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Gagnagrunnur um efnainnihald 

matvæla (ÍSGEM)  
- lykill að heilsu Íslendinga 

 
Bryndís Eva Birgisdóttir 
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C D 

E Ekki-næringarefni” 

F. Næringarefni 
(Protein, fita, kolvetni/ötn 
vitamin, steinefni) 

Efni sem eru flest ekki í 
matnum frá 
náttúrunnar hendi 

Eiturefni og lífræn virk efni sem eru í 
matnum frá náttúrunnar hendi 

A. Íblöndunarefni 
• E-efni   
 

D. Náttúruleg eiturefni 

B.   Mengun/aðskotaefni 
• eiturefni úr umhverfinu 

- sumir þungmálmar 
-þrávirk lífræn eiturefni   

E. Önnur hollefni en næringarefni 
       “Neutraceuticals” 

• flavonoider / plantefenoler 
• karotenoider 
• plantesteroler 

C. Efni sem myndast við matvælavinnslu 
        Hitameðferð 

• Heterocyklisk amíð, nitrosamín 
• Akrýlamíð 
• HMF  
• PAH  

     

   (F) 

EFNIN Í MATNUM 
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Skapar traust á íslenskum vörum 

 

• Íslendingar þurfa að vera í forsvari fyrir 
mælingum á séríslenskum matvælum   

• Forsenda fyrir trausti bæði íslenskra og 
erlendra neytenda sem og trygging fyrir 
gæðum.  

• Hluti af matvælaöryggi 

 

 

ANDLIT “ICELANDIC FOOD” Á ALNETINU 
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The Icelandic Food Circle 
 

  
The Icelandic Food Circle 

- Incl dark chocolate 
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Öflugt kennslutól 

 
ÍSGEM er mikilvægur fyrir menntakerfið allt, hvern einasta 
grunn- og framhaldsskóla í landinu, til að nemendur á öllum 
aldri geti lært næringarfræði frá grunni og þekki hvað er í 
matnum. Grunnur að háskólanámi í matvæla– og næringarfræði 
 
Það er forsenda þess að kunna  
á sinn eigin líkama og hvað það 
er sem hann þarf á að halda til 
að vaxa og viðhalda hreysti sinni.  
 

  Dahli 
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Fyrir fólk á öllum aldri 

• sem hefur áhuga á  
matnum sínum og  
samsetningu hans 
 

 
 

• Útreikningar á matseðlum 
 
• ÍSGEM – teflir fram matvælum sem uppsprettu 

næringarefna  
 
 
 

DALY – disability adjusted life years – glötuð góð æviár 
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ÍSGEM - forsenda rannsókna á mataræði Íslendinga  
- og rannsókna á tengslum þess við heilsufarsþætti 

 

• Gefa upplýsingar um hvort neysla einhverra 
matvæla eða næringarefna sé af skornum 
skammti eða jafnvel of mikil í ákveðnum 
hópum. 

• Ekki er hægt að bregðast við því sem ekki er 
þekkt.  

• Lýðheilsumál 
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Rannsóknir á mataræði  
– annað baráttumál 

• Hér á landi er engin ákveðin stefna um 
mataræðisrannsóknir, einungis óljósar 
vísbendingar í lögum og þarf að berjast fyrir 
fjármagni í hvert sinn.  

Rannsóknir á 

mataræði 

Íslendinga  

  

ÍSGEM 

     Niðurstöður 

Rannsóknir á 

mataræði 

Íslendinga  

  

ÍSGEM 

ÚTREIKNIFORRIT  
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Til upprifjunar: Hver hagnast ? 

• Matvælaframleiðendur 

• Nemendur á öllum aldri 

• Íslendingar sem 
einstaklingar og sem 
hópur – betri heilsa og 
lífsgæði 

• Vísindin – aukin þekking 

Innviðir samfélagsins 

 

• Þjóðskrá – Gagnagrunnur yfir Íslendinga 

• ÍSGEM – Gagnagrunnur yfir byggingareiningar 
Íslendinga 

 

 

• standa vörð um gagnagrunn allra 
landsmanna 

Mynd frá Southern Utah University 
 

http://nilli.blog.is/users/f8/nilli/img/sild_gefin.jpg
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Við byggjum á sterkum grunni 

• Vantar: 

– Skýra stefnu – regluleg uppfærsla, framtíðarsýn 

– Tryggja fast fjármagn    

 Næringarfréttir 

Tíminn er að renna út! 
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Renoir A 

P Picasso 
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NOMA from the book New 
Nordic Cusine 


