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Hvernig stendur þitt fyrirtæki varðandi 
örverufræðileg viðmið? 
Matís rekur stærstu faggildu matvælarannsóknastofu landsins.ra
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Matvæladagur MNÍ 2014

Miðlun upplýsinga um matvæli
Áhrif hollustu, umhverfis og uppruna á val 

Ráðstefna MNÍ  – Katla á Hótel Sögu Reykjavík 17. október 2014, kl. 13:00-17:00
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Miðlun upplýsinga um matvæli
Áhrif hollustu, umhverfis og uppruna á val

Katla á Hótel Sögu Reykjavík 17. október 2014, kl: 13:00-17:00

Dagskrá

12:00 – 13:00 Skráning

13:00 – 13:30 Velkomin; ávarp formanns MNÍ Fulltrúi stjórnar MNÍ
  Sjöfn Sigurgísladóttir, fundarstjóri
  matvælafræðingur, framkvæmdastjóri

 Afhending Fjöreggsins Jón Bjarni Gunnarsson 
  aðstoðarframkvæmdastjóri SI

13:30 - 14:00 Af hverju veljum við eins & við veljum Ragna Benedikta Garðarsdóttir
  dósent í félagssálfræði, Háskóli Íslands

14:00 – 14:30 Faglegir þættir & markaðstengd sjónarmið Erla Jóna Einarsdóttir
 – Hvernig fer þetta saman? gæða- & öryggisstjóri Ölgerðin

14:30 – 14:50 Opinberar kröfur um merkingar & Jónína Stefánsdóttir
 upplýsingagjöf, gagnslausar eða nauðsyn fagsviðsstjóri MAST

14:50 – 15:20 Kaffihlé, fyrirtækja- & veggspjaldakynningar

15:20 – 15:50 Nýsköpun í íslenskum matvælaiðnaði Garðar Stefánsson
 – Straumar, stefnur & framtíðarsýn  framkvæmdastjóri Norður & Co

15:50 – 16:20 Fæðuöryggi, er það raunveruleg ógn Dr. Daði Már Kristófersson
 – erum við jafnvel of sein? umhverfis- & auðlindahagfræðingur HÍ

16:20 – 16:40 Stöndum við ráðþrota gagnvart matarsóun? Rannveig Magnúsdóttir
  verkefnisstjóri hjá Landvernd

16:40 – 17:00 Samantekt & ráðstefnuslit Sjöfn Sigurgísladóttir

Birt með fyrirvara um smávægilegar breytingar

Þátttökugjald:  3.500 kr. fyrir MNÍ félaga og nemendur, 6.000 kr. fyrir aðra.

Skráning á www.mni.is til kl. 16:00 miðvikudaginn 15. október, eftir það á staðnum.
Þátttökugjald leggist inn á reikning MNÍ 117-26-5676, kt. 690482-1269 í síðasta lagi 16. október

Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands (MNÍ) var stofnað árið 1981. MNÍ er 
fagfélag matvælafræðinga, næringarfræðinga, næringarráðgjafa, næringarrekstrar-
fræðinga og skyldra stétta. Fjöldi félagsmanna er um 250.

Vefsíða MNÍ: www.mni.is

Stjórn MNÍ 2014-2015: Stjórn MNÍ 2014-2015: Helga Sigurðardóttir - formað-
ur, Baldvin Valgarðsson - ritari, Oddný Kristín Kristbjörnsdóttir -gjaldkeri, Anna 
Rósa Magnúsdóttir - meðstjórnandi og Zulema Sulca Porta - meðstjórnandi.

Starfsemi: Markmið félagsins er að sameina matvælafræðinga, næringarfræðinga, 
næringarráðgjafa, næringarrekstrarfræðinga og aðra með háskólapróf í skyldum 
greinum í eitt félag. Einnig að stuðla að þróun í matvælafyrirtækjum og efla sam-
starf við þau, stuðla að aukinni menntun og eflingu vísindalegra rannsókna 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 HÍ um endurmenntunarnámskeið á háskólastigi fyrir félagsmenn. Á 
heimasíðu félagsins, www.mni.is, er 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 mat-
væla- og næringarsviði. „Fjöreggið“, sem er íslenskt glerlistaverk, er veitt með stuðn-
ingi frá Samtökum iðnaðarins.

Framkvæmdanefnd Matvæladags 2014: Fríða Rún Þórðardóttir, Jónína Stefáns-
dóttir, Borghildur Sigurbergsdóttir, Geir Gunnar Markússon og Laufey Sigurðar-
dóttir. 

Matur er mannsins megin er rit sem hefur verið gefið út árlega frá 1993. Tilgangur 
með útgáfu ritsins er að kynna fyrir landsmönnum mikilvægi matvælaiðnaðar fyrir 
þjóðfélagið og þýðingu heilsusamlegs mataræðis.

Útgefandi: Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands (MNÍ), pósthólf 8941, 128 
Reykjavík. Netfang: mni@mni.is

Ritnefnd: Áróra Rós Ingadóttir, Ellen Alma Tryggvadóttir, Hafdís Helgadóttir og 
Valgerður Lilja Jónsdóttir.

Forsíðumynd: Þorsteinn Jónas Sigurbjörnsson.

Umsjón og umbrot: Athygli ehf.

Auglýsingar: Ingibjörg Ágústsdóttir, inga@athygli.is

Prentun: Landsprent ehf.

Dreifing: Dreift til áskrifenda Morgunblaðsins þriðjudaginn 14. október 2014.

Kynningar- og auglýsingaefni í blaðinu endurspeglar ekki endilega skoðun MNÍ  
og er það alfarið á ábyrgð auglýsenda. 

Hvaða þættir hafa áhrif á hvaða matvæli við 
veljum? Hvaðan koma upplýsingar um matvæli 
og hvernig metum við hollustugildi? Hvernig 
eru upplýsingar um matvæli settar fram?

Umræða um hollustu og áhrif matvæla á 
heilsu, umhverfi og efnahag hefur aukist 
undanfarin ár. Flestir eru sammála um að holl 
matvæli séu af hinu góða og að uppruni þeirra 
matvæla sem við neytum, skipti okkur máli. 
Aftur á móti er neytendum oft óljóst hvað telj-
ist til hollustu og hvers vegna. Miðlun upplýs-
inga og framsetning skiptir því miklu máli í 

þessu samhengi og mikilvægt að upplýsingar 
um hollustu og áhrif matvæla á heilsu séu skýr 
og hnitmiðuð.

Neytendur eiga rétt á að velja sín matvæli á 
upplýstan hátt. Nú í desember mun taka gildi 
ný reglugerð sem fjallar um miðlun upplýsinga 
til neytenda. Reglurnar eiga við alla matvæla-
keðjuna og verða upplýsingar um matvæli að 
berast með matvælum frá uppruna til neytand-
ans. 

Hollusta matvæla hefur áhrif á heilsu og lífs-
gæði almennings og því er mikilvægt að fram-

boð hollra matvæla sé nægjanlegt. Hvaða þættir 
hafa áhrif á framboð matvæla? Það geta verið 
bæði fagleg og markaðstengd sjónarmið sem 
ráða til um það. 

Til þess að taka upplýsta ákvörðun um holl-
ustu og val á matvörum þarf miðlun upplýsinga 
um matvæli, hollustu og uppruna þeirra, að 
vera hlutlaus, skýr og byggð á staðreyndum en 
ekki upphrópunum eða jafnvel rangfærslum. 
Þetta gildir jafnt um ráðgjöf um fæðuval og 
upplýsingar um forpökkuð matvæli.

Á Matvæladegi MNÍ 2104 sem haldinn 

verður 17. október nk., verður þessum spurn-
ingum svarað þar sem umfjöllunarefnið verður 
„Miðlun upplýsinga um matvæli, áhrif holl-
ustu, umhverfis og uppruna á val“.

Með ósk um góðan Matvæladag.

f.h. stjórnar MNÍ, 
Helga Sigurðardóttir formaður.

Matvæladagur MNÍ 2014

Helga Sigurðardóttir, formaður MNÍ.

Matvæladagur MNÍ 2014
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ISIO 4
með D-vítamíni

góð fyrir æðakerfið
ISIO4 er heilsusamleg blanda af olíum — auðug af 
náttúrulegu E-vítamíni og viðbættu D-vítamíni.

Olíurnar fjórar sem sameinast í ISIO4, repju-, oléisol-, 
sólblóma- og vínberjaolía, eru ríkar af E-vítamíni,
andoxunarefni sem verndar frumur líkamans. 
Auk þess inniheldur ISIO4 núna meira af D-vítamíni 
sem hjálpar þér að styrkja ónæmiskerfið.

Hugsaðu um heilsuna og veldu ISIO4 
með lífsnauðsynlegum Omega-3 fyrir hjarta og æðakerfi 
og Omega-6 til að halda kólesteróli í skefjum.

Olían er bragðgóð og hentar vel í alla matargerð,
heita rétti sem kalda.
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Eftirfarandi eru tilnefndir 
til Fjöreggs MNÍ 2014

Matvæla- og næringarfræðafélag Ís-
lands, í samstarfi við Samtök iðnað-
arins, veitir á Matvæladegi MNÍ 

verðlaun fyrir lofsvert framtak á mat-
væla- og næringarsviði. Verðlauna-
gripurinn er íslenskt glerlistaverk, 

sem táknar Fjöreggið. Fjöregg MNÍ 
hefur verið veitt í yfir tuttugu ár, 
ávallt á Matvæladegi MNÍ.

Fjölbreytt flóra tilnefninga barst 
undirbúningsnefnd fyrir veitingu 
Fjöreggsins. Tilnefnd voru fyrirtæki, 
framleiðsluvörur, upplýsingaveitur 
um matvæli og næringu og einstak-
lingar. Fyrr á árinu ályktaði stjórn 
MNÍ, eftir ábendingar frá dóm-
nefndum Fjöreggsins 2012 og 2013 
og frá félagsmönnum, að tilnefningar 
almenns eðlis um einstaklinga eða 
um ævistarf einstaklinga skyldu 

ógildar. Undirbúningsnefndin fylgdi 
þessu í störfum sínum og þurfti að 
ógilda nokkrar tilnefningar, þar sem 
þær voru í anda ályktunarinnar.

Dómnefnd Fjöreggsins 2014 fjall-
aði um tilnefningarnar og komst að 
niðurstöðu um hver skyldi hljóta 
Fjöregg MNÍ 2014. Þær fimm til-
nefningar sem þóttu verðugastar til 
að verða handahafi verðlaunanna eru 
kynntar hér, en við setningu Mat-
væladagsins verður tilkynnt hver 
hlýtur Fjöregg MNÍ 2014. Formaður 
dómnefndarinnar, Jón Bjarni 

Gunnarsson, aðstoðarframkvæmda-
stjóri Samtaka iðnaðarins, mun af-
henda viðurkenningarskjöl og færa 
einnig vinningshafa verðlaunagrip-
inn.

Dómnefnd Fjöreggs MNÍ 2014 skipuðu, talið frá vinstri: Jón Bjarni Gunnarsson, formaður dómnefndar og aðstoðarframkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, Halldór Runólfsson, ráðgjafi hjá atvinnuvega- og nýsköpunarráðu-
neytinu, Dóra Gunnarsdóttir, fagsviðsstjóri hjá Matvælastofnun, Sveinn Kjartansson, matreiðslumeistari AALTO bistró í Norræna húsinu og Laufey Steingrímsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands.

Arna ehf.
Tilnefnt er fyrir framleiðslu á laktósafríum mjólkurafurð-
um og með því koma til móts við þarfir neytenda með 
mjólkuróþol eða kjósa laktósafrítt mataræði. Arna er vax-
andi fyrirtæki með starfsstöð sína á Vestfjörðum og sæk-
ir hráefni úr nærumhverfi sínu. Vörur fyrirtækisins eru í 
smekklega hönnuðum umbúðum og fáanlegar um land allt.
 

Eimverk ehf. 
Tilnefnt er fyrir vöruþróun og notkun á íslenskum hráefn-
um við framleiðslu á Flóka, single-malt viskí og fyrir Vor, 
fyrsta íslenska ginið. Fyrirtækið er lítið íslensk fjölskyldu-
fyrirtæki þar sem áhersla er lögð á virðingu fyrir hráefnun-
um og handverk við framleiðsluna. 

Garðyrkjustöðin Sunna 
Tilnefnt er fyrir frumkvöðlastarf og elju við lífræna rækt-
un grænmetis. Garðyrkjustöðin Sunna í Sólheimum er 
vagga lífrænnar ræktunar á Íslandi en Sesselja Hreindís 
Sigmundsdóttir var merkur frumkvöðull á því sviði. Al-
mennt er talið að upphaf lífrænnar ræktunar, ekki aðeins á 
Íslandi heldur einnig á Norðurlöndunum, hafi verið á Sól-
heimum.

Omnom ehf. 
Tilnefnt er fyrir nýjung á íslenskum matvælamarkaði og 
fyrir umbúðahönnun. Fyrirtækið er það eina á Íslandi sem 
gerir súkkulaði alveg frá grunni, þ.e. „frá baun í bita“ (enska: 
„bean to bar“). Áhersla er lögð á gæði hráefna og handverk 
við framleiðslu á Omnom súkkulaði.

Sólsker ehf.
Tilnefnt er fyrir frumkvæði við nýtingu á makríl og afurð-
irnar Makrílpaté og Heitreiktan makríl, en síðarnefnda var-
an hlaut gullverðlaun í flokknum „Heitreyktur fiskur“ á 
Norðurlandamóti smáframleiðenda sem haldið var Öster-
sund í Svþjóð haustið 2013. 

Fjöregg MNÍ 2014
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ffrá ísleensskum
bænndum Nýtt útlit

hjh á gamalgrónu fyrirtæki
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Matarástríða og menning, matar-
ferðaþjónusta, svæðisbundinn matur 
og viðskipti beint við bóndann. 
Hvaða möguleika og framtíðarhorfur 
hefur þessi markaðsþróun á Íslandi? 
Hver er framleiðsla og vöruþróun ís-
lenskra afurða? Þegar horft er til mat-
armenningar okkar Íslendinga 
undanfarin ár er ljóst að hún hefur 
einkennst af hnattvæðingu á mat-
vælamenningu mismunandi þjóða, 
fjöldaframleiðslu matvæla og verið 
drifin áfram af markaðshyggju. Neyt-
andinn hefur keypt og neytt hráefnis 
sem hefur verið framleitt í einu landi, 
unnið í öðru og svo loksins pakkað í 
því þriðja. 

Milliliðalaus sala
Matvælaframleiðsla getur verið flókið 
ferli sem þarf að vera arðbært til þess 
að dæmið gangi upp. Það hefur því 
leitt til þess að hún hefur verið í 
höndum fárra. Áður fyrr var bóndinn 
með framleiðslu- og sölusamning við 
hið opinbera, þá tók milliliður við af-
urðunum til matvælaframleiðslu eða 
pökkunar fyrir verslun. Breyting á 
löggjöf Evrópusambandsins og sérá-
kvæði frá árinu 2006 sem heimilar 
milliliðalausa sölu frá bónda til neyt-
andans hefur gert svæðisbundna sölu 
matvæla mögulega. Í þessum 
breytingum felast tækifæri til at-
vinnusköpunar og vöruþróunar. 
Lokaverkefni Inga Hafliða Guðjóns-
sonar við Viðskipta- og raunvísinda-
deild Háskólans á Akureyri fjallar 
einmitt um þessa viðskiptahætti og 
hvernig þeir geta orðið arðvænlegri 
fyrir bóndann. 

Auknar kröfur um upplýsingar
Með aukningu á erlendum ferða-
mönnum og áhuga á mat úr héraði 
hafa kröfurnar breyst. Íslenskar mat-
arhefðir hafa því m.a. fengið aukið 
vægi og nú spretta upp matsölustaðir 
með vísan í svæðisbundið hráefni í 
matargerð. Tækifæri felast í þróun og 
þekkingu og neytandinn hefur í tím-
ans rás breyst hvað varðar þær kröfur 
sem gerðar eru um uppruna vöru og 
innihaldslýsingu. Mætti þar nefna 
eiturefni, umhverfisáhrif, dýravernd 
og sanngjarna viðskiptahætti eins og 
„Fair Trade“. Er þetta hægt og síg-

andi að þróast út í að verða skilyrði 
þrátt fyrir að sá hópur neytenda sem 
lætur sig þetta varða sé ennþá fá-
mennur. Í þessu geta því falist mörg 
tækifæri fyrir einyrkja og þá er brýnt 
að þeir leggi áherslu á að vera sýnileg-
ir með sína framleiðslu og gætu 
bændamarkaðir verið gott innlegg í 
því efni. Í dag eru strangar kröfur og 
eftirlit varðandi framleiðslu, heil-
brigði og gæði matvæla og gæða-
afurða. Þrátt fyrir þetta ætti það ekki 
að koma niður á gæðum (nema síður 
væri) þó bóndinn sjálfur taki að ein-
hverju leyti þátt í framleiðslunni. 
Með því yrðu upplýsingarnar um 
framleiðsluna ljósar og rekjanleikinn 
því auðveldaður. 

Hagnaður í eigin framleiðslu 
og þróun afurða

„Beint frá býli“ eru samtök sem 
hvetja til heimavinnslu og sölu á 
heimaunnum afurðum. Á Austur-
landi er staðreyndin sú að t.d. bygg, 
fiskur og kjöt að austan er sent til 
Reykjavíkur í pökkun. Vörurnar 
koma svo aftur austur til sölu í versl-
unum þar. Fyrr á öldum voru 
stunduð viðskipti á mörkuðum sem 
skiptu miklu máli fyrir bóndann, 
sem þar seldi afurðir sínar og efnahag 
viðkomandi landsvæðis. Viðskipti við 
bændur hljóta enn í dag að hafa 
sömu áhrif. Með aukningu á eigin 
framleiðslu og þróun afurða frá 
bóndanum felst möguleiki á því að 
auka enn meira verðmætasköpun og 
atvinnu auk þess að leiða til varð-
veislu á vinnsluaðferðum íslenskra 
sveitaheimila. Á Bretlandseyjum eru 
starfrækt bænda samtökin FARMA 
sem selja beint til neytandans og sem 
dæmi um frábæra þróun á þessu sviði 
þá framleiða Bretar nú meira af 
handunnum ostum en Frakkar.

Varðveitum matarmenninguna
Hugmyndin um að koma upp 
bændamarkaði er ekki ný hér á landi. 
Það hafa verið gerðar nokkrar til-
raunir til þess að setja upp hálfgerða 
bændamarkaði. Sumar hafa skilað ár-
angri aðrar ekki. Flestir ef ekki allir 
þessir markaðir hafa verið settir upp 
af öðrum en bændum þ.e. milliliðum 
þannig að bóndinn/ræktandinn sjálf-

ur er ekki með alla ábyrgð. Von okk-
ar er að þessar hugleiðingar geri sam-
tökunum „Beint frá býli“ hærra und-
ir höfði og að við sem neytendur för-
um að sjá okkar hag í þeim 
möguleika að kaupa beint frá bónd-
anum sjálfum. Ekki spillir að hafa 
skoðun á innihaldi matvaranna, 
dýravernd og framleiðsluaðferðum. 
Varðveitum matarmenningu okkar 
og styrkjum hagkerfið með ástríðu og 
metnaði til landsins og afurðanna 
sem það getur gefið og aukum fjöl-
breytni með því að kaupa inn í hér-
aði það sem við á. 

Elísabet Reynisdótitr er með B.Sc. í 
næringarfræði og MS nemi. Ingi Hafliði 
Guðjónsson er matreiðslumaður og með 
B.Sc. í viðskipafræði.

Beint frá býli eru samtök sem hvetja til heimavinnslu og sölu á heimaunnum afurðum. 

Elísabet Reynisdóttir. Ingi Hafliði Guðjónsson.

Ekki spillir að hafa skoðun á innihaldi matvaranna, dýravernd og framleiðsluaðferð-
um.  Ljósm. Linda Ólafsdóttir.

Elísabet Reynisdóttir og Ingi Hafliði Guðjónsson 

Heimavinnsla bænda og 
íslenskir bændamarkaðir

Hvað er lífræn 
ræktun?

Lífræn ræktun (e. organic, d. 
økologisk) er ræktunaraðferð þar 
sem ekki er notast við tilbúin 
varnarefni, t.d. skordýraeitur, til-
búinn áburð eða sveppalyf. Líf-
rænt ræktuð matvæli eru ekki 
unnin með geislun, iðnaðarleys-
um eða aukaefnum og innihalda 
ekki erfðabreyttar lífverur eða af-
urðir úr þeim. 

Samkvæmt Alþjóðasambandi 
lífrænna landbúnaðarhreyfinga er 
lífrænn búskapur framleiðslukerfi 
sem viðheldur heilbrigði jarðvegs, 
vistkerfis og einstaklinga. Með líf-
rænum ræktunaraðferðum eru 
gæði á jarðveginum bætt og kom-
ið í veg fyrir jarðvegseyðingu þar 
sem minni notkun eiturefna og 
tilbúnna efna leiðir til umhverfis-
vænni ræktunar. Dæmi um líf-
rænt ræktaða vottun á Íslandi er 
Tún vottunarstofa.

fyrir
góðan mat



MATUR ER MANNSINS MEGIN – 7

Sól appelsínusafi er hrein náttúruafurð

Það eru einungis Florida appelsínur í Sól safanum. Þær eru hlaðnar vítamínum og nauðsynlegum 
bætiefnum. Appelsínurnar eru handtíndar af trjánum á nákvæmlega réttu þroskastigi og pressaðar ein í einu. 

Nýkreistur safi 
beint í flöskuna
Ekkert fjarlægt – engu bætt við!

 Í einni flösku af Sól safa er safi úr 8 Florida appelsínum

Nýjar umbúðir – sami góði Sól safinn
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Reglur um upprunamerkingar mat-
væla eiga að vera skýrar og skilyrðis-
lausar svo neytendur geti tekið upp-
lýsta ákvörðun við val á vöru. Ég 
spyr: Er nógu vel staðið að uppruna-
merkingum hér á landi? Getur neyt-
andinn tekið upplýsta ákvörðun og 
er hann nógu kröfuharður þegar 
kemur að merkingum? 

Reglugerðir upprunamerkinga 
á íslensku grænmeti

Í núgildandi reglugerð nr. 503/2005 
kemur fram að grænmeti og ávexti 
skal merkja upprunalandi með afger-
andi hætti. Þegar matjurtir eru seldar 
í lausasölu eða seljandi pakkar þeim á 
sölustað, eiga upplýsingar um upp-
runaland að vera sjáanlegar. Helsta 
markmið reglugerðarinnar er að 
sporna gegn því að upprunamerk-
ingar séu villandi, bæði á pakkaðri og 
ópakkaðri vöru.

Íslenskt pakkað grænmeti
Frá árinu 2002 hefur íslenskt græn-
meti verið sérmerkt með íslensku 
fánaröndinni. Sölufélag garðyrkju-
bænda (SFG) hefur einkaleyfi á þeirri 
útfærslu sem notuð er við markaðs-
setningu á garðyrkjuvörum og var 
það einkaleyfi endurnýjað nýlega eft-
ir 10 ára notkun. Krafa neytandans 
um að geta tekið upplýsta ákvörðun 
og valið á milli innfluttrar vöru og 
þeirrar íslensku á því að vera uppfyllt 

með fánaröndinni. Það má einnig 
geta þess að fánar annarra landa telj-
ast ekki nægileg merking á uppruna-
landi, því takmörkuð þekking er á 
mörgum þeirra. 

Erlent pakkað grænmeti
Ég hafði samband við fyrirtækin 
Hollt og gott og Náttúru og fékk þær 
upplýsingar að allt þeirra grænmeti 
væri innflutt. Ég gerði einnig könnun 
á netinu þar sem 80 manns tóku 
þátt. Þar tók ein spurningin mið af 
því hvort fólk teldi grænmeti frá 

þessum fyrirtækjum vera íslenskt. 
Aðeins 50% þátttakenda gerðu sér 
grein fyrir því að vörur frá þessum 
fyrirtækjum væri innfluttar. Sú 
niðurstaða kemur á óvart í ljósi þess 
að um 91% úrtaksins virtust hafa 
áhuga á uppruna vöru. Þetta gefur 
ákveðna hugmynd um að varan sé ef 
til vill ekki nógu vel merkt. 

Grænmeti í lausasölu
Síðan 2011 hefur Bjarni Jónsson, 
framkvæmdarstjóri Sambands garð-
yrkjubænda, verið að gera sjálfstæðar 
úttektir á því hvort matvöruverslanir 
merki grænmeti í samræmi við reglu-
gerð sem tók gildi 2009. Í úttektum 
Bjarna kom í ljós að ekki aðeins voru 
misbrestir á að vörur væru rétt 
merktar heldur einnig að kassar Sölu-
félags garðyrkjubænda voru notaðir 
til að stilla fram erlendri vöru. Ég 
gerði mér ferð í nokkrar verslanir og 
sá það sama. Erlendu grænmeti var 
stillt upp í kassa frá SFG og var engin 
frekari merking til staðar. Auk þess 

voru tilfelli þar sem verið var að nota 
kassa frá SFG en merking annars 
lands var stillt upp við kassann. Það 
gefur því auga leið að í tilfellum sem 
þessum fær neytandinn afar mis-
vísandi upplýsingar.

Niðurstaða
Samvæmt framkvæmdarstjóra Sam-
bands garðyrkjubænda, eigin könnun 
og umræðunni í þjóðfélaginu í dag 
þá virðast vera misbrestir í uppruna-
merkingum matjurta. Þar af leiðandi 
er erfitt fyrir neytendur að taka upp-
lýsta ákvörðun. Til að bæta þetta þarf 
að standa betur að merkingum og 
neytandinn þarf að verða upplýstari 
og kröfuharðari. Neytandinn á að 
hafa greiðan aðgang að upplýsingum 
um uppruna vöru alveg eins og hann 
hefur rétt á því að vita hvort hann sé 
að kaupa léttmjólk eða nýmjólk. 

Höfundur er með B.Sc. gráðu í 
næringarfræði.

Grænmeti og ávexti skal merkja upprunalandi með afgerandi hætti. Frá árinu 2002 hefur íslenskt grænmeti 
verið sérmerkt með íslensku 
fánaröndinni.

Erna Dögg Úlfhéðinsdóttir.

Erna Dögg Úlfhéðinsdóttir

Veistu hvað þú ert að kaupa?

Slowfood er alþjóðleg félagasam-
tök sem stofnuð voru árið 1989. 
Megin markmið samtakanna er 
að auka meðvitund fólks um mik-
ilvægi matarmenningar, þekk-
ingar, hefðar og landfræðilegs 
uppruna matvæla. Einkunnarorð 
samtakanna eru góður, hreinn og 
sanngjarn. Góður því að maturinn 
á að bragðast vel, vera hollur og af 
góðum gæðum. Hreinn því hann 
á að vera laus við að skaða um-
hverfið og vera sem náttúruleg-
astur. Sanngjarn af því að sá sem 
framleiðir og ræktar matinn á að 
fá sanngjarnt verð fyrir vinnu sína 
og afurðir.
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Vandaðar upplýsingar um matvæli 
eru brýnt hagsmunamál neytenda og 
atvinnulífs. Meðal þessara upplýsinga 
eru uppruni og rekjanleiki en einnig 
hollusta og samsetning matvælanna. 
Um hollustuna verður ekki fullyrt án 
þess að þekkja þau efni sem eru til 
staðar, hvort sem um er að ræða lífs-
nauðsynleg næringarefni eða óæskileg 

efni (aðskotaefni). Einnig þarf að 
hafa í huga örverur sem geta verið til 
staðar. 

Þekking á efnainnihaldi matvæla 
er nauðsynleg til að fólk geti tekið 
upplýstar ákvarðanir um val á mat-
vælum út frá eigin þörfum. Ýmsir 
hópar sjúklinga þurfa nauðsynlega að 
byggja fæðuval sitt á takmörkun 

ákveðinna efna eða öðrum kröfum. 
Næringarráðgjöf og manneldisstefna 
byggir því á gögnum um samsetn-
ingu matvæla. Sama má segja um at-
vinnulífið, þegar matvælafyrirtæki 
þróa nýjar vörur er samsetningin 
reiknuð út til að ná settum markmið-
um. Það sem nú er nýtt og kallar sér-
staklega á gögn um efnainnihald 

matvæla, er að reglugerð um upplýs-
ingagjöf til neytenda gerir skylt að 
merkja næringargildi á umbúðir mat-
væla.

Efnainnihald matvæla er breyti-
legt, uppskriftum er breytt en um-
hverfisaðstæður geta einnig haft mikil 
áhrif. Svalt loftslag og sérstök birtu-
skilyrði geta boðið upp á afurðir með 
athyglisverða samsetningu. Þetta kall-
ar á að við þekkjum íslensk matvæli 
sem best og notum ekki erlend gögn 
um matvæli okkar í of miklum mæli. 
Það þýðir ekki að leita að hangikjöti, 
sviðum og súrmat í erlendum gögn-
um. 

Næringarefni hafa verið mæld í ís-
lenskum matvælum í nokkrum mæli 
frá um 1980. En þótt merkilegt sé 
hefur dregið úr þessum mælingum á 
síðustu árum. Mæliniðurstöðum hef-
ur verið safnað saman í gagnagrunn, 
íslenska gagnagrunninn um efnainni-

hald matvæla (ÍSGEM) sem nú er 
hluti af upplýsingaveitu Matís. Tekist 
hefur að þróa þennan gagnagrunn 
svo uppbygging hans mætir nú al-
þjóðlegum stöðlum. Það var gert 
með þátttöku Matís í evrópsku verk-
efni um gagnagrunna. Matís hefur 
einnig tekið þátt í evrópsku verkefni 
um þróun á aðferðum við að meta 
hversu mikið fólk fær af efnum með 
fæðunni. Þetta verkefni hefur skilað 
nokkrum gögnum um efni í matvæl-
um. Aftur á móti hefur ekki tekist að 
afla styrkja úr innlendum sjóðum til 
að kortleggja efnasamsetningu ís-
lenskra matvæla. Erlendis er það 
sama uppi á teningnum, kortlagning 
matvæla er kostuð af opinberum aðil-
um og talin til uppbyggingar innviða. 

Ólafur Reykdal er matvælafræðingur og 
Steinar B. Aðalbjörnsson er 
næringarfræðingur. Þeir eru starfsmenn 
Matís.

Þekking á efnainnihaldi matvæla er nauðsynleg.

Ólafur Reykdal og Steinar B. Aðalbjörnsson

Kortlagning á efnasam-
setningu íslenskra matvæla

Ólafur Reykdal.

Steinar B. Aðalbjörnsson.
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SILKISKORIÐ ÁLEGG FRÁ GOÐA
– gott á brauðið, í salatið eða bara eitt og sér!

SKINKA

KJÚKLINGAÁLEGG REYKT SPÆGIPYLSA HUNANGSSKINKA
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Rannsóknastofa í næringarfræði, 
ásamt „Diabetes and Nutrition Study 
Group“ (DNSG) sem tilheyrir 
„European Association of the Study 
of Diabetes“ (EASD), hélt alþjóðlega 
ráðstefnu um sykursýki og næringu í 
Reykjavík dagana 25.-27. júní sl. 
Ráðstefnan er haldin árlega og var 
þessi sú 32. í röðinni. Þátttakendur 
voru 104, þar af 72 erlendir (frá 
Belgíu, Bretlandi, Búlgaríu, Dan-
mörku, Finnlandi, Grikklandi, 
Grænlandi, Hollandi, Ítalíu, Kanada, 
Króatíu, Noregi, Nýja Sjálandi, Pól-
landi, Spáni, Svíþjóð, Tékklandi, 
Þýskalandi). Að auki voru 32 Ís-
lendingar á ráðstefnunni. Yfir 50 
rannsóknir voru kynntar, tveir þriðj-
ungar með fyrirlestrum og þriðjung-
ur með veggspjöldum.

Illugi Gunnarsson, mennta- og 
menningarmálaráðherra, opnaði ráð-
stefnuna á fimmtudagsmorgni. Í 
kjölfar hans fylgdi fyrsti fyrirlestur-
inn, þar sem Malgorzata Schlegel-
Zawadzka frá Póllandi gaf stutt yfirlit 
yfir næringu og fæðugæði í Austur-
Evrópu síðustu 90 árin. Leiðin frá 
skömmtunarseðlum yfir í bætt að-
gengi, bæði hollrar og óhollrar fæðu, 
leiddi inn í næstu fyrirlestra sem 
fjölluðu um hlutverk mataræðis og 
næringar til að fyrirbyggja sykursýki á 
meðgöngu, offitu barna og unglinga 
og viðhalda æskilegum efnaskiptum 
meðal aldraðra. 

Vilmundur Guðnason frá Hjarta-
vernd hélt annan yfirlitsfyrirlestur, 
um sveiflur í tíðni hjartasjúkdóma á 
Íslandi samhliða mataræðissveiflum. 

Föstudagsmorgunn byrjaði á hag-
nýtum fyrirlestrum um leiðir til að 
hvetja einstaklinga með sykursýki til 
að taka ábyrgðina á sjúkdómnum í 
eigin hendur. Áhugaverðar rannsókn-
ir á máltíðafjölda og bragðefnum í 
grænmeti, sem gefa beiskt bragð í 
stað sæts, voru kynntar. Kári Stefáns-
son hélt þriðja yfirlitsfyrirlesturinn, 
um erfðaþætti og sykursýki. Fjöldinn 
allur af íslenskum vísindamönnum 

kynntu rannsóknir sínar með fyrir-
lestrum og veggspjöldum. 

Lokahóf var haldið á föstudags-
kvöldi þar sem fimm framúrskarandi 
ungir vísindamenn voru verðlaunaðir 
fyrir rannsóknir sínar og kynningar. 
Þeirra á meðal var Ellen Alma 
Tryggvadóttir, sem kynnti rannsókn 
sem gerð var á Landspítala Háskóla-
sjúkrahúsi árin 2012-2014. Helstu 
niðurstöður hennar voru á þá leið að 
heilsusamlegt mataræði á meðgöngu 
getur dregið úr líkum á meðgöngu-
sykursýki. 

Ráðstefnan verður næst haldin í 
Toronto í Kanada dagana 10.-12. 
júní 2015. Þemað verður „Fæðu-

mynstur og fæðutengdar nálganir fyr-
ir sykursýki“ (e. „Dietary patterns 
and food based approaches in diabet-
es“). 

Höfundur er næringarfræðingur og Ph.D. 
nemi.

Svanurinn er opinbert um-
hverfismerki Norðurland-
anna. Svanurinn gerir kröfu 
til alls lífsferils vörunnar 
eða þjónustunnar og er tek-
inn út af óháðum aðilum. 
Svanurinn vottar þó ekki hrá-
efni. Merkið vottar ekki heldur 

fullunnin matvæli. Því mætti 
spyrja sig, tengist Svanur-
inn matvælum eitthvað 
yfir höfuð? 

Vottuð veitingahús
Staðreyndin er sú að Svanur-

inn vottar ýmislegt sem tengist, beint 
eða óbeint, matvælum og hefur á 
þann hátt talsverð áhrif á framboð og 
upplýsingagjöf til neytenda. Til að 
mynda geta veitingahús fengið vott-
un að uppfylltum fjölmörgum kröf-
um. Meðal þeirra er að ákveðið hlut-
fall matvæla sem er á matseðli skal 
vera með lífræna vottun. Með því að 
gera slíka kröfu vill Svanurinn stuðla 
að því að draga úr neikvæðum um-
hverfisáhrifum sem hljótast af of-
notkun skordýraeiturs í hefðbund-
inni ræktun og skerðingu líffræðilegs 
fjölbreytileika. Í viðmiðum fyrir 
veitingahús er jafnframt gerð krafa 
um að alltaf skuli vera einn græn-
metisréttur á matseðlinum. Þannig er 
hvatt til þess að dregið sé úr neyslu 
dýrakjöts, en verksmiðjuframleiðsla á 
dýrakjöti er mjög þurftafrek á vatn, 
landsvæði og orku og hefur í för með 
sér mikla losun gróðurhúsaloft-
tegunda. Þess ber að geta að Svanur-
inn endurskoðar viðmið sín á 
nokkurra ára fresti og herðir kröfurn-
ar til að ná fram sífelldum umbótum.

Efni í neytendavörum
Í neytendavörum eru oft á tíðum 
varasöm efni sem geta haft áhrif á 

heilsu manna, svo sem þalöt í plasti 
eða brómeruð eldtefjandi efni í vefn-
aðarvöru. Svanurinn reynir í viðmið-
um sínum að útiloka eða lágmarka 
notkun slíkra efna og gengur lengra 
en þau viðmið sem löggjöfin setur 
um viðunandi magn skaðlegra efna í 
vörum. Svanurinn gerir líka í vissum 
tilfellum kröfur sem snúast um efni 
sem komast í snertingu við matvæli. 
Vottaður bökunarpappír má til að 
mynda ekki innihalda perflúorefni, 
sem eru annars gjarnan notuð í 
matarumbúðir því þau hrinda frá sér 
vatni. Þessi efni brotna afar hægt nið-
ur og safnast fyrir í lífkeðjunni. Talið 
er að þau geti haft margvíslega skað-
leg áhrif svo sem verið krabbameins-
valdandi og hormónaraskandi, en 
ekki er hægt að útiloka að efnin smit-
ist yfir í matvæli. Svanurinn hefur 
nýlega mótað viðmið sérstaklega fyrir 
einnota umbúðir utan um matvæli. 
Framleiðendur slíkra umbúða þurfa 
að standast ótal strangar kröfur þar 
sem allt frá hráefnavali til efnainni-
halds eða frá orkunotkunar til lím-
tegunda er skoðað vandlega. Fyrir 
vikið bjóðast neytendum vörur sem 
innihalda færri skaðleg efni og eru 
skárri fyrir umhverfið en aðrar samb-
ærilegar vörur. Til stendur að þróa 
viðmið sérstaklega fyrir umbúðir ut-
an um vöka, svo sem mjólkurfernur. 

Neytendur vilja geta valið
Það er mikið hagsmunamál að neyt-
endum standi til boða að velja um-
hverfisvottaðar vörur eða þjónustu. 
Þá er fengin fullvissa fyrir því að búið 
að sé að lágmarka neikvæð um-
hverfisáhrif og skaðleg innihaldsefni 
eins og hægt er. Þannig sendir 
Svanurinn, fyrir hönd neytenda, skýr 
skilaboð til markaðarsins um þær 
áherslur sem við öll viljum sjá í sam-
félaginu, þ.e. færri efni og öruggari 
vörur.

Höfundur er umhverfisfræðingur og starfar 
hjá Umhverfisstofnun.

Svanurinn stuðlar að því að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum sem hljótast af of-
notkun skordýraeiturs í hefðbundinni ræktun og skerðingu líffræðilegs fjölbreytileika. 

Elva Rakel Jónsdóttir.

Elva Rakel Jónsdóttir 

Svanurinn sendir skilaboð

Til fróðleiks
»  Kaffitár var fyrst til að fá Svansvottun fyrir veitingarekstur, en öll kaffi-

hús Kaffitárs eru með Svansvottun. 

»  Nauthóll er eina Svansvottaða veitingahúsið á Íslandi. 

»  Mötuneyti Landsbankans er eina Svansvottaða mötuneyti landsins.

»  Svansvottaður bökunarpappír og kaffipokar frá Coop fást í íslenskum 
verslunum.

Ráðstefnan er haldin árlega og var þessi sú 32. í röðinni.

Birna Þórisdóttir .

Birna Þórisdóttir 

Ráðstefna um sykursýki á Íslandi
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Mundu eftir heilkornabrauðinu

Lífskorn Myllunnar uppfyllir öll skilyrði 
Skráargatsins sem einungis hlotnast 

hollustu vörunum í sínum flokki.
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Skráargatið - prentskjöl fyrir Mylluna, 2012
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Veldu Lífskorn Myllunnar

Kynntu þér heilsustefnu Myllunnar 
á myllan.is og fylgstu með okkur 

á facebook.com/Myllubraud

,,Æskilegt er að landsmenn borði meira af grófum 
heilkorna brauðum og öðrum heilkornavörum til að 
stuðla að bættri heilsu.”
- http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/
item20911/-Heilkornabraud-%E2%80%93-holla-valid

Lestu meira um heilnæmi og hollustu heilkorns á vef 
Embættis landlæknis (http://www.landlaeknir.is)

Lífskorn Myllunnar er trefjaríkt heilkornabrauð 
frá Myllunni með hátt hlutfall heilkorns. Það 
er ríkt af próteinum og inniheldur B-vítamín 
og steinefni sem eru líkamanum nauðsyn-
leg. Lífskorn er líka bragðgott og því tilvalið í 
skólanestið. Það er gott bæði með morgun-
kaffinu og í hádeginu eða bara þegar næringar 
er þörf. Með neyslu heilkorna fær líkami þinn 
nauðsynleg næringarefni, steinefni og vítamín 
sem stuðla að styrk hans og heilbrigði. 
Mundu eftir Lífskorni í næstu matvöruverslun. 
Veldu Lífskorn, trefjaríka heilkornabrauðið.

Lífskorn frá Myllunni uppfyllir öll 
skilyrði sem sett eru fyrir því að 
teljast heilkornabrauð og gott betur. 
Kynntu þér innihald Lífskorns.

Lífskorn Myllunnar er 

til í tve
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m. 

Veldu þitt uppáhalds.
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Plast er alls staðar í kringum okkur. 
Það er í húsgögnum, rafmagnstækj-
um, leikföngum, umbúðum og 
mörgu fleiru. Mikið af mat og drykk 
er pakkað og selt í plasti. Margar 
tegundir af plasti geta innihaldið 
óæskileg efni sem geta haft skaðleg 
áhrif á heilsu okkar. Sé aðgát ekki 
höfð við framleiðslu og notkun, geta 
þessi efni lekið úr umbúðunum og 
flust yfir í mat og drykk.

Margir hugsa: „Er ekki bara allt 
hættulegt í kringum okkur? Er nokk-
uð við því að gera?“ Það má hafa í 
huga að í því umhverfi sem við búum 
eru áhrif þessara efna á heilsu líkleg 
til að verða meiri við neyslu á mat og 
drykk, heldur en í gegnum öndunar-
færi og húð.

Plastefnin
Þekktustu og mest rannsökuðu efnin 
eru bisphenol A (BPA) og þalöt (pht-
halates). Vísbendingar um hugsanleg 
neikvæð áhrif efnanna á heilsu hafa 
vaxið síðustu ár og þó notkun þeirra í 
plast fyrir mat og drykk hafi farið 
minnkandi, eru þau þó enn til staðar 
í sumum tegundum. Önnur efni, 
sem einnig eru notuð við framleiðslu 
á plasti, eru t.d. antimonony, styrene, 

benzene, ethylene glycol, polybrom-
inated diphenyl ethers, teraphatic 
acid, triphenyl phosphate, diethyl-
hexyl adipate og mörg fleiri. En það 
er sama sagan með þessi efni, þau 
geta haft neikvæð áhrif á líkamsstarf-
semi.

Hvaða áhrif geta þessi 
efni haft á heilsu? 

Rannsóknir á dýrum og mönnum 
hafa bent til þess að þessi efni hafi 
tengsl við krabbamein, sykursýki 2 
og offitu. Að auki innihalda flestar 
plasttegundir efni sem geta haft 
hormónatruflandi áhrif á líkamann 
og herma eftir estrogeni. Estrogen er 
kynhormón sem gegnir mikilvægu 
hlutverki í þroska, vexti og kyn-
þroska hjá bæði konum og körlum. 
Fóstur, börn og unglingar eru því 
viðkvæmustu hóparnir. Magn efn-
anna skiptir að sjálfsögðu máli og 
þessi efni eiga samkvæmt innlendum 
reglugerðum að vera undir ákveðn-
um mörkum í öllum plastílátum og 
-filmum sem ætluð eru fyrir matvæli. 
Þá er spurning hversu virkt eftirlitið 
er, en brúsar og box koma frá ýmsum 
löndum. Þar að auki hafa nýlegar 
rannsóknir gefið til kynna að skað-

semi þessara efna geti komið fram við 
lægri styrk efnanna en áður var talið 
og þessi mörk þarf mögulega að 

lækka. Meðhöndlun á plastinu, eins 
og tími og hitastig, skiptir líka máli. 
En hvað er til ráða fyrir þá sem hafa 
áhyggjur af hugsanlegri skaðsemi 
þessara efna úr matvælaumbúðum? 
Erum við að taka óþarfa áhættu með 
heilsu okkar? 

Hvað getum við gert?
Það sem hefur mestu áhrifin á hvort 
efnin leki úr plastinu eru breytur eins 
og hitastig, súrefni, fita, sýra, basi og 
fleira. Rétt umgengni við plast er því 
mikilvæg. Til dæmis er mjög óæski-
legt að hita mat í plast boxi í ör-
bylgjuofni og drekka úr vatnsbrúsa 
sem hefur legið úti í bíl í sól í dágóð-
an tíma. Við hitun leysast efnin úr 
plastinu og fara yfir í mat og drykk. 
Ráðlegast væri að minnka notkun á 
plastflöskum og plastboxum og nota 
frekar umbúðir úr stáli, gleri, viði eða 

keramik. Þá kemst maður hjá því að 
innbyrða þessi efni og myndi það 
einnig gagnast umhverfinu.

Merkingar á plastumbúðum
Sumar plastumbúðir eru merktar en 
ekki allar. Með því að skoða merk-
ingarnar getur fólk reynt að snið-
ganga ákveðin efni sem vitað er að 
geta smitast úr plastinu. Merkingarn-
ar eru oftast staðsettar á botni um-
búðanna með númerum frá 1-7 eða 
skammstafanir á plastinu sjálfu. Oft-
ast eru númerin eða skammstöfunin 
inn í þríhyrningslaga endurvinnslu-
merki. 

Höfundur er með B.Sc. í næringarfræði og 
meistaranemi í matvælafræði.

Erla Rán Jóhannsdóttir. Plast er alls staðar í kringum okkur.

Margar tegundir af plasti geta innihaldið óæskileg efni sem geta haft skaðleg áhrif á heilsu okkar.

Oft notað í einnota plastflöskur. Plast með þessari merkingu er ekki alltaf öruggt. Rannsóknir hafa sýnt 
fram á að efni eins og antimony og fleiri geta lekið úr þessari tegund af plasti.

Talið heppilegt til geymslu á matvælum vegna þess að það er lítil áhætta á að óæskileg efni leki frá þeim.*

Inniheldur þalöt. Talið afar óhentugt við geymslu á mat og drykk.

Talið heppilegt til geymslu á matvælum vegna þess að það er lítil áhætta á að óæskileg efni leki frá þeim.*

Talið heppilegt til geymslu á matvælum vegna þess að það er lítil áhætta á að óæskileg efni leki frá þeim.*

Getur innihaldið styrene og benzene. Talið óhentugt við geymslu á mat og drykk.

Þessi flokkur nær m.a. yfir polycarbonate plast sem inniheldur BPA. En þetta er blandaður plast flokkur, 
stundum er plast úr þessum flokk blanda úr hinum flokkunum. Ef plast er merkt 7 other, þá merkir það að 
annað efni hefur verið notað í staðinn fyrir BPA eins og t.d. triphenyl phosphate. Nýlegar rannsóknir hafa 
sýnt fram á að það efni sé hugsanlega einnig hormónatruflandi. Þessi plast flokkur er talinn óhentugur fyr-
ir geymslu á mat og drykk.

Nr. 1: PET eða PETE 
(polyethylene terephthalate)

Nr. 2: HDPE (high density 
polyethylene)

Nr. 3 PVC (polyvinyl chloride)

Nr. 4 LDPE (low density 
polyethylene)

Nr. 5 PP (polypropylene)

Nr. 6 PS (polystyrene)

Nr. 7 PC eða 7 other.

*Rannsóknir hafa fundið tiltölulega háan styrk BPA og fleiri efni i matvælum sem geymd hafa verid í þessum tegundum umbúða 
þrátt fyrir að vera gefin út fyrir að vera BPA free.

Erla Rán Jóhannsdóttir

Óæskileg efni í plasti
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Fjöldinn allur af bakteríum búa í lík-
ama okkar. Þessar bakteríur eru að 
miklu leyti í meltingarveginum, oft 
nefndar þarmaflóran. Þar sinna þær 
ýmsum hlutverkum, framleiða meðal 
annars vítamín, amínósýrur, stuttar 
fitusýrur og ýmis boðefni og ensím. 
Við lifum í samlífi með þessum bakt-
eríum og ef við hugsum vel um bakt-
eríurnar okkar hugsa þær vel um 
okkur!

Þarmaflóran byrjar að myndast 
strax í fæðingu, eykst hratt eftir það 
og nær stöðugleika í kringum 2-4 ára 
aldur. Eftir það getur þarmaflóran þó 
breyst við ýmis konar lífeðlisfræðilega 
streitu, s.s. veikindi, mikla áfengis-
neyslu, mikla líkamsþjálfun og 
breytingar á mataræði sem og sýkla-
lyfjanotkun. Umhverfi og mataræði 
hafa greinileg áhrif á þarmaflóruna 
þar sem þarmaflóra barna líkist 
þarmaflóru móður og þarmaflóra 
hjóna er mjög lík. Það sem virðist 
einkenna heilbrigða þarmaflóru er 
mikil fjölbreytni bakteríutegunda og 
mikið viðnám við breytingum af 
völdum streitu. Einnig eru ákveðnar 
tegundir baktería taldar æskilegri en 
aðrar. Það sem við getum gert til að 
stuðla að heilbrigðri og fjölbreyttri 
þarmaflóru er að gefa bakteríunum 
þau efni sem þær þurfa fyrir vöxt og 
virkni (e. prebiotics) og neyta bakter-
ía af hagstæðum þarmaflórustofnum, 
bætibaktería (e. probiotics).

Næring fyrir þarmaflóruna 
Það sem þarmaflóran okkar vill helst 
borða eru trefjar. Trefjar eru kolvetni 
sem finnast í plöntum, þ.e. ávöxtum, 
grænmeti, heilkorni, baunum, fræj-
um og hnetum. Æskilegu bakteríurn-
ar í þörmunum nærast á trefjum og 
mynda stuttar fitusýrur. Þessar stuttu 
fitusýrur eru mjög mikilvægar til að 
halda þekjuvef þarmanna heilbrigð-
um. En lélegur þarmaveggur verið 
tengdur ýmsum bólgusjúkdómum. Í 
íslenskum ráðleggingum um matar-
æði er mælt með borða að minnsta 
kosti 25 grömm af trefjum á dag en 
samkvæmt síðustu landskönnun á 
mataræði borðuðu fullorðnir Ís-
lendingar að meðaltali tæp 17 
grömm af trefjum á dag. Það er því 
nægt rými til að auka við trefjaneysl-
una! Ávextir, grænmeti og vörur úr 
heilu korni eru okkar helstu trefja-
gjafar.

Bætibakteríur í matvælum
Menn hafa lengi vitað að gerlar í 
matvælaframleiðslu hjálpa til við að 
viðhalda heilbrigðum meltingarvegi. 
Lactobacillus acidophilus er líklega 
þekktasta og mest notaða bætibakter-
ían auk Bifidobacterium bifidum en 
saman eru þær notaðar í ýmis konar 
mjólkurvörur sem fá þá einkenn-
isstafina eða viðbótarheitið AB. Lact-
obacillus rhamnosus Gorbach og 

Goldin er af svipuðum toga og er sem 
dæmi í LGG. Það sem bætibakter-
íurnar gera er að styrkja heilbrigða 
þarmaflóru, hamla vöxt óæskilegra 
baktería og stuðla að gerjun trefja 
sem koma niður í þarmana og mynda 
þessar stuttu fitusýrur. Margir aðrir 
fæðutengdir þættir spila inn í sam-
setningu þarmaflórunnar, s.s. sýklalyf 
og eiturefni í landbúnaði. 

Þetta svið vísinda er mjög 
spennandi og fer þekking okkar ört 
vaxandi. Við vitum ennþá ekki nóg 
til að setja fram opinberar ráð-
leggingar um mataræði með tilliti til 
þarmaflórunnar en samkvæmt því 
sem við vitum nú þá ættum við að 

borða ríkulega af trefjum, heilkorni, 
ávöxtum og grænmeti og fá okkur 
smáskammt af mjólkurvörum með 
bætibakteríum daglega.

Höfundur er næringarfræðingur og starfar á 
Næringarstofu Landspítala.

Óla Kallý Magnúsdóttir

Hvaða áhrif hefur matar-
æði á þarmaflóruna?

Það sem þarmaflóran okkar vill helst 
borða eru trefjar.

Æskilegu bakteríurnar í þörmunum nærast á trefjum og mynda stuttar fitusýrur.

Óla Kallý Magnúsdóttir.
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Fæðuráðleggingar ætlaðar almenningi 
eru gefnar út í flestum löndum og er 
markmið þeirra að stuðla að auknu 
heilbrigði og jafnvægi í orku- og nær-
ingarefnainntöku. Þær byggja á 
niðurstöðum rannsókna og er lögð 
áhersla á hvaða fæðutegundir eru 
mikilvægar, hvers vegna og í hvaða 
magni. Fæðuráðleggingar Íslendinga 
má nálgast á vefsíðu Embættis Land-
læknis, www.landlaeknir.is, en þær 
eru reglulega endurskoðaðar.

Fyrir stuttu síðan voru gefnar út 
nýjar fæðuráðleggingar í Brasilíu, þar 
sem aðeins kveður við nýjan tón. Þar 
er mikil áhersla lögð á samveruna við 
matarborðið, að borða með athygli 
og á ferskleika hráefnisins en minni 
áhersla á fæðuflokkana sjálfa. Þar er 
tekið á máli sem á víða við, en sífellt 
fleiri versla sér tilbúinn mat í stað 
þess að búa hann til hann sjálfir frá 
grunni.

Fæðuráðleggingar Brasilíu
Fæðuráðleggingum Brasilíu er ætlað 
að koma í veg fyrir bæði vannæringu 
og ofnæringu og þeim heilsufars-
vandamálunum sem fylgja oft í kjöl-
farið. Þær samanstanda af 10 eftirfar-
andi ráðleggingum:

1. Matreiddu úr fersku hráefni 
sem er aðgengilegt og ein-
kennandi fyrir landsvæðið.

2. Notaðu olíu, fitu, sykur og salt 
í hófi.

3. Takmarkaðu neyslu á fyrirfram 
tilbúnum matvælum og 
drykkjarvörum.

4. Borðaðu reglulega, með athygli 
og í viðeigandi umhverfi.

5. Borðaðu í félagsskap annara 
eins oft og kostur er.

6. Verslaðu mat á stöðum sem 
bjóða upp á mikið úrval af 
ferskvöru. Forðastu þá staði 
sem selja að mestu leyti tilbúin 
matvæli.

7. Þróaðu getu þína og æfðu þig í 
að matreiða. Deildu og njóttu 
þess með öðrum.

8. Skipuleggðu þig svo þú hafir 
hæfilegan tíma og aðstöðu til 
að borða allar máltíðir.

9. Þegar þú ferð út að borða, 
veldu þá veitingastaði sem 
bjóða upp á nýlega matreiddar 
máltíðir. Forðastu skyndibita-
staði.

10. Verið gagnrýnin á allar auglýs-
ingar sem tengjast matvælum.

Eingöngu fyrir Brasilíubúa?
Það er ekki nauðsynlegt að búa í 
Brasilíu til að njóta góðs af þessum 

fæðuráðleggingum. Þær geta alveg átt 
við á Íslandi. Sérstaklega í því hraða 
þjóðfélagi sem við búum í, þar sem 
tímaleysi og stress hefur mikil áhrif, 
bæði á fæðuval og aðstæður máltíða. 
Fyrir utan yfirþyrmandi magn af 
upplýsingum varðandi hin ýmsu til-
búnu matvæli sem verið er að selja. 
Væri ekki ráð að fjárfesta í heilsunni 
með því að gefa okkur meiri tíma, 
velja ferskt, matreiða sjálf og njóta 

með öðrum, eins og þessar ráð-
leggingar leggja til. Mögulega gætum 
við hagnast á því til langs tíma litið. 
Það sakar allavega ekki að reyna.

Heimild: http://www.foodpolitics.com

Höfundur er næringarfræðingur og starfar 
hjá Landspítalanum Háskólasjúkrahúsi og 
Rannsóknastofu í næringarfræði við LSH og 
HÍ.

Kartöflur eru ríkar af C-vítamini, 
kalíum og fólasíni. Auk þess inni-
heldur hýðið trefjar svo það er ekki 
að spyrja að hollustu kartaflna og eru 
þær góðar og gildar sem hluti af fjöl-
breyttu og hollu fæði. 

Hvað er sólanín?
Sólanín er samheiti yfir glýkó-
alkalóíðana en það eru náttúruleg eit-
urefni sem geta myndast í kartöflum. 
Magn þessara efna er yfirleitt mest í 
hýði og spírum og fer eftir afbrigð-
um. Sólarljós, hnjask og annar skaði 
sem kartöflurnar geta orðið fyrir 
stuðla að myndun sólaníns.

Svokölluð „græna“ myndast í kar-
töflunum þegar þær eru geymdar í 
ljósi. Tengsl eru á milli myndunar á 
þessari „grænu“ og glýkóalkalóíða í 
kartöflum. Ef magn þessara efna nær 
yfir ákveðinn styrk í kartöflum 
(200mg/kg) eru þær ekki taldar 
viðunandi til neyslu vegna eiturefn-
anna. 

Hvaða áhrif getur sólanín haft?
Meðal áhrifa sem þessi eiturefni hafa, 
ef þeirra er neytt í of miklu magni, 
eru meltingartruflanir og í verstu til-
fellum geta þau haft neikvæð áhrif á 
taugakerfið. Talið er að inntaka yfir 2 
mg/kg geti valdið eitrun. Einkenni 
eitrunar eru uppköst, niðurgangur, 

magaverkir, sinnuleysi, slappleiki og 
meðvitundarleysi. 

Ekki er þó ástæða til að hætta að 
borða kartöflur eða sniðganga þær, 
heldur einungis að hafa þetta í huga 
þegar við veljum kartöflurnar okkar. 
Á vef Matvælastofnunar má finna 
ráðleggingar er varða sólanín í kart-
öflum en þar segir meðal annars:

Framleiðendur og pökkunaraðilar 
eiga að flokka grænar kartöflur frá í 
framleiðslu.

  Pökkunaraðilar verða að sjá til 
þess að kartöflurnar séu geymd-
ar í myrkri meðan þær stoppa 
hjá þeim.

  Verslanir verða að sjá til þess að 
sem minnst lýsing sé á kartöfl-
um meðan þær eru í búðinni, 
t.d. geyma þær í dimmum köss-

um sem viðskiptavinir taka úr 
eða dökkum umbúðum.

  Neytendur ættu að geyma kart-
öflur á dimmum stað heima 
fyrir.

 Varist að borða skemmdar og/
eða grænar kartöflur.

Höfundur er matvælafræðingur.

Nýjar íslenskar kartöflur.

Valgerður Lilja Jónsdóttir.

Verslaðu mat á stöðum sem bjóða upp á mikið úrval af ferskvöru.  
Mynd af vefsíðunni www.all-free-download.com.

Þróaðu getu þína og æfðu þig í að matreiða.

Ellen Alma Tryggvadóttir.

Ellen Alma Tryggvadóttir

Nýjar brasilískar ráðlegg ingar 
– njóttu gæða matar í góðum félagsskap

Valgerður Lilja Jónsdóttir 

Sólanín í kartöflum
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Undanfarin ár hefur verið markviss 
vinna í gangi innan eldhúss og mat-
sala Landspítala (ELM) með það að 
markmiði að gera starfsemina um-
hverfisvænni. Einn liður í þeirri 
vinnu er að minnka lífrænan úrgang 
en unnið er að fleiri þáttum og stefnt 
að því að starfsemin fái umhverfis-
merkið Svaninn fyrir áramót.

Máltíðir og næring
Máltíðir fyrir sjúklinga byggja á 
þremur megin næringarráðleggingum 
og eru 15-20 mismunandi matseðlar 
matreiddir í hádegi og að kvöldi fyrir 
700-800 sjúklinga sem eru á um 50 
deildum innan Landspítala (LSH). 
Máltíðir fyrir starfsmenn eru um 
2000 á dag og byggja á næringarráð-
leggingum landlæknis fyrir almenn-
ing. Starfsmenn geta valið á milli 
kjöt- eða fiskmáltíðar annars vegar 
eða grænmetisréttar sem alltaf er í 
boði í öllum 10 matsölum LSH sem 
staðsettir eu víðsvegar í Reykjavík og 
Kópavogi. 

Aðferð við að minnka úrgang 
Á Landspítala fellur til mikill úr-
gangur eða um 3,2 tonn á dag. Þar 
af er um 100 kg flokkaður pressaður 
lífrænn úrgangur frá eldhúsi og mat-
sölum spítalans. Við ákváðum að 
byrja á að skoða allt sem við ráðum 
vel við innan ELM áður en við för-
um að vinna með deildum og við-
skiptavinum. Farið var í gegnum 
starfsemina, frá skipulagningu og 
framleiðslu til afhendingar vöru og 
endurmats en ELM framleiðir um 
1,5 tonn af mat á dag sem skiptist í 
4500 máltíðir og kaupir til þess mat-
væli fyrir 360 milljónir á ári. Farið 
var yfir grunnskipulag og matseðill 
skilgreindur nákvæmar fram í tím-
ann. Uppskriftir voru yfirfarnar, 
rýrnun metin og allt skráð í fram-
leiðslukerfi ELM sem reiknar inn-
kaupaþörf og lokamagn. Skilgreina 
þurfti nákvæmlega hvaða matvæli 
eru keypt og í hvaða pakkninga-
stærðum og skrá nákvæmlega inn í 
innkaupakerfi sem heldur utan um 
lagerstöðu á hverjum tíma. Öll inn-
kaup eru rafræn og byggð á lager-
stöðu og framleiðsluáætlun sem gerð 
er í framleiðslukerfi ELM. Mikil 
áhersla hefur verið á að bera saman 
framleiðsluáætlanir og rauntölur og 
að vigta afganga til að sjá hvort 
skammtastærðir eru réttar og hvort 
matseðill er að henti. viðskiptavin-
um.Bæði með mælingum á magni 
afganga og ánægju sjúklinga og 
starfsmanna með máltíðaþjónustu. 
Starfsmenn í matargerð hafa verið 
duglegir að finna upp nýjar leiðir til 
að nýta þau matvæli sem til falla í 
matargerðinni og alla afganga sem 
mögulegt er að nýta til að minnka 
úrgang. 

Árangur 
Á þremur árum hefur matvælaúr-
gangur frá eldhúsi, matsölum og 
sjúklingum minnkað um 40% í 
frameiðslueldhúsi eða um 50 kg á 
dag að meðaltali, samtals 20 tonn á 
ári. Við erum ánægð með þann ár-
angur, en þó fer enn forgörðum um 
10% af þeim mat sem ELM fram-

leiðir. Það eru 450 skammtar á dag af 
4500 eða um 44 tonn af lífrænum 
úrgangi af um það bil 440 tonnum, 
framleiddum á ári. Næstu skref eru 

að vinna með deildum sjúkrahússins 
og starfsmönnum í að panta rétt fæði 
í réttu magni og nýta afganga. 
Meginmarkmið þeirrar vinnu er bet-

ur nærðir sjúklingar því ef sjúklingur 
fær mat sem hentar honum er lík-
legra að hann nærist vel. 

Höfundur er deildarstjóri eldhúss og matsala Landspítala.

Heiða Björg Hilmisdóttir.

Heiða Björg Hilmisdóttir

Eldhús Landspítala 
og umhverfisvernd 
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Fullyrðingar geta verið gagnlegar við 
markaðssetningu matvæla, bæði fyrir 
seljendur til að koma áleiðis skilaboð-
um um eiginleika og samsetningu 
vara og fyrir neytendur við val á mat-
vælum. En þar sem þessar upplýs-
ingar eru ekki að koma frá hlutlaus-
um aðilum er mikilvægt að regluverk 
tryggi að neytendur séu ekki blekktir. 

Hvað er fullyrðing?
Í hugum margra er fullyrðing einhver 
yfirlýsing þar sem fast er á kveðið um 
að tiltekið efni eða vara hafi ákveðna 
eiginleika. Í skilningi þeirra reglna 
sem gilda um fullyrðingar hér á landi 
sem og annars staðar í Evrópu er 
hugtakið fullyrðing víðara og nær 
bæði yfir beinar fullyrðingar og það 
þegar gefið er í skyn eða látið er að 
því liggja að matvæli eða innihalds-
efni þess hafi tiltekna eiginleika. Full-
yrðing eins og „efnið X er talið hafa 
jákvæð áhrif á sjón“ eða frásögn 
einstaklings um að hann hafi notað 
vöruna X og það hafi haft góð áhrif á 
sjón þurfa því að lúta sömu reglum 
og fullyrðingin „efnið X hefur jákvæð 
áhrif á sjón“ séu þær notaðar við 
kynningu á matvælum.

Sjúkdómsfullyrðingar
Fullyrðingar og tilvísanir um að mat-
væli eða innihaldsefni þeirra hafi 
lækningamátt, geti fyrirbyggt eða 
unnið á sjúkdómum manna, s.k. 
sjúkdómsfullyrðingar, eru óleyfilegar. 
Dæmi um slíkt eru „gegn kvefi“ og 
„minnkar bólgur og gigtareinkenni“. 

Heilsufullyrðingar
Heilsufullyrðingar eru fullyrðingar 
og tilvísanir sem tengja saman mat-
væli eða innihaldsefni þeirra og 
heilsu/heilbrigði. Heilsufullyrðingar 
geta ýmist verið ósértækar full-

yrðingar um að vara sé „holl“ eða sér-
tækari fullyrðingar sem tengja mat-
væli við hlutverk efnis í vexti, þrosk-
un og starfsemi líkamans, sálræna eða 
atferlislega starfsemi, megrun og 
þyngdarstjórnun eða frammistöðu í 
íþróttum. Vöruheiti geta falið í sér 
heilsufullyrðingu. 

Aðeins má nota heilsufullyrðingar 
séu þær á lista yfir leyfilegar heilsu-
fullyrðingar. Algengast er að heilsu-
fullyrðingar séu leyfðar fyrir tiltekin 
innihaldsefni, en ekki fyrir vörur. 
Heilsufullyrðingar sem leyfðar eru 

fyrir ákveðin innihaldsefni má ekki 
yfirfæra á vöruna sjálfa. T.d. er leyfð 
fullyrðing „C-vítamín eykur upptöku 
járns“. Þá má ekki fullyrða um vöru 
sem inniheldur C-vítamín „varan X 
eykur upptöku járns“. 

Staðan á markaðnum, 
hverjir bera ábyrgðina?

Regluverk er til staðar sem gildir um 
fullyrðingar í allri kynningu matvæla, 
hvosrt sem það eru upplýsingar á 
umbúðum, í auglýsingum eða 
annarri kynningu. Ábyrgðin á því að 

reglunum sér fylgt er alltaf hjá fyrir-
tækjunum sjálfum. Ljóst er að víða er 
pottur brotinn hvað þetta varðar og 
sjást fullyrðingar sem ekki eru í sam-
ræmi við reglur. Allt síðan í desember 
2012 hefur verið í gildi listi um 
heilsufullyrðingar sem heimilt er að 
nota. Á heimasíðu Matvælastofnunn-
ar, www.mast.is, er að finna upplýs-
ingar um reglurnar og leiðbeiningar 
um rétta notkun næringar- og heilsu-
fullyrðinga. Fyrirtæki eru hvött til að 
kynna sér reglurnar og gera betur í að 
framfylgja þeim í því augnamiði að 

koma réttum upplýsingum til skila til 
neytenda.

Höfundur er lífefnafræðingur og starfar sem 
sérfræðingur hjá Matvælastofnun.

Þann 15. september síðastliðinn flutti 
Dr. Hans Rosling, töframaður töl-
fræðinnar eins og hann er kallaður, 
hvetjandi fyrirlestur fyrir almenning í  
Hörpunni um stöðu um stöðu heil-
brigðismála í heiminum. Hann vakti 
mikla lukku áhorfenda og tókst Ros-
ling að hrífa salinn með skemmtilegri 
framsetingu sinni á tölfræðilegum 
gögnum. Hans Rosling er læknir og 
prófessor í alþjóðaheilbrigðisvísindum 
við Karolinska Institutet í Stokkhólmi 
og hefur hann vakið heimsathygli fyr-
ir framsetningu sína á tölfræðigögn-
um með gagnvirkri og sjónrænni graf-
ík sem byggir á hans eigin forriti, 
Gapminder. 

Rosling hóf kynningu sína á því að 
setja áhorfendur í eins konar próf, þar 
sem hann varpaði fram spurningum 
um m.a. fólksfjölda, heilsu, tekjur, fá-

tækt og lífslíkur í heiminum. Áhorf-
endur tóku þátt og svöruðu spurning-
um hans með rafrænum hætti. Þegar 
kom að því að fara yfir svörin  kom á 
daginn að áhorfendur gerðu sér ekki 
grein fyrir stöðunni í heiminum. Svör 
áhorfenda varðandi alþjóðaheilbrigði 
voru svipuð því sem Svíar og Norð-
menn höfðu svarað. En svörin eiga 
það sameiginlegt að vera svartsýnni en 
raunveruleikinn ber vitni um. Þró-
unarlöndin eru ekki lengur heil 
heimsálfa eða eitt stórt landsvæði, 
ungbarnadauði í Afríku er ekki eins 
algengur og hann var árið 1900 þó 
hann sé það í einstaka löndum innan 
heimsálfunnar. Vandamál heimsins 
eru þó ekki horfin, þau hafa þróast og 
þarf að fylgja þeirri þróun eftir.

Aukið fæðuframboð 
með auknu þróunarstigi

Á heimasíðu Gapminder, www.gapm-

inder.org/world, er hægt að skoða 
ýmsar tölfræðilegar upplýsingar varð-
andi heilsu manna í heiminum. Þegar 
skoðað er samband fæðuframboðs í 
kkal/einstakling á dag á móti þróunar-
stuðli (e. Human Development Index), 
sem byggir á þremur þáttum, heil-
brigði, menntunarstigi og lífskjörum, 
fæst línulegt graf frá árunum 1980-
2007. Grafið sýnir ákveðið mynstur. Í 
löndum með háan þróunarstuðul er 
fæðuframboð hátt, til að mynda er Ís-
land mjög ofarlega í bæði þróunar-
stuðli og fæðuframboði. Áhugavert er 
að skoða breytingarnar milli ára, þar 
sem þróunarstuðull landa á van-
þróaðri svæðum heimsins hækkar 
milli ára, t.d. Kína, Brasilía, Suður 
Afríka, Indland og Saudi-Arabía. 
Þetta er aðeins lítið dæmi um áhuga-
verðar staðreyndir á alþjóða vettvangi 
sem gefa okkur nýja sýn á heiminn. 

Höfundur er næringarfræðingur og kennari. 

Breytingar á fæðuframboði ýmissa landa á móti breytingum á þróunarstuðli frá árinu 
1980 til ársins 2007. Mynd: www.gapminder.org.

Hafdís Helgadóttir.

Hafdís Helgadóttir

Mistúlkuð heimsímynd? 

Katrín Guðjónsdóttir.

Katrín Guðjónsdóttir

Heilsufullyrðingar 
– gerum betur!

Frá stofnun SS, 28. janúar árið 1907, hefur fyrirtækið verið í 

fararbroddi á sviði matvælaframleiðslu – og aldrei sem nú. 

Íslendingar treysta SS til að framleiða aðeins gæðamatvöru.

Uppistaðan í hráefninu 
sem SS notar er upprunnin 
úr hreinni náttúru Íslands
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Í nútíma þjóðfélagi hafa neytendur 
úr miklu vöruframboði að velja og 
gera sífellt meiri kröfur sem m.a. eru 
byggðar á auknu upplýsingaflæði. Á 
flestum mörkuðum er ekki lengur 
eingöngu keppt í verði heldur skipta 
gæði, þjónusta og samfélagsábyrgð 
nú sífellt meira máli. Þau fyrirtæki 
sem lifa af í sterku samkeppnisum-
hverfi eru þau fyrirtæki sem aðlaga 
sig að kröfum á hverjum tíma og 
reka fyrirtæki sín af ábyrgð gagnvart 
samfélaginu þ.e neytendum, hags-
munaðilum, eftirlitsaðilum, um-
hverfinu, starfsfólki og eigendum.

Fyrirtæki sem þróast ekki og að-
lagar ekki sinn rekstur að breytingum 
á hugsunarhætti og lífsstíl, dragast 
aftur úr og verða undir í samkeppn-
inni. Valið er hjá neytendum og er úr 
nægu að velja. Það er þó ekki nóg að 
aðlaga vöruframboð að eftirspurn 
heldur verður einnig að tryggja að 
neytendur geti á sem bestan hátt tek-
ið upplýstar ákvarðanir um val. Öl-
gerðin Egill Skallagrímsson er eitt 
stærsta sölu og markaðsfyrirtækið á 
landinu og berum við því mikla 
ábyrgð. Við, eins og aðrir, finnum 
fyrir ákveðnum breytingum á neyslu, 
t.d þar sem sala á sykruðum gos-
drykkjum er að dragast saman á með-
an neysla á kolsýrðu vatni eykst. 
Breytt vöruúrval hjá okkur verður til 
þess að við erum ekki eins viðkvæm 
fyrir neyslubreytingum og getum 
betur mætt þeim. Það er markmið 
okkar og framtíðarsýn að verða fyrsta 
val neytenda og viðskiptavina. Til 
þess að ná því verðum við að haga 
framboði í samræmi við eftirspurn og 
tryggja að gæðum sé aldrei fórnað, 
gæði á vörum í gegnum allt fram-
leiðsluferlið og gæðum í sölu og 
kynningum á vörum, þar á meðal 
upplýsingar til neytenda. Kröfur um 
upplýsingar til neytenda hafa aukist 
undanfarin ár sem er gott bæði fyrir 
framleiðendur/innflytjendur og neyt-
endur. Neytendur geta frekar tekið 
upplýstari ákvarðanir og merkingar 
og eftirlit veitir fyrirtækjum aukið að-
hald sem hlýtur að bæta enn frekar 
framleiðsluhætti.

Samfélagsábyrgð
Fyrirtækjarekstur snýst ekki bara um 
EBITDA og fjárstreymi. Jim Collins, 

höfundur bókarinnar ,,Good to 
Great“ hitti naglann á höfuðið þegar 
hann sagði ,,í góðum fyrirtækum 
verður hagnaður og sjóðsstreymi eins 
og blóð og vatn fyrir heilbrigðan lík-
ama, bæði lífsnauðsynlegt en ekki til-
gangur lífsins.“ Fyrirtæki sem horfa 
fram á veginn þurfa æðri tilgang og 
þurfa að starfa með leyfi frá samfé-
laginu og af ábyrgð. 

Einföld skýring á samfélagsábyrgð 
er það sem fyrirtæki leggur til samfé-
lagsins umfram það sem því ber laga-
leg skylda til að gera. Þetta snýr að 
öllum þáttum rekstrar og þess að 
hugsa lengra en til næsta ársfjórðungs. 

Á 100 ára afmæli Ölgerðarinnar 
árið 2013 settum við okkur 100 ný 
markmið í samfélagsábyrgð. Merk-
ingar samkvæmt viðmiðunarneyslu-
gildum eru eitt þessara 100 atriða 
sem ýmist snúa að umhverfinu, sam-
félaginu, markaðnum eða fyrirtæk-
inu. Hvert fyrirtæki verður að finna 
hvar samfélagsábyrgð þess liggur út 

frá rekstri, vöruframboði og sambæri-
legum þáttum. Fyrir fyrirtæki eins og 
Ölgerðina, sem framleiðir m.a. vörur 
eins og gosdrykki og bjór og flytur 
inn snakk og sælgæti, er þetta enn 
meiri áskorun og í raun enn ríkari 
krafa lögð á samfélagsábyrgð. Fram-
angreint eru allt vörur sem geta haft 
neikvæð áhrif, sé þeirra neitt í óhófi. 

Því leggjum við okkur fram við að 
þekkja hvar ábyrgð okkar liggur og 
bregðast við. Þess vegna er það heil-
brigð skynsemi að sýna ábyrgð og 
hluti af heilbrigðum fyrirtækjarekstri. 
Við verðum að skilgreina markmið 
okkar í víðara samhengi en áður og 
sem hluta af því samfélagi sem við 
ætlum að starfa í næstu 100 árin. 
Samfélagsábyrgð er því grundvöllur 
góðs reksturs.

Niðurstaða
Sama í hvernig rekstri fyrirtæki eru 
þá skiptir tryggð viðskiptavina miklu 
máli. Ef fyrirtæki gera rétt gagnvart 
sínum viðskiptavinum og neytendum 
þá er það líklegra til að tryggja lang-
tíma viðskipti og gott viðskiptasam-
band. Fyrirtæki eru því líklegri til að 
lifa lengur ef þau starfa með leyfi 
neytenda og bregðast við þörfum og 
eftirspurn. Hagsmunir neytenda eru 
því svo sannarlega hagsmunir fyrir-
tækja sem starfa af ábyrgð og horfa 
fram á veginn. 

Höfundur er gæða- og öryggisstjóri hjá 
Ölgerðinni Egill Skallagrímsson.

Kröfur um upplýsingar til neytenda hafa 
aukist undanfarin ár.

Sala á sykruðum gosdrykkjum er að 
dragast saman á meðan neysla á kolsýrðu 
vatni eykst.

Erla Jóna Einarsdóttir

Geta hagsmunir neytenda og 
framleiðenda farið saman?

Fyrirtæki sem þróast ekki og aðlagar ekki sinn rekstur að breytingum á hugsunarhætti og lífsstíl, dragast aftur úr og verða undir í 
samkeppninni. Ljósm. Lárus Karl Ingason.

Erla Jóna Einarsdóttir.

Matvæladagur 
MNÍ 2014

FlexiClog er með sérhannað innlegg sem styður við 
fótinn og hjálpar þannig til við að halda líkamanum  
í réttri stöðu.  
Verð kr. 12.900,- m.vsk.

FLEXI CLOG
Hágæða vinnuskór fyrir fagfólk 

í eldhúsi og mötuneyti

Veit á vandaða lausn

Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16. Opið mán - fös 8.30 - 17.00
Fastus ehf.   •   Síðumúli 16   •   108 Reykjavík   •    Sími 580 3900   •    www.fastus.is
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Við viljum telja okkur trú um að við 
séum við fulla stjórn þegar við tökum 
ákvarðanir í matvöruversluninni. Því 
miður er málið ekki svo einfalt. Jafn-
vel vel upplýst fólk er líklegt til að 
falla fyrir tilboðum og markaðssetn-
ingu inni í verslunum. Það er ekki 
síst vegna þess að sú ákvörðun hvað á 
að kaupa í matinn er, þrátt fyrir að 
virðast oft erfið, ekki mikilvæg 
ákvörðun og því auðvelt að hafa áhrif 
á hana. 

Hefðbundin matvöruverslun er 
eitt flóknasta umhverfi sem skynfæri 
okkar þurfa að takast á við; litir, lög-
un, lykt, hljóð, stærð, texti, tölur og 
annað fólk eru meðal þess áreitis sem 
heilinn þarf að vinna úr. Vinnslu-
minni mannsins er sagt vera tak-
markað við að geta unnið úr sjö +/- 
tveimur hlutum í einu. Í stórri mat-
vöruverslun geta verið upp undir 
30.000 vörutegundir í boði og því 
segir sig sjálft að ekki er möguleiki 
fyrir heilann að vega og meta alla 
kosti á vitrænan hátt. Í þessu um-
hverfi reyna neytendur að taka skyn-
samlegar ákvarðanir sem taka mið af 
heilsu fjölskyldunnar, fjölbreytni og 
sérþörfum í mataræði. Ofan á það 
bætast svo kröfur um samfélagslega 
ábyrg innkaup sem ekki ógna um-
hverfinu. Við svona flóknar aðstæður 
er heilaberkinum e. prefrontal cortex 

gert illmögulegt að starfa, en hans 
hlutverk er meðal annars að taka 
gagnastýrðar e. bottom-up ákvarðanir, 
byggðar á ítarlegri upplýsingaleit og 
mati á kostum og göllum. Þess í stað 
erum við líkleg til að taka mun frum-
stæðari ákvarðanir sem byggja á inn-
sæi eða lítilvægum þumalfingursregl-
um, svo sem lit, vörumerki eða slag-
orðum. Slíkar ákvarðanir eru hugar-
stýrðar e. top-down. Þetta vita versl-
unarstjórar og markaðsfólk og geta 
því stýrt neysluhegðun okkar með 
því að notfæra sér hve hugsunarlaus 
við í raun erum í matvöruverslunum. 

Skipulag matvöruverslana
Matvöruverslanir eru skipulagðar 
með það í huga að viðskiptavinurinn 
kaupi sem mest, að hann verði sem 
lengst inni í búðinni og mæti sem 
flestum tilboðum, enda er það hlut-

verk verslunarinnar að skila hagnaði. 
Skipulag gönguleiða matvöruverslana 
er ekki tilviljun háð. Mikil markaðs-
fræði og rannsóknir liggja að baki því 
hvernig best er að stilla vörum upp til 
að hámarka sölu. Til að mynda stilla 
langflestar matvöruverslanir grænmeti 
og ávöxtum upp við innganginn. 
Þannig fá viðskiptavinir á tilfinn-
inguna að verslunin bjóði upp á 
ferskan varning. Ef það fyrsta sem þið 
mætið í verslun eru staflar af þvotta-
dufti eða kattasandi verður upplifun-
in allt önnur. Margar verslanir, sér í 
lagi þær sem baka brauð á staðnum 
hafa bakaríið nálægt innganginum. 
Það er vegna þess að um leið og fólk 
finnur bökunarilm af kanilsnúðum 
eða hvítlauksbrauði eykst matarlystin, 
sem aftur veldur því að fólk kaupir 
meiri mat. Staðsetning mjólkur-
varnings innst í versluninni er heldur 

ekki tilviljun. Langflestir sem eiga er-
indi út í búð eiga erindi í mjólkur-
kælinn. Með því að leiða viðskipta-
vini sem lengsta leið í þá átt, tryggir 
verslunarstjórinn að viðskiptavinur-
inn gangi fram hjá sem flestum til-
boðskörfum og hilluendum, sem eru 
notaðir til þess að varpa ljósi á til-
tekna vörutegund. Öll þessi markaðs-
brögð byggja á því að kauphegðun 
okkar er meira eða minna ómeðvituð 
og er hugarstýrð en ekki gagnastýrð. 

Kauphegðun
Langflest kaupum við bara það sem 
við erum vön að kaupa, það krefst 
lítillar orku og hugsunar og hefur 
virkað hingað til – sú hegðun hefur 
verið umbunuð e. reinforced. Vegna 
þess hve rækilega vanabundin hegð-
un hefur verið skilyrt er afar erfitt að 
breyta henni. Þegar við erum orðin 

vön útliti, lögun og staðsetningu til-
tekinnar vöru getum við gengið að 
henni nokkurnveginn hugsunarlaust. 
Bara það að setja vöru í nýjar um-
búðir eða færa hana á nýjan stað get-
ur gert trygga neytendur órólega, þeir 
þurfa þá að virkja heilabörkinn til 
þess að vega og meta hvort þetta sé í 
raun varan sem þeir eru vanir að 
kaupa og það er meiri vinna en við 
viljum leggja á okkur í búðinni. 

Hönnun umbúða
Auðvelt er að blekkja neytendur með 
hönnun umbúða, jafnvel þá sem telja 
sig vera meðvitaða neytendur. Gott 
dæmi um það er svokallaður græn-
þvottur e. greenwashing sem beitt er 
til þess að villa um fyrir fólki sem vill 
kjósa umhverfisvæna og/eða náttúru-
lega afurð. Hann felst í því að skapa 
vöru náttúrulega ímynd t.d. með því 
að skreyta umbúðir með grænleitri 
náttúru og slagorðum svo sem 
„Natural“, óháð innihaldi vörunnar. 
Á sama hátt er auðvelt að dulbúa 
upplýsingar um raunverulegt nær-
ingarinnihald vörunnar.

Mikill þrýstingur er nú til dags 
settur á að neytendur séu meðvitaðir 
og taki sjálfir ábyrgð á eigin heilsufari 
með því að velja réttu matvöruna. 
Eins og sjá má á þessari upptalningu 
er þó illmögulegt fyrir velmeinandi 
fólk að velja „rétt“ í hvert sinn sem 
það kaupir í matinn. Eigi neytendur 
að eiga kost á því að velja sem 
hollastan mat er því mikilvægt að 
varpa hluta ábyrgðarinnar yfir á selj-
endur og framleiðendur varnings. 

Höfundur er dósent í félagssálfræði við 
sálfræðideild Háskóla Íslands.

Matvöruverslun með ofgnótt úrvals. Ragna Benedikta Garðarsdóttir.
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Ragna B. Garðarsdóttir

Af hverju veljum við eins og við veljum?

Þurfum við upplýsingar um matinn 
okkar? Er ekki bara nóg að sjá hvern-
ig hann lítur út og fá upplýsingar um 
að hann sé bragðgóður? Kannski er 
það nóg fyrir suma. En ef við ætlum 
að taka ábyrgð á eigin heilsu og ger-
um líka kröfu um að vita hvaða hrá-
efni eru notuð og viljum bera saman 
vörur, þurfum við að vita meira. 
Hvaðan kemur matvaran? Hvernig á 
að geyma vöruna og hvað geymist 
hún lengi. Hvert á að leita með 
athugasemd eða fyrirspurn um vör-
una? Ótal fleiri atriði er áhugavert og 

mikilvægt fyrir okkur að vita, ekki 
síst í ljósi þess hve mikil áhrif val 
neytenda hefur á vöruþróun matvæla 
og á þróun umhverfismála.

Lesum við merkingar?
Áður fyrr voru matvæli framleidd á 
heimilum og vitað hvað í þau fór, en 
nú treystum við á að fá matvæli að 
mestu tilbúin í næstu verslun. Flest 
okkar kaupa tilbúin matvæli sem 
koma úr alls konar hráefnum, víða að 
úr heiminum s.s. morgunkorn, sósur 
og frosna tilbúna rétti. Við þurfum 
því að fá upplýsingar með þeim.

En þýðir eitthvað að setja allar 
þessar upplýsingar á matvörurnar? Er 
þetta ekki alltof mikil fyrirhöfn og 
kostnaður fyrir fyrirtækin? Lesum við 

merkingar? Tíminn sem við gefum 
okkur til að velja vöru í verslun er 
talinn í sekúndum, líklega aðeins 
lengri þegar við veljum vöru sem við 
þekkjum ekki. Svo skoðum við vör-
una kannski betur þegar við notum 
hana og ákveðum þá hvort við kaup-
um hana aftur.

Hvaðan koma reglurnar? 
Nýtast þær neytendum?

Það er pólitísk ákvörðun sem ræður 
því hvaða upplýsingar er skylt að gefa 
um matvæli. Ísland er aðili að EES 
samningnum við Evrópusambandið 
og hefur þannig skuldbundið sig til 
þess að innleiða flestar reglur sem þar 
eru ákveðnar um merkingar og aðrar 
upplýsingar um matvæli. 

Til þess að við neytendur getum 
nýtt okkur upplýsingarnar sem við 
eigum rétt á, þurfa fyrirtækin að vera 
nákvæm í að framfylgja reglum og 
gæta þess að upplýsingarnar séu rétt-
ar, læsilegar og þannig að við getum 
numið þær fljótt.

Hvaða reglur gilda?
Í stað núgildandi reglugerða um 
merkingu matvæla mun ný reglugerð 
um miðlun upplýsinga um matvæli 
til neytenda taka gildi í desember 
n.k. Þar kemur fram hvaða upplýs-
ingar er skylt að gefa um matvörur til 
neytenda og stóreldhúsa og að upp-

lýsingarnar þurfa að berast milli fyrir-
tækja í matvælakeðjunni. Reglu-
gerðin nær yfir allar upplýsingar sem 
gefnar eru um matvæli, bæði merk-
ingar þeirra og upplýsingar sem gefn-
ar eru valfrjálst s.s. á vefsíðum og 
auglýsingum. 

Meðal breytinga sem koma með 
nýju reglugerðinni er að geymsluþol 
verður ýmist merkt með „Best fyrir“ 
eða „Notist eigi síðar en“. Skýr 
greinarmunur verður gerður á notk-
un hugtakanna og gert er ráð fyrir að 
leyfilegt verði að dreifa matvælum 
áfram þó „Best fyrir“ dagsetning sé 
liðin, enda eiga þau matvæli að vera 
áfram örugg til neyslu. Þetta getur 
orðið til þess að matarsóun minnki. 
Hins vegar eiga matvæli, sem geta 
orðið varasöm til neyslu eftir ákveðin 
tíma, að merkjast með síðasta notk-
unardegi þ.e. „notist eigi síðar en“ og 
ekki verður leyfilegt að dreifa þeim 
matvælum eftir dagsetninguna. 

Að lokum skal bent á að ákvæði 
um merkingar matvæla eru í ýmsum 
öðrum reglugerðum s.s. reglugerð 
um næringar- og heilsufullyrðingar 
og reglugerðum um barnamat, 
aldinsafa, kjötvörur og aukefni.

Höfundur er matvælafræðingur á 
Matvælastofnun.

Jónína Þ. Stefánsdóttir. 

Jónína Þ. Stefánsdóttir 

Þurfum við upplýsingar um matinn okkar?

Áður fyrr voru matvæli framleidd á heimilum og vitað hvað í þau fór en nú treystum 
við á að fá matvæli að mestu tilbúin í næstu verslun.

Matvæladagur 
MNÍ 2014



Maðurinn er háður stöðugum að-
gangi að mat til að tryggja tilvist sína. 
Þó svo að umræða um þessi grunn-
forsendu tilvistar sé ævaforn var 
fæðuöryggi (e. food security) ekki 
skilgreint fyrr en á matvælaráðstefnu 
matvælastofnunar Sameinuðu þjóð-
anna (FAO) 1974. Inntak hugtaksins 
snerist í upphafi um aðgang þjóða að 
mat til að tryggja sig gegn vaxandi 
eftirspurn og náttúrulegum sveiflum 
í framboði. 

Á undanförnum áratugum hefur 
umræða um fæðuöryggi beinst æ me-
ir að aðgangi einstaklinga að mat. Í 
dag skilgreinir FAO fæðuöryggi sem 
stöðugan aðgang allra að nægilegum, 
öruggum og næringarríkum mat til 
að mæta næringarþörfum sínum. 
Þróun hugtaksins endurspeglar þró-
un hagkerfis heimsins í átt til heims-
væðingar (e. globalization), sem gerir 
þjóðir hver annarri háðar um aðföng, 
og aukinnar áherslu á einstaklinginn. 
Hagræðið sem sérhæfing færir í för 
með sér er verulegt og gríðarlegur 
kostnaður er því samfara að allar 
þjóðir tryggi algerlega óháða inn-
lenda matvælaframleiðslu. Mun 
meira aðkallandi og raunhæfara er að 
beina sjónum okkar að fæðuöryggi 
einstaklinga, eins og FAO hefur gert.

Vistspor matvælafram-
leiðslukerfi heimsins

Hér er þó ástæða til að staldra við. 
Spár um mannfjölda gera ráð fyrir að 
mannkynið muni telja um 9 millj-
arða um miðja þessa öld. Jákvæð 
efnahagsþróun í heiminum hefur í 
för með sér að stöðugt fleiri jarðarbú-
ar hafa ráð á að leyfa sér neyslu á 
fæðu úr dýraríkinu. Þannig áætlar 
FAO að frumframleiðsla matvæla 
þurfi að aukast um nær 80% til að 
fullnægja neysluþörfum fram á miðja 
þessa öld. Á sama tíma er ljóst að nú-
verandi matvælaframleiðslukerfi 
heimsins byggir á ósjálfbærum fram-
leiðsluaðferðum. Vistspor núverandi 
matvælaframleiðslukerfis heimsins er 
metið samsvara um 1,5 jörð. Óþarfi 
er að tíunda hvaða afleiðingar það 
mundi hafa að auka frumframleiðslu 

matvæla um 80% með óbreyttum 
framleiðsluaðferðum. Jörðin mun 
einfaldlega ekki standa undir því 
nema í skamman tíma. Lykilauðlind-
ir landbúnaðarins, sem eru þegar 
undir verulegu álagi, er t.d. jarðveg-
ur, vatn, og fosfór, svo ekki séu 
nefndar orkuauðlindirnar. Á sama 
tíma stendur mannkynið frammi fyr-
ir umhverfisvandamálum sem munu 
að öllum líkindum gera mat-
vælaframleiðslukerfinu erfiðara fyrir 
að sinna hlutverki sínu, s.s. loftslag-
breytingum. Kannski er þörf á 
endurskoðun hugtaksins um fæðuör-
yggi – fæðuöryggi mannkyns. 

Þörf er á breytingum
Verkefnið er ærið en tækifæri til að-

gerða eru veruleg. Skilningur okkar á 
vandamálunum hefur aldrei verið 
meiri sem og 
tæki til lausn-
ar. Mat-
vælafram-
leiðsla heims-
ins er þegar 
umtalsvert 
meiri en þörf-
in. Mikið 
magn matvæla 
fer ekki til manneldis. Fleiri þjást af 
offitu en af vannæringu. Hægt væri 
að tryggja fæðuöryggi allra með nú-
verandi framleiðslu. Stuðla þarf að 
sjálfbærum framleiðsluaðferðum og 
aukinni hagsæld þess hluta mann-
kyns sem býr við sárustu fátæktina. 

Vistspor landbúnaðarins er að stór-
um hluta vegna ótalins um-

hverfiskostnaðar 
sem endurspeglast 
ekki í verði mat-
væla. Neytendum 
standa til boða 
matvæli á óraun-
hæfu verði – verði 
sem ekki endur-
speglar allan fram-
leiðslukostnaðinn. 

Val neytandans um neyslu og nýt-
ingu endurspeglar þá heldur ekki 
þennan kostnað. Þessu þarf að 
breyta, t.d. með inngripi stjórnvalda 
hvað varðar reglur um framleiðslu-
hætti, beitingu grænna skatta eða 
öðrum þeim aðferðum sem þvinga 

matvælaframleiðsluna til að taka tillit 
til umhverfisskaða og um-
hverfiskostnaðar. Stórauka þarf rann-
sóknir á sjálfbærum framleiðsluað-
ferðum í landbúnaði, bæði hvað 
varðar líf- og vistfræði sem og tækni-
lausnir. Mikilvægt er að vinna á for-
dómum í garð tæknilausna sem gætu 
falið í sér hluta af lausn þessa vanda, 
s.s. erfðatækninnar. Einnig er þörf á 
umræðu og hugarfarsbreytingu með-
al neytenda. Bæta þarf sjálfbærum 
framleiðsluaðferðum við sem einum 
af lykileiginleikum matvæla, á pari 
við eiginleika eins og verð, bragðgæði 
og hollustu.

Höfundur er dósent í auðlindahagfræði og 

sviðsforseti Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands.

Dr. Daði Már Kristófersson.

Dr. Daði Már Kristófersson

Fæðuöryggi mannkyns: 
áskorun tuttugustu og 
fyrstu aldar
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Nýlega komu á markaðinn tilbúnar fiskisósur frá 
sænska framleiðandanum Abba undir merkinu 
Simply Add Fish. 

Sósurnar gera þér kleift á einfaldan hátt að elda 
ljúffenga fiskrétti sem falla í kramið hjá allri 
fjölskyldunni. Með sósunum frá Simply Add 
Fish verður það að matreiða fisk leikur einn. Þú  
setur einfaldlega fisk að eigin vali í fat, hellir  
sósunni yfir, setur í ofninn – og nýtur! 

Að sjálfsögðu má einnig bæta því út í sem hugurinn 
girnist. Sem dæmi má nefna að sérlega ljúffengt er 
að steikja grænmeti á pönnu og blanda við sósuna 
áður en hún er sett yfir fiskinn, og ekki er síðra að 
strá rifnum osti yfir réttinn áður en hann er settur í 
ofninn. 

Simply Add Fish sósurnar eru unnar úr náttúru-
legu fyrsta flokks hráefni, og eru án allra auka- og  
rotvarnarefna. Sósurnar eru fáanlegar í þremur 
spennandi bragðtegundum – tómat, sítrónu og 
kryddjurta og fást í öllum helstu verslunum. 

Fyrsta flokks fiskisósur
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Matarsóun þekkist varla fyrr en á  
allra síðsutu áratugum. Fyrir þann 
tíma þótti það galið að fleygja mat 
því í matvælum liggja mikil verð-
mæti. Engar mælingar eru enn til um 
matarsóun á Íslandi en Mat-
vælastofnun Sameinuðu þjóðanna 
(FAO) áætlar að 1,3 milljón tonn af 
mat fari í ruslið á hverju ári í heimin-
um. Áætlað er að heimili í iðnvædd-
um löndum hendi a.m.k. þriðjungi 
þess matar sem keyptur er inn, en á 
Íslandi myndi það samsvara því að 
hver fjölskylda henti mat fyrir um 
300.000 kr. á ári. Annars staðar í 
heiminum fer mikill fjöldi fólks 
svangt að sofa. 

Hvar á sóun matvæla sér stað?
Matarsóun á sér stað á öllum stigum 
„fæðukeðjunnar“ ef svo má að orði 
komast. Sóun á sér stað á akrinum, 
þar sem ávextir og grænmeti er t.d. 
víðast hvar í heiminum ekki upp-

skorið því það fylgir ekki fegurðar-
stöðlum. Við pakkningu er miklu 
magni matvæla sóað. Endarnir af 
baunabelgjum eru skornir af til að 
þeir komist fyrir í stöðluðum um-
búðum og of bognum gúrkum og 
bönunum er fleygt. Gríðarleg sóun á 
sér einnig stað við flutning og 
dreifingu matvæla. Vörum er hent 
vegna þess að umbúðir eru beyglaðar 
og vörum sem nálgast eða eru komn-
ar fram yfir „best fyrir“ dagsetningu 
er hent í mjög stórum stíl. Verslanir 
kaupa of mikið inn og selja ekki 
þann mat sem er við það að renna út, 
heldur fleygja honum í staðinn.  
Veitingastaðir og mötuneyti sóa oft 
miklum mat og svo kaupir neyt-
andinn miklu meira en hann neytir 
sjálfur. Verslanir eru hannaðar með 
það að markmiði að fá fólk til að 
kaupa sem mest og ef maður álpast 
svangur inn í matvöruverslun eða er 
ekki með strangan innkaupalista þá 
er voðinn vís. Pottur er því víða brot-
inn hvað varðar sóun á mat þó vissu-
lega hagi margir sér til fyrirmyndar.

Hverju er verið að sóa?
Þegar mat er sóað er ekki bara verið 
að sóa fjármunum heldur einnig 
mikilvægum auðlindum jarðar. Auð-
lindir okkar hafa aldrei verið við-
kvæmari en nú þegar fjöldi mann-
kyns er kominn vel yfir 7,2 milljarða. 
Til að rækta matvæli þarf m.a. land-
svæði, vatn, áburð, olíu og orku og 
þegar við sóum mat þá erum við að 
sóa þessum auðlindum í leiðinni. Það 
er einnig grátlegt að hugsa til þess að 
dýr séu fjöldaframleidd til mat-
vælaframleiðslu við hræðilegan að-
búnað til þess eins að enda á 
ruslahaugunum. Að auki er verið að 
eyða regnskógum til að rækta pálma-
olíu sem er vinsælasta og ódýrasta 
olían á markaðnum og er notuð í 
m.a. kex, brauð, súkkulaði og kökur 
sem að stórum hluta er fleygt. 
Ástandið er vægast sagt skelfilegt og 
ef við ætlum að búa börnum okkar 
öruggt líf á þessari jörð þá verðum 
við að gera eitthvað í málunum.

Hvað get ég gert sem neytandi?
Það getur verið heilsuspillandi að 
ganga of langt í að nýta fæðu því ör-
verur nærast á mat eins og við sjálf og 
sumar þeirra geta verið skaðlegar eftir 
„síðasta neysludag“. Það er enginn að 
segja að við eigum að borða skemmd-
an mat en við verðum að breyta 
hegðun okkar og lykill okkar gegn 
matarsóun er að kaupa minna og 
nýta matinn áður en hann spillist. 
Hræðsla neytenda á „best fyrir“ dag-
setningum er mjög mikil og er ruglað 
saman við „síðasti neysludagur“. 
„Best fyrir“ dagsetning þýðir ekki að 
varan sé ónýt daginn eftir og oft er 
þetta málamyndadagsetning frá fram-

leiðanda sem lítið er að marka. Ætt 
hunang hefur fundist með þúsunda 
ára gömlum múmíum og skemmist 
ekki ef það er rétt geymt, þurrvörur 
og niðursuðuvörur geymast í nokkur 
ár eftir „best fyrir“ dagsetninguna. 
Það er því um að gera að nota augu, 
nef og heilbrigða skynsemi í um-
gengni okkar við mat. Að auki geta 
neytendur hvatt stjórnvöld og alla í 
„fæðukeðjunni“ til að stöðva sóun 
matvæla.

Zero Waste verkefnið
Zero Waste er verkefni, styrkt af 
Norrænu ráðherranefndinni, sem er 
stýrt af Landvernd, Vakandi og 
Kvenfélagasamband Íslands og unnið 
í norrænu samstarfi við Selinu Juul í 
Danmörku og Matvett í Noregi. 
Markmið verkefnisins er almenn vit-
undarvakning um matarsóun ásamt 
því að finna lausnir á matarsóun á 
öllum stigum framleiðslunnar, 
dreifingu og neyslu. Þann 6. septem-
ber 2014 var verkefninu formlega 
hleypt af stokkunum með fyrsta við-
burði sínum, hátíðinni „Saman gegn 
matarsóun“ (United Against Food-
waste Nordic) sem haldin var í 
Hörpu og fékk frábærar viðtökur. 
Meðal fyrirlesara voru Selina Juul og 
Tristram Stuart sem bæði hafa barist 
gegn matarsóun. Að auki voru fyrir-
tæki, stofnanir, frumkvöðlar og frjáls 
félagasamtök sem tengjast málefninu 
með kynningar. Viðburðir undir 
þessum merkjum eru haldnir á öllum 
Norðurlöndunum um þessar mund-
ir. Annar liður í verkefninu er mat-
reiðslunámskeið þar sem Dóra Svav-
arsdóttir kennir að elda úr afgöngum 
(leidbeiningastod.is). Fyrstu nám-
skeiðin hafa nú þegar verið haldin og 
vöktu mikla ánægju. Að auki mun 
Zero Waste hópurinn gefa út bók og 
gera heimildamynd og myndskeið 
sem dreift verður á netinu um mál-
efnið. 

Það eru spennandi tímar 
framundan og við finnum mikinn 
meðbyr í samfélaginu. Vitundavakn-
ingin er hafin og hún er fyrsta skrefið 
á leið okkar til árangurs. Fylgist með 
okkur og takið þátt í byltingunni á 
matarsoun.is.

Höfundur er með doktorsgráðu í 
spendýravistfræði, stundaði nám í 
kvikmyndagerð og vinnur nú sem 
verkefnisstjóri hjá Landvernd og stýrir m.a. 
Zero Waste verkefninu.

Frá hátíðinni „Saman gegn matarsóun“ (United Against Foodwaste Nordic) sem 
haldin var í Hörpu.

Selina Juul með fyrirlestur í Hörpu.

Rannveig Magnúsdóttir.

Matvæladagur MNÍ 2014

Rannveig Magnúsdóttir

Matarsóun – hvað er til ráða?

Hefur þú smakkað glútenlausu 
bökunarvörurnar frá TORO?
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Áróra Rós Ingdóttir 

Hindberjaketón 
– kraftaverk eða kjaftæði?

Hindberjaketón eru náttúrulega til 
staðar í rauðum hindberjum og er 
það efni sem gefur þeim sína eins-
töku lykt. Þá er einnig að finna í öðr-
um ávöxtum eins og til dæmis kíví. 
Það er ekki fyrr en nýlega að farið var 
að nota hindberjaketón í annað en 
ilmvötn. Nú er hinsvegar komið á 
markað fæðubótarefni með hind-
berjaketónum sem á að hjálpa til við 
þyngdartap. Það hefur meira að segja 
gengið svo langt að vera kallað krafta-
verkalyf. Hindberjaketón er að finna 
í mjög litlu magni í hindberjum en 
innihaldsefnið í þeim fæðubótarefn-
um sem eru á markaði er efnafræði-
lega búið til.

Heilsufullyrðingar
Í ýmsum auglýsingum fyrir hind-
berjaketón fæðubótarefni er staðhæft 
að með reglulegri notkun ásamt 
heilsusamlegu fæði og hreyfingu, geti 
þeir stuðlað að aukinni orku, fitu-
brennslu og minnkað matarlyst. 
Dæmi: „Raspberry Ketons er andox-
unarríkt dúndurefni sem sýnt hefur að 
hjálpi til við fitubrennslu. Flestir finna 
árangur á 2 vikum en aðrir þurfa að 
taka inn efnið í 3-4 vikur meðan verið 
er að virkja kerfið“. Þegar vísindar-
annsóknir eru skoðaðar þá sést hins-
vegar að sönnunarbyrði í slíkum full-
yrðingum eru óskýr og blekkjandi.

Hvað segja vísindin?
Fáar rannsóknir hafa skoðað áhrif 
hindberjaketóna á þyngdartap. Við 
leit fannst einungis ein rannsókn sem 
kannaði áhrif á mannfólk. Sú rann-
sókn stóð yfir í 8 vikur og voru þátt-
takendur 70 talsins, allir í ofþyngd en 
að öðru leyti hraustir. Þeim var skipt 
í tvo hópa og fékk annar hópurinn 
fæðubótarefni með ýmsum inni-
haldsefnum, þar á meðal hindberja-
ketón, koffín, capsaicin, hvítlauk og 
engifer. Hinn hópurinn fékk svokall-
aða lyfleysu. Hreyfing (3x 60 mín 
bootcamp æfingar á viku) og fæði 
(500 hitaeiningum minna en þeirra 
orkuþörf daglega) var eins hjá báðum 
hópum. 

Þátttakendur í fæðbótarhópnum 
misstu að meðaltali meira af upp-
runarlegri þyngd á þeim 8 vikum 
sem rannsóknin fór fram. En vegna 
þess að fæðubótarefnið innhélt 
blöndu ýmissa innihaldsefna þá er 
erfitt að sanna að hindberjaketónar 
einir og sér hafi haft þessi áhrif á 
þyngdartap þátttakenda. Sér í lagi 
vegna þess að ekki er vitað hversu 

mikið magn hindberjaketóna var til 
staðar í upphafi.

Aðrar rannsóknir sem gerðar hafa 
verið á hindberjaketónum (sem eru 
fáar) hafa annað hvort verið gerðar á 
rottum, músum eða í tilraunaglösum. 
Engar rannsóknir hafa verið gerðar á 
öryggi, hentugum skammtastærðum 

eða hversu áhrifaríkir hindberja-
ketónar í fæðubótarformi eru, ef hita-
einingar eru ekki minnkaðar og 
hreyfing er aukin á sama tíma. 

Hvað er þá ráðlagt?
Þar sem einungis ein rannsókn hefur 
sýnt fram á mögulegt þyngdartap í 

tengslum við fæðubótarefni með 
hindberjaketónum og öðrum inni-
haldsefnum (ásamt hreyfingu og 
minni hitaeininganntöku), þá ráðlegg 
ég ykkur að spara ykkur pening og 
sleppa því að kaupa hindberjaketóna 
í fæðubótarformi. Eins og staðan er í 
dag þá er niðurstaðan sú að hind-

berjaketóna fæðubótarefni er alls ekki 
það kraftaverkalyf sem haldið hefur 
verið fram. 

Höfundur er næringarfræðingur og 
doktorsnemi í næringarfræði hjá 
Rannsóknastofu í næringarfræði.

Áróra Rós Ingadóttir.

Hindberjaketón fæðubótarefni.

2014

Matarhandverk
Þann 13. nóvember næstkomandi 

standa Matís og Ný Norræn Matargerð II fyrir 
ráðstefnu um matarhandverk þar sem 

frændur okkar á Norðurlöndunum fjalla um 
hvernig þeir hafa stutt og markaðssett 

matarframleiðslu úr héraði. 

Samhliða ráðstefnunni verður haldin í fyrsta skipti 
Íslandsmeistarakeppni í matarhandverki. 

Í tengslum við ráðstefnuna verður boðið upp á vettvangsferð, 
þar sem heimsóttir verða smáframleiðendur á höfuðborgarsvæðinu 

og á Suðurlandi. Eins verður boðið upp á hálfs dags námskeið
og stutta fyrirlestra fyrir smáframleiðendur og aðra áhugasama

um matvælaframleiðslu. Sú fræðsla er í boði verkefnisins
„Nýsköpun í lífhagkerfinu” sem er hluti af Nordbio þætti

formennskuáætlunar Íslands fyrir Norrænu ráðherranefndina.

Fyrir frekari upplýsingar farið inná: 
http://www.matis.is/matarhandverk/ 

eða hafið samband við:
Gunnþórunni Einarsdóttur, gunna@matis.is.

Viðburðurinn er styrktur af Íslandsstofu, Icelandair, Norræna húsinu, 
Höfuðborgarstofu, Mjólkursamsölunni og Klúbbi matreiðslumeistara.
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Matvæla- og landbúnaðarstofnun 
Sameinuðu þjóðanna (FAO) hefur á 
hverju ári frá 1981 haldið alþjóð-
legan dag fæðunnar. Dagurinn er 16. 
október sem jafnframt er stofndagur 
FAO árið 1945. Markmiðið með 
degi fæðunnar er m.a. að vekja 
athygli á landbúnaðarframleiðslu, 
auka samvinnu og tækniþekkingu í 

þróunarlöndunum og vekja athygli á 
hungri í heiminum. Þema dagsins í 
ár er „Fjölskyldubúskapur: Fæðir 
heiminn, umhyggja fyrir jörðinni“. 
Þemað er valið til að vekja athygli á 
fjölskyldubúskap. Tilgangurinn er að 
beina sjónum að hlutverki fjölskyldu-
búskaps í því að útrýma hungri og fá-
tækt, tryggja fæðuöryggi og næringu, 

bæta afkomu, viðhalda náttúruauð-
lindum, vernda umhverfið og styðja 
við sjálfbæra þróun, sérstaklega í 
sveitum og strjálbýli.

Fjölskyldubúskapur er 
ráðandi form 

Fjölskyldubúskapur er ráðandi form 
landbúnaðar bæði í þróunarlöndum 

og hinum vestræna heimi. Það eru 
ríflega 570 milljónir bóndabýla um 
allan heim, af þeim eru yfir 500 
milljónir sem eru fjölskyldubýli, en 
það er býli sem eru í eigu fjölskyldna 
og rekin af þeim. Þau byggja jafn-
framt fyrst og fremst á vinnu fjöl-
skyldunnar. Þau sjá heiminum fyrir 
ríflega 56% af öllum landbúnaðar-
afurðum sem neytt er. Fjölskyldubýl-
in eru allt frá smábændum til stór-
býla; frumbyggjar, fiskimannasamfé-
lög, hirðingjar og margir aðrir hópar 
um allan heim. 

Fjölskyldubýli eru mikilvægur 
hluti af því að heimurinn verði laus 
við fátækt og hungur. Á mörgum 
svæðum eru þau aðalframleiðendur 
matvæla sem neytt er á hverjum degi. 
Yfir 70 prósent af því fólki sem býr 
við óörugga fæðu á heima á strjálbýl-
um svæðum Afríku, Asíu, Suður-
Ameríku og Austurlöndum nær. 
Margir þeirra eru fjölskyldubændur, 
sérstaklega smábændur, sem hafa lé-
legan aðgang að náttúrulegum auð-
lindum, stefnumótun og tækni. Það 
bendir flest til þess að fátækir fjöl-
skyldubændur geti mjög hratt aukið 
framleiðni sína þegar rétt stuðnings-
kerfi og stjórnsýsla er til staðar. Bætt 
aðgengi að landi, vatni og öðrum 
náttúrulegum auðlindum, ásamt því 
að styðja sérstaklega við fjölskyldu-
bændur í gegnum opinbera kerfið 
(lán, tæknileg aðstoð, tryggingar, að-
gangur að mörkuðum, opinber inn-
kaup, rétt tækni) er lykilatriði í því 
að auka framleiðni landbúnaðarins, 
eyða fátækt og bæta fæðuöryggi 
heimsins. 

Fjölskyldubúskapur 
styður sjálfbæra þróun

Fjölskyldubændur byggja almennt á 
því að rækta landið með fjölbreyttri 
uppskeru og varðveita hefðbundin 
matvæli. Þar með leggja þeir sín lóð á 
vogaskálarnar, bæði fyrir fjölbreytt 
mataræði en einnig með því að varð-
veita líffræðilegan fjölbreytileika. 
Fjölskyldubændur eru með sínar ræt-
ur í þeim samfélögum sem þeir búa í 
og eyða sinni innkomu fyrst og 
fremst á mörkuðum/verslunum á 
sínu svæði. Þannig verða til mörg 
landbúnaðarstörf en einnig önnur 
störf. Staðbundnar framleiðslu- og 
neysluhringrásir, sem byggja á fjöl-
skyldubúskap, gegna mikilvægu hlut-
verki í því að berjast gegn hungri, 
sérstaklega þegar þær tengjast félags-
legum aðgerðum sem taka á þörfum 
þeirra sem minna mega sín. 

Alþjóðlegt ár fjölskyldu búskapar
Allt hér ofangreint gerir það ljóst að 
fjölskyldubændur hafa einstaka 
möguleika á því auka framleiðni og 
sjálfbærni fæðukerfanna ef stjórn-
sýsluumhverfið styður þá á þeirra 
vegferð. Alþjóðlegt ár fjölskyldubú-
skapar gefur okkur tækifæri til þess 
að varpa skýru ljósi á mikilvægt hlut-
verk fjölskyldubænda í þróun land-
búnaðar og dreifbýlis. Ríkisstjórnir 
geta sýnt fram á pólitískan vilja með 
því að byggja upp lagaumhverfi, 
stofnanir og stefnu fyrir fjölskyldu-
býli. Vettvangur fyrir samtök fjöl-
skyldubýla til að ræða stefnu og hafa 
áhrif á mótun hennar er einnig eitt af 
megin markmiðum alþjóðlega árs 
fjölskyldubúskapar. Alþjóðleg sam-
vinna getur stutt við stefnumótandi 
viðræður meðal allra hagsmunaaðila 
og hjálpað til við að byggja áþreifan-
legar og sjálfbærar lausnir.

Þeir sem vilja kynna sér betur 
starfsemi FAO og efni alþjóða fæðu-
dagsins er bent á að heimsækja 
heimasíðu FAO, www.fao.org.

Höfundur er matvælafræðingur og starfar 
hjá Lýsi hf.

Nýr miði, nýtt útlit 
- sömu gæðin!
Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað 
gæðaálegg og því bera margar tegundanna 
græna skráargatið.
Svo má ekki gleyma gullinu sem 
pepperóníið og spægipylsan státa af.

Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.

Kjarnafæði framleiðir flestar þær afurðir úr íslensku gæðakjöti sem í 
boði eru á íslenskum neytendamarkaði. Höfuðáherslur Kjarnafæðis eru 
á vöruvöndun og gæði framleiðslunnar og því er markvisst stefnt að 
aukinni hollustu, unnið að fækkun aukefna og ofnæmisvalda. 
Kjötiðnaðarmeistarar fyrirtækisins hafa hlotið fjölda verðlauna og 
viðurkenninga fyrir færni sína.

Kjarnafæði hf.
Svalbarðseyri
601 Akureyri
Sími 460 7400
Fax 460 7401
kjarnafaedi.is

Bóndi selur laukana sína við vegkant í Jenín.  Ljósm. ©FAO/Marco Longari.Vinnumaður safnar hveiti í Afganistan. Ljósm. ©FAO/Danfung Dennis.

Guðjón Gunnarsson

Alþjóðlegur dagur fæðunnar 2014

Fairtrade
Fairtrade er viðskiptastefna þar 
sem markmiðið er að bæta kjör 
framleiðenda í þriðja heims ríkj-
unum í gegnum sanngjörn og 
heiðarleg viðskipti. Það gefur 
þeim tækifæri á betra samfélagi og 
bættum lífsgæðum. Fairtrade býð-
ur neytendum upp á öfluga leið til 
þess að draga úr fátækt í þróunar-
ríkjunum í gegnum dagleg inn-
kaup. Þegar vara er merkt 
fairtrade þýðir það að framleið-
endur og kaupmenn hafa uppfyllt 
ákveðna staðla sem eru hannaðir 
til þess að tryggja heiðarleg við-
skipti, til að mynda með banni á 
barnaþrælkun.
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Þegar ákvarðanir eru teknar þarf 
upplýsingar og þekkingu. Burtséð frá 
því hvaða ákvarðanir eru teknar og 
hverjum þær reynast best þá eru gögn 
og upplýsingar grunnur rökræðunn-
ar. Mikilvægt er að upplýsingar 
byggist á samræmdum og stöðluðum 
aðferðum þannig að nýta megi þær af 
þekkingu.

Í sjávarútvegi sem öðrum greinum 
er mikið magn upplýsinga að finna. 
Upplýsingar sem eru grunnur að 
mörgum mikilvægum og afdrifarík-
um ákvörðunum, sem hafa áhrif á al-
þjóðasamskipti, samfélagið, fyrirtæki 
og einstaklinga. Nú er það svo að 
hægt er að teikna upp stóru 
myndina, afli allra tegunda er þekkt 
stærð og heildarútflutningsverðmætin 
liggja einnig fyrir, en þegar meta á 
t.d. þróun og nýsköpun einstakra 
tegunda eða afurða þá er erfiðara um 
vik.

Skráning gagna
Lögð hefur verið mikil áhersla á að 
skrá allan afla og er því að sjálfsögðu 
fylgt vel eftir, en þegar kemur að út-
flutningi þá tekur við annað kerfi 
sem byggist á skráningu útflutnings 
eftir tollskrárnúmerum. Tollskránni 
er ætlað að vera það kerfi sem á að ná 
utan um allar afurðir sem fluttar eru 
til og frá landinu og upplýsingarnar, 
sem útflytjendur setja á útflutnings-
pappíra og skila til Tollsins, eru síðan 
grunnurinn að birtingu gagna hjá 
Hagstofunni. Ef útflytjendur kasta til 
hendinni við upplýsingagjöfina verð-
ur minna mark takandi á þeim upp-

lýsingum sem Hagstofan birtir. 
Þegar verið er að rýna í tölur um 

útflutning þá er fyrsta stopp að skoða 
vörulýsinguna og finna út hvað er átt 
við eða hvað ekki er átt við, það getur 
reynst mjög erfitt að fá glögga mynd 
af þeim afurðum sem skráðar eru í 
tiltekin tollskrárnúmer. Vörulýsingar 
eru oft á tíðum mjög opnar og geta 
átt við mismunandi afurðir, en yfir 
100 hugtök eru notuð til að lýsa sjáv-
arafurðum í tollskránni og er hvergi 

að finna nánari skýringar á þeim 
hugtökum.

Tollskrárnúmer fyrir sjávarfang 
eru örfá hundruð meðan tollskráin í 
heild hefur að geyma þúsundir 
annarra vörulýsinga. Því er mikilvægt 
að sjávarútvegurinn sé með í ráðum 
þegar svona mikilvægur gagnagrunn-
ur er skipulagður. Með góðum upp-
lýsingum verða tækifærin sýnileg.

Mikilvægi gagna
Það er engan veginn hægt að greina 
hver nýting einstakra tegunda er, sem 
sést m.a. af því að fjórða verðmætasta 
tegundin sem flutt er frá Íslandi er 
„annar fiskur“ eða „ýmsar tegundir“ 
en það eru afurðir þar sem engin sér-
stök fisktegund er nefnd í vörulýs-
ingu. 

Það eru á floti fullyrðingar um svo 
og svo mikla nýtingu einstakra 
tegunda og eru menn að berja sér á 
brjóst og fullyrða að við séu öðrum 
þjóðum fremri. En það er erfitt að 
halda slíku fram nema að fyrir hendi 
liggi betri upplýsingar um allar afurð-
irnar. Meðan ólíkum afurðum er 
safnað saman í einstök tollskrárnúm-
er þá er ekki hægt að reikna til baka 
og segja hver nýting aflans er.

Þeir sem hafa komið nálægt 
vinnslu sjávarafurða vita að það 
skiptir máli að vita hvort fiskur er 
með eða án hauss, slægður eða 

óslægður, flök með roði og beinum 
eða roðlaus og beinlaus o.s.frv. Ef 
þessar upplýsingar eru ekki fyrir 
hendi þá er útilokað að reikna út 
heildarnýtingu einstakra tegunda.

Matís vann verkefnið Aukin verð-
mæti gagna í samstarfi við Toll-
stjóraembættið, Hagstofu Íslands, 
Samtök fiskvinnslustöðva, Landssam-
band fiskeldisstöðva, Icelandic og 
Iceland Seafood, en það er styrkt af 
AVS sjóðnum. Afrakstur verkefnisins 
er samantekt um hver staðan er og 
hvernig núverandi upplýsingakerfi er 
ekki að ná nægjanlega vel utan um 
þessi gögn sem til verða. Einnig er 
sett fram tillaga að úrbótum og 
hvernig mætti ná fram mjög ítarleg-
um upplýsingum um allar tegundir, 
verðmæti og nýtingu. Skýrsluna má 
nálgast á heimsíðu Matís. 

Höfundur er matvælafræðingur og starfar 
hjá Matís.

Páll Gunnar Pálsson.

Páll Gunnar Pálsson

Aukin verðmæti gagna

Suðurhrauni 4 • 210 Garðabæ • Furuvöllum 3 • 600 Akureyri • Sími: 575 8000 • Fax: 575  8001 • www.samhentir.is

PÖKKUNARLAUSNIR
ALLT Á EINUM STAÐ FYRIR ATVINNUMENN OG HEIMILI

• Kassar og öskjur
• Arkir og pokar
• Bakkar og filmur
• Límmiðar 
• Plastkort

• Aðgöngumiðar
• Pökkunarvélar
• Hnífar og brýni
• Einnota vörur o.fl.

Skoðaðu vörulistann okkar á www.samhentir.is LÍMMIÐAPRENTUN
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Fyrir nokkrum árum var ákveðið að 
bjóða upp á heitan hádegisverð í öll-
um grunnskólum á Íslandi eins og 
hefð er fyrir í leikskólum. Þó al-
mennt teljist það af hinu góða þá 
hefur slíkt í för með sér aukna áhættu 

meðal ákveðins hóps barna, þeirra 
sem eru með fæðuofnæmi og fæðuó-
þol. Þessi börn og forráðamenn 
þeirra verða að geta gengið að því 
sem vísu að fæða barnanna sé rétt 
meðhöndluð innan leikskólans eða 

grunnskólans. Í þeim tilfellum sem 
maturinn er aðkeyptur, er nauðsyn-
legt að þar sé gætt fyllsta öryggis og 
samskipti milli forráðamanna, skóla 
og þess sem framleiðir matinn séu 
skýr og hnökralaus. Starfsmenn leik- 

og grunnskólanna þurfa einnig að 
kunna að bregðast skjótt og rétt við 
ef barn í þeirra umsjón neytir fæðu 
með ofnæmis- eða óþolsvaka. 

Áhugi minn vakinn
Þegar fjögurra mánaða gömul dóttir 
mín greindist með mjólkurofnæmi, 
meðan hún var enn á brjósti, opnað-
ist fyrir mér ný veröld. Þá fyrst skildi 
ég baráttu fólks með fæðuofnæmi og 
fæðuóþol. Þá fyrst sá ég hvað vit-
neskja almennings, fyrirtækja og 
matreiðslumanna á fæðuofnæmi er 
að öllu jöfnu takmörkuð. Áhugi 
minn var sannarlega vakinn á mál-
efninu; hvernig gef ég barninu mínu 
að borða, mat sem er öruggur heilsu 
þess? Ég sá fyrir mér að mín biðu 
könnunarleiðangrar í verslanir og að 
nesta barnið mitt upp fyrir stóra sem 
smáa viðburði. Sem betur fer sá ég 
einnig jákvæðu hliðina – það að nýta 
þessa reynslu mína öðrum til góðs. 
Þegar ég fór að kafa dýpra í fræðin sá 
ég að mig vantaði meiri upplýsingar, 
til dæmis hvernig er staðið að matar-
málum á leikskólum í Reykjavík. 

Markmiðið með rannsókninni
Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að um 
2% barna undir tveggja ára aldri hef-
ur fæðuofnæmi, en fáar rannsóknir 
eru um algengi fæðuofnæmis og 
fæðuóþols leikskólabarna, og þá sér-
staklega hvað varðar fæðuóþol. 

Í samvinnu við Fríðu Rún Þórðar-

dóttur, formann Astma- og ofnæmis-
félags Íslands, leiðbeinanda minn Jó-
hönnu Eyrúnu Torfadóttur nær-
ingarfræðing og Selmu Árnadóttur, 
móður ofnæmisbarns, var útbúinn ít-
arlegur spurningalisti og faglega unn-
in netkönnun sem send hefur verið 
til allra leikskólastjóra leikskóla 
Reykjavíkurborgar, 64 talsins.

Markmið með rannsókn okkar er 
að meta algengi fæðuofnæmis og 
fæðuóþols meðal barna á leikskólum 
Reykjavíkurborgar. Einnig að öðlast 
yfirsýn yfir það hvernig staðið er að 
matarmálum fyrir þennan aldurshóp, 
nánar tiltekið hvort eldað er á staðn-
um eða hvort maturinn er aðkeyptur, 
hvernig haldið er upp á afmæli og 
hver ber ábyrgð á fæðu fyrir þá sem 
eru með ofnæmi og óþol. Við viljum 
kanna þekkingu leikskólastarfsfólks á 
einkennum og meðferð við ofnæm-
islosti og vita hvernig staðið er að 
þjálfun þess. 

Væntingar okkar
Von okkar er að öðlast raunhæfa og 
yfirgripsmikla yfirsýn yfir fæðutengd 
mál ofnæmis- og óþolsbarna innan 
leikskóla Reykjavíkurborgar. Þegar 
umfang þessa málaflokks hefur verið 
metið, þá fyrst er hægt að bregðast 
við á réttan og skilvirkan hátt. Við 
vonumst því til að rannsókn okkar 
verði nýtt við leiðbeiningar um 
hvernig skal sjá fyrir og bæta öryggi 
barna með fæðuofnæmi og fæðuóþol 
í skólakerfinu í Reykjavík. Einnig að 
fleiri sveitarfélög geti nýtt spurninga-
listann og niðurstöður rannsóknar-
innar til að bæta sína aðkomu að 
matarmálum og öryggi barna á leik-
skólum á Íslandi.

Höfundur er meistaranemi í 
lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands.

Aðalheiður Rán Þrastardóttir.

Logo Astma- og ofnæmisfélagsins.

Leikskólabarn með mjólkurofnæmi.

Aðalheiður Rán Þrastardóttir 

Fæði barna á leik-
skólum í Reykjavík 
Hvar erum við stödd árið 2014?

Á TOPPNUM 
MEÐ EYJABITA

Allar nánari upplýsingar á www.myranaut.is eða í síma: 868 7204

Tilbúið beint í frystikistuna – steikur, hakk og gúllas
Hagkvæm magninnkaup – val um magn í pakkningar
Slátrað í viðurkenndu sláturhúsi – snyrtilegur frágangur
Engin aukaefni – beint frá býli

Nú er komið haust og tilvalið að fylla frystinn!!

Ungnautakjöt
Lágmarkspöntun ¼ af skrokk. Inniheldur steikur, hakk og gúllas

Mýranaut / www.myranaut.is / myranaut@myranaut@myranaut.is

Kílóverð 1.990 kr.
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Einn af mínum uppáhalds 
heilsupennum er læknirinn David L. 
Katz, en í vikunni sendi hann út 
pistil undir nafninu #Use What-
WeKnow sem hann vill að verði að 
herferð svo boðskapurinn dreifist 
sem víðast. Í pistlinum sínum bendir 
hann réttilega á að við vitum alveg 
ótrúlega margt um heilsueflingu og 
forvarnir gegn flestum algengum 
langvinnum sjúkdómum. Með því að 
leggjast á eitt við að boða þann boð-
skap sem byggir á gagnreyndri þekk-
ingu, í stað þess að berjast um athygl-
ina með misvísandi skilaboðum, vill 
hann meina að við getum jafnvel 
komið í veg fyrir 80% þessara sjúk-
dóma, bætt árum við lífið og lífsgæð-
um við þau ár. 

Slökkvum eldinn
Samlíkingin er skemmtileg, þar sem 
hann líkir vandanum við logandi eld 
sem þarf að slökkva; eigum við að 
eyða tíma í rökræður um úr hvaða 
efni vatnsslangan eigi að vera, hvern-
ig vatn eigi að vera í henni og hvern-
ig skuli stýra henni á meðan allt 
brennur til kaldra kola, eða hvetja til 
að þær lausnir sem eru fyrir hendi séu 
notaðar strax?

Það er kannski það sem skiptir 
hvað mestu máli. Skoðanaskipti, 
framþróun og nýjungar eiga vissulega 
að vera til staðar en það þarf að gæta 
þess að getgátur og nýjar vís-
bendingar í misgáfulegum búningi 
kæfi ekki aðalatriðin og valdi því að 
neytendur sitji uppi með óvissu og 
vantrú á því hvað sé best að velja eða 
hvernig skuli haga sér.

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að 
stór hluti neytenda telur að þær upp-
lýsingar sem þeir fá með einum eða 
öðrum hætti í tengslum við næringu 
og mat séu mjög misvísandi. Þá heyr-
ist oft að „næringarfræðin“ sé alltaf 
að skipta um skoðun á hvað sé hollt 
og óhollt. Þetta telja neytendur jafn-
framt meðal þess sem komi í veg fyrir 
að þeir kjósi heilsusamlegt fæði. 

Í reynd dugir þó skammt að vera 
vel upplýstur og vita hvað sé best að 
borða. Sé litið til augnabliksins þá er 
það bragð og ávani sem ræður hvað 
mestu um fæðuvalið. Framsetning 
heilsuskilaboða og upplýsinga um 
næringargildi virðist ná takmarkað til 
neytandans í hita augnabliksins þegar 
svengd og langanir taka völdin. Og 
séum við þreytt eða undir álagi og 
tímapressu verður enn erfiðara að 
velja rétt nema umhverfið sé mótað á 
þann hátt að það geri rétta valið létta 
valið.

Heilbrigð skynsemi
Það má því líta á það sem hlutverk 
samfélagsins í heild að ýta undir að 
heilbrigð skynsemi nái ekki aðeins að 

höfða til neytenda heldur breytist 
jafnframt í heilbrigt hegðunar-
mynstur. Það er hlutverk okkar allra 
– hvort sem við vinnum við heilsuefl-
ingu, framleiðum vörur, stundum 
rannsóknir, mótum stefnu stjórn-
valda eða erum frænkan sem miðlar 
til fjölskyldumeðlima – að vera sam-
stíga í að draga fram aðalatriðin í 
heilsuskilaboðum, án þess þó að 

hætta að grúska, gagnrýna og bera 
saman bækur. Sköpum saman um-
hverfi þar sem neytandinn þarf ekki 
að leggja í flókinn lestur eða leita í 
krók og kima að því sem má og á að 
gera. Þannig verður heilbrigð skyn-
semi vonandi að sjálfsagðri hegðun en 
ekki bragð- og bitlaus stafur á blaði.

Höfundur er dósent í næringarfræði á 
Menntavísindasviði Háskóla Íslands.

Dr. Anna Sigríður Ólafsdóttir. 

Fróðleik um næringu og heilsu er víða að finna og ekki er alltaf samræmi í upplýs-
ingunum sem neytandinn fær. Ljósm. Anna Sigríður Ólafsdóttir.

Dr. Anna Sigríður Ólafsdóttir 

Heilbrigð skynsemi – höfðar 
hún ekki nógu vel til neytenda?

Þriggja hólfa bakkinn er aðeins ein af �ölmörgum vörum sem 
Papco býður fyrirtækjum í matvælaiðnaðinum. Hreinsivörur, 
pappír, einnota umbúðir – úrvalið er frábært. Hafðu samband 
við sölufulltrúa okkar og við setjumst niður og finnum bestu 
lausnirnar fyrir þinn rekstur. 

FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA

– Hrein snilld fyrir reksturinn

PAPCO AKUREYRI
Austursíðu 2 
603 Akureyri
Sími: 462 6706

PAPCO REYKJAVÍK
Stórhöfða 42 
110 Reykjavík
Sími: 587 7788

papco@papco.is  •   www.papco.is
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Nýlega var opnað gagnvirkt vefsvæði, 
Næring Móður og Barns (www.nmb.
is) ætlað barnshafandi konum og for-
eldrum ungra barna. Barnshafandi 
konur geta þar svarað stuttum spurn-
ingarlistum um mataræði sitt þrisvar 
sinnum á meðgöngunni og fengið 
einstaklingsmiðaða endurgjöf byggða 
á svörum spurninga. Meðal annars er 
með spurningunum kannað hvort 
hætta sé á að neysla á næringarefnum 
sem gegna lykilatriði í fósturþroska sé 
of lítil. Á vefsvæðinu geta foreldrar 
einnig fengið endurgjöf á fæðuval 
fyrir börn sín upp að 18 mánaða 
aldri, auk þess að halda utan um 
þyngdaraukningu á meðgöngu og 
vaxtarkúrfur barna. Á nmb.is er að 
finna yfir 30 fræðslutexta sem byggja 
á nýjustu rannsóknum um næringu á 
meðgöngu og um næringu ungbarna. 
Hugmyndasmiður nmb.is er dr. Ingi-
björg Gunnarsdóttir, prófessor í nær-
ingarfræði, en hún hefur stundað 
rannsóknir á þessu sviði síðastliðin 
15 ár. 

Enginn næringarfræðingur er 
starfandi í mæðravernd eða ung- 

og smábarnavernd á Íslandi 
Þekking á mikilvægi næringar á með-
göngu og fyrstu tvö ár ævinnar hefur 
aukist mjög mikið á síðastliðnum ár-
um. Þar sem enginn næringar-
fræðingur er starfandi í mæðravernd 
eða ung- og smábarnavernd á Íslandi 
er hætt við því að þekkingin skili sér 
ekki nægjanlega vel til barnshafandi 
kvenna og foreldra ungra barna. 

Að baki næringarkönnunum 
nmb.is, bæði fyrir barnshafandi kon-

ur og foreldra ungra barna, liggur 
mikil þekking og rannsóknir á því 
hvaða fæðutegundir séu helstu upp-
sprettur næringarefna sem gegna lyk-

ilhlutverki fyrir fósturþroska og 
þroska barna. Bendi svör notenda til 
þess að neyslan gæti verið of lítil birt-
ist ábending þar að lútandi. 

Á meðgöngu er spurt um neyslu 
valinna fæðutegunda með það fyrir 
augum að fá heildarmynd af matar-
æðinu. Rannsóknir benda til þess að 
konur, sem tileinka sér hollt matar-
æði á meðgöngu, þyngjast síður úr 
hófi á meðgöngunni, fá síður alvar-
lega fylgikvilla á borð við meðgöngu-
sykursýki og meðgöngueitrun auk 
þess sem þær eiga auðveldara með að 
ná af sér aukakílóum eftir barnsburð. 
Notandinn fær stig fyrir hollustu og 
mínusstig fyrir óhollustu þar sem það 
á við. Hollustu- og óhollustustig 
NMB spurningalistans byggja á nor-
rænum og íslenskum ráðleggingum 
um næringarefni og fæðuval, upplýs-

ingum um neysluvenjur íslenskra 
kvenna á barneignaaldri sem og ný-
legum rannsóknum á tengslum fæðu-
vals kvenna á meðgöngu við heilsu 
móður og barns.

Varðveisla ómetanlegra minninga 
Vefsvæðið býður einnig upp 
skemmtilega möguleika fyrir foreldra 
eldri barna. Þeir sem eiga enn 
heilsufarsbækur barna sinna geta 
skráð inn upplýsingar um hæð og 
þyngd barna sinna á nmb.is og varð-
veitt þær þar. Eins ef tími er kominn 
til að mála vegginn í eldhúsinu þar 
sem hæðarmælingar barnanna eru 
skráðar þá er um að gera að koma 
þeim fyrir á NMB til varðveislu. Á 
NMB er hægt að bera saman á 
línuriti hvenær börnin tóku vaxtar-
kippi, hvað „Jón“ var stór þegar hann 

var 8 ára miðað við „Gunnu“ eða 
„Sigga“. Eins má bæta inn hæð og 
þyngd foreldranna í barnæsku séu 
þær upplýsingar aðgengilegar.

Traustur og óháður vefur 
Frá upphafi var það markmiðið að 
rekstur NMB yrði óháður auglýsing-
um frá framleiðendum matvæla og 
fæðubótarefna. Vefsíðan nmb.is er 
traust og óháð og eru þær upplýs-
ingar sem birtast á síðunni studdar af 
vísindalegum niðurstöðum, miðað 
við stöðu þekkingar í dag, en án 
markaðsáhrifa. Til að rekstur vefsins 
gangi munu notendur greiða áskrift-
argjöld.

Höfundur er prófessor í næringarfræði við 
HÍ og eigandi www.nmb.is.

Vefsíðan nmb.is býður upp á varðveislu ómetanlegra minninga.

Ingibjörg Gunnarsdóttir.

Ingibjörg Gunnarsdóttir

Næring móður og barns – nmb.is
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Öflun og miðlun upplýsinga

Útgáfuþjónusta
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Ísfugl hefur tekið upp þá nýjung að 
upprunamerkja alla ferskvöru þannig 
að neytendur geta nú séð nákvæmlega 

frá hvaða býli varan kemur. Á vefnum 
isfugl.is er svo að finna nánari upplýs-
ingar um hvern Ísfuglsbónda fyrir sig, 
ásamt uppskriftabanka með kalkúna- 
og kjúklingaréttum.

Áhersla á góða umhirðu fuglanna
Eldishús Ísfuglsbænda eru á 
nokkrum bæjum í Ölfusi, Mosfells-
bæ, Þingvallasveit, Biskupstungum 
og Sandgerði. Þar eru ræktaðir 
kjúklingar og kalkúnar, sem síðan 
eru lagðir inn í Ísfugl. Bændurnir 
leggja mikið upp úr góðri umhirðu 
og umgengni við fuglinn á öllum eld-
istímanum. Flest eru eldishúsin í 
minni kantinum og framleiðsluein-
ingarnar því frekar litlar og dreifðar. 
Fyrir vikið næst góður árangur hvað 
varðar heilbrigði fuglanna. Ísfugls-
bændur nota engin fúkkalyf við eldi 
fugla sinna. Þannig verður til gott 
hráefni.

Nýtt vörumerki og útlit
Vörumerki Ísfugls og allt útlit um-
búða var nýlega endurhannað af 
Kristínu Maríu Ingimarsdóttur hjá 
Atarna. Máltækið „Margur er knár 
þótt hann sé smár“ á sannarlega við 

um fyrirtækið Ísfugl en þrátt fyrir 
mikla samkeppni nýrri og stærri 
kjúklingasláturhúsa hefur Ísfugl stað-
ið sig vel. Nú framleiðir Ísfugl um 
20% af innlendu alifuglakjöti en fyr-
irtækið var stofnað árið 1979 og 

fagnar því 35 ára afmæli á þessu ári. 
Því má segja að Ísfugl sé heimilislegt 
íslenskt fyrirtæki sem byggir á göml-
um merg. 

isfugl.is

Hefur þú smakkað glútenlausu 
bökunarvörurnar frá TORO?

Eigendur Ísfugls frá árinu 2012 eru Jón Magnús Jónsson og Kristín Sverrisdóttir, bændur á Reykjabúinu. Hér eru þau ásamt sonum 
sínum, Sverri og Jóni Magnúsi yngri.

Allar vörur Ísfugls eru nú upprunamerktar.

K Y N N I N G

Ísfugl

Allar vörur 
uppruna-
merktar

1 stór kjúklingur
1 laukur
1 rauðlaukur
1 hvítlaukur
1 blaðlaukur
5 gulrætur
5-7 meðalstórar kartöflur
salt og pipar

Kjúklingurinn settur í lokað fat eða ofnpott og kryddaður með salti og 
pipar. Allur laukurinn skorinn í sneiðar, gulræturnar þvegnar og skornar 
í bita. Kartöflurnar þvegnar, skornar í 2-4 bita og kryddaðar með salti og 
pipar. Allt sett í fatið með kjúklingnum og bakað í 1 klst. við 200°C.

Þegar kjúklingurinn er tilbúinn eru kartöflurnar veiddar upp úr, salt-
aðar og/eða kryddaðar og settar í skál, kjúklingurinn settur á fat, laukur 
og gulrætur blandað vel saman í matvinnsluvél. Öllu hellt í pott með 
u.þ.b. 250 ml af vatni, hitað upp og notað sem sósa á kjúklinginn. 
Kryddað meira ef þurfa þykir.

Kjúklingur í lauk-
baði fyrir 4-5
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Verkís, sem er ein öflugasta verk-
fræðistofa landsins, býður atvinnurek-
endum nú upp á ókeypis klukku-
stundar langt viðtal, þar sem sér-
fræðingur stofunnar skimar vandamál 
sem lúta að rekstri og vinnuumhverfi. 
Markmiðið er að koma auga á tæki-
færi til úrbóta, hvort sem um er að 
ræða fyrirtæki í matvælaframleiðslu 
eða þar sem eingöngu er um að ræða 
skrifstofuvinnu. Viðtalið er hluti af 
stærri þjónustupakka sem ætlað er að 
styrkja stjórn atvinnurekenda á 
rekstrinum. 

Hjá Verkís starfar fjöldi sér-
fræðinga á sviðum mannvirkjatækni 
og vélbúnaðar sem veita faglega ráð-
gjöf til að tryggja að loftgæði, lýsing 
og hljóðvist á vinnustöðum sé eins og 
best verður á kosið og að allur búnað-
ur starfi rétt. Það getur orðið dýrkeypt 
að láta þessi mál sitja á hakanum þar 
sem afköst geta minnkað og gæði 
framleiðsluvöru rýrnað.

Viðurkenndur þjónustuaðili og sér-
fræðingar í framkvæmdum

Jóhannes Loftsson er bygginga- og 
efnaverkfræðingur hjá Verkís. „Við 

aðstoðum t.d. atvinnurekendur við að 
uppfylla kröfur um öryggi og vinnu-
vernd, sem oft eru flóknar. Verkís er 
þjónustuaðili, viðurkenndur af 
Vinnueftirlitinu við gerð áhættumats 
starfa. Við sinnum einnig ýmis konar 
þjónustu, tengdri starfsleyfum, eins og 
t.d. mengunarmælingum í frárennsli 
og útblæstri,“ segir Jóhannes.

„Þegar fyrirtæki huga að stærri 
framkvæmdum, nýtist styrkur Verkís 
einna best, en þá getum við veitt 
heildstæða þjónustu fyrir allt verkferl-
ið. Allt frá því að aðstoða fyrirtækið 
við að skilgreina og meta kostnað við 
framkvæmdir áður en farið er út í 
þær, í það að annast heildarumsjón 
með framkvæmdinni þannig að mark-
mið um gæði og kostnað standist.“

Tímapöntun fyrsta skrefið 
Jóhannes segir tækifæri til að bæta 
rekstur á flestum vinnustöðum. 
Vandamálið liggi hins vegar í því að 
atvinnurekendur vanti oft þá sérþekk-
ingu og reynslu sem þarf til að koma 
auga á tækifæri til úrbóta og hafi ekki 
aðgang að sérfræðingum til að hrinda 
þeim í framkvæmd. „Fyrsta skrefið í 
rétta átt er að panta ókeypis viðtal,“ 
segir Jóhannes. 

verkis.isJóhannes Loftsson, bygginga- og efnaverkfræðingur fyrir framan nýjar höfuðstöðvar Verkís að Ofanleiti 2.

K Y N N I N G

Verkís

Skimar vandamálin 
– og leysir þau!
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Mýranaut er fyrirtæki sem stofnað 
var 2007 í kringum nautakjötssölu 
beint frá býli af bændunum Gunnu 
og Bjössa á Leirulæk á Mýrum og 
Hönnu, systurdóttur Gunnu og eig-
inmanni hennar, Anders sem er land-
búnaðarvélvirki. Tilgangurinn var að 
rækta úrvals nautgripi til kjötfram-
leiðslu og selja gæðakjöt beint til 
neytenda. „Það tókst,“ segir Hanna 
og er hæstánægð með góðar viðtökur 
neytenda. „Nú geta allir pantað kjöt 
á netinu en við seljum vörur okkar 
undir merkinu Mýranaut.“ 

Heim til kaupenda
Að sögn Hönnu eru gripirnir aðal-
lega holdanautsblendingar af Angus-, 
Limosin- og Gallowaykyni. Slátur-
húsið á Hellu sér um að vinna og 

pakka kjötinu eftir óskum viðskipta-
vinarins í samvinnu við Mýranaut. 
Síðan er varan send heim til neyt-
enda hvert á land sem er. „Þannig fær 
fólk hakk, gúllas og sjö mismunandi 
steikur úr ¼ úr nauti,“ segir Hanna. 
Hanna leggur áherslu á nándina við 
neytandann og segir að umbunin sé 

ríkuleg þegar þau sjái ánægða neyt-
endur vilja meira Mýranautakjöt. 

Upplýsingar á heimasíðu
Margskonar hagnýtar upplýsingar er 
að finna á heimasíðunni myranaut.is 
sem vert er að skoða. Þar kemur t.d. 
fram að best er að geyma steikurnar í 

ísskáp í 5-6 daga áður en þær eru 
frystar. Þá eru þær meyrar og tilbún-
ar þegar á að elda þær. Einnig er gott 
að taka nautasteikurnar úr frysti 6-7 
dögum áður en þær eru eldaðar og 

láta þær þiðna í ísskáp. Við það halda 
þær áfram að meyrna og verða mjúk-
ar og safaríkar við eldun.

Inni á heimsíðunni myranaut.is er 
hægt að panta kjöt eftir óskum en 
kílóverðið á ¼ úr nauti er 1990 
krónur. Frá Leirulæk er líka hægt að 
kaupa lambakjöt á haustin, en nauta-
kjötið er í boði allt árið. Ef fólk vill 
kaupa vörur frá Mýranauti í minni 
einingum er sveitamarkaður í Borg-
arnesi sem heitir Ljómalind, þar sem 
hægt að kaupa kjöt í minni skömmt-
um. Þar er opið frá 13-18 á föstu-, 
laugar- og sunnudögum yfir vetrartí-
mann en alla daga yfir sumar-
mánuðina. 

myranaut.is

Nautunum líður vel á Mýrunum, jafnt vetur sem sumar.

Helga Björk Bjarnadóttir aðstoðaði við að fræða viðskiptavini Mýranauts á sumar-
markaði Kaupfélags Borgfirðinga um gæði nautakjötsins. 

S n a k k P y l s a
Góð Í SpoRtIÐ og ÚTivEruna

DjöFlapriK

SOÐIN VARA – KÆLIVARA 0–4°C
Innihald: 
Svínakjöt (96%), sjávarsalt, rotvarnarefni 
(E250) , krydd, þráavarnarefni (E301).
Næringargildi í 100 g:          ÞYNGD: 75 g
Orka 952 kJ/229 kkal, 
�ta 19 g, prótín 13 g, salt 2,3 g, 
kolvetni 0 g (þar af sykur 0 g).
Framleiðandi: 
KjötPól, Kársnesbraut 112, 
200 Kópavogi

AÐEINS
KJÖT,
KRYDD

OG SALT

ÍSlensKt hráEfni – ÍSlensK framlEiðslA

IS A694
EFTA

UPPFYLLIR SKILYRÐI NÁLARAUGANS

S n a k k P y l s a
Góð Í SpoRtIÐ og ÚTivEruna

Slim Jims

SOÐIN VARA – KÆLIVARA 0–4°C
Innihald: 
Nautakjöt (96%), sjávarsalt, rotvarnarefni 
(E250), krydd (sellerí), þráavarnarefni (E301). 
Næringargildi í 100 g:          ÞYNGD: 75 g
Orka 1149 kJ/276 kkal, 
prótín 25 g, �ta 19 g (þar af mettaðar 
�tusýrur 6 g), salt 3 g, tre�ar 1 g, 
kolvetni 1 g (þar af sykur 0 g).
Framleiðandi: 
KjötPól, Kársnesbraut 112, 
200 Kópavogi

AÐEINS
KJÖT,
KRYDD

OG SALT

ÍSlensKt hráEfni – ÍSlensK framlEiðslA

IS A694
EFTA

UPPFYLLIR SKILYRÐI NÁLARAUGANS

S n a k k P y l s a
Góð Í SpoRtIÐ og ÚTivEruna

KabanoS

SOÐIN VARA – KÆLIVARA 0–4°C
Innihald: 
Svínakjöt (98%), sjávarsalt, rotvarnarefni 
(E250), krydd (múskat), þráavarnarefni 
(E301).
Næringargildi í 100 g:          ÞYNGD: 75 g
Orka 952 kJ/229 kkal, 
�ta 19 g, prótín 13 g, salt 2,3 g, 
kolvetni 0 g (þar af sykur 0 g).
Framleiðandi: 
KjötPól, Kársnesbraut 112, 
200 Kópavogi

AÐEINS
KJÖT,
KRYDD

OG SALT

ÍSlensKt hráEfni – ÍSlensK framlEiðslA

IS A694
EFTA

UPPFYLLIR SKILYRÐI NÁLARAUGANS

S n a k k P y l s a
Góð Í SpoRtIÐ og ÚTivEruna

PeppeRoni

SOÐIN VARA – KÆLIVARA 0–4°C
Innihald: 
Svínakjöt (95%), sjávarsalt, rotvarnarefni 
(E250) , krydd, þráavarnarefni (E301).
Næringargildi í 100 g:          ÞYNGD: 75 g
Orka 952 kJ/229 kkal, 
prótín 13 g, kolvetni 0 g (þar af sykur 0 g), 
�ta 19 g, salt 2,3 g.
Framleiðandi: 
KjötPól, Kársnesbraut 112, 
200 Kópavogi

AÐEINS
KJÖT,
KRYDD

OG SALT

ÍSlensKt hráEfni – ÍSlensK framlEiðslA

IS A694
EFTA

UPPFYLLIR SKILYRÐI NÁLARAUGANS

Hrísateig 47

Heill heimur af pylsum!

Gæðapylsur og skinkur án allra auka- 
og fylliefna og án MSG. Við notum  sjávarsalt 
í flestar okkar vörur.
Gott á grillið, í ferðalagið og veiðina.

PI
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UPPFYLLIR
SKILYRÐI
NÁLAR-

AUGANS

Snakkpylsur 
í veiðiferðina, gönguferðina og sjónvarpsáhorfið. 
Að ógleymdu beikoninu, álegginu og öllu hinu góðgætinu. 

Mýranaut

Nautakjöt 
beint frá býli

K Y N N I N G



MATUR ER MANNSINS MEGIN – 33

Eftir að bækurnar okkar Heilsuréttir �ölskyldunnar 
og Nýir heilsuréttir komu út kom í ljós að fólk hefur 

því miður ekki alltaf tíma til þess að elda næring-
arríkan mat frá grunni eins og það vildi gera, 
m.a. til þess að forðast aukaefni og of mikinn 
sykur. Þannig að fljótlega varð okkar næsta 
verkefni að búa til heilsurétti án aukaefna, 
viðbætts sykurs, eins og maturinn væri í raun 
matreiddur í eldhúsinu heima, en samt hægt 
að kaupa tilbúna úti í búð. Við höfum útbúið 
þrjá nýja heilsurétti, Grænmetislagsagna, 

Gulrótarbu� og Indverskar grænmetisbollur. 
Bragðgóðir réttir, fullir af þarflegum næring-

arefnum.

Bestu kveðjur, Berglind og Siggi.
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Grímur kokkur ehf. er fjölskyldufyr-
irtæki í fremstu röð en að því standa 
þrír bræður, Grímur Þór, Sigmar, 
Gísli og fjölskyldur þeirra. Þeir bræð-
ur eru ættaðir úr Vestmannaeyjum 
þar sem fyrirtækið er staðsett. Fjórði 
bróðirinn, Sigurður, er matreiðslu-
maður en hann og eiginkona hans, 
Berglind, eru höfundar Heilsurétta 
fjölskyldunnar, sem þau fengu Grím 
kokk til að framleiða fyrir sig. 

Sigurður var meðlimur kokka-
landsliðsins um tíma og yfirkokkur á 
stórum veitingastöðum í Reykjavík. 
Hann hefur því mikla reynslu í mat-
argerð og Berglind hefur haft sérstak-
an áhuga á hollustu fæðunnar sem 
við látum ofan í okkur og gefum 
börnunum okkar. Í upphafi gerðu 
þau Berglind og Sigurður sér grein 
fyrir því að margir ættu við það 
vandamál að stríða að finna ekki tíma 
til að elda nógu heilsusamlegan mat, 
því margir vinni langan vinnudag. 
En flestir gera sér þó vel grein fyrir 
því hversu mikilvægt það er að velja 
fæðuna vel. „Þar komum við sterk 
inn,“ segir Berglind.“ 

Margs konar óþol algengt
Helsta áskorunin var að ná að fjölda-

framleiða mat sem var án óæskilegra 
efna, því við gerum miklar kröfur. 
Fólk á að geta keypt réttina, hitað þá 
upp og treyst því að hollustan hafi 
verið í fyrirrúmi þegar þeir voru settir 
saman,“ bætir hún við. „Við höfðum 
í huga að margir þjást af ýmis konar 
ofnæmi og óþoli. Eitt er óþol fyrir 
mjólkurvörum og við tókum sem 
dæmi þá ákvörðun að sleppa því að 
hafa ost yfir lasagnaréttinn hjá okkur, 

en þeir sem kjósa hann geta þá auð-
veldlega sett ost að eigin vali yfir áður 
en rétturinn fer í ofninn,“ segir Berg-
lind og brosir. Sigurður og Berglind 
eru ekki ókunn útgáfu en þau stóðu 
að fyrstu Disney matreiðslubókinni 
og Siggi hefur komið að nokkrum 
matreiðslubókum með kokkalands-
liðinu. Þegar þau snéru sér að 
heilsumatnum gáfu þau út bókina 
Heilsuréttir fjölskyldunnar og í kjöl-
farið Nýir heilsuréttir fjölskyldunnar, 

sem báðar urðu metsölubækur. Þegar 
þau fluttu síðan til Eyja, þar sem 
Grímur, bróðir Sigga er með fyrir-
tæki í framleiðslu á eigin réttum, lá 
beint við að þeir bræður leggðu 
krafta sína saman. „Nú framleiðir 
fyrirtækið Grímur kokkur vöruna 
fyrir okkur eftir okkar uppskrift og 
samkvæmt þeim kröfum sem við ger-
um,“ segir Berglind að lokum. 

grimurkokkur.is

Rekja má sögu Finax allt aftur til 
1979 þegar fyrirtækið kynnti múslí 
fyrir Svíum en sú vörutegund er enn 
mest keypta múslíið þar í landi. Nú, 
35 árum síðar, er Finax stærsti fram-
leiðandi á glútenlausu mjöli og 
brauðblöndum í Evrópu og er með 
yfir 50% markaðshlutdeild á Norð-
urlöndunum. 

„Finax hefur þróað og selt glúten-
lausar vörur frá 1983 og innihalda 
þær einungis hágæða hráefni,“ að 
sögn Margrétar Mekkin, forstöðu-
manns matvælasviðs hjá Líflandi. 
„Finax mjölið fæst í tveimur tegund-
um, þ.e. fínt, glútenlaust mjöl sem 
hentar vel í allan bakstur og einnig í 
hvers konar matseld í stað hveitis eða 
annars mjöls. Síðan er það gróft mjöl 
sem er glúten- og mjólkursnautt og 
hentar líka vel í allan bakstur og allar 
þær uppskriftir sem innihalda heil-
hveiti og/eða rúgmjöl. Mjölið er 
trefjaríkt og hentar vel í brauð og 
kökur.“ Margrét segir frá því að ný-
lega hafi verið gerð tilraun á vöfflum 
hjá innflytjandanum en þær voru 
annars vegar bakaðar úr fína mjölinu 
og hins vegar úr því grófa og 
skemmst er frá því að segja að starfs-
menn voru langtum hrifnari af vöffl-
unum úr grófa mjölinu. Uppskrift af 

þeim vöfflum má sjá á vefsvæðinu 
heilsutorg.com. 

Hvað er glúten?
Glúten er prótein sem er að finna í 
korni, einkum hveiti, rúgi, höfrum 
og byggi. Glútensnauðar vörur eru 
byggðar upp á hveitisterkju þar sem 
glútenið er fjarlægt. 

Þeir sem ákveða á neyta 
glútensnauðs fæðis geta átt á hættu 
að fá ekki nægilegt magn af vítamín-
um og steinefnum. Lífland framleiðir 
íslenskar kornvörur undir merkjum 
Kornax og flytur einnig inn úr-
valsvörur frá erlendum birgjum.

lifland.is

Lífland

Glútenlaust og gott múslí

Margrét Mekkin, forstöðumaður matvælasviðs hjá Líflandi.

Berglind Sigmarsdóttir.

Nýir Heilsuréttir fjölskyldunnar er 
enginn eftirbátur fyrri bókar þeirra 
Berglindar og Sigurðar sem nefndist 
Heilsuréttir fjölskyldunnar. 

Grímur kokkur ehf. 

Nýir Heilsuréttir fjölskyldunnar
K Y N N I N G
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Hrísbraut 1 - 780 Höfn Hornafirði - solsker.is

Gæðamakríll 
frá Hornafirði

Sólsker er tilnefnt til Fjöreggsins 2014 fyrir 
frumkvæði við nýtingu á makríl og fyrir 

afurðirnar Makrílpaté og Heitreiktan makríl.

Sólsker hlaut gullverðlaun í flokki heitreyktra 
fiskafurða í Svíþjóð í Östersund 2013 fyrir 

heitreyktan makríl.

Sólsker leggur áherslu á umhverfisvænar 
veiðar og vinnslu og framleiðir sínar afurðir í 

matarsmiðjunni á Höfn.



MATUR ER MANNSINS MEGIN – 35

Frábær lausn sem hentar á alla staði þar sem sótthreinsunar er þörf
Sérstaklega hentugt í skip og báta þar sem pláss er lítið.  Einfaldur

búnaður tryggir jafna blöndu af sótthreinsi sem drepur allar þekktar
matvælabakteríur s.s. listeríu, salmonellu, e-coli, staphylococcus o�.

„Við setjum á markað núna á næstu 
dögum tvær nýjar tegundir af 
jólasmákökum, annars vegar krydd-
kökur með trönuberjum og hins 
vegar hafrakökur með rúsínum. Með 
þessum nýjungum erum við að stíga 
nýtt skref í okkar vöruþróun og í 
raun að færa okkur enn nær 
heimabakstri en áður og teljum þetta 
vera kökur sem hvert heimili gæti 
verið stolt af,“ segir Jóhannes 
Baldursson, framleiðslustjóri hjá 
Frón, en vörur fyrirtækisins hafa glatt 
bragðlauka landsmanna í tæplega 90 
ár.

Vöruþróun þessa rótgróna fyrir-
tækis hefur aukist hröðum skrefum á 
síðustu árum og er Frón stöðugt að 
feta sig inn á nýjar slóðir í framleiðsl-
unni. Þessa dagana er fyrirtækið 
einmitt að kynna nýja tegund af 
Kósý-kexinu með piparmyntubragði 
en það er með kókos og súkkulaði 
hefur notið vinsælda undanfarin ár. 
Þriðja tegundin er svo einnig vænt-
anleg, Kósý með karamellu og krók-
ant.

Spennandi nýjungar
Það styttist óðum til jóla og að sjálf-

sögðu lætur Frón ekki sitt eftir liggja 
í undirbúningnum. Það sem verður 
kannski mest spennandi – í það 
minnsta fyrir yngstu kynslóðina – er 
að Frón ætlar að koma með á markað 
núna fyrir jólin piparkökufígúrur í 
alvöru stærðum, sem krakkarnir geta 
skreytt heima með mömmu og 
pabba. 

„Þetta verða piparkökukarlar og 
-kerlingar, piparkökujólatré og 
-hjörtu. Nú geta allar fjölskyldur átt 
saman gleðistund við að skreyta pip-
arkökurnar, búið til glassúr í öllum 
litum og skreytt fígúrurnar eins og 
hver og einn vill,“ segir Jóhannes.

Þótt nýjungar séu að koma fram 
nú á haustdögum heldur Frón sínu 
striki með þekktar vörutegundir í að-
draganda jólanna. Þar má nefna 
jólasmákökurnar; vanilluhringi, loft-
kökur, súkkulaðibitakökur og nokkr-
ar tegundir af piparkökum. Fyrir þá, 
sem vilja baka heima og laða fram 
ómótstæðilegan bökunar ilminn, 
framleiðir Frón tilbúið smákökudeig. 

Nýtt heilsukex væntanlegt
„Framleiðsla á kexi tekur auðvitað 
breytingum eins og önnur matvara í 
samræmi við þá þróun sem á sér stað 
um allan heim,“ segir  Jóhannes og 
heldur áfram:  „Við erum með á 

„teikniborðinu“ nánast tilbúna línu í 
nýju heilsukexi. Fyrsta tegundin 
kemur á markað fljótlega eftir ára-
mót, en þar verður á ferðinni 100% 
heilkornakex með völdum fræjum, 
lágu hlutfalli sykurs en háu hlutfalli 
trefja.“

Jóhannes segir alla transfitu 
horfna úr vörum Fróns. „Vöruþróun 
verður þó að vera yfirveguð. Það tek-
ur langan tíma að breyta uppskriftum 
án þess að það komi niður á bragði 
og gæðum, en það eru einmitt þeir 
þættir sem ráða mestu um að fólk 
velur kex og kökur frá Frón umfram 
keppinautanna,“ segir Jóhannes.

fronkex.is

Jóhannes með nýja Kósý-kexið fyrir framan stæður af jóla piparkökum sem bíða þess að 
vera ekið út til verslana um land allt.

Kexverksmiðjan Frón

Bragðgóðar nýjungar auðvelda 
jólabaksturinn

K Y N N I N G
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Brauðhúsið Grímsbæ.
Efstalandi 26 • Sími 568 6530

Lífrænn bakstur 
alla virka daga

Næringarrík og bragðgóð súrdeigs-
brauð úr heilkornamjöli

Í meira en 60 ár hafa vörur frá Ora 
verið ómissandi hluti af borðhaldi Ís-
lendinga. Á síðustu árum hefur orðið 
sannkölluð sprenging í vöruframboði 
fyrirtækisins og þar á bæ eru menn 
hvergi nærri hættir. Vörunúmer hjá 
Ora eru orðin um 150 talsins og hafa 
farið ört fjölgandi. Það er því í mörg 
horn að líta hjá 50 starfsmönnum 
fyrirtækisins í daglegri framleiðslu.

Jafnframt því að hvíla á gömlum 
merg endurspegla vörurnar frá Ora 
breyttan tíðaranda. Þannig hefur fyr-
irtækið viðhaldið stöðu sinni og vör-

ur Ora eru áfram jafn mikilvægur 
þáttur af matarmenningu Íslendinga 
og undanfarna áratugi. Á meðal nýj-
unga sem Ora er að kynna þessa dag-
ana eru ýmsir heimilisréttir, kjötkæf-
ur og fiskipaté.

Ora grænar á allra borðum
Leifur Þórsson, framkvæmdastjóri 
Ora, segir að í aðdraganda jólanna sé 
jóla- og hátíðarsíldin alltaf mjög vin-
sæl. Einnig anda- og hreindýrapaté 
svo og franska sveitakæfan en að 
sjálfsögðu sé varla nokkurt heimili á 
Íslandi sem ekki skarti grænum 
baunum, rauðkáli eða agúrkusalati 
frá Ora á jólaborðinu. „En það munu 

einnig ýmsar nýjungar líta dagsins 
ljós fyrir hátíðarnar,“ segir Leifur. 

Vörurnar frá Ora eru í stöðugri 
þróun og á meðal þess sem komið 
hefur út úr þeirri vinnu er súpa sem 
hlotið hefur merkingu Skráargatsins, 
en það er opinbert samnorrænt merki 
sem finna má á umbúðum matvara 
sem uppfylla ákveðin skilyrði varð-
andi samsetningu næringarefna. 
Markmiðið með Skráargatinu er að 
neytendur geti á einfaldan hátt valið 
hollari matvöru.  

Alþjóðleg gæðavottun
Þá hefur Ora hefur fengið IFS vott-
un, en skammstöfunin stendur fyrir 

International Food Standard sem er 
alþjóðleg gæðavottun. Með henni 
hefur Ora komist í flokk margra virt-
ustu matvælafyrirtækja heimsins. 
Leifur segir stefnuna vera skýra: Ora 
ætli sér að verða leiðandi alhliða mat-
vælafyrirtæki á Íslandi, jafnt með ís-

lenskan markað í huga sem og út-
flutning, en hann hefur vaxið mjög 
síðustu ár. 

ora.is

Heimilismaturinn frá Ora hefur slegið rækilega í gegn á meðal neytenda.

Ímynd Papco er geysilega sterk í hug-
um fólks en markaðssetning pappírs-
vara fyrirtækisins var strax mjög öfl-
ug. Upphaflega þjónustaði Papco 
einvörðungu neytendamarkaðinn en 
nú, 30 árum eftir stofnun fyrirtækis-

ins, geysist það inn á rekstrarvöru-
markaðinn. Þórður Kárason tók við 
rekstri Papco 2004 en fram að því 
hafði áherslan verið í föstum skorð-
um. 2009 var tekin ákvörðun um að 
útvíkka þjónustu við fyrirtæki enn 
frekar með ýmsar aðrar rekstrarvörur 
en pappír. 

Alhliða rekstrarvörur
Að sögn Þórðar varð honum fljótlega 
ljóst að fyrirtækin, sem þeir voru í 
viðskiptum við, vildu meiri þjónustu 
og vöruúrvalið breikkaði smám 
saman. Nú hefur vöxturinn verið á 
bilinu 30-40% á ári. Sem dæmi um 
nýja þjónustu Papco setur fyrirtækið 
upp þvottavélakerfi, skaffar pítsu-
kassa og áprentaðar servíettur, frauð-
plastbakka, matarbakka og plastfilm-
ur, plastbox, latexhanska og rusla-
poka. Þjónusta Papco gengur nú út á 
alhliða rekstrarvörur en þannig svarar 
Papco kalli. Þórður segir að sú þróun 
fyrirtækisins hafi verið sérstaklega 
ánægjuleg og hafi í raun komið af 

sjálfu sér. Það hafi verið ríkuleg þörf 
á markaðnum.

Ný tækifæri í gjaldeyrishöftum
Stjórnendur fyrirtækisins komu auga 
á ný tækifæri í framleiðslunni á sama 
tíma og gjaldeyrishöft hertu henging-
aról margra fyrirtækja. Rykið var 
dustað af vélum, sem staðið höfðu 
ónotaðar lengi og stóð ekki til að 
ræsa á ný. Úr þeim streymdu nýjar 
vörur sem hafa, ásamt öðru, stórauk-
ið við vörulínu fyrirtækisins.

„Okkur hefur miðað vel áfram á 
þessum markaði en stefnum eins og 
alltaf að því að gera enn betur. Með 
því að sækja fram í samkeppni við 
innfluttar vörur er hægt að vinna tvö-
faldan sigur; færa neytendum vörur á 
betra verði og skapa störf innan ís-
lensks iðnaðar,“ segir Þórður Kára-
son.

papco.is

Þórður Kárason, framkvæmdastjóri Papco.

Ora

Gamlar hefðir samhliða 
öflugri vöruþróun

K Y N N I N G
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Papco

Nýtt afl á rekstrar-
vörumarkaði!

Ferskt Pasta tilbúið á örFáum mínútum
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H-Berg

Fjölskyldu-
fyrirtæki 
í örum vexti

K Y N N I N G
Þegar komið var inn í nýtt húsnæði 
fyrirtækisins H-Berg voru þar fyrir 
þrjár kynslóðir manna sem allir bera 
Berg að millinafni. Sá elsti, Jón Berg, 
var að standsetja nýja húsnæðið og 
kunni greinilega vel til verka. Sá 
næsti, Halldór Berg, var í pappírs-
vinnunni og sá yngsti, Helgi Berg, 
var á leiðinni í ferð um verslanirnar 
sem selja vörur þeirra. 

Byrjuðu í bílskúrnum
Halldór hefur komið að ýmsum 
rekstri um tíðina en segist nú vera 
búinn að finna fjölina sína.  Á árinu 
2009 var hann beðinn um að hjálpa 
til við að flytja inn döðlur fyrir jólin 
þar sem döðlusending hafði verið 
ónýt og jólin á næsta leiti. Hann 
stökk til og gat bjargað málunum en 
þá var ekki aftur snúið og hann hóf 
innflutning á ný en hann hafði áður 
starfað við slíkt.  Halldór og Helgi 
byrjuðu í bílskúrnum heima að þróa 
vörur sem þeir eru núna að selja í 
stórum einingum og eru vöruflokk-
arnir orðnir 70 talsins. M.a. hafa þeir 
þróað smjör sem unnið er úr kasjú-
hnetum og möndlum, en H-Berg er 
fyrsta fyrirtækið til að vinna slíka 
vöru á Íslandi. Með meiri meðvitund 
fólks um hollustu er slíku smjöri 
mjög vel tekið.  

Halldór segir að vara H-Berg sé 
alltaf fersk í hillum verslana af því 
þeir pakki henni svo ört og keyri 
vikulega út. Ný vél sem tekin var í 
notkun á nýjum stað býr til pokann, 
prentar á hann og vigtar í hann. 
Önnur vél af sömu gerð er væntanleg 
og þá segir Halldór að sé von til þess 
að H-Berg geti annað eftirspurn. 

Náttúrulegur valkostur
Nú er H-Berg að setja á markað nýj-
an valkost í stað sykurs eða gervisætu. 
Það er efni sem heitir erythritol og er 
sykuralkohól sem notað er í stað 
gervisykurs. Efnið er framleitt úr 
glúkósa með því að gerja það með 
gerinu moniliella pollinins og er hita-

einingasnautt sætuefni. Efnið lítur út 
og bragðast eins og sykur en er með 0 
í kaloríum og 0 í kovetni. Efnið 

hentar fullkomlega í matargerðina 
jafnt sem baksturinn. Erythritol er 

náttúrulega í perum, melónum og 
sveppum.

hberg.is

Flottar fyrirmyndir. Þrjár kynslóðir duglegra Íslendinga. Í baksýn er nýja vélin sem byltir allri pökkunarvinnu fyrirtækisins.

Heilsusamlegum chia fræjum pakkað 
með nýju vélinni.
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-einfalt, glútenlaust og gott!

Glútenlaust mjölmix 
í baksturinn

               
                           Rauðagerði 25 · 108 Reykjavík · Sími 440 1800 · www.kaelitaekni.is

Okkar þekking nýtist þér

• Mylur alla ávexti, grænmeti  
  klaka og nánast hvað sem er
 

• Hnoðar deig
 

• Býr til heita súpu og ís
 

• Uppskriftarbók og  
  DVD diskur  
  fylgja með 

 Lífstíðareign!

Tilboðsverð kr. 106.900
Með fylgir Vitamix sleif  
drykkjarmál og svunta 
Fullt verð kr. 125.765

Meira en bara  
blandari!

Sigurður Haraldsson kjötiðnaðar-
meistari lítur á það sem kost að vera 
lítill á markaðnum því markhópur 
Kjötpóls og Pylsumeistarans séu þeir 
sem láti sig miklu varða hvernig var-
an sé búin til og þar er hann sterkur. 
Sigurður og sambýliskona hans, Ewa 
Kromer, stofnuðu Kjötpól fyrir 10 
árum sem kjötvinnslu. Árið 2010 
opnuðu þau síðan verslunina 
Pylsumeistarann á Hrísateig 47. 

„Í litlum einingum er handverkið 
meira í fyrirrúmi en í fjöldafram-
leiðslunni og auðveldara að stýra 
framleiðslunni,“ segir Sigurður. „Við 
eigum enga möguleika á að keppa við 
stóru fyrirtækin en við vitum að það 
er sannarlega viss hópur fólks sem er 

mjög meðvitaður um innihald mat-
vara,“ segir Sigurður. 

Íslendingar voru ekki spenntir
Sigurður segir að Íslendingum hafi 
ekki fundist mikið til þessa pylsufyr-
irtækis koma til að byrja með. „Það 
var þó hópur af fólki sem vildi 
prófa,“ segir hann. „Smátt og smátt 
tók salan svo við sér en það tók tíma 
og var mjög erfitt,“ bætir hann við. 
Sigurður segir að það hefi ekki verið 
fyrr en á allra síðustu árum 2010 að 
fólk fór virkilega að spá í innihald 
matvöru. „Við ákváðum að víkja ekki 
út af þeirri stefnu að hafa innihaldið í 
pylsunum einungis kjöt, krydd og 
salt  og eins lítið af rotvarnarefnum 
og þráavarnarefnum og mögulegt 
var. Svo föndrum við mikið við 
pylsurnar,” segir Sigurður en þau 
handhnýta sumar þeirra. „Þannig 

föndur er ekki mögulegt þegar allt er 
komið í stórvirkar vélar,“ bætir hann 
við. 

Tveir menningarheimar
Sigurður og Ewa, sem er fædd í Pól-
landi, koma úr ólíkum matarmenn-
ingarheimum og kynna viðskiptavin-
um sínum það besta úr báðum. 
„Þessi vinna er mjög skemmtileg en 
núna erum við komin eins langt og 
við komumst í þá veru að framleiða 
sælkeravöru fyrir fólk sem vill vita 
hvað það er að borða, pylsurnar ger-
ast ekki hreinni,“ segja þau Sigurður 
og Ewa sem hafa uppskorið mikla 
ánægju viðskiptavina sinna undanfar-
in ár.

kjotpol.is

Móðir Jörð í Vallanesi hefur hafið 
framleiðslu á sýrðu grænmeti þ.m.t. 
súrkáli. Notast er við hefðbundna 
vinnsluaðferð sem kallar fram mjólk-
ursýrugerla (lactobacillus) í græn-
metinu. Með þessari vinnsluaðferð 
varðveitist auk þess mest af þeim 
vítamínum og steinefnum sem græn-
metið inniheldur. 

Boðið er upp á nokkrar mismun-
andi gerðir af grænmeti t.d. ekta Súr-
kál (hvítkál), Hnúðkál með dilli og 
kúmeni og Gulrófusalat með lauk og 
kryddum. Uppskriftirnar saman-
standa af grænmeti úr eigin ræktun 
og öll innihaldsefni eru lífrænt rækt-
uð. Þessi nýja vörulína Móður Jarðar 
fæst í Búrinu Grandagarði, í Frú 
Laugu, Melabúðinni, Fjarðarkaup, 
Lifandi markaði og í Heilsuhúsinu.  

vallanes.is

Uppskriftirnar samanstanda af grænmeti 
úr eigin ræktun.
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Móðir Jörð

Sýrt grænmeti

Kjötpól 

Smæðin er kostur fyrir
meðvitaða sælkera!

Pylsumeistarinn er við Hrísateig 46 í Laugarneshverfi.



MATUR ER MANNSINS MEGIN – 39

Veldu hollustu
AB-gerlarnir verða virkir í meltingarveginum og 
stuðla að bættri heilsu og vellíðan.
Hafðu fyrir hollustunni og lagaðu þinn eigin  
ab-skyr „boost“ eins og þér finnst best.
Vara merkt skráargatinu er einfaldlega hollari.
Veldu óhrært ab-skyr frá Örnu:-)

laktósafrítt.isArna ehf. Mjólkurvinnslan í Bolungarvík

ab-skyr frá Örnu

Matvælaskólinn hjá Sýni sérhæfir sig 
í fjölbreyttu fræðslustarfi sem á einn 
eða annan hátt tengist matvælum. 
Um er að ræða bæði opin námskeið, 
sem haldin eru í kennslustofu og eld-
húsi skólans að Lynghálsi 3, eða 

námskeið sem aðlöguð eru að fyrir-
tækjum eða hópum. Slík námskeið 
eru þá annaðhvort haldin hjá okkur 
eða viðkomandi fyrirtækjum. 

Sýni leggur áherslu á að undirbúa 
námskeiðin í samráði við viðskipta-
vini sína og telur það mikilvægt til 
þess að ná sem bestum árangri. Sér-
fræðingar Sýnis fara með námskeiðin 

um allt land á öllum tímum árs og 
eru sveigjanleiki og fagmennska að-
alsmerki skólans.

Dæmi um námskeið sem haldin 
hafa verið hjá Matvælaskólanum eru: 
Gæði og öryggi alla leið – HACCP 
námskeið, Öryggi og meðferð mat-
væla í vinnslum og mötuneytum, 
Meðhöndlun og nýting á afurðum 
um borð í fiskiskipum, Umbúða-
merkingar matvæla, Hópeflisnám-
skeið með áherslu á gæðamál og mat-
argerð og Matreiðslunámskeið af 
ýmsum toga. Matvælaskólinn býður 
einnig upp á 60 kennslustunda 
grunnnám sem ætlað er starfsfólki í 
matvælagreinum og Gæðastjórnun I 
og II – framhaldsnámskeið.

Ráðgjafar skólans eru matvæla-
fræðingar og veita allar frekari upp-
lýsingar um námskeið skólans. Val-
gerður Ásta Guðmundsdóttir er 
gæðastjóri Matvælaskólans, Laufey 
Karlsdóttir hefur umsjón með nám-
skeiðum um gæðamál og verkefna-
stýringu, Guðrún Adolfsdóttir hefur 

umsjón með matreiðslunámskeiðum, 
Ólöf Hafsteinsdóttir hefur umsjón 
með námskeiðum tengdum sjávarút-
vegi og Ása Þorkelsdóttir sér um 
námskeið fyrir matvælamerkingar.

syni.is

Námskeið Matvælaskólans hjá Sýni eru m.a. haldin í eldhúsi skólans að Lynghálsi 3 í 
Reykjavík.

Matvælaskólinn hjá Sýni

Matur er okkar mál
K Y N N I N G



Grunnur að góðri máltíð
www.holta.is

100% kjúklingur
Allur Holta kjúklingur er 100% náttúrulegur. 

Þú getur verið viss um að þegar þú kaupir Holta kjúkling ertu 
að fá vöru sem nýtur virðingar hjá meistarakokkum, 

hvar sem þá er að finna.

   
    

 HOLTA KJÚKLINGUR


