfræðingur og fræðimaður á 
Rannsóknastofu í næringarfræði.

Miðað við stöðu þekkingar í dag kemur 
neysla hörfræolíu ekki í stað inntöku lýsis, 
segir Alfons Ramel næringarfræðingur.
  Ljósmyndari Atli Arnarson.

Dr. Alfons Ramel næringarfræðingur

Er ráðlegt að taka inn 
hörfræolíu í stað lýsis?Darri ehf. – Harðfiskverkun

Hafnargötu 1 - 610 Grenivík - darriehf@mi.is
Símar 463 3242 og 863 3242 - Fax 463 3243

Eyjabitinn landskunni
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Nýtt heilsubrauð  

frá Þorvaldseyri
úr íslensku byggi

Prófaðu gott nýtt brauð!

Skoðaðu myllan.is

Smakkaðu nýtt íslenskt heilsubrauð frá 
Myllunni. Nýtt Eyrarbrauð er bakað úr 
byggi frá Þorvaldseyri. Fáðu þér hollustu 
og kraft beint úr íslenskri náttúru. 
Fæst í helstu verslunum.

Nýtt Eyrarbrauð er bakað  
úr byggi frá fjölskyldunni á Þorvaldseyri

Prófaðu gott nýtt brauð!
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Fæðubótarefni í víðasta skilningi þess 
orðs geta verið hluti af hollu mataræði, 
þau geta haft mikil áhrif á afreksgetu og 
árangur og jafnvel flýtt fyrir endurheimt 
íþróttafólks og annarra eftir mikil átök. 
Fæðubótarefni og næringardrykkir geta 
jafnframt hentað sjúkum og þeim sem 
eru að byggja líkama sinn upp eftir 
veikindi eða slys, einnig þeim sem eiga 
erfitt með að tyggja eða kyngja fastri 
fæðu. Hins vegar er ljóst að vel samsett 
fæði getur einnig sinnt þessu hlutverki. 

Fæðubótarefni henta ekki öllum
Ófrískar konur og konur með barn á 
brjósti ættu alls ekki að neyta fæðubót-
arefna nema einungis þeirra sem hönn-
uð eru fyrir þær og hafa sannað öryggi 
og gildi sitt. Dæmi um æskileg fæðu-
bótarefni eru fólasín og lýsi og jafnvel 
omega-3 olíur. Almennt er ekki ráðlagt 
að taka inn sér hannaðar blöndur vít-
amína og steinefna nema læknir eða 
ljósmóðir mæli sérstaklega með því. 
Annað ætti einnig að vera óþarfi vegna 
þess að vel samsett og hollt mataræði 
ætti að geta uppfyllt þörf móður og 
barns á þessu tímabili.

Íþrótta- og Ólympíusamband Ís-
lands leggur mikið upp úr því að hamla 
gegn notkun á fæðubótarefnum fyrir 18 
ára aldurinn; leyfa frekar náttúrulegum 
hæfileikum að njóta sín án utanaðkom-
andi inngrips efna sem oft eru lítt 
þekkt. Það sem undan er skilið eru kol-
vetnaduft og kolvetnadrykkir til notk-
unar á mjög löngum æfingum til að 
mynda morgunæfingum sundfólks. 
Fjölvítamín og steinefni, lýsi og 
omega-3 eru einnig skaðlaust og jafnvel 
jákvæð fyrir þennan hóp séu bætiefnin 
tekin í réttu magni og samkvæmt leið-
beiningum á umbúðum og einungis 
notaðar þær tegundir sem henta aldrin-
um sem um ræðir.

Markaðssetning fæðubótarefna, 
sterk og ögrandi 

Markaðssetning á fæðubótarefnum og 
mörgum heilsuvörum er í mörgum til-
fellum miðuð að því að selja neytendum 
„lausnina.“ Lausnina á heilsutengdum 
vandamálum. Of oft er þannig stílað 
inn á fáfræði fólks og stöðuga leit þess 
að einfaldri og skjótri „lausn“ sem því 
miður er sjaldnast lausn til framtíðar. 
Markaðssetning á fæðubótarefnum til 
árangursbætingar í íþróttum og annarri 
krefjandi líkams- og heilsurækt er einn-
ig sterk. Þar eru frægir íþrótta- og 
heilsuræktar kappar fengnir til að 
dásama vöruna í hvívetna. Það er nauð-
synlegt að á bak við slík fæðubótarefni 
og fullyrðingar standi vísindalegar rann-
sóknir þar sem öryggi og gildi vörunnar 
er sannað og staðfest. Í fjölda tilfella 
hefur íþróttafólk fallið á lyfjaprófi í 
kjölfar neyslu á fæðubótarefnum. Efnin 
hafa þá verið menguð af utanaðkom-
andi efnum eða þá að efnunum hefur 
vísvitandi verið bætt í vöruna til að 
auka áhrif hennar og koma þannig af 
stað umtali um virkni og í kjölfarið 
aukinni sölu. Það er óhætt að segja að 
fæðubótarefni hafi orðið að tískuvöru á 
undanförnum árum og ekki síst vegna 
öflugrar markaðssetningar í gegnum 
íþrótta- og heilsuræktargeirann. Einnig 
hefur sú breyting orðið á að fæðubótar-
efni fást nú í almennum verslunum og 
stórmörkuðum og íslensk framleiðsla 
hefur jafnvel litið dagsins ljós.

Tegundir fæðubótarefna
Fæðubótarefni eru af margvíslegu tagi. 
Kolvetni, prótein, kreatín, glútamín og 
liðverndarefni koma fyrst upp í hugann 
þegar kemur að íþróttum, árangri og af-
rekum. Brennsluefni, króm og L-karnit-
ín svo fátt eitt sé nefnt, bætist við hjá 
heilsuræktar-, fitness- og vaxtarræktar-
geiranum en almennt er notkunin hvað 
mest hjá þessum hópum. Fjölvítamín-

blöndur með steinefnum og lýsi teljast 
einnig til fæðubótarefna, ásamt 
omega-3 fitusýrum en þessar vörur eru 
til á mörgum heimilum í einni eða ann-
arri mynd. 

Lýsi er gott dæmi um fæðubótarefni, 
sem Íslendingar og Grænlendingar hafa 
notað frá því löngu áður en orðið fæðu-
bótarefni var fundið upp. Lýsið er gott 
dæmi vegna þess að eftir því sem við 
búum á norðlægari slóðum og eftir því 
sem við borðum sjaldnar sjávarfang, 
þeim mun meira þarf líkaminn að stóla 
á D-vítamín frá öðrum uppsprettum. 

Þetta á vel við um okkur Íslendinga í 
dag vegna þess hve fiskneysla er al-
mennt lítil og fáar fæðutegundir í mat-
aræði okkar innihalda verulegt magn D-
vítamíns.

Ginseng hefur verið vinsælt í gegn-
um árin svo og blöndur ýmis konar an-
doxunarefna sem eiga að hægja á öldrun 
fruma og þar frameftir götunum. Svo-
kölluð brennsluefni hafa einnig notið 
mikilla vinsælda þó svo að efast megi 
um öryggi og skaðleysi þeirra. 

Þessi upptalning er einungis sáralítill 
hluti þeirra efna sem framleidd eru víðs-

vegar um heiminn og sífellt spretta upp 
ný efni og nýjar og „bættar“ útfærslur. 

„Í stað máltíða“
Við þessa upptalningu bætast síðan ým-
iskonar orku- og próteinstangir, duft og 
drykkir sem kallast á ensku „meal rep-
lacement“ og eins og nafnið gefur til 
kynna á að geta komið í stað smærri 
máltíða.

Þó svo að ekki sé vert að mæla með 
notkun á fæðubótarefnum í stað hollra 
máltíða þá er nokkuð ljóst að sum duft 
og stangir og vörur sem ætlað er að 

koma í stað máltíða eru næringarríkari 
og betri lausn en sumt skyndibitafæði. 

Margir nota næringarstangir og 
önnur fæðubótarefni í stað máltíðar til 
að spara tíma og til þægindaauka, það 
er heldur ekkert rangt við það að taka 
slíkt með til tilbreytingar við ávexti og 
samlokur á langa fundi þar sem annað 
hvort er boðið upp á vínarbrauð og 
annað bakkelsi eða jafnvel ekki neitt.

Fæst heilsan á töfluformi?
Það er ljóst að ekki er hægt að kaupa 
heilsuna á töfluformi vegna þess að 
heilsa okkar byggir á svo mörgum ólík-
um þáttum sem ekki er hægt að setja í 
töflu, drykk eða stöng. Þetta eru nær-
ingarlegir, líkamlegir, andlegir og sam-
félagslegir þættir. Það er engin tafla eða 
mixtúra sem veitir okkur það sem góð 
heilsa byggir á.

Höfundurinn er næringarfræðingur, næringarráð-
gjafi og íþróttanæringarfræðingur hjá Landspítala, 
World Class, Heilsustöðinni og Íþrótta- og Ól-
ympíusambandi Íslands.

Í fjölmiðlum er helst fjallað um næring-
armál í lífsstílstengdum blöðum og 
þáttum. Í hefðbundnum fréttatímum 
ber næringarmál helst á góma í 
tengslum við nýjar rannsóknir sem tald-
ar eru eiga erindi við almenning. Áhugi 
fólks á betri heilsu og líðan fer vaxandi 
en sláandi fréttir sem kollvarpa hug-
myndum um holla lifnaðarhætti verða 
oft til þess að almenningur klórar sér í 
kollinum; grænt te er einn daginn talið 
allra meina bót en daginn eftir er varað 
við ofneyslu þess. 

Hvaðan koma fréttirnar?
Það gerist ekki oft að íslenskar rann-
sóknir tengdar næringu og heilsu verði 
að frétt. Mögulegt er að slíkar rann-
sóknir séu fremur sjaldgæfar, þær séu of 
sértækar til að eiga erindi við almenning 
eða falli einfaldlega í skuggann af stærri 
fréttamálum. Undanfarin misseri hefur 
hver stórviðburðurinn rekið annan í ís-
lensku þjóðlífi og þá víkur annað efni. 
Fyrir nokkrum árum voru fréttir af er-
lendum rannsóknum um næringarmál 
nokkuð tíðar en nú er eins og þær hafi 
vikið fyrir óveðursfréttum. Fréttamenn 
á fréttastofu Ríkisútvarpsins bera allir 
ábyrgð á því að fylgjast með fréttum úr 
næringargeiranum eins og af öðrum 
vettvangi. Enginn er sérhæfður í þessum 
málaflokki en áhugasvið fréttamanna 
eru mismunandi. Ábendingar um fréttir 
berast með tölvupósti, símtölum, blaða-
sendingum og af götunni. Góð frétt 
þarf að hafa upplýsingagildi og varpa 
með einhverjum hætti nýju ljósi á um-
fjöllunarefnið. 

Herbalife tengt lifrarskaða
Í mars birti Læknablaðið grein um að 
notkun á Herbalife gæti valdið fólki 

lifrarskaða. Greinin var meðal annars 
byggð á íslenskri rannsókn sem gerð var 
á Landspítalanum. Fréttastofa Ríkisút-
varpsins sagði frá greininni, ræddi við 
höfund hennar og talsmenn Herbalife. 
Farið var í saumana á málinu í dægur-
málaþáttum fréttastofunnar. Það er frétt 
að algeng fæðubótarefni, sem auðvelt er 
að verða sér úti um, geti verið hættuleg 
heilsu fólks. Herbalife hefur sterka 
ímynd, margir hafa lifibrauð af sölu var-
anna og ævintýralegar sögur af vel-
gengni og ríkidæmi þeirra sem eru ofar-
lega í sölupíramídanum gera það að 
verkum að fólk sperrir eyrun þegar fram 
kemur að kannski sé eitthvað bogið við 
þetta allt saman. 

Traustar rannsóknir
Fréttamenn reiða sig á gagnaveitur og 
fréttavefi sem hafa sýnt að þeir séu 
traustsins verðir. Á fréttastofu Ríkisút-
varpsins er gert ráð fyrir að rannsóknir 
séu marktækar ef þær eru birtar á Reu-
ters-fréttaveitunni, vef breska ríkisút-
varpsins og norrænu miðlunum svo eitt-
hvað sé nefnt. Auk íslenskra rannsókna 
er fylgst með niðurstöðum sem birtar 

eru í virtum læknatímaritum eins og 
Lancet og New England Journal of Me-
dicine. Upplýsingar koma einnig frá al-
þjóðlegum stofnunum eins og Alþjóða-
heilbrigðismálastofnuninni (WHO) og 
Matvæla- og lyfjaeftirliti Bandaríkjanna 
(FDA). Fréttamenn kynna sér niður-
stöður rannsóknanna og á góðum degi 
hafa þeir jafnvel tíma til að kafa djúpt í 
rannsóknina. Ef ástæða þykir er leitað til 
sérfræðinga og þeirra sem málið snertir. 

Heilsan í fréttum
Skiptar skoðanir eru um það hvort ráð-
leggingar um mataræði og heilsutengd 
málefni þyki spennandi málefni sem 
auki áhorf, hlustun, lestur eða veki at-
hygli almennings með öðrum hætti. Á 
fréttastofunni koma þessi mál til tals 
eins og önnur, en rata kannski ekki í 
fréttir nema endrum og sinnum. 

Höfundur er fréttamaður og starfar á fréttastofu 
Ríkisútvarpsins.

Áslaug Guðrúnardóttir fréttamaður

Fjölmiðlar og næringarmál

Ófrískar konur og konur með barn á brjósti 
ættu alls ekki að neyta fæðubótarefna nema 
einungis þeirra sem hönnuð eru fyrir þær og 
hafa sannað öryggi og gildi sitt.
 Ljósmyndari Bragi Þór Jósefsson.

Fríða Rún Þórðardóttir, næringarfræðingur og næringarráðgjafi

Fæst heilsan á töfluformi?

Í hefðbundnum fréttatímum ber næringarmál helst á góma í tengslum við nýjar rannsóknir, 
segir Áslaug Guðrúnardóttir, fréttamaður á Ríkisútvarpinu.         Ljósmyndari Ásmundur Þorkelsson.

Matvæla-
dagur
MNÍ 
2010

Ljósmyndari Sesselja M. Sveinsdóttir.

Matvæla-
dagur
MNÍ 
2010
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Stefna Matís er að
  ...  vera framsækið þekkingarfyrirtæki sem eflir samkeppnishæfni 

Íslands og skilar þannig tekjum til íslenska ríkisins

  ...  vera eftirsóttur, krefjandi og spennandi vinnustaður með fyrsta 
flokks aðstöðu þar sem starfsmenn njóta sín í starfi

  ... hafa hæft og ánægt starfsfólk

Gildi Matís
  Frumkvæði
 Sköpunarkraftur
 Metnaður
 Heilindi

Hlutverk Matís er að
  ... efla samkeppnishæfni íslenskra afurða og atvinnulífs 

  ...  tryggja matvælaöryggi og sjálfbæra nýtingu um-
hverfisins með rannsóknum, nýsköpun og þjónustu

  ... bæta lýðheilsu

www.matis.is

Sveinn Margeirsson, sviðsstjóri Vinnslu og virðisaukningar

Fiskur 
er ekki

bara fiskur! Í vinnslu og útflutningi á íslenskum fiski eru ótal 
tækifæri til nýsköpunar og aukningnar  
verðmæta. Rannsóknar- og þróunarverkefni 
Matís snúa að allri virðiskeðjunni, allt frá hráefni 
að endastöðinni - borði neytandans. 

Okkar hlutverk er að tryggja gæðin sem best en 
um leið vinnum við að því að gera góðan 
íslenskan fisk að enn betri vöru. Og um leið 
verðmætari!
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Borghildur Sigurbersdóttir næringarráð-
gjafi á Heilsustofnun Náttúrulækninga-
félagsins í Hveragerði segir að hún horfi 
á heilbrigði frekar en sjúkdóma. Borg-
hildur, sem er bæði matvælafræðingur 
og næringarráðgjafi að mennt, hefur 
starfað við næringarráðgjöf á Heilsu-
stofnuninni síðastliðin fimm ár. Auk 
þess hefur hún verið sjálfstætt starfandi 
næringarráðgjafi síðan 1993. Aðspurð 
telur Borghildur að bakgrunnurinn úr 
matvælafræðináminu nýtist henni vel í 
næringarráðgjöfinni.

Starf næringarráðgjafa
Starf næringarráðgjafa á Heilsustofnun 
felst einkum í einstaklingsviðtölum. 
Dvalargestir leita eftir ráðgjöf og 
fræðslu vegna ýmissa sjúkdóma sem 
tengjast mataræði og margir vilja endur-
skoða mataræði sitt og stuðla að heil-
brigðari lífsstíl. Unnið er meðal annars 
með mataróþol, meltingarvandamál, 
sykursýki og þyngdarvanda, bæði van-
næringu og offitu. Auk þess heldur nær-
ingarráðgjafinn fræðslufyrirlestra fyrir 
dvalargesti, vinnur með öðrum fagstétt-
um í teymisvinnu, tekur þátt í stefnu-
mótun um matinn á stofnuninni og 
fleira. 

Unnið samkvæmt náttúru-
lækningastefnunni

Á Heilsustofnun hefur alltaf verið unn-
ið í samræmi við náttúrulækningastefn-
una sem Borghildur bendir á að sé 
nokkuð samhljóma leiðbeiningum Lýð-
heilsustöðvar um mataræði. „Berum 
ábyrgð á eigin heilsu“ er boðskapurinn, 
fræðsla og þjálfun stuðlar að því að fólk 
sé hæfara til þess eftir að heim er komið.

Hindranir
Borghildur var spurð hvort hún gæti 
greint frá einhverjum hindrunum sem 
hún yrði vör við í starfi sínu. Helst vildi 
hún nefna að margir eru haldnir rang-
hugmyndum um útlit, heilsu og holda-
far og algengt að leitað sé eftir skyndi-
lausnum. Áróður og framboð á skyndi-
lausnum í nafni heilsu yfirgnæfir hvatn-
ingu til heilbrigðari lífsstíls og vinnur 
jafnvel gegn ástundun.

Breyttar áherslur
Ráðgjöf vegna offitu er viðamikill þátt-
ur í starfi Borghildar. Áherslur hafa ver-
ið að breytast, í stað þess að þyngdartap 

sé ófrávíkjanlegt markmið, er unnið að 
því að meta árangur út frá öðrum við-
miðum sem meta heilsu. Þá er ekki litið 
á þyngd sem vandmál heldur er við-

fangsefnið sú hegðun sem stuðlar meðal 
annars að þyngdaraukningu. Unnið er 
með lífsstílinn með áherslu á hreyfingu, 
mataræði og geðrækt og uppskeran er 

bætt heilsa og meiri vellíðan. Kennt er 
að treysta á innri stýringu svo sem 
svengd og seddu og borða miðað við 
þarfir líkamans, en draga úr áherslu á 
skammtastærðir og hitaeiningar. 
Reyndar er þessari aðferð ekki eingöngu 
beitt meðal þeirra sem eru þungir held-
ur almennt sem leið til að leiðbeina um 
heilbrigðan lífsstíl.

Heilbrigðisráðherra í einn dag
Að lokum var Borghildur spurð hverju 
hún myndi breyta ef hún fengi vald 
heilbrigðisráðherra um tíma. Hún 
myndi breyta áherslum í heilbrigðis-
kerfinu og horfa alltaf á heilbrigði sem 
útgangspunkt og hvernig best verði 
stuðlað að auknu heilbrigði, en draga úr 
áherslum á meðferð sjúkdóma. Þá ætti 
að efla heilsugæsluna til muna, enda 
hefur hún miklu forvarnarhlutverki að 
gegna. Vinna þarf þverfaglega og heilsu-
gæslan ætti að bjóða mun fjölbreyttari 
úrræði til eflingar heilsu, t.d. hefur nær-
ingarráðgjafi sannarlega hlutverki að 
gegna þar, sagði Borghildur að lokum. 

BB

Orðið „lýsi“ þýddi upphaflega „ljós-
meti“ og náði yfir tólg og vax auk lýsis. 
Í þessari merkingu kemur það fyrir í 
elsta texta íslenskum, tíundarlögum 
kaþólsku kirkjunnar frá lokum 11. ald-
ar. Þar segir að skatta til kirkjunnar 
megi m.a. greiða í lýsi.

Síðan hefur margt breyst enda því 
engin takmörk sett hvar maðurinn leitar 
fanga. Í dag getur lýsi verið úr lifur og 
holdi fiska, spiki sjávarspendýra, þör-
ungum, krabbadýrum og skeldýrum og 
mætti því skilgreina það sem „fljótandi 
olía úr sjávarfangi.“

Vinnsla á lýsi
Í sinni einföldustu mynd felst lýsis-
vinnsla í því að tæta í sundur hráefnið, 
hita grautinn og skilja fituna frá. Tækja-
búnaðurinn sem notaður er tekur mið 
af hráefninu, hvort það er mjúkur vefur 
eins og lifur eða heill fiskur eins og síld. 

Við framleiðslu á lifrarlýsi er lifrin 
hökkuð og hituð óbeint með gufu. Við 
það losnar um lýsið sem skilið er frá í 
skilvindu. Við framleiðslu á búklýsi eins 
og síldarlýsi er notuð annars konar 
tækni. Þá eru snigilsjóðarar og pressur 
notaðar til þess að tæta hráefnið í sund-

ur og hita. Lýsið fylgir pressuvökvanum 
og er skilið frá honum í skilvindum. 

Til þess að hrálýsið sem fæst úr gróf-
vinnslunni sé hæft til manneldis þarf að 
hreinsa það og staðla. Lýsi sem fer í 
neytendavörur er að auki venjulega 
kaldhreinsað. Í því felst að lýsið er kælt 
niður þar til fíngerðir fitukristallar falla 
út sem er svo síaðir frá með dúkum. Ef 
lýsið væri ekki kaldhreinsað myndi það 
storkna eins og tólg við geymslu í kæli. 

Mismunandi lýsistegundir
Þó að samsetning lýsis sé mjög breytileg 
milli sjávarlífvera þá inniheldur næstum 
allt lýsi mikið af svokölluðum löngum 
ómega-3 fitusýrum. Þessar fitusýrur, 
ásamt vítamínum, skapa lýsinu sérstöðu 
sem fæðubótarefni. Af löngu ómega-3 
fitusýrunum eru EPA (eikósapentaenó-
iksýra) og DHA (dókósahexaenóiksýra) 
mikilvægastar. Samsetning lýsis er gjör-
ólík samsetningu jurtaolía. Þær inni-
halda ekkert af löngum ómega-3 fitu-
sýrum en mikið af svokölluðum 
ómega-6 og ómega-9 fitusýrum sem 
hafa aðra eiginleika. 

Til eru ótal tegundir af lýsi. Stærsti 
hlutinn er nýttur í fiskeldi en af lýsi sem 
notað er í fæðubótarefni má nefna:

Þorskalýsi sem unnið er úr þorska-
lifur. Eins og margt lifrarlýsi inniheldur 
þorskalýsi A- og D-vítamín auk 
ómega-3 fitusýra. Íslendingar og Norð-
menn eru langstærstu framleiðendur á 
þorskalýsi í heiminum.

Ansjósulýsi er búklýsi sem inniheld-
ur mikið af ómega-3 fitusýrum en lítið 
sem ekkert af vítamínum. Það er venju-
lega selt blandað lýsi úr öðrum uppsjáv-

arfiskum eins og sardínum og makríl. 
Perú hefur um árabil verið stærsti fram-
leiðandi lýsis í heiminum og er megin-
uppistaðan ansjósulýsi. 

Hákarlalýsi er lifrarlýsi en vítamín-
innihaldið er mjög breytilegt milli há-
fiska. Sumir háfar safna í lifrina sér-
kennilegum efnum eins og skvaleni og 
alkoxýglýserólum.

Túnfisklýsi kemur frá verksmiðjum 
sem sjóða niður túnfisk. Það er fram-
leitt úr afskurði og inniheldur óvenju-
mikið af fitusýrunni DHA. Vítamín-
innihald túnfisklýsis er aftur á móti 
mjög lágt.

Ljósátulýsi inniheldur fosfólípíð og 
astaxantín auk ómega-3 fitusýra. Það er 
unnið úr ljósátu úr Suðurhöfum.

Hafa kóngar áhuga á lýsi?
Þess finnast dæmi. Á 16. öld var mikið 
vígbúnaðarkapphlaup í Evrópu og sleg-
ist um brennisteininn frá Íslandi til 
púðurgerðar. Til þess að brennisteinn-
inn væri nothæfur í púður þurfti að 
hreinsa hann og bræða í lýsi. Kaþólska 
kirkjan einokaði brennisteinsvinnsluna 
hérlendis og því hafði hausinn ekki fyrr 
verið höggvinn af Jóni Arasyni en Krist-
ján 3. kastaði eign sinni á allan íslensk-
an brennistein og tók að sanka að sér 
lýsi til þess að hreinsa hann. 

En Íslendingar?
Já það er óhætt að slá því föstu. Íslend-
ingar eru mestu lýsisætur í heimi. 

Höfundur er matvælafræðingur hjá Lýsi hf.

Á Heilsustofnun hefur matreiðslan alltaf tekið mið af náttúrulækningastefnunni. Borghildur með samstarfsfólki sínu þeim Þorkatli Garðarssyni og 
Árnýju Ingibjörgu Filippusdóttur. 

Rætt við Borghildi Sigurbergsdóttur, næringarráðgjafa á Heilsustofnun

Horfir á heilbrigði frekar en á sjúkdóma

Íslendingar eru mestu lýsisætur í heimi segir 
Guðmundur Guðmundsson matvælafræð-
ingur.

Guðmundur Guðmundsson matvælafræðingur

Hitt og þetta um lýsi
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Margir vilja ekki
sjá annað krydd!

Í rúmlega 30 ár hefur HERBAMARE verið ein vinsælasta kryddvaran úr smiðju A. VOGEL.

HERBAMARE er milt kryddsalt sem notað er jöfnum höndum sem borðsalt og í matargerð. Herbamare er bæði hollara en

venjulegt salt og einstaklega bragðgott. HERBAMARE er blanda af hafsalti og lífrænt ræktuðum kryddjurtum og grænmeti

og er því einnig tilvalið á allan grillmat. Það er kjörið til að krydda fisk, salöt, egg, grænmeti, súpur, sósur, pasta, grjón og

kjötrétti svo fátt eitt sé nefnt. HERBAMARE er að sjálfsögðu algerlega laust við MSG (monosodium glutamat) sem finna

má í allmörgum kryddblöndum. Með HERBAMARE við hendina þarftu nánast ekki annað krydd!

Fæst í heilsubúðum og matvöruverslunum.
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Neysla á brauði hefur aukist hérlendis 
undanfarin ár. Í síðustu könnun Lýð-
heilsustöðvar á mataræði Íslendinga var 
meðalneyslan um þrjár brauðsneiðar á 
dag. Mest af því brauði sem er á mark-
aði hérlendis er hveitibrauð sem telst 
frekar fínt en gróft og endurspeglast 
þetta í neyslu. Í rannsóknum Lýðheilsu-
stöðvar og Rannsóknastofu í næringar-
fræði á mataræði sést að bæði fullorðnir 
og börn borða aðallega brauð sem telst 
frekar fínt. Í þessum brauðum er al-
gengt að grófi hluti kornsins hafi verið 
sigtaður frá og einhverjum trefjum bætt 
í brauðið.

Hvers vegna er ráðlagt að borða 
frekar gróft heilkornabrauð en fínt?

Mölun og sigtun korns hefur áhrif á 
magn vítamína, steinefna og trefja í 
brauðinu sem bakað er úr korninu. Vít-
amín, steinefni og trefjar eru vanalega í 
mestu magni í ysta hluta kornsins. 
Gróft brauð þar sem allt kornið er not-
að er því næringarríkara en fínt brauð 
þar sem kornið hefur verið fínmalað og 
ysti hluti kornsins verið skilinn frá. 
Heilkorna brauð inniheldur vítamín 
eins og þíamín (B1) og E vítamín, 
steinefni eins og fosföt og magnesíum, 
holl plöntuefni og auðvitað trefjar. 
Trefjar hafa góð áhrif á heilsuna og eru 
mikilvægar fyrir heilbrigða meltingu. 
Mölun korns og magn trefja getur einn-
ig haft áhrif á það sem er kallað sykur-
stuðull.

Sykurstuðull
Sykurstuðull (glycemic index) er notaður 

til að lýsa því hversu mikið kolvetnarík-
ur matur og drykkur hækkar blóðsykur 
eftir máltíð. Það er hversu hröð melting 
og frásog eru eftir kolvetnaríka máltíð. 
Kolvetnaríkur matur er t.d. brauð, 
ávextir, grænmeti, baunir, kartöflur, 
pasta, hrísgrjón, líka sætindi og ekki má 
gleyma sætum drykkjum. Sykurstuðull 
ræðst mest af fæðutegund en eins og áð-
ur sagði þá getur vinnsla haft áhrif á 
sykurstuðulinn. Samsetning máltíðar 
getur auk þess haft áhrif á blóðsykur-
sveifluna eftir máltíðina. Þetta er líka 
spurning um magn, það er hversu mik-
ið er borðað eða drukkið, en þá er hug-
takið „glycemic load“ notað. 

Matur og drykkir með háan sykur-
stuðul hækka blóðsykur hratt, sveiflan í 
blóðsykri er mikil og við verðum fljótt 
svöng aftur. Fæðutegundir með háan 
sykurstuðul eru t.d. fínt hveitibrauð, 
mikið unnar kartöfluvörur, margar teg-
undir morgunkorns og sætir drykkir. 
Aftur á móti hækkar matur með lágan 

sykurstuðul blóðsykur hægt, sveiflan í 
blóðsykri er lítil og við verðum lengur 
södd. Fæðutegundir með lágan sykur-
stuðul eru t.d. gróft súrdeigsrúgbrauð, 
bygg, hafrar, flestir ferskir ávextir og 
grænmeti og síðast en ekki síst baunir 
(t.d. kjúklingabaunir, nýrnabaunir og 
linsubaunir). 

Rúgur og fleiri korntegundir
Þrátt fyrir að mest af því brauði sem er 
á markaði hérlendis teljist fínt eru líka 
ýmis gróf brauð á markaði. Þetta eru 
t.d. gróf rúgbrauð en áður fyrr var al-
gengara að nota rúg í brauðgerð en 
hveiti sem er nú mest notað í brauð-
gerð. Bygg er ein af fáum korntegund-

um sem ræktuð er á Íslandi og bygg er 
líka hægt að nota í brauð. Spelt er göm-
ul hveititegund sem hefur ekki verið 
þróuð í ræktun eins og hveitið sem mest 
er notað í brauð í dag. Þessar hveititeg-
undir eru því ekki nákvæmlega eins, en 
innihalda báðar glútein. Gróft hveiti-
brauð er álíka næringarríkt og gróft 
speltbrauð. Það er vaxandi áhugi á gróf-
um heilkorna brauðum þar sem allt 
kornið er notað og það er mikilvægt að 
auka vægi þeirra í mataræði okkar. 

Höfundur starfar á Rannsóknastofu í næringar-
fræði við Háskóla Íslands.

Gróft brauð, þar sem allt kornið er notað, er 
næringarríkara en fínt brauð, segir Ása Guð-
rún Kristjánsdóttir næringarfræðingur.

Ljósmyndari Atli Arnarson.

Þrátt fyrir að mest af því brauði sem er á markaði hérlendis teljist fínt eru líka ýmis gróf brauð 
á markaði. Ljósmyndari Sesselja M. Sveinsdóttir.

Dr. Ása Guðrún Kristjánsdóttir næringarfræðingur

Kolvetni og trefjar - brauð

Steinar B. Aðalbjörnsson næringarfræðingur

Starfsemi Matís í fyrsta sinn undir 
einu þaki á höfuðborgarsvæðinu

Eitt stærsta framfaraspor Matís á árinu 
2009 var stigið á vormánuðum með 
leigu á nýju húsnæði við Vínlandsleið 
12 í Reykjavík. Innréttingum á húsnæð-
inu lauk í desember og hófu þá allir 
starfsmenn Matís á höfuðborgarsvæðinu 
störf undir einu þaki í fyrsta sinn. Fram 
að því hafði starfsemin á höfuðborgar-
svæðinu verið á þremur stöðum.

Snemma árs 2009 var auglýst eftir 
húsnæði fyrir Matís sem fullnægði öll-
um þörfum fyrirtækisins og var tilboði 
byggingafélagsins Mótás ehf. tekið. Það 
bauð 3800 fermetra húsnæði við Vín-
landsleið 12, byggingu á þremur hæð-
um, auk kjallara. Húsið var í kjölfarið 
innréttað samkvæmt þörfum Matís og 
flutt inn í það í árslok 2009.

Nýja húsnæðið skiptist í skrifstofu-
rými, rannsóknarrými, móttöku, 
vinnslurými, geymslur og önnur sér-
rými. Auk hefðbundinna rannsóknar-
rýma eru í húsinu sérstaklega útfærð 
rými fyrir örveru- og efnarannsóknir, 
líftækni, efnamælingar hvers konar, 
ræktun, skynmat, smásjárskoðanir og 
geislarannsóknir, svo fátt eitt sé nefnt. 

Í nýja húsinu er Matarsmiðjan í 
Reykjavík, fullkomið tilraunaeldhús þar 
sem frumkvöðlum og litlum 
fyrirtækjum bjóðast tækifæri til að 
stunda vöruþróun og hefja 
smáframleiðslu á matvælum gegn vægu 
leigugjaldi. Þannig spara þau sér 
fjárfestingu í dýrum tækjabúnaði strax í 
upphafi rekstrar. Með þessu gefst 
einstakt tækifæri til að prófa sig áfram 
bæði við framleiðsluna og á markaði. Í 
húsinu er einnig aðstaða sem samþykkt 
er af Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur 
fyrir vöruþróun og vinnslu. Þar er 
fullkomin aðstaða með t.d. sérhæfðum 
búnaði til kælingar og frystingar þar 
sem fyrirtæki og einstaklingar geta 
komið inn og fengið aðstoð við 
vöruþróun sína.

Húsnæðið er bylting 
sem skapar tækifæri

Nýja húsnæðið er ekki aðeins bylting í 
vinnuaðstöðu fyrir starfsmenn Matís 

heldur skapar það fyrirtækinu aukna 
möguleika á að rækja sitt hlutverk sem 
leiðandi afl í nýsköpun í matvælafram-
leiðslu á Íslandi.

Afrakstur mun aukast vegna aukinn-
ar samvinnu Matís við háskólastofnanir 
og atvinnulífið. Þetta styður við ný-
sköpun í sjávarútvegi og landbúnaði en 
ekki síður við nýjungar á borð við mat-
artengda ferðaþjónustu, svo dæmi sé 
tekið. Atvinnulífið er stöðugt að skynja 
betur sóknarfærin í rannsóknum og ein-
mitt þess vegna er það fagnaðarefni að 
Matís sé gert kleift að eflast með nýjum 
höfuðstöðvum þegar miklu skiptir fyrir 
þjóðarbúið að efla nýsköpunina.

Með nýju húsnæði skapast auk þess 
mörg ný tækifæri. Í fyrsta lagi eykst fag-
legt samstarf milli sviða sem aftur gerir 
starfseminni kleift að takast á við fjöl-
þættari verkefni en áður. Í öðru lagi er 
vinnuaðstaða starfsmanna betri en áður 
og í þriðja lagi er hægt að bjóða við-
skiptavinum meiri þjónustu innandyra. 
Strax eftir flutning í nýja húsið skynj-
uðu starfsmenn ný tækifæri í nálægð-
inni og því fara enn nýir og spennandi 
tímar í hönd hjá Matís.

Höfundur er næringarfræðingur og markaðsstjóri 
hjá Matís.

Mundu að Ömmuflatkökur eru sykurlausar

Matvæla-
dagur
MNÍ 
2010

Guðjón Þorkelsson, sviðstjóri á sviði Nýsköp-
unar og neytenda. Í bakgrunni má sjá hluta 
af fullkomnu tilraunaeldhúsi sem staðsett er í 
höfuðstöðvum Matís.
 Ljósmyndari Steinar B. Aðalbjörnsson.

Húsakynni Matís að Vínlandsleið 12 í Grafarholti. Ljósmyndari Steinar B. Aðalbjörnsson.



MATUR ER MANNSINS MEGIN – 17 



18 – MATUR ER MANNSINS MEGIN

Á jóladag 2009 birtist eftirfarandi fyrir-
sögn á mbl.is: „Feitur matur fitar ekki“. 
Fyrirsögnin hefur eflaust glatt marga, 
enda stór hluti landans annað hvort á 
leið í eða nýkominn heim úr jólaboði. Í 
greininni er vísað í frétt úr Dagens 
Nyheter þar sem rætt var við sænskan 
prófessor í læknisfræði. Heldur hann 
því fram að tvær kynslóðir Svía hafi 
fengið rangar upplýsingar um mataræði 
og hafi barist að óþörfu við fitu. Rann-
sóknin sem sænski prófessorinn í lækn-
isfræði vísar til er evrópsk rannsókn sem 
stýrt var frá Cambridge-háskóla í Bret-
landi. Í rannsókninni var ekki hægt að 
sýna fram á tengsl milli líkamsþyngdar 
fólks eða þyngdaraukningar á 10 ára 
tímabili og þess hve mikillar fitu það 
neytti eða hvort um var að ræða mett-
aða fitu eða ómettaða fitu. 

Neytandinn ruglast í ríminu
Alls fylgja fréttinni á mbl.is sex blogg-
færslur. Guðrún Þóra Hjaltadóttir, nær-
ingarfræðingur, bendir á að niðurstöð-
urnar ættu ekki að koma á óvart þar 
sem fita ætti ekki að fita fólk fremur en 
önnur orkugefandi næringarefni, svo 
lengi sem orkuneysla er í samræmi við 
orkuþörf. Fyrirsögn greinarinnar virðist 
þó vera villandi fyrir hinn almenna les-
anda og í bloggfærslu Ómars Ragnars-
sonar segir „Þessi nýja rannsókn á mat-
aræði, sem þessi pistill er tengdur við, 
ruglar mann alveg í ríminu og niður-
stöður hennar ríma ekki við mína 
reynslu.“ Í bloggfærslunni er rakin 
reynslusaga Ómars þar sem hann léttist 
töluvert við það að takmarka neyslu 
fituríkrar fæðu. Síðustu setningar blogg-
færslunnar ættu að kveikja aðvörunar-
bjöllur í hugum vísindamanna á sviði 
næringarfræði eða þeirra sem flytja 
fréttir úr vísindaheiminum, nema hvoru 
tveggja sé: „Misvísandi niðurstöður rann-
sókna nú um áratuga skeið eru undra-
verðar og vekja satt að segja ekki mikla 
trú á vísindum um þessi mál.“ 

Líklegasta skýringin á því að tak-
mörkun fituríkrar fæðu leiddi til þyngd-
artaps í tilfelli Ómars Ragnarssonar er 
sú að hvert gramm af fitu gefur rúmlega 
helmingi meiri orku (hitaeiningar) 
heldur en hvert gramm af kolvetnum og 
próteinum. Þar með hefur takmörkun 
fituríkra fæðutegunda leitt til minni 

heildarorkuneyslu sem aftur leiddi til 
þyngdartaps. Ef Ómar hins vegar hefði í 
stað fituríka fæðisins fengið samsvar-
andi fjölda hitaeininga úr kolvetnarík-
um eða próteinríkum fæðutegundum 
hefði ekkert gerst. 

Hver er að rugla hvern?
Rannsóknaniðurstöðurnar í sjálfu sér 
eru ekki endilega misvísandi heldur 
miklu heldur túlkun þeirra og hvernig 
þær eru síðan fluttar almenningi. Eitt 
mikilvægt atriði sem ekki kemur fram í 
ofangreindri fjölmiðlaumfjöllun er að 
ráðleggingar um val á fitugerðum og 
hóflega heildarnotkun fitu í fæði byggja 
alls ekki á tengslum fituneyslu við of-
þyngd eða offitu, heldur tengist hún 
fyrst og fremst hjartaheilsu. Rannsókna-
niðurstöðum ber í grundvallaratriðum 
saman um að þeir sem neyta ein- og 

fjölómettaðra fitusýra á kostnað mett-
aðra- og transfitusýra eru í minni hættu 
á að fá hjartasjúkdóma heldur en þeir 
sem neyta hlutfallslega meira af mett-
aðri fitu eða transfitusýrum. Við mótun 
ráðlegginga til almennings er mikilvægt 
að hafa lýðheilsu í huga og þar er horft 
til mismunandi sjúkdóma. Mismunandi 
sjúkdómar tengjast mataræði á mis-
munandi máta. Til þess að minnka lík-
ur á því að fréttir úr vísindaheiminum 
rugli almenning í ríminu hefði þurft að 
fylgja fréttinni umræða um grundvöll 
ráðlegginga um fituneyslu og mismun-
andi fitugerðir. 

Hvernig getum við hætt að rugla 
hvert annað í ríminu?

Eflaust mættu vísindamenn sjálfir vera 
duglegri við að kynna rannsóknaniður-
stöður sínar á þann hátt að það rugli 

ekki hinn almenna neytanda í ríminu. 
Fréttamenn mættu einnig í mörgum til-
fellum vanda sig meira. Þeir þurfa að 
hafa skilning á því að sjaldnast er við 
hæfi að ræða næringu og heilsu í æsi-
fréttastíl, þrátt fyrir þá staðreynd að 
grípandi fyrirsagnir, sem jafnvel stang-

ast á við núgildandi ráðleggingar selji. 
Almenn góð þekking á sviði næringar-
fræði myndi eflaust leysa stóran hluta 
vandans þar sem vel upplýstur neytandi 
er betur til þess fallinn að vega og meta 
upplýsingar sem berast gegnum fjöl-
miðla og ruglast síður í ríminu.

Höfundur er prófessor við Matvæla- og næringar-
fræðideild við Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Ís-
lands. 

Fyrir tæpum tveimur árum höfðu for-
svarsmenn Ankerhus háskólans í Sorø í 
Danmörku samband við Önnu Sigríði 
Ólafsdóttur við Háskóla Íslands og Hel-
en Gray hjá IÐUNNI fræðslusetri um 
hugsanlegt samstarf við þróun diplóm-
anáms fyrir fagfólk sem vill vinna við og 
stuðla að heilsueflingu í sínu starfsum-
hverfi. Svo fór að IÐAN fræðslusetur og 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands taka 
nú þátt í að þróa umrætt verkefni sem 
er styrkt af Leonardó da Vinci áætlun 
Evrópusambandsins. Verkefnið kallast 
E–learning for the Health Agents Pro-
gram in Europe (eHAP). Markmið 
verkefnisins er að auka aðgengi og 
möguleika fagfólks að afla sér viðbótar-
þekkingar og þjálfunar til að geta verið 
hvetjandi afl fyrir almenna heilsueflingu 

og aukna vellíðan á vinnustað. Verk-
efnið beinist að fagfólki sem starfar í 
skólum, stóreldhúsum og mötuneytum, 
veitingahúsum og spítölum svo nokkur 
dæmi séu nefnd. 

Uppbygging námsins og vænlegar 
aðferðir í fjarnámi

Námið verður þannig uppbyggt að það 
verður kennt í dreifnámi, það er í stað-
bundnum lotum og fjarnámi. Lagt er 
upp með að námsefnið og verkefnin 
sem nemendur vinna nýtist jafnframt í 
þeirra starfi og séu leyst af hendi í 
tengslum við vinnustaðinn. Með því að 
tengja viðfangsefnin við það umhverfi 
sem viðkomandi vinnur við eflist hann í 
starfi. 

Sem stendur er unnið að þarfagrein-
ingu með þriggja þrepa Delphi aðferð 
til að kortleggja ólíkar og sameiginlegar 
þarfir allra markhópanna. Námsefnið 
verður þróað með það að sjónarmiði að 
nálgast ólíka markhópa, hvað bak-
grunnsþekkingu og áhugasvið varðar.

Verkefnahópurinn hefur ákveðið að 
nýta ákveðna kennsluaðferð sem kallast 
„E-tivities“. Þessi kennsluaðferð er talin 
vænleg til árangurs í fjarnámi. Mark-
miðið með þessari aðferð er að styðja 
nemendur til að afla sér vitneskju í stað 
þess að láta ,,mata sig“, auka samskipti 
milli kennara og nemenda, auka sam-
skipti við aðra og auka víðsýni, skilning 
og virðingu fyrir öðrum fagaðilum. 
Þessi aðferð setur ákveðna ramma og 
tímaviðmið sem er mjög mikilvægt til 
að halda þátttakendum við efnið. Þessi 

aðferð þarf ekki að vera dýr og hægt er 
að nýta sér hana á hvaða netmiðli sem 
er. Hugmyndaflugið er eina hindrunin í 
útfærslu aðferðarinnar. Til að fræðast 
nánar um þessa kennsluaðferð má lesa 
E-tivities: The key to Active on line le-
arning e. Gilly Salmon (Routledge 
2002) og E-learning and transformation 
of scocial interaction in higer education 
í Learning, Media and Technology. 
(Volume 33, issue 2, June 2008 e. Jam-
es Slevin).

Samvinna ólíkra aðila
Þátttakendur í verkefniu eru auk IÐ-
UNNAR og Háskóla Íslands, Akerhus 
University College, Lilleström, Noregi; 
Katholieke Hogeschool Leuven, Belgíu; 
Escola Superior de Technologia da 
Saude, Lissabon, Portúgal og University 
College, Sjálandi, Danmörku sem jafn-
framt er verkefnisstjóri Það er von okk-
ar að afrakstur verkefnisins verði gagn-
virkt og hagnýtt nám sem eflir bæði 
einstaklinga til frekari heilsueflingar og 
ekki síður að þátttakendur geti haft já-
kvæð áhrif á sína samstarfsfélaga og 
skjólstæðinga/viðskiptavini með því að 
efla heilsu og vellíðan.

Helen Williamsdóttir Gray starfar hjá IÐUNNI 
fræðslusetri og Anna Sigríður Ólafsdóttir, er dós-
ent í næringarfræði við Menntavísindasvið HÍ.

Helen Williamsdóttir Gray, næringarrekstrarfræðingur og uppeldis- og 
menntunarfræðingur og dr. Anna Sigríður Ólafsdóttir næringarfærðingur 

e-HAP – afl til heilsueflingar
í nánasta umhverfi

Ingibjörg Gunnarsdóttir matvæla- og nær-
ingarfræðingur.  Ljósmyndari Atli Arnarson.

Dr. Ingibjörg Gunnarsdóttir, matvæla- og næringarfræðingur

Misvísandi skilaboð eða slæm 
túlkun á niðurstöðum?

Anna Sigríður Ólafsdóttir næringarfræð-
ingur.  Ljósmyndari Oddvar Örn Hjartarson. 

Helen Williamsdóttir Gray, næringar-
rekstrarfræðingur og uppeldis- og menntunar-
fræðingur. 

Markmið meistaraverkefnisins var að 
rannsaka járnbúskap meðal 9 og 15 ára 
barna og unglinga, athuga inntöku járns 
og ákvarða lífaðgengi þess úr mismun-
andi máltíðum. Þar sem upptaka járns 
úr fæðunni í þörmum mannsins er 
breytileg eftir samsetningu næringarefna 
og annarra fæðuefna í máltíðum var sér-
stök reikniformúla notuð til að reyna að 
meta það magn járns úr máltíðum 
sem var frásogað. Tegund járns skiptir 
einnig máli hvað frásog varðar en járn 
úr kjöti og öðrum dýraafurðum sem 
bundið er hem hóp frásogast mun betur 
en járn úr matvælum af plöntuuppruna 
sem ekki er bundið hem hóp. Járnbú-
skapur hefur einnig áhrif á upptöku 
járns úr fæði en frásog járns eykst eftir 
því sem járnbúskapur er lélegri. Ákveð-
in plöntuefni hafa neikvæð áhrif á frá-
sog járns og fól hluti verkefnisins í sér 
að áætla styrk þessara efna (pólýfenóla 
og fýtats) í íslenskum fæðutegundum 
með því að safna upplýsingum úr er-
lendum rannsóknum og gagnagrunn-
um. Víðtæk reikniformúla var notuð til 
að áætla lífaðgengi járnsins úr hverri 

máltíð og var tekið tillit til allra þekktra 
þátta sem hafa áhrif á frásog járns og 
einnig járnbirgða hvers einstaklings. 
Notast var við gögn sem var safnað í 
rannsókn á næringu barna og unglinga 
2003-2004 til að reikna út næringar-
efnasamsetningu máltíða og lífaðgengi 
járns úr fæðunni.

Niðurstöður sýndu að járnhagur 9 
ára barna og 15 ára unglingsdrengja er 
almennt góður. Hins vegar voru 18% 
15 ára stúlkna með lágar járnbirgðir 
(Serum ferritin < 15 µg/L). Unglings-
stúlkur eru viðkvæmar því þær hafa 
meiri járnþörf meðal annars vegna tíða-
blæðinga. Að jafnaði náði neysla á járni 
ráðlögðum dagskammti. Áætlað frásog 
járns var einnig að jafnaði umfram áætl-
aða járnþörf nema meðal 9 ára stúlkna. 
Járnmagn í fæði 15 ára drengja var 
óvenju hátt. Þegar rýnt var í máltíðirnar 
kom í ljós að morgunverðurinn gaf 
mest af járni, en áætlað frásog járns úr 
þeirri máltíð var hlutfallslega lítið. Nið-
urstöður verkefnisins gefa til kynna að 
mikilvægt er að taka tillit til samsetn-
ingar máltíða, sem og mismunandi líf-

aðgengi járns í fæði þegar lagt er mat á 
hvort neysla sé í samræmi við ráðlegg-
ingar.

Elísabet Margeirsdóttir, útskrifaðist með MSc-próf 
í næringarfræði frá Háskóla Íslands árið 2010. 

Elísabet Margeirsdóttir næringarfræðingur.
  Ljósmyndari Atli Arnarson.

Kynning á rannsóknarverkefnum mastersnema í næringarfræði og matvælafræði

Járnbúskapur íslenskra barna og unglinga

Matvæla-
dagur
MNÍ 
2010

Matvæla-
dagur
MNÍ 
2010
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MATARÆÐI
HANDBÓK UM HOLLUSTU

64 hnyttnar reglur um hvernig hægt er að 
bæta mataræði, matarinnkaup og 

þekkja varasöm innihaldsefni

Frá Michael Pollan, 

margverðlaunuðum metsöluhöfundi 

sem hefur skrifað fjölda bóka um 

mat og matarmenningu.

„Lífleg, einstök og 
ómetanleg bók“
 Janet Maslin, The New York Times.

• • • • • •

salka.is

Bók á mannamáli!

Beint frá býli hlaut Fjöregg MNÍ 2009 
fyrir lofsvert framtak á matvæla- og 
næringarsviði. Í umsögn dómnefndar 
segir: „Vinnsla og sala á matvælum 
Beint frá býli til neytenda miðar að því 
að auka sóknarfæri til fjölbreyttari og 
vaxandi heimavinnslu þar sem öryggi og 
gæði framleiðslunnar eru höfð að leiðar-
ljósi. Heimavinnsla tengist mjög ferða-
þjónustu og kröfum neytenda um fjöl-
breyttara vöruúrval og nýja þjónustu.“ 

Félagið Beint frá býli var formlega 
stofnað árið 2008 af íslenskum bænd-
um í samstarfi við ýmis félagasamtök. 
Þar má nefna Bændasamtök Íslands, 
Ferðaþjónustu bænda, IMPRA nýsköp-
unarmiðstöð, matarklasa allra lands-
hluta, Landbúnaðarháskóla Íslands, Há-
skólann á Hólum og Matís. Beint frá 
býli eru hagsmunasamtök bænda sem 
stunda eða hyggjast stunda heimasölu 
og/eða heimavinnslu beint frá býlinu 
sínu. Hlédís Sveinsdóttir formaður 
félagsins segir að markmið þess sé m.a. 
að tryggja neytendum gæðavörur þar 
sem öryggi og rekjanleiki vörunnar sé í 
fyrirrúmi.  „Við erum í raun að brúa 
bilið á milli framleiðenda og neytenda 
og lítum svo á að allir vinni í Beint frá 
býli – bæði neytendur og framleiðend-
ur.“ Aðspurð segir Hlédís að félagið vilji 
varðveita menningararfinn og kynna 
hann nýjum kynslóðum og skila and-
virði vöru og þjónustu í auknum mæli 
til frumframleiðenda. Hugmyndin sé 
einnig sú að styrkja byggð og efla at-
vinnu í dreifðum byggðum. 

Að sögn Hlédísar eru samtökin mik-
ilvægur vettvangur fyrir bændur til að 
deila reynslu, hugmyndum og góðum 
ráðum. Þannig geti félagið beitt sér sem 
heild og náð betri árangri en ef hver 
bóndi ynni í sínu horni.

Beint frá býli hefur fundið fyrir 
miklum meðbyr á undanförnum miss-
erum og segir Hlédís að félögum fjölgi 
ár frá ári og eru þeir nú um 100 talsins.  
„Það er gríðarlegur sóknarhugur í 
bændum. Þeir eru að átta sig á breytt-
um aðstæðum til framleiðslu og breytt-
um markaði. Bændur finna líka fyrir 
aukinni eftirspurn á vörum sem eru 
bæði sérunnar og uppruni þeirra klár.“

 „Við eigum að vera stolt af íslensk-
um landbúnaðarafurðum, það er ekki 
bara rembingur að segja að þær séu með 
þeim hreinni og hollari í heiminum. 
Það eru gríðarleg verðmæti sem felast í 
öllum okkar auðlindum. Ég held að al-
menningur sé að átta sig betur og betur 
á því. Ég spái því að tími frosinna er-
lendra pizza úr Bónus sé liðinn. Fólk er 
að hugsa betur um heilsuna og þar 
skiptir jú maturinn mestu máli,“ segir 
Hlédís. 

Að sögn Hlédísar var mikil viður-
kenning að hljóta Fjöreggið og hafði 
það gríðarlega góð áhrif á félagið og alla 
sem að því koma og var hvatning til 
áframhaldandi góðra verka. „Félag eins 
og Beint frá býli er að stíga sín fyrstu 
skref, mótast og styrkjast. Þá skiptir 
máli að það starf sem nú þegar hefur 
verið unnið fái viðurkenningu. Það er 
líka gaman þegar einhver veitir því at-
hygli sem verið er að gera.  Öll viður-
kenning, og sérstaklega af svona öflug-
um samtökum eins og MNÍ, skiptir 
máli þegar kemur að trúverðugleika“ 
segir Hlédís.

Félagið hefur þá framtíðarsýn að 
halda áfram að efla og styrkja heima-
vinnslu og sölu með hagsmuni bænda 
og neytenda að leiðarljósi. Enda verða 
þessir tveir hópar að haldast í hendur. 
Hlédís segir drauminn vera að aðilar 
sem koma að málefnum bænda taki sig 
saman og skoði kerfið og meti það út 
frá breyttum forsendum. Það sé margt 
sem mætti betur fara en líka margt sem 

sé mjög vel gert. Landbúnaður og sala á 
landbúnaðarafurðum er lifandi markað-
ur og þarf að vera í stöðugri skoðun, 
það þjónar bæði hagsmunum bænda og 
framleiðenda.  „Við megum og hrein-
lega eigum að vera stolt af landbúnaðar-
vörunum okkar, það eru raunveruleg 
gæði í þeim. Ég held að það séu gríðar-
leg tækifæri í íslendum landbúnaði bæði 
innanlands sem og á erlendum mörkuð-
um. „Við munum aldrei keppa við aðra 
í magni og verði, þar erum við ekki 
samkeppnishæf. En þegar kemur að sér-
stöðu og gæðum erum við á heimavelli“ 
segir Hlédís að lokum.                    ÁVÞ

Bilið milli bænda 
og neytenda brúað

Rætt við Hlédísi Sveinsdóttur 
formann Beint frá býli

Beint frá býli hlaut Fjöregg MNÍ 2009 stjórn félagsins  Marteinn Njálsson, Hlédís Sveinsdóttir, formaður, og Guðmundur Jón Guðmundsson. 
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Andoxunarefni er samheiti yfir efni sem 
vernda vefi líkamans gegn sindurefnum. 
Sindurefni eru efnahópur sem hefur 
óparaða rafeind og ganga því auðveld-
lega í efnasambönd með öðrum efnum. 
Sindurefni ráðast á prótein, DNA og 
fitusýrur og geta komið af stað keðju 
efnahvarfa sem geta skaðað frumur og 
vefi líkamans. Með þessu geta sindur-
efni leitt til sjúkdóma eins og hjarta- og 
æðasjúkdóma, æðakölkunar og blóð-
tappa sem og krabbameina. Sindurefni 
myndast víða, t.d. í matnum, umhverf-
inu og í okkur sjálfum en þau verða til í 
líkamanum við daglegt áreiti eins og 
t.d. mengun, reyk og líkamlega hreyf-
ingu. Andoxunarefni vernda vefi líkam-
ans með því að gera sindurefni hlutlaus 
og hindra þannig þessi skaðlegu efna-
hvörf. 

C-vítamín, E-vítamín og beta karó-
tín eru dæmi um andoxunarefni, en þau 
finnast öll í nokkru magni í ávöxtum og 
grænmeti. Einnig hjálpa steinefnin sel-
en, kopar og sink við að byggja upp 
andoxunarvarnir líkamans. Úr ávöxtum 
og grænmeti fást andoxunarefni í hæfi-
legu magni auk þess sem mörg önnur 
næringarefni fylgja með sem styrkja 
verkun þeirra og vinna þannig með 
andoxunarefnunum gegn sindurefnum. 
Rannsóknir hafa sýnt að inntaka þessara 
efna í töfluformi virðist ekki hafa tilætl-

uð áhrif en rannsóknir, þar sem þátttak-
endum eru gefnir stórir skammtar 
andoxunarefna, hafa sýnt að áhrifin eru 
ekki þau sömu og við neyslu grænmetis 
og ávaxta, og geta þeir jafnvel verið 
skaðlegir.

Sem dæmi um hvað andoxunarefnin 
gera í líkamanum má nefna að E-vítam-
ín kemur í veg fyrir skaða fitusýra í 
frumuhimnum og einnig kemur það í 
veg fyrir myndun nítrósamína, en 
margt bendir til þess að nítrósamín geti 

valdið krabbameini í maga. Nokkrar 
rannsóknir benda jafnvel til þess að 
neysla E-vítamíns minnki líkur á hjarta-
sjúkdómum og sumum krabbameinum, 
þó vísindaleg staðfesting sé ekki talin 
fullnægjandi. C-vítamín minnkar líkur 

á krabbameini í maga með því að 
hindra að nítrósamín bindist magaslímu 
og einnig tekur það þátt í streituvörn-
um líkamans og myndun streituhorm-
óna. Rannsóknir benda til þess að rífleg 
neysla tómata og annarra karótínauð-
ugra fæðutegunda geti minnkað líkur á 
sumum krabbameinum, þótt staðfest-
ingu skorti á áhrifamætti andoxunarefn-
anna einna og sér til varnar sjúkdóm-
um. Í töfluformi í stórum skömmtum 
getur beta karótín jafnvel haft þveröfug 
áhrif og verið skaðlegt en slíkt magn er 
ekki hægt að fá úr venjulegum mat. 

Höfundur er doktorsnemi í næringarfræði við Há-
skóla Íslands. 

Sætuefni eru lífræn efni sem bragðast 
líkt og sykur (sæt) en eru hins vegar 
hitaeiningasnauð. Þau eru oftast nokk-
ur hundruð sinnum sætari en sambæri-
legt magn af sykri. Notkun sætuefna í 
matvælum hefur aukist töluvert sam-
fara aukinni vitund um skaðleg áhrif 

óhóflegrar neyslu á auðmeltanlegum 

sykrum. Sætuefni hafa hins vegar ekki 
reynst neitt töframeðal í baráttunni við 
offitufaraldurinn eins og vonir stóðu 
upphaflega til.

Lengi hefur verið þrálátur orðrómur 
þess efnis að sætuefni séu heilsuspill-
andi. Sér í lagi hefur athyglin oft beinst 

að einu þeirra, aspartami og telja sumir 

að tengsl geti verið milli óhóflegrar 
neyslu þess efnis og alvarlegra sjúk-
dóma s.s. einhverfu, flogaveiki og 
krabbameins. Litlar sem engar vísbend-
ingar hafa hins vegar fundist sem stutt 
gætu slíkar fullyrðingar í vísindalegum 
tilraunum. Allar prófanir á aspartami 
og öðrum sætuefnum hafa bent til að 
þau séu örugg til almennrar notkunar í 
matvælum. 

Það er ekki samasemmerki milli 
þess að sætuefni séu talinn örugg og 
þess að þau séu beinlínis holl eða þau 
geti ekki verið skaðleg í einhverjum til-
fellum. Sem dæmi má nefna að nokkur 
fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á 
möguleg tengsl milli neyslu aspartams 
og höfuðverkjar og/eða mígrenis, og er 
þetta ein algengasta aukaverkun sem 
talin er geta stafað af efninu. Fræðileg 
rök fyrir þessum áhrifum eru talin vera 
áreiti frá metanóli sem myndast í lág-
um styrk við niðurbrot aspartams. Þó 
magn metanóls sem myndast sé lítið þá 
er það þó 2 til 3 sinnum meira en það 
magn af metanóli sem fæst vegna ann-
arrar fæðuinntöku. Tilraunir í músum 
hafa einnig sýnt fram á veik tengsl milli 
aspartams og eitlakrabbameins. Þær 
rannsóknir þóttu þó ekki réttlæta tak-
markanir á notkun efnisins. Auk þess 
hefur verið bent á að prófunum á ör-
yggi sætuefnisins asesulfam-K sé ábóta-
vant. 

Notkun sætuefna hjá viðkvæmum 
hópum eins og börnum og barnshaf-
andi konum hefur enn ekki verið könn-
uð að neinu marki og fáar faraldsfræðit-
ilraunir hafa verið gerðar á mönnum al-
mennt. Óléttum konum er oft ráðlagt 
að takmarka neyslu á matvælum sem 
innihalda sætuefnið sakkarín, þar sem 
efnið brotnar ekki niður og sleppur 
auðveldlega í gegnum fylgjuna og safn-
ast fyrir. Nýleg rannsókn fann einnig 
hugsanleg tengsl milli daglegrar neyslu 
diet gosdrykkja og aukinnar tíðni fyrir-
burafæðinga, en frekari rannsókna er 

þörf til að ákvarða hvort um raunveru-
legt orsakasamhengi sé að ræða. 

Almennt er þó fátt sem mælir gegn 
hóflegri neyslu sætuefna en faralds-
fræðilegar rannsóknir skortir til að meta 
langtíma áhrif reglulegrar neyslu þess-
ara efna yfir lengri tíma. Meðan svo er 
og að teknu tilliti til þekktra aukaverk-
ana má setja spurningarmerki við hvort 
dagleg, sér í lagi óhófleg, neysla þessara 
efna sé með öllu heilsusamleg. Það má 
hafa í huga að það tók nokkra áratugi 
að átta sig á skaðsemi óhóflegrar neyslu 
sykurs og því er hægt að velta fyrir sér 
hvort hægt sé að leysa slíkt vandamál 
með óhóflegri neyslu annarra efna án 
þess að upp komi önnur heilsufarsleg 
vandamál.

Höfundur er doktor í heilbrigðisvísindum og 
lektor við heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 
og starfar á Rannsóknastofu í næringarfræði 
við HÍ.

Dr. Þórhallur Ingi Halldórsson lektor

Heilsufarsleg áhrif sætuefna

C-vítamín og E-vítamín eru dæmi um 
andoxunarefni, segir Óla Kallý Magnúsdóttir 
næringarfræðingur.

Óla Kallý Magnúsdóttir næringarfræðingur

Andoxunarefni vernda vefi líkamans

Allar prófanir á aspartami og öðrum sætu-
efnum hafa bent til að þau séu örugg til al-
mennrar notkunar í matvælum segir, Þór-
hallur Ingi Halldórsson lektor. 
 Ljósmyndari Atli Arnarson.

Framleiðum 
íslenskt bygg og
hveiti til manneldis

Ljósmyndari Sesselja M. Sveinsdóttir.



MATUR ER MANNSINS MEGIN – 21 

Margar kannanir hafa verið gerðar á 
tíðni fæðuofnæmis. Þar sem þær eru oft 
gerðar á mismunandi hátt og sjaldan 
sambærilegar er oft erfitt að segja til um 
tíðni fæðuofnæmis og einnig hvort 
tíðnin hafi aukist undanfarna áratugi. 
Samkvæmt rannsóknum má þó segja að 
tíðni fæðuofnæmis sé einhversstaðar á 
bilinu 1-10% og er tíðnin hærri hjá 
börnum en fullorðnum. 

Rétt greining mikilvæg
Engin ein aðferð er til sem segir ná-
kvæmlega hvort fólk er með fæðuof-

næmi eða ekki og þurfa sérfræðingar í 
ofnæmislækningum að meta mismun-
andi aðferðir við greiningu. Alltaf þarf 
að byrja á að fá góðar upplýsingar um 
sjúkdómseinkenni og hvort einkenni 
tengist einhverri ákveðinni fæðutegund. 
Þá eru gerð ákveðin ofnæmispróf á húð 
og í blóði þar sem skoðuð eru áhrif mis-
munandi fæðutegunda. Þessi próf geta 
gefið vísbendingar um hvaða fæðuteg-
undir ætti að forðast til að skoða hvort 
einkenni lagist. Jákvæð ofnæmispróf 
þurfa þó ekki að þýða að um fæðuof-
næmi sé að ræða og sýna kannanir síð-

ustu ára að hvorki húðpróf né mælingar 
í blóði eru nákvæm hvað þetta varðar. 
Grunaða fæðutegund þarf að fjarlægja 
úr fæðinu og fylgjast með hvort ein-
kenni lagist, en þau koma oftast fram á 
húð, í meltingarvegi eða í öndunarfær-
um. Ef einkenni lagast er oft þörf á að 
gera svokölluð fæðuáreitispróf en þau 
eru eina viðurkennda aðferðin í dag til 
að staðfesta fæðuofnæmi. Þá er grunuð 
fæðutegund gefin í vaxandi skömmtum 
undir eftirliti og fylgst með einkennum. 

Algengt er að sjá hærri tíðni á fæðu-
ofnæmi þegar fólk er eingöngu spurt 

hvort það sé með fæðuofnæmi. Grein-
ing er þá ýmist gerð út frá reynslu fólks 
eða notast eingöngu við ofnæmispróf. 
Reynsla fólks skiptir verulegu máli við 
greiningu á fæðuofnæmi en eins og 
margir hafa reynt þá getur það stundum 
verið eins og að leita að nál í heystakki 
að komast að því hvort einhver matvara 
valdi tilteknum einkennum. Einkenni 
geta komið á mislöngum tíma eftir að 
matvara er borðuð og því er ekki alltaf 
auðvelt að sjá samhengi milli fæðu og 
einkenna. Mataræði skiptir máli

Mataræði skiptir máli fyrir heilsu okkar 
og vellíðan og ekki síður skapa máltíðir 
félagsskap og samveru sem okkur öllum 
er nauðsynleg. Þeir sem eru með fæðu-
ofnæmi þurfa alltaf að huga að inni-
haldi þeirra matvæla sem keypt eru og 
einnig þess sem boðið er upp á í 
veislum eða á veitingahúsum. Að forð-
ast einhverja ákveðna matvöru getur 
haft áhrif á hollustu en misjafnt fer eftir 
fæðutegundum hver áhrifin eru. Mikil-
vægt er fyrir þá sem greinast með fæðu-
ofnæmi að fá ráðgjöf um mataræði hjá 
næringarráðgjafa. Upplýsingar þarf að 
gefa um hvað þarf að forðast og ekki síst 
hvað sé hægt að borða í staðinn og 
möguleg áhrif á næringarástand fólks. 

Fæðuofnæmi getur haft veruleg áhrif 
á líf fólks. Það skiptir því miklu máli að 
greining fæðuofnæmis sé rétt þannig að 
fólk sé ekki að forðast fleiri fæðuteg-
undir en þörf er á. Því er mikilvægt að 
sérfræðingar í ofnæmislækningum geri 
þær rannsóknir sem hægt er að gera og 
meti þörf fyrir fæðuáreitispróf. Aldrei 
má líta svo á að ofnæmispróf ein og sér 
séu nægjanleg til að ákveða hvaða mat-
vörur þarf að forðast.

Höfundur er næringarráðgjafi við Landspítalann. 

Lýðheilsustöð og Matvælastofnun í 
samvinnu við Rannsóknastofu í næring-
arfræði við Háskóla Íslands eru um 
þessar mundir að hefja könnun á mat-
aræði og neysluvenjum landsmanna. 
Könnunin fer fram í tveimur áföngum, 
september – nóvember 2010 og janúar 
– apríl 2011. Tvö þúsund manns á aldr-
inum 18-80 ára geta átt von á bréfi með 
beiðni um þátttöku. Þátttakendur eru 
valdir af handahófi úr þjóðskrá þannig 
að þeir endurspegli þjóðina. Könnunin 
fer þannig fram að haft verður samband 
við þátttakendur símleiðis og spurt um 
mataræði og neysluvenjur auk nokkurra 
spurninga um almenna lífshætti og bak-
grunn. 

Mjög mikilvægt er að kanna mat-
aræði þjóða reglubundið, helst á 4-5 ára 

fresti. Hliðstæð könnun var síðast gerð 
árið 2002 en samfara örri þróun og til-
komu nýrra matvæla er ástæða til að 
ætla að breytingar hafi átt sér stað á 
mataræðinu frá þeim tíma, einnig í 
kjölfar efnahagsþrenginga í landinu. 
Tilgangur könnunar á mataræði er að 
fylgjast með mataræði þjóðarinnar, þró-
un þess og breytingum. Út frá niður-
stöðum könnunarinnar er reiknuð 
neysla næringarefna auk annarra efna 
eins og t.d. þungmálma og koffíns. Það 
er því mikilvægt að hafa góðar upplýs-
ingar um efnainnihald matvæla og hef-
ur MATÍS séð um að uppfæra Íslenska 
gagnagrunninn um efnainnihald mat-
væla (ÍSGEM) fyrir rannsóknina.

Heilsa hverrar þjóðar ræðst að miklu 
leyti af lífsháttum og er mataræði þar 

áhrifamikill þáttur. Niðurstöður könn-
unarinnar munu nýtast við lýðheilsu-
starf og fyrir matvælaframleiðslu og 
matvælalöggjöf í landinu. Almenn þátt-
taka og velvilji fólks hefur mikið að 
segja til að sem réttust mynd fáist af 
fæðuvenjum allra aldurshópa, karla og 
kvenna, hvort sem er í sveitum, bæjum 
eða borg. Því eru þeir sem haft verður 
samband við hvattir til þátttöku og 
stuðla þannig að því að fræðslustarf á 
sviði manneldis og matvælaöryggis verði 
byggt á traustum og góðum 
upplýsingum um mataræði og 
neysluvenjur þjóðarinnar. 

Höfundur er verkefnisstjóri næringar á 
Lýðheilsustöð.

Hólmfríður Þorgeirsdóttir matvæla- og næringarfræðingur

Hvað borða Íslendingar 2010-2011?

Hólmfríður Þorgeirsdóttir verkefnastjóri nær-
ingar á Lýðheilsustöð hvetur alla sem haft 
verður samband við vegna nýrrar könnunar 
á mataræði, að taka þátt í könnuninni.  

Ljósmyndari Atli Arnarson.

Kolbrún Einarsdóttir næringarráðgjafi

Rannsóknir á fæðuofnæmi

Kolbrún Einarsdóttir næringarráðgjafi. 
Ljósmynd Atli Arnarson.
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Ómega-3 fitusýrur eru að mjög litlu 
leyti framleiddar í mannslíkamanum og 
framboð þeirra í vestrænu fæði hefur 
minnkað jafnt og þétt síðustu áratugi. 
Niðurstöður margra rannsókna benda 
til að ómega-3 fitusýrur og efni mynd-
uð úr þeim hafi jákvæð áhrif á ýmsa 
þætti í líkamanum og er lýsisneysla því 
talin geta komið í veg fyrir ýmsa sjúk-
dóma.

Áhrif ómega-3 fitusýra á hjarta- og 

æðakerfið hafa verið mikið rannsökuð. 
Niðurstöður rannsóknanna benda til að 
neysla ómega-3 fitusýra geti minnkað 
hættu á segamyndun og hjartsláttar-
truflunum, lækkað þríglýseríð hjá fólki 
með mikla þéttni blóðfitunnar, minnk-
að hættu á æðakölkun og mögulega 
bætt háþrýsting. Rannsóknir á áhrifum 
ómega-3 fitusýra á ónæmiskerfið benda 
til að aukin inntaka þeirra geti haft já-
kvæð áhrif á sjúkdómseinkenni í liða-

gigt og á óreglulegan ristil. Einnig er 
verið að rannsaka hvort ómega-3 fitu-
sýrur geti haft jákvæð áhrif í alvarlegum 
sýkingum.

Mikið er af ómega-3 fitusýrum í 
miðtaugakerfinu og eru þær nauðsyn-
legar fyrir heilbrigða heilastarfsemi. 
Rannsóknir benda til þess að aukin 
neysla ómega-3 fitusýra geti haft jákvæð 
áhrif á þunglyndi og mögulega einnig í 
Alzheimer´s sjúkdómi á byrjunarstigi. 

Ómega-3 fitusýrur eru nauðsynlegar 
fyrir frjósemi og þroska fósturs og hafa 
niðurstöður nokkurra rannsókna sýnt 
jákvæð áhrif þeirra á sjónskerpu og skil-
vitlega virkni. 

D-vítamín
Hér áður fyrr var lýsisgjöf fyrst og 
fremst ætluð sem D-vítamín gjafi. D-
vítamín, sem er fituleysanlegt vítamín, 
er myndað í líkamanum fyrir tilstuðlan 

sólarljóss. Fólk sem býr á norðlægum 
slóðum myndar lítið sem ekkert D-vít-
amín yfir vetrarmánuðina og því er 
nauðsynlegt að fá það úr fæðunni. Fáar 
fæðutegundir innihalda mikið af D-vít-
amíni og því kemur ekki á óvart að í ís-
lenskri rannsókn, sem framkvæmd var 
fyrir nokkrum árum, var D-vítamín í 
blóði fullorðinna einstaklinga langt 
undir því sem nú er talið æskilegt.

Lengi hefur verið vitað að D-vítam-
ín er mikilvægt fyrir uppbyggingu beina 
og viðhald eðlilegs kalkstyrks í blóði. 
Undanfarin ár hefur rannsóknum verið 
beint að hlutverki D-vítamíns í að við-
halda heilbrigði og minnka hættu á 
langvinnum sjúkdómum og sýkingum. 
Niðurstöðurnar benda til þess að D-vít-
amín geti minnkað hættu á hjarta- og 
æðasjúkdómum, háþrýstingi, beinbrot-
um, ristilkrabbameini, heila- og mænu-
siggi, sóra og hugsanlega einnig insúlín-
viðnámi.

Lokaorð
Með því að taka lýsi eykst neysla á bæði 
ómega-3 fitusýrum og D-vítamíni sem 
samkvæmt niðurstöðum rannsókna get-
ur dregið úr líkum á ýmsum sjúkdóm-
um og stuðlað að andlegu og líkamlegu 
heilbrigði.

Höfundur er matvælafræðingur og prófessor við 
Háskóla Íslands. Hún rannsakar áhrif ómega-3 
fitusýra og annarra náttúruefna á ónæmiskerfið.

Áhrif ómega-3 fitusýra á hjarta- og æðakerfið 
hafa verið mikið rannsökuð, segir Ingibjörg 
Harðardóttir matvælafræðingur.
 Ljósmyndari Ásmundur Þorkelsson.

Ísland hefur löngum verið þekkt fyrir 
góðan joðhag vegna umtalsverðrar fisk- 
og mjólkurneyslu, en fiskur og mjólkur-
vörur eru helstu uppsprettur joðs í fæði. 
Undanfarna áratugi hefur fisk- og 
mjólkurneysla minnkað á Íslandi, þá 
sérstaklega meðal ungs fólks. Grunur 
vaknaði um að ákveðnir hópar í samfé-
laginu gætu verið að sigla inn í joðskort, 
en joðskortur er landlægur víða í ná-
grannaríkjunum. Alvarlegustu afleiðing-
ar joðskorts koma fram á meðgöngu, 
þar sem jafnvel vægur skortur getur 
valdið greindarskerðingu hjá barninu. 
Mikilvægt er að leiðrétta joðskort áður 
en kona verður þunguð. Auk þess sem 
fiskur er mikilvæg uppspretta joðs hafa 
rannsóknir sýnt fram á ýmis önnur 
heilsufarsbætandi áhrif fiskneyslu. Það 
þarf þó að hafa í huga að í einstaka sjáv-
arafurðum eins og t.d. hákarli og stór-
lúðu safnast aðskotaefni eins og þung-
málmar. Í ráðleggingum frá Lýðheilsu-
stöð er barnshafandi konum, konum 
með börn á brjósti og konum sem 
hyggja á barneignir ráðlagt að forðast 
sjávarafurðir sem geta innihaldið mikið 

magn af þungmálmum eins og kvika-
silfri. 

Markmið rannsóknarinnar var að 
meta joðhag og magn kvikasilfurs í 
blóði 16-20 ára unglingsstúlkna, auk 
þess að safna upplýsingum um fisk-
neyslu og neyslu á öðrum matvælum 
eins og mjólkurvörum. 

Niðurstöðurnar bentu til þess að 
joðhagur unglingsstúlkna á Íslandi sé 
innan viðmiðunarmarka sem Alþjóða-
heilbrigðismálastofnunin (WHO) setur. 
Mjólkurvörur voru helsta uppspretta 
joðs í fæði unglingsstúlknanna og hafði 
einnig mest áhrif á joðhag þátttakenda. 
Joðhagur þeirra stúlkna sem minnst 
neyttu af mjólkurvörum var verri held-
ur en þeirra sem neyttu mest, en þó 
innan viðmiðunarmarka WHO. Fisk-
neysla var mjög lítil meðal þátttakenda 
og hafði ekki bein áhrif á joðhag stúlkn-
anna. Niðurstöður sýndu einnig að 
magn kvikasilfurs í blóði þátttakend-
anna var innan viðmiðunarmarka og 
var fiskur helsta uppspretta kvikasilfurs 
í fæðunni. Í ljósi margþættra jákvæðra 
áhrifa fiskneyslu á heilsufar og að al-

gengustu íslensku sjávarafurðirnar hafa 
kvikasilfursmagn innan leyfilegra marka 
er ástæða til þess að hvetja til meiri fisk-
neyslu meðal unglingsstúlkna sem og 
annarra hópa.

Bryndís Elfa Gunnarsdóttir næringarfræðingur, 
verkefnastjóri næringar hjá Lýðheilsustöð út-
skrifaðist með MSc-próf í næringafræði frá Há-
skóla Íslands árið 2008. 

Bryndís Elfa Gunnarsdóttir næringarfræð-
ingur. Ljósmyndari Atli Arnarson.

Dr. Ingibjörg Harðardóttir matvælafræðingur

Lýsi er góð uppspretta ómega-3 fitusýra og D-vítamíns

Æskilegt er að uppfylla þarfir líkamans 
fyrir hin ýmsu næringarefni með því að 
borða hollt og fjölbreytt fæði. D-vítam-
ín getur myndast í húðinni fyrir tilstilli 
útfjólublárra geisla sólar, en hér á landi 
er þó mælt með inntöku lýsis eða ann-
ars D-vítamíngjafa yfir vetrartímann 
vegna sólarleysis. Flestir Íslendingar fá 
þó nóg af öðrum vítamínum og stein-
efnum úr fæðunni og þurfa ekki á frek-
ari fæðubót að halda. Þrátt fyrir það eru 
margir sem neyta fæðubótaefna reglu-
lega.

Fyrir þá sem ná ráðlögðum dags-
kömmtum (RDS) af næringarefnum 
með venjulegu fæði er ólíklegt að inn-
taka efna til viðbótar (vítamína, stein-
efna, próteina, amínósýra o.s.frv.) skili 
þeim auknum ávinningi. Þó kenningar 
séu til um það að ofurskammtar af vít-
amínum geti læknað hina ýmsu kvilla er 
staðreyndin sú að líkaminn getur ekki 
nýtt ótakmarkað magn vítamína. Mjög 
stórir skammtar geta hins vegar leitt til 
eitrunaráhrifa og haft neikvæð áhrif á 
upptöku annarra vítamína og steinefna. 
Allir sem íhuga að byrja neyslu fæðu-
bótarefna ættu því að byrja á að kynna 
sér innihald efnanna áður en þeirra er 
neytt.

Prótein prótein prótein
Prótein er nauðsynleg m.a. fyrir upp-
byggingu og viðhald vöðva og 0,8 g af 
próteini á hvert kg líkamsþyngdar er 
talið fullnægja dagsþörfinni. Afreks-
íþróttafólk getur þó þurft meira pró-
tein. Próteinneysla Íslendinga er rífleg 
og er meðalneysla karla hér á landi 
1,3g/kg og 1,1 g/kg meðal kvenna.

Þrátt fyrir það eru próteinrík fæðu-
bótarefni einkar vinsæl. Próteinstykkja 
og próteindrykkja er oft neytt í stað 
máltíða en slíkt getur komið niður á 
fjölbreytileika fæðunnar. Ólíklegt er að 
prótein úr fæðubótarefnum hafi nokkra 
kosti umfram prótein úr venjulegum 
mat, en gæði þeirra og virkni í líkaman-
um eru svipuð. Magn próteins í einu 
meðal próteinstykki svipar til þess sem 

fengist úr einni grófri brauðsneið með 
osti og einu glasi af undanrennu og er 
orkan einnig svipuð. Brauðmáltíðin 
inniheldur hins vegar engan viðbættan 
sykur á meðan flest próteinstykki inni-

halda talsvert af viðbættum sykri. Syk-
urmagnið í próteinstykkjum getur verið 
svipað og í lakkrís eða jafnvel rjóma-
súkkulaði (30-40g af 100g).

Hverjum gagnast fæðubótarefni?
Fyrir ákveðna hópa og við ákveðnar að-
stæður geta fæðubótarefni þó verið 
gagnleg og jafnvel nauðsynleg til að há-
marka gæði heilsu. Fæðubótarefni geta 

til að mynda gagnast afreksíþróttafólki, 
öldruðum, fólki með alvarlega sjúk-
dóma á borð við krabbamein, alnæmi 
og ýmsa meltingarfærasjúkdóma og ein-
staklingum sem eru að jafna sig eftir 
uppskurð.

Höfundur er doktorsnemi í næringarfræði við Há-
skóla Íslands og Rannsóknarstofu í næringarfræði.

Kynning á rannsóknarverkefnum mastersnema 
í næringarfræði og matvælafræði

Joðhagur og kvikasilfur í blóði 
íslenskra unglingsstúlkna

Tinna Eysteinsdóttir, doktorsnemi í næringarfræði

Er nóg af næringarefnum í matnum?

Ljósmyndari Sesselja M. Sveinsdóttir.

Tinna Eysteinsdóttir doktorsnemi í næringar-
fræði. Ljósmyndari Atli Arnarson.
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Fæðubótarefni eru ætluð sem viðbót við 
venjulegt fæði í þeim tilgangi að bæta 
heilsu. Notkun þeirra hefur farið vax-
andi á Vesturlöndum undanfarin ár og 
eru margar ástæður fyrir því. 

Náttúruefni eða lyf 
Mörg fæðubótarefni innihalda vítamín 
og steinefni en þar að auki náttúruefni 
en það eru efni úr náttúrunni sem geta 
haft áhrif á líkamsstarfsemina. Munur-
inn á lyfjum og náttúruefnum er ekki 
skýr. Ýmis konar náttúruefni hafa verið 
notuð til lækninga um langt skeið og 
mörg þeirra urðu smám saman að lyfj-
um. Enn þann dag í dag eru 20-25% 
lyfja náttúruefni. Helsti munur á lyfjum 
og náttúruefnum er að sýnt hefur verið 
fram á, með vönduðum rannsóknum, 
að lyf hafi tiltekna verkun en slíku er 
yfirleitt ekki til að dreifa með náttúru-
efni. Til að sýna fram á verkun þarf að 
gera nauðsynlegar rannsóknir á dýrum 
og mönnum. Meðferðarprófanir á 
nægjanlegum fjölda sjúklinga verða að 
sýna betri verkun en þá sem fæst við 
gjöf lyfleysu og jafnframt að efnið þolist 
vel. 

Er gagn að fæðubótarefnum?
Eflaust er gagn að sumum fæðubótar-
efnum (náttúruefnum) en oftast á eftir 
að sýna fram á það með vönduðum 
rannsóknum. Oft eru til staðar vísbend-
ingar um gagnsemi. Seljendur fæðubót-
arefna grípa stundum til þess ráðs í aug-
lýsingum sínum að láta einstaklinga 
vitna um ágæti vörunnar. Vitnisburðir 
af þessu tagi hafa ekki vísindalegt gildi 
og geta aldrei komið í stað rannsókna. 

Eru vandamál með fæðubótarefni?
Sumir halda að aukaverkanir tengist 
eingöngu lyfjum en fæðubótarefni séu 
laus við slíkt. Þá er vert að nefna efni 
eins og nikótín, kókaín og ópíum sem 
dæmi um efni úr náttúrunni sem sann-
arlega hafa aukaverkanir. Ofnotkun vít-
amína og steinefna getur einnig valdið 
skaða. Vandamál með fæðubótarefni 
eru af ýmsum toga og má þar nefna lé-
leg gæði og skort á rannsóknum. Til er 
fullt af fæðubótarefnum þar sem vandað 
er til framleiðslunnar en í öðrum tilvik-
um eru vörurnar ekki í lagi. Algengustu 
vandamálin með gæði fæðubótarefna 
eru að þau geta verið menguð með t.d. 

sýklum, skordýraeitri eða þungmálm-
um, þau geta innihaldið eitraðar jurtir 
sem voru tíndar í misgripum, þau geta 
innihaldið lyfjaefni sem var viljandi 
blandað í vöruna (algengast er stinning-
arlyf eða sterar) og innihaldsefni geta 
verið í of litlu magni. Dæmi um gæða-
vandamál af þessum toga koma upp 
reglulega í Evrópu og geta í versta falli 
valdið heilsutjóni hjá fjölda fólks. Við 
þekkjum hér á landi nýleg og alvarleg 
dæmi um skort á gæðum fæðubótar-
efna. Við þekkjum líka nýleg dæmi um 
heilsutjón eftir neyslu fæðubótarefna. 

Hvað er framundan?
Áhugi almennings á fæðubótarefnum 
mun að líkindum halda áfram að vaxa. 
Einnig má gera ráð fyrir að áhugi fram-
leiðenda og seljenda slíkrar vöru muni 
fara vaxandi enda mikil hagnaðarvon. 
Hlutverk yfirvalda í þessu samhengi er 
fyrst og fremst neytendavernd og hlut-
laus fræðsla.

Höfundur er dr.med og prófessor við Rannsókna-
stofu í lyfja- og eiturefnafræði, læknadeild Háskóla 
Íslands og verktaki hjá Lyfjastofnun.

Magnús Jóhannsson, prófessor við Rann-
sóknastofu í lyfja- og eiturefnafræði.

Rannsóknir síðustu ára benda til að 
þótt það sé alls ekki hægt að kenna 
sykrinum einum um vandann þá eigi 
stórlega aukin sykurneysla síðustu ára-
tuga, sérstaklega í formi gosdrykkja, 
stóran þátt í því hversu margir eru yfir 
kjörþyngd og stríða við heilsufarskvilla 
tengda því. Stöðugt er því leitað leiða til 
að beina fólki í rétta átt og kenna því að 
stilla neyslunni í hóf og til samræmis 
við orkuþörf.

Viðbættur sykur
Í ráðleggingum er gerður greinarmunur 
á því hvort sykur sé viðbættur eða nátt-
úrulega til staðar, t.d. sem mjólkursykur 
í mjólkurvörum og ávaxtasykur í ávöxt-
um og hreinum safa. Um viðbættan 
sykur er talað þegar sykri er bætt í mat-
vörur við framleiðslu. Það er ekki bara 
hvítur sykur sem telst til viðbætts syk-
urs, heldur er einnig notast við hvers 
konar síróp, hunang, hrásykur, púður-
sykur, mólassa og ávaxtasykur (frúktósa) 

svo eitthvað sé nefnt. Hvaða nafn eða 
tegund sem sykurinn hefur, þá er það 
viðbótin sem slík sem skiptir máli og al-
mennt er ekki hollara að bæta í matvæl-
in einni tegund sykurs en annarri. 

100 hitaeiningar eða 
hálf hálfslítra gosflaska

Árið 2009 gáfu bandarísku hjartasam-

tökin (AHA) út yfirlýsingu þar sem þau 
mæla með því að notaður sé minni við-
bættur sykur í daglegt fæði til að draga 
úr neikvæðum heilsufarsáhrifum mikill-
ar sykurneyslu. Fyrir flesta fullorðna 
Bandaríkjamenn telja þeir að magnið 
eigi ekki að vera meira en sem samsvar-
ar 150 hitaeiningum (kcal) á dag úr við-
bættum sykri og konurnar þurfa, vegna 

minni orkuþarfar, að vera enn hófsam-
ari og ættu að halda hitaeiningum úr 
viðbættum sykri innan við 100, sem 
jafngildir hálfri hálfslítra gosflösku. 
Lýðheilsustöð birtir reglulega upplýs-
ingar um fæðuframboð á Íslandi og þó 
þær veiti ekki beinar upplýsingar um 
neyslu gefa þær vísbendingar um þróun 
á mataræði þjóðarinnar. Sé gert ráð fyrir 
að sykurneyslan dreifist jafnt á alla íbúa 
eins og gert er í fæðuframboðstölum, þá 
jafngildir það 900 g á íbúa á viku eða 
um það bil 130 g á dag sem jafngildir 
520 hitaeiningum daglega! 

Munaður háður orkuþörf
Framsetning AHA er í raun byggð á 
einföldu bókhaldi. Við þurfum ákveðið 

magn hitaeininga til að halda líkaman-
um gangandi og stunda daglega leiki og 
störf. Á svipaðan hátt og við getum 
skipt heimilisútgjöldunum í nauðsynjar 
og munað má hugsa um hitaeiningarnar 
sem annars vegar allan þann holla og 
næringarríka mat sem við verðum að 
borða til að fá öll næringarefni sem lík-
aminn þarf á að halda og svo ef eitthvað 
verður afgangs þá getum við eytt því í 
það sem okkur langar. Því betri kaup 
sem gerð eru á nauðþurftum, þ.e. því 
næringarríkari sem uppistaðan í fæð-
unni er þeim mun meira pláss er fyrir 
munað. Viðbótar hreyfing er svo eins 
og aukavinnan sem gefur vasapeninga – 
það skapast pláss fyrir aðeins meiri 
munað.

Höfundur er dósent í næringarfræði við Mennta-
vísindasvið HÍ.

Anna Sigríður Ólafsdóttir næringarfærð-
ingur.  Ljósmyndari: Oddvar Örn Hjartarson.

Þó viðbótar hreyfing skapi pláss fyrir munað þarf þó alltaf að gæta hófs.  Ljósmyndari: Oddvar Örn Hjartarson.

Dr. Anna Sigríður Ólafsdóttir næringarfræðingur

Sykur – er pláss fyrir hann í bókhaldinu?

Matvæla-
dagur
MNÍ 
2010

Magnús Jóhannsson, prófessor, dr.med.

Fæðubótarefni: öryggi, 
skaðsemi, ávinningur 

Matvæla-
dagur
MNÍ 
2010
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Jurtir hafa verið notaðar frá örófi alda 
bæði í hefðbundinni og óhefðbundinni 
lyfja- og læknisfræði en það hefur færst í 
vöxt á síðustu áratugum að tilbúnar af-
urðir úr jurtunum eru seldar í neyt-
endapakkningum. Náttúruefni er að 
finna í lyfjum, náttúrulyfjum, náttúru-
vörum/fæðubótarefnum og ýmsu öðru 
eins og markfæði og næringarlyfjum og 
almenningur getur átt erfitt með að átta 
sig á því hver munurinn er á öllum 
þessum afurðum. 

Hver er munurinn á náttúrulyfjum
og náttúruvörum? 

Náttúrulyf eru oftast jurtahlutar sem 
meðhöndlaðir hafa verið á einfaldan 
hátt t.d. með þurrkun, mölun, úrhlut-
un, eimingu eða pressun. Þetta eru sem 
sagt flóknar blöndur margra innihalds-
efna. Það eru gerðar kröfur um marg-
þætt gæðaeftirlit við framleiðslu og sölu 
náttúrulyfja og að innihaldsefni séu 
óbreytt á milli framleiðslulota, þannig 
að tryggt sé að sama magn af innihalds-
efnum sé í hverjum skammti. 

Auk þess þurfa niðurstöður vísinda-
rannsókna að hafa sýnt fram á að nátt-
úrulyfið nýtist mönnum í baráttunni 
við sjúkdóma, hafi fyrirbyggjandi áhrif 
eða að um hefð eða langa reynslu af 
notkuninni sé að ræða. Náttúrulyf eru 
eingöngu ætluð til inntöku eða stað-
bundinnar notkunar á húð eða slím-
húðir. Með náttúrulyfjum þarf að fylgja 
ítarleg samantekt á eiginleikum lyfsins 
og fylgiseðill sem hefur að geyma allar 
helstu upplýsingar fyrir neytandann um 
náttúrulyfið líkt og gildir um lyf. Það er 
heimilt að merkja og auglýsa ábending-
ar á náttúrulyfjum. Hér á landi eru átta 
náttúrulyf með markaðsleyfi og hægt er 
að nálgast upplýsingar um þau á vef 
Lyfjastofnunar.

Náttúruvörur eru flokkaðar sem 
fæðubótarefni. Náttúruvörur er stund-
um útbúnar á einfaldan hátt úr jurtum, 
dýrum eða örverum en oftast eru þetta 
útdrættir og stundum er öðrum efnum 
blandað í þær t.d. vítamínum, steinefn-
um eða öðrum fæðubótarefnum. Við 
framleiðslu og sölu náttúruvara eru 
hvorki gerðar kröfur um víðtækt gæða-

eftirlit né að niðurstöður rannsókna 
liggi fyrir um verkanir, auka- og milli-
verkanir. Ekki er heimilt að auglýsa 
ábendingar fyrir náttúruvörur. 

Gæði - virkni - öryggi 
Það er þrennt sem er mikilvægt að neyt-
endur hafi í huga varðandi náttúruvör-
ur: gæði, virkni og öryggi. Það hefur 
verið sýnt fram á það í allmörgum rann-
sóknum að innihaldsefni náttúruvara 
eru ekki alltaf í samræmi við það sem 
stendur á umbúðunum. Virkni margra 
þeirra er ekki staðfest á vísindalegan 
hátt og ef miðað er við hefðbundna 
notkun er stundum notaður margfaldur 
styrkur ákveðinna innihaldsefna. Þar að 
auki hefur ólögleg íblöndun lyfjaefna í 
náttúruvörur uppgötvast í auknum 
mæli. Jafnframt ber að hafa í huga að 

oft er lítið vitað um öryggi náttúruvara 
og erfitt getur verið fyrir almenning að 
afla sér ábyrgra upplýsinga um virkni og 
auka-, milli-, og eiturverkanir. Neyt-
endur geta hins vegar treyst því að nátt-
úrulyf eru gæðavara með innihald í 
samræmi við það sem stendur á umbúð-
unum. 

Bábiljur eða alvöru vísindi? 
Aukinn áhugi er á náttúrulyfjum og 
náttúruvörum og margir geta ekki 
greint á milli reynslusagna og alvöru 
vísinda. Auglýsingar á náttúruvörum 
með fullyrðingum á borð við: „talið 
hafa góð áhrif á“ ...., „hjálpar til við að 
vinna bug á...“ eða „gott fyrir...“ eru al-
gengar í fjölmiðlum. Ekki má auglýsa 
að náttúruvörur virki gegn sjúkdómum 
eða sem forvörn en samt er það gert 

með óbeinum hætti. Brögð eru að því 
að framleiðendur og sölumenn náttúru-
vara nýti sér niðurstöður vísindarann-
sókna á óábyrgan hátt. T.d. hafa vís-
indamenn, heilbrigðisstarfsmenn og 

íþróttamenn nýtt sér þannig traust al-
mennings til að selja vörurnar í eigin 
þágu. 

Höfundur er dósent í lyfja- og efnafræði náttúru-
efna við Lyfjafræðideild Háskóla Íslands.

Dr. Sesselja Ómarsdóttir lyfjafræðingur

Náttúrulyf og náttúruvörur

Dr. Alfons Ramel næringarfræðingur

Fita, olía og kókosfita

Sesselja Ómarsdóttir dósent í lyfja- og efna-
fræði náttúruefna.
 Ljósmyndari Ásmundur Þorkelsson.

Upplýsingar um heilsufarsáhrif fitu hafa 
lengi verið í umræðunni, en því miður 
eru þær oft villandi eða jafnvel rangar. 
Fita er lífsnauðsynleg en ofneysla er 
hins vegar tengd ýmsum sjúkdómum. 
Fita er hópur margra ólíkra efna sem 
gerir almennar staðhæfingar um fitu 
mjög erfiðar. Góð heilsufarsáhrif fitu-
skerts eða fitusnauðs fæðis geta hins 
vegar minnkað eða orðið engin ef unnin 
kolvetni eins og sykur eða síróp koma í 
staðinn (en slíkt er oft raunin). Al-
mennt skipta fitugæði meira máli en 
það magn fitu sem neytt er. Flestar 
jurtaolíur sem við neytum eru unnar. 
Unnar olíur hafa verið hreinsaðar og 
meðhöndlaðar. Í þessu ferli á sér oft 
stað tap bæði á æskilegum efnum, eins 
og vítamínum og andoxunarefnum, og 
óæskilegum efnum, t.d. eiturefnum og 
aðskotaefnum úr umhverfinu. Venju-
lega er vítamínum bætt í olíurnar í lok 

framleiðsluferlisins til að auka stöðug-
leika og geymsluþol þeirra. Flestar rann-
sóknir á heilsufarsáhrifum fitu í fæðu 
hafa verið gerðar á unnum olíum. 
Margar þessara rannsókna hafa sýnt að 
neysla unninna olía hefur ekki slæm 
áhrif á heilsuna. Fáar rannsóknir hafa 
hins vegar verið gerðar á jómfrúarolíu 
(óunninni olíu), t.d. extra virgin ólífu-
olíu. Það er því erfitt að fullyrða hvort 
að neysla slíkrar olíu sé betri. 

Kókosfita samanstendur aðallega af 
harðri fitu. Mælt er með neyslu á 
mjúkri fitu (olíu) í stað harðrar fitu til 
þess að minnka líkur á sjúkdómum. Þar 
sem neysla harðrar fitu er mikil á Ís-
landi er óviðeigandi að mæla sérstaklega 
með kókosfitu til heilsubóta. Rann-
sóknir hafa sýnt að ákveðin gerð af fitu 
(MCT, sem eru miðlungs langar fitu-
sýrur) gæti aukið þyngdartap meðal 
karla, en ekki meðal kvenna. Kókosfita 
inniheldur hinsvegar ekki þessa gerð af 
fitu og þess vegna er sú fullyrðing að 
neysla kókosfitu sé grennandi ekki á 
traustum grunni byggð. 

Önnur gerð fitu sem virðist vera að 

ryðja sér til rúms meðal almennings er 
Udo’s olía. Samkvæmt vefsíðu framleið-
anda, er Udo’s olía óunnin blanda af 

olíum úr hörfræjum, sólblómafræjum, 
sesamfræjum, hrísgrjónum og hveiti-
kími. (Önnur fitugerð Udo’s omega 
3-6-9 hefur einnig hlotið talsverða at-
hygli.) Í viðurkenndum vísindatímarit-
um hafa ekki birst greinar um heilsu-
farsáhrif Udo’s olíu. Rannsókn á dönsk-
um íþróttamönnum sem fjallað er um á 
vefsíðu framleiðanda er illa hönnuð og 
út frá henni er því ekki hægt að draga 
ályktanir um heilsufarsáhrif Udo’s olíu. 

Höfundur er næringarfræðingur og fræðimaður á 
Rannsóknastofu í næringarfræði.

Matvæla-
dagur
MNÍ 
2010

D-vítamín
Nýlegar rannsóknir sýna að D-vítamín er miklu 
mikilvægara fyrir líkamann en áður var talið. Það 
er þekkt að D-vítamín er nauðsynlegt líkamanum 
og eru mikilvæg fyrir uppbyggingu beina og tanna. 
En nú hefur einnig komið í ljós að D-vítamín virkar 
mjög vel fyrir ónæmiskerfi líkamans.

Líkaminn framleiðir meira D-vítamín á sumrin þegar 
hann fær á sig sólarljós. Þess vegna þurfum við 
Íslendingar að taka inn meira D-vítamín á veturna.

Komdu við í næstu verslun Maður lifandi 
og kynntu þér málið. Við erum staðsett á þremur 
stöðum á höfuðborgarsvæðinu.

Íslendingar ættu að taka 
meira inn af því á veturna

www.madurlifandi.is

Borgartúni 24
105 Reykjavík
Sími: 585 8700

Hæðarsmára 6
201 Kópavogur
Sími: 585 8710

Hafnarborg strandgötu
220 Hafnarfirði
Sími: 585 8720

Miðað við stöðu þekkingar í dag kemur 
neysla hörfræolíu ekki í stað inntöku lýsis, 
segir Alfons Ramel næringarfræðingur.
  Ljósmyndari Atli Arnarson.

Matvæla-
dagur
MNÍ 
2010
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Eldsneytið ræður afköstunum
Ávaxtabíllinn hefur nú í eitt ár boðið uppá heitan mat í hádegi 
við vaxandi vinsældir. Um er að ræða léttan, hollan og skemmti
legan matseðil, sem er ekki síst sniðinn að meðalstórum og 
litlum fyrirtækjum. Ef þið hafið áhyggjur af því að taka á móti 
heitum mat og halda honum heitum – vegna aðstöðuleysis –  
þá bjallið þið bara í okkur því það eru til lausnir á því verkefni. 

Við bjóðum ykkur að kynnast matnum okkar með 2 fyrir 1 tilboði 
í eitt skipti. Þið veljið daginn og réttinn útfrá matseðlinum á 

heimasíðu Ávaxtabílsins 
og pantið tímanlega.

www.avaxtabillinn.is

Myndin er af Eykoni Finni fyrrverandi starfsmanni BÉ sf, sem var lengi búinn að 
hanga á horriminni áður en hann missti sig - og starfið.

Félagsmenn í MNÍ eru matvælafræð-
ingar, næringarfræðingar, næringarráð-
gjafar og næringarrekstrarfræðingar.

Matvælafræði er sjálfstæð grein sem 
byggir á sterkum grunni raunvísinda, 
verk- og tæknifræði og veitir innsýn í 
heilbrigðisvísindagreinar. Verkefni mat-
vælafræðinga tengjast m.a. líftækni, um-
búðum, framleiðslu, vinnslu, öryggi, 
nýtingu og þróun matvæla með hags-
muni neytenda að leiðarljósi. Næringar-
fræði, næringarráðgjöf og næringar-
rekstrarfræði eru sjálfstæðar og hagnýtar 

heilbrigðisvísindagreinar sem stuðla að 
því að auka þekkingu á gildi mataræðis 
fyrir góða heilsu. Þær tengjast m.a. líf-
efnafræði, lífeðlisfræði auk þess að sækja 
þekkingu í matvælafræði. Þeir sem 
leggja stund á þessar greinar geta valið 
mismunandi áherslur í námi og starfi og 
þar má til dæmis nefna klíníska næring-
arfræði, lýðheilsunæringarfræði, íþrótta-
næringarfræði og neytendafræði. 

Með löggiltri heilbrigðisstétt er átt 
við stétt sem fengið hefur löggildingu 
með sérlögum eða reglugerðum sem 

settar hafa verið með stoð í lögum nr. 
24/1985 um starfsheiti og starfsréttindi 
heilbrigðisstétta, Frá og með 1. apríl 
2008 þarf starfsleyfi landlæknis til að 
starfa hér á landi sem starfsmaður í heil-
brigðisstétt. Meginmarkmið laganna er 
að tryggja öryggi og gæði matvæla fyrir 
neytendur og svo gæði heilbrigðisþjón-
ustunnar og öryggi sjúklinga. Löggild-
ing er því ekki staðlaus pappír heldur 
fylgir henni staðfesting á ábyrgð starfs-
mannsins varðandi menntun, réttindi 
og skyldur. Þar má einnig nefna siðferð-

islegar skyldur þessara starfsmanna en 
þeir lúta samþykktum siðareglum.

Næringaþerapistar teljast ekki til 
fagstétta innan MNÍ vegna ónægrar 
menntunar og fá því ekki löggildingu 
frá Landlækni. 

Til að kallast matvælafræðingur 
þarf að hafa:

•  B.S. próf í matvælafræði sem krefst 3 
ára háskólanáms.

•  Tilskilinn fjölda eininga í grunnámi í 
m.a. efnafræði, stærðfræði, frumulíf-
fræði og örverufræði.

Til að kallast næringarfræðingur
þarf að hafa:

•  Meistarapróf í næringarfræði sem 
krefst 5 ára háskólanáms.

•  Tilskilinn fjölda eininga í grunnámi í 
m.a.efnafræði, lífeðlisfræði, frumulíf-
fræði og sjúkdómafræði.

Til að kallast næringarráðgjafi 
þarf að hafa:

•  B.S. próf í næringarfræðum eða sam-
bærilegt háskólanám.

•  A.m.k. 1 árs framhaldsnám í næring-
arráðgjöf þar sem hluti náms er starfs-
menntun á sjúkrahúsi eða heilbrigðis-
stofnun.

Til að kallast næringarrekstrarfræð-
ingur þarf að hafa:

•  B.S. próf í næringarrekstrarfræði frá 
háskóla sem viðurkenndur er af heil-
brigðis- og tyggingamálaráðuneytinu 
og heilbrigðisyfirvöldum þess lands 
þar sem námið er stundað.

Höfundur er verkefnastjóri hjá Rannsóknarstofu í 
næringarfræði.

Við Íslendingar höfum lengi státað okk-
ur af því að vera mikil fiskneysluþjóð og 
hefur fiskneyslunni m.a. verið þakkað 
langlífi og heilbrigði þjóðarinnar. Fjöl-
margar alþjóðlegar rannsóknir hafa 
einnig sýnt fram á jákvætt samhengi á 
milli fiskneyslu og heilsu. Núverandi 
ráðleggingar Lýðheilsustöðvar hljóða 
upp á að borðaðar séu a.m.k. tvær fisk-
máltíðir á viku. Það má vera að á síðustu 
öld höfum við Íslendingar náð þessum 
markmiðum. Nú er staðan hinsvegar sú 
að þær miklu breytingar sem orðið hafa 
á mataræði Íslendinga á síðustu árum 
eða áratugum hafa meðal annars komið 
niður á fiskneyslu þjóðarinnar. Sérstak-
lega eru það ungar stúlkur sem borða 
sjaldan fisk.

Hvað er það sem ræður því hvað 
ungt fólk borðar og hvert er viðhorf 
þeirra til fisks? Er hægt að gera eitthvað 
til að stuðla að auknum áhuga á sjávar-
afurðum meðal ungs fólks? Þetta eru 
spurningar sem ég velti fyrir mér í 
meistaraverkefni mínu í matvælafræði 
við Háskóla Íslands. Markmið verkefn-
isins var að afla upplýsinga um fisk-
neyslu ungs fólks og viðhorf þeirra til 
fisks. Tilgangurinn var að leita leiða sem 
gætu stuðlað að bættri ímynd sjávaraf-
urða meðal ungs fólks og aukið neyslu 

þeirra á þessum afurðum í samræmi við 
næringarfræðilegar ráðleggingar og 
þannig mögulega haft áhrif á þau sjálf 
og komandi kynslóðir. 

Helstu niðurstöður verkefnisins voru 
þær að unga fólkið á aldrinum 17 til 26 
ára borðaði fisk sem aðalrétt 1,3 sinnum 
í viku sem er undir ráðleggingum Lýð-

heilsustöðvar. Foreldrar hafa mest hvetj-
andi og mótandi áhrif á fiskneyslu unga 
fólksins. Það að hafa borðað fisk í æsku 
hefur mikil áhrif á viðhorf unga fólksins 
til fiskneyslu seinna meir. Óöryggi varð-
andi meðhöndlun á fiski eins og það að 
matbúa hann eru letjandi þættir á fisk-
neysluna. Íhlutun sem fól í sér aukið að-
gengi að fiski gegnum skólamötuneyti, 
opna fræðslufyrirlestra og kynningu á 
vefnum skilaði betri þekkingu á fisknum 
og lýsisneyslan jókst um nær helming og 
meira hjá stúlkum en strákum. Þeim 
sem ekki voru fyrir fisk fyrir íhlutun 
geðjaðist betur að honum eftir íhlutun. 

Í framhaldi af verkefninu voru kann-
aðar hvaða leiðir væri hægt að fara til 
þess að auka áhuga og sjálfstraust unga 
fólksins á að elda fiskrétti. AVS-sjóður-
inn styrkti gerð matreiðsluþátta sem 
höfðu það að leiðarljósi að fræða og 
kenna fólki hvernig matbúa ætti fiskrétti 
á nýjan og spennandi hátt. Matreiðslu-
þættirnir heita „Fagur fiskur“ og hafa 
verið sýndir á RÚV í sumar. Þættirnir 
hafa verið eitt vinsælasta sjónvarpsefnið í 
sumar og hafa náð vel til markhópsins 
sem aðallega er ungt fólk.

Gunnþórunn Einarsdóttir, sérfræðingur hjá 
Matís, útskrifaðist með MSc-próf í matvælafræði 
frá Háskóla Íslands árið 2008. 

Guðrún Kristín Sigurgeirsdóttir matvæla- og 
næringarfræðingur. Ljósmyndari Atli Arnarson.

Guðrún Kristín Sigurgeirsdóttir matvæla- og næringarfræðingur

Fagstéttir innan MNÍ 

Kynning á rannsóknarverkefnum mastersnema í næringarfræði og matvælafræði

Fiskneysla ungs fólks

Gunnþórunn Einarsdóttir matvælafræðingur. 
Ljósmyndari Jónína Þ. Stefánsdótitr.

·        ·   

Saltfiskurinn frá Ekta fiski 
er unninn með gömlu 
íslensku handbragði og er 
án allra aukefna.

Sérútvatnaði saltfiskurinn er 
sérstaklega hentugur í seiðandi 
saltfiskrétti og fæst í verslunum 
um allt land.

Hafðu samband!

Þessi gamli góði

466 1016
www.ektafiskur.is
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„Við höfum aukið framleiðslu okkar 
um 50% frá því í fyrra. Það hefur orðið 
aukning á innanlandsmarkaði en að 
stærstum hluta byggist þessi aukning á 
útflutningi. Til marks um það er að nú 
í september var slegið met hjá okkur 
þegar um 60% framleiðslunnar fóru í 
útflutning. Færeyjamarkaður er í stöð-
ugri sókn hjá okkur og sömuleiðis eykst 
salan til Noregs. Í báðum þessum lönd-
um er harðfiskur þekkt neysluvara,“ 
segir Heimir Ásgeirsson, framkvæmda-
stjóri harðfiskframleiðslufyrirtæksins 
Darra á Grenivík. 

Starfsmenn Darra eru nú 11 talsins 
og að jafnaði er nú unnið úr um 11-15 
tonnum af blautu hráefni á viku. Fyrir-

tækið hefur brugðist við aukinni eftir-
spurn með auknu húsnæði, aukinni 
þurr- og blautaðstöðu og fjölgun starfs-
manna. Framleiðslugetan hefur þannig 
veirð aukin um 100% á skömmum 
tíma. 

Með meiri afköstum í blautvinnslu 
getur fyrirtækið betur ráðið við toppana 
í sölunni. „Við fluttum blautvinnsluna 
inn í frystihúsið hér á Grenivík síðast-
liðinn vetur og gerðum þar annan klefa 
þannig að við gátum aukið afköstin um 
helming frá því áður var. Með þessu má 
segja að starfsemin sé komin á tvo staði 
hér á Grenivík, annars vegar blaut-
vinnslan og þurrkun og hins vegar 
pökkunin,“ segir Heimir.

Hráefni til harðfiskvinnslunnar er 
keypt á mörkuðum og auk þess segir 
Heimir að hráfnisaðgengið hafi styrkst 
með tilkomu fiskivinnslu Gjögurs á 
Grenivík. „Harðfiskur er vara sem selst 
árið um kring og nær ákveðnum topp-
um á þorranum og yfir sumarleyfistím-
ann. Það skemmtilega við þessa vöru er 
að aldurshópur neytenda er mjög breið-
ur, allt frá börnum upp í eldra fólk. Og 
við skynjum þá ánægjulegu þróun að 
þrátt fyrir að mörgum kunni að finnast 
harðfiskur frekar dýr vara þá er fólk í 
vaxandi mæli farið að líta á hann sem 
hollustuvöru, því það er harðfiskur svo 
sannarlega. Hollara viðbit er varla hægt 
að fá,“ segir Heimir. 

www.darri.is

 

„Hollustusjoppa er nýjung hjá okkur 
sem við bjóðum í samstarfi við Vífilfell. 
Víða í stórum fyrirtækjum og á almenn-
ingsstöðum á borð við íþróttahús og 
sundlaugar eru reknar einhvers konar 
sjoppur, oftast þá með sætum og óholl-
ari skyndibitum. Okkar lausn er Holl-
ustusjoppa þar sem ávextir, grænmeti 
og hollir drykkir eru í fyrirrúmi. Fyrstu 
Hollustusjoppurnar hafa verið starf-
ræktir um nokkurra mánaða skeið og 
þeim hefur verið tekið vel,“ segir Hauk-
ur Magnússon, framkvæmdastjóri 
Ávaxtabílsins. 

Maturinn í vinnutímanum skiptir máli
Óhætt er að segja að á þeim sex árum 
sem eru liðin frá því Ávaxtabíllinn hóf 
þjónustu sína hafi orðið bylting í neyslu 
ávaxta og hollari fæðu á vinnustöðum. 
Enda vekur Haukur athygli á að stærst-
ur hluti þeirrar fæðu sem fólk neytir er 
á vinnutíma og því næst mestur árangur 
í breyttu mataræði fólks á þeim tíma 
sólarhringsins.

„Við bjóðum fyrirtækjum áskriftar-
þjónustu á ávöxtum og hún er mjög 
vinsæl. Við fundum reyndar fyrir sam-
drætti fyrst eftir hrunið en smám saman 
hafa fyrirtæki tekið upp þráðinn að nýju 
og það segir okkur að starfsfólki finnst 
ómissandi að hafa aðgang að hollum 
ávöxtum á vinnutímanum. Síðan bjóð-
um við veisluþjónustu, heitan mat í há-
deginu og ýmar aðrar matarlausnir þar 
sem við byggjum á grunni okkar þjón-
ustu um hollustu. Með tilkomu Holl-
ustusjoppunnar erum við að víkka það 
svið út enn frekar, bæði bjóða sjálfstæð-
ar hollustusjoppur eða að fella okkar 
þjónustu inn í sjoppurnar sem fyrir eru 
í fyrirtækjunum þannig að starfsmenn-
irnir fái aukið val,“ segir Haukur en þar 
sem Hollustusjoppa er rekin annast 

starfsfólk Ávaxtabílsins áfyllingu og 
þannig er tryggt að alltaf eru ferskar 
vörur í boði.

 
Foreldrarnir fagna 

Hollustusjoppunum
„Fyrir utan stóru fyrirtækin horfum við 
til almenningstaða á borð við sundlaug-
ar og íþróttahús sem gjarnan selja sæ-
tindi og sykraða drykki. Fyrstu Holl-
ustusjoppuna settum við upp í Íþrótta-
miðstöðinni Ásgarði í Garðabæ fyrir 
hátt í ári síðan og erum núna einnig 
komin með Heilsusjoppur hjá TBR og í 
Sundlaugunum í Laugardal. Í stuttu 
máli höfum við fengið mjög góð við-
brögð og ekki síst lýsa foreldrarnir 
ánægju sinni með að börnin hafi aðgang 
að svona hollum aukabita eftir æfingar,“ 
segir Haukur og bendir á að sölutölur 
ávaxta og grænmetis á undanförnum ár-
um sýni að neyslan sé að þróast í rétta 
átt. „Ég tel að við höfum jafnt jákvæð 
áhrif á þessa þróun með okkar starfsemi 
og munum halda áfram á sömu braut,“ 
segir Haukur.

www.avaxtabillinn.is

Kynning

Hollustusjoppa. Sannarlega áhugaverður valkostur fyrir stærri vinnustaðina. 

Starfsfólk Darra pakkar Eyjabitanum.

50% framleiðsluaukning 
á Darra-harðfiski

Hollustusjoppur 
Ávaxtabílsins!ÍS

L
E

N
S

K
A

 S
IA

.I
S

 S
F

G
 4

20
40

 0
4.

20
08

ÁRA



MATUR ER MANNSINS MEGIN – 27 

Kynning

Hleðsla hefur fengið mjög góðar við-
tökur hjá neytendum en hún er gott 
dæmi um vöruþróun fyrirtækisins. Við 
reynum af fremsta megni að hlusta eftir 
því hver vilji neytenda er og hvernig við 
getum þróað okkar framleiðslu eftir 
þeim takti,“ segir Björn S. Gunnarsson, 
vöruþróunarstjóri Mjólkursamsölunnar. 

Próteindrykkurinn Hleðsla hefur 
sannarlega slegið í gegn hjá stórum hópi 
neytenda, sérstaklega þó í markhópnum 
sem er fólk í mikilli hreyfingu. Þessi 
framleiðsla er fyrir margra hluta sakir 
merkileg, sér í lagi þó vegna þess að 
drykkurinn byggir á próteinum sem 
framleidd eru úr ostamysu sem til fellur 
við ostagerð MS. Milljónir lítra af osta-
mysunni voru áður ónýttar en segja má 
að nú skili þetta hráefni þess í stað 
milljónum í tekjur fyrir MS. Björn segir 
marga möguleika opnast til frekari nýt-
ingar á mysupróteinunum, bæði til 
framleiðslu á nýjum vörum og nýtingar 
í framleiðslu á vörum sem MS framleið-
ir nú þegar. 

„Vitneskjan um hollustu mysupró-
teinanna hefur stöðugt verið að aukast á 
undanförnum árum. Þau eru góð til 
uppbyggingar vöðva og sem forvarnar-
efni gegn ýmsum kvillum. Við sjáum 
því ýmis tækifæri til að nýta þessa afurð 
og þar er Hleðslan einn af mörgum 
spennandi kostum,“ segir Björn. 

Áherslan á hagkvæmari 
vörur og minni sykur

En MS hefur ekki látið staðar numið 

við Hleðsluna í vöruþróun að undan-
förnu, enda leggur Björn áherslu á að 
vöruþróunarstarfið sé sífellt og eigi sér 
engin endimörk. Nýlega komu á mark-
aðinn tvær nýjar tegundir, þ.e. Grjóna-
grautur og Heimilisjógúrt, hvort tveggja 
vörur sem MS horfði sérstaklega til að 
væru hagkvæmar lausnir fyrir heimilin. 

„Grjónagrautur er vara sem er ódýr 
en tímafrek í matreiðslu fyrir heimilin. 
Margir taka því fagnandi að eiga nú 
kost á hentugum pakkningum með til-
búnum grjónagraut sem aðeins tekur 
augnablik að hita upp. Í Heimilisjóg-
úrtinni horfðum við til þess að bjóða 
stærri en ódýrari pakkningar og sömu-
leiðis gerðum við breytingar á fram-
leiðslunni sem gerir vöruna ódýrari án 
þess að gengið sé á gæðin. Þetta eru því 

hvort tveggja hagstæðar lausnir fyrir 
heimilin, líkt og við skynjum að þau 
þurfa mjög á að halda um þessar mund-
ir,“ segir Björn. 

Í samræmi við vöruþróunarstefnu 
MS segir Björn að fyrirtækið leggi 
áherslu á að draga sem frekast er kostur 
úr notkun á sykri í framleiðsluvörun-
um. Krakkaskyr er dæmi um þetta, 
sömuleiðis KEA skyrdrykkurinn sem 
nýverið kom á markað, sykurskert 

kókómjólk og Frútína. Björn segir að í 
flestum þessum vörum hafi einnig 
magn ávaxta verið aukið verulega 

„Neytendur hafa tekið þessum 
vörum vel og eru mjög meðvitaðir um 
hollustuna og að velja sykurminni 

vörur. Okkar hlutverk er að þróa okkar 
framleiðslu í samræmi við þessar 
áherslur,“ segir Björn. 

www.ms.is

Við notum ekkert hvítt hveiti 
og engan hvítan sykur. 

Allar marineringar eru heima-
lagaðar beint frá hjartanu og 
eru án allra aukaefna og MSG.

saffran_matvaelablad150x170.indd   1 10/9/09   12:05:49 PM

Undanfarin ár hafa Verkís hf. og Rann-
sóknarþjónustan Sýni ehf. starfað sam-
an að ýmsum verkefnum sem tengst 
hafa öryggis-, heilbrigðis- og umhverfis-
málum, svo sem vinnuvernd og mati á 
heilbrigði húsnæðis. Nú hefur samstarf-
ið verið aukið enn frekar og er nú boðið 
upp á mælingar á frárennsli, m.a. frá 
fyrirtækjum og hreinsistöðvum sveitar-
félaga.

Þegar umhverfismál verða sífellt 
mikilvægari þáttur í rekstri fyrirtækja og 
sveitarfélaga aukast kröfur um mælingar 
og eftirlit með frárennsli. Starfsleyfi iðn-
fyrirtækja geta m.a. verið háð því að frá-
rennsli uppfylli ákveðnar kröfur varð-
andi efna- og örveruinnihald. Það sama 
gildir um starfsleyfi hreinsistöðva skólps 
og þurfa því sveitarfélög að láta fylgjast 
með virkni hreinsistöðva. Með samstarfi 
Verkís hf., Sýni ehf. og Promat ehf. á 
Akureyri getum er boðið upp á alhliða 

þjónustu um allt land varðandi frá-
rennslismælingar.

Sýnataka er framkvæmd með sjálf-
virkum tækjabúnaði sem tengdur er 
rennslismælingum og gefur því góða 
mynd af frárennsli yfir það tímabil sem 
valið er. Mælingar sem boðið er upp á 
eru m.a. ýmsar örveru- og efnamælingar 
á t.d. COD (chemical oxygen demand), 
fitu, köfnunarefni og fosfór. Einnig er 
boðið upp á ýmsar sértækari mælingar 
t.d. snefilefni og önnur mengunarefni 
og eru þá sýni yfirleitt send til sam-
starfsaðila í Evrópu.

Meðal verkefna sem þegar er unnið 
að á þessu sviði má nefna vöktun fyrir 
Orkuveitu Reykjavíkur á frárennsli frá 
hreinsistöðvum í Reykjavík og Borgar-
firði.

Höfundar eru Snorri Þórisson hjá Sýni og Birgir 
Tómas Arnar hjá Verkís.

www.syni.is     www.verkis.is

Örveruvöxtur úr umhverfissýni.

Það sem fer inn 
kemur aftur út

Hleðslan hefur slegið í gegn

Björn S. Gunnarsson, vöruþróunarstjóri 
Mjólkursamsölunnar. 

Þrjár af nýjustu vörum MS sem hafa fengið góðar viðtökur neytenda; Hleðsla, Heimilisjógúrt og Grjónagrautur. 
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Kynning

Bláskel frá Norðurskel í Hrísey er nú 
boðin í neytendapakkningum í verslun-
um hér á landi og segir Víðir Björnsson, 
framkvæmdastjóri fyrirtækisins, að við-
brögð neytenda hafi ekki látið á sér 
standa. Þeir sem einu sinni prófa þetta 
lostæti úr sjónum, gera bláskelina að 
föstum lið í sinni matreiðslu. Enda er 
bláskel víðast hvar þekkt sem skyndibiti 
- ekki hvað síst vegna þess hversu ein-
föld hún er í matreiðslu.

 „Bláskelin er próteinrík, fitulítil og  
fitan inniheldur hátt hlutfall af omega-3 
fitusýrum þannig að þetta er matur sem 
er t.d. alveg tilvalin fyrir þá sem þurfa 
að gæta að kólesterólinu. Hollari getur 
skyndibitinn ekki orðið,“ segir Víðir en 

matreiðslan gæti ekki verið einfaldari - 
aðeins að bregða skelinni í pott á fullum 
straumi í nokkrar mínútur. Þá opnar 
skelin sig og er þar með tilbúin til 
neyslu.

 „Við seljum stærstan hluta af okkar 
framleiðslu til Belgíu þar sem bláskelin 
er þekktur skyndibiti. Núna erum við 
byrjuð í átaki til kynningar í verslunum 
hér á landi og það er mjög ánægjulegt 
að sjá hvernig salan hefur aukist í takti 
við vaxandi áhuga almennings. Á kom-
andi mánuðum munum við verða meira 
sýnileg en áður í verslunum á höfuð-
borgarsvæðinu og ég er ekki í vafa um 
að mörgum mun koma þetta hráefni 
skemmtilega á óvart,“ segir Víðir og tal-

ar þar af reynslu því Norðurskel hefur 
boðið upp á ferðir fyrir almenning á 
Eyjafirði þar sem farið er að kræklinga-
línunum, gestir fræddir um ræktunina 
og síðan gefið smakk. „Lykilatriðið er 
að bláskelin er lifandi og fersk vara þeg-
ar hún kemur í hendur neytenda. Þetta 
er ekki vara sem fólk á að kaupa til að 
frysta eða geyma heldur grípa í verslun 
þegar á að elda,“ segir Víðir Björnsson. 

www.skel.is
www.discovermussels.com

Bláskelin frá Norðurskel í tilbúnum neytendapakkningum. Einfaldasta útgáfa á matreiðslunni 
er að bregða skelinni í pott á fullum straumi í nokkrar mínútur. Þá opnast skelin og er tilbúin 
á borðið. 

Bláskelin er hollur skyndibiti:

Stútfull af próteinum

Hjá fyrirtækjum sem leggja áherslu á 
öryggi og heilbrigði starfsmanna eru 
fjarvistir vegna veikinda, óhappa og 
slysa minni en hjá öðrum fyrirtækjum, 
auk þess sem starfsmannavelta er minni. 
Það felst því sparnaður í góðri stjórnun 
þessara mála.

Allir vilja komast heilir heim að 
vinnudegi loknum en því miður verða 
alltof mörg slys og jafnvel banaslys við 
vinnu. Gerð öryggis- og heilbrigðisáætl-
unar er góð leið til að efla vinnuvernd-
arstarfið, huga að forvörnum og ná 
settu marki – „heil heim að vinnudegi 
loknum.“

Mikið hefur áunnist í vinnuverndar-
málum á síðustu árum, en betur má ef 
duga skal. Samkvæmt vinnuverndarlög-
unum ber atvinnurekandi ábyrgð á gerð 
öryggis- og heilbrigðisáætlunar sem á að 
marka stefnu um aðbúnað, hollustu-
hætti og öryggi starfsmanna. Í gerð 
slíkrar áætlunar felst m.a. gerð áhættu-
mats starfa og áætlunar um heilsuvernd 
og forvarnir.

Verkís býður viðskiptavinum sínum 
víðtæka ráðgjöf á sviði vinnuverndar. 
Við leggjum mikla áherslu á að uppfylla 
þarfir og óskir hvers og eins. Ráðgjöfin 
getur m.a. falist í framkvæmd eða að-
stoð á eftirtöldum þáttum:

•  Úttektir á vinnuumhverfi og mæl-
ingar á umhverfisþáttum

•  Þarfagreiningum
•  Skipulagningu vinnuverndarstarfs
•  Kynningar og fyrirlestra um 

vinnuvernd
•  Aðstoð við gerð öryggis- og heil-

brigðisáætlunar
•  Námskeið í gerð áhættumats starfa
•  Aðstoð við framkvæmd áhættu-

mats starfa, gerð aðgerðaáætlana 
og eftirfylgni úrbóta

•  Heilsufarsmælingar og ráðgjöf
•  Innra eftirliti í eldhúsum
•  Gerð viðbragðsáætlana og smit-

varnir
Verkís hefur víðtæka reynslu á sviði 

öryggis-, umhverfis- og gæðamála og 
hefur veitt ráðgjöf hjá fjölda fyrirtækja 
og fengið viðurkenningu Vinnueftirlits-
ins, sem alhliða ráðgjafar- og þjónustu-
aðili á sviði öryggis-og heilbrigðis á 
vinnustöðum.

Vertu vel útbúinn, vel undirbúinn 
og vel settur þegar kemur að öryggis- og 
heilbrigðismálum – það sparar þér aur-
inn!

Nánari upplýsingar er að finna á 
heimasíðu Verkís www.verkis.is

Unnur Jónsdóttir er ráðgjafi á sviði öryggis- og 
gæðamála hjá Verkís hf.

Öryggi og heilbrigði á vinnu-
stað – góð fjárfesting!

 

Kælitækni Rauðagerði 25 108 Reykjavík S. 440-1800  www.kælitækni.is  Okkar þekking nýtist þér ...

Allt fyrir kælingu og frystingu fyrir matvæla og veitingamarkaðinn

Kæli- frystiklefar,
   hurðir og kerfi

Salat- og samlokueyjur

Vita Mix blandarar Hraðkælar og frystar

Afgreiðslu & hillukælar Scotsman klakavélarGufuofnar
 

Kæli- & frystiskápar 
   Kæli- & frystiborð
 

Barkælar & minibarkælarKæliskápar & Tunnukælar
  

Djúskælar &  vatnskælar

Afgreiðslukælar, köku- 
   skápar og innréttingar
 

Ávinningur með gerð 
öryggis- og 

heilbrigðisáætlunar
» Minni veikindafjarvera
» Færri vinnuslys
» Færri atvinnusjúkdómar
» Aukin afköst og gæði
» Ánægðara starfsfólk
» Betri þjónusta
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Kynning

Surimi er framleitt úr hökkuðu fisk-
holdi sem hefur verið þvegið með vatni 
og eftir situr próteinmassi. Próteinmass-
inn er frystur með frystivarnarefnum og 
kallast þá surimi. Úr surimi er hægt að 
framleiða margvíslegar afurðir, t.d ýmis 
konar krabba- og skelfisklíki og kannast 
ugglaust margir við að hafa séð slíkt 
„krabbakjöt“ á boðstólum í verslunum 
hér á landi.

Slíkar surimiafurðir (surimi sea-
foods) eru framleiddar með því að salti 
er bætt í próteinmassann og við hitun 
myndast sterkt gel. Öðrum efnum er 
einnig bætt saman við, þar á meðal lit-
ar- og bragðefnum. Það er mikilvægt að 
gera greinarmun á surimi og surimiaf-
urð. Surimi er frystur próteinmassi með 
frystivarnarefnum og er notað sem hrá-
efni í framleiðslu á surimiafurð. Surimi 
hefur hingað til aðallega verið framleitt 
úr Alaskaufsa eða öðrum hvítum fiski. 
Surimiafurðir, aðallega krabbalíki, hafa 
náð miklum vinsældum í Bandaríkjun-
um og Evrópu á undanförnum árum. 
Framleiðsla á surimi er þó langt frá því 
að vera ný af nálinni, því í Japan hefur 
þessi aðferð verið notuð í nokkur 
hundruð ár til að nýta sem best þann 
afla sem á land berst. 

Surimi hefur ekki verið framleitt á 
Íslandi en hjá Matís hefur verið unnið 
að verkefnum á undarförnum árum þar 
sem þessi vinnsla hefur verið rannsök-
uð. Árið 2010 hófst vinna við verkefnið 
„Lífvirkt surimi úr aukaafurðum“ en 
verkefnið er styrkt Tækniþróunarsjóði 
Rannís. Markmið verkefnisins er að 
þróa og setja upp nýjan vinnsluferil til 
að framleiða hágæða lífvirkar surimiaf-
urðir úr vannýttu og ódýru hráefni. Það 
er mikill skortur á hágæða surimi í 

heiminum og einnig mjög vaxandi eftir-
spurn eftir afurðum með lífvirkni og 
heilsubætandi áhrif. Því er mikið tæki-
færi núna fyrir Ísland að hasla sér völl á 
þessum markaði. Í verkefninu verður 
ferillinn hámarkaður og eiginleikar af-
urðarinnar mældar og staðfestar af við-
skiptavinum. Nýjar aðferðir og blöndur 
verða þróaðar til að framleiða nýja af-
urð, lífvirkt surimi, með áherslu á vörur 
sem geta stuðlað að bættri heilsu neyt-
enda. Surimi afurðir verða síðan fram-
leiddar á stórum skala og settar í um-
fangsmikil markaðs- og neytendapróf 
erlendis. Undir lok verkefnisins er ætl-
unin að á Íslandi verði komin í gang 
arðbær surimiframleiðsla sem mun leiða 
af sér fleiri störf, aukinn fjölbreytileika í 
framleiðslu sjávarafurða á Íslandi og 
aukningu gjaldeyristekna.

Vinna er hafin í verkefninu þar sem 
meðal annars hefur verið kannað hvort 
hægt er að bæta ómega-3 fitusýrum í 
surimiafurðir. Ómega-3 olía var fengin 
hjá Lýsi hf. og bætt út í surimi 
massann. Þegar surimi er framleitt þá 
eru ákveðnir gæðaþættir sem eru mikil-
vægir. Þeirra helstir eru geleiginleikar og 
ljós litur. Við íblöndun á ómega-3 olíu 
reyndust þessir eiginleikar batna þar 
sem afurðin myndaði betra gel og litur-
inn varð hvítari en í afurðum án 
Ómega-3. 

En af hverju að bæta Ómega-3 olíu 
út í surimi? Eins og áður segir þá er 
mikil eftirspurn eftir afurðum með líf-
virkni og heilsubætandi áhrif. Jákvæðir 
eiginleikar fiskneyslu eru margir en á 
sama tíma minnkar fiskneysla. Surimi 
fellur vel að nútíma neyslumynstri og 
neytendum sem ekki kaupa fisk fellur 
vel við surimi. Með því að auka heil-

næmi þessarar vinsælu afurðar er þar 
með hægt að hafa jákvæð áhrif á heilsu-
far. Um leið fæst stærri og betri mark-
aður fyrir fiskafurðir og aukin fullnýt-
ing auðlindarinnar. 

Höfundar eru Margrét Geirsdóttir og Dr. Hörður 
G. Kristinsson hjá Matís.

www.matis.is

Dæmi um fjölbreytilegar surimiafurðir sem framleiddar eru.

„Íslenska byggið er mjög spennandi og 
við höfum lengi haft hug á að framleiða 
brauð úr því. Með Eyrarbrauðinu varð 
þetta að veruleika og við teljum brauðið 
góðan valkost fyrir neytendur við hlið 
hefðbundins samlokubrauðs. Eyrar-
brauðið er sannarlega fullt af hollustu, 
trefjaríkt, án hertrar fitu og sykurs og 
fellur því vel að þeirri heilsustefnu sem 
við vinnum eftir í okkar framleiðslu. En 
hápunkturinn er svo að geta notað ís-
lenska kornvöru, sparað þannig gjaldeyri 
og stuðlað að nýsköpun,“ segir Iðunn 
Geirsdóttir, matvælafræðingur hjá Myll-
unni um hið nýja Eyrarbrauð sem kom 
á markað fyrir skömmu. Í það er notað 
malað bygg frá Þorvaldseyri undir Eyja-
fjöllum. 

„Byggið frá Þorvaldseyri er afar ríkt 
af trefjum og hafa rannsóknir sýnt fram 

á að það inniheldur hátt hlutfall 
vatnsleysanlegra trefjaefna sem 
kallast beta glúkanar sem eru talin 
sérstaklega hjálpleg við að draga úr 
blóðfitu. Með Eyrar-
brauðinu erum við 
að bjóða trefjaríka 
afurð sem inni-
heldur trefjar yfir 
6 g af hverjum 
100 g. Kannanir 
hafa ítrekað sýnt 
að við Íslendingar 
erum langt undir 
viðmiðum í 
neyslu á trefjum 
og með þessari 
vöru erum við að 
stuðla að auk-
inni trefjaneyslu 

almennings,“ segir Iðunn en 
viðtökur markaðarins við Eyr-
arbrauðinu hafa verið góðar. 

Neytendur eru greinilega 
áhugasamir um brauð úr ís-

lensku hráefni „og vonandi 
heldur landinn áfram 
að neyta Eyrarbrauðs-
ins. Við munum 
örugglega halda áfram 
vöruþróun með byggið 
frá Þorvaldseyri enda 
býður það upp á 
marga spennandi 
möguleika,“ segir Ið-
unn. 

„Það hefur verið 
sérstaklega ánægju-
legt að vinna þetta 
verkefni með Ólafi 

og þeim ábúendum á Þorvaldseyri. Ætl-
unin var að hrinda þessu í framkvæmd 
fyrr en gosið í Eyjafjallajökli setti strik í 
reikninginn en nú er komin góð upp-

skera á Þorvaldseyri og bara ástæða til 
bjartsýni,“ segir Iðunn Geirsdóttir. 

www.myllan.is

Eyrarbrauð úr íslensku byggi

Surimi - tækifæri fyrir Ísland

www.kjotpol.is

Heill heimur af pylsum!
Kjötpól framleiðir gæðapylur og skinkur án allra auka- og fylliefna og án MSG. 

Framleiddar eftir uppskriftum frá öllum heimshornum.

Íslensk framleiðsla úr íslensku hráefni

Sölustaðir: Falkon Traffic, Akureyri  •  Júbí, Reykjanesbæ  •  Kaupmaðurinn á horninu, Síðumúla 29
Kjöthöllin, Háaleitisbraut  •  Kjöthöllin, Skipholti  •  Kjötkompaníið, Dalshrauni  •  Melabúðin, Þín verslun

Mini Market, Drafnarfelli 14  •  Mini Market, Reykjanesbæ  •  Verslunin Albina, Patreksfirði
Verslunin Smáalind, Patreksfirði  •  Verslunin Virkið, Snæfellbæ  •  Vesturkaup, Tálknafirði
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Kynning

Brauðhúsið Grímsbæ.
Efstalandi 26 • Sími 568 6530

Lífrænn bakstur 
alla virka daga

Næringarrík og bragðgóð súrdeigs-
brauð úr heilkornamjöli

Hin áhrifaríka metsölubók Mataræði - 
Handbók um hollustu (Food Rules: An 
Eaters Manual) eftir fræðimanninn 
Michael Pollan, er komin út hjá Bóka-
útgáfunni Sölku.

Í bókinni setur Pollan fram 64 stutt-
ar reglur um hollt mataræði. Hann er 
þekktur fyrir hnyttinn en fáorðan stíl og 
segist setja reglurnar fram á mannamáli 
þótt hann noti að sjálfsögðu rannsóknir 
úr næringarfræði og lífefnafræði sér til 
stuðnings. 

Í flóknum heimi þar sem ógrynni 
fæðutegunda er á boðstólum í verslun-
um er handbók Pollans kærkomin. Hér 
er lesanda gert auðvelt að átta sig á 
hvaða matur er hollur og hvaða inni-
haldsefni eru varasöm. 

Time Magazine valdi Pollan einn af 
áhrifamestu mönnum heims í maí á 
þessu ári og hann kemur einnig fram í 
heimildamyndinni Food.Inc. sem til-
nefnd var til Óskarsverðlauna og hefur 
vakið mikla athygli. Myndin hefur mik-
ið verið til umfjöllunar vestanhafs, m.a. 
hjá Opruh.

Bókin er 160 bls. í kiljubroti og var 
prentuð hjá Ásprenti.

Mataræði Michael Pollan

„Ég held að fólk sé æ betur að átta sig á hvað skiptir máli í lífinu, að það er grundvallar atriði að hafa heilsu, hugsa vel um hana og halda henni 
við,“ segir Kolbrún Björnsdóttir grasalæknir. 

„Áhugi fólks á náttúruvörnum okkar 
eykst stöðugt og þannig hefur það verið 
nánast alveg frá því hrunið hófst. Ég 
held að fólk sé æ betur að átta sig á hvað 
skiptir máli í lífinu, að það er grundvall-
ar atriði að hafa heilsu, hugsa vel um 
hana og halda henni við. En það kemur 
fleira til, t.d. það að lyf eru sífellt að 
hækka í verði og margir sjá að í jurtalyfj-
um getur verið sambærileg virkni en 
kostnaðurinn lægri. Almennt séð er þó 
fyrst og fremst greinileg vakning til auk-
innar notkunar á okkar framleiðslu og 
við fögnum því,“ segir Kolbrún Björns-
dóttir, grasalæknir í Jurtaapótekinu. 

Yfir 300 vörutegundir
Í Jurtaapótekinu eru seldar um 300 
vörutegundir og flóran því fjölbreytt, 
allt frá jurtablöndum og jurtahylkjum 
við hinum ýmsu kvillum yfir í baðvörur, 
fæðubótarefni, te og ýmislegt fleira. Kol-
brún segir fólk nota lífrænar heilsuvörur 
við kvillum á borð við þunglyndi, maga-
bólgur, ófrjósemi, sem róandi lyf, sem 
hreinsi og næringarblöndur og síðast en 
ekki síst má nefna vörur sem konur nota 
á breytingaskeiðinu. Kolbrún segir kon-
ur í meirihluta viðskiptavina Jurtaapó-
teksins þó vörurnar höfði ekki síður til 
karla. „Vandamálin eru oft orðin mun 
stærri þegar karlarnir fara að gera eitt-
hvað í sínum málum,“ segir hún og bæt-
ir við að þótt ekki sé beinlínis talað um 

heilsuvörurnar sem lyf þá sé það stað-
reynd að jurtir hafi bæði mikinn nær-
ingar- og lækingamátt. „Jurtirnar búa 
yfir krafti sem nýtist okkur til betri 
heilsu og því ferskari sem jurtirnar eru, 
þeim mun betra,“ segir Kolbrún.

Bók um meltingarflóruna
Nú upp úr áramótum mun koma út 
handbók eftir Kolbrúnu þar sem hún 
fjallar um meltingarflóruna, sem hún 
segir lykilinn að öllu í heilsufari fólks.

„Gerlar eru ekki ógn við okkur held-
ur mjög nauðsynlegir meltingarflórunni. 
Við sjáum það best á því að í matar-

menningu sumra af heilsuhraustustu 
þjóðum heims er að finna neysluvenjur 
sem tryggir fólki jafnvægi í gerlaflór-
unni. Íslendingar neyttu áður mun 
meira af súrum mat og ógerilsneyddri 
mjólk en með því að drepa niður alla 
gerlaflóru í matvælum verðum við við-
kvæmari. Bókin er hugsuð sem leiðbein-
ingarit um það hvernig fólk getur leið-
rétt ranga bakteríuflóru með réttu fæðu-
vali, jurtum og góðum bakteríum og 
öðlast þannig betri líðan og heilsu,“ seg-
ir Kolbrún Björnsdóttir grasalæknir. 

www.jurtaapotek.is

Jurtavörurnar 
– leið til betri heilsu

Mikið vöruúrval er í Jurtaapótekinu.
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Heilsustofnun Náttúrulækningafélags 
Íslands (HNLFÍ) hefur starfað frá árinu 
1955 en þar vinna í dag um 110 manns 
sem þjónusta um 2000 einstaklinga á 
ári hverju. Starfsemin og þjónustan 
byggist á læknisfræðilegri endurhæfingu 
en þar fara saman félagslegar og læknis-
fræðilegar úrlausnir sem miða að því að 
einstaklingurinn nái mestri mögulegri 
færni og lífsgæðum og viðhaldi þeim. 
Þjónustusamningur er við Heilbrigðis-
ráðuneytið um kaup á þjónustu frá 
HNLFÍ. Hver einstaklingur greiðir 
hluta af kostnaði við dvöl.

Meginmarkmið starfseminnar er að 
auka heilsutengd lífsgæði og vellíðan 
dvalargesta með því að auka andlega og 
líkamlega hreysti þeirra, að tekið sé mið 
af markmiðum, þörfum, aðstæðum og 
óskum dvalargesta við val á meðferð og 
að aðstoða við og finna leiðir svo skjól-
stæðingurinn geti aukið og viðhaldið ár-
angri sem náðst hefur, segir í frétt frá 
NLFÍ.

Gott starfsfólk er lykillinn
„Starfsfólk HNLFÍ kappkostar að þjón-
usta dvalargesti af alúð og jákvæðni og 
oftar en ekki með brosi á vör. Á sama 
tíma og haldið er í gamlar og góðar 
hefðir í anda náttúrulækningastefnunn-
ar er lögð áhersla á nýjungar í starfsem-
inni eins og kostur er. Hópar fagfólks 
koma að hverri meðferðarlínu og oft 
með þverfaglegri nálgun. Nýsköpun 
hefur skipað stóran sess í starfsemi 
HNLFÍ á síðustu árum með góðum ár-
angri. Meðal nýjunga í meðferð má 
nefna  „streitumeðferð“ sem verður 
kynnt betur á næstu vikum. Heilsuskóli 
er í þróun og möguleikar á göngudeild-
arþjónustu í Reykjavík er í skoðun. 
Samstarf um starfsendurhæfingu er 
komið af stað,“ segir Ingi Þór Jónsson, 
markaðsstjóri Heilsustofnunar NLFÍ.

Í framhaldi af beiðni frá lækni kem-
ur einstaklingur til dvalar og þá fara 
fram viðtöl við hjúkrunarfræðing og 
lækni. Sjúkraþjálfun samhæfir síðan 
meðferðaráætlun í dagskrá fyrir hvern 
einstakling til að tryggja að hver dvalar-
gestur fái sem mest út úr meðferðinni.  
Hóptímar og fræðsla er einnig stór þátt-
ur í starfinu.

Góð aðstaða á Heilsustofnun
Dvalargestir á Heilsustofnun geta nýtt 
sér góða aðstöðu þar eftir að skipulagðri 

meðferðardagskrá lýkur s.s. baðhúsið 
sem hefur inni- og útisundlaug, heita 
potta, nuddpotta, víxlböð, sauna og 
vatnsgufu. Vel búin líkamsrækt er á 
staðnum, slökunarrými, bókasafn og 
félagslegt starf, t.d. spilakvöld og kvöld-
vökur. Ekki má heldur gleyma fallegri 
náttúrunni allt í kring og góðum 
gönguleiðum.

„Í matsal er framreiddur hollur og 
góður matur, fjölbreyttur salatbar, 
grænmetis- og baunaréttir, súpur og 
fiskréttir. Engar erfðabreyttar afurðir 
eru notaðar né aukefni. Í marga áratugi 
hefur lífræn ræktun á ýmsum tegund-
um af grænmeti verið stunduð á 
HNLFÍ sem skapar sérstöðu og tryggir 
ferskt og gott hráefni,“ segir Ingi Þór.

Ýmis þjónusta er fyrir þá sem vilja 
koma til dvalar, án beiðni frá lækni, t.d. 
„heilsupakkar“ fyrir lengri og skemmri 
dvalir, þar er í boði vel búnar Spa íbúðir 
og hin landsfrægu nudd- og leirböð, 
matsalurinn er opinn alla daga og bað-
húsið Kjarnalundur alla virka daga eftir 
kl.16:00 og um helgar frá 10:00-17:30. 
Ýmsar aðrar meðferðir eru aðgengilegar 
fyrir almenning. 

www.hnlfi.is

Fyrirtækið Maður lifandi er starfrækt á 
þremur stöðum á höfuðborgarsvæðinu 
og er allt í senn; heilsuvöruverslun, mat-
stofa og fræðslumiðstöð. Viðskiptavin-
um er boðið upp á gott úrval af hollri 
matvöru og bætiefnum, tilbúnum 
heilsuréttum sem hægt er að borða á 
staðnum eða til að taka með í vinnuna 
eða heim. Svo og markvissa kynningar- 
og fræðslustarfsemi þar sem fjallað er 
um hollustu og betri líðan. 

Arndís Thorarensen framkvæmda-
stjóri, segir eitt mikilvægasta svarið við 
miklu álagi og áreiti á fólk í samfélaginu 
í dag felast í mataræðinu og að fólk 
nærist rétt, bæði líkamlega og andlega. 
„Við þurfum sem einstaklingar að stýra 
okkur inn á réttar brautir í þessum efn-
um og hlutverk Maður lifandi er að 
fræða fólk og auka aðgengi að hreinum 
og lífrænum matvælum, bæði í gegnum 
veitingasölu okkar og í versluninni,“ 
segir hún en Maður lifandi er við Borg-
artún í Reykjavík, Hafnarborg í Hafnar-
firði og Hæðasmára í Kópavogi. „Á 
þessum stöðum eru í boði lífrænar og 
hreinar matvörur og tilbúnir réttir í 
matsölunni sem byggja á okkar gildum 

og stefnu,“ segir Arndís.

Fræðslan leggur grunninn
Öllu skiptir að líta ekki á breytt mat-
aræði og nýjan lífsstíl sem skyndibylt-
ingu heldur segir Arndís að fara eigi 
hægt og rólega í breytingarnar. Skipta 
óæskilegum „fæðulíkjum“ smám saman 
út og feta þannig brautina markvisst. 
Bæði finni fólk fljótt fyrir betri líðan og 
sé þannig líklegra til að tileinka sér 
breytingarnar varanlega. 

„Fræðslan hjá okkur má segja að sé 
grunnurinn að hinu tvennu. Fólk kem-
ur til okkar með spurningar og þarf oft 
og tíðum að komast yfir ákveðinn 
þröskuld því það heldur að breyting á 
mataræði sé flókin. Þegar komið er yfir 
þann hjalla getur fólk kynnst þeim 
vörum sem við höfum að bjóða og til-
búnum mat sem byggjast á okkar 
áherslum. Mér finnst mikil vakning í 
þessa átt og ánægjulegt að sjá fjölskyld-
ur í auknum mæli koma til okkar því 
börnin eru mun móttækilegri fyrir 
ávöxtum og grænmeti en margir halda,“ 
segir Arndís. 

Fyrirtækið Maður lifandi tók til 
starfa í árslok 2004 og segir Arndís að 
síðan þá hafi orðið miklar breytingar. 
„Þá var þetta þröngur hópur fólks sem 
sóttist eftir þessum áherslum en núna er 

viðskiptavinahópur okkar mjög bland-
aður, allt frá ungu fólki og upp úr. 
Enda teljum við okkur hafa eitthvað að 
bjóða fyrir alla. Við erum að berjast fyr-
ir ákveðnum málstað og ég sé árangur-
inn til dæmis birtast í fleiri og fleiri veit-
ingastöðum og verslunum sem leggja 
upp úr hollustu í sinni starfsemi. Allt 
vinnur þetta í sömu átt - að fræða al-
menning um næringu, hollustu og bætt 
líf. Það er sú jákvæða þróun sem við 
sjáum,“ segir Arndís. 

www.madurlifandi.is

Kynning

Arndís Thorarensen, framkvæmdastjóri 
Maður lifandi. 

Maður lifandi ehf.:

Fræðsla, hollustuvörur og matsala

Allt á einum stað hjá Maður lifandi, matsala, hollar vörur, fræðsla og ráðgjöf. 

Heilsa ehf. er elsta fyrirtæki á Íslandi 
sem sérhæfir sig í innflutningi og dreif-
ingu á lífrænum matvörum, jurtum, 
fæðubótarefnum, vistvænum snyrti-
vörum og hreingerningarvörum. Fyrir-
tækið hefur verið starfrækt í tæp 40 ár. 
Heilsa flytur inn vörur frá flestum Evr-
ópulöndum, Skandinavíu, Bandaríkjun-
um og Kanada. „Við leggjum mikið upp 
úr gæðum og er nánast öll matvara okk-
ar lífrænt vottuð og vítamínin eru ýmist 
lífræn eða náttúruleg, án auk- og rot-
varnarefna,“ segir Þórarinn Þórhallsson, 
framkvæmdastjóri Heilsu en vörur fyrir-
tækisins fást í öllum heilsubúðum, apó-
tekum og matvöruverslunum á Íslandi.

Þórarinn segir að almennur áhugi á 
heilsuvörum hafi farið vaxandi undan-
farin ár. „Í ástandi eins og er í þjóðfélag-
inu í dag þá leitar fólk meira inn á við, 
fer að huga að mataræði og eigin heilsu, 
fjölskyldunni og því sem skiptir það 
mestu máli í lífinu. Þetta skynjum við í 
gegnum spurn eftir okkar vörum,“ segir 
Þórarinn en fyrirtækið leggur áherslu á 
að gera vörur þess sem sýnilegastar neyt-
endum og í samræmi við það hefur úr-
valið aukist í matvöruverslunum. Enda 
er það svo að heilsuvörur eru orðnar 
fastur liður í innkaupum margra heimila 
í dag.

Hreint fæði nýtur vinsælda
Heilsuvörur spanna mjög vítt svið og 
mismunandi er eftir einstaklingum hvar 
áhersla og þarfir liggja. Meltingarflóran 
er til dæmis mörgum hugleikin og mik-
ið úrval er af vörum frá Heilsu sem 
stuðla að betri meltingu. Aðspurður seg-
ir Þórarinn að mjög greinileg vakning sé 
í svokölluðu hreinu fæði, sem einnig er 
kallað hráfæði. 

„Fyrir leikmanninn kann þetta að 
vera flókið hugtak en í rauninni er hér 
verið að tala um þá áherslu að borða 
minna unninn mat. Í okkar vörulínu er 
að finna endalaust úrval fyrir þá sem 
kjósa að tileinka sér hreint fæði, sem 
dæmi þurrkaða ávexti, hnetur og súkk-
ulaði. Þó ekki sé hægt að segja að neysla 

á hreinu fæði sé orðin almenn hjá neyt-
endum þá eru æ fleiri sem eru að til-
einka sér þessar áherslur og við fylgjum 
þeirri þróun eftir með okkar vörum, líkt 
og í öðru sem snertir hollt mataræði og 
lífsstíl,“ segir Þórarinn.

Nýjar línur í hráfæðinu
Heilsa flytur inn tvær nýjar vörulínur 
fyrir þá sem aðhyllast hráfæði, annars 
vegar frá Raw Health og hins vegar frá 
The Raw Chocolate Company. 

Í Raw Health er notað lífrænt hrá-
efni, það er látið liggja í bleyti til spírun-
ar til að nýta sem best allan kraftinn úr 
matnum og halda í ferskleikann. Síðan 
er búið til dásamlegt snakk eða kex sem 
er þurrkað við lágan hita til að halda í 
heilsubætandi næringarefnin og ensímið 
úr fæðunni. 

Vörurnar frá The Raw Chocolate 
Company má segja að séu hrein orku-
sprengja en þar er um að ræða vörur 
sem sérstaklega eru hugsaðar fyrir hrá-
fæðishristinga. Hráefni sem framleitt er 
samkvæmt bestu gæðastöðlum og eru án 
allra aukefna.

www.heilsa.is

Heilsa ehf.:

Áhugi á heilsu-
vörum eykst hratt

Hreint fæði, sem líka er stundum kallað hrá-
fæði, nýtur æ meiri vinsælda. Heilsa býður 
nýjar línur af vörum fyrir þá sem kjósa þetta 
fæði. 

Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands

Berum ábyrgð á eigin heilsu!

Hin landsfrægu nudd- og leirböð njóta alltaf mikilla vinsælda.

Ingi Þór Jónsson, markaðsstjóri Heilsustofn-
unar NLFÍ.



Grunnur að góðri máltíð
www.holta.is

Gullverðlaun
Starfsmenn Holtakjúklinga mega vera stoltir, því á dögunum hlaut

léttreykta kjúklingabringuáleggið frá Holtakjúklingum gullverðlaun 
í fagkeppni kjötiðnaðarmeistara. Þeir eru vel að þessum 

gullverðlaunum komnir enda er áleggið framleitt af mikilli 
fagmennsku úr besta hráefni sem völ er á.


