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Guðjón Þorkelsson
Matvæladagur MNÍ

Hótel Loftleiðum 20.10.2006

Kostir og gallar matvælavinnslu

•• 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
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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
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Forvinnsla

Flutningur

Geymsla

Sala

Dreifing

NeytendurNeytendur

ViðskiptavinirViðskiptavinir

SmSmáásalarsalar//
VeitingasalarVeitingasalar

VinnslurVinnslur

FramleiðendurFramleiðendur

FFææðukeðjanðukeðjan
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Frelsi í viðskiptum og auðveldari flutningar

Framleiðendasjónarmið á undanhaldi
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Vel upplýstir neytendur sem vita hvað þeir vilja

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
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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.
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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
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Hvernig er hráefnið ?

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

4014156052006

13541102403813995132005
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853312620264420232003

1431781128431610100542002

2052616424543171960362001

24514819354437222015131262000

426918233464100603840152051999

21771424293950242817121998

92898914913893111997

SamtalsdesnóvoktsepágújúljúnmaíaprmarfebjanÁr

Kampýlóbakter í mönnum í Íslandi eftir mánuðum 1997-2006

www.landlaeknir.is
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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
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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
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Hrátt saltað og þurrkað kjöt

Hrátt og þurrkað kjöt

Photo taken in 1968. © Adam Woolfitt/CORBIS
http://pro.corbis.com/search/searchFrame.aspx
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Skynmat Skynmat áá skerpikjskerpikjööti. Skilgreing ti. Skilgreing áá ggææðaþðaþááttumttum

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

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

From Nordlenska  in Iceland

KaldreykingKaldreyking

From Nordlenska  in Iceland
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Magakrabbi

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
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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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Commercial levels

From G.Thorkelsson 1990
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N-nitrosoaminar í soðnu hangikjöti á markaði á Íslandi

Ný aðferð

From G.Thorkelsson, 1990

Staðan og krafan

Nýjar vörur daglega
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UngaUnga ffóólkiðlkið íí heiminumheiminum alltallt aðað verðaverða einseins

HeilbrigðismHeilbrigðismááll
•Hjartasjúkdómar

•Sykursýki

•Krabbamein
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AldurssamsetningAldurssamsetning

Bíla- borðhald Ferðaborðhald

Allir útivinnandi- Einstæðir foreldrar

Ready-To-Eat   ---
Ready-To-Cook
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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
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Íslenskur matvælaiðnaður. 

Hvert stefnir hann?

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.
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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

Takk fyrir


