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Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands  

 
 

Matvæladagur MNÍ  
2006 

- Öflugur matvælaiðnaður í stöðugri 
framþróun - 

 
 
Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands stendur nú fyrir 
Matvæladegi í 14. sinn.  Dagurinn býður að venju upp á mjög 
áhugaverða dagskrá og er um leið hátíðisdagur allra félagsmanna. 
 
 
Þátttakendur í undirbúningi Matvæladags MNÍ 2006: 
 
Undirbúningsnefnd Matvæladags Ritnefnd „MMM“ 
Ragnheiður Héðinsdóttir,   Ólafur Reykdal, formaður 
Anna Sigríður Ólafsdóttir   Guðmundur Guðmundsson  
Guðrún Ólafsdóttir    Guðlaug Gísladóttir 
Helga Sigurðardóttir     
Johanna E Torfadóttir     
Rúnar Ingibjartsson      
 
Fjöreggsnefnd     Dómnefnd Fjöreggs 
Guðrún Kristín Sigurgeirsdóttir  Borghildur Sigurbergsdóttir,  
Harpa Hlynsdóttir     Halldór Þórarinsson 
Valgerður Ásta Guðmundsdóttir  Jón Steindór Valdimarsson 
       Sigríður Eysteinsdóttir, 

Svandís Jónsdóttir 
 
Styrktaraðilar: 
Sjávarútvegsráðuneyti 
Umhverfisráðuneyti 
Landbúnaðarráðuneyti 
Samtök iðnaðarins 
 
 
Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands þakkar öllum þeim sem tóku 
þátt í undirbúningi Matvæladagsins, styrktaraðilum, fyrirlesurum og 
öðrum sem lögðu hönd á plóg.  Þátttakendum þökkum við fyrir 
komuna. 
 

Stjórn MNÍ 
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Matvæladagur MNÍ 2006  

 
- Öflugur matvælaiðnaður í stöðugri framþróun – 

 
DAGSKRÁ 

Staður: Hótel Loftleiðir  
Tími:  Föstudaginn 20. október kl. 12:00-17:00  
  
12.00 Skráning  
12.30 
12.35 
12:45 

Ávarp formanns 
Setning 
Afhending Fjöreggs 

Guðrún E. Gunnarsdóttir, formaður MNÍ 
Sjávarútvegsráðherra 
Formaður dómnefndar / 
sjávarútvegsráðherra 

   
13:00 Kostir og gallar 

matvælavinnslu 
Guðjón Þorkelsson, Háskóla Íslands, 
matvæla- og næringarfræðiskor 

13:30 Nýfæði og markfæði  Margrét Geirsdóttir, Rannsóknastofnun 
fiskiðnaðarins  

13:45 Markaðssetning matvæla Halldóra Tryggvadóttir, Ölgerðinni Agli 
Skallagrímssyni ehf 

14:00 Hvert stefnir – nýjungar 
Stutt innlegg fyrirtækja 

 

 Fiskiðnaður Níels Rafn Guðmundsson, Iceland Seafood 
International 

 Mjólkuriðnaður Dr. Björn S. Gunnarsson, MS 
 Grænmetisiðnaður Gunnlaugur Karlsson, Sölufélagi 

garðyrkjumanna 
 Kjötiðnaður Sigurgeir Höskuldsson, Norðlenska ehf. 
 Sælgætisiðnaður Rúnar Ingibjartsson, Nóa-Síríusi 
15:00 Kaffihlé  
   
15:30 Hollustustefna 

matvælafyrirtækja 
Dr. Tim Lang, City University, London 

16:15 Áherslur og stefna fyrirtækja – 
stutt innlegg 

 

 Neytendur í nútíma þjóðfélagi - 
Keypt í matinn 

Guðný E. Ingadóttir, neytandi 

 Brauðgerð Iðunn Geirsdóttir, Myllunni 
 Lýsisframleiðsla   Jón Ögmundsson,  Lýsi hf. 
17:00 Samantekt og ráðstefnuslit 

 
 

20:00 
 

Ráðstefnukvöldverður   

 
Ráðstefnustjóri: Guðbrandur Sigurðsson, forstjóri MS 
 
Almennt þátttökugjald:      6000 kr  
Félagar í MNÍ       3500 kr    
Nemendur        2000 kr 
(Innifalin ráðstefnugögn, kaffi og meðlæti) 
 
Ráðstefnukvöldverður í Kornhlöðunni (Lækjarbrekku)  4500 kr   



Þátttakendur  Matvæladags MNÍ 2006 
Nafn Fyrirtæki
Anna Edda Ásgeirsdóttir Landspítali, næringarstofa 
Anna Sigríður Ólafsdóttir Kennaraháskóli Íslands
Ása Guðrún Kristjánsdóttir Rannsóknastofa í næringarfræði
Ása Vala Þórisdóttir Landspítali, næringarstofa 
Ásmundur Karlsson Fisk Gallerý ehf.
Baldvin Valgarðsson MS Reykjavík
Berglind Rós Gunnarsdóttir Nemi, Háskóla Íslands
Bergrós Ingadóttir Actavis
Bertha María Ársælsdóttir Landspítali, næringarstofa 
Birna Guðbjörnsdóttir Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
Birna Vigdís Sigurðardóttir Vistor hf.
Björn S. Gunnarsson MS Reykjavík
Brynhildur Briem Umhverfisstofnun
Edda Magnúsdóttir ÍSAGA
Elín Guðmundsdóttir Umhverfisstofnun
Elísabet Magnúsdóttir Menntaskólinn í Kópavogi
Emilía Martinsdóttir Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
Erla Hrund Guðmundsdóttir Actavis
Eva Yngvadóttir Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
Gisela Lobers Landspítali, næringarstofa 
Grímur Ólafsson Umhverfisstofnun
Guðbjörg Helga Jóhannesdóttir Osta- og smjörsalan
Guðjón Þorkelsson Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
Guðlaug Gísladóttir Landspítali, næringarstofa 
Guðmunda Kristjánsdóttir Móðir náttúra
Guðmundur Guðmundsson Matra 
Guðni Þór Sigurjónsson Vífilfell
Guðný E. Ingadóttir
Guðný Guðmundsdóttir Actavis
Guðrún Adolfsdóttir Rannsóknaþjónustan Sýni
Guðrún Gunnarsdóttir Vífilfell
Guðrún Jóna Baragadóttir Landspítali, næringarstofa 
Guðrún Ólafsdóttir Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
Gunnar Á Gunnarsson Vottunarstofan Tún
Gunnlaugur Karlsson Sölufélag garðyrkjumanna
Gunnþórunn Einarsdóttir Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
Hafliði Ragnarsson Mosfellsbakarí
Halldóra Tryggvadóttir Ölgerðin Egill Skallagrímsson
Haraldur Friðriksson Ömmubakstur
Harpa Hlynsdóttir Rannsóknaþjónustan Sýni
Heiða Pálmadóttir Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
Helga Guðrún Bjarnadóttir Umhverfissvið Reykjavíkur
Helga Gunnlaugsdóttir Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
Helga Sigurðardóttir
Herdís Guðjónsdóttir Umhverfisstofnun
Hélène L. Lauzon Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
Hildur Atladóttir Alcan á Íslandi hf.
Hólmfríður Þorgeirsdóttir Lýðheilsustöð
Iðunn Geirsdóttir Myllan
Inga Þórsdóttir Hákóli Íslands, matv. og nær. skor
Ingibjörg Árnadóttir Umhverfisstofnun
Ingibjörg Gunnarsdóttir Hákóli Íslands, matv. og nær. skor
Ingibjörg R. Þorvaldsdóttir Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins



Íris Tinna Margrétardóttir Nemi, Háskóla Íslands
Jóhanna Eyrún Torfadóttir Menntsvið Reykjavíkurborgar
Jóhanna Gunnarsdóttir Ísfiskur ehf
Jón Ögmundsson Lýsi
Jónína Þ. Stefánsdóttir Umhverfisstofnun
Karl Eiríksson Móðir náttúra
Kolbrún Sveinsdóttir Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
Kristófer Ásmundsson Fisk Gallerý ehf.
Kristrún Hrólfsdóttir Nói Síríus
Laufey Kristjánsdóttir Verkfræðistofan Hönnun
Laufey Steingrímsdóttir
Margrét Bragadóttir Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
Margrét Geirsdóttir Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
Margrét S. Sigurðardóttir Nemi, Háskóla Íslands
Margrét Þóra Jónsdóttir Rannsóknastofa í næringarfræði
María Blöndal Actavis
Níels Rafn Guðmundsson Icelandic Seafood International
Nína Elísabet Sandberg Móðir náttúra
Ólafur M. Magnússon Mjólka
Ólafur Reykdal Matra 
Ólafur Unnarsson MS Selfossi
Óli Þór Hilmarsson Matra
Ólöf Guðný Geirsdóttir Landspítali, næringarstofa 
Óskar Ísfeld Sigurðsson Umhverfissvið Reykjavíkur
Páll Lúðvík Einarsson Nemi, Háskóla Íslands
Páll Steinþórsson Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
Pétur Smári Sigurgeirsson Myllan
Ragnar Hafliðason Mosfellsbakarí
Rósa Jónsdóttir Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
Rúnar Ingibjartsson Nói-Síríus
Sandra B. Jónsdóttir Vottunarstofan Tún
Sesselja M. Sveinsdóttir Umhverfisstofnun
Sigríður Eysteinsdóttir Næringarráðgjafi HSS
Sigríður Klara Árnadóttir Síminn hf.
Sigrún Ólafsdóttir Rannsóknaþjónustan Sýni
Sigurður Bogason Markmar ehf.
Sigurgeir Höskuldsson Norðlenska
Soffía Vala Tryggvadóttir Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
Steinunn Ósk Konráðsdóttir Vífilfell
Svava Liv Edgarsdóttir Kornax
Svava Engilbertsdóttir Landspítali, næringarstofa 
Tim Lang City University London
Valentína Björnsdóttir Móðir náttúra
Valgerður Ásta Guðmundsdóttir VST 
Valgerður Hildibrandsdóttir Sn-Ráðgjöf ehf.
Valur Norðri Gunnlaugsson Matra 
Zulema S. Porta Umhverfisstofnun
Þórólfur Sveinn Sveinsson Vífilfell
Þuríður Helga Guðbrandsdóttir Fellaskóli



Fjöregg MNÍ
2006

Lofsvert framtak á
matvælasviði
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Tilnefningar 2006

Gallerý fiskur
Guðrún Adólfsdóttir
HR konfekt
Mjólka
Móðir náttúra

Tilnefning:
Stuðla að aukinni fiskneyslu

Umfjöllun dómnefndar:
Mikið úrval fiskrétta
Gera fiskinn vinsælan
Aðgengilegur fyrir neytendur
Fiskur sem veislumatur
Auðvelt að matreiða

Fjöregg 2006

Guðrún Adolfsdóttir

Tilnefning:
Borðum betur - námskeið

Umfjöllun dómnefndar:
Fræðsla hennar ýtir við grasrótinni
Gerir efnið lifandi og vekur áhuga
Kennir fólki að borða hollari mat
Námskeið sem hefur vantað á markaðinn
Hlutlaust og án markaðsetningu vara
Engar öfgar-nota skynsemina

HR konfekt

Tilnefning:
Útflutningur á handunnu íslensku konfekti

Umfjöllun dómnefndar:
Súkkulaði lyft á hærra plan
Gæði umfram magn
Íslensk gæðavara til útflutnings
Glæsilega hannaðar umbúðir

Fjöregg 2006

Mjólka

Tilnefning:
Fyrir frumkvöðlastarf

Umfjöllun dómnefndar:
Aukin samkeppni á markaði
Skemmtilegar nafngiftir
Gefur neytendum meira val
Sýrður rjómi með mismunandi fituinnihaldi
Fjölbreyttar tegundir af fetaosti

Tilnefning:
Skólamáltíðir

Umfjöllun dómnefndar:
Bragðgóðir grænmetisréttir-auðveldir í framreiðslu
Greinagóður bæklingur fyrir viðskiptavini
Eykur fjölbreytni í skólamötuneytum
Eykur grænmetisneyslu barna
Kennir börnum að meta grænmeti



Tilnefningar til Fjöreggs 2006 

Gallerý fiskur  var stofnað árið 1994 og rekur fiskverslun , veitingastað og veisluþjónustu að 
Nethyl í Ártúnsholti í Reykjavík.  Að baki fyrirtækinu standa feðgarnir Ásmundur Karlsson, 
skipstjóri og útgerðatæknir og Kristófer Ásmundsson, matsveinn og fiskiðnaðarmaður.   
Gallerý fiskur er eitt af þeim fyrirtækjum sem hefur átt þátt í að hefja fisk til vegs og virðingar og 
gera hann að veislumat.  Fyrirtækið hefur gert ungu fólki og þeim sem eru reynsluminni í 
eldhúsinu kleift að elda fjölbreytta fiskrétti með lítilli fyrirhöfn.  Auk þess að stuðla að aukinni 
fiskneyslu hefur fyrirtækið kynnt fyrir viðskiptavinum sínum fleiri fisktegundir. Nánari 
upplýsingar www.galleyfiskur.is 

Guðrún Adolfsdóttir er B.S. matvælafræðingur frá Háskóla Íslands.  Hún hóf störf hjá 
Rannsóknarþjónustunni Sýni árið 2000 og hefur starfað þar síðan við ráðgjöf og fræðslu.  Guðrún 
hefur mjög mikinn áhuga á mat og matarmenningu hverskonar og hefur hannað námskeið sem 
hún kallar Borðum betur og eru haldin fyrir fyrirtæki og stofnanir.  Á námskeiðunum leggur hún 
áherslu á breytt hugarfar, nýjar venjur og spennandi eldamennsku.  Þetta námskeið hefur verið 
mjög vinsælt þar sem hún leggur mikla alúð í kennsluna og tekst að vekja áhuga fólks 
bragðgóðum mat á öfgalausan hátt. Nánari upplýsingar  www.syni.is 

HR-Konfekt. Mosfellsbakarí er fjölskyldufyrirtæki sem var stofnað 1982 af hjónunum 
Ragnari Hafliðasyni og Áslaugu Sveinbjörnsdóttir. Í dag eru reknar tvær verslanir, í Urðarholti 2, 
í Mosfellsbæ og að Háaleitisbraut 58-60 í Reykjavík.  Sonur þeirra, Hafliði Ragnarsson tók við 
framleiðslustjórn árið 1997 og hóf að framleiða gourmet súkkulaði undir eigin nafni, HR-konfekt.  
Nýverið tók Hafliði þátt í stórri, alþjóðlegri súkkulaðikeppni sem kallast “Belgian 
Chocolate Award”og vann til verðlauna fyrir “The best desert plate” og “The best pa.  
Súkkulaði er spennandi hráefni sem á sér langa og mikla hefð víðs vegar um heiminn. Það er 
köllun Hafliða að breiða út þennan boðskap hér á Fróni og bjóða Íslendingum upp á súkkulaði 
eins og það gerist best. Nánari upplýsingar  www.konfekt.is 

Mjólka ehf. Fyrirtækið var stofnað í febrúar árið 2005 af fjölskyldunni að Eyjum II í Kjós og 
aðilum henni tengdum og er staðsett á Ártúnshöfða. Síðar gerðist Vífilfell hluthafi í fyrirtækinu. 
Mjólka rekur umfangsmikla mjólkurframleiðslu í eigin búi að Eyjum II í Kjós og einnig 
mjólkurstöð sem sérhæfir sig í framleiðslu á ostum og öðrum mjólkurafurðum fyrir 
innanlandsmarkað. Mjólka er eina fyrirtækið í íslenskum mjólkuriðnaði sem starfar alfarið utan 
hins hefðbundna greiðslumarkskerfis landbúnaðarins og nýtur því ekki framleiðslustyrkja frá hinu 
opinbera.  Nánari upplýsingar www.mjolka.is 

Móðir Náttúra var stofnað þann 1. desember 2003 og er afsprengi átaksins Auður í krafti 
kvenna. Helstu stofnendur eru Valentína Björnsdóttir og Karl Eiríksson.  Fyrirtækið er staðsett í 
Gufunesi. Móðir náttúra sérhæfir sig í gerð næringarríkra, ljúffengra og hollra grænmetisrétta. 
fyrirtækið framleiðir ennfremur tilbúið grænmetisfæði fyrir mötuneyti og stóreldhús, auk þess að 
bjóða upp á veisluþjónustu fyrir öll tækifæri.  Móðir Náttúra vill gera aðgengi almennings að 
tilbúnu, hollu og ljúffengu grænmetisfæði auðveldara.  Starfsfólk leggur metnað í að gæði 
handverksins og heimalagaða bragðið haldi sér í gegnum alla framleiðsluna og skili sér 
beint á matarborðið heima fyrir. Nánari upplýsingar www.modirnattura.is 

 



Guðjón Þorkelsson
Matvæladagur MNÍ

Hótel Loftleiðum 20.10.2006

Kostir og gallar matvælavinnslu
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•• MatvMatvæælakeðjanlakeðjan
•• KrKrööfur neytenda og samffur neytenda og samféélagslags
•• Kostir og Kostir og óókostir matvkostir matvæælavinnslulavinnslu
•• HeilnHeilnææmt hrmt hrááefni?efni?
•• HrHráár matur og menningr matur og menning-- Hollur, Hollur, óóhollur hollur 

og gog góóðurður
•• Staðan Staðan íí dagdag-- nýjar vnýjar vöörur daglegarur daglega
•• Hvert stefnir Hvert stefnir ííslenskur matvslenskur matvæælaiðnaðurlaiðnaður
•• FramtFramtííðarspðarspáá til 2020 frtil 2020 fráá BandarBandarííkjunumkjunum

Hvað er matvHvað er matvæælavinnsla?lavinnsla?

BBúúfjfjáárrrrææktkt

FiskeldiFiskeldi

JarðrJarðrææktkt

ÍÍ nnááttttúúrunnirunni
(fiskur, (fiskur, 

villibrvillibrááð, villtar ð, villtar 
plplööntur)ntur)

FramleiðslaFramleiðsla áá
hrhrááefniefni

Snyrting og 
pökkun

Vinnsla

Varðveisla

MatvMatvæælala--
iðnaðuriðnaður

Flutningur

Geymsla

Sala

Dreifing

Matvælavinnsla er ekki einangrað fyrirbrigði heldur órjúfanlegur hluti 
keðjunnar frá veiðimanni og framleiðenda til neytenda og hefur verið 

það frá upphafi mannkyns.

Heimili

Mötuneyti

Veitingahús

Skyndibiti

Á ferðinni

Neysla

Forvinnsla

Flutningur

Geymsla

Sala

Dreifing

NeytendurNeytendur

ViðskiptavinirViðskiptavinir

SmSmáásalarsalar//
VeitingasalarVeitingasalar

VinnslurVinnslur

FramleiðendurFramleiðendur

FFææðukeðjanðukeðjan

V
ir

ði
sa

uk
i

Framleiðendasjónarmið á undanhaldi

Frelsi í viðskiptum og auðveldari flutningar Vel upplýstir neytendur sem vita hvað þeir vilja
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KrKrööfur samffur samféélags og neytendalags og neytenda

1.1. Maturinn má ekki vera eitraður, valda eitrunum eða öðrum beinum
skaða.

2.  Maturinn skal uppfylla þarfir fyrir orku og næringarefni.

3. Maturinn skal veita ánægju, þægindi og vera meðfærilegur.

4.Maturinn skal uppfylla sérþarfir vegna mismunandi menningar og 
trúar.

5. Maturinn skal uppfylla bæði almennar kröfur og sérkröfur til
umhverfismála, velferðar dýra, siðfræði o.fl. atriða.

6. Allaf skal vera nóg af mat á öllum ársímum

Maturinn á að kosta sem minnst

Framleiða Framleiða Framleiða

Lausnir Lausnir

Umhyggja

1960-1980 1980-2000 2000-2020

Grundvallaratriði matvGrundvallaratriði matvæælavinnslulavinnslu

•• Að eyða og stjAð eyða og stjóórna rna öörverumrverum
•• Að eyða og halda niðri eiturefnumAð eyða og halda niðri eiturefnum
•• Að viðhalda gAð viðhalda gææðum. Nðum. Nææring. Bragð. ring. Bragð. ÚÚtlit.tlit.
•• Að stuðla að fjAð stuðla að fjöölbreytni allt lbreytni allt ááriðrið
•• Að gera meðhAð gera meðhööndlun og matreiðslu ndlun og matreiðslu 

einfaldari og fljeinfaldari og fljóótlegritlegri
•• Að allir menningarhAð allir menningarhóópar eigi kost par eigi kost áá

fjfjöölbreyttum mat.lbreyttum mat.

Hitameðferð 

FerskFersk--
leikileiki

DauðhreinsunDauðhreinsun

HrHráámeti og meti og 
kkæælingling

PPöökkunkkun

GerilsneiðingGerilsneiðing

FrystingFrysting

MenningMenningÁÁnnæægjagjaGGææðiðiFjFjööll--
breytnibreytni

Geymsla Geymsla 
dreifingdreifing

ÖÖrverurrverur

Fornar vinnsluaðferðir

FerskFersk--
leikileiki

GerjunGerjun

ReykingReyking

SykrunSykrun

SSööltunltun

ÞurrkunÞurrkun

MenningMenningÁÁnnæægjagjaGGææðiðiFjFjööll--
breytnibreytni

EiturefniEiturefniHollustaHollusta

Hvernig er hráefnið ?



3

Frá Yfirdýralækni. www.cvo.is Frá Yfirdýralækni. www.cvo.is

4014156052006

13541102403813995132005

161391515363823984102004

853312620264420232003

1431781128431610100542002

2052616424543171960362001

24514819354437222015131262000

426918233464100603840152051999

21771424293950242817121998

92898914913893111997

SamtalsdesnóvoktsepágújúljúnmaíaprmarfebjanÁr

Kampýlóbakter í mönnum í Íslandi eftir mánuðum 1997-2006

www.landlaeknir.is

Matur og menning 

Matur og öryggi

Vaxandi áhugi á hráum mat
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Á undanförnum tveimur árum hafa greinst 
fjögur tilfelli af hringormasmiti í mönnum. 
Hringormarnir eru svokallaðir selormar eða 
þorskormar en þá er að finna í innyflum og 
holdi sjávarfiska hér við land

Þeir sem smitast hafa eiga það sameiginlegt að hafa borðað hráan eða 
illa soðinn fisk. (Karl Skírnisson. Læknablaðið 2006; 92: 21-5). Fyrstu 
tveir einstaklingarnir smituðust af því að borða hráan steinbít. Sá þriðji 
smitaðist af því að borða vanhitaða þorsklifur. Sá fjórði hafði borðað 
súshí-mat

Unnt er að forðast smit með því að hita fiskafurðir í 70◦ C í eina mínútu 
eða lengur eða með frystingu þeirra í –18o C í um vikutíma, en það 
drepur hringormana.Einnig gagnast að tína burt hringorma úr holdi fisks 
ef ætlunin er að neyta hrás fisks 

Hefðbundin (sögulegur) matur og menning

Óhollur en ofboðslega góður

Hrátt saltað og þurrkað kjöt

Hrátt og þurrkað kjöt

Photo taken in 1968. © Adam Woolfitt/CORBIS
http://pro.corbis.com/search/searchFrame.aspx

Skynmat Skynmat áá skerpikjskerpikjööti. Skilgreing ti. Skilgreing áá ggææðaþðaþááttumttum

From : Laila S. Jakobsen, 2005. www..hfs..fo
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QDA of air dried meat
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Skálavík

Saksun

HvalbaEiði

Klaksvík

Tórhavn

Fermented odour Fermented taste Red colour Texture

Best air dried meat

From : Laila S. Jakobsen, 2005. www..hfs..fo

HangikjHangikjööt. Saltað, reykt og soðiðt. Saltað, reykt og soðið

From Nordlenska and Matra in Iceland

HangikjHangikjööt. Saltað, reykt og ekki soðiðt. Saltað, reykt og ekki soðið TaðreykingTaðreyking

From Nordlenska  in Iceland

KaldreykingKaldreyking

From Nordlenska  in Iceland

Magakrabbi
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RannsRannsóóknirknir

•• 19501950-- 19701970 FjFjöölhringa kolvetnasamblhringa kolvetnasambööndnd
•• 19801980--19901990 NN--nitrosoaminarnitrosoaminar
•• 19801980--20002000 VVöörustaðlar. Nýjar vrustaðlar. Nýjar vöörurrur

ÞrÞróóunun

•• 19701970-- Mildari og blautari vMildari og blautari vöörurrur
•• 20002000-- SSéérvrvöörurrur

ÞÞæættir sem skipta mttir sem skipta máálili

Magn nítríts í pækli

Nota natrium ascorbat

Reyktími

Uppruni og samsetning reykgjafa

NNíítrtríít t íí kjkjööti og NTCA ti og NTCA íí hrhrááu kju kjöötiti
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Brine cured Injection cured

Commercial levels

From G.Thorkelsson 1990

N-nitrosoaminar í soðnu hangikjöti á markaði á Íslandi

Ný aðferð

From G.Thorkelsson, 1990

Staðan og krafan

Nýjar vörur daglega

UngaUnga ffóólkiðlkið íí heiminumheiminum alltallt aðað verðaverða einseins
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HeilbrigðismHeilbrigðismááll
•Hjartasjúkdómar

•Sykursýki

•Krabbamein

AldurssamsetningAldurssamsetning

Bíla- borðhald Ferðaborðhald

Allir útivinnandi- Einstæðir foreldrar

Ready-To-Eat   ---
Ready-To-Cook

NNóógirgir peningarpeningar-- EnginnEnginn ttíímimi
•Þægindi
•Hraði
•Val

ÓÓskirskir neytendaneytenda

Markfæði?

ÞægindiHeilsa

Ánægja

Skyndinæring

Þægindi plúsDekur án samviskubíts

‘Tækifærið
‘Skynjunin’

1.  Dekur og klassi
2.  Nýtt bragð
3.  Hefðbundið/Fornt

‘Vellíðan neytenda’
1.  Plúsmatur
2.  Mínusmatur
3.  Náttúrulegt/lífrænt
4.  Jurta

‘Tíminn’
1.  Snakk og beit
2.  Hita og borða’
3.  Samsett máltíð

ÞarfirÞarfir neytendaneytenda Íslenskur matvælaiðnaður. 

Hvert stefnir hann?
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Alfesca is a leading European producer of value added, chilled, premium festive 
and convenience food. Alfesca’s products are sold under its own brand names 
including Labeyrie, Blini, Delpierre and Lyons Seafoods, but the company also has 
substantive presence in private labels in some of its markets. 

Bakkavör Group offers a wide range of products in fresh and chilled convenience
foods, ranging from salads, dips, pizzas and ready meals to bread, fruit, soups and 
desserts. We produce 4,500 in over 17 product categories. 

Icelandic Group offers a wide selection of frozen, chilled or fresh seafood products 
sourced from all over the globe. They come in their natural form or as further 
processed value added products to meet the requirements of the retail and food 
service markets.

MS skilgreinir markaðinn, sem það starfar á, út frá fjórum aðskildum flokkum sem
skiptast í drykkjarvörur, mjólkurrétti, iðnaðarhráefni og heilsu- og 
umhverfisvörur. 
MS stefnir á að halda stöðu sem leiðandi fyrirtæki í matvælaiðnaði á Íslandi . Það
hyggst fyrirtækið gera með því að sinna þörfum viðskiptavina sinna í hvívetna og 
með starfsháttum sem einkennast af nýsköpun og vöruþróun, 
Ómenguð náttúra og sérstakt kúakyn veitir MS einnig umtalsverða sérstöðu.

NiðurstaðaNiðurstaða
•• BjBjöört framtrt framtííð fyrir matvð fyrir matvæælavinnslu lavinnslu íí heiminum heiminum 

þ.mt. þ.mt. áá ÍÍslandislandi
•• Heimavarnarliðið vs. AlþjHeimavarnarliðið vs. Alþjóóðamarkaðurðamarkaður
•• Innlent vs. hrInnlent vs. hrááefni hvaðan sem erefni hvaðan sem er
•• Aukið frelsi Aukið frelsi íí viðskiptum meiri vinnslaviðskiptum meiri vinnsla
•• Meiri kaupmMeiri kaupmááttur. Meiri vinnslattur. Meiri vinnsla
•• Ferskar vFerskar vöörur rur íí ssóóknkn
•• HeilsuvHeilsuvöörur, markfrur, markfææðiði
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Takk fyrir



MarkfMarkfææði og nýfði og nýfææðiði

Margrét Geirsdóttir
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins

Skúlagötu 4
mg@rf.is
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YfirlitYfirlit

Nýfæði

Markfæði
Rannsóknir Rf

Framtíðin

NýfNýfææðiði

Matvæli framleidd með nýjum vinnslu-
aðferðum

Háþrýstingur

Matvæli sem ekki hafa verið hefðbundin 
neysluvara

Fyrir 1997 í EU

Erfðabreytt matvæli

NýfNýfææðiði BakgrunnurBakgrunnur

Tækninýjunar í matvælaiðnaði
Íblöndunarefni
Tilraunir – dýratilraunir

Nýfæði í miklu mæli
Ekki hægt að nota sömu aðferðafræði

DDææmi um nýfmi um nýfææðiði

Dæmi
Erfðabreytt matvæli
Vörur með plöntustanólesterum
Noni
Fitulíki

MarkfMarkfææðiði
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MarkfMarkfææðiði

Markfæði (Functional food)
breytt í þeim tilgangi að þau hafi jákvæðari 
heilsusamleg áhrif á neytandann en matvælin 
óbreytt

Dæmi um markfæði sem er á markaði á íslandi 
Kalkbættur appelsínusafi
Benecol
LGG

MarkfMarkfææðiði

Peptíð með lífvirkni

Unnin úr mjólkurpróteinum
LH – blóðþrýstingslækkandi áhrif

Fiskpeptíð 
Rannsóknir á Rf

RannsRannsóóknir knir áá RfRf

RannsRannsóóknir Rfknir Rf

Fiskprótein
Einangruð
Brotin niður með 
ensímum
Lífvirkni mæld í afurð

Dæmi um verkefni
ProPepHealth 
(SEAFOODplus)
Kolmunni sem 
markfæði (Rannís)

Fiskur

Prótein

Próteinduft

Ensím

Roð, bein

LLíífvirknimfvirknimæælingarlingar

Dæmi um lífvirknimælingar
ACE (angiotensing converting enzyme) hindrun

Blóðþrýstingslækkandi áhrif

Gastrin/CCK (Cholecystokinin)
Seyting meltingarensíma

CGRP (calcitonin gene-related peptide)
Kalkbúskapur

Þráahindravirkni
Öldrun, krabbamein

LLíífvirknimfvirknimæælingarlingar

Hafa í huga 
Einungis in vitro
Tryggir ekki lífvirkni
Ekkert kemur í stað fjölbreyttrar fæðu
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NNææstu skrefstu skref

Staða í verkefni
Peptíð í verkefni hafa sýnt lífvirkni

Næstu skref
Bæta bragðgæði

Framtíð
Mælingar í dýrum
Mönnum

FramtFramtííðinðin

FramtFramtííðinðin

Sérhannað markfæði?

“Nutrigenomics” samspil
genasamsetningar
mataræðis
lífsstíls

Notkun NutrigenomicsNotkun Nutrigenomics

Sciona
Hjartasjúkdómar
Beinþynning
Insúlínnæmi
Andoxunareiginleikar
Bólgusjúkdómar

DDææmi um niðurstmi um niðurstööðurður Að lokumAð lokum

Markfæði og nýfæði
Stór markaður innan matvælaframleiðslu
Á eftir að stækka

Mikilvægt
Samstarf matvæla og næringarfræðinga



Markaðssetning Markaðssetning 
matvmatvæælala

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf.
Október 2006
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EfnisyfirlitEfnisyfirlit

ە Markaðurinn í dag
ە Þróun á drykkjarmarkaði
ە Vöruþróunarstefna ÖES
ە Samantekt

Markaðurinn Markaðurinn íí dagdag

ە Það hefur aldrei verið erfiðara en núna að 
markaðssetja matvöru.

ە Neytendur eru almennt betur upplýstir en áður um 
hlutverk efna, bæði kosti þeirra og galla.

ە Neytendur lesa gjarnan innihaldslýsingar og vita 
hvað þær þýða.

ە En það sem gerir þetta kannski meira krefjandi en 
áður er að stór hluti neytenda er skelkaður.

ÁÁhyggjur neytendahyggjur neytenda

ە Sykur er hættulegur
ە Sætuefni eru hættuleg
ە Varist kolvetni
ە Varist litarefni
ە Varist rotvarnarefni
ە E í E-efnum þýðir eitur er það ekki?
ە Salt er upphaf alls ills
ە Kólesteról – hvað er það aftur?
ە Allt er fitandi
ە Of mikið þetta og of mikið hitt er vont.

En samt ....En samt ....

ە Eftir sem áður vill fólk drekka og borða góðan mat
– góður á bragðið er forsenda fyrir því að 

drykkurinn/maturinn seljist
– góður fyrir mig er forsenda fyrir þvi að fólk vilji 

drykkinn/matinn
ە Fyrir okkur sem vinnum við að markaðssetja 

matvörur þýðir þetta að okkar hlutverk hefur aldrei 
verið mikilvægara.

ÞrÞróóun un áá
drykkjarmarkaðidrykkjarmarkaði

Skipting markaða: flavor
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Hlutdeildartölur á markaðnum skipt niður eftir vöruflokkum. Sykurlausir
kóla drykkir eru nú stærri en þeir sykruðu.
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Diet Cola markaður
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MarkaðsyfirlitMarkaðsyfirlit -- DrykkjarmarkaðurDrykkjarmarkaður

ە Drykkjarmarkaður: Fortíð, nútíð og framtíð
– Sykraðir drykkir á undanhaldi (hægu)

• Þróun í samræmi við sífellt heilsusamlegri lífshætti

– Sykurlausir drykkir eru að vaxa og hafa náð “þroska”
• Eru enn að vaxa

– Vatnsmarkaður:
• Kristall markaðsleiðandi með +60% hlutdeild

– Vöxtur á vatnsmarkaði verið tveggja stafa undanfarin ár – ekki
útlit fyrir að hægist á

• Mestur vöxtur allra drykkjaflokka

– Sókn með nýjungum – frekar en vörn

VVööruþrruþróóunarstefnaunarstefna

VVöörustefna rustefna ÖÖESES

ە Ölgerðin tekur frumkvæði á Íslandi varðandi ábyrgð 
í sinni vöruþróun/vöruframboði
– Ölgerðin lofar neytendum að leggja sig alltaf fram við 

að gera sínar vörur sem BESTAR
• Sem bestar á bragðið
• Sem bestar fyrir þig
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Markmið Markmið –– hlutverk hlutverk -- stefnastefna
ە Markmið: 

– að bjóða drykki með afburðarbragði
– að bjóða neytendum þá drykki sem þeir vilja
– að fjölga drykkjum sem hafa færri hitaeiningar og hollari bætiefni
– að upplýsa neytendur um innihald vörunnar

ە Hlutverk: 
– að bjóða upp á heildarlausn á drykkjarvörumarkaði með hágæða vöru og 

þjónustu

ە Stefna: 
– Við berum okkur alltaf saman við þá bestu í heiminum, byggjum á gömlum 

grunni og tileinkum okkur nútímaleg og framsækin vinnubrögð í öllum 
deildum til hagsbóta fyrir viðskiptavini, neytendur, starfsfólk og eigendur.  

VVööruþrruþróóunun

Vöruþróun beinist fyrst og fremst að því að;
– fylgjast með þeirri breytingu sem verður á viðhorfum 

og neysluvenjum almennings og leggja áherslu á
vörur með heilbrigði og hollustu að leiðarljósi en 
jafnframt sinna þörfum neytenda á öllum sviðum 
drykkjarmarkaðar

– vera framsækin og leiðandi
• Innihald, útlit, umbúðir, kynning o.s.frv.

MikilvMikilvæægi markaðssetningargi markaðssetningar

Flestir framleiðendur eru að framleiða gæðavöru
– Þegar lítill munur er á innihaldi verður 

markaðssetningin enn mikilvægari
• Pakkningar – Útlit og eiginleikar
• Framstillingar í verslunum
• Kynningar og staðfærsla vörunnar Eftirspurn frá

neytendum

Trend í
heilsu og vellíðan

(Health & Wellness)Ytri þættir

Vaxandi
heilbrigðiskostnaður

Heilbrigðisvandamál

Vaxandi vitund um 
heilbrigði tengt neyslu

á mat og drykk

Þjóðin eldist

Lífstíll og ímynd

Fyrirbyggjandi

Fitness

Vellíðan

Heilbrigð
næring

Náttúrlegt

Fegurð/útlit

Drykkir
með

viðbættri
hollustu*

= Sigurvegarar
morgundagsins

*added benefits

TTæækifkifææri ri íí framleiðslu framleiðslu áá mat og drykk:mat og drykk:
TrendTrend íí áátt að tt að heilsu og vellheilsu og vellííðan (ðan (““HealthHealth & & 
WellnessWellness””)) um allan heimum allan heim

TvTvæærr meginmegin nnáálganirlganir viðvið þrþróóunun bbæættrattra drykkjadrykkja

Fjarlægja/minnka neikvæða 
þætti

Auka eða bæta við 
jákvæðum þáttum

t.d. viðbót á virkum bætiefnum 
(s.s. OMEGA-3)

t.d. fækkun á hitaeiningum – skipta 
út sykri fyrir sætuefni

Með heilbrigði og hollustu að leiðarljMeð heilbrigði og hollustu að leiðarljóósisi

Hollar og góðar vörur
– Fyrir okkur snýst þetta um að komast úr miðju 

ásökunar og yfir í miðju trausts
– Vöruþróun beinist öll að hollum drykkjum sem eru 

góðir á bragðið og góðir fyrir þig!
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SamantektSamantekt

ە Þróun á drykkjarmarkaði:
– Heilsukrafa neytenda leiðir til öflugrar vöruþróunar á

heilsusamlegri drykkjum með viðbættum eiginleikum.
ە Tvær megin nálganir mögulegar:

– heilsusamlegri vörur með því að forðast/minnka neikvæða
þætti (t.d. hitaeiningar)

– heilsusamlegri vörur með því að bæta við jákvæðum
heilsusamlegum hráefnum (t.d. OMEGA-3, vítamín, steinefni)

ە Frábært bragð er forsenda árangurs
– Hitaeiningasnauðir drykkir og drykkir með viðbætta eiginleika, 

með bragðgæði sem standast samanburð við sykraða drykki eru
drykkir morgundagsins

Takk fyrirTakk fyrir



Niels Rafn Guðmundsson

Iceland Seafood International

Matvæladagur MNÍ

Fiskiðnaður

Aðlögun og sveigjanleiki
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• Árið 1999 voru SIF og Iceland Seafood sameinuð undir nafni SIF

• Í lok árs 2004 var SIF skipt upp og stofnuð úr því Alfesca og ISI

• ISI byggir á sama grunni og SIF og IS gerðu áður þ.e. sölu á
saltfiski, frystum og ferskum fiski.  ISI rekur 8 markaðsfyrirtæki 
erlendis. 

• ISI Asia er nýtt félag innan ISI og er ábyrgt fyrir starfsemi ISI í
Asíu.  

• ISI Asia er með dótturfélag – Asia Seafood í Suður Kóreu  
Hlutverk Asia Seafood er að kaupa sjávarfang aðallega úr 
Kyrrahafi, selja það áfram í Asíu eða framleiða úr því vörur í Kína.

Framboð á sjávarafurðum og eldisfiski

Fiskveiðar:

• Árið 2004 var heildarveiði í heiminum um 90-95 milljón tonn og hefur þetta 
magn lítið breyst á síðustu árum.  Um 60 milljón tonn af þessari veiði er til 
manneldis 

• Árið 2004 var Ísland í 12 sæti fiskveiðiþjóða heimsins heildarveiði um 1,76 m 
tonna eða um 1,8% af heildarveiði í heiminum  (sjávarútvegsráðuneyti 2006)

Fiskeldi:

• Árið 2005 voru framleidd um 46 milljón tonn af eldisfiski og hefur magnið 
margfaldast á síðustu árum.  Langstærstur hluti af eldisfiski er til manneldis.

• Fiskeldi - heildarframleiðsla á Íslandi um 6000 t árið 2005 eða innan við 

0,02% af heimsframleiðslu

Grein á Intrafish 6 sept 2006
Fiskveiðar á Íslandi

Heildarafli upp úr sjó þús T
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Fiskiðnaður á Íslandi

• Fiskafli takmörkuð auðlind.  Heildar bolfiskafli nokkuð stöðugur síðustu ár og 
vaxtarmöguleikar fyrirtækja litlir.  Framleiðsla tengd kvóta

• Hlutur sjávarafurða í vöruútflutningi

• Var lengi yfir 70%

• Er nú um 55% og fer minnkandi

• Fjöldi starfandi fólks við veiðar og vinnslu hefur fækkað um 1/3 á 10 ára tímabili.

• Vægi sjávarútvegs á Íslandi hefur minnkað 

Fiskiðnaður núverandi rekstrarumhverfi

• Almennt minnkandi fiskafli í heiminum, eftirspurn góð og fiskverð hækkandi  

EN:

• Gríðarleg samkeppni um neytandann 

• Aðrar fisktegundir

• Eldisfiskur

• Annað prótein td. Alifuglakjöt

• Tilbúnir réttir

• Rekstur

• Kostnaður hár - Framlegð lítil

• Miklar sveiflur í veiðum og gengi ISK

• Fyrirtæki leita leiða til að minnka kostnað og auka tekjur

• Aukin sjálfvirkni

• Fersk vara
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Afurðaflokkar í fiskiðnaði
% Heildarútflutningi
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Frysting Saltað Ferskt Mjöl og Lýsi Annað

Heimild – Hagstofan 

Afurðarflokkar í fiskiðnaði
% Heildarútflutningi 
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Frysting Saltað Ferskt Mjöl og Lýsi Annað

Heimild – Hagstofan 

Frysting
Staða - hvert stefnir

• Áfram samkeppni við vinnslu í Asiu

• Mikill samdráttur í framleiðslu á verðmeiri frystum vörum 

• Rækjuveiði minnkað mikið – innflutt hráefni

• Hörpudiskveiðar bannaðar

• Ferskir hnakkar, sporðar og flök hafa forgang yfir frystingu

• Aukning á framleiðslu á frystum uppsjávavarfiski

• Sjófryst síld og loðna

• Landfryst síld

• Vinnsla á bolfiski út á sjó stöðug eða hæg aukning

Ferskvara
Staða - Hvert stefnir

• Stöðugt minnkandi veiði í EU veldur

• Hækkandi verði á gámafiski

• Aukinni eftirspurn eftir ferskum flökum og bitum með flugi og gámum  

• Flest frystihús í kringum landið framleiða nú fersk flök og flakabita til útflutnings með 
flugi eða gámum.

• Helstu kaupendur eru dreifiaðilar og/eða verslunarkeðjur í UK, Evropu eða USA

• Vara afhent beint í kæliborð eða hillur verslunarkeðja með 5-10 daga geymsluþol

• Mikil eftirspurn er eftir gæðavöru og öruggum afhendingum – verðsveiflur meiri 

• Eftirsóknarverður markaður  - áhersla á sjálfvirkni og þróun kælitækni í vinnslum

Ferskvara
Staða - Hvert stefnir

Saltfiskur

Hvert stefnir

• Hefðbundnir markaðir – góð eftirspurn minna framboð

• Sprautusöltun hefur aukist á kostnað þurrsöltunar

• Aukin framleiðsla á léttsöltuðum frystum flökum

• Minni síldarsöltun
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Mjöl og Lýsi
Hvert stefnir

• Áfram mikil eftirspurn

Lokaorð

• Fiskveiðar og vinnsla á Íslandi er hluti af miklum “landamæralausum” alþjóðaviðskiptum 
með sjávarafurðir 

• Íslensk útgerðar og vinnslufyrirtæki hafa sýnt mikla aðlögunarhæfni og getu til að takast 
á við breytt umhverfi, mikla samkeppni og oft erfiðar ytri/innri aðstæður

• Íslendingar hafa nýtt þekkingu sína á fiskveiðum og vinnslu vel og ná mikilli framlegð  af 
hverju kvóta kg sem veitt er.

• Á tímum fullnýttra fiskistofna heimsins þurfum við að nýta jákvæða umræðu um 
fiskveiðistjórnunarkerfi okkar td. með Íslensku umhverfismerki – við þurfum að búa 
okkur til jákvæða ímynd hreinleika og ábyrgðar á auðlindinni

• Hlúa þarf að vaxtarbroddum í fiskeldi þannig að við getum aukið framleiðslu og nýtt 
þekkingu okkar í vinnslu og markaðssetningu sjávarafurða



Þróun hjá MS
Stoðmjólk

•Matvæladagur MNÍ 20.10 2006

•Björn S. Gunnarsson
Matvæla- og næringarfræðingur
Viðskipta- og þróunarsviði MS
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Viðskipta- og þróunarsvið MS

• Nýtt svið 
– Stofnað við skipulagsbreytingar sumarið 2006 
– Var áður Markaðs- og þróunarsvið

• Hlutverk hins nýja sviðs 
– Vöruþróun
– Tækniþróun 
– Viðskiptaþróun
– Næring og heilsa

• Viðskipta- og þróunarsvið fer með yfirumsjón og stjórn 
verkefna er tengjast hönnun viðskiptahugmyndar og 
fullnaðarþróun vöru og umbúðaútlits

Viðskipta- og
þróunarsvið

TækniþróunVöruþróun Viðskiptaþróun

Tækniráðgjöf
Nýframkvæmdir

Ferskvara
Ostar

Aðrar afurðir
4 starfsm.

á 4 starfsstöðvum

Útflutningsverkefni
Agrice

Viðskiptaþróun

Næring og heilsa

Neytendaráðgjöf fræðsla 
um hollustu og heilnæmi 

mjólkurafurða
Skólamjólkurverkefni

Starfsmenn viðskipta- og þróunarsviðs

• Dr. Einar Matthíasson framkvæmdastjóri
• Auðunn Hermannsson þróunarstjóri
• Ólafur Unnarsson matvælafræðingur
• Dr. Björn S. Gunnarsson matvæla- og næringarfræðingur
• Guðríður Halldórsdóttir fulltrúi
• Árný Árnadóttir matvælafræðingur (50%)
• Jóhannes H. Hauksson mjólkurfræðingur (50%)
• Hildur Hafsteinsdóttir næringarfræðingur (40%)

MS Stoðmjólk

• Kom á markað vorið 2003
• Afrakstur samvinnu MS og rannsóknastofu í

næringarfræði við LSH og HÍ ásamt fleiri aðilum

Hvað er Stoðmjólk?

• Mjólkurstoðblanda skv. reglugerð 735/1997
• Mjólk sem tekur við af móðurmjólkinni eða er gefin 

samhliða áframhaldandi brjóstagjöf
• Kemur ekki í stað móðurmjólkur fyrstu 4 mánuðina
• Mjólk fyrir börn frá 6 mánaða til 2 ára
• Sérstakt tillit tekið til þarfa barna á þessu aldursskeiði
• Líkari móðurmjólk en nýmjólk

Hvernig varð Stoðmjólkin til?

• Skoðun á framleiðslumöguleikum staðið yfir hjá MS í um 
7-8 ár

• Áhugi hjá Ingu Þórsdóttur próf. og samstarfsmönnum 
hennar á Rannsóknastofu í Næringarfræði við HÍ og LSH

– Vegna vísbendinga um að járnskortur væri algengur í íslenskum 
ung- og smábörnum og að hann væri tengdur mikilli 
mjólkurneyslu

– Vegna rannsókna á tengslum nýgengni sykursýki barna og 
samsetningu mjólkupróteina, sem bendir til verndandi áhrifa 
íslenskrar mjólkur samanborið við erlenda 

• Yfirvofandi breytingar á ráðleggingum um mataræði 
ungbarna þar sem ekki yrði mælt með venjulegri 
kúamjólk til drykkjar frá 6 mánaða til 12 mánaða aldurs
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Þróunarferlið – fyrstu skrefin

• Þróunarteymi samanstóð af fulltrúum af þróunarsviði MS 
og frá rannsóknastofu í næringarfræði

• Vöruþróun hófst hjá MS vorið 2000 með vinnu 
matvælafræðinema frá Háskólanum í Wageningen í
Hollandi

• Frumþróun lauk í lok ársins 2000
• Í ljós komu gallar í reglugerð um mjólkurstoðblöndur 

(Reglugerð 735/1997) sem hindruðu að hægt væri að 
haga samsetningu Stoðmjólkur með þeim æskilegt var 
talið og stefnt var að

Næstu skref

• 2001-2002 var unnið að því að meta og ákvarða bestu 
hugsanlegu næringarsamsetningu vörunnar bæði út frá
leiðréttri reglugerð og nýlegum rannsóknum á mataræði 
ungbarna

• Haft samráð við Manneldisráð um æskilega 
næringarsamsetningu vörunnar miðað við þarfir 
ungbarna

• Haft samráð við barnalækna af LSH um samsetningu 
vörunnar m.t.t. RSL (renal solute load) o.fl. 

• Jafnframt haft samráð við matvælasvið UST um 
samræmi við reglugerð og galla á henni

Samstarfshópur um næringu ungbarna

• Einnig haft samráð við samstarfshóp um næringu 
ungbarna sem var að endurskoða ráðleggingar um 
mataræði fyrir aldurshópinn

• Samstarfshópurinn samþykkti að mæla eindregið með 
notkun Stoðmjólkur fyrir börn frá 6 mánaða aldri

• Í samstarfshópnum voru fulltrúar frá eftirtöldum: 
– Landlæknisembættinu
– Manneldisráði
– Barnalæknum við LSH
– Félagi barnahjúkrunarfræðinga
– Félagi heilsugæsluhjúkrunarfræðinga
– Miðstöð heilsuverndar barna
– Rannsóknastofu í næringarfræði við LSH og HÍ

Lokaskref

• 2002-2003 var unnið að fullnaðarþróun vinnslutækni, 
hönnun vinnsluferils og uppsetningu tækjabúnaðar svo 
og  hönnun umbúða 

Það sem mælir með notkun Stoðmjólkur

• Stoðmjólk er minnsta breyting frá því sem var áður og 
tekur mið af næringarþörfum íslenskra barna

• Stoðmjólkin er járnbætt – mikilvægt fyrir járnbúskap 
barna

• Stoðmjólk er rýrari af próteinum en venjuleg mjólk –
hentar börnum betur

• Próteinsamsetningin virðist æskilegri en í
þurrmjólkurafurðum úr erlendri kúamjólk

• A- og D- vítamín m.v. íslenskar forsendur
• MS Stoðmjólkin er framleidd tilbúin til neyslu sem kemur í

veg fyrir ranga blöndun líkt og hætta er á með þurrmjólk

Samanburður á orkuefnum
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Viðtökur

• Stoðmjólk hefur fengið afar góðar viðtökur meðal 
neytenda síðan hún kom á markað

• Hefur verið stöðug söluaukning frá því hún kom á markað

• Hún hefur einnig vakið athygli erlendis
– Einstök vara á markaði skv. fréttablaði Tetra Pak
– Kynnt á alþjóðlegum vísindaráðstefnum, sem og samstarf MS og 

rannsóknastofu í næringarfræði



Gunnlaugur Karlsson 
Framkvæmdastjóri: Sölufélags gaðyrkjumanna
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• Íslensk garðyrkja
• Þróun greinarinnar á undanförnum árum
• Viðbrögð við tollfrjálsum innflutningi í

helstu tegundum 2002
• Núverandi staða greinarinnar og 

framtíðarhorfur
• Helstu sóknarfæri í framtíðinni
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Tómatar Kirsuberjatómatar

PaprikutvennaGúrkaKokteltómatar

Konfekttómatar

Iceberg Sveppir í lausu

GulræturGrillsveppirKastaníusveppir

Sveppir pakkaðir Gulrætur lífrænar Gúrka lífræn

HvítkálBlómkálTómatar lífrænir

Paprika lífræn
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Blaðlaukur Sellerí

Kartöflur rauðar – nýr pokiKaröflur gullauga – nýr poki

Vorlaukur

Sérvaldar kartöflur – nýr poki
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Takk fyrir



22. Október, 2006.

HVERT STEFNIR - NÝJUNGAR

Sigurgeir Höskuldsson
Gæða- og vöruþróunarstjóri NORÐLENSKA
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22. Október, 2006.

Vöruþróun

• Mikilvægt verkfæri í harðri samkeppni
• Samkeppni á milli fyrirtækja, við innfluttar vörur og við 

önnur matvæli.
• Forsendur og áherslur í vöruþróun hafa breyst með

– Upplýstari neytendum
– Breyttum markaði
– Breyttum og auknum gæðakröfum
– Tækniframförum

22. Október, 2006.

Neytendur

• Neytendur upplýstari en áður
• Fjölmiðlabylting og aðgangur að upplýsingum
• Auknar kröfur um hollar vörur

– minna salt
– minni fita
– aukefni í lágmarki

22. Október, 2006.

Breyttur markaður

• Minni tími til að matbúa
• Kallað er á einfaldar lausnir

– þægilegar í matreiðslu
– bragðgóðar
– ferskar

• Skólamötuneyti
• Fjölþjóðlegt samfélag

22. Október, 2006.

Gæði

• Gæðahugtakið er afstætt – snýst um 
væntingar viðskiptavinarins

• Algengustu væntingarnar snúast um:
– Ferskleika
– Útlit
– Næringargildi

• Auknar kröfur um vörur án óþolsefna

22. Október, 2006.

Tækniframfarir

• Aukinn ferskleiki 
– mildari framleiðsluferli
– breytt notkun hjálparefna
– nýjungar í pökkunartækni

• Geymsluþol mun minnka
– auknar kröfur um órofið kæliferli ásamt góðum 

vörukælum í verslunum

22. Október, 2006.
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22. Október, 2006. 22. Október, 2006.



Nói Síríus – hvert stefnir, nýjungar

Öflugur matvælaiðnaður í stöðugri framþróun

20. október 2006
Rúnar Ingibjartsson
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Kynning
Nói Síríus er stofnaður 1920 sem 
Brjóstssykursgerðin Nói
1933 Hefst súkkulaðiframleiðslan með 
kaupum á súkkulaðiverksmiðjunni Síríusi frá
Kaupmannahöfn

Samkeppnin
Til 1970 er innflutningur á sælgæti og fleiru 
verulega takmarkaður
1970 gengur Ísland í EFTA og 
innflutningsverndin hverfur þó með 10 ára 
aðlögunartíma.
1981 er innflutningur á sælgæti algjörlega 
frjáls

Hvað var til ráða?
Ráða matvælafræðing!!
Efla vöruþróun
Bæta vélakost
Einnig verða kynslóðaskipti í
stjórnendahópnum

Ýmislegt fyrir hendi
Fyrirtækið stóð vel fjárhagslega
„Vöruauður” var verulegur. Gott úrval af 
vörum sem margar hverjar eru í framleiðslu 
enn þann dag í dag. Frábært súkkulaði!
Vegna innflutningshaftanna var mikil breidd í
vöruvali fyrirtækisins
Framleiðum allt nema tyggjó

Staðan í dag
120 starfsmenn
Veltan er 1,5 milljarður
Hagnaður er viðunandi
Framleiðsla vex 5 - 10% milli ára sl. ár
Á sl. 25 árum hefur framleiðsla vaxið úr 380 í
1.400 tonn

Hvert stefnir?
Framleiðsla á innanlandsmarkaði í heild mun 
ekki aukast. Innanlandsmarkaður stækkar 
ekki. Samkeppnin er við innflutning fyrst og 
fremst.
Við munum stækka með útflutningi og 
þátttöku í fyrirtækjaresktri erlendis. 
Tilburðir hafnir í þá átt. Gengisáhættan mikil.
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Hvernig þá?
Útflutningur á Tópas / Opal 
töflum hefur verið nokkur um 
árabil. Hann hefur stóraukist á
þessu ári og er orðinn svipaður í
kg talið og innanlandssalan.
Súkkulaðiútflutningur hefur verið 
prófaður nokkrum sinnum án 
þess að viðunandi verð hafi 
fengist.
Útflutningur til Wholefoods lofar 
góðu

Hvernig þá II
Elizabeth Shaw

Stærðin heppileg
Toppvara
Toppmarkaður
Samleið

Framleiðsla hér fyrir ES hugsanleg

Þróunarmöguleikar 
Aðgangur að erlendum mörkuðum?

Nýjungar – vörur sl. ár
Nizzalínan
Pokavörulínan
56% og 70% súkkulaði
Konsúm Orange
Konsúm dropar
Þróaðar töflur til útflutnings
Bananasprengjur

Nýjungar - tækni
Ný súkkulaðisteypulína
Nýtt lagerhús
Nýjar pökkunarlausnir með róbótum
Afkastaaukandi viðbætur í töflusteypu
Ýmsar smærri úrbætur
=> Afköst starfsmanna í mín/fraleitt kg hafa 
aukist um 10% á ári hverju að undanförnu og 
verður svo í fyrirsjáanlegri framtíð

Súkkulaði er sérstakt
Vegna þess hversu ljúffengt það er
Heilsubætandi áhrif eru meiri en menn hafa gert sér grein 
fyrir

Fjölfenólar eða andoxunarefni
Merkjanleg áhrif til lækkunar á kólesteróli
Hindra samloðun rauðra blóðkorna -> blóðtappamyndun 

Theobromin
Hóstastillandi

Tryptófan
Takmarkandi þáttur við framleiðslu á serótóníni en skortur veldur kvíða og 
vanlíðan

Kíkið á http://www.chocolate.org/

Að lokum
Gæðaframleiðsla hefur skilað fyrirtækinu í fremstu 
röð á innlendum markaði í sínum geira og hefur sýnt 
svo ekki verður um villst að við eigum fullt erindi á
erlenda markaði með valdar vörur
Framleiðsla hefur 3-4 faldast á sl. 25 árum
Við stefnum ótrauð áfram að vexti fyrirtækisins
Sá vöxtur hlýtur annað hvort að fara fram erlendis 
eða með því að sækja fram í aðrar greinar
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Iðunn GeirsdIðunn Geirsdóóttirttir
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Hvað hefur verið gert til þessa?Hvað hefur verið gert til þessa?

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

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

.....til þessa.....til þessa

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

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

TrefjarTrefjarííktkt Hvert stefnir?Hvert stefnir?

HOLLT OG GOTTHOLLT OG GOTT
Inn með fInn með fææðutrefjarnarðutrefjarnar

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

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

LLáágmarka sykurnotkungmarka sykurnotkun

Hvert stefnirHvert stefnir

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

Hvert stefnir?Hvert stefnir?

Fylgjumst grannt með neysluþrFylgjumst grannt með neysluþróóun og un og 
nýtum niðurstnýtum niðurstööður kannana til vður kannana til vööruþrruþróóunar unar 
og sog sóóknarfknarfææra.ra.
Fylgjumst grannt með þrFylgjumst grannt með þróóun erlendis, un erlendis, 
niðurstniðurstööðum rannsðum rannsóókna og nýjungum frkna og nýjungum fráá
birgjum birgjum áá sviði heilsu og nsviði heilsu og nææringar.ringar.
Leggjum Leggjum ááherslu herslu áá frfrææðslu og gðslu og góóðar ðar 
upplýsingar til neytenda um upplýsingar til neytenda um 
framleiðsluvframleiðsluvöörur.  rur.  www.myllan.iswww.myllan.is
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Matvæladagur 2006 Lýsisframleiðsla

• Lýsi hf
− Stofnað 1938 – til þess að útvega 

þorskalýsi til vítamínframleiðslu
− Framleiðir margar tegundir af lýsi
− Selur til kaupenda erlendis og innanlands
− Selur bulk vörur og smásöluvörur

3

Matvæladagur 2006 Lýsisframleiðsla

• Hvað er lýsi?
− Gamla viðhorfið:

Þorskalýsi á flöskum, bragðvont en gott fyrir mann
− Orðabókin:

Fljótandi fita unnin úr tilteknum fiskum, t.d. síld og 
karfa, eða úr lifur eða spiki dýra: þorskalýsi, 
hvallýsi, selalýsi...

− Matvælafræðingurinn:
Þríglýseríð
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Matvæladagur 2006 Lýsisframleiðsla

• Hvernig er lýsi framleitt?
− Fiskurinn er bræddur
− Fitan er skilin frá vatnsfasa
− Fitan er hreinsuð
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Matvæladagur 2006 Lýsisframleiðsla

• Helstu þrep í lýsisvinnslu
− Afsýring
− Bleiking
− Kaldhreinsun
− Aflyktun
− Stöðlun

6

Hrálýsi

NaOH

Afsýring KaldhreinsunBleiking Aflyktun Stöðlun

Ásogsefni Gufa Vítamín

Sápa Ásogsefni Sterín PCB ofl Afurð

Matvæladagur 2006 Lýsisframleiðsla

7

Matvæladagur 2006 Lýsisframleiðsla

• Áherslur Lýsis hf í hollustu afurða sinna:
− Ómega fitusýrur
− Vítamín
− Alkylglýseról
− Skvalen
− Samsettar afurðir
− Hreinsun lýsis
− Opinberar kröfur og reglugerðir
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Matvæladagur 2006 Lýsisframleiðsla

• Ómega-3 fitusýrurnar hafa áhrif á:
− hjarta- og æðakerfi
− liðagigt
− Alzheimer
− geðsjúkdóma
− krabbamein
− ofl.
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Matvæladagur 2006 Lýsisframleiðsla

• Vítamín í lýsi:
− A-vítamín
− D-vítamín
− E-vítamín
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Matvæladagur 2006 Lýsisframleiðsla

• Alkylglyseról og skvalen
− Styrkja ónæmiskerfið
− Draga hugsanlega úr aukaverkunum af 

krabbameinsmeðferð
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Matvæladagur 2006 Lýsisframleiðsla

• Samsettar afurðir
− Heilsutvenna
− Kalktvenna
− Lýsi og liðamín
− Sportþrenna
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Matvæladagur 2006 Lýsisframleiðsla

• Hollusta og hreinsun.
Við tryggjum að hollusta lýsisafurða 
skerðist ekki vegna:
− þrávirkra mengunarefna (Dioxin, PCB, 

skordýraeitur)

− þungmálma
− rangrar samsetningar eða vinnslu
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Matvæladagur 2006 Lýsisframleiðsla

• Þættir sem hafa áhrif á þróun afurða:
− Innlendar og erlendar reglugerðir og 

opinberar kröfur
− Óskir frá kaupendum
− Vissa fyrir því að verið sé að koma fram 

með afurðir sem gera alvöru gagn fyrir 
neytendur.
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Matvæladagur 2006 Lýsisframleiðsla

• Áherslur og stefna Lýsis hf:
− Framleiða og selja eingöngu heilnæmar 

vörur sem neytendur geta treyst
− Selja eingöngu smásöluvörur sem geta 

bætt heilsu og líðan neytenda
− Stunda þróun til þess að auka framboð á

hollum afurðum




