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Fimm tegundir, Sesam, Spelt, Delikate, Kúmen og Trefja.
Tvær tegundir úr lífrænt ræktuðu hráefni, Sesam og fjölkorna.

Hugsið um hollustuna!
Ekkert ger, enginn viðbættur sykur, ekkert hvítt hveiti.

Matvæladagur MNÍ 2006
Matvæladagur MNÍ er föstudagurinn 20. október n.k. Haldin

verður ráðstefna um framtíðarþróun matvælaiðnaðarins á

Hótel Loftleiðum í Reykjavík. Meðal fyrirlesara er Tim Lang,

prófessor við City University í London. Hann mun fjalla um

hollustustefnu og ábyrgð matvælaiðnaðarins. Upplýsingar

um ráðstefnuna er að finna í blaðinu. Á ráðstefnunni verður

afhent Fjöregg MNÍ fyrir lofsvert framtak á matvælasviði.

Dómnefnd hefur verið að störfum og metið fjölda tilnefn-

inga. Fimm aðilar hafa verið tilnefndir til Fjöreggs MNÍ 2006

og má sjá fulltrúa þeirra á myndinni að neðan. Samtök iðn-

aðarins gefa verðlaunagripinn en hann hefur verið veittur

árlega frá 1993.



2 – MATUR ER MANNSINS MEGIN

Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands (MNÍ) var stofnað árið 1981.
MNÍ er fagfélag matvælafræðinga, næringarfræðinga, næringarráðgjafa og
skyldra stétta. Fjöldi félagsmanna er nú 200.

Stjórn MNÍ 2005 - 2006: Guðrún Elísabet Gunnarsdóttir (formaður),
Grímur E. Ólafsson (gjaldkeri), Ólöf Geirsdóttir (ritari), Ingólfur Gissurar-
son og Ragnheiður Héðinsdóttir (varaformaður), varamenn Guðmundur
Guðmundsson og Sesselja M. Sveinsdóttir. 

Vefsíða MNÍ: www.mni.is.

Starfsemi: Á vegum félagsins eru haldin fræðsluerindi og haldið úti heima-
síðu með fréttum og upplýsingum um matvæli og næringu. Félagið leitast
við að kynna matvæla- og næringarfræði fyrir almenningi og efla almenna
þekkingu á matvælum og næringu. Félagið stendur árlega fyrir Matvæladegi,
ráðstefnu um málefni matvæla og næringar. Á Matvæladegi eru veitt verð-
laun, Fjöregg MNÍ, fyrir lofsvert framtak á sviði matvæla eða næringar. Í
tengslum við Matvæladaginn gefur félagið út veglegt blað.

Markmið félagsins er að sameina matvælafræðinga, næringarfræðinga, nær-
ingarráðgjafa og aðra með háskólapróf í skyldum greinum í eitt fagfélag.
Einnig að stuðla að þróun í matvælafyrirtækjum og efla samstarf við þau,
stuðla að aukinni menntun og eflingu vísindalegra rannsókna á sviði mat-
væla- og næringarfræða, vinna að umbótum í manneldismálum þjóðarinnar
og leitast við að hafa áhrif á löggjöf varðandi starfssvið félagsmanna.  

MNÍ hefur gefið út ritið Matur er mannsins megin frá árinu 1993. Nú í ár
er dagblaðsformið notað en fyrstu árin var ritið hefðbundið tímarit og gefið
út einu sinni á ári. Tilgangurinn með útgáfu ritsins er að kynna fyrir lands-
mönnum mikilvægi matvælaiðnaðar fyrir þjóðfélagið og þýðingu heilsusam-
legs mataræðis. 

Útgefandi: Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands (MNÍ), pósthólf 8941,
128 Reykjavík.
Ritnefnd: Ólafur Reykdal (ritstjóri og ábyrgðarmaður), Guðlaug Gísladóttir
og Guðmundur Guðmundsson. 

Auglýsingar og umbrot: Athygli ehf.
Prentun: Prentsmiðja Morgunblaðsins
Dreifing: Dreift til áskrifenda Morgunblaðsins. 
Forsíðumynd: Sesselja María Sveinsdóttir. Myndin sýnir Fjöregg MNÍ.
Upplag: 57.000 eintök. 

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

Þekking er undirstaða öflugs matvælaiðnaðar, en öflugur matvælaiðn-
aður er einmitt yfirskrift Matvæladags MNÍ í ár. Betri menntun allra
þjóðfélagsþegna skilar aukinni þekkingu og hagsæld. Nýleg frétt um
það hvers vegna Finnar koma vel út úr könnunum á námsárangri
bendir á þá staðreynd að þeir hafa lagt mikla áherslu á menntun
kennara sem nú skilar sér í bættum námsárangri.

Kröfur um nýjar framleiðsluaðferðir
Neytendur vilja fersk matvæli með langt geymsluþol. Til að verða við
þeim kröfum getur þurft að þróa nýjar framleiðslu- og pökkunarað-
ferðir sem byggja á haldgóðri þekkingu í örverufræði, næringarfræði,
tæknifræði, efna- og eðlisfræði auk þekkingar á matvælunum sjálfum.
Íslendingar búa í hreinu landi og hafa því ennþá möguleika að mark-
aðssetja hreinar landbúnaðar- og sjávarafurðir. Nýlegt dæmi er út-
flutningur á skyri sem lofar mjög góðu. Íslendingar þurfa því sannar-
lega á vel menntuðu matvæla- og tæknifólki að halda.

Færri sækja nám í matvælafræðum
Fyrir stuttu birtist grein í bresku blaði um áhyggjur Breta af þeirri
þróun sem nú á sér stað í Bretlandi. Sífellt færri sækja nám í matvæla-
fræði og áhugi fólks á matvælum nær ekki út fyrir næsta stórmarkað.
Hér á landi virðist þróunin vera í sömu átt. Matvæla- og næringar-
fræðafélag Íslands var stofnað fyrir 25 árum eða skömmu eftir útskrift
fyrstu matvælafræðinganna úr Háskóla Íslands. Fyrstu árgangarnir
voru stórir enda mikil þörf talin á matvælamenntuðu fólki. Iðnaður-
inn virðist enn ekki hafa áttað sig nægilega vel á þörfinni fyrir fólk
með þessa menntun. Hin seinni ár hafa útskriftarhópar minnkað
mikið, aðeins örfáir útskrifast ár hvert. Þeir fáu sem útskrifast stefna
flestir á að sérhæfa sig í næringarfræði.

MNÍ 25 ára
Í mars 2006 hélt MNÍ upp á 25 ára afmæli sitt með málþingi þar sem
horft var 25 ár til baka. Sitthvað hefur breyst á ekki lengri tíma. Fjöl-
miðlaumfjöllun hefur breyst gífurlega, laga- og reglugerðaumhverfi er
gjörbreytt eftir að EES-samningurinn kom til sögunnar. Síðast en
ekki síst hefur orðið bylting í neysluvenjum þjóðarinnar. Matseld hef-
ur færst frá heimilum til framleiðslufyrirtækja og veitingahúsa þannig
að börn sem nú alast upp sjá mun minna af eldhússtörfum en eldri
kynslóðir. Líklega hefur heldur ekki farið framhjá neinum hversu
mjög offita hefur aukist á síðustu árum.

Þekkingu er ábótavant
Mikilvægi hollrar næringar og rétt vinnubrögð við matreiðslu er
þekking sem áður fyrr var miðlað frá foreldrum til barna og fluttist
þannig milli kynslóða. Nú hriktir í stoðum þessa gamla menntakerfis.
Ekki þykir lengur sjálfsagt að börn og unglingar taki þátt í störfum á
heimilum. Vinnustaðir, svo sem veitingastaðir, sem að miklu leyti
byggja á vinnuafli ungs fólks, kvarta yfir því að unga fólkið kunni síð-
ur til verka en áður fyrr. Það hafi aldrei þurft að þrífa og skilji jafnvel
ekki mikilvægi handþvottar.

Skólakerfið
Skólinn hefur ekki enn brugðist nægjanlega við breyttum aðstæðum.
Fræðsla um næringu og meðhöndlun matvæla fer einkum fram í
heimilisfræði. Þetta þýðir breyttar áherslur í heimilisfræðikennslu og
það er undir hverjum og einum heimilisfræðikennara komið hvernig
til tekst. Áherslubreytinga er þörf í skólakerfinu öllu þannig að börnin
okkar geti valið og hafnað af skynsemi og hafi þekkingu til að meta
upplýsingar sem fram koma í því flóði auglýsinga sem á okkur dynur
í nútímaþjóðfélagi. Stórefla þarf alla fræðslu um matvæli, uppruna
hráefna, vinnslu, meðferð, geymslu, umbúðir, næringargildi og svo
mætti lengi telja. Fræðsla um mat og næringu á öllum stigum er lyk-
illinn að bættri matarmenningu og jákvæðu viðhorfi til matvæla-
greina.

Stjórn MNÍ 2005 - 2006. Frá vinstri: Ólöf Geirsdóttir (ritari), Ragnheiður Héðinsdóttir (varaformaður), Grímur E. Ólafsson (gjaldkeri), Guðrún Elísabet
Gunnarsdóttir (formaður) og Ingólfur Gissurarson.

Frá stjórn MNÍ

Öflugur matvælaiðnaður skiptir miklu mál

Staður: Hótel Loftleiðir 
Tími: Föstudaginn 20. október kl. 12:00-17:00 
12.00 Skráning
12.30 Ávarp formanns Guðrún E. Gunnarsdóttir, formaður MNÍ
12.35 Setning Sjávarútvegsráðherra
12:45 Afhending Fjöregg Formaður dómnefndar / sjávarútvegsráðherra
13:00 Kostir og gallar matvælavinnslu Guðjón Þorkelsson, Háskóla Íslands, matvæla- og næringarfræðiskor
13:30 Nýfæði og markfæði Margrét Geirsdóttir, Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins 
13:45 Markaðssetning matvæla Halldóra Tryggvadóttir, Ölgerðinni Agli Skallagrímssyni ehf
14:00 Hvert stefnir – nýjungar. Stutt innlegg fyrirtækja

Fiskiðnaður Níels Rafn Guðmundsson, Iceland Seafood International
Mjólkuriðnaður Dr. Björn S. Gunnarsson, MS
Grænmetisiðnaður Gunnlaugur Karlsson, Sölufélagi garðyrkjumanna
Kjötiðnaður Sigurgeir Höskuldsson, Norðlenska ehf.
Sælgætisiðnaður Rúnar Ingibjartsson, Nóa-Síríusi

15:00 Kaffihlé
15:30 Hollustustefna matvælafyrirtækja Dr. Tim Lang, City University, London
16:15 Áherslur og stefna fyrirtækja – stutt innlegg

Neytendur í nútíma þjóðfélagi - Keypt í matinn Guðný E. Ingadóttir, neytandi
Brauðgerð Iðunn Geirsdóttir, Myllunni
Lýsisframleiðsla  Jón Ögmundsson,  Lýsi hf.

17:00 Samantekt og ráðstefnuslit
20:00 Ráðstefnukvöldverður

Ráðstefnustjóri: Guðbrandur Sigurðsson, forstjóri MS

Matvæladagur MNÍ 2006 

Öflugur matvælaiðnaður í stöðugri framþróun
Matvæladagur MNÍ 2006 verður haldinn föstudaginn 20.
október kl. 12:00-17:00 á Hótel Loftleiðum í  Reykjavík og er
yfirskrift ráðstefnunnar: Öflugur matvælaiðnaður í stöðugri
framþróun. Rástefnan er öllum opin meðan húsrúm leyfir. Al-
mennt þátttökugjald er 6.000 kr, fyrir MNÍ félaga er gjaldið
3.500 kr en 2.000 kr fyrir nemendur. Ráðstefnustjóri er Guð-
brandur Sigurðsson, forstjóri MS. 

Vinsamlega tilkynnið þátttöku í síðasta lagi 19. október á
netfangið ragnheidur@si.is eða á faxi: 591 0101. Taka þarf
fram greiðslufyrirkomulag en ekki verður hægt að greiða með

greiðslukorti. Takið einnig fram vinnustað ef við á. Ráð-
stefnugestum býðst að taka þátt í ráðstefnukvöldverði í Korn-
hlöðunni á föstudagskvöld. Taka þarf sérstaklega fram ef ósk-
að er eftir að taka þátt í honum. Viðfangsefni fyrirlesara eru
kynnt á síðum 12 til 17 í blaðinu. 

Tímasetning Matvæladags MNÍ er valin með tilliti til þess
að 16. október ár hvert minnir Matvæla- og landbúnaðar-
stofnun Sameinuðu þjóðanna, FAO, á misskiptingu fæðu í
heiminum á alþjóðlegum degi fæðunnar. 

Þátttökutilkynning - Vinsamlega tilkynnið þátttöku í síðasta lagi 19. október á netfangið ragnheidur@si.is eða á faxi: 591 0101

Nafn: Greiðandi (fyrirtæki):

Heimilisfang: Sími: Kennitala greiðanda

Þátttökugjald greitt við skráningu (ekki tekið á móti kortum): Ráðstefnukvöldverður, fjöldi miða:

Almennt þátttökugjald: 6.000 kr. Félagar í MNÍ 3.500 kr. Nemendur2.000 kr. (Innifalin ráðstefnugögn, kaffi og meðlæti)

Ráðstefnukvöldverður í Kornhlöðunni (Lækjarbrekku) 4.500 kr.

�
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Dómnefnd á vegum Matvæla- og nær-
ingarfræðafélags Íslands (MNÍ) hefur
tilnefnt fimm aðila til að hljóta Fjöregg
MNÍ en það eru verðlaun sem veitt eru
fyrir lofsvert framtak á matvælasviði.
Félaginu barst fjöldi ábendinga um
verðuga verðlaunahafa en þau sem
dómnefnd valdi að tilnefna til verðlaun-
anna að þessu sinni eru fyrirtækin
Gallerý fiskur, Mjólka, Móðir náttúra,
HR konfekt og Guðrún Adolfsdóttir
hjá Rannsóknaþjónustunni Sýni. Til-
kynnt verður hver hlýtur Fjöregg MNI
2006 við setningu matvæladags Mat-
væla- og næringarfræðafélags Íslands á
Hótel Loftleiðum þann 20. október
næst komandi og mun Einar K. Guð-
finnsson sjávarútvegsráðherra afhenda
Fjöreggið. Yfirskrift matvæladagsins er
að þessu sinni „Öflugur matvælaiðnað-
ur í stöðugri framþróun.“

Matvæla- og næringarfræðafélag Ís-
lands hefur veitt Fjöreggið árlega síðan
1993 og er að þessu sinni staðið með
nokkuð öðrum hætti að vali á verð-
launahafa en áður. Í stað þess að velja
verðlaunahafa beint úr ábendingum
sem félaginu berast og tilkynna um nið-
urstöðuna á Matvæladegi NMÍ hefur
verið ákveðið að valið fari fram í tveim-
ur áföngum. Dómnefnd félagsins byrjar
nú á því að koma saman og velja þá að-
ila sem helst eru taldir koma til greina
að hljóta Fjöreggið úr þeim ábending-
um sem borist hafa. Greint er frá til-
nefningum dómnefndar strax og þær
liggja fyrir. Síðar kemur nefndin saman
á nýjum fundi og velur eftir ítarlega
skoðun þann aðila sem talinn er verð-
ugastur þess að hljóta Fjöreggið úr hópi
þeirra sem tilnefndir hafa verið.

Með þessari breytingu vill félagið
stuðla að því að auka faglega umræðu
um verðlaunin, gera þau eftirsóknaverð-
ari og styrkja þau enn frekar í sessi.

Fjöreggið, sem er íslenskt glerlista-
verk, er veitt með stuðningi frá Samtök-
um iðnaðarins. Í dómnefndinni eiga
sæti tveir fulltrúar matvælafræðinga,
tveir fulltrúar næringarfræðinga og einn
frá Samtökum iðnaðarins. 

Úr rökstuðningi dómnefndar
Í umfjöllun dómnefndar eru færð marg-
vísleg rök fyrir tilnefningum hennar að
þessu sinni. Meðal þess sem dómnefnd-
in bendir á er eftirfarandi:

Gallerý fiskur. Hefur átt þátt í að
hefja fisk til vegs og virðingar og gera
hann að veislumat. Gallerý fiskur hefur

gert ungu fólki og þeim sem eru
reynsluminni í eldhúsinu kleift að elda
fjölbreytta fiskrétti með lítilli fyrirhöfn.
Auk þess rekur fyrirtækið matsölustað
sem eingöngu býður upp á fiskrétti og
veisluþjónustu þar sem fiskur er í aðal-
hlutverki.

Mjólka. Innkoma Mjólku á markað-
inn hefur leitt til aukinnar samkeppni
og er hvetjandi fyrir aðra í greininni.
Frumkvöðlastarf Mjólku hefur gefið
neytendum val um fleiri tegundir af
fetaosti með mismunandi fituinnihaldi
og fituminni sýrðan rjóma. 

Móðir Náttúra. Framleiðir bragð-
góða grænmetisrétti, sérhannaða fyrir
börn, og eru tilbúnir til hitunar. Frá-
bært innlegg í matseðlagerð skólaeld-
húsa til að auka grænmetisneyslu og
auka fjölbreytileika.

HR-Konfekt. Með þessari fram-
leiðslu hefur tekist að byggja upp sér-
stöðu í konfektgerð á Íslandi með því að
leggja áherslu á gæði og gott útlit frem-
ur en magn. Hafliði hefur átt sinn þátt í
að skapa hágæðavöru á dýrum markaði.

Guðrún Adólfsdóttir - Rannsókna-
þjónustunni Sýni. Námskeiðin „Borð-
um betur“ eru þörf nýjung þar sem
mikilvægi hollrar fæðu er komið til skila
á öfgalausan hátt. Með námskeiðum
sínum og ráðgjöf hefur Guðrúnu tekist
að vekja áhuga fólks á mat sem er í senn
bragðgóður og hollur. 

Tilnefningar til verðlauna Matvæla- 
og næringafræðafélags Íslands: 

Fimm tilnefndir til
Fjöreggs MNÍ 2006

Dómnefnd MNÍ að störfum. Frá vinstri: Sigríður Eysteinsdóttir, Svandís Jónsdóttir, Hall-
dór Þórarinsson, Jón Steindór Valdimarsson og Borghildur Sigurbergsdóttir.

Ljósmynd: Sesselja María Sveinsdóttir.



Jóhanna Eyrún Torfadóttir starfar sem
ráðgjafi við mötuneyti í leikskólum og
grunnskólum Reykjavíkurborgar. Hún
er matvælafræðingur frá Háskóla Ís-
lands og lauk einnig  meistaranámi í
næringarfræði frá Háskóla Íslands. Stór-
an hluta meistaranámsins tók hún sem
gestanemandi við konunglega Land-
búnaðarháskólann í Kaupmannahöfn.
Rannsóknarverkefni hennar fjallaði um
tengsl þyngdaraukningar á meðgöngu
við ýmsa fylgikvilla. Að meistaranámi
loknu starfaði hún í eitt ár hjá Statens
Serum Institut í Kaupmannahöfn. Árið
2002 byrjaði hún að vinna hjá Holl-
ustuvernd ríkisins sem sérfræðingur á
matvælasvið og sinnti hinum ýmsu nær-

ingarmálefnum, svo sem ungbarnafæði,
fæðubótarefnum, fullyrðingum á mat-
vælum og íblöndun bætiefna. Jóhanna
tók við nýju ráðgjafastarfi hjá Reykja-
víkurborg vorið 2006. Af því tilefni
lögðum við nokkrar spurningar fyrir
hana. 

Hvernig er að starfa fyrir 
Reykjavíkurborg? 

„Ég hef starfað hjá Menntasviði Reykja-
víkurborgar, sem er staðsett á Fríkirkju-
vegi 1, í tæpt hálft ár og líkar mjög vel.
Hér eru mörg og fjölbreytt verkefni fyr-
ir mig og mættu önnur sveitarfélög taka
ráðningu ráðgjafa fyrir skólamötuneyti
til fyrirmyndar, þar sem það væri mjög

gott að hafa fleiri næringarfræðinga
starfandi á þessum vettvangi.“

Hvernig er maturinn í 
skólamötuneytum?

„Að mínu mati er matur framreiddur
fyrir börn í leikskólum og grunnskólum
Reykjavíkur almennt góður, fjölbreyttur
og hollur. Lýðheilsustöð hefur gefið út
handbækur fyrir skólamötuneyti grunn-
skóla og leikskólaeldhús og hvet ég
starfsmenn leikskóla og grunnskóla til
að fara eftir þeim leiðbeiningunum sem
finna má í handbókunum. Það er í
flestum tilvikum alltaf hægt að gera bet-
ur og öll höfum við gott af því að láta
minna okkur á það annað slagið hvernig
samsetning matarins á að vera fyrir börn
og unglinga. Það er þó í lagi stöku sinn-
um að gera dagamun og víkja frá hinum
almennu leiðbeiningum.“

Hvaða ráðum viltu koma á 
framfæri við foreldra?

„Við foreldrar þurfum að hugsa vel um
hvað við gefum börnunum okkar í nesti
og hvað við gefum þeim að borða þegar
heim er komið frá leikskóla eða grunn-
skóla. Gosdrykkir, sykraðir drykkir og
sælgæti eiga t.d. ekki að vera hluti af

daglegu mataræði barna og unglinga.
Ég sem foreldri legg líka mikla áherslu á
að öll fjölskyldan sitji saman á kvöldin
og borði kvöldmat því það er mikilvægt

að við gefum börnunum okkar jákvæða
mynd af mat og matarvenjum og sköp-
um skemmtilegt og hlýlegt andrúmsloft
meðan á borðhaldi stendur.“
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Menntasvið Reykjavíkurborgar rekur
80 almenna leikskóla og 35 grunnskóla
auk þriggja sérskóla. Í leikskólum eru
tæplega 6.000 börn og í grunnskólum
eru um 14.600 nemendur sem saman-
lagt eru tæplega 21.000 börn og ung-
lingar. Næring skipar stóran sess í lífi
allra og ekki síst hjá börnum og ung-
lingum sem eru að vaxa, þroskast og
takast á við hin ýmsu verkefni bæði í
leikskólum og grunnskólum.

Leikskólar
Í leikskólum eiga börn kost á þremur
máltíðum; þ.e. morgunverði, hádegis-
verði og nónhressingu (sumir leikskólar
bjóða einnig upp á ávaxtastund á milli
máltíða) en í grunnskólum er boðið
upp á heita máltíð í hádeginu. Í ein-
staka grunnskólum er hægt að kaupa
ávexti í morgunhressingunni eða vera í
ávaxtaáskrift.

Grunnskólar
Það er talsvert löng hefð fyrir heitum
máltíðum í leikskólum en styttra er síð-
an heitar máltíðir komust á í grunnskól-

um. Árið 2002 ákváðu fræðsluyfirvöld
Reykjavíkurborgar að allir nemendur í
grunnskólum skyldu eiga kost á heitri
máltíð frá og með haustinu 2004. 

Mikil vinna hefur verið lögð í að
setja upp eldhús/mötuneyti í grunn-
skólum Reykjavíkur svo hægt væri að
framfylgja stefnu fræðsluyfirvalda.
Skólaárið 2005-2006 voru nær allir
grunnskólar komnir með aðstöðu, mis-
góða þó, háða bæði nemendafjölda og
húsnæði. Þá gátu alls 32 almennir
grunnskólar af 35 boðið öllum bekkjum
upp á að kaupa  heita máltíð úr skóla-
mötuneyti.

Ráðgjafi um skólamötuneyti
Vorið 2006 var Jóhanna Eyrún Torfa-
dóttir matvæla- og næringarfræðingur
ráðinn ráðgjafi fyrir skólamötuneyti
leik- og grunnskóla Reykjavíkurborgar,
m.a. til að fylgjast með og veita ráð
varðandi næringarinnihald matseðla,
aðstoða við að koma á skilvirku innra
eftirliti í mötuneytum í leik- og grunn-
skólum, sem og aðstoða við fræðslu til
starfsfólks mötuneyta.

Í kjölfar ráðningar Jóhönnu Eyrúnar
sem ráðgjafa hefur verið stofnað fagráð
um skólamötuneyti, sem er ætlað að
vera henni innan handar um málefni
mötuneyta leik- og grunnskóla. Í

fagráðinu sitja fulltrúar frá Menntasviði
Reykjavíkurborgar og fulltrúar úr hópi
yfirmanna skólamötuneyta, skólastjórn-
enda og foreldraráða leik- og grunn-
skóla. 

Nánari upplýsingar er að finna á
www.menntasvid.is.

Höfundur er matvæla- og næringarfræðingur og
starfar hjá Reykjavíkurborg sem ráðgjafi fyrir
skólamötuneyti.

Jóhanna Eyrún Torfadóttir. Ljósmynd: Sesselja María Sveinsdóttir.

Jóhanna Eyrún Torfadóttir:

Reykjavíkurborg eflir skólamötuneyti

Hvernig er maturinn í skólamötuneytum?
Rætt við Jóhönnu Eyrúnu Torfadóttur

Ljósmynd: Sesselja María Sveinsdóttir.
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Félagið Matur-saga-menning var stofn-
að í febrúar 2006. Hlutverk félagsins er
að efla þekkingu á íslenskum mat og
vekja áhuga á þeim menningararfi sem
felst í þjóðlegum matarhefðum. Félagið
stefnir að fjölþættri starfsemi og mun
m.a. reka Matarsetur og efna til sýn-
inga. Formaður félagsins er Laufey
Steingrímsdóttir næringarfræðingur.
Ólafur Reykdal tók viðtal við Laufeyju
og spurði hana um tilurð og starfsemi
félagsins. 

„Félagið var stofnað með það að
markmiði að vekja athygli á íslenskum
matarhefðum, kynna þær og varðveita
sem einstaka menningararfleifð. Sjálf
hafði ég haft áhuga á efninu um nokk-
urt skeið, þótti vanta miðstöð fyrir ís-
lenska matinn í Reykjavík, og fannst
þessum hluta menningararfsins ekki
sinnt sem skyldi þrátt fyrir mikinn og
almennan áhuga á alþjóðlegri matar-
gerð. Ég kom m.a. að máli við Sigrúnu
Magnúsdóttur, sem var orðin forstöðu-
maður  Sjóminjasafnsins í Reykjavík, og
leitaði ráða hjá henni um hvernig hægt
væri að koma einhvers konar matarsetri
á laggirnar. Hún varð strax mjög áhuga-
söm og sagðist vera með frábært hús-
næði til reiðu á jarðhæð Sjóminjasafns-
ins við Grandagarð. Það voru svo
nokkrar konur sem lögðu stund á  þjóð-
fræði við Háskóla Íslands sem tóku hug-
myndina áfram og undirbjuggu stofnun
félags um matarsetur í samráði við Sig-
rúnu Magnúsdóttur. Þetta voru þær Sig-
rún Ólafsdóttir, Margrét Gunnlaugs-
dóttir Björnsson og Birna Lárusdóttir,
auk Sigrúnar Magnúsdóttur. Þetta gekk
allt saman eftir, félagið var stofnað og
tók þetta frábæra húsnæði á leigu, með
útsýni yfir höfnina. Staðsetningin er al-
veg einstök, og verður enn betri þegar
búið verður að endurskapa hafnarsvæðið
og tengja Grandann við miðbæinn.
Hvalaskoðunarbátarnir verða þarna í
seilingarfjarlægð og tónlistarhúsið mun
blasa við, allt í göngufæri.“

Uppbygging
Frá því félagið var stofnað hefur verið
unnið við frágang á húsnæðinu og nú er
svo komið að hægt er að fara að koma
þar fyrir sýningu og byrja að nýta sal-
inn. „Nokkrir góðir máttarstólpar hafa
gengið til liðs við okkur, á borð við MS
og Bónus. Eins hafa Framleiðnisjóður
landbúnaðarins og Bændasamtökin
styrkt okkur en iðnaðarráðuneytið veitti
undirbúningshópnum mikilvægan styrk
meðan enn var verið að vinna að stofn-
un félagsins. Þessir fjármunir hafa gert
okkur kleift að koma húsnæðinu
nokkurn veginn í nothæft ástand, en
þetta var hrátt gímald þegar við tókum
það á leigu. Sigrún Ólafsdóttir er starfs-
maður félagsins í hálfu starfi og hefur
annast alla daglega starfsemi og um-
sýslu.“ 

Í stjórn félagsins eru auk Laufeyjar;
Sigrún Magnúsdóttir, Guðrún Hall-
grímsdóttir matvælafræðingur, Sigurvin
Gunnarsson matreiðslumeistari, Ingólf-
ur Guðnason garðyrkjubóndi, Margét
Gunnlaugsdóttir Björnsson þjóðfræð-
ingur og hönnuður, og Sjöfn Sigurgísla-
dóttir forstjóri. Laufey segir að stjórnar-
menn hafi allir unnið mjög mikið sjálf-
boðaliðastarf enda um mikið uppbygg-
ingar- og frumkvöðlastarf að ræða, og
áhuginn mikill.

„Það er þó deginum ljósara að við
þörfnumst frekari styrkja, og bindum
þar vonir við að ríki og borg komi til
móts við okkur, auk fleiri fyrirtækja.

Félagsmenn telja sig vera að setja á
fót lifandi menningarmiðstöð í hjarta
borgarinnar og við finnum fyrir mikl-
um áhuga á félaginu og Matarsetrinu.
Það er samt ekki langt síðan menn nán-
ast skömmuðust sín fyrir gamla íslenska
matinn en viðhorfin hafa sem betur fer
gjörbreyst. Fólk áttar sig á að matar-
hefðirnar eru hluti af þjóðararfinum,
ekki síður en torfbæirnir, sagnahefðin
og rímurnar. Svo hefur þekking á göml-
um matarhefðum beinlínis hagnýtt

gildi, því einn af vaxtarbroddum í mat-
vælaþróun felst einmitt í sprotafyrir-
tækjum sem vinna á grundvelli þjóð-
legra einkenna eða jafnvel sérstöðu ein-
stakra héraða og svæða. Svo skiptir
þjóðlegur matur miklu fyrir menningar-
tengda ferðaþjónustu. Ferðamenn sækj-
ast eftir nýrri upplifun og vilja komast í
tæri við sérkenni þeirra þjóða og héraða
sem þeir sækja heim. Maturinn er svo
mikilvægur þarna, því hann tengir fólk-
ið við landið, söguna og menninguna,
um leið og hann veitir auðvitað bæði
nautn og upplifun.  

Það er t.d. skemmtilegt þegar héruð
eða landssvæði eiga sér sinn einstaka
mat, sitt bragð eða uppskrift. Það eru
þannig sérkenni sem hvetja ferðamenn
til að staldra við og njóta þess sem hér-
aðið býður upp á. Slíku þarf að halda til
haga og þróa frekar. Það eru því ótal
góðar og gildar ástæður til að viðhalda
þekkingu um íslenska matinn.“ 

Starfsemi á döfinni
Gert er ráð fyrir því að um næstu ára-
mót opni fyrsta sýningin í Matarsetr-
inu, en starfsemin hefst fyrr, og raunar
er við þegar farið að leigja salinn fyrir
alls kyns uppákomur og fyrsti félags-
fundurinn var haldinn í húsnæðinu
þann 28. september. „Í fastasýningunni
verður kynnt í stórum dráttum hvernig
mataræðið þróaðist frá fyrstu tíð og t.d.
sýndar eldunaraðferðir allt frá langeld,
hlóðum og til nýjustu græjanna í nú-
tímaeldhúsinu. Það er skemmtilegt að
velta fyrir sér hvað landnámsmennirnir
komu með í farteskinu, bæði hvað varð-
ar þekkingu og hefðir og hvernig að-
stæður, straumar og umhverfi í landinu
mótuðu síðan íslenska matinn.“ Laufey
leggur áherslu á að Matarsetrið verði
ekki safn heldur lifandi staður sem veiti
upplifun og fræðslu um þróun íslenskra
matarhefða. Þar verði hægt að smakka
mat og læra handbragð og aðferðir við

verkun eða matreiðslu. „Við gerum ráð
fyrir að í Matarsetrinu verði kynningar
og  ýmiss konar uppákomur, allt tengt
íslenska matnum. Þar verða auk fasta-
sýningarinnar, tímabundnar þemasýn-
ingar. Til dæmis er fyrirhugðuð sýning
á mataræði Reykvíkinga frá upphafi til
loka 20. aldar, og þeim þáttum sem
höfðu þar örlagaríkust áhrif, bæði versl-
un, samgöngur og tækniframfarir. Með
tilkomu rafmagnsins gjörbreyttust auð-
vitað aðstæður: Frysting, kæliskápar og
frystikistur urðu til þess að nýmeti
komst á borð fólks um allt land, að
ógleymdum áhrifum rafvæddra mat-
vælafyrirtækja eins og niðursuðuverk-
smiðja á fjölbreytni fæðunnar. Svo
höfðu auðvitað rafmagnseldavélin og
hrærivélin sitt að segja, ekki síst fyrir
Hnallþórutímabilið. Þessa sögu viljum
við gjarnan segja í Matarsetri.

Fyrir dyrum standa svo fræðslufund-
ir og kynningar á vegum félagsins. Í
nóvember er t.d. á dagskránni kynning
á kosti erlendra ferðamanna á Íslandi
fyrr og nú. Þarna erum við auðvitað að
höfða til menningartengdu ferðaþjón-
ustunnar. Það er Sumarliði Ísleifsson,
sagnfræðingur, sem flytur þar fyrirlestur
sem hann nefnir Að éta skóna sína - Ís-
lensk matarmenning í erlendum ritum
um Ísland. Svo verður þarna líka fjallað
um hvaða matur stendur nútíma ferða-
mönnum til boða á Íslandi, og væntan-
lega verður boðið að smakka á áhuga-
verðum nýjungum, sem byggja á þjóð-
legum, gömlum grunni. Seinna verður
fjallað um þróun ostagerðar á Íslandi og
þar kemur skyrið við sögu. Svo má
hugsa sér matvælamarkaði t.d. í sam-
starfi við bændur og sprotafyrirtæki,
sem geta kynnt þar vörur sínar. Veit-
ingarekstur verður ekki í setrinu dags
daglega, að minnsta kosti ekki til að
byrja með, en á sýningum verður hægt
að kaupa veitingar eins og kaffi og
lummur og annað þjóðlegt.“ 

Félagið hefur komið upp vefsíðu,
www.matarsetur.is, en þar má fá upp-
lýsingar um starfsemi félagsins. Félagar
eru nú á annað hundrað. „Við viljum
hvetja þá sem hafa áhuga á íslenskum
matarhefðum til að ganga í félagið, það
er hægt að gera með því að senda tölvu-
póst á sigrun@matarsetur.is,“ segir
Laufey að lokum. 

Félagið Matur-saga-menning
vinnur að stofnun Matarseturs

– rætt við Laufeyju Steingrímsdóttur

Laufey Steingrímsdóttir.

Sigrún Ólafsdóttir, Sigrún Magnúsdóttir og Laufey Steingrímsdóttir. Ljósmynd: Ólafur Reykdal.



Erfðabreytt matvæli eru matvæli sem
eru framleidd úr erfðabreyttum plönt-
um. Það geta verið óunnin eða lítið
unnin matvæli eins og heill maískólfur,
eða samsett matvæli sem innihalda olíu
eða mjöl sem unnið er úr maís eða öðr-
um erfðabreyttum plöntum. Svo eru
ýmis aukefni og ensím sem notuð eru í
matvælaiðnaði framleidd með erfða-
breyttum örverum, en kallast ekki
erfðabreytt matvæli samkvæmt reglum
Evrópusambandsins. Afurðir dýra sem
alin hafa verið á erfðabreyttu fóðri eru
heldur ekki erfðabreytt matvæli.

Þau erfðabreyttu matvæli sem lang-
mest er framleitt af eru afurðir úr soja,
maís, repju og baðmull. Fleiri tegund-
um nytjajurta hefur verið erfðabreytt
t.d. eru ræktuð erfðabreytt hrísgrjón í
Asíu og erfðabreytt hveiti hefur verið
þróað en ræktun er ekki hafin.  

Hvað er þá erfðabreytt planta? 
Eins og orðið gefur til kynna hefur erfð-
um plöntunnar verið breytt. Það er gert
með því að innlima gen inn í erfða-
mengi plöntu til þess að plantan fram-
leiði nýtt efni sem t.d. gerir hana þolna
fyrir árás skordýra, eða eykur innihald
næringarefna. Önnur leið er að hindra
að ákveðin efni myndist og er þannig
hægt að hægja á þroskun ávaxta.

Eru þau hættuleg heilsu?
Erfðabreytt matvæli á markaði eru sam-
bærileg öðrum matvælum og það bend-
ir ekkert til þess að þau séu hættuleg
heilsu frekar en önnur matvæli. Erfða-
breytt matvæli fara gegnum áhættumat
umfram önnur matvæli t.d. matvæli úr
jurtum sem hafa verið  kynbættar ára-
tugum saman með harkalegum aðferð-
um. Ekki er hægt að fullyrða um lang-
tímaáhrif, en það sama má segja um
flest hefðbundin matvæli.

Geta þau spillt umhverfi okkar?
Öll ræktun hefur áhrif á umhverfið. Að-
ferðir í landbúnaði eru mismunandi,
notkun eiturefna og ótal margt fleira
skiptir máli fyrir dýralíf, gróður og
mengun umhverfis. Þegar sótt er um
leyfi fyrir erfðabreyttri ræktun eða
markaðssetningu er áhætta metin í
hverju tilfelli fyrir sig og ótal atriði skoð-
uð. Samkvæmt skýrslu FAO er ekki
hægt að sýna fram á marktækan skaða á
heilsu eða umhverfi þar sem erfðabreytt
ræktun hefur verið. Það þarf ekki að
þýða að engin neikvæð áhrif séu til, því
enn vantar þekkingu og meiri rannsókn-
ir. Jákvæðar hliðar sem benda má á eru
að sýnt hefur verið fram á minni notkun
eiturefna við ræktun erfðabreyttrar
bómullar og hættuminni eiturefni hafa
leyst önnur hættulegri af hólmi.

Eru erfðabreytt matvæli ræktuð
eða seld á Íslandi?

Engin ræktun á erfðabreyttum plöntum
til notkunar í matvæli eða fóður fer
fram á Íslandi. Mest er ræktað af erfða-
breyttum plöntum í Bandaríkjunum og
einhver hluti innfluttra matvæla þaðan
er örugglega erfðabreyttur, en ekki er
hægt að fylgjast með því vegna þess að í
Bandaríkjunum er ekki gerð krafa um
að merkt sé hvort matvæli eru erfða-
breytt. Hér á landi er slíkra merkinga
heldur ekki krafist, og þessi matvæli
fylgja því sömu reglum og önnur mat-
væli. 

Geta Íslendingar valið 
milli erfðabreyttra matvæla 

og annarra?
Svarið við því er nei, meðan við höfum

ekki tekið upp reglur Evrópusambands-
ins um erfðabreytt matvæli eða aðrar
sambærilegar reglur. Ef fólk vill forðast
erfðabreytt matvæli er eina leiðin að
velja lífrænt framleidd matvæli, því
samkvæmt reglum um þá framleiðslu
má ekki nota erfðabreyttar plöntur. 

Höfundur er matvælafræðingur og starfar á mat-
vælasviði Umhverfisstofnunar.
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*Miðað við innflutning á sykri árið 2005 og áætlaða heildarsölu á harðfiski á Íslandi á ársgrundvelli.

Þá innbyrðir þú 136 grömm af sykri á dag, en aðeins 1 gramm af hollum

og góðum harðfiski eða bitafiski*

Engin
rotvarnarefni

Náttúrulegt Prótín

Omega 3 fitusýrur

Steinefni

Frostþurrkað

Kaloríusnautt

Gæðafiskur
Fæst í 10-11,
Hagkaup og
Skeljungsbúðunum

Gullfiskur
Fæst í Bónus

ES
SE

M
M

Ljósmynd: Sesselja María Sveinsdóttir.

Jónína Þrúður Stefánsdóttir

Hvað eru erfða-
breytt matvæli?



Jón Gunnar Schram starfar við rann-
sóknir á fiskeldi hjá Rannsóknastofnun
fiskiðnaðarins á Ísafirði. Jón nam fisk-
eldisfræði í Noregi en fór síðan í fram-
haldsnám við HÍ. Þaðan útskrifaðist
hann sem sjávarútvegsfræðingur. Hann
hóf störf á Ísafirði árið 2006. 

Jón var spurður um það hvað fælist í
starfi hans. „Rannsóknastofnun fiskiðn-
aðarins stendur fyrir rannsóknum á
þorskeldi í samstarfi við Hraðfrystistöð-
ina Gunnvöru. Forsvarsmenn Hrað-
frystistöðvarinnar eru framsýnir og trúa
á það að þorskeldi muni í framtíðinni
bera sig. Tilraunaþorskeldi er stundað í
kvíum og við gerum m.a. tilraunir með
nýja tækni í ljósabúnaði í kvíunum til

að hemja kynþroska fisksins. Samskonar
tilraunir eru gerðar samtímis í Noregi
og á Hjaltlandseyjum. Með þessu móti
fer meiri orka úr fóðrinu í að byggja
upp stærri fisk í staðinn fyrir myndun
kynkirtla.

Í framtíðinni munu kynbætur á
þorski og þróun seiðaframleiðslu von-
andi skila árangri en Hafrannsókna-
stofnun gegnir mikilvægu hlutverki á
þessu sviði. Fjölmargir starfsmenn
Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins í
Reykjavík, á Akureyri og Ísafirði koma
síðan að rannsóknum á gæðum og
vinnslu eldisþorsksafurða.“ 

Um næstu áramót rennur Rann-
sóknastofnun fiskiðnaðarins inn í nýtt
opinbert hlutafélag, Matís ohf. „Það eru
því spennandi tímar framundan,“ segir
Jón að lokum.

Gestur Geirsson er framkvæmdastjóri
landvinnslu Samherja og er búsettur á
Akureyri. Undir starfið fellur rekstur á
frystihúsi á Dalvík og rækjuvinnslu á
Akureyri ásamt skreiðar- og hausaverk-
un á Dalvík og Hjalteyri. Um 250
manns vinna hjá Samherja við þessi
störf. Gestur er sjávarútvegsfræðingur
frá Háskólanum á Akureyri 1995 og fór
að vinna hjá Samherja að loknu námi.
Hann segir að námið hafi verið fjöl-
breytt og reynst góður grunnur fyrir
stjórnunarstarf í sjávarútvegi. 

Gestur var beðinn um að segja les-
endum frá þróuninni framundan hjá
Samherja. „Landvinnslan er í stöðugri
þróun enda er hún í harðri alþjóðlegri
samkeppni. Næstu skef eru að gera
vinnsluna skilvirkaði með aukinni vél-
væðingu. Samherji vinnur náið með er-
lendum kaupendum að því að uppfylla
síbreytilegar þarfir þeirra. Bretland er
nú langstærsti markaður landvinnslunn-
ar. Þróunin undanfarin ár  hefur verið í
þá átt að flytja út ferskar afurðir beint á
markaði erlendis. Nú þarf að aka afurð-
unum suður á Keflavíkurflugvöll en
lenging flugbrautarinnar á Akureyri
mundi verða mikil lyftistöng fyrir út-
flutning sem og þjónustu við ferða-
menn.“   

Hólmfríður Þorgeirsdóttir er verkefnis-
stjóri næringar hjá Lýðheilsustöð.
Hólmfríður er matvæla- og næringar-
fræðingur frá Háskóla Íslands og starf-

aði áður hjá Manneldisráði. Hún var
beðin um að segja okkur hvað væri helst
framundan á sviði næringar hjá Lýð-
heilsustöð. „Um þessar mundir er ég á
talsverðu flakki um landið með nám-
skeið fyrir starfsfólk skóla og leikskóla-
eldhúsa. Það er í tengslum við verkefnið
„Allt hefur áhrif“ sem er samstarfsverk-
efni Lýðheilsustöðvar og sveitarfélaga
um að stuðla að bættu mataræði og
aukinni hreyfingu barna og fjölskyldna
þeirra. Stuðst er við handbækur sem
gefnar hafa verið út fyrir skóla- og leik-
skólaeldhús. Einnig hefur verið gert
fræðsluefni fyrir börn og foreldra þeirra
og á eftir að vinna meira á því sviði. Til

stendur að gera handbók fyrir mötu-
neyti vinnustaða á samsvarandi hátt og
gert hefur verið fyrir skólana. Á næst-
unni er væntanlegur bæklingur með
ráðleggingum um mataræði og næring-
arefni þar sem farið er nánar í ráðlegg-
ingarnar og rökstuðninginn fyrir þeim. 

Á vegum Lýðheilsustöðvar (áður
Manneldisráðs) eru unnar kannanir á
mataræði landsmanna og þarf að fara að
huga að næstu könnun þar sem sú síð-
asta fór fram árið 2002, en ekki er gott
að líði of langur tími á milli slíkra kann-
ana. Einnig er safnað upplýsingum um
neyslu og sölu matvara í landinu ár
hvert. Mikilvægt er að fylgjast vel með
þróun á mataræði landsmanna en allar
aðgerðir í næringarmálum byggja á
þessum upplýsingum.“ 

Heiða Björg Hilmisdóttir hefur verið
forstöðumaður Eldhúss - matsala á
Landspítala háskólasjúkrahúsi frá árinu
2000. Starfið er fjölbreytt stjórnunar-
starf og framþróun hefur verið hröð og
breytingar miklar síðustu ár, með það
að markmiði að nútímavæða eldhúsið
og skapa forsendur til að auka þjónustu
og tryggja gæði matarins og starfsem-
innar í heild. Það eru að meðaltali fram-
leiddar og framreiddar 5.000 máltíðir
daglega, frá morgni til kvölds en eldhús-
ið er opið frá 6:30 - 20:00 alla daga árs-
ins. 

Heiða er næringarrekstrarfræðingur
frá Gautaborgarháskóla auk þess sem
hún lauk M.Sc. námi í stjórnun stóreld-
húsa. Á síðasta ári lauk hún MBA námi
frá Háskólanum í Reykjavík. 

Heiða var spurð um það hvað væri
efst á baugi á starfssviði hennar. „Efst á
baugi er að endurskoða gæða- og örygg-
ismál og erum við að huga að því að
taka upp ISO 22000 staðalinn. Þar sem
sérþekking í næringarrekstrarfræði er
ekki mikil á Íslandi erum við í miklum
samskiptum við kollega á Norðurlönd-

unum og erum að fara í ferð til sam-
starfseldhúsa í Kaupmannahöfn og
Gautaborg nú í haust til að kynna okk-
ur mismunandi aðferðir í máltíðaþjón-
ustu til sjúklinga. Við erum með það
markmið að auka val sjúklinga en með
því móti er auðveldara að koma til móts
við hinar ólíku þarfir og óskir sem sjúk-
lingar eðlilega hafa. Það er framtíðin og
við nálgumst það markmið jafnt og
þétt.“ 

Helga Hreinsdóttir er framkvæmda-
stjóri Heilbrigðiseftirlits Austurlands. Í
starfinu felst að stýra eftirliti með holl-
ustuhátta- og mengunareftirliti á Aust-
urlandi, þ.e. frá Bakkafirði og suður um
til Skaftafells. Starfsmenn eru 6 í rúm-
lega fjórum stöðugildum og skrifstofu-
aðstaða er á þrem stöðum auk aðalskrif-
stofu á Reyðarfirði. Helga er næringar-
fræðingur frá háskólanum í  Giessen í
Þýskalandi 1977, hún lauk námi í upp-
eldis- og kennslufræði 1987 og fékk
starfsréttindi sem heilbrigðisfulltrúi
1988.  

Helga var spurð frétta að austan.
„Efst á baugi hér á Austurlandinu eru
stóriðjuframkvæmdir. Þótt nú sé verið
að setja vatn í Hálslón, er langt í frá að
framkvæmdum við virkjanir og álver sé
lokið. Framkvæmdir við Hraunaveitu
eru í raun rétt að hefjast og mikill frá-
gangur er eftir við Kárahnjúkastíflu og
vinna við tengingu að Hraunaveitu.  

Stóriðjuframkvæmdir yfirskyggja
nokkuð annað starf Heilbrigðiseftirlits
Austurlands en eftirlit með matvælafyr-
irtækjum og innra eftirliti þeirra er við-
varandi verkefni sem stöðugt þarf að
halda vakandi. Starfsmenn vatnsveitna
eru nú að prófa sig áfram með gæða-
handbækur og innra eftirlit og verður
mjög spennandi að fylgjast með fram-
förum hjá þeim.“  
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Helga Hreinsdóttir.

Jón Gunnar Schram.

Heiða Björg Hilmisdóttir.

Hólmfríður Þorgeirsdóttir.

Gestur Geirsson.

Í mörg horn
að líta á

Austurlandi

Fimm þúsund
máltíðir daglega

Margt á döfinni hjá Lýðheilsustöð

Land-
vinnslan
í stöðugri

þróun

Mælingar á eldisþorski. Frá vinstri: Barði Ingibjartsson, Þorleifur Ágústsson, Jón Gunnar
Schram og Guðrún Anna Finnbogadóttir. Ljósmynd: Soffía Vala Tryggvadóttir. 

Þorskeldi á Vestfjörðum



Stóreldhús og mötuneyti voru viðfangs-
efni Matvæladags MNÍ 2005. Ráð-
stefna Matvæladagsins var haldin á
Grand Hóteli í Reykjavík og tókst hún
með ágætum enda mættu 136 manns til
að hlusta á erindin. Nálgast má efni frá
fyrirlestrum á vefsíðu félagsins,
www.mni.is. Þar er einnig hægt að
skoða ritið Matur er mannsins megin.

Á ráðstefnunni var Fjöregg MNÍ af-
hent fyrir lofsvert framtak á matvæla-
sviði. Fjöreggið að þessu sinni hlaut
Alcan á Íslandi fyrir heilsuátak sitt.
Rannveig Rist, forstjóri Alcan, tók við
Fjöregginu, sem Jón Steindór Valdi-
marsson, aðstoðarframkvæmdastjóri
Samtaka iðnaðarins afhenti. Í dóm-
nefnd sátu ásamt Jóni Steindóri þær dr.
Anna Sigríður Ólafsdóttir, næringar-
fræðingur og Dóra Gunnarsdóttir, mat-
vælafræðingur og starfsmaður Fiski-
stofu.

Jón Steindór sagði meðal annars í
ávarpi sínu: „Dómnefndin var einhuga
um að Fjöreggið væri best komið hjá
Alcan á Íslandi að þessu sinni. Það er
veitt fyrir heilsuátak Alcan sem hófst í
ársbyrjun 2004 og er ótímabundið.
Heilsuátakið tekur á ýmsum þáttum

sem skipta sköpum um vellíðan fólks.
Átakið skiptist í þrjá meginþætti, nær-
ingu og hreyfingu, stoðkerfi og líkams-
beitingu og andlega líðan. Verkefnið er
veigamikið, vel útfært og í höndum fag-
manna. Heilsuátakið sýnir í hnotskurn
mikilvægi þess að vel sé hugsað um líð-
an og heilsu starfsfólks, ekki síður en
um viðhald og rekstur tóla og tækja.
Heilsuátak Alcans er til mikillar fyrir-
myndar og verður vonandi öðrum til
hvatningar.“

Óvenjumargar tilnefningar bárust
dómnefndinni að þessu sinni og þótti
nefndinni ástæða til að nefna fjórar til-
nefningar sérstaklega: Móðir náttúra
kom sterklega til greina en fyrirtækið
býður fjölbreytt úrval af spennandi og
nýstárlegum réttum til stóreldhúsa og
mötuneyta. Móðir náttúra hefur með
framtaki sínu einnig stuðlað að aukinni
neyslu grænmetisrétta með auknu fram-
boði fyrir neytendamarkað. Fylgifiskar
vöktu athygli fyrir nútímalega sérverslun
með hágæða sjávarafurðir, þá Hollt og
gott fyrir fjölbreytt úrval af tilbúnu nið-
urskornu grænmeti og tilbúna rétti fyrir
salatbari, og loks Sláturfélag Suðurlands
fyrir skólamatinn, Hollt í hádegi.
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Guðrún Elísabet Gunnarsdóttir, formaður MNÍ, Rannveig Rist, forstjóri Alcan á Íslandi,
með Fjöreggið og Jón Steindór Valdimarsson, aðstoðarframkvæmdastjóri Samtaka iðnað-
arins

Fjöregg MNÍ 2005:

Alcan á Íslandi fékk Fjör-
eggið fyrir heilsuátak sitt Borgartúni 24 Reykjavík, Hæðasmára 6 Kópavogi

www.madurlifandi.is

Hollbiti fyrir þig 

Matvöruverslun – Ti lbúnir  réttir  – Salatbar – Safabar – Hollbiti  – Lífrænt – Engin aukaefni

Opið virka daga kl. 10–20, laugardaga kl. 10–17
Skráðu þig á póstlistann á www.madurlifandi.is og fylgstu 
með námskeiðum, tilboðum og nýjungum.

Maður lifandi er nútímaleg matvöruverslun sem býður 
upp á fjölbreytt úrval af hollri matvöru og tilbúnum 
heilsuréttum sem hægt er að borða á staðnum 
eða taka með. 

Hjá Maður lifandi er haldin fjölbreytt námskeið 
og fyrirlestrar um það nýjasta sem tengist heilsu 
og heilbrigðum lífstíl. Matreiðslunámskeiðin 
„Heilsukostur“ er haldin reglulega.

Breyttu um lífstíl!

Danco hefur hafið innflutning og dreif-
ingu á fylltum kartöflum í neytendaum-
búðum. Kartöflurnar eru forsteiktar og
fylltar með mozzarella og tómötum eða
rjómaosti og kryddi. Varan er framleidd
úr besta fáanlega hráefni sem völ er á,
sem eru nýuppteknar afhýddar kartöflur
af ökrum hins mikla kartöfluhéraðs
Luneburger Heide í Hannover í Þýska-
landi. 

Fyllingin er um 25% af þyngd kart-
öflunnar en hvert stykki er um 60 gr.
Eldunartími er stuttur, einungis 15
mínútur á 180°C í bökunarofni en
kartöflurnar eru einnig mjög góðar á
grillið og í örbylgjuofninn.

Að sögn Helga Kr. hjá Danco hefur
varan hlotið frábærar viðtökur í verslun-
um. „Varan fæst í öllum Hagkaups-
verslunum, Fjarðarkaupum, og Þín
Verslun. Von er á fleiri vörutegundum í
þessum flokki á næstunni,“ segir Helgi.

Hér er komin vara sem enginn kartöflu-
unnandi lætur fram hjá sér fara. Kynnið
ykkur fleiri nýjungar á www.danco.is. 

Danco:

Fylltar kartöflur sem breyta hefð-
bundinni kvöldmáltíð í veislumáltíð

KYNNING



Zulema Sullca Porta er borin og barn-
fædd í borginni Tacna í Suður-Perú, en
fluttist til Þýskalands fyrir 15 árum og
nam þar næringarfræði. Í Þýskalandi
kynntist hún íslenskum manni og flutt-
ist með honum til Íslands fyrir fáeinum
árum. Zulema starfar nú á matvælasviði
Umhverfisstofnunar. 

Guðmundur Guðmundsson tók við-
tal við Zulema og spurði hana um per-
úska matarhefð og hvernig gengið hefði
að aðlagast íslenskum mat.

Hvað einkennir mat frá Perú?
„Megin munurinn á matarhefð Per-

úmanna og Íslendinga felst annars vegar
í hráefnunum og hins vegar í matreiðsl-
unni. Í Perú er miklu meira borðað af
grænmeti og ávöxtum. Fjölbreytnin er
einnig meiri og margs konar ávextir á
boðstólum sem ekki eru til á Íslandi.
Reyndar hefur úrvalið á Íslandi aukist á
síðustu árum, en bragðið af ávöxtum og
grænmeti sem er búið að flytja langan
veg er ekki það sama og af ferskum af-
urðum.

Þá er hefðbundin perúsk matreiðsla
miklu tímafrekari en íslensk. Hráefnin
eru minna unnin og þau þarf að hreinsa
og undirbúa frá grunni. Einnig er suðu-

tími á perúskum réttum venjulega
miklu lengri en á íslenskum mat.“

Hvernig gekk að aðlagast ís-
lenska matnum?

„Það má segja að aðlögunin hafi að
mestu átt sér stað í Þýskalandi áður en
ég flutti hingað. Í upphafi var ég heilluð
af öllu úrvalinu og ríkidæminu í Þýska-
landi, en fljótlega fylltist ég söknuði eft-
ir matnum sem ég var vön frá Perú. Þá
tók við erfitt aðlögunartímabil.

Í perúskri matarhefð gilda strangar
reglur um hráefni og matreiðslu. Perú-
menn borða gjarnan þjóðlegan mat og
það er nánast útilokað að fá kórrétta
niðurstöðu þegar komið er til Evrópu.
Það vantar alltaf eitthvað uppá. Þegar
ég breytti út af hefðinni fékk ég sam-
viskubit og fannst eins og ég væri að
brjóta af mér. En smám saman öðlaðist

ég reynslu og fann út hvernig hægt væri
að sveigja til uppskriftir með tilliti til
hráefna og aðferða þannig að útkoman
yrði ásættanleg. Stundum tókst mér vel
upp og rétturinn varð svipaður þeim
perúska, eða jafnvel að til varð nýr rétt-
ur með perúsku ívafi. Það er mikilvægt
að vera opinn og reyna að gera sem best
úr því sem til er. Þegar ég kom til Ís-

lands tók ekki langan tíma að aðlagast
landinu og matnum. Það var í raun og
veru eins og framhald af dvöl minni í
Þýskalandi.“ 

Hvað með þjóðlegan íslenskan
mat eins og kæstan hákarl?

„Ég var mjög forvitin þegar hingað var
komið og vildi smakka allt sem íslenskt
er og ekki síst þjóðlegan mat eins og
svið, skötu og hákarl. Sumt fannst mér
mjög spennandi og ákveðnir réttir
minntu mig á Perú. Það var sérkenni-
legt að þegar ég smakkaði svið í fyrsta
skipti rifjuðust upp atvik úr æsku minni
í Perú. Þar er sviðasúpa algengur réttur
sem ég fékk stundum þegar ég var
krakki.

Matarhefðir eru afar mikilvægar. Ég
á tvö börn sem alast upp á Íslandi og
kynnast þannig íslenskum mat, en mér
finnst einnig mjög mikilvægt að þau fái
að kynnast perúskum mat og menn-
ingu. Ég reyni því af fremsta megni að
koma því skila sem móðir mín kenndi
mér varðandi mat og matartilbúning
þegar ég bjó í Perú.“
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Frá Perú til Íslands
– viðtal við Zulema Sullca Porta frá Perú

Ljósmynd: Guðmundur Guðmundsson.

Fyrirtækið Urtekram var stofnað árið 1972 og er frum-
kvöðull í notkun umhverfisvænna framleiðsluaðferða.
Vörulínan samanstendur af um 1500 lífrænum matvörum
úr flestum vöruflokkum s.s. korni, hrísgrjónum, pasta,
tómatvörum, morgunkorni, olíum, þurrkuðum ávöxtum,
fræjum og hnetum. Einnig er boðið uppá stærri pakkning-
ar fyrir veitingahús og mötuneyti.

Lífrænar vörur
Allar Urtekram vörurnar eru lífrænar og aðeins er notast
við besta hráefni sem völ er á. Allar innihaldslýsingar eru
gegnsæjar og engin falin efni eru í vörunum. Við fram-
leiðsluna er stuðst við umhverfissjónarmið auk samfélags-
legra sjónarmiða. Umbúðir varanna eru úr endurunnu efni
og nota þeir aldrei PVC. Urtekram vörurnar hafa hlotið
margar viðurkenningar og þess má geta að Speltkornflög-
urnar unnu Den ökologiske Guldmedalje árið 2004. 

Urtekram eru þátttakendur í Good Food Foundation
og vinna náið með Max Havelaar samtökunum. Þeir bjóða
uppá gott úrval af Fair Trade merktum vörum.  

Fair trade merkið sem tryggir að verkafólkið sem rækt-
ar hráefnið í vörurnar fái sanngjarnar greiðslur fyrir vinn-
una, að vinnuaðstæður séu viðunandi og að náttúran skað-
ist ekki við framleiðsluna. Þeir bjóða uppá gott úrval af
Fair Trade merktum vörum s.s kaffi, te, kakó, hrásykur,
hunang, hrískökur, ávaxtasafa, sultur og súkkulaði.

Náttúruleg framleiðsla
Hreinlætisvörurnar frá Urtekram eru einnig framleiddar á
náttúrulegan hátt. Barnasjampó Urtekram fékk nýlega

toppeinkun frá sænsku umhverfisstofnuninni þegar 69
barnavörur voru prófaðar. Í samvinnu við astma- og of-
næmissamtökin í Danmörku framleiðir Urtekram „No
Perfume“ snyrtivörulínuna. Vörurnar innihalda hvorki lit-
ar- né ilmefni en ofnæmi fyrir ilmefnum er eitt út-
breiddasta ofnæmið í Danmörku. 

Urtekram: 

Með náttúruna
í liði með sér

KYNNING

Kínóa (quinoa á spænsku) er matjurt frá Suður-Ameríku
sem nýtur vaxandi vinsælda sem heilsufæði. Jurtin hefur um
aldir verið ræktuð í Andesfjöllum og var t.d. mikils metin af
Inkum. Kínóa er fyrst og fremst ræktuð vegna fræjanna sem
seld eru víða um heim og þar á meðal á Íslandi. Fræin eru
próteinrík en innihalda að auki ýmis önnur næringarefni svo
sem kalsíum og magnesíum. Kínóa inniheldur ekki glúten
og hentar því vel í glúteinsnautt fæði.

Uppskrift fyrir 4-6
- 11⁄2 (3 dl) bolli kínóa (eða 1 bolli kínóa og 1 bolli hirsi)
- 500 g ferskt grænmeti (t.d. kúrbítur, gulrætur,

paprika, spergilkál) 
- Laukur og hvítlaukur (má sleppa)
- Ferskar kryddjurtir (t.d. oregano, steinselja, basilíka)
- Salt og pipar

- Ólífuolía
- Ostar (t.d. parmesan, feta, blámygluostur) rifnir eða

saxaðir smátt
- Grænar ólífur (má sleppa)
Sjóðið kínóa (og hirsið) samkvæmt leiðbeiningum á

pakkanum, hellið vatninu af og látið bíða stutta stund.
Laukur og hvítlaukur er saxaður smátt og steiktur í ólífuol-
íu. Grænmetið er fíntskorið og bætt út í laukinn og allt
saman steikt í nokkrar mínutur. Kínóa (og hirsi) er blandað
saman við grænmetið ásamt osti og ólífum. Rétturinn er
kryddaður eftir smekk með salti og pipar og ferskum
kryddjurtum. Loks er allt sett í eldfast mót og bakað í ofni
við 180°C þangað til rétturinn er orðinn fallega brúnn.

Þessi réttur passar mjög vel sem meðlæti með fiski (t.d.
laxi og ýsu) að viðbættu salati. 

Grænmeti með kínóa frá Suður-Ameríku



MATUR ER MANNSINS MEGIN – 11



12 – MATUR ER MANNSINS MEGIN

Vinnsla matvæla hefur verið stunduð frá upphafi
mannkyns. Hún hefur þróast úr því að vera einföld
þurrkun, gerjun og eldun í þann sérhæfða og
margbrotna iðnað sem við þekkjum í dag. Ástæð-
um hinna fjölbreyttu vinnsluaðferða matvæla er vel
lýst með kröfum um öryggi, vöruþróun og ánægju
neytenda sem bresku matvælafræðisamtökin settu
fram fyrir um 10 árum:

1. Maturinn má ekki vera eitraður, valda eitr-
unum eða öðrum beinum skaða.

2. Maturinn skal uppfylla þarfir fyrir orku og
næringarefni.

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

4. Maturinn skal uppfylla sérþarfir vegna mis-
munandi menningar og trúar. 

5. Maturinn skal uppfylla bæði almennar kröf-
ur og sérkröfur til umhverfismála, velferðar
dýra, siðfræði og fleiri atriða.

Fyrsta krafan er grundvallarkrafa. Hún snýst
um aðskotaefni, náttúruleg eiturefni, aðskotahluti
og hættulegar örverur. Lög og reglur og eftirlit
stjórnvalda snúast mjög mikið um að tryggja ör-
yggi og um leið traust neytenda á matvælum.Vökt-
un, upprunamerkingar, innra eftirlit og ábyrgð
hvers aðila í keðjunni frá framleiðenda/veiðimanni
að borði neytenda eru hluti af öryggisneti sem á að
tryggja neytendum þetta öryggi.

Önnur krafan um öruggan og nægan aðgang að
matvælum á ekki við nema hætta sé á skorti á

orkuefnum og sérstökum næringarefnum. Hún er
að breytast úr því að vera krafa um jafnt framboð,
sem gengið er út frá sem sjálfsögðum hlut, í óskir
og kröfur um sérstök fyrirbyggjandi áhrif á þróun
ýmissa sjúkdóma og almenna vellíðan. 

Þriðja krafan er um það sem matvælavinnsla
snýst meira og minna um, þ.e. ímynd, lífsgæði,
vöruþróun og markaðssetningu. Ímynd hinna
ýmsu tegunda matvæla fer eftir viðhorfum neyt-
enda til uppruna hráefna, aðferða við að afla þeirra
eða framleiða, vinnslu-, matreiðslu- og framreiðslu-
aðferða. Inn í þetta spila hefðir, kaupgeta, auglýs-
inga- og markaðsstarf fyrirtækja, þjóðfélagsstaða og
almenn viðhorf þjóðfélagsins til lífgæða. Frelsi og
höft í viðskiptum og ferðamennska til og frá land-
inu hafa einnig áhrif.

Fjórða krafan er um sérkröfur um það hvað má
borða og hvað má ekki borða og hvernig staðið
skuli að framleiðslu og vinnslu matvæla. Hún er
sett vegna þess að í hverju landi búa ólíkir menn-
ingar- og trúarhópar. Fimmta og síðasta krafan er
um umhverfismál, siðfræði og velferð dýra. Hún
verður sífellt meira áberandi í kröfum kaupenda til
hráefna sem notuð eru til vinnslu matvæla.

Kostir og gallar matvælavinnslu
Kostir matvælavinnslu eru þeir að hún tekur á og
getur orðið við öllum framangreindum kröfum.
Það fer síðan eftir hráefninu, vinnsluaðferðinni,
frágangi og framleiðslu hversu mörgum kröfum

hver vörutegund eða gerð matvæla getur mætt.
Neytendur eru heldur ekki alltaf að hugsa um þær
allar þegar þeir kaupa í matinn og elda hann eða
þegar þeir velja sér mat á skyndibitastað, í mötu-
neyti eða á veitingahúsi.

Gallar matvælavinnslu eru að sumar aðferðir
hennar geta haft neikvæð áhrif á gæði matvælanna,
heilsu neytenda og verð afurðanna. Þróun í kæli-
tækni við vinnslu, dreifingu, sölu og geymslu mat-
væla hefur leitt til gífurlegar aukningar á sölu
ferskra matvæla á kostnað aðferða eins og þurrkun-
ar, söltunar, reykingar og niðursuðu. Það hefur
þegar á heildina er litið haft jákvæð áhrif á heilsu
og lífsgæði neytenda, en þessi þróun hefur líka sín-
ar dökku hliðar. Krafan um sífellt ódýrari matvæli
og meiri hagnað leiddi til fjöldaframleiðslu á dýra-
afurðum sem valdið hafa stórfelldum og mjög
hættulegum matarsýkingum. Traust neytenda til
þessara framleiðsluaðferða og ákveðinna afurða
minnkaði eða hvarf.

Framtíðin
Þetta er staðan þegar horft er til framtíðar. Það er
þörf á hollari matvælum sem neytendur geta treyst
að sé öruggt að borða, þ.e. með minni og hollari

fitu, minna salti og með efnisþáttum sem draga úr
hættu á sjúkdómum og auka vellíðan neytenda.
Skilin á milli lyfja og matvæla verður óljósari. Þró-
un í erfðatækni mun þar skipta miklu máli. Það
munu einnig verða miklir hagsmunaárekstrar.
Hraði og þægindi munu áfram vera mikilvæg og
skyndibitinn kemur til með að breytast mikið.
Veiddur fiskur, eldisfiskur og annað sjávarfang er í
tísku og spáð er mikilli neysluaukningu. Umhverf-
ismál, meðferð náttúruauðlinda og framleiðsluað-
ferðir munu hafa enn þá meiri áhrif á val neytenda
og verð á afurðum.

Íslenskir matvælaframleiðendur, markaðsfyrir-
tæki og framleiðendur hug- og vinnslubúnaðar
munu taka þátt í þessari þróun, neytendum á Ís-
landi og í öðrum löndum til góða. Þetta eru þau
verkefni sem starfsfólk hins nýja fyrirtækis, Matís
ohf, mun taka þátt í af fullum krafti. Og þetta eru
verkefni sem matvælafræðingar og næringarfræð-
ingar munu vinna að í framtíðinni í samvinnu við
sérfræðinga á sviði líffræði, læknisfræði, lífefna-
fræði, verkfræði, markaðsfræði og fleiri greina hér á
landi og erlendis.

Höfundur er matvælafræðingur og deildarstjóri á sviði vinnslu og
þróunar hjá Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins.

Guðjón Þorkelsson.

Ljósmynd: Sesselja María Sveinsdóttir.

Ljósmynd: Sesselja María Sveinsdóttir.

Guðjón Þorkelsson

Kostir og gallar matvælavinnslu
MatvæladagurMNÍ 2006
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Nýfæði er íslenska yfir hugtakið Novel foods og er
skilgreint sem afurðir sem ekki hafa forsögu sem
matvæli. Innan Evrópusambandsins er nýfæði skil-
greint sem matvæli sem ekki voru þekkt í löndum
sambandsins árið 1997 þegar reglugerð um nýfæði
tók gildi. Reglugerðin hefur ekki verið tekin inn í
samninginn um Evrópska efnahagssvæðið og gildir
því ekki á Íslandi. 

Markfæði
Nokkrar gerðir nýfæðis, sem hafa verið leyfðar,
flokkast sem markfæði (functional food). Markfæði
eru matvæli sem eiga það sameiginlegt að þeim
hefur verið breytt í þeim tilgangi að þau hafi já-
kvæðari heilsusamleg áhrif á neytandann en mat-
vælin óbreytt. Sem dæmi um markfæði, sem nú
eru á markaði hér á Íslandi, má nefna kalkbættan
appelsínusafa, nokkrar gerðir af mjólkurvörum,
t.d. LH og LGG og svo smjörlíkið Benecol. Mark-
fæði hefur verið markaðssett undir ýmsum nöfnum
erlendis, t.d. hreystifæði (fitness foods), heilsufæði
(health food) og næringarlyf (nutraceauticals). 

Nýlegustu dæmi um markfæði eru þau sem
innihalda peptíð sem myndast við niðurbrot á
próteinum við meltingu eða annað niðurbrot.
Þessar peptíðeiningar geta haft margvísleg áhrif í
mannslíkamanum og eru það sem kallast lífvirk
efni. Mjólkursamsalan setti á markað sýrða mjólk-
urafurð (LH) sem inniheldur lífvirk peptíð sem
rannsóknir benda til að geti við reglubundna notk-
un lækkað blóðþrýsting. Nýlegar rannsóknir benda
til þess að fiskprótein og peptíð geti haft samskonar
áhrif og mjólkurprótein, jafnvel ennþá betri áhrif
sem gerir þau spennandi til notkunar í matvæli til
að hafa jákvæð áhrif á heilsu neytenda. 

Á Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins (Rf) er
unnið að mörgum verkefnum þar sem markmiðið

er að auka verðmæti sjávarfangs meðal annars með
því að þróa lífvirkar afurðir til notkunar í mark-
fæði. Sem dæmi má nefna verkefnið Eiginleikar
vatnsrofinna fiskpróteina þar sem notuð er ný að-
ferð sem hefur meðal annars verið þróuð á Rf til að
einangra prótein frá öðrum hlutum fisksins, s.s.
roði og beinum. Þessi hreinu fiskprótein eru því
næst brotin niður í minni einingar með ensímum.
Að loknu niðurbroti eru afurðir kannaðar með til-
liti til lífvirkni og eiginleika til notkunar í matvæla-
framleiðslu. Sérstaklega er skimað eftir peptíðum
sem lækka blóðþrýsting en einnig peptíðum sem
hafa hemjandi áhrif á vöxt krabbameinsfruma,
seytingu meltingarensíma o.fl. Fyrstu niðurstöður

lofa góðu og hefur þegar tekist að búa til peptíð
með lífvirkni. 

Framtíðin
En hvað ber framtíðin með sér á þessu sviði? Það
nýjasta er persónubundin næring út frá genamengi
hvers einstaklings. Aðferðafræðin nefnist Nutrigen-
omics á ensku og gengur út á að segja fyrir um
samspil næringar og svörunar einstaklings út frá

genamengi hans. Hvort þetta er góð aðferð á eftir
að koma í ljós, en þrátt fyrir það eru nokkur fyrir-
tæki nú þegar farin að bjóða þessa þjónustu. Ljóst
er þó að nýfæði og markfæði eru komin til að vera.
Aldrei skal þó gleyma að ekkert kemur í staðin fyrir
fjölbreytt næringarríkt fæði og reglubundna hreyf-
ingu. Og að lokum - muna að borða fisk! 

Ítarlegri upplýsingar: www.ust.is, www.rf.is,
www.nugo.org, www.sciona.com, www.mni.is,

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology
/novelfood/index_en.htm.

Margrét Geirsdóttir er matvælafræðingur og verkefnastjóri á
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins og vinnur þar að doktorsverkefni
um fiskprótein við matvæla- og næringarfræðiskor Háskóla Íslands.

Margrét Geirsdóttir:

Nýfæði og markfæði

Margrét Geirsdóttir. Er fiskur hið fullkomna markfæði? Ása Þorkelsdóttir matvælafræðingur á Rf horfist í augu við þann gula.
Ljósmynd. Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins. 

MatvæladagurMNÍ 2006
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Sjávarafurðir eru og hafa lengi verið stærsti hluti af
heildarverðmæti vöruútflutnings okkar Íslendinga.
Á síðustu árum hefur hlutur sjávarafurða af heild-
arverðmæti þó minnkað úr um og yfir 70% í um
55-60% af heildarvöruútflutningi vegna aukins út-
flutnings iðnaðarvarnings. Hlutfall veiða og fisk-
vinnslu af vergri landsframleiðslu (GDP) hefur ver-
ið um 10% á síðustu árum.

Fiskiðnaður á Íslandi miðast nánast allur við út-
flutning og einungis lítill hluti fer til innanlands-
neyslu. Í þessari grein verður því eingöngu fjallað
um sjávarafurðir til útflutnings sem er undirstaðan
í öflugum matvælaiðnaði í nánast öllum bæjum og
þorpum hringinn í kringum Ísland.

Fiskafli okkar er takmörkuð auðlind og þrátt
fyrir öflugt fiskveiðistjórnunarkerfi hefur heildar-
bolfiskafli okkar ekki verið að aukast að neinu
marki hin síðustu ár. Töluverðar sveiflur hafa
einnig verið í veiðum á hinum ýmsu tegundum,
þannig hefur rækjukvóti minnkað verulega á
nokkrum árum, þorskkvóti hefur lítið breyst, ýsu-
kvóti þrefaldast og hörpudiskveiðar stöðvast.

Vaxtarmöguleikar greinarinnar hafa því verið
takmarkaðir við þann kvóta sem gefinn er út árlega
en iðnaðurinn hefur jafnframt þurft að aðlaga sig
að ýmsum hræringum í okkar ytra umhverfi svo
sem gengissveiflum erlendra mynta, sterkri krónu,
sveiflum í framboði og eftirspurn á erlendum
mörkuðum, ódýru vinnuafli í Asíu o.s.frv.

Á um 10 ára tímabili frá 1994-2004 hefur starf-
andi fólki við veiðar og vinnslu fækkað um þriðj-
ung. Þessi fækkun hefur aðallega verið í fiskvinnsl-
unni og má að stórum hluta rekja til aukinnar
tækjavæðingar í fiskvinnslu sem og fækkunar og
stækkunar vinnsluhúsa. 

Gróflega má skipta þeim matvælum sem fisk-
iðnaður á Íslandi framleiðir í fimm flokka: Saltaðar
afurðir, frystar afurðir, ferskar afurðir, mjöl og lýsi
og loks hertar og þurrkaðar afurðir. 

Hlutfallslegur útflutningur sjávarafurða eftir

flokkum 1999-2005. - Hagstofa ÍslandsMjöl og
lýsi hafa verið um 10-17%, skreið (hert) hefur ver-
ið um 3% af heildarverðmæti en lagmetisiðnaður
sem var 1-2% hefur nánast lagst niður á síðustu
árum. Hér á eftir verður fjallað aðeins nánar um
helstu þróun í söltuðum, frystum og ferskum af-
urðum.

Söltun
Söltun er ein elsta vinnsluaðferð okkar Íslendinga.
Eins og sést á töflunni hefur magn og verðmæti út-
flutnings heldur minnkað hlutfallslega á síðustu
árum. Helstu nýjungar í söltun hafa verið þær að
sprautusöltun hefur tekið við af hefðbundinni sölt-
un og framleiðsla á léttsöltuðum frystum afurðum
hefur verið að aukast. Einnig má geta þess að síld-
arsöltun hefur minnkað á síðustu árum á kostnað
síldarfrystingar. 

Samkeppni er nú sem áður hörð og sem dæmi
má nefna að eitthvað af söltuðum tvífrystum fiski
er að koma frá Asíu á þessa markaði. Helstu salt-
fiskmarkaðir okkar, Spánn, Portúgal, Ítalía og
Grikkland, eru þó íhaldssamir og þrátt fyrir að
þægindavörur eins og léttsaltaðar frystar afurðir
hafi verið að bætast við, er enn stór hópur neyt-
enda sem vill sinn hefðbundna saltfisk. 

Frysting
Frystar sjávarafurðir hafa í gegnum tíðina verið
undirstaðan í útflutningi okkar. Eins og sjá má hef-

ur magn í frystingu aukist verulega en verðmæti
hafa staðið í stað eða minnkað á síðustu árum.
Ástæða þessa er helst sú að mikil aukning hefur
verið í frystingu ódýrari tegunda eins og síld og
loðnu en frysting á dýrari vörum (svo sem hnakka-
stykkjum) hefur verið að minnka. 

Það má kannski segja að iðnaðurinn hafi verið í
nokkurri varnarbaráttu. Á síðustu 10-15 árum hef-
ur fjöldi verksmiðja í Asíu aukist verulega, sérstak-
lega í Kína. Kínverjar kaupa frosið hráefni þ.e.
heilfrystan hausaðan fisk (úr Atlantshafi og Kyrra-
hafi) og vinna úr honum flök og bita eftir óskum
kaupandans. Þessar verksmiðjur eru að keppa við
hinar íslensku og þó deila megi um gæði vörunnar
er kostnaður við vinnsluna margfalt lægri í Kína og
jafnframt geta þær boðið upp á handskorna vöru
með meiri nákvæmni í ákveðnum þyngdum,
lengdum og stærðum.

Nokkrar tilraunir hafa verið gerðar með að fara
í framhaldsvinnslu afurða (t.d. brauðun) á Íslandi
fyrir erlendar verslunarkeðjur en í flestum tilfellum
hafa þær tilraunir mistekist og okkur hefur ekki
tekist að komast úr því hlutverki að vera að mestu
hráefnaframleiðandi fyrir verksmiðjur erlendis.
Líklegt þykir því að hefðbundin frysting, sérstak-
lega á dýrari hluta fiskflaksins, muni halda áfram
að minnka en frysting uppsjávarfisks, sporðhluta
og aukaafurða eins og t.d. bitablokk vera megin-
magn þess sem fryst er í vinnslum landsins.

Ferskur og ísaður fiskur
Til þessa flokks telst bæði útflutningur á heilum
fiski í gámum, sem seldur er á uppboðsmörkuðum
í Evrópu, og útflutningur á flökum og bitum sem
bæði eru flutt út í gámum og með flugi til kaup-
enda. Mesta byltingin í fiskvinnslu á Íslandi hefur
verið í vinnslu og útflutningi á ferskum bitum og
flökum. Á nokkrum árum hefur útflutningur á
þessum vörum aukist verulega og haft áhrif á fisk-
vinnslur allt í kringum landið. Ferski markaðurinn
er drifinn áfram af daglegu framboði og eftirspurn
og eru því verðsveiflur töluverðar en skilaverð til
framleiðenda er í flestum tilfellum hærra en fyrir
sambærilega frysta vöru. Stærstur hluti ferskra vara
fer beint í fiskborð stórmarkaða eða er pakkað í
neytendaumbúðir fyrir kælihillur þeirra og það má
því segja að með þessum vörum sé verið að fram-
leiða vöru beint fyrir neytendur.

Það er sammerkt með flestum okkar mörkuð-
um að bæði verslanakeðjur og neytendur (sem oft
hafa nóga peninga en lítinn tíma) eru í auknum
mæli að leita eftir svonefndum þægindavörum sem
eru fljótlegar og þægilegar í eldamennsku. Roðlaus,
beinlaus, fersk hnakkastykki af þorski eða ýsu eru
einmitt dæmi um slíka vöru. Árlegur vöxtur kælda
markaðarins er um 5-15% sem er mun meiri vöxt-
ur en á mörkuðum fyrir frystar eða saltaðar afurðir.

Mikil samþjöppun hefur verið víða í smásölu-
geiranum á síðustu árum. Nú er svo komið að t.d.
í Bretlandi sem er okkar stærsti útflutningsmarkað-
ur þá ráða um 5-6 verslunarkeðjur yfir um 80% af
matvörumarkaðnum. Þessar keðjur gera miklar
kröfur um afhendingaröryggi allt árið um kring en
hafa marga viðskiptavini og geta selt mikið magn.
Á Íslandi hafa útgerðarmenn og fiskvinnslur komið
til móts við þessar kröfur að einhverju leyti með

því að aðlaga veiðar og vinnslu að ferskfiskútflutn-
ingi og er nú þessi framleiðsla í gangi allt árið um-
kring. Íslenskur fiskur hefur gott orð á sér fyrir
mikil gæði og afhendingaröryggi og sækjast margar
verslunarkeðjur því eftir að selja ferskan íslenskan
fisk í fiskborðum sínum.

Framtíðin
Íslenskur fiskiðnaður hefur gengið í gegnum mikl-
ar breytingar á undanförnum árum og margt bend-
ir til að svo verði áfram. Fiskiðnaðurinn skapar
stóran hluta af okkar útflutningstekjum, þarf að
standa á eigin fótum og getur ekki sótt í opinbera
styrki til að bæta upp mismun á framleiðslukostaði
og söluverði. Þetta hefur aukið aðlögunarhæfni
hans og gert hann sveigjanlegri. Í íslenskum fisk-
iðnaði býr mikil þekking og geta til að mæta breyt-
ingum næstu ára.

Höfundur er matvælafræðingur frá HÍ og með MBA gráðu frá
Háskólanum í Hull. Hann hefur á undanförnum árum unnið
víða við sölu og markaðsetningu sjávarafurða m.a í Frakklandi
og Bretlandi, sem framkvæmdarstjóri Tros í Sandgerði og nú sem
framkvæmdastjóri Iceland Seafood International (ISI) Asia.

Ljósmynd: Sesselja María Sveinsdóttir.

Ljósmynd: ISI Asia.

Níels Rafn Guðmundsson.

Níels Rafn Guðmundsson

Fiskiðnaðurinn býr yfir
mikilli aðlögunarhæfni

Ár Heildar Saltað Fryst Ferskt Heildar- Saltað Fryst Ferskt
magn magn magn magn verðmæti verðmæti verðmæti verðmæti
tonn m ISK

1999 688.071 9% 28% 10% 99.348 20% 55% 10%
2000 728.410 9% 27% 15% 95.744 21% 53% 12%
2001 781.632 8% 27% 15% 123.350 21% 50% 12%
2002 806.839 7% 31% 12% 129.803 18% 51% 11%
2003 808.958 7% 32% 13% 113.693 18% 51% 13%
2004 827.537 7% 38% 12% 121.746 17% 50% 16%
2005 754.514 7% 44% 12% 110.130 16% 52% 18%
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Stoðmjólk frá MS er mjólkurstoðblanda fyrir börn
á aldrinum 6 mánaða til 2 ára og kom hún á mark-
að á vormánuðum árið 2003. Við þróun Stoð-
mjólkur vann MS í samstarfi við vísindamenn á
rannsóknastofu í næringarfræði við Landspítala-há-
skólasjúkrahús og Háskóla Íslands, og er þarna um
að ræða árangursríka samvinnu vísinda og iðnaðar. 

Aðdragandi
Nýlegar rannsóknir hérlendis á vegum rannsókna-
stofu í næringarfræði hafa sýnt að ungbörn og smá-
börn eiga á hættu að þróa með sér járnskort og
virðist óhófleg neysla venjulegrar kúamjólkur hafa
slæm áhrif á járnbúskapinn. Þetta er í samræmi við
rannsóknir erlendis, sem hafa sýnt góðan árangur
af notkun járnbættrar kúamjólkur í stað venjulegr-
ar hjá yngstu börnunum. Því er nú ráðlagt hérlend-
is að börn fái ekki venjulega kúamjólk til drykkjar
fyrsta aldursárið heldur mjólkurstoðblöndu sem
löguð hefur verið að þörfum ungbarna eftir að
brjóstagjöf sleppir. 

Áhugi var á því bæði hjá MS og rannsóknastofu
í næringarfræði að þróa járnbætta stoðblöndu úr ís-
lenskri kúamjólk, meðal annars vegna þess að
próteinsamsetningin í íslenskri kúamjólk virðist
æskilegri en úr mjólk úr erlendum kúakynjum.
Einnig væri hægt að laga vítamínbætingu sérstak-
lega að íslenskum aðstæðum, t.d. með tilliti til D-
vítamíns. 

Þróunarferli
Þróunarferli Stoðmjólkur spannar um 3 ár og sam-
anstóð þróunarteymið af þróunarsviði MS og rann-
sóknastofu í næringarfræði. Þróunarvinna vörunn-
ar hófst með vinnu matvælafræðinema frá Háskól-
anum í Wageningen sem starfaði hjá MS vorið
2000 og lauk frumþróun í lok árs 2000. Í reglu-
gerð um mjólkurstoðblöndur voru ákveðnir ágallar
sem hindruðu að hægt væri að haga samsetningu

Stoðmjólkur eins og æskilegt var talið. Var því haft
samráð við Hollustuvernd (nú Umhverfisstofnun),
sem þurfti að leita alla leið til Brussel, og leiddi það
til lagfæringa á reglugerðinni. 

Í framhaldinu var samsetning vörunnar ákveðin
út frá upplýsingum um næringarlegar þarfir ung-
barna á Íslandi úr hinum nýlegu rannsóknum á
mataræði ungbarna og leiðréttri reglugerð um
mjólkurstoðblöndur. Einnig var samsetning er-
lendra þurrmjólkurtegunda höfð til hliðsjónar. Á
síðari stigum þróunarferlisins var unnið að fullnað-
arþróun vinnslutækni, hönnun vinnsluferils og
uppsetningu tækjabúnaðar, svo og hönnun um-
búða. 

Varan
MS Stoðmjólk er járnbætt mjólk sem löguð er að
næringarþörf barna frá 6 mánaða til 2 ára aldurs.
Hún er líkari móðurmjólk en kúamjólk að sam-
setningu, t.d. hvað varðar próteininnihald. Hún er

framleidd tilbúin til drykkjar í pappafernu, og þarf
ekki að blanda eins og aðrar sambærilegar erlendar
afurðir á markaði hérlendis. 

Varan hefur hlotið afar góðar viðtökur meðal
neytenda síðan hún kom á markað. Hún hefur
einnig fengið athygli erlendis frá, til dæmis er
hennar getið sem einstakrar vöru í heiminum í
fréttablaði Tetra Pak, sem er stærsti pappafernu-
framleiðandi heims, en Stoðmjólk er fyrsta ferska
(gerilsneydda) varan fyrir ungbörn sem framleidd
er tilbúin til drykkjar í pappafernur. Ennfremur
hefur varan og samstarf rannsóknastofu í næringar-
fræði og MS verið kynnt á alþjóðlegum vísindaráð-
stefnum. 

Höfundur er matvæla- og næringarfræðingur, með doktorspróf frá
Háskóla Íslands, og starfar á viðskipta- og þróunarsviði MS. 
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Ólafur Unnarsson matvælafræðingur að störfum við tilraunatæki
MS á Selfossi. 

Björn S. Gunnarsson.

Björn S. Gunnarsson

Þróun á Stoðmjólk hjá MS

Allt frá því að vöruþróunarhugtakið kom til sögun-
ar hefur því verið haldið fram að vöruþróun sé eitt
mikilvægasta verkfæri fyrirtækja til að eflast og skila
góðum árangri. Þetta á enn við í dag  þó svo að
forsendurnar eða áherslurnar hafi breyst.

Upplýstir neytendur
Neytendur í dag eru mun upplýstari en þeir voru
fyrr á árum bæði hvað varðar fæðuval og heilbrigt
líferni. Fjölmiðar keppast við að koma upplýsing-
um um heilbrigt líferni og hollt mataræði til al-
mennings. Aðgangur almennings að upplýsingum
um þessi efni er orðin mun betri en áður var. Með
þekkingu sína að vopni gera neytendur kröfur til
framleiðenda matvæla um að framleiddar séu holl-
ar vörur sem eru þægilegar í matreiðslu.

Breyttur markaður
Miklar breytingar hafa orðið á markaðnum í þá átt
að neysla þægindamatar hefur verið að aukast og er
ekkert sem bendir til annars en að þessar breytingar
muni halda áfram. Rauði þráðurinn í þessum
breytingum er að fólk hefur minni tíma til að mat-
búa og vill því lausnir sem fela í sér mat sem er
meira eða minna tilbúinn til hitunar, þægilegur í
neyslu og síðast en ekki síst góður. Í árdaga tilbú-
inna rétta hér á landi var hvað vinsælast að kaupa
niðursoðin kjötbuff í lauksósu. Frá þessum tíma
hafa orðið miklar breytingar. Hólfaskiptir plast-
bakkar komu til sögunar og hægt var að fá buffin
með kartöflumús eða hrísgrjónum. Nú er ferskleik-
inn alsráðandi og kröfur neytenda eru þær að fá allt
í einum pakka, jafnvel ferskt grænmeti.

Þeim fjölgar mikið sem borða í mötuneytum.
Matvælaframleiðendur hafa aðlagað sig þessum
breytingum með framleiðslu á tilbúnum eða hálf-
tilbúnum vörum sem henta mismunandi neyslu-
þörfum. Íbúafjöldi Íslands er ekki mikill eða sem
samsvarar einu úthverfi stórborgar. Því getur verið

erfitt að skipta okkur upp í mismunandi markhópa
og hanna vörur með tilliti til þess. Því er oft reynt
að búa til vörur sem henta eins breiðum hópi og
mögulegt er.

Gæði
Það fyrsta sem fólki dettur í hug þegar talað er um
gæði eru bragðgæði. Maturinn þarf að smakkast vel
og falla sem flestum í geð. Gæði snúast einnig um
ferskleika, útlit og næringargildi. Raunar má segja
að gæði snúist um þær væntingar sem viðskiptavin-

urinn gerir og geta því gæði orðið í sumum tilvik-
um of mikil eins einkennilega og það hljómar.
Með rekstri skólamötuneyta hafa kröfur aukist um
innihald vörunnar. Óþolsefni eru oft óæskileg og
eins þarf að huga að næringarsamsetningu. Margar
vörur hafa verið hannaðar með tilliti til þessa og
hefur þeim verið mjög vel tekið af neytendum. 

Tækniframfarir
Gífurleg framþróun hefur orðið í framleiðslu- og
pökkunartækni á síðustu árum sem gerir matvæla-
framleiðendur betur í stakk búna til að koma til
móts við þarfir nútímans. Með samspili nýrra um-
búða og pökkunartækni geta náðst fram aðstæður
til að viðhalda ferskleikanum frá haga í maga. Í
sumum tilvikum styttist geymsluþolið þegar um-
búðum er breytt, t.d. þegar farið er úr loftdregnum
umbúðum í loftfylltar umbúðir. Þá er mikilvægt að
kæliferli vörunnar sé órofið frá framleiðanda í
verslunina. Í sumum tilvikum er erfitt að tryggja
rétt hitastig á öllum stigum dreifingar og því getur
það oft verið vandasamt að dreifa viðkvæmum vör-
um með stutt geymsluþol á suma staði.

Höfundur er matvælafræðingur og gæða- og vöruþróunarstjóri
Norðlenska matborðsins ehf.

Sigurgeir Höskuldsson

Hvert stefnir í kjötiðnaði? - Nýjungar

Ljósmynd: Sigurgeir Höskuldsson.

Sigurgeir Höskuldsson.
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Myllan hefur haft það að leiðarljósi undanfarin ár
að reka öfluga vöruþróunar- og gæðadeild til þess
að mæta síauknum kröfum markaðarins um nýj-
ungar og fjölbreytileika í vöruúrvali. Þegar litið er á
heilnæmi framleiðsluvara má segja að æ meira tillit
hafi verið tekið til næringareiginleika hráefna við
þróun á nýjum vörum hjá Myllunni og við endur-
bætur á eldri vörumerkjum. Það er ánægjulegt að
líta til baka og sjá þá jákvæðu þróun sem hefur átt
sér stað í þeim efnum. Myllan hefur meðal annars
haft að leiðarljósi að takmarka notkun viðbætts
sykurs í brauðvörur og velja matarolíur í stað hert-
ar feiti.  Eins hefur verið lögð rík áhersla á að auka
markvisst við fjölbreytni í trefjaríkum brauðvörum.
Eitt af meginmarkmiðum okkar í þessari þróun

hefur verið að hollusta, bragðeiginleikar og gæði
haldist hönd í hönd.  

Út með hörðu fituna
Allflestir þekkja óæskileg áhrif hertrar fitu á hjarta-
og æðakerfið. Þrátt fyrir að fituinnihald brauða sé
ekki hátt teljum við mjög mikilvægt að vanda valið
á feiti sem notuð er í framleiðsluvörur Myllunnar.
Fyrsta skrefið var tekið árið 2003 þegar hætt var að
nota smjörlíki við framleiðslu samlokubrauða,
pylsubrauða og hamborgarabrauða á neytenda-
markað og skipt yfir í repjuolíu.

Annað mikilvægt skref í átt að notkun á hollari
feiti var tekið árið 2005 þegar skipt var yfir í trans-
fitusýrulaust smjörlíki. Transfitusýrur þykja sér-

staklega slæmar þar sem sýnt hefur verið fram á að
þær auka styrk kólesteróls í blóði sem er stór
áhættuþáttur fyrir hjarta- og æðasjúkdóma. Hér
áður fyrr var algengast í bökunariðnaði að notað
væri smjörlíki sem lagað var úr hertri fiskiolíu og
var það sérstaklega ríkt af transfitusýrum.  Síðar var
farið að nota jurtaolíur til smjörlíkisframleiðslu en
enn voru transfitusýrurnar til staðar þó í minna
magni væri. Sú ánægjulega framþróun hefur orðið í
þeirri tækni sem notuð er við framleiðslu á smjör-
líki sem gerir okkur hjá Myllunni kleift að fram-
leiða bæði kökur og vínarbrauð úr smjörlíki sem er
snautt af transfitusýrum. Framtíðarsýn okkar er að
ganga enn lengra með því að vinna að því að auka
hlutfall mjúkrar fitu í kökum.

Inn með fæðutrefjarnar
Trefjar spila veigamikið hlutverk í heilbrigði líkam-
ans. Nýlega birt neyslukönnun sýnir að við Íslend-
ingar þurfum svo sannarlega að taka okkur á í

neyslu á fæðutrefjum og gildir það fyrir alla aldurs-
hópa. Fyrir þá sem eru að vinna í því að auka
trefjaneyslu sína er vert að benda á að brauð eru
fyrirtaks trefjagjafi. Myllan framleiðir fjölbreytt úr-
val af trefjaríkum brauðum (trefjainnihald
6g/100g) og höfum við lagt metnað í að auka það
úrval jafnt og þétt. Má hér nefna fjölbreytt úrval
rúgbrauða, Fittybrauðin og Orkubrauð sem kom á
markað í vor við góðar undirtektir. Neytendur
mega eiga von á því að sjá enn fleiri vörutegundir í
þessum flokki í framtíðinni.  

Upplýsingagjöf og fræðsla til neytenda
Myllan leggur áherslu á góða upplýsingagjöf til
neytenda um næringargildi framleiðsluvara. Auk
þess að geta skoðað næringargildi á umbúðum geta
neytendur kíkt á www.myllan.is.

Höfundur er matvælafræðingur og gæðastjóri Myllunnar

Iðunn Geirsdóttir. Ljósm. Ómar Óskarsson.

Iðunn Geirsdóttir

Bökunariðnaður - Með hollustuna að leiðarljósi

Lýsi hefur verið notað frá örófi alda sem eldsneyti,
sem vörn fyrir sjóklæði, og til inntöku.  Það hefur
fyrir löngu áunnið sér þá ímynd að vera hollt, en
þó án þess að menn vissu á hvaða hátt. Á tuttug-
ustu öldinni leiddu rannsóknir í ljós, að þorskalýsi
inniheldur umtalsvert magn af A og D vítamíni.
Það varð til þess að þorskalýsi varð eftirsótt sem
hráefni til vinnslu á þessum vítamínum. Upp úr
1960 fóru að koma fram vísbendingar um að lýsi
væri hollt fyrir fleiri eiginleika en sem vítamíngjafi.
Rannsóknir danskra vísindamanna á Grænlending-
um um og upp úr 1970 drógu síðan fram eigin-
leika sem sjávardýrafita bjó yfir. Þessi fita (lýsi)
inniheldur mikið magn af omega-3 fitusýrum,
hvort sem hún er unnin úr fiski eða sjávarspendýr-
um.

Lýsi hf
Lýsi hf var stofnað árið 1938. Tilgangur þess var í
upphafi að útvega þorskalýsi til vítamínvinnslu.
Þessi viðskipti stóðu um árabil. En smám saman
breyttust áherslur og fyrirtækið fór að selja þorska-
lýsi til kaupenda sem notuðu lýsið eins og það var.
Þorskalýsi var síðan sett á flöskur til dreifingar í
verslunum, bæði hér heima og erlendis.

Stjórnendur fyrirtækisins hafa ætíð verið þess
meðvitaðir, að lýsi væri hollt og ætti erindi til allra.
Vinnsla á lýsi hefur verið gerð á þann hátt að varð-
veita eiginleika þess og hreinsa, án þess að rýra
gæði þess. Ný verksmiðja fyrirtækisins er stórt skref
á þeirri braut. Þorskalýsi hefur verið bragðbætt til

þess að gefa neytendum valkosti og fá þannig fleiri
til þess að neyta þess. Þá hafa eiginleikar lýsisins
verið notaðir til þess að búa til nýjar, samsettar af-
urðir. Heilsutvenna, Kalktvenna, Lýsi og Liðamín
og Sportþrenna eru dæmi um afurðir þar sem horft
er til einhvers tiltekins eiginleika lýsisins, og sá eig-
inleiki studdur með því að bæta við öðru fæðubót-
arefni með skylda eiginleika. Þessi þróun mun
halda áfram, og nýjar afurðir sjá dagsins ljós í ná-
inni framtíð. Einnig er verið að skoða möguleika á
að bjóða upp á fleiri tegundir lýsis.

Lýsið þróað
En hollusta er ekki bara fólgin í því að lýsið hafi já-
kvæða eiginleika. Lýsi má ekki skaða neytendur.
Þannig hefur A-vítamíninnihald í lýsi verið minnk-
að, til þess að draga úr líkum á ofneyslu þess. Þetta
hefur verið gert í samráði við Manneldisráð og nú
Umhverfisstofnun.

Það er alkunna að mengun sjávar hefur vaxið
undanfarna áratugi. Efni eins og þungmálmar, þrá-
virk lífræn efni og skordýraeitur geta valdið
heilsutjóni. Það er afar mikilvægt að fylgjast vel
með þeim og fjarlægja áður en lýsið er selt til neyt-
enda. Lýsi hf hefur verið leiðandi í þessu meðal lýs-
isframleiðenda í heiminum og varð fyrst til þess að
fjarlægja díoxín úr lýsi. Nú er fylgst mjög vel með
mengunarefnum, og það er óhætt að fullyrða að
heilnæmara lýsi er ekki að finna annars staðar.

Breytingar á opinberum kröfum eru örar og
það er nauðsynlegt að hafa vakandi auga á þeim.
Það er einnig nauðsynlegt að hafa gætur á því sem
er að gerast erlendis í sambandi við opinberar kröf-
ur og reglugerðir. Stærsti hluti framleiðslunnar fer
á erlenda markaði og oft treysta kaupendur okkur
fyrir því að mæta þeim kröfum sem gerðar eru hjá
þeim.

Höfundur er matvælafræðingur og gæðastjóri Lýsis hf.

Jón Ögmundsson

Lýsisframleiðsla Erlendur fyrirlesari á Mat-
væladegi 2006: 

Tim Lang
prófessor
við City 

University
í London

Á Matvæladegi 2006 mun dr. Tim Lang, pró-
fessor við City University í London, halda er-
indi um hollustustefnu og ábyrgð matvæla-
iðnaðarins og samfélagsins í heild. Í rann-
sóknum sínum fjallar Tim Lang m.a. um
matvælastefnu (e. food policy). Hann hefur
meðal annars átt þátt í stefnumörkun stjórn-
valda á Bretlandi, sem ráðgjafi og vísindamað-
ur. Hann  er einnig fyrsti höfundur nýrrar
skýrslu um hollustustefnu 25 stærstu mat-
vælafyrirtækja heimsins.
Upplýsingar um Tim Lang er að finna á: 
http://www.city.ac.uk/hmfp/food-
policy/about/timlang.html
http://www.city.ac.uk/citynews/archi-
ve/2006/04_april/04042006.html

Jón Ögmundsson.
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Sverrir Guðnason bakari í brauðadeild Myllunnar metur hér áferð deigsins áður en lengra er haldið í brauðgerðinni. Ljósmynd: Iðunn Geirsdóttir.
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Nói Síríus er enginn nýgræðingur í matvælafram-
leiðslu. Fyrirtækið var stofnað 1920 og er því með
elstu matvælafyrirtækjum landsins. Frá upphafi
hefur framleiðslan verið alls konar sælgæti. Fyrstu
árin var eingöngu framleiddur brjóstsykur en á ár-
inu 1933 bættist súkkulaðiframleiðslan við og eru
súkkulaðiafurðir nú langmikilvægasti þáttur fram-
leiðslunnar enda eru súkkulaðivörur frá Nóa Síríusi
gjarnan með í för þegar fólk gerir sér dagamun.
Mörgum þykir t.d. ómissandi að gæða sér á Nóa
konfekti á jólum og Nóaeggi á páskum.

Samkeppnin
Lengst af þessum tíma var nær algjört bann við
innflutningi á sælgæti svo innlendur iðnaður bjó
við verndað umhverfi í þeim efnum og samkeppni
ekki mikil. Við inngöngu í EFTA 1970 var þetta
bann fellt niður, þó með 10 ára aðlögunartíma,
þannig að 1980 var frelsið orðið algert. Þar með
var Nói Síríus orðinn keppinautur hinna stóru í
súkkulaðigeiranum og eftirsóttu útlendu vörurnar
komnar í allar hillur verslana. 

En hvernig vegnaði fyrirtækinu á þessum um-
rótatíma þegar óheft samkeppni flæddi yfir mark-
aðinn? Til að gera langa sögu stutta þá varð sam-
keppnin hvati að framförum, tæknivæðingu og
uppbyggingu sem efldi fyrirtækið og gerði það að
sterku nútímafyrirtæki. Lætur nærri að á síðastliðn-

um 25 árum hafi salan þrefaldast í kílóum talið.

Gæði skila árangri
Þó stefna fyrirtækisins að framleiða gæðavöru hafi
ekki verið skjalfest fyrr en um 1990 þá hefur hún í
raun verið í heiðri höfð svo langt aftur sem við
starfsmenn þekkjum til. Þessi einfalda regla hefur

skilað margvíslegum árangri og hjálpað fyrirtækinu
áleiðis við að standast samkeppnina. 

Samkeppnin við innflutninginn er að sönnu
hörð en hvernig fer smáfyrirtæki að því að fóta sig
á því svelli? Í fyrsta lagi er Nói Síríus ekki svo lítið
fyrirtæki á landsvísu. Fjöldi starfsmanna er 120 og
ársvelta um 1,5 milljarðar. Í öðru lagi hefur verið
unnið að því markvisst undanfarin ár að auka
framleiðni starfsmanna. Hún hefur aukist um 10%
á ári undanfarin ár. Þetta er einkum gert með
tækja- og tæknivæðingu. Til dæmis verður á haust-
mánuðum tekin í notkun ný súkkulaðivél sem
mun þrefalda framleiðslugetu á steyptu súkkulaði
og verður mannaflaþörfin u. þ. b. helmingur þess
sem áður þurfti á hvert framleitt kíló. Pökkun á
súkkulaði í öskjur mun jafnframt vera gerð sjálfvirk
að mestu. 

Í þriðja lagi þá hefur komið í ljós að fyrirtækið
er ágætlega samkeppnishæft á erlendum mörkuð-
um í ákveðnum vöruflokkum. Útflutningur Nóa
Síríusar hefur undanfarin ár verið innan við 5% af
veltu en mun aukast verulega á þessu ári, bæði á
töflum og súkkulaði. Í fjórða lagi hafa pökkunar-
lausnir sem minnka umbúða- og launakostað skil-
að umtalsverðum árangri.

Sóknarfæri
Það er ljóst að stækkunarmöguleikar Nóa Síríusar
eru einkum á erlendum mörkuðum. Markmið

okkar er að 15% af framleiðslunni verði flutt út að
þremur árum liðnum. Reynslan mun svo leiða í
ljós hvort það takmark næst. Nú sem stendur er
flutt út súkkulaði til Wholefoods í Bandaríkjun-
um. Þær viðtökur sem Síríus súkkulaðið hefur
fengið þar eru virkilega uppörvandi. Töfluútflutn-
ingur á vörum svipuðum Opali og Tópasi til
Bandaríkjanna, Rússlands, Danmerkur og Hol-
lands er einnig orðinn umtalsverður.

Þessi framleiðsluaukning hefur margvísleg já-
kvæð áhrif. Framleiðslulotur stækka og verða hag-
kvæmari. Innkaupalotur verða sömuleiðis stærri og
hagstæðari. Hlutur fastakostnaðar og yfirstjórnar
minnkar að sama skapi. Af framansögðu má ráða
að sú stefna Nóa Síríusar að leggja áherslu á gæði
framleiðslu sinnar, en leita samt mögulegra leiða til
þess að lækka framleiðslukostnað, hefur skilað fyr-
irtækinu miklum árangri og gert það samkeppnis-
hæft á alþjóðavísu. Þar liggja einnig sóknarfæri fyr-
irtækisins í framtíðinni.

Höfundur er matvælafræðingur og yfirmaður rannsókna og þró-
unar hjá Nóa-Síríusi hf.

Rúnar Ingibjartsson

Nói Síríus matvælaframleiðandi í 86 ár

Rúnar Ingibjartsson.

Það er margt við Ísland sem vekur furðu útlend-
inga. Til dæmis þykir það með algjörum ólíkind-
um að Íslendingar séu afkastamiklir grænmetis-
ræktendur og að bændur við norður-heimskauts-
baug skuli geta boðið neytendum upp á svo fjöl-
breytt úrval af grænmeti í jafn háum gæðaflokki og
raun ber vitni. Það sem færri vita er hins vegar það
að íslenskar aðstæður hjálpa til við að gera græn-
metið svona gott á bragðið. Það er auðvitað aðalá-
stæða þess að Íslendingar velja innlent grænmeti
fram yfir annað, jafnvel þótt innflutt grænmeti sé
stundum ódýrara. 

Þótt kalda loftslagið reyni oft á grænmetis-
bændur, hefur það þann kost í för með sér að
plönturnar vaxa hægar og taka því upp meira af
æskilegum snefilefnum en ella. Þetta eykur holl-
ustu afurðarinnar og gerir hana betri á bragðið.
Einnig spilar það inn í hversu íslenskur jarðvegur
er hreinn og ómengaður af eiturefnanotkun að
ógleymdu íslenska  vatninu, en það væri að æra
óstöðugan að telja upp alla kosti þess. Þá má ekki
gleyma því að innlendir grænmetisbændur njóta
þess gríðarlega forskots sem felst í nálægðinni við

markaðinn. Það sem skorið er upp í dag er í versl-
unum á morgun og alltaf nýtt og brakandi ferskt
grænmeti í búðinni.

Tækniþróun og vöruþróun
Þrátt fyrir alla þá kosti sem prýða grænmetið sem
íslensk náttúra færir okkur þá er engin ástæða til að
halla sér aftur í sætinu og vona bara það besta.
Kröfurnar eru sífellt að aukast og þess vegna eru
bændur stöðugt á fleygiferð fram á við með auk-
inni tækniþróun, hagræðingu og fjárfestingum til
að gera greinina vistvænni og hagkvæmari. Þannig
varð gríðarleg breyting á grænmetismarkaði þegar
bændur fóru að beita lýsingu við ræktun allt árið
og nú ganga Íslendingar að því vísu að fá ferska ís-
lenska tómata, papriku, agúrkur; sveppi; grandsalat
og klettasalat árið um kring svo eitthvað sé nefnt. 

Þá hafa íslenskir grænmetisbændur á undan-
förnum árum aukið enn frekar þá vöruþróun sem
nauðsynleg er til að svara breyttum kröfum, eins og
sést á miklum og vaxandi vinsældum þeirra mis-
munandi tegunda af tómötum sem framleiddar eru
til smásölu. Hver hefði látið sér detta í hug á ní-

unda áratugnum að hægt væri að vekja eftirspurn
eftir fjórum mismunandi tómatafbrigðum? Þá má
nefna að forsetafrúin okkar hefur látið þess getið að
íslensku jarðarberin séu þau bestu í heimi og hefði
þótt saga til næsta bæjar fyrir fáum árum. Svona
þróunarvinnu lýkur aldrei enda eru möguleikarnir
miklir og fjöldamargar hugmyndir á lofti. Til
dæmis blasa við sóknarfæri fyrir bændur í aukinni
vinnslu hráefnisins í vörur fyrir fólkið sem hefur
ekki jafn mikinn tíma til matargerðar og áður var.
Dæmi um þetta eru ostafylltir grillsveppir, skrældar
gulrætur og pastasósa úr íslenskum tómötum sem
væntanleg er á markað.

Skipulegt markaðsstarf skilar árangri fyr-
ir grænmetisbændur

En það er ekki nóg að framleiða gæðavöru ef það
gleymist að segja fólki frá því! Sem betur fer hafa
bændur borið gæfu til að sameina kraftana til að
halda á lofti þeim miklu gæðum sem þeir eiga sam-
eiginleg. Nær allt innlent grænmeti er nú sérmerkt
í verslunum svo viðskiptavinirnir þekki það strax,
enda ekki vanþörf á þar sem aukin samkeppni er í
greininni. Það er mín von og vissa að samkeppnin
verði íslenska grænmetinu til góðs þegar upp er
staðið enda er þar einstök vara á ferðinni eins og
Íslendingar vita.

Gunnlaugur Karlsson er markaðsfræðingur og framkvæmdastjóri
Sölufélags garðyrkjubænda.
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Gunnlaugur Karlsson

Er íslenska veðrið
gott fyrir grænmetið?

Ljósmynd: Sölufélag garðyrkjubænda
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Anna Sigríður Ólafsdóttir

Viðbættur sykur
Svör við algengum 

spurningum um sykur
Sykur er náttúrulega til staðar í sumum matvælum,
til dæmis sem mjólkursykur í mjólkurvörum og
ávaxtasykur í ávöxtum og hreinum söfum. Um við-
bættan sykur er hins vegar talað þegar sykri er bætt
í matvörur við framleiðslu. Það er ekki bara hvítur
sykur sem telst til viðbætts sykurs, heldur er einnig
notast við síróp, hunang, hrásykur, púðursykur,
mólassa og ávaxtasykur (frúktósa) svo eitthvað sé
nefnt. Hvaða nafn eða tegund sem sykurinn hefur,
þá er það viðbótin sem slík sem skiptir máli og al-
mennt er ekki hollara að bæta í matvælin einni teg-
und sykurs en annarri. Sumir benda á að í hrásykri
og hunangi séu næringarefni sem ekki eru til staðar
í hvíta sykrinum, en þau eru í svo litlum mæli að
þau leggja ekkert til næringargildis fæðunnar sé
sykurneysla innan hæfilegra marka. 

Er sykur sambærilegur fíkniefnum?
Matur hefur bein áhrif á myndun taugaboðefna í
heilanum og sælutilfinningin sem fylgir sykurátinu
er því ekki ímyndun ein. Sykur og vanabindandi
vímuefni valda örvun á sömu svæðum í heilanum
og hvorttveggja veldur losun taugaboðaefna á borð
við dópamín. Þetta hafa sumir notað sem rök fyrir
því að sykur sé ávanabindandi eitur. Hins vegar er
munurinn í magni losunar taugaboðefna margfald-
ur, sykur veldur ekki nándar nærri jafn mikilli örv-
un og vímuefni auk þess sem stjórnun á fæðuinn-
töku er allt önnur og flóknari. Líkamskerfi okkar er
einfaldlega þess eðlis að okkur er upplagt að sækja í
fæðu og líða vel af því. Sykur er ekki einn um að
valda örvun, heldur öll fæða, enda er okkur lífs-
nauðsynlegt að borða til að komast af. Við gerum
hins vegar gott betur í allri ofgnóttinni og kunnum
okkur illa magamál. Ef áhrif fæðunnar á losun
taugaboðefna eiga að teljast eituráhrif er hætt við
að ansi margt verði að teljast okkur hættulegt því
kynlíf og kröftugt líkamlegt erfiði (íþróttir) valda
sams konar örvun. 

Veldur sykurát sem slíkt sjúkdómum?
Karíusi og baktusi kynnast flestir á æskuárum og
gera sér því vel grein fyrir þeim skaða sem sykur
getur valdið tönnum. Flestir vita líka að „tómar
kalóríur“ draga úr næringargildi fæðunnar og mik-
ið sykurát getur því átt þátt í skorti á nægu magni
næringarefna. Önnur áhrif á heilsufarið hafa ekki
verið beintengd sykurneyslu. Hins vegar benda
fjölmargar rannsóknir síðustu ára til þess að við-
bættur sykur eigi stóran þátt í aukinni tíðni offitu,
ásamt umframorku og hreyfingarleysi. Sérstaklega
er í þessu efni bent á sykur í fljótandi formi, í gosi
og svaladrykkjum. Það stafar meðal annars af því
að við verðum síður södd af fljótandi fæðu en
fastri. Drykkirnir verða því frekar viðbót við allt
það sem borðað er og heildarmagnið því meira.
Offitu fylgja margir sjúkdómar og heilsufarskvillar
þannig að segja má að sykurinn hafi þannig óbeint
áhrif á sjúkdómsþróun. Flestar þær rannsóknir sem
benda til tengsla á milli óhóflegrar sykurneyslu og
sjúkdómsmyndunar eiga það einmitt sameiginlegt
að áhrifanna gætir aðeins á meðal þeirra sem eru
yfir kjörþyngd. Við ættum því framar öllu að fylgj-
ast með vigtinni og vinna að því að viðhalda eða ná
heilbrigðri líkamsþyngd.

Hollustugildi sykurs er ekkert og það þjónar í
raun engum tilgangi að neyta sykurs (kolvetni eru
hins vegar nauðsynleg), umfram nautnina sem sætt
bragðið veitir. Hófsemi og heilbrigð líkamsþyngd
eru þeir þættir sem þurfa að vera í forgrunni þegar
sykurneysla er annars vegar fyrir þá sem það kjósa
(eða: hjá þeim sem kjósa að neyta sykurs). Fyrir þá
sem kjósa að sleppa viðbætta sykrinum alfarið er
það auðvitað hið besta mál, en það er mikilvægt að
vita að sykur sem slíkur er ekki hættulegur heil-
brigðu fólki og það gerir engum gott vera með
samviskubit eða ótta yfir því sem hann borðar.

Veldur sykur ofvirkni?
Sykri er stundum kennt um athyglisbrest og of-
virkni á meðal barna og það hefur talsvert verið
rannsakað. Að minnsta kosti tólf tvíblindar rann-

sóknir hafa hins vegar ekki getað sýnt fram á nein
tengsl. Þó verður að leggja áherslu á það að hér er
um að ræða rannsóknir á börnum sem eru að öllu
jöfnu að borða nokkuð skynsamlegt fæði og þjást
ekki af næringarskorti. Hæfilegt magn næringar-
efna og fjölbreytt fæða er undirstaða þess að börn
séu heilsuhraust og þá er víst að vægi sykurs er
minna en á meðal barna þar sem fæðuvalið er í
ólestri. Ólíklegt verður þó að teljast að sykur sem
slíkur geti valdið athyglisbresti og ofvirkni en öðru
máli gegnir að fjölbreytt og vandað fæðuval getur
skipt sköpum í meðferð. Blóðsykursveiflur þegar

sætindi og sætir drykkir koma í stað staðgóðra mál-
tíða geta vissulega komið niður á skapi og lundar-
fari barna og fullorðinna og því er æskilegra að inn-
byrða sykur sem hluta af eða í kjölfar góðrar mál-
tíðar, frekar en einan og sér. Vert er líka að benda *
að sykraðir gosdrykkir sem vega hvað þyngst í syk-
urneyslu Íslendinga innihalda margir hverjir
örvandi efnið koffein og 1/2 lítri (eða: koffein sem
er örvandi. Hálfur lítri) af slíkum gosdrykk fyrir 20
kg barn jafnast á við að fullorðin manneskja drekki
5 kaffibolla.

Anna Sigríður Ólafsdóttir

Af hverju eru ráð-
leggingar ekki

alltaf í samræmi
við nýjustu fréttir?
Ráðleggingar um mataræði byggja á ítarlegum vís-
indalegum gögnum og ótal rannsóknum, bæði
staðbundnum og alþjóðlegum. Ráðleggingarnar
eru endurskoðaðar reglulega enda eru vísindin og
fagið þess eðlis að rannsóknir leiða til aukinnar
þekkingar og stöðugrar þróunar. Vísindin veita al-
mennt ekki endanleg svör. 

Það vill brenna við að við lesum eða heyrum
fréttatengt efni um stakar rannsóknir og drögum
ályktanir af þeim. Ráðleggingar um mataræði
byggja hins vegar á fjölda rannsókna og það þarf að
vega og meta niðurstöður hverrar rannsóknar fyrir
sig áður en þær valda straumhvörfum í ráðlegging-
um. Þetta snýst ekki um tregðu vísindamanna til
að viðurkenna nýjar kenningar. Rannsóknir eru
ekki hrein sannindi, heldur byggja að miklu leyti
að líkindum og oft stangast niðurstöður á. Þess
vegna skiptir máli að bera saman fjölda rannsókna
sem byggja á mismunandi aðferðafræði og meta
trúverðugleika þeirra og vægi. Í allri umræðu um
næringu er mikilvægt að gera sér einnig grein fyrir
því hvort verið er að tala um heilbrigða einstak-
linga, sjúklinga, fólk í eðlilegum holdum eða ein-
staklinga í megrun, hvort verið er að fjalla um for-
varnir eða meðferð. Eðlilega eru áherslur breytileg-
ar eftir því að hverjum ráðleggingarnar snúa. 

Merki þess að upplýsingar byggi ekki á
öruggum vísindalegum grunni:

• Skjót lausn á vandanum.
• Hræðsluáróður gegn ákveðnum matvælum eða

matvælaflokki.
• Fullyrðingar sem hljóma of vel til að geta staðist.
• Eingöngu ein rannsókn til stuðnings. 
• Fullyrðingar sem viðurkenndar stofnanir hafna.
• Flokkun matvæla í vond og góð.
• Ráðleggingar beinast að því að selja ákveðna

vöru/vörumerki.
• Byggt er á rannsóknum sem ekki hafa fengist

birtar í vísindatímaritum.
• Ekki er tekið tillit til ákveðinna hópa (t.d. aldurs-

hópa) heldur fullyrt að gildi fyrir alla.

Gott að hafa í huga
• Tengsl milli tveggja atburða/hluta sanna ekki að

þar sé orsakasamband.
• Einn hlekkur í keðjunni tryggir ekki að keðjan sé

heil.
• Oft á eftir að rannsaka heilmikið til að sannfær-

ast.
• Rannsóknir segja til um líkur en gefa ekki full-

vissu.
• Framsetning niðurstaðna hefur áhrif á túlkun

þeirra.

Næring og heilsa
- Leitað svara

Almenningur hefur mikinn áhuga á næringu og heilsu en upplýsingar um
þessi mál í fjölmiðlum eru takmarkaðar. Nýjar rannsóknaniðurstöður eru
oft kynntar í fjölmiðlum án þess að þær séu settar í eðlilegt samhengi. Al-
menningur fær fréttir sem stangast á og erfitt getur verið að draga ályktan-
ir eftir umfjöllun fjölmiðla nema leggjast í lestur á vísindagreinum. Innan

MNÍ er fagfólk á sviði næringar og því sá ritnefnd félagsins ástæðu til að
óska eftir texta sem skýrði út fyrir almenningi nokkur umdeild næringar-
mál. Ákveðið var að leita til Önnu Sigríðar Ólafsdóttur, matvæla- og nær-
ingarfræðings en hún er doktor í næringarfræði og nú lektor við Kennara-
háskóla Íslands. Pistlar Önnu eru birtir hér á síðunni.

Ljósmynd: Sesselja María Sveinsdóttir.

Það er ekki sama hvaðan sykurinn kemur. Upptaka kolvetna í líkamanum er reyndar sambærileg sama hvaðan þau
koma en sykur sem er náttúrulega til staðar í ávöxtum fer hægar út í blóðið en viðbættur sykur úr gosdrykkjum og
sætmeti þar sem trefjarnar í ávöxtunum tefja frásogið. Auk þess fylgja ávöxtunum fleiri æskileg næringarefni.
Dæmið hér á myndinni sýnir líka að jafnmargar hitaeiningar (kcal) eru í einu meðalstóru súkkulaðistykki og í
þremur stórum banönum. Ljósmynd: Anna Sigríður Ólafsdóttir.

Ljósmynd: Sesselja María Sveinsdóttir.
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Fjölbreytt starfsemi innan MNÍ
Störf félagsmanna í Matvæla- og næringarfræðafé-
lagi Íslands eru ákaflega fjölbreytt og því í mörg
horn að líta þegar félagsstarfið er skipulagt. Eitt
eiga þó félagsmenn sameiginlegt, en það er áhugi á
mat. Innan félagsins starfa  ýmsar nefndir, svo sem
fræðslunefnd sem ætlað er að sinna fræðsluþörf fé-
lagsmanna, skógræktar- og íþróttanefnd sem sér
um skógræktarreit félagsins í Heiðmörk og hvetur
félagsmenn til hreyfingar og markaðsnefnd sem
stuðlar að aukinni markaðssetningu félagsins. Síð-
an hafa sérstakar nefndir veg og vanda af undir-
búningi Matvæladags en á þeim degi er ávallt hald-
in ráðstefna um málefni matvæla og næringar, af-
hent verðlaun fyrir lofsvert framtak á matvælasviði
og gefið út blaðið Matur er mannsins megin.

MNÍ 25 ára
Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands hélt upp á
25 ára afmæli sitt þann 27. mars 2006.  Haldin var
ráðstefna í Öskju þar sem horft var um öxl og
bornar fram veitingar í tilefni dagsins. Á ráðstefn-
unni var gripið stuttlega ofan í sögu félagsins þar
sem fram kom meðal annars að fyrstu árin snérust
mikið um að koma lögum á félagsskapinn og að
finna hið eina rétta nafn á félagið, en það skipti

þrisvar um nafn á þessum árum. Framan af var
kynjaskipting nokkuð jöfn meðal félagsmanna en
hin seinni ár hefur verulega hallað á karlkynið því
konur eru nú 140 og karlar 60. 

Pétur Helgason gæðastjóri Vífilfells sagði frá
þróuninni sem orðið hefur í framleiðslu og neyslu
á gosdrykkjum allt frá því kók fékkst bara í litlu
glerflöskunum. Nú er hins vegar fjörbreytt úrval
gosdrykkja á markaði og stefnir í að jafnmikið sé
framleitt af sykruðum og sykurlausum gosdrykkj-
um. Jón Gíslason, forstjóri Landbúnaðarstofnunar,
sagði frá breytingum sem orðið hafa á matvælalög-
gjöfinni allt frá stofnun félagsins til dagsins í dag,
en mjög miklar breytingar urðu á löggjöfinni með
tilkomu EES samningsins. Þá sagði Björn S.
Gunnarsson, sem vinnur við vöruþróun hjá MS,
frá veru sinni í Háskóla Íslands en hann útskrifað-
ist þaðan þrisvar með þrjár mismunandi prófgráður
í matvæla- og næringarfræði. Á því tímabili gekk
námsbrautin í gegn um miklar breytingar og skipti
þrisvar sinnum um nafn þannig að fyrst útskrifað-
ist hann frá efnafræðiskor, þá matvælafræðiskor og
síðast matvæla- og næringarfræðiskor. Í lok dag-
skrár gerði Herdís Guðjónsdóttir, hjá Umhverfis-
stofnun, grein fyrir hinum fjölbreyttu störfum sem
félagsmenn vinna.

MNÍ síðan

Matvæla- og næringar-
fræðafélag Íslands

Frá heimsókn félagsmanna í nýja verksmiðju Lýsis hf Frá 25 ára afmæli MNÍ. Stefán Vilhjálmsson, Hólmfríður Þorgeirsdóttir, Jón Gíslason og Rúnar
Ingibjartsson.

Komin á toppinn. 

Matvælafræðingar í heimsókn í Afríku. Ágústa Gísladóttir (þriðja frá hægri) hefur unnið mörg ár í Afríku á vegum
Þróunarsamvinnustofnunar Íslands. 

www.mni.is
Á árinu 2005 opnaði MNÍ nýtt vefsetur,
www.mni.is. Vefsetrið hefur opnað nýja mögu-
leika fyrir alla þá sem vilja leita sér upplýsinga
um matvæli og næringu. Þar  er nú hægt að
nálgast allar helstu upplýsingar um félagið og
starfsemi  þess. Finna má upplýsingar um mat-
væla- og næringarfræði, hægt er að nálgast blað
félagsins, Matur er mannsins megin, frá upp-
hafi á pdf formi, fundargerðir, myndasafn,
upplýsingar um Fjöreggið og atburðadagatal.
Einnig hefur verið sett upp greinasafn sem
inniheldur allar greinar sem hafa verið birtar í
nafni félagsins frá 1993. Heimasíðunefnd fé-
lagsins sér um að viðhalda efni síðunnar en
hana skipa Jónína Þ. Stefánsdóttir, Guðmund-
ur Örn Arnarson og Sesselja María Sveinsdótt-
ir.



Grunnnám við matvæla- og næringar-
fræðiskor Háskóla Íslands er þriggja ára
háskólanám sem lýkur með B.S. gráðu.
Námið byggir á úrvali raungreina innan
Raunvísindadeildar skólans auk sérsnið-
inna námskeiða í matvæla- og næringar-
fræðum. Þrjár mismunandi áherslulínur
eru í boði í B.S. náminu; næringarfræði,
matvælavinnsla og matvælaefnafræði.
Með B.S. gráðu öðlast nemandinn
starfsheitið matvælafræðingur, en til að
öðlast starfsréttindi sem næringarfræð-
ingur þarf hann að ljúka meistara-
(M.S.) eða doktorsprófi í næringarfræði. 

Matvæla- og næringarfræðiskor býð-
ur upp á tveggja ára rannsóknatengt
meistara- og doktorsnám í næringar-
fræði, matvælavinnslu, matvælaverk-
fræði, matvælaefnafræði og matvælalíf-
tækni. Nám til meistaraprófs er 60

námseiningar og tekur það að jafnaði
tvö ár. Nám til doktorsprófs er 120
námseiningar og tekur helmingi lengri
tíma. Stærð rannsóknaverkefnis í námi
til meistaraprófs er 30 eða 45 einingar
en til doktorsprófs 90 einingar. Rann-
sóknaverkefni og námskeið eru valin í
samráði við leiðbeinanda og umsjónar-
kennara og er algengt að hluti námsins
fari fram við erlenda háskóla. 

Nám í matvælafræði
Matvælafræði er fræðigrein þar sem
raungreinar ásamt verkfræði eru notaðar
til að rannsaka eiginleika matvæla og
lögmál sem liggja að baki matvæla-
vinnslu, skemmdum á matvælum og
geymslu þeirra. Matvælafræðin er því í
eðli sínu þverfagleg og krefst skilnings á
mörgum greinum. Nám í matvælafræði

þarf að byggja á góðum grunni í undir-
stöðugreinum eins og stærðfræði, efna-
fræði, líffræði og eðlisfræði. Flest mat-
væli eru flókin að samsetningu og ráðast
eiginleikar þeirra því af samspili margra
þátta. Líftækni er mikilvæg í matvæla-
iðnaði og geta sumar rótgrónar greinar
matvælaiðnaðar talist líftækniiðnaður.
Matvælafræðin tekur í vaxandi mæli
mið af heilbrigðis- og hollustusjónar-
miðum og tengist því næringarfræði
sterkum böndum. 

Nám í næringarfræði
Næringarfræði er sjálfstæð náttúruvís-
indagrein sem fjallar um hlutverk nær-
ingarefna í líkamanum og tengsl matar-
æðis og heilsu. Háskóli Íslands kennir

næringarfræði til M.S. og doktorsprófs.
Algengast er að nemendur ljúki fyrst
matvælafræði til B.S. prófs með áherslu
á næringarfræði og sæki síðan um að
innritast í rannsóknatengt framhalds-
nám til M.S. prófs. Einnig hafa nemar
komið aðrar leiðir inn í næringarfræði-
nám við Háskóla Íslands eins og gegn-
um lífefnafræði eða líffræði.

Rannsóknastofa í næringarfræði við
Háskóla Íslands og Landspítala háskóla-
sjúkrahús, hefur meðal annars tekið þátt
í að skipuleggja evrópskt meistaranám í
lýðheilsunæringarfræði. Þeim sem sækja
um meistaranám í næringarfræði stend-
ur því til boða að taka þetta nám, en í
því felst að hluta námskeiðanna verður
að taka erlendis. 

Háskólinn á Akureyri hefur alla tíð lagt
aðaláherslu á þann þátt matvælavinnslu
sem snýr að sjávarútvegi. Sérstaða náms-
ins hefur falist í samþættingu raunvís-
inda- og tæknigreina við auðlindahag-
fræði og stjórnunar- og markaðsfræði.
Nemendur deildarinnar hafa langflestir
farið beint til stjórnunarstarfa hjá fyrir-
tækjum sem afla, vinna og markaðssetja
hráefni og fullunnin matvæli, en einnig
til banka og tölvu- og hátæknifyrirtækja
sem þjónusta þessa aðila. Þá vinna út-

skrifaðir nemendur deildarinnar sjálf-
stætt í eigin fyrirtækjum og hjá hinu op-
inbera. Mörg þessara starfa eru erlendis.
Menntun og rannsóknir í auðlindafræð-
um við HA hafa skilað árangri við auð-
lindastjórnun og verðmætasköpun. 

Í auðlindafræðum við HA er boðið
upp á B.Sc. og M.Sc. nám á þremur
fræðasviðum: sjávarútvegs- og fiskeldis-
fræði, umhverfis- og orkufræði, og líf-
tækni. Markmið B.Sc. námsins er að
búa nemendur undir störf og fram-

haldsnám í alþjóðlegu og krefjandi um-
hverfi. 

M.Sc. nám í auðlindafræðum er
tengt rannsóknaverkefnum kennara og
sérfræðinga deildarinnar og gjarnan í
samvinnu við aðra innlenda og erlenda
háskóla. Með tilkomu Borga, hins nýja
rannsókna- og nýsköpunarhúss Háskól-
ans á Akureyri sem tekið var í notkun í
október 2004, stórbatnaði öll rann-
sóknaaðstaða innan deildarinnar. Inn í
rannsóknahúsið fluttu einnig margar
samstarfsstofnanir háskólans og hefur
myndast vísir að vísindagarði sem eykur
mjög möguleika deildarinnar til að
bjóða upp á góða aðstöðu til kennslu og
rannsókna á öllum sviðum auðlinda-
mála. 

Nýlega gengu í gegn breytingar á
stjórnskipulagi háskólans. Markmið
þessara breytinga var m.a. að auka skil-
virkni og bæta þjónustu við nemendur.
Við þessar breytingar varð til ný deild,
viðskipta- og raunvísindadeild, við sam-
einingu auðlinda-, viðskipta- og upplýs-
ingatæknideilda. Á sama tíma hefur HA
tekið mikilvæg skref í gæðamálum þar
sem áhersla er lögð á þarfir og vænting-
ar nemenda með því m.a. að veita þeim
framúrskarandi þjónustu frá innritun að
útskrift og traustum tengslum eftir það.

Alla leið við Háskólann á Akureyri

Auðlindafræði í
nýjum búningi
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Nám við matvæla- og
næringarfræðiskor 

Háskóla Íslands

Ljósmynd: Kristberg Kristbergsson.

Borgir, rannsóknar- og nýsköpunarhús Háskólans á Akureyri.
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Þótt landbúnaður kunni að skipta litlu
máli í hagkerfi margra iðnríkja hlýtur
hann að gegna lykilhlutverki í barátt-
unni við hungurvofuna í ríkjum þriðja
heimsins. Enn eru 800 til 900 milljónir
manna vannærðar í heiminum. Þrátt
fyrir það hefur erlend aðstoð til upp-
byggingar landbúnaðar í þróunarlönd-
um stöðugt dregist saman á síðustu
árum.

Staða smábóndans
Ástandið verður ekki bætt öðru vísi en
með aukinni fjárfestingu í landbúnaði,
ásamt stuðningi við menntun og heilsu-
gæslu. Flestir bændur í heiminum eru
smábændur, sem oft á tíðum lifa við
skort. Þeir standa frammi fyrir margs
konar nánast óyfirstíganlegum vanda-
málum og má þar nefna lítið lánstraust,
óvissu um búseturétt, lélegar samgöng-
ur, lágt afurðaverð og veik viðskipta-
sambönd við kaupendur. Þess utan
þurfa smábændur að kljást við óblíða
náttúru, þurrka, flóð, meindýr og sjúk-
dóma. Ef smábændur í þriðja heimin-
um næðu að bæta afkomu sína umtals-
vert, gætu þeir orðið sjálfum sér nógir
um mat og átt fjármuni afgangs til þess
að kaupa áburð, gott útsæði og endur-
bæta tækjabúnaðinn. 

Ef heildar matvælakeðjan skilar
sanngjörnum tekjum til allra, þá fær
fyrsti hlekkurinn - bóndinn - nægjan-
lega fjármuni til þess að sjá fjölskyldu
sinni farboða og endurbæta framleiðsl-
una. Atvinnan sem skapast gerir fjöl-
mörgum kleyft að lifa mannsæmandi
lífi. Hungur hverfur og lífskjör batna. 

Fyrirtækin
Fyrirtækin sem kaupa afurðir bænda til
úrvinnslu og áframhaldandi dreifingar
eru af ýmsu tagi, innlend eða alþjóðleg.
Þessi fyrirtæki fjárfesta venjulega í sínu
eigin dreifingarkerfi, úrvinnslufyrirtækj-
um, heildsölu- og smásölufyrirtækjum.
Vörurnar eru margbreytilegar frá hrís-
grjónum og hveiti til afskorinna blóma.
Í dag eru stórmarkaðir orðnir öflugustu
fyrirtækin í matvæladreifingu, hvort
sem er á lands- eða heimsvísu. Þeir setja
upp staðla og flokkunarreglur og jafnvel
skipuleggja matvæladreifingu milli
landa.

Fyrirtæki sem starfa í landbúnaði í
þróunarlöndunum standa frammi fyrir
margs konar vandamálum eins og lélegu
vega- og járnbrautakerfi, skipulagsleysi,
vöntun á stöðlum og veikburða lagaum-
hverfi. Í ofan á lag koma vandamál sem
fylgja því að semja um viðskipti við
mikinn fjölda smábænda. Þarna skiptir
miklu að ríkisstjórnir og fyrirtæki starfi
saman að uppbyggingu og því að bæta
skilyrði til fjárfestinga og staðli fram-
leiðslu.

Gæði afurða
Kaupendur og neytendur gera sífellt
meiri kröfur um gæði og stöðlun mat-
vara. Ónóg gæði landbúnaðarafurða frá
þriðja heiminum eru því snúið vanda-
mál sem þarf að leysa. Á því sviði getur
hið opinbera komið til hjálpar með því
að hvetja til stofnunar samvinnufélaga
og samvinnu bænda og fyrirtækja.
Þannig er lagður grunnur að því hægt sé
að skipuleggja framleiðsluna með tilliti
til pantana og óska viðskiptavina. 

Leiðir til úrbóta
Samvinnufélög eru þegar mikilvægar
einingar í landbúnaði. Opinberir aðilar
geta stutt við bakið á þeim í gegnum

löggjöf, með kennslu í stjórnun og við-
skiptum og með því að hvetja einkafyr-
irtæki til þess veita samvinnufélögum
aðstoð á sviði markaðsmála og fram-
leiðslutækni. Verktakasamningar við
bændur hafa aukist undanfarið, en í
gegnum þá geta fyrirtæki veitt tækniað-
stoð og útvegað bændum aðföng og
fjármagn. Með því móti geta fyrirtæki
aðstoðað bændur við að rækta tiltekna
vöru sem þau svo skuldbinda sig til þess
að kaupa. Samningar af þessu tagi geta
aukið atvinnu og bætt afkoma bænda.

Stjórnvöld geta skapað umhverfi
sem gerir landbúnað að aðlaðandi fjár-
festingarkosti, svo sem með því að
koma á góðri og gagnsærri stjórnsýslu,
með skynsamri hagstjórn og með því að
stuðla að pólitískum stöðugleika. Óþjált
skattkerfi samfara lélegri og spilltri
stjórnsýslu eru þættir sem mjög tefja
fyrir uppbyggingu. 

Uppbygging í dreifbýli, einkum
hvað varðar skipulag vatns- og orku-
dreifingar, vegakerfi og samskipti, gegn-
ir lykilatriði í því að stuðla að vexti í
landbúnaði. Í löndum, þar sem innviðir
samfélagsins eru í lagi, má búast við
miklum breytingum til batnaðar á sviði
landbúnaðar og um leið á högum
bænda.

Guðmundur Guðmundsson þýddi og endursagði
úr texta á vefsíðu FAO, www.fao.org. 

Uppskera rannsökuð í Erítreu. Ljósmynd: FAO / 19418 / R. Faidutti.

Alþjóðlegur dagur fæðunnar 2006

Uppbygging landbún-
aðar í þriðja heiminum

skilar sér til allra

Enn eru 800 til
900 milljónir

manna vannærð-
ar í heiminum

Matvæla- og landbúnaðarstofnun
Sameinuðu þjóðanna (FAO) stend-
ur fyrir Alþjóðlegum degi fæðunnar
þann 16. október ár hvert. Á árinu
2006 er yfirskrift dagsins: Fjárfest í
landbúnaði til að tryggja fæðufram-
boð - Hagur allra. Á ensku er yfir-
skriftin: Invest in agriculture for
food security - The whole world will
profit. Í textanum hér til hliðar eru
tekin saman skilaboð FAO vegna
Alþjóðlegs dags fæðunnar 2006.
MNÍ vill leggja sitt af mörkum til að
kynna Alþjóðlega daginn enda er
Matvæladagur félagsins haldinn um
líkt leyti. Mörg undanfarin ár hefur
verið fjallað um Alþjóðlega daginn í
blaði félagsins, Matur er mannsins
megin. 



Á undanförnum árum hefur verið lögð
sérstök áhersla á þróun léttra og sykur-
minni afurða hjá MS. Til marks um
það má nefna að á tveggja ára tímabili,
frá hausti 2004 til haustsins 2006, hafa
komið 28 ný vörunúmer frá fyrirtæk-
inu, og af þeim eru tæp 90% létt og
þrjú af hverjum fjórum nýjum vöru-
númerum eru ýmist sykurskert eða án
viðbætts sykurs. 

Vöruþróunarstefna með tilliti til
hollustu og heilbrigðis neytenda
Í vöruþróunarstefnu MS er annars vegar
reynt að mæta þörfum og óskum við-
skiptavina um hollustu afurða og hins
vegar ráðleggingum Lýðheilsustöðvar
um mataræði. MS hefur í sókn sinni á
markaði í auknum mæli undanfarið lagt
áherslu á þróun og sölu afurða sem upp-
fylla þarfir ákveðinna neytendahópa.
Með því að bjóða næringarríkar og holl-
ar matvörur sem lagaðar eru að þörfum
einstakra markhópa hefur náðst góður
árangur á markaði og jafnframt verið
stuðlað að betra heilbrigði, heilsu og
vellíðan neytenda. Nokkur dæmi um
slíkar vöruflokka eru: Léttar mjólkur-
vörur (sýrðar og ósýrðar), kalkríkari
mjólkurvörur (t.d. Fjörmjólk), sykur-

minni mjólkurvörur (t.d. sýrðar afurðir
og kókómjólk), sértækar næringar- og
bætiefnavörur (t.d. Stoðmjólk) og mark-
fæði (LGG, ab-mjólk, Benecol, LH)

Mjólkurvörur mikilvægar í bar-
áttunni við offitu

Offita er vaxandi vandamál og ein
stærsta ógn við lýðheilsu til framtíðar.
Nýlegar rannsóknir benda til að mjólk-
urneysla hafi verndandi áhrif gegn
offitu, til að mynda hefur verið sýnt
fram á að þeir sem neyta 3-4 skammta
af mjólk eða mjólkurvörum daglega eru
að jafnaði léttari en hinir sem neyta
minna magns. Mjólkurneysla hefur far-

ið minnkandi á undanförnum árum og
áratugum og ef marka má áðurnefndar
rannsóknir er mikilvægt að snúa þeirri
þróun við og að neytendur viðhaldi
góðri neyslu mjólkurafurða. MS hefur
lagt áherslu á að mæta þessari þörf á
breyttum lífsstíl með því að auka fjöl-
breytni afurða innan mjólkurvöru-
flokksins, og meðal annars boðið neyt-
endum hitaeiningarsnauðari valkosti
með þróun á léttum afurðum, bæði
fitu- og sykurminni. 

Söluþróun léttra og sykurminni
mjólkurafurða

Aukning í sölu mjólkurafurða á síðustu

árum hefur fyrst og fremst verið í þess-
um svokölluðu léttu lífsstílsafurðum
(skyr, léttjógúrt, létt ab o.fl.). Í dag er
svo komið að neytendur eiga í öllum
helstu vöruflokkum MS um mjög
marga valkosti að ræða í fitu- og sykur-
minni mjólkurvörum. Eins og fram
kom í inngangi þessarar greinar er mik-
ill meirihluti nýjunga frá MS undanfar-
in ár léttur og sykurskertur/án viðbætts
sykurs. Stefnt er að því að halda áfram á
þessari braut og þróa í enn meiri mæli
léttar og sykurminni afurðir af ýmsu
tagi fyrir neytendur.

Á mynd 1 má sjá þróun í sölu léttra
afurða og bragðbættra afurða án við-
bætts sykurs eða sykurskertra á undan-
förnum árum sem hlutfall af heildar-
sölu sérvara (þar sem hvít mjólk, þ.e.
nýmjólk, léttmjólk, undanrenna og
Fjörmjólk er undanskilin). Sala léttra
(fituskertra) afurða hefur aukist úr 55%
í 66% af heildarsölu sérvara á tímabil-
inu 2003-2006, eða um 21%, en tæp-

lega þreföld aukning hefur verið í sölu
bragðbættra afurða sem eru sykurskertar
eða án viðbætts sykurs á sama tímabili,
eða úr tæplega 10% í 27% af heildar-
sölu. 

Heilsubætandi mjólkurafurðir
MS hefur á undanförnum árum einnig
beitt sér í þróun á markfæðisafurðum
og bætiefnavörum. Markfæði er skil-
greint sem matvæli sem geta hugsanlega
bætt heilsu umfram hefðbundin mat-
væli eða næringarefni. Sem dæmi um
markfæði hjá MS má nefna ab-vörur,
LGG+, Benecol og LH, meðan Stoð-
mjólk myndi flokkast sem bætiefnavara.
Mikil aukning hefur orðið í sölu á
heilsubætandi mjólkurvörum frá MS á
undanförnum árum samfara aukinni
áherslu á þróun og markaðssetningu
þessara afurða hjá fyrirtækinu. Á fimm
ára bili, frá 2001-2005 hefur sala þess-
ara afurða aukist um tæp 50%, eins og
sjá má á mynd 2 hér að ofan. 
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Egypskt dukkah með möndlum

lhnetum og chili

Yndisauki framleiðir nú fjórar tegundir af dukkah.

f. 4

OFNBÖKUÐ ÝSA MEÐ INDVERSKUM BLÆ

• 2  ýsuflök, 700-800 g
• 3 msk. mangó-chutney frá Pataka´s
• 3 msk. Indverskt Dukkah

Roð- og beinhreinsið ýsuflökin og skerið í hæfilega bita. Setjið mangó-chutney í skál
og penslið ýsubitana vel með því á báðum hliðum. Stráið Indversku dukkah vel
yfir beggja megin. Setjið í eldfast form. Bakið í ofni við 180°C í 15 mín.

Berið fram með uppáhaldshrísgrjónunum ykkar og salati.

Dukkah er fáanlegt í öllum Nóatúnsverslununum, Heilsu-
húsunum, Kokku, Hjá Jóa Fel, Mosfellsbakarí, Café Konditori, 
Melabúðinni,  Miðbúðinni, Fjarðarkaupum, Hraðbúðinni Hellis-
sandi og Bakaríinu Við brúnna á Akureyri.
Dukkah er unnið úr hnetum, möndlum, sesamfræum og sérvöldu 
kryddi. Það laust við sykur og öll aukaefni.

MS: 

Áhersla á léttar og
sykurminni mjólkurafurðir

Mynd 2. Mikil söluaukning hefur verið í heilsubætandi mjólkurafurðum (markfæði og
bætiefnavörum) frá MS á síðustu fimm árum.

Mynd 1. Hlutfall léttra afurða og bragðbættra afurða án viðbætts sykurs eða sykurskertra af
heildarsölu sérvara frá 2003 - ágúst 2006. 
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Mikill meirihluti nýjunga hjá MS undanfarin ár eru léttar og sykurskertar vörur.
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Kælitækni er rótgróið fyrirtæki á sviði
innflutnings á alls kyns kæli- og frysti-
búnaði. Fyrirtækið sem í ár er 43 ára
gamalt hefur á að skipa mikili þekkingu
og reynslu í sölu og ráðgjöf til allra sem
þurfa á hverskonar kælingu og frystingu
að halda. Góð kæling og frysting skiptir
höfðuðmáli í líftíma og gæðum hráefnis
og matvæla. Skiptir þá engu hvort um
sé að ræða fyrirtæki í sjávarútvegi, hrá-
efnisframleiðendur, verslanir eða stór-
eldhús, veitingastaði o.s.frv. 

Matreiðslu og 
veitingamarkaðurinn

Kælitækni hefur í gegnum árin selt ýms-
ar vörur inn á matreiðslu- og veitinga-
markaðinn s.s. til hótela, veitingahúsa,
mötuneyta og svo bakaría. Kælitækni
hefur umboð frá mörgum heimsþekkt-
um framleiðendum kæli- og frystibún-
aðar sem og annars búnaðar fyrir fyrir-
tæki tengd þessum markaði. „Fyrirtækið
hefur nú undanfarið unnið í því að
hasla sér en frekar völl á þessum mark-
aði og réði nú nýverið til starfa Lindu
Wessman, lærðan kokk og konditorí
sem hefur einnig mikla reynslu í sölu á
ýmsum varningi inn á þennan markað
segir,“ Ásgrímur H. Helgason sölu og
markaðsstjóri Kælitækni.

Aukin gæði og lengri 
líftími matvæla

Kælitækni hefur að undanförnu verið
að kynna hraðkæla og frysta. „Með því
að hraðkæla eða hraðfrysta matvæli næst
fram miklu lengra geymsluþol og gæði
vörunnar halda sér,“ segir Linda Wess-
man. Hraðfrysting eða kæling felst í því
að matvælin eru gegnfryst eða kæld eins
hratt og auðið er miðað við eiginleika
þeirra. Öllum matvælafyrirtækjum og
veitingahúsum er skylt að tryggja gæði,
öryggi og hollustu matvæla, sem með-
höndluð eru. „Við erum sífellt í sam-
keppni og baráttu við örverurnar og
grundvallaratriði í meðferð matvæla er
að hindra vöxt örvera með réttri kæl-
ingu. Of hæg kæling á hituðum réttum
þýðir styttri líftíma og minni gæði.“

Taka má sem dæmi að þegar hitastig
matvæla fer undir 70°C ná örverur (t.d.
bakteríur) sér á strik. Afleiðingarnar eru
að matvælin geymast í skemmri tíma og
gæðin minnka.

Hraðkælar þeir sem Kælitækni hefur
verið að kynna geta tekið við matvöru
við allt að 90°C og snöggkælt eða fryst.
Hitastigi hraðfrystra matvæla er síðan
haldið við -18°C eða lægra í allri vör-
unni, eftir að stöðugu hitastigi hefur
verið náð. Því getur t.d. matreiðslumað-
ur á veitingastað hraðkælt eða fryst mat-

væli nánast um leið og þau koma út úr
ofninum. Með því að hraðkæla eða
frysta geta matreiðslumenn einnig t.d.
eldað rétti nokkru áður en þeirra er
neitt og hitað svo upp án þess að gæði
hráefnisins hafi minnkað þar sem að
geymsluþol matvælanna verður mun
meira. „Hraðkælar ættu að vera til hjá
öllum sem eru í matvælaframleiðslu og

á öllum veitingastöðum og mötuneyt-
um,“ segir Linda.

Allt fyrir kælingu og frystingu 
og miklu meira til

Það er markmið Kælitækni að vera með
gott úrval af öllum þeim kæli og frysti-
tækjum sem á þarf að halda inn á mat-
væla-, matreiðslu- og veitingamarkað-

inn. Má þar m.a. nefna 400-700 lítra
kæli- og frystiskápa, kæli- og frystiskápa
undir borð, vinnu- og afgreiðsluborð
með kæli- og frystiskúffum og margt
fleira í eldhúsið. „Einnig má nefna
sjálfsafgreiðsluborð með kælingu og
hita, salat og samlokueyjur og svo að
sjálfsögðu hraðkæla,“ segir Linda. 

Þess má einnig geta að Kælitækni

vinnur náið með flestum kæliverktök-
um landsins sem setja upp kerfi þau
sem fyrirtækið selur og sem og þjónust-
ar þau. Nánari upplýsingar má sjá á
nýrri heimasíðu Kælitækni www.kæli-
tækni.is.  „Svo eru auðvitað allir vel-
komnir til okkar í Rauðagerði 25, það
er alltaf heitt á könnunni,“ segja þau
Ásgrímur og Linda.
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Njótum fless
a› bor›a hollt!

Weetaflakes eru n‡jar heilkornaflögur frá Weetabix fyrir
alla fjölskylduna. Gómsætar, léttar og stökkar flögur og
flær fyrstu sem innihalda heilsukolvetni (Pre-biotic) sem

veitir magastarfseminni nau›synlegan stu›ning.

Trefjaríkar

Úr heilu korni

Heilsukolvetni

Stökkar flögur

Minni sykur

Fitulitlar
(Pre-biotic)
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Það er markmið Kælitækni að vera með
gott úrval af öllum þeim kæli- og frysti-
tækjum nauðsynleg eru.

Góð kæling og frysting skiptir lykilmáli í
geymslu hráefna og matvæla!



Turbochef ofnarnir frá Pmt ehf. eru kall-
aðir bylting í veitingahúsabransanum.
Ofnarnir eru öðruvísi en allir aðrir ofnar.
Eldunin er á þann veg að heitt loft fer á
miklum hraða í hringrás sem myndast
inni í ofninum. Við þetta myndast mik-
ill hiti og maturinn eldast í lofthjúp sem
hindrar vökvatap. Á sama tíma vinna ör-
bylgur innan frá og hita réttinn út frá
kjarnanum. Með þessari tækni fást sömu
eða jafnvel meiri bragðgæði en í hita-
blástursofni auk þess sem eldunartíminn
er tíu sinnum skemmri en það styttir
biðina fyrir viðskiptavininn. Annar stór
kostur sem Turbochef ofnarnir hafa um-
fram venjulega ofna er þeir þarfnast ekki
loftræstingar en það sparar að sjálfsögðu
kostnaðinn enn frekar.  

Hefur reynst frábærlega
Laufey í söluturninum Rebba í Kópa-
vogi er himinlifandi með Turbochef ofn-
inn sinn. „Ég veit ekki hvernig við hefð-

um farið að núna í haust eftir að skól-
arnir byrjuðu hefðum við ekki haft ofn-
inn,“ segir hún. „Hann hefur reynst al-
veg frábærlega. Þegar við vorum með
grillið hérna tók það um 7 mínútur að
útbúa eina kjötloku. Núna tekur það
ekki nema um 40 sekúndur og ég kem
fimm til sex kjötlokum inn í ofninn í
einu.“ Laufey segir að þetta muni öllu á
álagstímum. „Það koma allir inn á sama
tíma og ofninn gerir okkur kleift að af-
greiða alla fljótt og vel. Og kúnnarnir
eru ánægðir með matinn sem sést best á
því að þeir koma hingað aftur og aftur,“
segir Laufey, himinlifandi með Tur-
bochef Tornado ofninn.  

Mikil bylting
Kristmann Ágústsson, eða Manni í
Sundanesti eins og hann er betur þekkt-
ur, tekur í sama streng og segir Tur-
bochef ofninn hafa valdið byltingu í
rekstrinum. „Þessi sérstaka eldunaraðferð

sparar ótrúlegan tíma. Til að mynda get
ég tekið heilan kjúkling og eldað hann á
tíu mínútum, og samlokurnar eru til-
búnar á 45 sekúndum.“ segir Manni.
Ofninn hefur einnig haft mikinn sparn-
að í för með sér að sögn Manna. „Mér
reiknast svo til að ég sé búinn að spara
mér 120 þúsund krónur í rafmagns-
kostnað það sem af er árinu. Áður en ég
fékk ofninn var ég með tvo djúpsteiking-
arpotta en ég losaði mig við annan

þeirra. Nú get ég tekið fisk í Orly beint
úr frystinum og hann er tilbúinn á fjór-
um mínútum. Þetta er mikil bylting. Ég
kveiki á ofninum á morgnanna og síðan
er hann alltaf tilbúinn. Það skiptir engu
máli þó að hann sé opnaður oft, hitinn
er alltaf sá sami. Síðan er ofninn einfald-
ur í notkun og viðhaldskostnaðurinn er
enginn,“ segir Manni í Sundanesti og
bætir við að Turbochef C3 ofninn sé ein
besta fjárfesting sem hann hafi ráðist í. 

Íslendingar hafa borðað harðfisk allt frá
því landið var numið. Fyrr á öldum var
skreið algeng í vöruskiptum og á tímabili
var skreiðin helsta útflutningsvara okkar.
Í dag er harðfiskur hins vegar heilsufæði

enda hafa rannsóknir leitt í ljós að fátt sé
heilsusamlegra. Harðfiskur er að megin-
uppistöðu náttúruleg prótín og neysla
hans tryggir vöðvum líkamans þá nær-
ingu sem þeir þurfa til vaxtar og við-
halds. Til að búa til eitt kíló af harðfiski
þarf 13 til 15 kíló af fiski upp úr sjó. Við
þurrkunina sitja hollu prótínin eftir í
vörunni.

Harðfiskur í formi bitafisks er vinsæll
hjá ungu kynslóðinni og því upplagt að
hafa hann á borðum jafnhliða neyslu
hollra kolvetna sem finnast í grófu korni,
ávöxtum og grænmeti. Það ætti að vera
markmið hverrar fjölskyldu að draga úr
neyslu sykurs og mettaðrar fitu og auka
áhersluna á heilsusamlegt fæði.

Að undanförnu hefur stærsti fram-
leiðandi harðfisks á Íslandi, Fisksölu-
skrifstofan ehf., vakið athygli fyrir ný-
stárlega kynningu á hollustu harðfisks og
bitafisks, með samanburði á sykurneyslu
og harðfiskneyslu Íslendinga. 

Fisksöluskrifstofan hefur á rúmlega
áratug þróað nýjar aðferðir við fram-
leiðslu harðfisks og bitafisks. Þessar að-
ferðir miða að því að færa framleiðsluna
undir gæðastýrt eftirlit sem á að tryggja
jöfn og góð gæði framleiðslunnar. Fram-
leiðslan er undir eftirliti Fiskistofu, Sýni
skoðunarstofu og Heilbrigðiseftirlitsins
og hefur fengið góða einkunn frá öllum
þessum aðilum. Fisksöluskrifstofan er

einnig líkast til eini aðilinn sem hefur til-
skilin útflutningsleyfi fyrir harðfiskvörur
sínar.

Á innanlandsmarkaði eru þrjú vöru-
merki framleidd undir gæðastaðli Fisk-
söluskrifstofunnar: Gullfiskur, Gæðafisk-
ur og Viking Snack. Viking Snack er
gjafapakkning sem ætluð er fyrir erlenda
ferðamenn og viðskiptavini íslenskra fyr-
irtækja. Á umbúðunum er skemmtileg
tilvísun í þá staðreynd að harðfiskur hef-
ur verið á borðum landsmanna frá land-
námi og mun verða það áfram um
ókomna framtíð.

Yndisauki er ungt og upprennandi fyr-
irtæki á sviði matvælaframleiðslu. Með-
al þess sem Yndisauki framleiðir eru
Dukkah blöndurnar sem innihalda auk
sérvalinna krydda möndlur og hnetur.
Dukkah blöndurnar hafa svo sannarlega
slegið í gegn og eru fáanlegar í fjöl-
mörgum verslunum á höfuðborgar-
svæðinu auk nokkurrar verslana á lands-
byggðinni. Í öllum verslunum sem selja
vörur frá Yndisauka á að vera hægt að
nálgast uppskriftabækling með Dukk-
hanu og á www.yndisauki.is er mikið af
spennandi uppskriftum. Á næstunni
bætast svo fleiri vörur í framleiðslu
Yndisauka og má þar nefna krydd-
blöndur, sósur og fleiri spennandi sæl-
keravörur. Yndisauki framleiðir einnig
tilbúna rétti fyrir allar verslanir
Heilsuhússins, auk þess sem fjölmörg
fyrirtæki nýta sér þann kost að panta
hollan og ljúffengan hádegisbita og
veisluföng þegar meira stendur til. 
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Harðfiskur: 

Frá landnámi til vorra tíma

Dukkha
blöndur frá
Yndisauka

Meiri gæði á skemmri tíma með Turbochef

Manni í Sundanesti við Turbochef ofninn
sem hann kallar byltingu.
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„Við hjá Mjólku höfum frá upphafi haft
manneldissjónarmið að leiðarljósi og
leggjum þar af leiðandi mikla áherslu á
að framleiða heilsuvænar vörur. Þannig
framleiðum við meðal annars Feta sem
er einungis 5% feitur auk þess sem ost-
urinn frá Mjólku er 30% minna saltað-
ur og próteinríkari en sambærilegur ost-
ur á markaðinum,“ segir Ólafur M.
Magnússon framkvæmdastjóri og einn
af stofnendum Mjólku. Á þeim ellefu
mánuðum sem liðnir eru frá því að
Mjólka tók formlega til starfa í desem-
ber 2005 hefur verið lagt í mikla vinnu
við að þróa nýjar afurðir sem ýmist eru
þegar komnar á markað eða eru vænt-
anlegar á næstunni. 

Án bragðefna og gelatíns
Í dag framleiðir Mjólka sex tegundir af
fetaosti og fjórar af sýrðum rjóma bæði
fyrir stóreldhús og almennan neytenda-
markað. Í samræmi við manneldismark-
mið fyrirtækisins eru ekki notuð bragð-
efni í sýrða rjómann auk þess sem mun
minna er af gelatíni (matarlími) í hon-
um en almennt gerist um sýrðan rjóma.
„Þeir sem eru meðvitaðir um hollustu
matvæla reyna að sneiða hjá gelatíni eft-
ir því sem hægt er. Þess vegna hefur
þróunarstarf okkar miðað að því að
draga úr notkun þess eins og kostur er
og við stefnum að því að bjóða á næst-
unni að minnsta kosti eina tegund af
sýrðum rjóma án gelatíns,“ segir Ólafur.
Hann bætir því við að þau hjá Mjólku
hafi orðið að leggja í heilmikla þróunar-

vinnu til að geta boðið hollustuvænni
vörur. „Almenningur gerir hins vegar sí-
fellt meiri kröfur um hollustu matvæla
og ég tel það skyldu okkar sem mat-
vælaframleiðenda að ýta undir og styðja
þá þróun“ segir Ólafur.

Fleiri nýjungar
Eins og áður sagði er á næstunni von á
fleiri nýjungum frá Mjólku og er fitu-
minni kókómjólk þeirra á meðal. Á
þessu stigi er Ólafur hins vegar ekki til-

búinn að greina frá öðrum nýjungum
en segir ljóst að vegna aukinnar fram-
leiðslu þurfi félagið að verða sér út um
meiri mjólk til vinnslunnar. Nýlega var
gengið frá yfirtöku Mjólku á rekstri
búsins á Grjóteyri í Kjós en hún er í
næsta nágrenni við Eyjar II þar sem
stærstur hluti mjólkurframleiðslunnar
fer fram. Þar með bætast á milli 60 og
70 nautgripir við hjörðina sem sér
Mjólku fyrir hráefni til framleiðslunnar.

„Höfum manneldissjónarmið að
leiðarljósi í framleiðslunni“

- segir Ólafur M. Magnússon hjá Mjólku 

N‡ kynsló› örbylgjurétta fyrir fólk sem hugsar

um hollustuna. Réttirnir eru úr fersku

hráefni og eldast vi› gufu. fiannig

halda fleir upprunalegu næringar-

gildi a› langmestu leyti.

Prófa›u Réttmeti!

Rétt samsett máltí› sem er bæ›i holl og gó›..enginn vi›bættur sykur.engin vi›bætt fita.salt í lágmarki
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Engin auka bragðefni eru notuð í sýrða rjómann frá Mjólku og notkun á gelatíni hefur ver-
ið lágmörkuð eins og kostur er. Ólafur gerir ráð fyrir að á næstunni geti Mjólka boðið
sýrðan rjóma án gelatíns.

Hollustan í
fyrirrúmi

Matvælafyrirtækið Grímur kokkur er
staðsett í Vestmannaeyjum. Fyrirtækið
sérhæfir sig í fullelduðum tilbúnum
matvælum og á boðstólum eru aðallega
fiskréttir en einnig grænmetisbuff sem
segja má að slegið hafi í gegn. 

„Grænmetisbuffin okkar hafa verið
gríðarlega vinsæl,“ segir Grímur Gísla-
son, matreiðslumeistari. „Hollustan er
auðvitað einstök. Við notum engin rot-
varnarefni og ekkert MSG. Og þau
smakkast sérstaklega vel enda njóta þau
vinsælda hjá grænmetisætum jafnt sem
öðrum.“ Grímur segir að um tvö ár séu
síðan grænmetisbuffin bættust við fram-
leiðsluna hjá Grími kokki. „En eftir að
við tókum þátt í sýningunni Heilsa í
sumar hefur orðið sprenging í þessu hjá
okkur.“ Nú eru grænmetisbuffin fáan-
leg í öllum helstu matvöruverslunum
auk þess sem stór hluti framleiðslunnar
fer í mötuneyti. „Buffin eru meðal ann-
ars á matseðlinum hjá Landspítalanum
en það teljum við vera ákveðinn gæða-
vott,“ segir Grímur.

Grænmetisbuffin frá Grími kokki hafa
notið vaxandi vinsælda enda um gæðavöru
að ræða.

KYNNING



Neytendur eru stöðugt að leita að nýj-
um vörum og hugmyndum í matargerð.
Osta- og smjörsalan slær ekki slöku við
í vöruþróun og setti nýverið nokkrar
nýjungar á markað. 

Súkkulaðiostakaka er sælkerakaka
með ríkulegu súkkulaðibragði og höfðar
til allra sem kunna gott súkkulaði að
meta. Þessi kaka er ómótstæðileg. Delfí
er bragðmildur ferskostur sem er mjúk-
ur og smyrjanlegur. Hann er ætlaður til

daglegrar neyslu sem álegg á hrökk-
brauð, rúnstykki, beyglur og bagettur.
Hann er einnig mjög góður í matar-
gerð, í sósur, sem fylling í grillaðar
paprikur og í nachos-rétti svo nokkrar
hugmyndir séu gefnar. Sambærilegur
erlendur ostur er Philadelphia.

Jalapeno ostur er sterkur ostur hjúp-
aður grænu jalapeno kryddi, en jala-
peno pipar er eitt aðalkryddið í mex-
ikóskri matargerð. Þessi ostur hleypir

fjöri í ostabakkann, er kryddað álegg og
gefur sósum og pottréttum þetta ekta
suður-ameríska bragð sem Íslendingar
eru svo sólgnir í. Þessi ostur sem og aðr-
ir í þessari vörulínu hafa einstaklega
góða bræðslueiginleika og eru því not-
aðir mikið í ýmis konar matargerð

Gotta mysingur er ný vara sem er

kærkomin viðbót í vörulínu Hann er
með mildu karamellubragði sem fólk á
öllum aldri kann að meta. 

Fetasneiðar í kryddaðri olíu. Hver
pakkning inniheldur fimm sneiðar af
Feta sem liggja í kryddaðri olíu. Hægt
er að velja milli þriggja ólíkra tegunda.
Þessi vara býður upp á ýmsa möguleika

við framreiðslu og uppskriftir, en í lok-
inu er að finna hugmyndir. Blár Höfð-
ingi er hvítmygluostur með smá
blámyglu. Osturinn hefur mjúka og
kremkennda áferð. Osturinn sómir sér
mjög vel einn sér, er góður með brauði
og kexi, sulta ýtir honum á nýjar víddir,
hann er kærkomin viðbót á ostabakk-
ann auk þess sem hann hentar í ýmsa
matargerð. 

Kryddsmjör með franskri krydd-
blöndu er nýjasta viðbótin í
kryddsmjörsvörulínunni frá MS
Blönduósi. Krydddsmjör er mjög gott
með grilluðum mat, sem marinering á
kjöt og fisk, með pasta og gott er að
smyrja því á ristaðar beyglur og heitt
brauð.

Að lokum má geta þess að Smurost-
ur er kominn í nýjar umbúðir. Magn í
dós er nú 300 g í stað 250 g áður.
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Matgæðingurinn Guðrún Jóhannsdóttir
hefur skrifað tvær matreiðslubækur sem
gefnar eru út af bókaútgáfunni Sölku og
innihalda uppskriftir að hollum og góð-
um réttum. Bækurnar heita Hollt og
ódýrt annars vegar, en Hollt og fljótlegt
hins vegar. 

Guðrún segist lengi hafa haft áhuga
á matargerð. „Ég hef haldið heimili í 25
ár en það má segja að áhuginn hafi
kviknað fyrir alvöru á ferðum mínum
erlendis,“ segir Guðrún en hún hefur
búið í Frakklandi og í Kalíforníu. Síð-
astliðin ár hefur hún skrifað pistla í
Fréttablaðið undir yfirskriftinni Til
hnífs og skeiðar. „Eitt af því erfiðasta
sem fólk glímir við í heimilishaldinu er

að ákveða hvað á að hafa í matinn,“ seg-
ir Guðrún. „Hver kannast ekki við að
standa í matvörubúðinni og hafa ekki
hugmynd um hvað hafa eigi að elda?,“

spyr Guðrún. „Bækurnar miða að því
að auðvelda fólki þetta val.“ Guðrún
segir að eins og nöfn bókanna gefi til
kynna sé önnur bókin helguð ódýrri
matreiðslu og hin ætluð fyrir þá sem
ekki hafa mikinn tíma til matargerðar-
innar. Til að auðvelda fólki enn frekar
valið hefur Guðrún einnig útbúið mat-
seðla í báðum bókunum. „Þar hef ég út-
búið matseðla sem gilda fyrir vikuna og
samanstanda af uppskriftum úr bókun-
um,“ segir Guðrún en bækurnar hennar
ættu að vera kærkomnar þeim sem
kannast við að standa frammi fyrir þeim
vanda að ákveða hvað skuli hafa í
kvöldmatinn. „Öll þurfum við nú að
elda,“ segir hún að lokum. 

Bókaútgáfan Salka:

Tvær frábærar matreiðslubækur

Guðrún Jóhannsdóttir, matgæðingur.

Gotta mysingur er kærkomin viðbót í
vörulínu Osta og smjörsölunnar.

Delfí er bragðmikill ferskostur.

Ostanýjungar frá
Osta- og smjörsölunni
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