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Laufey Steingrímsdóttir 

Matvæla- og næringarfræðideild HÍ  

12. október 2017 

Mataræði á Íslandi í nútíð og þátíð 

Matvæladagur 2017 

 

Hvað ætli hún langamma  

hafi fengið að borða? 
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Lifði hún kannski mest á   
hertum hausum og „þorramat“? 

 Mataræðið var ólíkt eftir aðstæðum! 

Sums staðar fugl og egg í bjargi, silungur í ám og vötnum, 

Sumir áttu kálgarð eða eins og eina kú, aðrir sóttu sjóinn 

Það var fátækt fólk og efnað,  

Fólk bjó í sveit, kaupstað eða í sjávarþorpum.  

Og svo breyttist margt þegar leið á 20. öldina…. 
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              Ketill er lengst til hægri á myndinni 

 

Þessi 15 ára piltur hélt nákvæma skýrslu yfir allt 

sem hann fékk að borða í á fjórða mánuð samfleytt,  

apríl til júlí árið 1911. 

Sonur hans, Indriði Ketilsson, færði mér skrána 

Matardagbók Ketils Indriðasonar, 14 ára, frá Ytra - Fjalli í Aðaldal 
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Maturinn hans Ketils 

• Þrjár máltíðir á dag. Svipaður matur í öll mál, allan 
tímann. 

• Undirstöðumaturinn í nánast öll mál er mjólkurmatur, 
blóðmör og lifrarpylsa, flatbrauð, pottbrauð og 
smjör.  

• Lítið um kjöt og fisk. Aðallega síld og harðfiskur framan 
af vori, seinna silungur. Kjöt ekki í hverri viku, en þá 
helst hangikjöt, saltkjöt, kýrkjöt, svið og hvalur 

• Sunnudagar voru ekki frábrugðnir öðrum dögum, en á 
páskum var betri matur. 

• Vantar upplýsingar um haust og sláturtíð. 

 

Vikuskammtur íslenskrar fjögurra manna fjölskyldu árið 1900 

Byggir á fæðuframboði, Guðmundur Jónsson 

Reykvíska eldhúsið www.matarsetur.is 
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Könnun Manneldisráðs 1939*  
Munur á mataræði í sveit og við sjávarsíðu 

Almennt mikið magn af fiski og rúgbrauði, en mismikið af 

mjólk, smjöri og slátri eftir búsetu 

 

Mjólk Smjör Fiskur Kjöt Slátur Rúgbr. 

Reykjavík 625 23 213 133 22 78 

Sjávarþorp 356 3 354 106 31 98 

Sveit 1367 21 140 177 100 113 

g/dag/mann 

*Júlíus Sigurjónsson 

Fiskur nú um 40g/mann/dag 

Kjöt nú um 130g 

Rúgbrauð minna en 20g 

Neysluveislan hefst 
eftir höft og skömmtun kreppuára 

Viðreisnarárin 1959-71 – vöruúrval eykst 

• Verslun smám saman gefin frjáls 

• Stórverslanir með sjálfsafgreiðslu komu fram á 
sjónarsviðið og framboð á alls kyns mat jókst 
stórkostlega 

• Svo komu skyndibitastaðirnir.... 



11/8/2017 

6 

Hvað með heilsuna?  

• Lífslíkur og velmegun jukust 
• Á sama tíma hófst faraldur 

hjartasjúkdóma, 
niðurstöður frá Hjartavernd 

• Tannskemmdir útbreiddar 
meðal barna og fullorðinna, 
mikil sykurneysla 

• Járnskortur meðal barna 
 

Fjöldi látinna vegna hjartasjúkdóma 

ár 

Fyrstu manneldismarkmið fyrir  

Íslendinga 1986 
 

 
Manneldis- og neyslustefna sem byggði á markmiðunum 

samþykkt á Alþingi sem þingsályktun 1989 
 

Samþykkt að gera könnun á mataræði þjóðarinnar  

Auka fræðslu um hollustu á öllum stigum  

Bæta aðgengi barna að hollum mat 

Taka mið af manneldismarkmiðum  

við ákvörðun tolla og niðurgreiðslna 
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Landskannanir á mataræði 

Könnunin 1990: Neysla fitu, sérstaklega mettaðrar fitu, mikil á Íslandi, 41E% og 18E%,  
Lítið um ávexti og grænmeti. Könnun á mataræði barna 1992: Sykurneysla barna mjög mikil 
 

Fræðslustarf á vegum Manneldisráðs, bæklingar og greinaskrif 
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Fræðslustarfi ekki síst beint að börnum og unglingum 

Matreiðslubækur 
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Fæðuframboð á grænmeti 
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Embætti landlæknis 

Embætti landlæknis Framboð fæðu sem kg/íbúa/ár 

Olíur í stað smjörs og smjörlíkis 
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Transinn nánast horfinn 
og mettaðar fitusýrur úr 20E% í 14,5E% 

1996: Efnagreining á 
íslenskum matvælum, 
Transfair verkefnið 
Útreikningar byggðu á 
könnun frá 1990: 2,0 E% 

WHO mælir með <1,0 E% 

2010-11: 0,8 E% 

2011, ágúst: Reglugerð sem 
takmarkar mjög magn 
trans-fitusýra  í matvælum 

 

Úr bakaríi 



11/8/2017 

11 

D-vítamín ennþá langt undir ráðleggingum í fæði margra 
Núverandi ráðleggingar:  

10 µg/dag, 15µg fyrir fólk yfir sextugt 
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D-vítamín  í fæðu fólks eftir lýsisneyslu 
meðaltal aldurshópa 

Landskönnun á mataræði  2010 

Um 35% fólks 18-80 ára  

tekur lýsi stundum eða daglega 

og 15% taka fjölvítamín 
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Neyslubyltingin heldur áfram –  

enn meiri ofgnótt 

Ein afleiðingin er aukin líkamsþyngd  

- En líka sóun á mat og auðlindum 
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Matarkarfa fjögurra manna fjölskyldu  

árið 2000, www.matarsetur.is 
 

Byggt á Landskönnun 2002 

og fæðuframboði 2000 

Hvernig ætli matarkarfan verði 

árið 2100? 


