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Hvernig stendur þitt fyrirtæki varðandi 
örverufræðileg viðmið? 
Matís rekur stærstu faggildu matvælarannsóknastofu landsins.ra
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Matvæladagur MNÍ 2015

Hvaða efni eru í matnum? Vitum við það?
Brýn þörf á gagnagrunnum og viðhaldi þeirra

Ráðstefna MNÍ – Súlnasal Hótel Sögu 15. október 2015, kl: 12:00-17:00

Matvæla- og
næringarfræðafélag

Íslands
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Dagskrá

12:00-13:00 Skráning, veggspjalda- og vörukynningar

13:00-13:25 Ávarp formanns MNÍ  Laufey Steingrímsdóttir
 Setning og kynning á efni dagsins.  Formaður MNÍ
 Ávarp ráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
 Velkomin á Matvæladaginn 2015  Jónína Stefánsdóttir fundarstjóri, matvælafræðingur Matvælastofnun

13:25-14:05  It is surprisingly difficult to describe a tomato Dr. Siân Astley, EuroFIR AISB training and communications manager

14:05-14:25  Hvers konar fyrirbæri er ÍSGEM – Ólafur Reykdal, matvælafræðingur og verkefnastjóri MATÍS  
 íslenski gagnagrunnurinn um efnainnihald matvæla?

14:25-14:40  Gagnagrunnur um efnainnihald matvæla (ÍSGEM) Dr. Bryndís Eva Birgisdóttir, dósent í næringarfræði við Háskóla Íslands
 – lykill að heilsu Íslendinga

14:40-14:55  Gagnagrunnur um aðskota- og eiturefni, hvar er hann?  Katrín Guðjónsdóttir, lífefnafræðingur Matvælastofnun

14:55-15:30  Kaffihlé. Fyrirtækja- & veggspjaldakynningar

 Afhending Fjöreggsins Almar Guðmundsson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins

15:30-15:40  AIVO 2000 og tengslin við ÍSGEM Vigdís Stefánsdóttir, næringarrekstrarfræðingur Eldhús–Matsalir LSH

15:40-15:50  Timian vefurinn hjá Reykjavíkurborg Helga Sigurðardóttir, næringarfræðingur Reykjavíkurborg

15:50-16:00  Labak gagnagrunnurinn Lilja Rut Traustadóttir, mastersnemi í næringarfræði, 
    gæðastjóri Gæðabaksturs

16:00-16:10  Gagnagrunnur í matvælaframleiðslu Rúnar Ingibjartsson, gæðastjóri hjá Nóa Síríusi

16:10-16:40  Reikni- og næringarforrit óskast, hvað er í boði?
 Timianvefurinn Rafn Benedikt Rafnsson, framkvæmdastjóri Timian
 Bestun matardagbóka og lausnir  Sigurður Gestsson, framkvæmdastjóri Foodoit
 fyrir mötuneyti og matsölustaði      

16:40-17:00  Samantekt & ráðstefnuslit Fundarstjóri Jónína Stefánsdóttir, matvælafræðingur Matvælastofnun

Þátttökugjald:  4.000 kr. fyrir MNÍ félaga og nemendur, 6.500 kr. fyrir aðra.

Skráning á www.mni.is til kl. 16:00 þriðjudaginn 13. október, eftir það á staðnum.
Þátttökugjald leggist inn á reikning MNÍ 117-26-5676, kt. 690482-1269 í síðasta lagi 14. október

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

Vefsíða MNÍ: www.mni.is

Stjórn MNÍ 2015-2016: Laufey Steingrímsdóttir formaður, Karl J. Gränz með-
stjórnandi, Zulema Sullca Porta meðstjórnandi, Ellen Alma Tryggvadóttir ritari og 
Oddný Kristín Kristbjörnsdóttir gjaldkeri.

Starfsemi: Markmið félagsins er að sameina matvælafræðinga, næringarfræðinga, 
næringarráðgjafa, næringarrekstrarfræðinga og aðra með háskólapróf í skyldum 
greinum í eitt félag. Einnig að stuðla að þróun í matvælafyrirtækjum og efla sam-
starf við þau, stuðla að aukinni menntun og eflingu vísindalegra rannsókna á sviði 
matvæla- og næringarfræða, vinna að umbótum í manneldismálum þjóðarinnar og 
leitast við að hafa áhrif á löggjöf varðandi starfssvið félagsmanna. Félagið leitast við 
að kynna matvæla- og næringarfræði fyrir almenningi og efla almenna þekkingu á 
matvælum og næringu m.a. með því að halda úti öflugri heimasíðu með fréttum og 
upplýsingum um matvæli og næringu. Félagið hefur gert samstarfssamning við End-
urmenntun HÍ um endurmenntunarnámskeið á háskólastigi fyrir félagsmenn. Á 
heimasíðu félagsins, www.mni.is, er að finna ýmsan fróðleik. Félagið stendur árlega 
fyrir Matvæladeginum, ráðstefnu um málefni matvæla og næringar.

Fjöregg MNÍ eru verðlaun sem veitt eru á Matvæladegi fyrir lofsvert framtak á mat-
væla- og næringarsviði. „Fjöreggið“, sem er íslenskt glerlistaverk, er veitt með stuðn-
ingi frá Samtökum iðnaðarins.

Framkvæmdanefnd Matvæladags 2015: Brynhildur Briem, Fríða Rún Þórðardótt-
ir, Guðrún Þóra Hjaltadóttir, Hrafnhildur Stephensen og Jónína Stefánsdóttir.

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

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

Ritnefnd: Adda Bjarnadóttir, Bára Hlín Þorsteinsdóttir, Jóna Björk Viðarsdóttir og 
Kristín Jónsdóttir.

Forsíðumynd: Atli Arnarsson.

Umsjón og umbrot: Athygli ehf.

Auglýsingar: Ingibjörg Ágústsdóttir, inga@athygli.is

Prentun: Landsprent ehf.

Dreifing: Dreift til áskrifenda Morgunblaðsins miðvikudaginn 14. október 2015.

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

Leitað verður svara við ofangreindri spurningu á ráðstefnu Mat-
væla- og næringarfræðafélagsins þann 15. október. 

Hvernig má það vera að matvæla- og næringarfræðingar spyrji 
þessarar spurningar, því að sjálfsögðu eiga þeir að vita manna best 
hvaða efni eru í matnum? Þeir þurfa að geta komið upplýsingum á 
framfæri um næringargildi fæðis, reiknað næringargildi máltíða 
fyrir sjúka jafnt sem heilsuhrausta og þjónustað matvælafyrirtæki 
við réttar merkingar á umbúðir matvæla svo nokkuð sé nefnt. 
Þekking á efnainnihaldi matvæla er einfaldlega grunnur að vinnu 
þessara stétta. En til að svo megi vera þurfa þeir að hafa aðgang að 
áreiðanlegum upplýsingum um næringarefni og önnur efni fæð-
unnar á íslenskum markaði svo sem hollefni og alls kyns mengun-
arefni sem geta ógnað heilsu fólks. 

Nýlega bárust fréttir frá Svíþjóð af arseni í hrísgrjónum í meira 
magni en áður hafði mælst. Þær upplýsingar urðu til þess að fólki 
þar í landi var ráðið frá því að gefa börnum hrísgrjón oftar en fjór-
um sinnum í viku. Benda má á fleiri dæmi af svipuðu tagi, t.d. 

trans fitusýrur í íslenskum matvælum, járn, joð, selen og kvikasilf-
ur, allt efni sem geta verið í mismiklu magni í annars hliðstæðum 
matvælum. Samsetning matvæla er þannig síður en svo óumbreyt-
anleg stærð, og þar getur margt komið til. Breyting á fóðri húsdýra 
getur t.d. haft áhrif á efnainnihald mjólkur, eggja og kjöts og 
áburður og jarðvegur skipta máli fyrir efnainnihald gróðurs, þar 
með talið korns. Svo má ekki gleyma að mengun lands, hafsvæða 
og vatna getur smitast út í matinn og síðast en ekki síst koma 
stöðugt ný matvæli á sjónarsviðið með nýja og óþekkta efnasam-
setningu. 

Til þess að vita hvaða efni eru í matnum þarf því stöðugt að 
fylgjast með þróuninni og uppfæra gagnasöfn um efnainnihald 
matvæla. Og þar liggur meinið, því sú vinna kostar peninga, fjár-
muni sem ef til vill væri meira freistandi að nýta í nýsköpun eða 
þróun nýrra matvæla. 

Flestar – ef ekki allar þjóðir halda samt sem áður uppi ítarleg-
um gagnagrunnum um efnainnihald matvæla á eigin markaði. 

Um er að ræða sjálfsagða þjónustu sem opinberar matvælastofnan-
ir sinna, hvort heldur er í Bandaríkjum Norður-Ameríku, Evrópu 
eða öðrum löndum sem við berum okkur saman við. Hér á landi 
var gagnagrunnur um efnainnihald matvæla settur á laggirnar með 
ríflegum styrk frá Kelloggs stofnuninni árið 1977. Grunninum var 
lengi vel haldið við með rannsóknarstyrkjum og opinberum fram-
lögum en nú er svo komið að viðhaldið er í uppnámi og ábyrgðin 
á rekstri grunnsins sömuleiðis. Markmið ráðstefnunnar og mat-
væladagsins í ár er því að vekja athygli ráðamanna og almennings á 
þessu ástandi, en mikið er í húfi að fjármagn verði tryggt fyrir 
þessa grunnstoð matvælaöryggis, eftirlits og heilsu. 

Það er einlæg ósk okkar sem stöndum að matvæladeginum að 
innan tíðar getum við sagt með stolti: 

Já, við vitum hvaða efni eru í matnum okkar.

Laufey Steingrímsdóttir, 
formaður Matvæla- og næringarfræðafélags Íslands.

Matvæladagur 
MNÍ 2015 

Vitum við 
hvaða efni 
eru í matn-
um okkar?

Matvæladagur MNÍ 2015

Hvaða efni eru í matnum? Vitum við það?
Brýn þörf á gagnagrunnum og viðhaldi þeirra

Súlnasal Hótel Sögu 15. október 2015, kl: 12:00-17:00

Stjórn MNÍ. Frá vinstri, Karl J Gränz, Zulema Sullca Porta, Ellen Alma Tryggvadóttir og Laufey Steingrímsdóttir formaður. Oddný Kristín Kristbjörnsdóttir var fjarverandi.
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Fjöregg MNÍ 2015

Dómnefnd Fjöreggs MNÍ 2015 skipuðu: Ásmundur Þorkelsson, matvælafræðingur hjá Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja, Almar Guðmundsson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, formaður, Ingibjörg Gunnarsdóttir, mat-
væla- og næringarfræðingur, prófessor í næringarfræði við Háskóla Íslands, Jón Ögmundsson, sérfræðingur í gæðatryggingu hjá Lýsi hf. og Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir, fjölmiðlakona hjá 365.

Eftirfarandi eru tilnefndir 
til Fjöreggs MNÍ 2015

Búrið

Búrið ehf. er tilnefnt fyrir skemmtilega og nýstárlega nálg-
un á íslenska sælkeramarkaðnum. Búrið er í grunninn 
ostaverslun en hefur þróast út í að vera menningarmiðstöð 
fyrir ólíka strauma og stefnur í matvælaframleiðslu. Búrið 
hefur staðið fyrir matarmörkuðum þar sem smáir fram-
leiðendur hafa getað komið vörum sínum á framfæri við 
neytendur. Búrið hefur einnig rekið ostaskólann þar sem 
áhugafólk um góða osta getur fræðst meira um fjölbreyti-
legan heim ostanna.

Matur og drykkur
Veitingastaðurinn Matur og drykkur er tilnefndur fyrir að 
gera íslenska eldhúsinu hátt undir höfði. Hann byggir á 
gömlum íslenskum hefðum í matargerð en með nútíma-
legri nálgun.

Móðir Jörð
Móðir Jörð er tilnefnt fyrir að framleiða spennandi íslensk 
matvæli úr jurtaríkinu. Fyrirtækið byggir sína framleiðslu 
á sjálfbærni og lífrænt ræktuðu hráefni. Hjá fyrirtækinu er 
lögð mikil áhersla á að þróa afurðir úr nánasta umhverfi 
og hafa fjölmargar nýjungar komið frá Móður Jörð á síð-
ustu árum.

Skaftafell Delicatessen

Tilnefnt fyrir að framleiða sælkeravörur úr kindakjöti úr 
Öræfum. Vörurnar eru framleiddar án aukefna. Kjötvör-
urnar sem Klaus Kretzer framleiðir hafa m.a. unnið til 
brons og silfurverðlauna í Norðurlandakeppni í matar-
handverki.

Skólar ehf.
Fyrirtækið Skólar ehf. rekur 5 heilsuleikskóla í jafnmörg-
um sveitarfélögum og hefur frá upphafi haft heilsueflingu 
að leiðarljósi undir einkunnarorðunum „heilbrigð sál í 
hraustum líkama“. Allir leikskólarnir starfa samkvæmt 
Heilsustefnu sem sköpuð var af Unni Stefánsdóttur. Skól-
arnir hafa jafnframt tekið virkan þátt í þróun á verkefninu 
Heilsueflandi leikskóli undir forystu Embættis landlæknis. 
Hollt og gott mataræði er næringarstefna Skóla ehf. Lykil-
þættir eru sameiginlegur 8 vikna rúllandi matseðill, upp-
skriftabanki og næringarútreikningar.

Á TOPPNUM 
MEÐ EYJABITA

Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands, í samstarfi við 

Samtök iðnaðarins, veitir á Matvæladegi MNÍ verðlaun 

fyrir lofsvert framtak á matvæla- og næringarsviði. 

Verðlaunagripurinn er íslenskt glerlistaverk, 

sem táknar Fjöreggið. Fjöregg MNÍ hefur verið veitt í 

yfir tuttugu ár, ávallt á Matvæladegi MNÍ.

Fjölbreytt flóra tilnefninga barst undirbúningsnefnd 

fyrir veitingu Fjöreggsins. Tilnefnd voru fyrirtæki, 

framleiðsluvörur, upplýsingaveitur um matvæli og 

næringu og einstaklingar. 

Dómnefnd Fjöreggsins 2015 fjallaði um 

tilnefningarnar og komst að niðurstöðu um hver skyldi 

hljóta Fjöregg MNÍ 2015. Þær fimm tilnefningar sem 

þóttu verðugastar til að verða handahafi verðlaunanna 

eru kynntar hér, en við setningu Matvæladagsins verður 

tilkynnt hver hlýtur Fjöregg MNÍ 2015. Fulltrúi frá 

Samtökum iðnaðarins, mun afhenda 

viðurkenningarskjöl og vinningshafa verðlaunagripinn.
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Í Háskóla Íslands er boðið upp á 
nám í matvælafræði annars vegar 
og næringarfræði hins vegar, 
grunnám, meistaranám og dokt-
orsnám. Frá haustinu 2014 er 
jafnframt hægt að taka kjörsvið (í 
meistaranámi) í klínískri næring-
arfræði. Þá er lögð áhersla á sam-
starf við ýmsar deildir innan Heil-
brigðisvísindasviðs HÍ, Næringar-
stofu Landspítala og aðrar heil-
brigðisstofnanir þar sem starfandi 
eru næringarfræðingar eða nær-
ingarráðgjafar. Lögð er áhersla á 
fræðilega þekkingu og verknám 
við mismunandi klínískar aðstæð-
ur (þ.e. vinna með sjúklingahópa).

Háskóli Íslands í samvinnu við 
Rannsóknastofu í næringarfræði 
(RÍN) og Matís og hafa staðið að 
fjölmörgum rannsóknum á sviði 
matvæla- og næringarfræði gegnum 
árin. Meistara- og doktorsnemar 
ásamt leiðbeinendum hafa fengið 
birtar fjölda vísindagreina í virtum 
ritrýndum tímaritum. 

Rannsóknir í næringarfræði
Á RÍN eru rannsóknir á mataræði og 
heilsu barna fyrirferðamestar, en jafn-
framt eru framkvæmdar rannsóknir á 
mataræði og heilsu annarra hópa t.d. 
unglinga, aldraðra og sjúklingahópa 
auk rannsókna á mataræði þungaðra 
kvenna. RÍN vinnur í nánu samstarfi 
við ýmsar stofnanir og fyrirtæki, sem 
og Evrópska háskóla. Jafnframt er 
RÍN þáttakandi í mörgum innlend-
um og alþjóðlegum samstarfsverkefn-
um. 

Innlendar rannsóknir sem eru í 
vinnslu eru m.a. um:

Áhrif mataræðis á börn með 
ADHD (sjá nánar í grein Elínborgar 
og Freydísar).

Áhrif mismunandi matvæla á syk-
urstuðul og líðan.

Rannsóknir á fæðumynstri ólíkra 
hópa og þróun þess yfir ákveðin 
tímabil.

Eftirfarandi eru dæmi um alþjóð-
leg samstarfsverkefni sem RÍN hefur 
tekið þátt í: 

NordForsk: um næringu á fóstur-
skeiði og tengsl við heilsufar síðar á 
ævinni. Fósturþroski og vöxtur barna 
í tengslum við þróun hjarta- og æða-
sjúkdóma. 

ProMeal: Rannsókn á skólamál-
tíðum á Norðurlöndum (sjá nánar í 
grein Ragnheiðar Júníusdóttur). 

MoodFood: Tengsl næringar-
ástands og þunglyndis.

SYSDIET: Áhrif norrænnar fæðu 
á efnaskiptavillu, offitu, insúlínó-
mæmi, sykursýki 2 og hjartasjúk-
dóma. 

Nordic YoungHealth: Möguleik-
ar og hindranir við að þróa nýtt og 
hollt skyndibitafæði. 

ProChildren: Efling og viðhald 
heilsu með aukinni grænmetis- og 
ávaxtaneyslu meðal evrópskra barna. 

SEAFOODplus YOUNG: Fisk-
neysla og heilsufar ungra evrópskra 
fjölskyldna. 

Rannsóknir í matvælafræði
Matís sinnir fjölbreyttu rannsókna- 
og nýsköpunarstarfi í matvæla- og líf-
tækniiðnaði og sér nú í samstarfi við 
Háskóla Íslands um kennslu og rann-

sóknir mastersnema í matvælafræði. 
Eftirfarandi eru dæmi um rannsóknir 
á vegum Matís:

Ýmiskonar rannsóknir hafa verið 
gerðar til að auka gæði- og geymslu-
þol fisks og fiskafurða, t.d. makríls og 
saltfisks. 

Rannsókn var gerð á gæði og ör-
yggi íslensks blaðgrænmetis; dreifing 
frá framleiðenda til neytenda og 
hvort hægt væri að lengja geymsluþol 
og nýtingu.

Vöruþróun hefur í auknum mæli 
verið að ryðja sér til rúms, meðal 

annars auðgun matvæla á omega-3 
fitusýrum (sjá nánar í grein Páls 
Haukssonar um vöruþróun á tilbún-
um réttum).

Annað dæmi um vöruþróun var 
íbæting bætibaktería og trefja í 
ávaxtasafa. 

Jafnframt er verkefni að fara í 
gang þar sem áhrif blöðruþangs á 
blóðsykurstjórnun eru skoðuð en það 
er dæmi um samvinnu matvæla- og 
næringarfræðinnar.

Hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands 
er verið að vinna að rannsóknum á 
örferjum fyrir lífvirk efni. Rannsókn-
irnar beindust í upphafi að þróun að-
ferða til að nota örhljóðbylgjur til að 
vinna kítín úr rækjuskel sem má nota 
í baráttu við offitu. Í framhaldi af 
þessari þróunarvinnu fóru af stað víð-
tækari rannsóknir á margskonar 
fæðubótarefnum og örferjum fyrir 
lífvirk efni.

ÍSGEM gagnagrunnurinn
Gagnagrunnur um matvæli spilar 
stórt og mikilvægt hlutverk í mörg-
um rannsóknum. Því er mjög mikil-
vægt að geta gengið að því vísu að 
hann innihaldi nýjustu upplýsingar 
og sé uppfærður reglulega. 

Höfundur er næringarfræðingur.

Aukinn áhugi er á neyslu og markaðssetningu skordýra í Evrópu og 
öðrum þróuðum ríkjum þar sem ekki hefur verið venja að neyta þeirra. Í 
mörgum öðrum heimshlutum hafa skordýr hins vegar verið notuð sem 
matvæli um langan tíma og eru um 1500 tegundir skordýra þekktar sem 
neysluvara. Má þar nefna maura, bjöllur, mölflugur og krybbur. Einhver 
neysla ákveðinna tegunda skordýra þekkist þó í mjög litlu magni í 
nokkrum ríkjum Evrópusambandsins. Sem dæmi má nefna bjöllusúpu í 
Frakklandi og Þýskalandi, ost sem inniheldur flugulirfur á Sardiníu og 
ákveðinn hluti mölflugu sem þykir lostæti á Ítalíu. Skordýr eru talin góð 
og sjálfbær uppspretta næringarefna og próteina og er notkun skordýra 
sem matvæli og fóður talin vera jákvæð fyrir umhverfi, efnahag og 
fæðuöryggi. Því þykja mörgum skordýr vera mjög áhugaverður kostur 
fyrir matvælaiðnaðinn. En hvað þarf til að markaðssetja megi skordýr 
sem matvæli?

Markaðssetning skordýra 
í ESB háð leyfi

Markaðssetning skordýra er háð 
ströngum skilyrðum í Evrópusam-
bandinu og flokkast þau sem nýfæði. 
Skilgreiningin á nýfæði eru matvæli 
sem ekki voru hefðbundin neysluvara 

í ríkjum Evrópusambandsins fyrir 
15. maí 1997 þegar reglugerð nr. 
258/97 um nýfæði tók gildi. Þetta 
eru t.d. matvæli sem framleidd eru 
með nýjum aðferðum, matvæli sem 
hafa nýstárlegu hlutverki að gegna í 
mataræði eða matvæli sem ekki hafa 

verið á markaði á Evrópusambands-
svæðinu þó þau þekkist í öðrum 
heimshlutum, samanber skordýr. Það 
er ekki alltaf augljóst hvaða matvæli 
eru nýfæði og hver ekki og ekki eru 
til tæmandi listar yfir nýfæði. Því þarf 
að meta hverja matvöru fyrir sig og 
kanna hvort hún hafi verið á markaði 
í einhverju landi Evrópusambandsins 
fyrir 1997. Sem dæmi um nýfæði 
sem er áberandi á íslenskum neyt-
endamarkaði er plantan stevía, chia 
fræ og hindberja ketónar. Öll mark-
aðssetning á nýfæði er háð leyfi frá 
framkvæmdastjórn Evrópusambands-
ins. Ný matvæli þurfa að standast 
áhættumat sem miðar fyrst og fremst 
að því að finna út hvort neysla mat-
vælanna sé örugg neytandanum. 
Þrátt fyrir að neysla skordýra sé vel 
þekkt í öðrum heimshlutum en Evr-
ópu þá eru fáar rannsóknir til sem 

sýna fram á öryggi skordýranna sem 
matvæli t.d. hvað varðar örverur og 
efnainnihald s.s. ofnæmisvalda. Þar 
sem ekki hefur verið sótt um, og þar 
af leiðandi ekki gefið út neitt leyfi 
fyrir skordýrum sem nýfæði, þá er 
innflutningur, sala, markaðssetning 
og ræktun skordýra til matvælafram-
leiðslu bannaður í flestum ríkjum 
ESB. Ísland hefur enn ekki innleitt 
reglugerð Evrópusambandsins nr. 
258/97 og því eru engar sérstakar 
reglur um nýfæði í gildi á Íslandi. 
Þrátt fyrir það þurfa skordýr og ann-
að nýfæði sem ætlað er sem matvæli, 
að uppfylla skilyrði matvælalaga og 
gildandi reglugerða á sama hátt og 
önnur almenn matvæli.

Höfundur er matvælafræðingur og starfar 
hjá Matvælastofnun.

Helga M. Pálsdóttir.
Ljósm. Atli Arnarsson.

Helga M. Pálsdóttir

Skordýr sem matvæli

Jóna Björk Viðarsdóttir. Háskóli Íslands í samvinnu við Rannsóknastofu í næringarfræði (RÍN) og Matís og hafa 
staðið að fjölmörgum rannsóknum á sviði matvæla- og næringarfræði gegnum árin.

Ljósm. Háskóli Íslands, Gunnar Sverrisson.

Jóna Björk Viðarsdóttir

Hvað er að gerast í matvæla- og 
næringarfræði á Íslandi í dag?
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FLORIDANA.IS

FLORIDANA TÚRMERIK er einstakur safi sem inniheldur ferskan túrmeriksafa, 
unninn úr lífrænni túrmerikrót. Túrmerik er talið geta hjálpað vörnum líkamans, 

aukið brennslu og bætt meltinguna.

AF 
ÞÍNUM

ÁVÖXTUM
Á DAG*

TÚRMERIK
FER ÞÉR VEL

NÝR SAFI!
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Embætti landlæknis birti nýjar opinberar ráðleggingar um mataræði í 
byrjun árs. Í ráðleggingunum eru engar stórstígar breytingar, frekar 
breyttar áherslur. Lögð er rík áhersla á mataræðið í heild sinni og á mat 
úr jurtaríkinu sem er trefjaríkur frá náttúrunnar hendi, svo sem 
grænmeti, ávexti, ber, hnetur, fræ, heilkornavörur, baunir og linsur, en 
einnig á feitan og magran fisk, olíur, fituminni mjólkurvörur og kjöt og 
vatn til drykkjar. Hins vegar er mælt með að takmarka neyslu á unnum 
matvörum sem innihalda oft mikið af mettaðri fitu, sykri eða salti. Sem 
dæmi má nefna gosdrykki, sælgæti, kex, kökur, snakk, skyndibita og 
unnar kjötvörur. Með þessu mataræði er talin minni hætta á flestum 
fæðutengdum langvinnum sjúkdómum. Að auki er nú meiri áhersla á 
gæði fitu og kolvetna frekar en magn hvors um sig. Það skiptir fyrst og 
fremst máli úr hvaða mat við fáum fituna og kolvetnin.

Nú er einnig meiri áhersla en áður 
lögð á umhverfismál, ef ráðlegging-
unum er fylgt þá er það jákvætt fyrir 
umhverfið þar sem aukin neysla á 
jurtaafurðum og minni neysla dýraaf-
urða hjálpar til við að takmarka losun 
gróðurhúsalofttegunda. Að auki er 
mælt með að skipuleggja vel innkaup 
og eldamennsku og þannig má draga 
úr matarsóun og vernda umhverfið.

Ráðleggingarnar í hnotskurn
1. Fjölbreytt fæði í hæfilegu magni.
2. Ávextir og mikið af grænmeti. 

Borða 5 skammta af grænmeti og 
ávöxtum á dag eða minnst 500 g 
samtals. Safi telst ekki með í 5 á 
dag. Velja gjarnan gróft grænmeti 
eins og t.d. rótargrænmeti, sperg-
ilkál, hvítkál og blómkál. 

3. Heilkorn minnst tvisvar á dag. 
Æskilegt er að velja brauð og aðr-
ar matvörur úr heilkorni. 

4. Fiskur tvisvar til þrisvar sinn-
um í viku. Mælt er með 
að ein af fiskmáltíð-
unum sé feitur 
fiskur. 

5. Kjöt í hófi. 
Velja lítið 
unnið, magurt 
kjöt. Tak-
marka neyslu á 
rauðu kjöti við 
500 g á viku. 
Takmarka sér-
staklega neyslu á 
unnum kjötvörum. 

6. Fituminni og hreinar mjólkurvör-
ur. Ráðlagt er að velja sem oftast 
fituminni, ósykraðar eða lítið 
sykraðar mjólkurvörur án sætu-
efna. Hæfilegt magn eru tveir 
skammtar á dag. 

7. Mýkri og hollari fita. Feitur fisk-
ur, lýsi, jurtaolíur, hnetur, fræ og 
lárperur eru góðar uppsprettur 
hollrar fitu.

8. Minna salt. Velja lítið unnin mat-
væli, enda eru mikið unnin mat-
væli yfirleitt saltrík og takmarka 
notkun á salti við matargerð. 

9. Minni viðbættur sykur. Drekka 
lítið eða ekkert af gos- og svala-
drykkjum og gæta hófs í neyslu á 
sælgæti, kökum, kexi og ís.

10.  Taka inn D-vítamín sem fæðu-
bótarefni, annaðhvort lýsi eða D-
vítamíntöflur.

11.  Velja Skráargatsmerktar vörur 
þegar hægt er.

 Sjá nánar á skraargat.is

Fyrir hverja eru ráðleggingarnar?
Ráðleggingarnar eru ætlaðar full-
orðnum og börnum frá tveggja ára 
aldri. Fólk með sjúkdóma eða aðra 
kvilla, sem gætu haft áhrif á næring-
arefnaþörfina, og eldra fólk sem 
borðar lítið, getur haft aðrar þarfir. 
Ráðleggingunum er einnig ætlað að 
vera til viðmiðunar við skipulagningu 
matseðla fyrir hópa fólks, t.d. í skól-
um, á vinnustöðum eða öldrunar-
stofnunum, fyrir matvælaframleið-
endur og þá sem annast fræðslu um 
næringarmál. 

Auðvelt að borða hollt
Í ráðleggingunum er lögð áhersla á 
mataræðið í heild sinni frekar en ein-
stök næringarefni, að fólk borði fjöl-
breyttan mat í hæfilegu magni, hafi 
reglu á máltíðum og njóti þess að 
borða. Góðar ábendingar eru um 
hvernig hægt er að fylgja þeim á auð-
veldan hátt frá degi til dags. Einnig 
hefur verið gefið út veggspjald með 
helstu skilaboðum ráðlegginganna og 
tveir einblöðungar, Fimm á dag og 
Heilkorn minnst tvisvar á dag. Það 
ætti því ekki að þurfa að vera flókið 
að borða hollt.

Einnig hefur verið birtur Grund-
völlur ráðlegginganna og ráðlagðir 
dagskammtar næringarefna svo og 
spurningar og svör um ráðlegging-
arnar með ýmsum viðbótar upplýs-
ingum, sjá nánar á landlaeknir.is/rad-
leggingar

Höfundar eru verkefnisstjórar næringar hjá 
Embætti landlæknis.

Hólmfríður Þorgeirsdóttir. Elva Gísladóttir.

Hólmfríður Þorgeirsdóttir og Elva Gísladóttir

Nýjar opinberar ráðlegg-
ingar um mataræði

Forsíða bæklings.

Á lambakjötið

Kryddin frá okkur 
eru ómissandi 

í eldhúsið hjá ykkur

Lambakrydd úr 1001 nótt
Villijurtir
Lamb Islandia
Grískt lambakrydd
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Pylsa er endalaus þegar við bítum báða endana af. Það þýðir samt ekki 
að maður borði pylsu endalaust. Þessu er oft slegið fram og svo tekur 
hugmyndaflugið við. Það er líka athyglisvert að fylgjast með fólki borða 
pylsur. Ein vinkona mína henti eitt sinn pylsunni sem hún hafði keypt 
því sinnepið var sett undir en ekki ofan á. 

Þessi grein er ekki um eina með 
öllu né næringargildi hennar, heldur 
um atferli fólks, tengt mat. Hvað 
þarf til að breyta matarhegðun og 
hvað stendur í vegi fyrir því að breyt-
ingar verði að veruleika og jákvæðar 
breytingar nái að yfirvinna þær nei-
kvæðu? Embætti landlæknis (EL) gef-
ur út fræðsluefni og ráðleggingar um 
næringu. Innihald bæklinganna 
byggist á áralangri vinnu og rann-
sóknum sem sýna það að þessi ráð 
koma að notum hjá meginþorra fólks 
sem vill aukin heilsutengd lífsgæði og 
minni hættu á sjúkdómum síðar á 
ævinni. Hvað í veröldinni veldur því 
að ekki er farið eftir ráðum sem gefin 
eru út reglulega og við erum minnt 
á? Af hverju sýnir fólk neikvæð svip-
brigði eins og vinkona mín forðum 
þegar sinnepið var sett undir pylsuna 
en ekki ofan á þegar ráðleggingarnar 
bera á góma? Ástæðan gæti verið sú 
að við breytum hegðunarmynstri 
fólks ekki svo glatt.

Er hægt að breyta heilsutengdri 
hegðun með fræðslu?

Í meistaraverkefni sem ég vinn nú að 
skoða ég þann möguleika að breyta 
heilsutengdri hegðun með virkri ráð-
gjöf og fræðslu. Þær niðurstöður sem 
komnar eru fram sýna að fólk sem 
fær virka ráðgjöf nær betri árangri í 
heilsutengdum lífsgæðum en saman-
burðahópur sem fær enga fræðslu. Á 
sama tíma og þessar niðurstöður 
komu var ég fengin til að kenna einn 
áfanga í næringarfræði í menntaskóla. 
Ég fékk leyfi til að kenna virka nær-
ingarfræði og nota bæklinginn frá EL 
um fæðutengdu ráðleggingarnar auk 
þess að nota bókina Næring í íþrótt-
um eftir Fríðu Rún Þórðardóttur. 

Kennsluefnið var létt, skemmti-
legt og fræðandi. Nemendurnir 
gerðu meðal annars tilraun í matsal 
menntaskólans þar sem þau vigtuðu 
grænmeti og ávexti og nemendur og 
starfsfólk áttu svo að finna út rétta 
dagskammtinn. Nemendur dreifðu 
jafnframt um 500 eintökum af bækl-
ingum frá EL í Menntaskólann og í 
íþróttafélög á Austurlandi. Jurtapró-
teini kynntust þeir með því að útbúa 
kjúklingabaunakæfu í tíma og borða 
saman. Nemendurnir héldu sjálfir 

fyrirlestra og útbjuggu námsefni og 
lokaprófið var bæklingur sem þeir 
tóku saman yfir það sem þeir höfðu 
lært yfir önnina. Bæði nemendur og 
foreldrar tóku eftir jákvæðri breyt-
ingu á matarvenjum eftir námskeið-
ið. Lausnin virðist vera að byrja fyrr 
að fræða og kenna næringarfræði hjá 
mótandi einstaklingum. Það gæti 
leitt til breytinga til framtíðar. 

Næringarfræði sem skyldufag 
í menntaskólum

Næringarfræði þyrfti að vera skyldu-
fag í framhaldsskólum. Kennslan 
væri rétti endinn að byrja á til að fyr-
irbyggja neikvæðar afleiðingar slæms 
mataræðis og lífsstílssjúkdóma. Eins 
og er þá er næringarfræði ekki 
skyldufag samkvæmt Menntamála-
stofnun, sem er hjákátleg staða en 
sorgleg.

Hægt er að líkja þessu við bíl 
hlaðinn hollum og góðum mat sem 
ekið er framhjá pylsuunnanda sem 
stendur við pylsuvagninn. Henni er 
boðið far með bílnum en hún af-

þakkar og missir þannig af tækifæri 
til komast út úr aðstæðum. Hagkerf-
ið okkar er að sligast undan kostnaði 
við heilbrigðiskerfið m.a. vegna fyrir-
byggjanlegra lífsstílstengdra sjúk-
dóma. Það er erfitt að breyta og bæta 
lífsstílinn og laga slæmar matarvenjur 
þegar hegðunin er orðin vani. Tæki-
færið til að vinna að lausnum er til 
staðar en reglurnar og fjárlögin 
stoppa það. Ein af lausnunum gæti 
verið greiðara aðgengi að næringar-
fræðingum á heilsugæslustöðvum. Ég 
er líka viss um að Egill Skallagríms-
son snúi sér ekki við í gröf sinni þótt 
við minnkuðum örlítið kennsluna 

um ferðir hans og gjörðir og bættum 
við gagnlegri kennslu í ekki síður 
mikilvægri efnisflokki eins og nær-
ingarfræði. Við gætum bætt lífsgæði 
heillar þjóðar með fræðslu og 
kennslu eða valið það að halda áfram 
að fara í hringi. Niðurstaðan verður 
þá eins og pylsan endalausa og Egill 
heldur áfram að höggva mann og 
annan. 

Höfundur er meistaranemi í næringarfræði.

Það kannast flestir við það af eigin 
reynslu að neysla á hollum matvæl-
um hefur ekki einungis jákvæð 
áhrif á líkamsvöxt og hreysti, held-
ur einnig á andlega líðan. En af 
hverju líður okkur vel þegar við 
borðum næringarríkan hollan mat? 

Rannsóknir hafa sýnt að vissar 
fæðutegundir geta létt lundina með 
því að auka framleiðslu á svo-
kölluðum „gleðihormón-
um“ og öðrum efnum 
sem geta aukið vellíð-
an.

Amínósýran 
tryptófan

Fæðutegundir sem 
innihalda amínó-
sýruna tryptófan 
eru til dæmis egg, 
þorskur, kjúklingur, 
hafrar, ýmsar baunir, 
hnetur og fræ. Við neyslu á 
þessum fæðutegundum umbreytir 
líkaminn amínósýrunni í gleðihorm-
ónið og taugaboðefnið serótónín, 
sem hefur meðal annars það hlutverk 
að auka sælutilfinningu í líkaman-
um. Við frekari efnaskipti er serótón-
íni umbreytt í hormónið melatónín. 
Melatónín er oft kallað svefnhormón 
þar sem það hjálpar okkur bæði að 
festa svefn og bæta gæði svefnsins. 

B-vítamínið níasín
Tryptófan getur einnig nýmyndað 
vatnsleysanlega vítamínið B-3 eða ní-
asín. Skortur á níasíni getur valdið 

andlegri vanlíðan, orkuleysi og höf-
uðverk en fæða, sem er rík af níasíni, 
er til dæmis túnfiskur, sólblómafræ, 
lambakjöt, sveppir og kjúklingur. 

Umframmagn vatnsleysanlegra 
vítamína varðveitast ekki í líkaman-
um til lengri tíma (eins og fituleysan-
legu vítamínin gera) og þess vegna er 
mikilvægt að neyta þeirra á hverjum 
degi.

Taugaboðefnið dópamín
Neysla á laxi, appelsínum, banönum, 

spínati, ferskjum, möndlum og ýms-
um fræjum (t.d. graskers- og se-

samfræjum) hefur verið 
tengd við losun á dóp-

amíni frá undirstúku 
heilans. Dópamín 

er taugaboðefni 
sem eykur sælu 
og umbunartil-
finningu í lík-
amanum. Am-
ínósýran týrós-

ín finnst í fyrr-
nefndum fæðu-

tegundum og er 
undanfari dópamíns 

og er þess vegna nauðsyn-
leg fyrir myndun á boðefninu. 

Að þessum örfáu atriðum upp-
töldum um jákvæð áhrif mataræðis á 
vellíðan er augljóst að hollt mataræði 
hefur áhrif á andlega líðan okkar og 
getur haft jákvæð áhrif í baráttu við 
sjúkdóma eins og þunglyndi og dep-
urð. Hugsum því vel um mataræðið 
og andlegu heilsuna og njótum þess 
að borða hollan, góðan og næringar-
ríkan mat.

Höfundur er með BSc gráðu í 
næringarfræði og MSc gráðu í lífeðlisfræði. 
Hún starfar á Landspítalanum og er 
eigandi Fjarnæring.is.

Sunna Björg Skarphéðinsdóttir.

Sunna Björg Skarphéðinsdóttir

Hollur matur eykur and-
lega vellíðan

Elísabet Reynisdóttir.

Elísabet Reynisdóttir

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

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

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

arefnum.

Bestu kveðjur, Berglind og Siggi.
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Skólamáltíðir geta út frá sjónarmiði 
lýðheilsu talist mikilvægur hluti af 
daglegri næringu barna. Þær eru 
ekki einungis mikilvægar vegna 
næringargildis þeirra, heldur hafa 
þær einnig menntunargildi í sjálfu 
sér. Enn fremur eru nærandi skóla-
máltíðir, hvort sem þær eru endur-
gjaldslausar eða á sanngjörnu verði, 
taldar vera mikilvæg leið til að 
stuðla að auknu jafnrétti til heilsu.

Saga skólamáltíða
Saga skólamáltíða í Evrópu er afar 
mismunandi milli landa. Í sumum 
löndum hafa þær staðið skólabörnum 
til boða í yfir 200 ár eins og t.d. í 
München í Þýskalandi. Þegar árið 
1790 var hungruðum og fátækum 
börnum boðið upp á einfaldar (kjöt-
lausar) máltíðir í tengslum við skóla-
nám. Fyrir því stóð bandaríkjamað-
urinn Benjamin Thompson og hann 
kom að svipuðum aðgerðum í Skot-
landi, Sviss, Frakklandi og Englandi. 

Saga og form skólamáltíða á 
Norðurlöndum er einnig mismun-
andi. Í Finnlandi og Svíþjóð er saga 
skólamáltíða lengst eða frá árunum í 
kringum seinni heimstyrjöldina og 
eru þær nemendum að kostnaðar-
lausu. Á Íslandi er saga skólamáltíða 
mun styttri. Í grunnskólalögum frá 
1995 segir að nemendur skuli eiga 
kost á málsverði á skólatíma og í 
grunnskólalögum frá 2008 að máls-

verðurinn eigi að vera í samræmi við 
opinber manneldismarkmið. Einnig 
að sveitafélögum sé heimilt að taka 

gjald fyrir skólamáltíðir samkvæmt 
sérstakri gjaldskrá sem þau setja. Í 
Noregi og Danmörku er hefð fyrir 
því að börn fari með nesti að heiman 
með sér í skólann til að borða í há-
deginu. 

Þó að skólamáltíðir hafi staðið 
nemendum til boða í Svíþjóð og 
Finnlandi þetta lengi er ekki meira 
en áratugur síðan tekið var fram í 
þarlendum lögum um grunnskóla að 
skólamáltíðir skuli vera í samræmi 
við norrænar ráðleggingar um mat-
aræði og næringu. Opinbert eftirlit 
með gæðum skólamáltíða á Norður-
löndum er lítið og aðeins fáar rann-
sóknir er að finna í vísindatímaritum 
með áherslu á gæði skólamáltíða.

Rannsóknin Skólamáltíðir
 á Norðurlöndum

Rannsóknin Skólamáltíðir á Norður-

löndum – ProMeal (Prospects for 
promoting health and performance 
by school meals in Nordic countries) 
er ætlað að kanna stöðu skólamáltíða 
í Finnlandi, Noregi, Svíþjóð og Ís-
landi. Skóladagur barna er oft á tíð-
um langur og mikilvægt er að skóla-
máltíðir uppfylli næringarlegar þarfir 
þeirra. Ekki hefur áður verið kannað 
hvort skólamáltíðir uppfylli næring-
arþörf skólabarna í þessum fjórum 
löndum. Í þessum hluta rannsóknar-
innar var horft til þeirra þriggja landa 
sem bjóða upp á skólamáltíðir þar 
sem börn í Noregi koma með nesti 
að heiman.

Farið var í 24 grunnskóla, níu í 
Finnlandi, níu í Svíþjóð og sex á Ís-
landi. Vigtaðar voru 170 máltíðir 
sem rannsakendur eða starfsmenn 
skólanna útbjuggu. Skólamáltíðirnar 
voru misorkumiklar. Orkuminnsta 

máltíðin veitti 174 kcal (aspassúpa 
með brauði) og orkumesta máltíðin 
veitti 787 kcal (pönnukökur með 
rjóma og gulrótarsalat). Niðurstaðan 
fyrir Ísland er að breytileiki í orku-
innihaldi máltíða var töluverður milli 
skóla. Þörf er á samræmingu á mat-
seðlum til að auka stöðuleika í orku-
innihaldi máltíða. Úrvinnsla gagna 
og greinaskrif standa nú yfir og von 
er á spennandi niðurstöðum úr verk-
efninu á næstu misserum. 

Höfundur er doktorsnemi í íþrótta- og 
heilsufræði og aðjúnkt við 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Markmið verkefnisins EnRichMar 
er að auka verðmæti tilbúinna rétta 

með því að bæta í þá lífvirkum efn-
um, unnum úr hráefni úr hafinu. 
Matís stýrir verkefninu sem er 
samstarfsverkefni rannsóknarfyrir-
tækja og smárra og meðalstórra 
fyrirtækja í fimm Evrópulöndum. 
Matvæli úr þrem vöruflokkum 
(kornvörur, mjólkurvörur og sjáv-
arréttir) voru bætt með innihalds-
efnum sem unnin voru úr fiskolíu 
og þangi og áhrifin skoðuð. Mat-
vælin voru rannsökuð út frá stöð-
ugleika við geymslu og breytinga á 
skynrænum eiginleikum eins og 

bragði og áferð. Áhrif efnanna á 
mannslíkamann voru einnig rann-
sökuð með íhlutandi rannsókn.

Á Matís var meðal annars unnið 
að þróun tilbúinna rétta með við-
bættum lífvirkum efnum. Fiskréttir 
úr mögrum fiski voru bættir með 
omega-3 og/eða þangextrakti. Niður-
stöðurnar benda til þess að viðbót 
omega-3 fitusýra hafi hvorki áhrif á 
bragð né áferð réttanna. Viðbót þan-
gextrakts reyndist meðal annars hafa 
bragðaukandi áhrif en einnig fengust 
vísbendingar um að þangið hefði 
ákveðna andoxunareiginleika gagn-
vart þránun á omega-3 fitusýrum.

Tveir réttir sem komu úr vöru-
þróuninni voru notaðir til þess að 
skoða viðbrögð neytenda við 
omega-3 bættum vörum sem voru 
tilbúnar til upphitunar í ofni. Þátt-
takendur í könnuninni sóttu tvær 
tegundir af máltíðum á Matís (sjávar-
réttur, grænmetisréttur), prófuðu 
heima hjá sér, og svöruðu spurninga-
listum á netinu. Sjávarrétturinn naut 
mikilla vinsælda hjá þátttakendum 
og um 90% þeirra höfðu auk þess já-
kvætt viðhorf til notkunar omega-3 
sem innihaldsefnis í matvæli. Þjálfað-
ur skynmatshópur Matís mat réttina 
og bentu niðurstöður til þess að 

áhrifa omega-3 á bragðeiginleika 
gætti ekki í vörunum.

Niðurstöðurnar benda til þess að 
viðbót omega-3 í tilbúna rétti sé 
möguleg hvað varðar bragð, geymslu-
þol, og viðbrögð neytenda. Niður-
stöðurnar munu nýtast í áframhald-
andi vöruþróun á tilbúnum hollustu-
réttum og geta bætt samkeppnisstöðu 
þeirra fyrirtækja sem tóku þátt í verk-
efninu.

Höfundur er matvælafræðingur í M.Sc. 
námi.

Páll Arnar Hauksson.

Ljósm. Stockphoto.

Páll Arnar Hauksson

Vöruþróun á tilbúnum réttum, bættum með 
lífvirkum efnum úr hafinu

Ragnheiður Júníusdóttir.

Ragnheiður Júníusdóttir

Skólamáltíðir á Norðurlöndum

Plast, miðar og tæki ehf. Krókhálsi 1 110 Reykjavík s. 567 8888 www.pmt.is

gæði – þekking – þjónusta

Umhverfisvænir pokar
sem brotna niður í umhverf inu

Nánari upplýsingar á www.pmt.is 
eða í síma 567 8888

• Umhverf isvænu plastpokarnir f rá PMT eru ekki maíspokar
• Þe ir eru með skaðlaust d2w íblöndunarefni
• d2w breyt ir plastpokunum að líf tíma 
 þe irra loknum svo að þe ir samlagist 
 nát túrunni á sama hát t og laufblað

Við bjóðum uppá alls kyns gerðir af 
umhverfisvænum plastpokum. Íslensk plastfyrirtæki 
sem vilja gerast umhverfisvænni geta jafnframt 
fengið hjá okkur íblöndunarefni.

Pokar í
s töðluðum stærðum

eða 
séráprentaðir
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HEIMILISM ATU R

Tímalaus máltíð
ORA Heimilismatur lætur tímann og hjartað ráða för því réttirnir eru tilbúnir 

á aðeins örfáum mínútum. Ljú�engir, hollir og �ölbreyttir réttir fyrir alla �ölskylduna.

Ding og maturinn er tilbúinn.

V
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Talið er að á heimsvísu séu um 5% 
barna með athyglisbrest með of-
virkni, eða ADHD. Þar eru strákar 
í meirihluta, eða um tvöfalt fleiri 
en stelpur. Helstu einkenni ADHD 
eru athyglisbrestur, ofvirkni og 
hvatvísi. Algengast er að einstakl-
ingar með ADHD greinist fyrir 7 
ára aldur. Í meðferð vegna ADHD 
er leitast við að draga úr einkenn-
um og hafa lyfjameðferð og atferl-
ismótun verið helstu meðferðarúr-
ræðin. Með aukinni eftirspurn eftir 
öðrum meðferðarúrræðum og frek-
ari rannsóknum gæti það breyst.

Getur mataræði haft áhrif á 
einkenni barna með ADHD?

Haustið 2013 hófst undirbúningur 
við forrannsókn á áhrifum mataræðis 
á börn með ADHD á vegum Rann-
sóknastofu í næringarfræði (RÍN) við 
Landspítala og Háskóla Íslands, og 
Barna- og unglingageðdeild Land-
spítalans (BUGL). Rannsóknin er 
íhlutandi og felst í því að skoða áhrif 
tvennskonar mataræðis á einkenni 
ADHD, það er fjölbreytts fæðis ann-
ars vegar og fábreytts fæðis hins veg-
ar. Í þessari forrannsókn var sérstök 
áhersla lögð á að meta fylgni þátttak-
enda við mataræðishluta rannsóknar-
innar og upplifun þeirra af þátttöku. 

Fjölbreytt fæði
Fjölbreytt fæði felst í því að fylgja al-
mennum ráðleggingum Embættis 
landlæknis um heilsusamlegt mat-
aræði. Þar er lögð áhersla á að velja 
næringarríkan mat og lítið unnar 
matvörur. Dönsk yfirlitsgrein frá ár-
inu 2012 tók saman rannsóknir sem 
gerðar hafa verið á tengslum mat-
aræðis og einkenna ADHD. Þar er 
farið yfir hugsanleg áhrif sykurs, 
sætuefna og litarefna í mat, en í dag 
þarf til dæmis að merkja þær vörur 
sérstaklega sem innihalda litarefni 
sem geta haft neikvæð áhrif á at-
hafnasemi og einbeitingu barna. Auk 
þess hafa sumar rannsóknir sýnt að 
hugsanlega geti dregið úr ADHD 
einkennum sé hugað betur að mat-
aræði barna sem skortir ákveðin nær-
ingarefni, á meðan aðrar rannsóknir 
sjá ekki slík tengsl. Í þessu samhengi 
hefur til dæmis verið rætt um járn, 
sink og omega-3 fitusýrur, en þó ekki 
í magni umfram það sem er að finna 
í heilsusamlegu íslensku mataræði.

Fábreytt fæði
Fábreytt fæði er að hluta byggt á 
brotthvarfsmataræði sem er notað er 

til að greina fæðuofnæmi þegar engar 
aðrar skýringar fást. Mataræðið inni-
heldur sem fæsta þekkta ofnæmis- 
eða óþolsvalda og er fylgt í 3-5 vikur. 
Ef barn svarar þessu tímabili með 
breytingu á einkennum tekur við 
endurkynningarferli þar sem reynt er 
að finna út hvað það er sem veldur 

þessum breytingum. Fábreytta fæðið 
er því ekki meðferðin sjálf, heldur 
mataræðið sem verður til eftir endur-
kynningarferlið. Tólf rannsóknir hafa 
verið gerðar á fábreyttu fæði og 
ADHD og eru vísbendingar um að 
slíkt mataræði geti dregið úr ADHD 
einkennum hjá sumum börnum en 

ekki öllum. Í þessu samhengi hefur 
verið rætt um fæðuóþol, gegndræpan 
þarm og þarmaflóruna sem hugsan-
lega skýringu.

Samantekt
Rannsókn sem þessi gæti gefið vís-
bendingu um hvort fleiri meðferðar-

úrræði séu hugsanleg fyrir börn með 
ADHD eða sem viðbótarmeðferð til 
að auka vellíðan. Vonir standa til að 
forrannsókninni ljúki á þessu ári og 
niðurstöður verði birtar á næsta ári.

Höfundar eru Elínborg Hilmarsdóttir, 
meistaranemi í næringarfræði og Freydís 
Guðný Hjálmarsdóttir næringarfræðingur.

Veigamesta bók um næringarfræði 
sem gefin hefur verið út á íslensku. 
Bókin, sem nú kemur úr í 3. út-
gáfu er 376 síður, litprentuð og 
hana prýða meira en 250 ljós-
myndir ásamt fjölda skýringar-
mynda og teikninga.

Uppbygging bókarinnar

1. kafli
Fjallað er um viss grunnatriði nær-
ingarfræðinnar eins og hlutfall orku-
efna, orkugildi, orkuþörf og ráðlagða 
dagskammta. Einnig er vitnað í ráð-
leggingar um mataræði og næringar-
efni. Í viðauka er að finna töflu sem 
hefur að geyma upplýsingar um ráð-
lagða dagskammta (RDS) af ýmsum 
næringarefnum.

2. kafli
Fjallað um orkuefnin – kolvetni, fitu 
og prótein, sem og trefjaefni. Í við-
auka er fjallað sérstaklega um melt-
ingu, alkóhól, sykur og gervisætuefni.

3. kafli: 
Fjallað um vatn og steinefni þar sem 
farið er ofan í saumana á hlutverkum 
hvers efnis, skorts- og eitrunarein-
kennum og í hvaða fæði hvert efni er 
helst að finna. Í viðauka er fjallað um 
beinþynningu.

4. kafli
Fjallað um vítamín þar sem hlutverk 
hvers vítamíns, er skýrt, einnig 
skorts-, og eitrunareinkenni og í 

hvaða fæði tiltekið vítamín er helst að 
finna. Einnig er saga hvers vítamíns 
lauslega rakin. Í viðauka er fjallað um 
neyslu vítamína og steinefna í fæðu-
bótarformi.

5. kafli
Fjallað er um offitu. Hugað er að 
mögulegum ástæðum offitu og til 
hvaða ráða unnt er að grípa gegn 
henni. Í viðauka er fjallað um 
„óhefðbundnar megrunaraðferðir 
(sumar varhugaverðar)“ og kennir 
þar margra grasa enda hafa ógrynni 
„töfraleiða“ til megrunar átt upp á 
pallborðið hjá Íslendingum á liðnum 

árum. Meðal annars eru megrunar-
bókmenntir skoðaðar og gerð grein 
fyrir margs konar megrunarafurðum 
megrunarleiðum. Einnig er í viðauka 
hugleitt hvað þarf að gera til að missa 
hálft kíló af fitu, hvaða áhrif svelti 
hefur á mannslíkamann og út á hvað 
lágkolvetna mataræðiskúrar (megrun-
arkúrar) ganga.

6. kafli
Fjallað er um vandamálið að vera 
magur. Fyrst eru teknar fyrir mögu-
legar ástæður þess að vera magur án 
þess að þjást af svokölluðum átrösk-
unarsjúkdómum og gefnar upplýs-

ingar um hvernig best er að bæta á 
sig holdum. Þar á eftir er rætt um át-
röskunarsjúkdómana lystarstol og lo-
tugræðgi og fjallað um ástæður, af-
leiðingar og meðferðarleiðir. Í við-
auka kaflans er fjallað um afeitrun 
sem margir þekkja undir nafninu 
„detox“.

7. kafli
Fjallað er um hjarta- og æðasjúk-
dóma, háþrýsting, sykursýki, melt-
ingarvandamál, ofnæmi og óþol og 
krabbamein. Í viðauka er fjallað um 
jurtafæði og andoxunarefni.

8.kafli
Fjallað er um íþróttir og næringu. 
Gerð er grein fyrir heppilegu mat-
aræði íþróttamanna, bæði þeirra sem 
stunda „létta“ og „erfiða“ þjálfun. Í 
viðauka er fjallað um íþróttir og 
fæðubótarneyslu sem og neyslu ólög-
legra frammistöðubætandi efna.

9.kafli
Hér er að finna ítarlegt neyslukerfi 
þar sem tilgreindar eru hitaeiningar 
fjölda afurða. Miðað er við magn sem 
allir þekkja svo sem desílítra, grömm, 
matskeiðar, stykki og svo framvegis. 
Einnig eru upplýsingar um hvernig 
hitaeiningarnar skiptast niður á orku-
efnin. Í viðauka má finna átta 
„dæmadaga“ sem reiknaðir eru út 
með því að notast við neyslukerfið.

Höfundur er næringarfræðingur. 

Ólafur G. Sæmundsson.

Ólafur G. Sæmundsson

Lífsþróttur – næringarfræði 
fróðleiksfúsra

Elínborg Hilmarsdóttir. Freydís Guðný Hjálmarsdóttir.

Elínborg Hilmarsdóttir og Freydís Guðný Hjálmarsdóttir

Mataræði og ADHD
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 // 1 Grand salat // 1 rauð paprika 
// 2 cm engifer  // 2 lúkur frosinn mangó (eða ferskur) 

// safi úr ½ sítrónu // 4 dl kalt vatn
Allt sett í blandara og blandað vel

LAUFLÉTTUR

 // 1 knippi pottasalat, t.d. Grand-, Endive- eða íssalat  
 // 2 stilkar sellerí // 1 avókadó // 2 gulrætur 

// 2 epli (helst lífræn)  // 4 dl kalt vatn // handfylli af klökum
Allt sett í blandara og blandað vel

SPRÆKUR

// 75 g fjallaspínat // ½ rófa (um 70 g) // 1 avókadó
// 4 dl Engifersafi // handfylli af klökum

Allt sett í blandara og blandað vel

SIGGI FRÆNDI

 
 // 3 stór grænkálsblöð (eða 2 lúkur af dökkgrænu salati) 

// 2 lúkur hvítkál (án kjarna) // 2,5 cm engifer 
// 2 lúkur frosinn ananas // 5 dl kalt vatn

Allt sett í blandara og blandað vel

YNDI

 
// 3 meðalstórar gulrætur // 1 paprika, rauð 

eða gul // 2 afhýddar appelsínur // 3 cm engifer 
// 5 dl kalt vatn // handfylli af klökum 
Allt sett í blandara og blandað vel

SÓLSTAFIR

 // ½ rófa (um 120 g) eða hnúðkál // 2 lúkur kínakál 
// 3 meðalstórar gulrætur // 2 lúkur frosinn ananas 
// 1 handfylli af frosnum/ferskum hindberjum eða 

blönduðum berjum // 4 dl kalt vatn
Allt sett í blandara og blandað vel

SUMARKVEÐJA

      

www.islenskt.is

Sjáðu fleiri uppskriftir að gómsætum 
grænmetisþeytingum á heimasíðunni okkar.

– HÖFUNDUR UPPSKRIFTA MARGRÉT LEIFSDÓTTIR LJÓSMYNDIR HARI –
ÍSLE

N
SK

A
 SIA.IS SFG

 67466 04/14

GRÆN ORKA Í GLASI
HOLLIR ÞEYTINGAR MEÐ ÍSLENSKU GRÆNMETI
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Frumkvöðlafyrirtækið FinNes ehf. hyggur á almenna markaðsetningu á 
nýstárlegum æfingadrykk á næstu vikum sem hefur verið í prufusölu og 
kynningu í rúmt ár undir nafninu KoPrA. Drykkurinn inniheldur allt í 
senn kolvötn, prótín og amínósýrur – eins og skýrt kemur fram á 
pakkningum, auk annars svo sem kreatíns, salta og kaffíns. Tilkynningu 
á merkingu vörunnar til Matvælastofnunar var svarað með athugasemd á 
þá leið að merkja bæri kolvötn (glúkósa á ýmsu formi), sem varan 
inniheldur sem kolvetni enda orðið kolvötn hvergi á orðalistum 
stofnunarinnar.

Við, stofnendur og forsvarsmenn 
FinNes, höfum fullan skilning á 
skammsýni skriffinnskunnar, sem 
byggir á því sem fyrir er – að það sé 
satt og rétt. Hafi rangindi komið 
fram ættu þau að vera þegar leiðrétt. 
En hvað skal gera ef rangindi eru áð-
ur óþekkt eða óleiðrétt? Undirritaðir, 
rétt eins og Alþingi, iðnaðarráðherra 

og Orkustofnun, vona að aðal upp-
sprettulind kolvetnis á Íslandi sé að 
finna á Drekasvæðinu (sbr. Kolvetn-
isrannsóknasjóður) og um leið að afar 
lítið sé af því í matvælum þar sem 
það er síður en svo lífsnauðsynlegt.

Rangnefni leiðrétt
Fræðasamfélagi, markaðsaðilum og 
opinberum stofnunum ætti öllum að 
vera í mun að orð og skilgreiningar 
hafi skýra og gagnsæja merkingu, til 
að forðast misskilning, óþarfa flækjur 
og villur. Öll umræða um hingað til 
svokölluð kolvetni (réttnefnd kol-
vötn) í fæðu hefur löngum verið 
hrjáð af villandi samsetningu orðsins 
og óvandaðri notkun á undirflokkum 
efnafræðilega hugtaksins, sérstaklega 
er lýtur að matvælum og næringu. 
Þessu er vert að gefa gaum og gera 
bragarbót á.

Svo byrjað sé á að rýna orðheng-
ilsháttinn, þá er nærtækast að vísa í 
efnafræðilega samsetningu viðfangs-
efnisins. 

  Kolvetni (e. hydrocarbon; 
hydro = vetni, carbon = kol-
efni) eru stök eða samtengd 
kolefni, að mestu þakin ein-
göngu vetni. Dæmi um slíkt 
eru jarðolíur og -gös eða alkan-
ar, paraffín og vaselín. 

  Efnabyggingu kolvatna má hins 
vegar lýsa sem kolvetnakeðju 
með áföstum alkóhólhóp á 
hverjum hlekk (sem einnig má 
líta á sem vatnshópa sem hafa 
glatað öðru vetni sínu við teng-
inguna). Hlutfall vetnis á móti 
súrefnissameindum í kolvötn-
um er að jafnaði það sama og í 
vatni, 2:1 og því hægt að lýsa 
kolvötnum með formúlunni 
C

m
(H

2
O)

n
, þ.e. kolefni með 

vötnum en ekki vetni.
Ruglingurinn heldur svo áfram 

þegar fólk í viðleitni sinni til að forð-
ast orðið kolvetni hefur notað orðið 
sykrur í staðinn, til að lýsa kolvatna-
hugtakinu, þegar í reynd sykrur eru 
aðeins hlutmengi kolvatna. 

Kolvetni eru ekki lífsnauðsynleg
Kolvetni eru ekki lífsnauðsynleg 
mannskepnunni og heldur ekki kol-

vötn! En FinNes ehf. kýs að nota þau 
í KoPrA í ákveðnum tilgangi (fyrir 
orku, til að kalla fram insúlín og bæta 
vökvabúskap) og þá undir réttu 
nafni.

Hannes Þórður Þorvaldsson er 
lyfjafræðingur og Finnur Freyr Eiríksson er 
doktorsnemi í líf- og læknavísindum við 
Háskóla Íslands.

Hannes Þórður Þorvaldsson. Finnur Freyr Eiríksson.

„Öll umræða um hingað til svokölluð kolvetni (réttnefnd kolvötn) í fæðu hefur löngum 
verið hrjáð af villandi samsetningu orðsins,“ segja greinarhöfundar.

Hannes Þórður Þorvaldsson og Finnur Freyr Eiríksson 

Kolvetni eða kolvötn?

Pastella grænmetispasta er frábær nýjung! Um er að ræða glænýja tegund 
af fersku pasta þar sem fersku grænmeti hefur verið bætt í pastadeigið. 
Grænmetisinnihaldið í Pastella grænmetispasta er 40% - en þrátt fyrir 
það er bragðið og áferðin sú sama og á hefðbundnu fersku pasta. Þetta er 
frábær og auðveld lausn fyrir þá sem eru að reyna að bæta meira græn- 
meti inn í mataræðið, og ekki síður góð leið fyrir foreldra til að fá börnin til 
að borða meira grænmeti. Pastella grænmetispasta hefur fengið frábærar 
viðtökur á Norðurlöndunum og er nú loks komið til Íslands. Það kemur í stað 
fyrir hefðbundið pasta í uppáhalds pastaréttinum þínum eða sem með- 
læti með hvaða mat sem er. Pastað er stútfullt af góðum næringarefnum og 
inniheldur m.a. 12-14% prótein eftir tegundum. Pastella grænmetispasta 
kemur í þremur spennandi bragðútgáfum: Með gulrótum, með blómkáli 
og með brokkoli og baunum. Einnig tekur það einungis eina mínútu að 
sjóða Pastella grænmetispasta sem hentar sérstaklega vel í hversdags- 
amstrinu. Þú finnur Pastella grænmetispasta í kælinum í verslunum Hag-
kaupa, í Fjarðarkaupum, Nettó og verslunum Úrvals.

Pastella grænmetispasta -  
Girnileg og holl nýjung!
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Ýmis efni önnur en næringarefni 
eru í matnum okkar. Sum þeirra 
geta verið skaðleg heilsu manna. 
Efni (e. chemicals) berast í matvæli 
úr ýmsum áttum s.s. úr umhverf-
inu eða vegna notkunar þeirra við 
ræktun eða vinnslu.

Aðskotaefni
Aðskotaefni eru í, eða komast í mat-
væli af mismunandi ástæðum. Sum 
þeirra berast úr umhverfinu vegna 
iðnaðar, s.s. díoxín og fleiri þrávirk 
lífræn efni og önnur eru tilkomin 
vegna náttúruhamfara eins og eld-
gosa, t.d. flúor og þungmálmar. Að-
skotaefni geta borist í matvæli því 
þau eru notuð við framleiðslu þeirra. 
Dæmi um slík efni eru leifar af dýra-
lyfjum og plöntuvarnarefnum, s.s. 
skordýraeitur og illgresiseyðar. Þá 
geta efni borist í matvæli úr umbúð-
um og öðrum snertiefnum matvæla 
og enn önnur geta myndast við 
vinnslu s.s. akrýlamíð sem verða til 
við brúnun/ristun ákveðinna mat-
væla við háan hita. Efni geta einnig 
verið til staðar eða myndast í matvæl-
um af náttúrulegum ástæðum við 
ákveðin skilyrði s.s. mycotoxin í 
kornvörum, histamín í fiski og sólan-
ín í kartöflum.

Mælingar á aðskotaefnum 
og utanumhald

Árlega eru mæld aðskotaefni í um 
1300 sýnum af matvælum, tengt eft-
irliti og vöktun Matvælastofnunar. 
Þar ber helst að nefna mælingar á 
leifum af plöntuvarnarefnum í ávöxt-
um og grænmeti og aðskotaefnum í 
dýraafurðum, m.a. lyfjaleifar, óleyfi-
leg vaxtaaukandi efni, þungmálmar 
og klórlífræn efni. Auk þess eru gerð-
ar mælingar á aðskotaefnum í fóðri.

Hingað til hafa niðurstöður rann-
sókna borist í einföldum skjölum og 
þannig eru þau geymd. Ekki eru til 
gagnagrunnar hjá Matvælastofnun 
sem halda utan um niðurstöður þess-
ara rannsókna. Þegar kalla þarf eftir 
gögnum og niðurstöðum mælinga, af 
ýmsum ástæðum, fer mikill tími og 
vinna í að taka þau saman. Þörfin á 
því að byggja upp gagnagrunn til ut-
anumhalds hinna fjölmörgu mælinga 
sem gerðar eru á opinberum vett-
vangi er því mikil.

Gögn í samevrópska gagnagrunna
Niðurstöður íslenskra mælinga á 
varnarefnaleifum í ávöxtum og græn-
meti eru árlega sendar Matvælaörygg-
isstofnun Evrópu (EFSA) þar sem 
þau fara í gagnagrunn EFSA sem 
geymir samskonar niðurstöður frá 
öllum Evrópusambandslöndunum 
auk Íslands og Noregs. EFSA gefur 
árlega út skýrslu um niðurstöðurnar 
og notar þær í rannsóknartilgangi t.d. 
til að meta áhrif efnanna og hvort 
breyta þurfi leyfilegum hámarksgild-
um. Í farvatninu er að setja niður-
stöður mælinga á lyfjaleifum í dýraaf-
urðum í samskonar ferli.

Heilsa – Gagnagrunnur 
um lyfjanotkun í búfé

Eins og áður kom fram eru lyfjaleifar 
einn flokkur aðskotaefna sem geta 
borist í matvæli. Á vegum Matvæla-
stofnunar er rekinn gagnagrunnurinn 
Heilsa. Í Heilsu skrá dýralæknar 

lyfjagjöf niður á einstaka gripi auk 
þess sem skráningar bænda í eigin 
skýrsluhaldskerfum birtast í Heilsu. Í 
dag er skylt að skrá alla lyfjagjöf í 
nautgripi og hross, en skráning í 
sauðfé er valkvæð. Listar yfir gripi 
sem ekki má slátra eru keyrðir úr 
Heilsu daglega og sendir sláturhúsum 
til að koma í veg fyrir að kjöt af dýr-
um sem nýlega hafa fengið lyf komist 

í neyslu. Væntanlega verður gagna-
grunnurinn Heilsa þróaður áfram 
fyrir allar tegundir búfjár. 

Efni sem viljandi eru sett í matvæli 
Auk aðskotaefna eru í matvælum efni 
sem er blandað í viljandi til að fá 
fram sérstaka eiginleika t.d. aukefni 
og bragðefni. Aukefni og bragðefni 
má ekki nota í matvæli nema þau 
hafi verið sérstaklega leyfð. Leyfis-
veitingar fara fram á Evrópuvettvangi 
og eru háðar áhættumati. Tilvist 
þessara efna í matvælum ætti því ekki 
að vera skaðleg heilsu manna sé farið 
að reglum og neytendur velji fjöl-
breytta fæðu. Notkunarskilyrði efn-
anna eru endurmetin reglulega, sér-
staklega ef fram koma nýjar upplýs-
ingar. Evrópusambandið heldur úti 
gagnagrunni um leyfilega notkun 
auk efna og bragðefna. Þar má finna 
hvaða aukefni og bragðefni eru leyfi-
leg í hvaða matvæli, og ef við á, í hve 
miklu magni.

Höfundur er með meistarapróf í 
lífefnafræði og starfar hjá Matvælastofnun.

Katrín Guðjónsdóttir

Gagnagrunnar um aðskotaefni og önnur 
„efni“ í mat – hvar eru þeir?

Matvæladagur MNÍ 2015

Börn verja stórum hluta dagsins í 
leik- og grunnskóla og frístund-
astarfi. Rannsóknir hafa sýnt að vel 
nærð börn eiga auðveldara með að 
einbeita sér og að mataræði getur 
haft áhrif á lærdómsgetu, námsár-
angur og hegðun. Góð næring 
skiptir því miklu máli í skóla- og 
frístundastarfi. Leikskólabörn fá 
allt að 70% af orkuþörf dagsins 
fullnægt á leikskólanum. Grunn-
skólabörn fá u.þ.b. 30% af orku-
þörf dagsins fullnægt í hádegismat 
í skólanum og börn sem fá síðdeg-
ishressingu í frístund að auki fá 
u.þ.b. 50% af orkuþörf dagsins 
fullnægt í skóla og frístund. Skóla- 
og frístundasvið Reykjavíkurborg-
ar þjónustar um 20.000 börn á 
aldrinum 2-16 ára í leikskólum, 
grunnskólum og frístundastarfi. 
Leitast er við að bjóða upp á mál-
tíðir í samræmi við ráðleggingar 
Landlæknisembættis. Mikilvægt er 
að til sé gagnagrunnur með að-
gengilegum og áræðanlegum upp-
lýsingum um næringarinnihald 
matvæla. Einnig er mikilvægt að til 
séu næringar- og reikniforrit svo 
hægt sé að sýna samsetningu og 
innihald máltíða sem standa til 
boða á skóla- og frístundatíma og 
skoða næringarinnihald máltíða. 

Næringar- og reikniforrit
Til að reikna næringargildi máltíða 
og skoða samsetningu hefur verið 
notað forrit sem er matar- og inn-
kaupavefur. Uppskriftum og mat-

seðlum er safnað saman í gagnagrunn 
og næringargildi reiknað. Næringar-
upplýsingar koma úr ISGEM gagna-
grunninum og að auki eru settar inn 
upplýsingar um vörur eins og þær 
koma frá framleiðanda eða innflytj-
anda. Hægt er að setja innihaldslýs-
ingar og mynd af hverri vöru. Upp-
lýsingarnar eru notaðar til að skoða 
samsetningu orkuefna og næringar-
gildi máltíða og einnig til að skoða 
einstakar vörur og samsetningu. 
Næringarskífa sýnir skiptingu orku-
efna og tafla sýnir helstu næringar-
efni. 

Hægt er að búa til uppskriftir úr 
vörulista og sjá næringargildi máltíð-
arinnar. Máltíðum er svo raðað á 
daga og forritið reiknar út meðal 
næringarinnihaldið fyrir eina viku í 

senn. Einnig er hægt að skoða hvern 
dag fyrir sig og skoða hverja upp-
skrift og innihald hennar. Næringar-
upplýsingar miðast við einn skammt. 
Forritið reiknar út magn hráefna 
miðað við þann fjölda sem er skráður 
í mat í hverjum skóla. Hægt er að 
birta samsetningu máltíða á vefsvæði 
og birta á heimasíðu skólanna.

Höfundur er næringarfræðingur og 
gæðastjóri mötuneytisþjónustu skóla- og 
frístundasviðs Reykjavíkur.

Helga Sigurðardóttir.

Helga Sigurðardóttir 

Næringargildi skólamáltíða

Matvæladagur 
MNÍ 2015

Katrín Guðjónsdóttir.
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Mikilvægt er að bakarí hafi upp-
lýsingar um vörur sínar fyrir neyt-
endur, rétt eins og allir aðrir mat-
vælaframleiðendur. En til þess að 
lítil fyrirtæki eins og bakarí geti 
uppfyllt kröfur um merkingu mat-
væla þarf að vera til verkfæri sem 
auðvelt er í notkun og er hag-
kvæmt, bæði hvað varðar tíma og 
kostnað.

Hvað er Labak?
Labak er gagnagrunnur og reiknifor-
rit sem allir félagar í Landssambandi 
bakarameistara hafa aðgang að. 
Rannsóknarþjónustan Sýni ehf. sá 
um uppsetningu á gagnagrunninum 

árið 2008 og sér um að viðhalda 
honum. Gagnagrunnurinn er í sí-
felldri endurnýjun þar sem ný hráefni 
og hráefnablöndur koma á markað-
inn, innihald hráefnablandna breytist 
og aðrar detta út af markaði.

Tilgangurinn með Labak gagna-
grunninum var að hvert og eitt bak-
arí gæti sparað sér aðkeypta vinnu við 
að reikna út innihaldslýsingar og 
næringargildi í sínum vörum og 
starfsfólk bakaríanna geti gert það 
sjálft á einfaldan hátt.

Upplýsingar um hráefnin
Í gagnagrunninum er öllum hráefn-
um og hráefnablöndum sem bakarí 
nota í sínar framleiðsluvörur safnað 
saman. Upplýsingar eru sóttar í ÍS-
GEM gagnagrunninn sem geymir 
upplýsingar um efnainnihald mat-
væla sem eru á íslenskum markaði, ef 
þær eru til, en aðrar upplýsingar um 
hráefni og hráefnablöndur koma 
beint frá birgjum. Sýni ehf. sér svo 
um að færa upplýsingarnar inn í La-
bak á réttan hátt. 

Virkni og mikilvægi 
gagnagrunnsins

Hvert og eitt bakarí er með sitt lok-
aða notendasvæði, þar sem þau vista 
sínar uppskriftir. Forritið reiknar 
sjálfkrafa innihaldslýsingu og næring-
argildi út frá uppskriftinni og setur 
það svo upp á þæginlegan hátt sam-
kvæmt reglugerð um merkingu mat-
væla. Forritið feitletrar einnig of-
næmis- og óþolsvalda og heldur utan 
um ýmsar aðrar upplýsingar s.s. 
þyngd vöru, bökunartíma, fjölda 
bökunareininga og margt fleira, sem 
auðveldar utanumhald uppskrifta. 
Forritið hefur einnig yfirsýn yfir 
hvaða hráefni eru í notkun og auð-
veldar því rekjanleika og þar með ör-
yggi matvælanna.

Labak er orðin ómissandi hluti af 
rekstri bakaría á Íslandi og hjálpar 
þeim að viðhalda réttum upplýsing-
um um vörur sínar á einfaldan hátt.

Höfundur er meistaranemi í næringarfræði 
og starfar sem gæðastjóri hjá Gæðabakstri 
ehf.

Lilja Rut Traustadóttir. 

Lilja Rut Traustadóttir 

Hvað er í brauði og brauðvörum?
Labak – Gagnagrunnur fyrir bakarí

Ljósm. Sigrún Magnúsdóttir.

Ljósm. Sigrún Magnúsdóttir.

Matvæladagur MNÍ 2015
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PÖKKUNARLAUSNIR
ALLT Á EINUM STAÐ FYRIR ATVINNUMENN OG HEIMILI

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

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

Skoðaðu vörulistann okkar á www.samhentir.is LÍMMIÐAPRENTUN
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ÍSGEM veitir upplýsingar um nær-
ingarefni í matnum sem Íslending-
ar borða. ÍSGEM er sem sagt Ís-
lenski gagnagrunnurinn um efna-
innihald matvæla. Fjölmargir ein-
staklingar hafa áhuga á hollu mat-
aræði og þar með næringarefnum í 
matnum. Þeir sem glíma við offitu, 
sykursýki og ýmsa sjúkdóma þurfa 
að nota upplýsingar um efnin í 
matnum. Upplýsingarnar eru 
nauðsynlegar við næringarráðgjöf 
og rannsóknir og matvælaiðnaður-
inn nýtir upplýsingarnar við vöru-
þróun og merkingar. Matvörur á 
markaði eru fjölmargar, næringar-
gildi þeirra getur breyst og nýjar 
matvörur bætast við. Mikil vinna 
liggur því að baki því að alltaf séu 
fáanlegar upplýsingar um næring-
argildi þeirra matvara sem fólk 
neytir. 

Hvar er hægt að finna upplýsingar?
ÍSGEM er í umsjón Matís ohf. og 
eru upplýsingar úr gagnagrunninum 
gerðar aðgengilegar á vefsíðunni mat-
is.is. ÍSGEM varð til fyrir tæpum 30 
árum vegna þess að reikna þurfti 
neyslu Íslendinga á næringarefnum 
og þróa ráðgjöf um heilsusamlegt 
mataræði. Frá þessum tíma hefur 
orðið til talsverð þekking á næringar-
efnum í íslenskum matvælum og 
upplýsingum hefur verið bætt í ÍS-
GEM. 

Í flestum löndum eru til gagna-
grunnar sem þjóna svipuðu hlutverki 
og ÍSGEM. Þetta á sérstaklega við 
um Evrópu en þar hafa þessir gagna-
grunnar þróast meðal annars vegna 
fjárveitinga úr styrkjum úr rann-

sóknasjóðum. Tekinn hefur verið 
saman staðall fyrir gagnagrunnana en 
notkun staðalsins gerir til dæmis 
mögulegt að nýta erlend gögn á Ís-
landi fyrir innflutt matvæli. Matís 
hefur tekið þátt í þessu alþjóðlega 

starfi og tekist hefur að búa til um-
gjörð um ÍSGEM sem mætir al-
þjóðlegum kröfum. En hvernig 
hefur tekist að fylgja þessari 
þróun eftir?

Hver er staðan?
Staðan er sú að ÍS-
GEM hefur lítið 
verið uppfærður 
síðustu árin þótt 
búið sé að þróa 
umgjörðina vel 
samkvæmt ströng-
ustu kröfum. 
Efnamælingar á 
venjulegum matvæl-
um hafa einnig dreg-
ist mikið saman. Skýr-
ingin er sú að gagna-
grunnar eins og ÍSGEM 
eru skilgreindir sem innviðir 
samfélaga og rannsóknastyrkir 
eru ekki veittir til slíkra viðfangs-
efna. Upplýsingar um næringarefni í 
mat eru álitin opinber gögn og þró-
unin í flestum löndum er sú að þess-
ar upplýsingar eru látnar í té án end-
urgjalds. Í Evrópu sjá opinberir aðilar 
um rekstur innviða og svo þarf einnig 
að vera á Íslandi. Verkefnavæðingu 
hefur verið hrint í framkvæmd víða í 
þjóðfélaginu og er Matís gott dæmi 

um verkefnavæðinguna. Öll starf-
semin byggist á tekjum einstakra 
verkefna frá sjóðum og samningum. 
ÍSGEM er því verkefni sem lætur í té 
upplýsingar en hefur ekki tekjur. Þar 

af leiðandi er ekki hægt að vinna við 
uppfærslu ÍSGEM. 

Ný reglugerð um miðlun 
upplýsinga um matvæli til 

neytenda hefur tekið 
gildi. Meðal nýmæla í 

reglugerðinni er að 
skylt verður að 
merkja næringar-
gildi flestra mat-
vara frá desember 
2016. Reglugerð-
in heimilar að 
notuð séu al-
mennt staðfest og 
viðurkennd gögn 

til að reikna nær-
ingargildi. Þetta 

kallar á að ávallt séu 
fáanleg gögn sem eru 

yfirfarin og uppfærð. 
Augljóslega er sparnaður að 

því að ekki þurfi að vinna þess-
ar uppfærslur á mörgum stöðum. 

Niðurstaðan er því sú að opinberir 
aðilar ættu að kosta rekstur ÍSGEM. 

Höfundur er matvælafræðingur og starfar 
sem verkefnastjóri hjá Matís ohf. Hann 
hefur unnið við Íslenska gagnagrunninn 
um efnainnihald matvæla (ÍSGEM) frá 
upphafi og margvísleg verkefni tengd 
matvælum.

Ólafur Reykdal. Ljósm. MATÍS.

Ólafur Reykdal 

Hvers konar fyrirbæri er ÍSGEM – 
Íslenski gagnagrunnurinn um 
efnainnihald matvæla?

Ljósm. MATÍS.

Brauðhúsið Grímsbæ.
Efstalandi 26 • Sími 568 6530

Lífrænn bakstur 
alla virka daga

Næringarrík og bragðgóð súrdeigs-
brauð úr heilkornamjöli

Matvæladagur MNÍ 2015

Ljósm. Stockphoto.
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Eldhús og matsalir Landspítala 
hafa notað AIVO 2000 næringar- 
og máltíðakerfi frá árinu 2012 en 
þá var skipt út margra ára gömlu 
kerfi, Kostplan framleiðsla og 
Kostplan næring. Gagnaflutning-
urinn á milli kerfanna gekk að 
mestu leyti vel og líklega var það 
þrekvirki miðað við hvað Kostplan 
var orðið barn síns tíma og byggði 
á gömlum grunni.

AIVO 2000 er notað mjög víða í 
Svíþjóð og Danmörku, aðallega á 
sjúkrahúsum, skólum og elliheimil-
um þar sem það hentar mjög vel til 
að halda utan um fæðutegundir, nær-
ingarútreikninga, matseðla, innkaup 
og samskipti við deildir.

AIVO 2000 notar ÍSGEM gagna-
grunninn ásamt þeim fæðutegundum 
sem við hjá eldhúsinu setjum sjálf inn 
í grunninn eftir þörfum. Upplýsingar 
um þær fæðutegundir eru teknar af 
umbúðum matvæla, sérstökum upp-
lýsingablöðum sem og af heimasíðu 
framleiðandans. AIVO heldur ekki 
utan um grunna er snúa að eiturefn-
um eða aðskotaefnum né er atvika-
skráning tengd kerfinu, en slík skrán-
ing fer fram í kerfinu eSmiley sem 
eldhúsið hefur nýlega tekið í notkun. 

Eins og áður er getið heldur 
AIVO 2000 utan um næringargildi- 
og innihald fæðutegunda, uppskriftir, 
næringarútreikninga, matseðla, mál-
tíðir og máltíðasamsetningu, auk þess 
sem gerð er framleiðsluáætlun og tek-
in út ýmiss konar tölfræði. Deildir 
spítalans panta allar máltíðir gegnum 
AIVO pöntunarsíðu sem er tengd 
AIVO 2000 kerfinu. Þetta gerir 
starfsfólki deilda m.a. kleift að bjóða 
sjúklingum að velja af matseðli. Þar 
getur það einnig skoðað matseðil vik-
unnar og sett inn ýmis frávik eða sér-
óskir.

Með tilkomu AIVO næringar- og 
máltíðakerfisins hefur þjónusta við 
sjúklinga aukist og auðveldar það 
deildum að panta máltíðir sem henta 
hverjum sjúklingi. Þar með erum við 
að stuðla að bættu næringarástandi 
sjúklinga á LSH og minnka sóun á 
mat. Það, að hafa möguleika á að 
velja mat, eykur líkur á að sjúklingi 
líki sá matur sem hann fær og nærist 
þar með betur.

Deildir spítalans panta matvæli í 
gegnum Oracle kerfið en það kerfi er 
ekki tengt við AIVO á neinn hátt.

Unnið er að tengingu milli AIVO 

og sjúklingakerfisins SÖGU sem yrði 
mikil hagræðing ásamt auknu öryggi 
í skráningu sjúklinga og vonandi 
mun það verða að veruleika í náinni 
framtíð. 

Höfundar eru Vigdís Stefánsdóttir, 
deildarstóri eldhús – matsala LSH og Fríða 
Rún Þórðardóttir, næringarfræðingur, 
næringarráðgjafi eldhús – matsala LSH

Reglugerðir um matvæli kveða 
skýrt á um rétt neytenda til ör-
uggra matvæla og nákvæmra og 
réttra upplýsinga. Innan Evrópu-
sambandsins og víðar erlendis veita 
umbúðamerkingar ítarlegar upp-
lýsingar um innihald og samsetn-
ingu matvæla sem auðvelda neyt-
endum að taka upplýsta ákvörðun, 
en hvaðan koma þessar upplýsing-
ar og hversu áreiðanlegar eru þær?

Snemma á 20.öldinni leiddi krafa 
um upplýsingar um næringarinni-
hald til þess að í einstökum löndum 
voru birtar matvælatöflur, sem unnar 
voru úr þeim takmörkuðu gögnum 
sem til voru. Þær töflur þróuðust síð-
ar í næringarefnatöflur í hverju landi 
fyrir sig, sem veittu nákvæmar upp-
lýsingar um þá fæðu sem neytt var í 
hverju landi (þ.e. um orku og nær-
ingarefni svo sem prótein, kolvetni, 
fitu, vítamín og steinefni). Bresku 
næringarefnatöflurnar, The Chemical 
Composition of Food, eru víða 
þekktar sem „McCance and Wid-
dowson“ eftir vísindamönnunum 
sem fyrst birtu þær árið 1940. Í þeirri 
útgáfu fullyrtu höfundarnir að 
„þekking á efnasamsetningu matvæla 
sé frumforsenda næringarmeðferðar 
sjúkdóma eða hverskonar megind-
legra rannsókna á næringu manns-
ins.“

Næringarefnatöflur eru notaðar til 
að setja saman fæði af ákveðinni sam-
setningu næringarefna í klínískri 
vinnu (t.d. hafa stjórn á sykursýki, 
meðhöndla offitu, tryggja fullnægj-
andi næringu meðal einstaklinga með 
ofnæmi eða óþol), á stofnunum (t.d. 
skólum, spítölum, fangelsum, dag-

vistunum), og til að skipuleggja 
neyðarvistir. Þær eru notaðar um all-
an heim til að meta næringargildi 
matvæla sem einstaklingar og þjóðir 
neyta, og af matvælaframleiðendum 
til að reikna út upplýsingar sem birt-
ast á umbúðum matvæla. 

Fyrstu næringarefnatöflurnar voru 
eingöngu byggðar á efnagreiningum 
matvælasýna. Eftir því sem fæðu-
framboð þróaðist urðu næringarefna-
töflur sífellt dýrari og erfiðari í fram-
kvæmd. Takmörkuð fjárráð og 
breyttar áherslur leiddu til minni 
þátttöku rannsóknarstofa, úreltra að-
ferða og óáreiðanlegra upplýsinga. 
Hins vegar hefur betri skilningur á 
hlutverki mataræðis í heilsu, og þró-
aðri og flóknari vinnubrögð í næring-
arvísindum, orðið til þess að þörfin 
fyrir ítarlegar og áreiðanlegar næring-
arefnatöflur hefur aldrei verið meiri. 

Haldið er utan um nútímagögn 
um næringarefnasamsetningar með 
margskonar aðferðum. Gögnin inni-
halda ekki aðeins meira úrval mat-
væla og fæðutegunda, heldur einnig 
önnur efni, svo sem lífvirk efni sem 
geta haft jákvæð áhrif á heilsu. Upp-
lýsingar um næringarefnasamsetning-

ar matvæla eru einnig aðgengilegar á 
netinu og nýtast sem fjölþjóðlegir 
gagnagrunnar. 

Höfundur er framkvæmdastjóri þjálfunar 
og samskipta hjá Evrópsku 
upplýsingaveitunni um matvæli, EroFIR 
AISBL. 

Dr. Siân Astley.

Dr. Siân Astley

Merkilegt hversu erfitt það 
getur verið að lýsa tómat

Matvæladagur MNÍ 2015

Matvæladagur MNÍ 2015

Vigdís Stefánsdóttir og Fríða Rún Þórðardóttir 

AIVO 2000 – næringar- og mál-
tíðakerfi í eldhúsi Landspítala

Vigdís Stefánsdóttir. Fríða Rún Þórðardóttir. Landspítali Háskólasjúkrahús. Ljósm. Þorkell.



22 – MATUR ER MANNSINS MEGIN

Stór hluti Íslendinga kom til lands-
ins í morgunkornspökkum á síð-
asta ári á meðan annar hluti þeirra 
synti í sjónum á formi fiska. 
Hljómar vissulega eins og Kafka en 
er satt! Við erum það sem við 
borðum – það er augljóst mál. Efn-
in í matnum ýmist breytast í og 
verða hluti af okkur eða eru skilin 
út ásamt þeim sem þarf að úrelda. 
Við endurnýjumst reglulega. Þess 
vegna ætti okkur að vera umhugað 
um hvaða efni er að finna í þeim 
matvælum sem við neytum.

Í augnablikinu liggja nýlegar upp-
lýsingar um efnainnihald matvæla 
ekki á lausu enda hefur íslenski 
gagnagrunnurinn um efnainnihald 
matvæla (ÍSGEM) ekki verið upp-
færður frá árinu 2011 þegar fór fram 
Landskönnun á mataræði. Gagna-
grunnur um efnainnihald matvæla, 
bæði æskilegra og óæskilegra, er hluti 
af eðlilegum innviðum hvers sam-
félags – jafn sjálfsagður og þjóðskrá í 
okkar heimshluta. Nú er kominn 
tími til að marka skýra stefnu og 
tryggja fast fjármagn til að viðhalda 
og byggja upp þessa mikilvægu inn-
viði fyrir íslenskt samfélag á sama 
hátt og í löndunum í kringum okkur. 
Þeir sem hafa hýst grunninn og byggt 
hann upp af myndarskap í áratugi 
eiga skilið hrós í stað daufra eyrna 
ráðamanna. 

Neytendamál og heilsuefling í húfi
Upplýsingar um efnainnihald er-
lendra matvara er hægt að fá úr er-
lendum gagnagrunnum en nauðsyn-
legt er að halda utan um séríslenskar 
framleiðsluvörur. Það er augljóst að 
greiningar á efnainnihaldi íslenskra 
matvara eru forsenda fyrir trausti 
bæði íslenskra og erlendra neytenda 
sem og trygging fyrir gæðum. Mat-
vælaframleiðendur hafa því beinan 
hag af slíkum gagnagrunni. Eins er 
hann hluti af heilsueflingu þjóðar-
innar sem skemmtilegt kennslutól 
fyrir nemendur á öllum aldri og til að 
auka skilning á margbreytileika efna í 
matvörum og samhengi þeirra. Með 
réttu forritunum er hægt að reikna út 
neyslu á næringarefnum og jafnvel 
öðrum hollefnum fyrir bæði matseðla 
og máltíðir sem notandinn vill fá 
upplýsingar um. Þær niðurstöður er 
svo hægt að máta við þær ráðlegging-
ar sem til eru um sömu efni eins og 

vítamín og steinefni. Það nýtist þjóð-
inni allri. Gagnagrunnurinn verður 
þannig mikilvægur hluti þess að skilja 
áhrif næringarefnanna á mannslík-
amann og nýta þær upplýsingar til að 
viðhalda hreysti og vellíðan, bæði 
eigin og annarra. 

Gagnagrunnur um efnainnihald 
og rannsóknir á mataræði 

– yin og yang
Öflugur gagngrunnur um efnainni-
hald matvæla er einnig forsenda 
rannsókna á mataræði Íslendinga. 
Slíkar rannsóknir gefa meðal annars 
upplýsingar um hvort neysla ein-
hverra matvæla eða næringarefna er 
af skornum skammti eða jafnvel of 
mikil í ljósi ráðlegginga um efri mörk 
inntöku. Þá er hægt að bregðast við 
með leiðbeiningum, íbætingu eða 
öðrum aðgerðum eins og oft hefur 

verið gert í gegnum tíðina til að við-
halda heilsu og hreysti íbúanna. 
Ekki er hægt að bregðast við 
því sem ekki er þekkt. 
Það getur haft alvar-
legar afleiðingar fyrir 
heilsu almennings 
og ekki síst þung-
aðar konur, 
börn, aldraða 
eða aðra við-
kvæma hópa. 
Reglulegar 
mataræðisk-
annanir á öll-
um æviskeið-
um Íslendinga 
er þannig ann-
að baráttumál – 
sem ætti undir 
öllum eðlilegum 
kringumstæðum að 
vera sjálfsagt mál. Hér á 
landi er engin ákveðin 
stefna um mataræðiskannanir, 
einungis óljósar vísbendingar í 
lögum og þarf að berjast fyrir fjár-
magni í hvert sinn. Nágrannalöndin 
hafa nýverið sett þau mál í þann far-
veg að gera samfelldar mælingar á 
mataræði fólks á mismunandi aldri 
og ættum við að fylgja þeirra for-

dæmi. Þar fer einnig fram lífsýna-
söfnun í tengslum við mataræðis-
rannsóknir. Án gagnagrunns um 

efnainnihald matvæla eru mataræð-
iskannanir ófullnægjandi og ekki 

hægt að skoða næringarástand 
landsmanna. Faraldsfræði-

legar rannsóknir fram-
tíðarinnar á Íslandi 

eru einnig háðar 
gagnagrunninum 
til þess að geta 
spáð fyrir um 
tengsl mismun-
andi efna, æski-
legra og óæski-
legra, við 
heilsufarsþætti. 
Enginn gagna-
grunnur – engin 
þekkingarsköp-

un.
Gagnagrunnur-

inn um efnainnihald 
matvæla er mikilvægur 

þáttur í heilsueflingu og 
við þurfum að standa saman 

vörð um hann – gagnagrunn 
allra landsmanna.

Höfundur er næringarfræðingur á 
Rannsóknastofu í næringarfræði við HÍ og 
Landspítala.

Bryndís Eva Birgisdóttir.

Bryndís Eva Birgisdóttir

Gagnagrunnur um efnainnihald 
matvæla (ÍSGEM) 
– lykill að heilsu Íslendinga

Matvæladagur 
MNÍ 2015

Timian innkaupa-og matarvefur-
inn er hannaður til að gera mat-
ráðum og rekstraraðilum mötu-
neyta kleift að bjóða upp á hollan 
og góðan mat með hagkvæmum 
hætti. Jafnframt að skapa opinn og 
skilvirkan samkeppnismarkað fyrir 
birgja á matvörumarkaði. Mark-
miðið er að þjóna sem best þörfum 
neytenda, matráða, rekstraraðila 
mötuneyta, birgja og framleiðenda 
á matvörumarkaði.

Nú hafa rúmlega 100 birgjar vist-
að upplýsingar um vöruframboð sitt í 
gagnagrunna á Timian vefnum og 
geta móttekið þar rafrænar pantanir 
frá viðskiptavinum. Timian vefurinn 
tekur á móti upplýsingum um vörur 
frá birgjum og býður upp á tengingu 
næringargilda við hverja vöru eins og 
við á. Næringargildin úr ISGEM er 
unnt að sækja með skilvirkum hætti 
og tengja við vörur í vörugrunni 
Timian. Einnig er vefurinn hannaður 
til að hægt sé að lesa inn næringar-
gildi fyrir hverja vöru með fljótvirk-
um hætti í sérstöku sniðskjali.

Upplýsingar um næringargildi 
fylgja sjálfkrafa allri notkun hverrar 
vöru, hvort heldur um er að ræða 
beina notkun í málsverði (t.d. mjólk 
með mat) eða sem hluta af uppskrift 
(mjólk í sósu). Við gerð málsverðar 
er hægt að skoða upplýsingar um 
næringargildi málsverðar jafnóðum 

og innihaldsefnum er bætt við sem 
fyrirhugað er að hafa í matinn. Sam-
hliða birtast upplýsingar um kostnað 
málsverðar í samræmi við valdar 
vörur og skilgreinda skammtastærð – 
allt á einum stað.

Timian vefurinn býður einnig 
upp á skilvirka leið fyrir skráningu 
næringargilda á sömu vöru frá mis-

munandi birgjum (dæmi: ferskur 
þorskhnakki). Sú virkni tryggir að 
tenging matvara við uppskriftir og 
málsverðaáætlun fram í tímann rask-
ast ekki þótt vöruframboð birgja 
breytist.

Innleiðing á Timian vefnum hef-
ur gengið mjög vel. Mun betur en 
ýmsir þorðu að vona, þar sem ljóst 
var í upphafi að notkun á vefnum 
byði upp á verulegar breytingar á 
verkferlum í viðskiptum með mat-
vöru á fyrirtækjamarkaði. Þá er vefur-
inn einnig hannaður með það í huga 
að veita stjórnendum skilvirkan að-

gang að upplýsingum um hreyfingu 
og notkun á matvælum innan deilda 
eða smærri rekstrareininga. Það er 
því ljóst að í mörg horn er að líta við 
innleiðingu á öllum valkostum sem 
Timian vefurinn býður upp á.

Viðspyrna gegn breytingum er 
eðlileg og ekki hvað síst þegar um er 
að ræða breytingar á starfsháttum í 
þeim mæli sem Timian vefurinn býð-
ur upp á að séu viðhafðar á íslensk-
um matvörumarkaði. Notendum á 
Timian vefnum er ljóst að vefurinn 
er kominn til að vera, enda þjónar 
hann þörfum allra á markaðnum 
með einum eða öðrum hætti við-
skiptalega. Hann þjónar ekki síður 
þörfum og kröfum í okkar samfélagi 
um upplýsingar um næringargildi og 
innihald matvæla og málsverða. 
Timian vefurinn er hannaður til að 
geta svarað með skilvirkum og skýr-
um hætti spurningunni „Hvaða efni 
eru í matnum?“

Höfundur er viðskiptastjóri Timian.

Einar Vilhjálmsson. Innkaupastjóri Timian.

Einar Vilhjálmsson

Timian innkaupa- og matarvefur-
inn – allt á einum stað

Matvæladagur 
MNÍ 2015

Ljósm. Embætti Landlæknis.
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Bókaforlagið Springer er að gefa út 
þrjár bækur eða svokallaða þríló-
gíu sem fjallar um hefðbundin 
matvæli. Bækurnar koma út í rit-
röðinni „Integrating Food Science 
and Engineering Knowledge Into 
the Food Chain“ sem er ritstýrt af 
Kristbergi Kristbergssyni, prófess-
or við Háskóla Íslands (http://
www.springer.com/series/7288). 

Fyrsta bókin heitir „Traditional 
Foods; General and Consumer Aspects“ 
og er ritstýrt af Kristbergi og Jorge 
Oliveira prófessor við University 
College Cork á Írlandi en eins og 
nafn bókarinnar gefur til kynna þá 
fjallar bókin um mismunandi gerðir 
hefðbundinna matvæla og atriði 
tengd neytendum. Auk þess inni-
heldur bókin fjölda uppskrifta og lýs-
ingum á því hvernig á að blanda, 
meðhöndla, elda og geyma margar 
mismunandi gerðir hefðbundinna 
matvæla. 

Höfundar koma víða að og má 
nefna Kína, Búlgaríu, Portúgal, 
Frakkland, Noreg, Rúmeníu, Slóven-
íu, Brasilíu og Argentínu sem dæmi 
um fjölbreytni. Bókinni er skipt upp 
í þætti þar sem fyrsti hluti er almenns 
eðlis en síðan eru kaflar sem eru til-
einkaðir mjólkurafurðum, korn-
vörum, kjöt- og fiskafurðum, drykkj-
arvörum og eftirréttum.

Annað bindið í þrílógíunni nefn-
ist „Modernization of Traditional Fo-
od Processes and Products“ en ritstjórar 
eru Anna McElhatton forseti mat-

vælafræðideildar háskólans á Möltu 
og Mustapha Missbah El Idrissi pró-
fessor við Mohammed V University í 
Rabat í Marokkó. Í bókinni er fjallað 
um matvæli sem hafa verið gerð með 

hefðbundnum aðferðum í mörg 
hundruð ár en eru framleidd í dag 

með nýrri og oftast öruggari og sjálf-
virkari aðferðum en þarna má t.d. 
finna kafla um íslenskt skyr. Bókin 
skiptist í tvo meginhluta þar sem 
fjallað er um afurðir frá Evrópulönd-
um í fyrri hluta en í seinni hluta er 
fjallað um matvæli frá öðrum heims-
álfum.

Þriðja bókin heitir „Functional 
Properties of Traditional Foods“ og er 
ritstýrt af Kristbergi og Semih Ötles 
sem er prófessor og aðstoðarrektor 
Ege háskóla í Tyrklandi. Bókin fjallar 
um matvæli sem talin eru innihalda 
efni sem hafa jákvæð áhrif á heilsu 
eða vellíðan neytenda. Oft er mikil 
trú á lækningarmátt ýmissa matvæla 
og oftast er þetta þekking sem gengið 
hefur mann fram af manni í mörg 
hundruð ár. Fyrsti hluti bókarinnar 
inniheldur kafla sem fjalla almennt 
um sum lífvirk efni í matvælum 
ásamt yfirliti yfir slík matvæli frá 
nokkrum löndum. Síðan koma kaflar 

um mjöl og korntegundir eins og Ca-
rob mjöl, Mexíkanskt Chia og hina 
ævafornu korntegund Cañahua Bóle-
víu og Perú of Quenona frá Andes-
fjöllum. Síðan koma kaflar um mis-
munandi plöntuafurðir eins og döðl-
ur frá Ísrael, lækningamátt kaktusa, 
mastic gúmmí frá Grísku eyjunni 
Chios og eiginleika Argan olíu frá 
Marokkó. Einnig má finna kafla um 
kamillute og um spænska ofurdrykk-
inn Horchata De Chufa svo eitthvað 
sé nefnt. Í bókinni er bæði reynt að 
lýsa, og stundum að meta, eiginleika 
þessara afurða. Allir kaflar eru skrif-
aðir af matvæla- eða næringarfræði-
menntuðum höfundum en eru skrif-
aðir þannig að almenningur geti haft 
gagn og gaman af.

Höfundur er prófessor í matvælafræði við 
Háskóla Íslands.

Vissir þú að trefjar stuðla að betri 
blóðsykurstjórnun, betri blóðfitum 
og heilbrigðari þarmaflóru, að 
ógleymdum jákvæðum áhrifum á 

meltinguna? Trefjar eru mikilvæg-
ur hluti heilsusamlegs mataræðis. 
Hæfileg neysla trefja hefur meðal 
annars verið tengd minni líkum á 
sykursýki tvö, hjarta- og æðasjúk-
dómum og ristilkrabbameini. 
Trefjar auka einnig seddutilfinn-
ingu sem aðstoðar við viðhald heil-
brigðrar líkamsþyngdar.

Trefjaneysla meðalmannsins ætti 
að vera um 25-35 g á dag, í það 
minnsta. Hins vegar hafa kannanir á 
mataræði Íslendinga sýnt fram á að 
trefjaneysla er lægri en það hér á 
landi og skýrist það að mestu af lítilli 

neyslu heilkorns, ávaxta og grænmet-
is. Það er auðvelt að nálgast trefjar í 
mat og því er einfalt að auka trefj-
aneyslu sína.

Nokkur hollráð til að 
auka trefjaneyslu:

  Veldu brauð og aðrar kornvörur 
sem merktar eru með Skráargatinu 
og/eða heilkornamerkinu fremur 
en vörur úr fínunnu mjöli. Brauð 
telst trefjaríkt þegar það inniheldur 
a.m.k. 6 g af trefjum í hverjum 
100 g. Mælt er með vörum úr heil-
korni tvisvar á dag.

  Borðaðu grænmeti og ávexti með 
hverri máltíð, sem millibita eða 
sem álegg. Gott er að hafa slagorð-
ið „Fimm á dag“ í huga en það vís-
ar til fimm skammta af grænmeti 
og ávöxtum á dag sem samsvarar 
u.þ.b. 500 g. Hér gildir fjölbreytn-
in og mikilvægt er að gleyma ekki 
grófa grænmetinu eins og t.d. rót-
argrænmeti, hvítkáli, blómkáli og 
spergilkáli.

  Fáðu þér ferskan ávöxt í stað 
ávaxtasafa með morgunmatnum.

  Skiptu kjöti út fyrir baunir og lins-
ur eða bættu þeim í kjötrétti a.m.k 
einu sinni í viku. Einnig er upplagt 
að bæta grænmeti út í flesta kjöt- 
eða fiskrétti.

  Notaðu bygg, hýðishrísgrjón eða 
önnur heilkorn og heilkornapasta í 
stað hvítra hrísgrjóna eða pasta úr 
fínunnu hveiti.

  Notaðu ósaltaðar hnetur og fræ út 
á salöt eða sem nasl. Þurrkaðir 
ávextir eru líka tilvalið nasl. Hæfi-
legur skammtur er um 30 g.

Hafðu þó í huga að of mikil 
aukning á trefjaneyslu á stuttum tíma 
getur valdið meltingaróþægindum. 
Það getur verið heillavænlegra að 
breyta einu atriði í einu, það eykur 
líka líkurnar á því að breytingin verði 
til frambúðar.

Færð þú nægar trefjar úr þínu 
fæði? 

Höfundur er næringarfræðingur.

Kristín Jónsdóttir.

Kristín Jónsdóttir

Fróðleikskorn um trefjar

Kristberg Kristbergsson. 
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This first volume of the Trilogy of Traditional Foods, part of the ISEKI Food Series, 
covers general and consumer aspects of traditional foods. It offers numerous recipes 
of traditional foods from across the world, with some chapters providing detailed de-
scriptions on how to mix, cook, bake or store a particular food item in order to produce 
the desired effect. 

Traditional Foods; General and Consumer Aspects is divided into six sections. The first 
section focuses on general aspects of traditional foods and covers the perception of tra-
ditional foods and some general descriptions of traditional foods in different countries. 
This is followed by sections on Traditional Dairy Products, Traditional Cereal Based 
Products, Traditional Meat and Fish Products, Traditional Beverages and Traditional 
Deserts, Side Dishes and Oil products from various countries. 

The international List of Contributors, which includes authors from China, Bulgaria, 
Portugal, France, Norway, Romania, Slovakia, and Brazil, to name a few, shows its truly 
international perspective. The volume caters to the practicing food professional as well 
as the interested reader.

Kristberg Kristbergsson is Professor of Food Science at the Department of Food Science 
and Nutrition at the University of Iceland. Dr. Kristbergsson has a BS in Food Science 
from the Department of Chemistry at the University of Iceland and earned his MS, M. 
Phil and PhD in Food Science from Rutgers University. His research interests include 
physicochemical properties of foods, new processing methods for sea foods, moderni-
zation of traditional food processes, safety and environmental aspects of food process-
ing, extrusion cooking, shelf-life and packaging, biopolymers in foods and delivery 
systems for bioactive compounds.

Jorge Oliveira is Senior Lecturer in Chemical Engineering at University College Cork. 
He is a chartered chemical engineer from the University of Porto, with a PhD from 
University of Leeds. His research interests include Product Design Engineering with 
an emphasis on new methods to bridge cognitive science and neurophysiology, the 
study of food perception and choice using emotional space as a target for new product 
development, new methodologies, experimental design and data analysis methods for 
consumer assessment of foods and beverages, and kinetics of quality and safety factors 
in bioprocesses and process modelling.

Kristberg Kristbergsson 

Þrílógía um hefðbundin matvæli

Kápa fyrsta bindis.
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Skráargatið er opinbert samnor-
rænt merki sem finna má á um-
búðum matvæla sem uppfylla 
ákveðin skilyrði varðandi magn 
nokkurra næringarefna. Skráar-
gatsmerktar vörur eru því næring-
arlega séð betur samsettar en aðrar 
vörur í sama flokki sem uppfylla 
ekki skilyrðin til að bera merkið. 
Sumir telja Skráargatið vera 
„megrunarmerki“, þ.e. að þau mat-
væli sem bera merkið séu mjög 
orkuskert en svo er ekki endilega 
heldur er áherslan á næringarefnin. 
Markmiðið með Skráargatinu er að 
auðvelda neytendum að velja fæði 
sem er í takt við opinberar ráðlegg-
ingar um mataræði og stuðla þann-
ig að heilsusamlegra mataræði. 
Skráargatsmerkið er einnig hvatn-
ing fyrir matvælaframleiðendur til 
að þróa hollari vörur og stuðlar 
þannig að auknu úrvali heilsusam-
legra matvæla á markaði.

Ný reglugerð um Skráargatið
Ný og endurgerð reglugerð um Skrá-
argatið nr. 428/2015 tók gildi þann 
17. apríl sl. og nú geta enn fleiri mat-

væli borið Skráargatsmerkið en áður. 
Til að mega bera Skráargatið þurfa 
matvæli að innihalda minna salt og 
sykur, hollari fitu og meira af heil-
korni og trefjum en sambærileg mat-
væli sem ekki geta borið Skráargatið. 
Helstu breytingar á skilyrðum fyrir 
notkun Skráargatsins í nýju reglu-

gerðinni varða minna salt og hollari 
fitu. Einnig bætast nýir matvæla-
flokkar við og verða þeir samtals 33 í 
stað 25 í fyrri reglugerð. Sem 
dæmi um ný matvæli sem 
geta borið Skráargats-
merkið eru sósur og 
ósaltaðar hnetur 
auk ýmissa glúten- 
og laktósalausra 
matvara í sumum 
matvælaflokkum 
reglugerðarinnar.

Skráargatið má 
nota á umbúðum mat-
vara en einnig á óforpökkuð 
matvæli og með nýju reglugerðinni 
geta fleiri óforpökkuð matvæli borið 
Skráargatið en áður var. Merkið má 

t.d. nota á óunninn fisk, grænmeti, 
ávexti, óunnið kjöt, brauð, hrökk-
brauð og osta sem eru óforpökkuð. 

Skráargatið má hins vegar ekki 
nota á skyndibitastöðum, 

né öðrum veitinga-
stöðum, á rétti sem 
útbúnir eru á 
staðnum (þ.e. 
óforpakkaðir rétt-
ir).

Ekki þarf leyfi 
fyrir notkun 

Skráargatsins
Framleiðendum og inn-

flytjendum er frjálst að nota Skráar-
gatið á matvörur svo framarlega sem 
vörurnar uppfylla skilyrðin fyrir 

notkun merkisins. Skráargatið er skil-
greint sem næringarfullyrðing, þar 
sem merkið miðlar jákvæðum eigin-
leikum varðandi ákveðin næringar-
efni í matvörunum sem það bera. Því 
þarf merkið að vera í samræmi við 
reglugerð Evrópusambandsins (EB) 
nr. 1924/2006 um næringar- og 
heilsufullyrðingar á matvælum (ís-
lensk reglugerð nr. 406/2010) en þar 
er gerð krafa um að tilkynnt sé um 
notkun allra næringar- og heilsufull-
yrðinga. Því þarf að tilkynna um 
notkun Skráargatsins til Matvæla-
stofnunar og færa rök fyrir notkun 
þess sem og að senda sýnishorn af 
merkimiða.

Höfundur er matvælafræðingur og starfar 
hjá Matvælastofnun.

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

Okkar þekking nýtist þér

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

• Hnoðar deig
 

• Býr til heita súpu og ís
 

• Uppskriftarbók og  
  DVD diskur  
  fylgja með 

 Lífstíðareign!

Tilboðsverð kr. 109.990
Með fylgir Vitamix sleif  
drykkjarmál og svunta 
Fullt verð kr. 137.489

Meira en bara  
blandari!

Dropi jómfrúarþorskalýsi kom á 
markað hér á Íslandi í maí á þessu 
ári. Þetta einstaka kaldunna 
þorskalýsi er framleitt af fyrirtæk-
inu True Westfjords ehf. í Bolung-
arvík, sem stofnað var af þeim Sig-
rúnu Sigurðardóttur, Önnu Jör-
undsdóttur og Birgittu Baldurs-
dóttur. 

Markmið True Westfjords ehf. 
var að framleiða náttúrulegt kaldunn-
ið þorskalýsi eftir aðferð sem byggir á 
aldagömlum hefðum landnema við 
að ná í þessa dýrmætu olíu, ólíkt því 
framleiðsluferli sem tíðkast hjá flest-
um öðrum framleiðendum lýsis í 
dag. Kaldvinnsluferlið fyrir Dropa 
var þróað í nánu samstarfi við MAT-
ÍS, undir handleiðslu Dr. Ragnars Jó-
hannssonar. True Westfjords og 
MATÍS tókst í sameiningu að hanna 
og setja upp einfalt vottað vinnslu-
ferli sem varðveitir náttúruleg gæði 
þorskalýsisins og kemur í veg fyrir 
neikvæð áhrif á hollustu og næringar-
gildi vörunnar. 

Innlent hráefni og varðveisla nátt-
úrulegra vítamína og næringarefna
Ferlið gengur í stuttu máli út á að 
eingöngu er valin fersk þorsklifur frá 
Fiskmarkaði Bolungarvíkur, fengin 
frá nýlönduðum afla dagróðrarbáta 
Vestfirðinga. Fersk lifrin er flutt 
beint frá fiskmarkaði inn í vinnslusal 
True Westfjords þar sem hún er 
hökkuð. Verðmæt og viðkvæm olían 
er síðan skilin frá við lágt hitastig, 
sem aldrei fer yfir 42°C. Með þessu 
má tryggja að vítamín, fitusýrur og 
önnur næringarefni haldist ósködduð 
í sínu náttúrulega formi. Að lokum 
er besta olían pressuð frá lifrarmass-
anum og tekin til hliðar. Dropi 
þorskalýsi er því ríkt af fjölómettuðu 
ómega-3 fitusýrunum EPA og DHA, 
sem líkaminn framleiðir ekki sjálfur 
og eru okkur því lífsnauðsynlegar, 
ásamt því að innihalda náttúrulega A 
og D vítamín. Dropi jómfrúar-
þorskalýsi er selt í fljótandi formi í 
220 mL flöskum og í hylkjum. Þess 

má geta að sjálf hylkin eru framleidd 
úr fiskigelatíni. 

Bragðast eins og ferskt sjávarfang
Bragðið af Dropa jómfrúarþorskalýsi 
þykir einstaklega gott og hefur lýsið 
fengið mikið lof frá þeim sem taka 
Dropa inn reglulega. Það sem vekur 
einna mesta athygli er hversu ferskt 

og milt bragð er af olíunni. Ferskt 
hráefni og fá iðnaðarinngrip við 
framleiðsluna leiða til þess að greina 
má bragð af ferskri lifur og sjávar-
fangi, samkvæmt skynmati flestra 
viðskiptavina okkar.

Útflutningur og afgreiðslustaðir
Dropi jómfrúarþorskalýsi hefur hlot-
ið gríðarlega mikla athygli hjá inn-
lendum sem og erlendum næringar-
fræðingum og heilsubloggurum. Út-
flutningur og kynningarstarfsemi 
Dropa er þegar hafin í Evrópu og 
Bandaríkjunum og skráningarferli 
Dropa er vel á veg komið í Kína. Sala 
og markaðssetning Dropa jómfrúar-
þorskalýsis er í höndum True West-
fjords Trading ehf., sem eru með 
skrifstofur í Húsi Sjávarklasans, 
Grandagarði 16 í Reykjavík. Dropi 
jómfrúarþorskalýsi er nú fáanlegt í 
öllum betri heilsuvöru- og lyfjaversl-
unum landsins, ásamt því að vera fá-
anlegt í nokkrum sérvöruverslunum 
með matvæli.

Höfundur er lífeindafræðingur og starfar 
sem viðskiptaþróunarstjóri hjá True 
Westfjords Trading. 

Steingrímur Óli Einarsson.

Dropi Jómfrúarþorskalýsi, einstök kaldunnin sjávarafurð.

Steingrímur Óli Einarsson

Dropi Jómfrúarþorskalýsi 
– einstök kaldunnin sjávarafurð

Helga M. Pálsdóttir.

Helga M. Pálsdóttir

Skráargatið á enn fleiri matvæli
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Leiðarvísir Frutin®
Fæða sem getur valdið     brjóstsviða

Sítrusávextir 
Appelsínur, greipaldin og ávaxta
safar eru mjög súrir, sérstaklega 
þegar neytt er á tóman maga. 

Tómatar
Eins saklausir og þeir líta út fyrir 
að vera með sínum meinhollu 
næringar efnum, eins og lýkópen, 
þá eru tómatar afar súrir og fara 
misvel í maga. 

Súkkulaði
Auðvitað, það getur verið hlaðið 
koffeini og fitu, en súkkulaði getur 
líka valdið brjóstsviða. Súkkulaði 
slakar nefnilega á hringvöðva 
vélindans þannig að það eykur líkur 
á brjóstsviða. Spurning um að pakka 
bara saman öllu súkkulaðinu sem þú 
átt og gefa það. 

Kaffi 
Kaffi, gos, te, íste, annar vökvi 
eða matur sem inniheldur koffein 
ætti að varast því það getur valdið 
brjóstsviða. Hér skiptir máli að 
passa skammtastærðirnar og huga 
að koffeinmagninu sem innbyrt er. 

Sterkur matur
Chili, pipar, mexikóskur matur, eða 
annar sterkur og kryddaður matur 
getur valdið  brjóstsviða.  

Þessi leið er því bæði náttúruleg og 
snjöll til að berjast við hækkandi 
sýru stig í maganum án þess að nota 
lyfseðils skyld lyf.

Frutin fæst í næsta apóteki, heilsuverslunum og einnig í heilsuhillum stórmarkaðanna.   

Frutin eru náttúrulegar tyggitöflur 
sem eru framleiddar af einkavarinni 
að ferð við að nýta trefjar sem gera 
það að verkum að þegar þær eru 
tyggðar myndast róandi, froðu kennt 
lag í efri hluta magans. 

Kolsýrðir drykkir 
Gos og aðrir kolsýrðir 
drykkir geta valdið 
uppþembu sem orsakast 
af auknum þrýstingi á 
hringvöðva vélindans 
og það getur leitt til 
brjóstsviða. Er ekki bara 
best að sýna skynsemi og 
forðast gosdrykkina.

Hnetur, ostur, lárpera  
og djúsí steik
Eiga það sameiginlegt að vera 
feitur matur. Fita hægir á tæmingu 
magans sem getur aukið þrýsting 
á hringvöðva vélindans og valdið 
brjóstsviða. 

Alkóhól
Vín, bjór eða 
eftir lætis 
kokteillinn 
þinn geta 
valdið brjóst
sviða, sérstaklega 
þegar  neytt er 
með stórri máltíð. 
Alkóhól slakar 
á hringvöðva 
vél indans og því 
ná maga sýrurnar að flæða upp í 
vélindað. 

Hvítlaukur og laukur  
Sumt fólk sem fær gjarnan uppþembu 
eða brjóstsviða þarf oft að varast lauk 
og hvítlauk.

Frutin® getur í alvörunni 
hjálpað þér að neyta þess arar 
dásamlegu fæðu án þess að 
eiga á hættu að fá óþægindi 
eftir máltíðina.

IceCare ehf • Ármúli 8 • Sími 581 1090 • icecare@icecare.is • www.icecare.is
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Vinsældir megrunarkúra sem 
leggja sérstaka áherslu á að draga 
úr kolvetnum í mataræðinu og 
borða meira af fitu og próteinum 
hafa notið vaxandi vinsælda síð-
ustu 30-40 ár. Til eru margir 
þekktir megrunarkúrar sem byggja 
á hugmyndafræði lágkolvetnamat-
aræðis en sá frægasti í þeirri deild 
er eflaust Atkins kúrinn sem var 
fyrst kynntur til sögunar árið 1972 
af Dr. Robert Atkins. Hann lagði 
megináherslu á að draga úr neyslu 
kolvetna á sama tíma og hann 
hvatti til aukinnar neyslu á fitu.

Af hverju lágkolvetnamataræði?
Í gegnum tíðina hefur lágkolvetna-
mataræði verið hugsað sem megrun-
arkúr og/eða meðferð við ýmsum 
sjúkdómum. Það hefur lengi verið 
notað til að meðhöndla flogaveiki og 
hefur talist sem ákveðið hjálpartæki 
fyrir einstaklinga sem eiga í baráttu 
við offitu, sykursýki af tegund 2, for-
stig hennar eða efnaskiptavillu. Þrátt 
fyrir að vísindin hafi sýnt fram á 
þessa nálgun gegn ofangreindum 
sjúkdómum, hefur mataræðið notið 
vaxandi vinsælda á Norðurlöndunum 
og víðar meðal einstaklinga sem vilja 
tileinka sér heilbrigðan lífstíl og 
bætta heilsu.

Lágkolvetnamataræði
 rannsakað á Íslandi

Síðastliðið haust fór fram rannsókn á 
vegum Rannsóknarstofu í næringar-
fræði sem bar heitið „Fæðuneysla og 
áhættuþættir hjarta- og æðasjúkdóma 
hjá Íslendingum á lágkolvetnamat-
aræði“.

Skilgreiningar á lágkolvetnamat-
aræði eru bæði margar og ólíkar. 
Engin ákveðin skilgreining á lágkol-
vetnamataræði hefur verið sett fram, 
og í grunninn hafa upplýsingar um 
lágkolvetnamataræði varðandi nær-
ingargildi og þýðingu þess fyrir ólíka 
hópa ekki legið fyrir í rannsóknum. 
Markmið rannsóknarinnar var því að 
kanna fæðuval, næringargildi fæð-
unnar og heilsufar einstaklinga sem 
fylgja lágkolvetnamataræði. 

Þátttakendur skráðu niður fæðu-
neyslu í þrjá samfellda daga. Næring-
argildi fæðunnar var metið út frá 
þeirri skráningu með gagnagrunni 
ÍSGEM. Vegna skorts á endurnýjun 
gagnagrunna og reikniforritum var 
notast við næringargildi á umbúðum 
þó nokkurra matvæla sem mögulega 
dró úr nákvæmni gagnanna að ein-
hverju leyti. 

Gæði og hollustugildi 
lágkolvetnamataræðis

Til að tryggja fullnægjandi næringu 
er mikilvægt að leggja megináherslu á 
hollar matarvenjur og gott fæðuval. 
Hollusta matvæla er ekki aðeins fólg-
in í magni eða hlutfalli einstakra nær-
ingarefna, heldur hafa gæði matvæla 
mikið að segja. Á lágkolvetnamat-
aræði er megináhersla lögð á hlutfall 
orkuefna og yfirleitt eru ekki gerðar 
kröfur um gæði. Mataræðið gengur 
gjarnan undir nafninu lágkolvetna-
háfitufæði sem gerir ráð fyrir mikilli 
og jafnvel ótakmarkaðri neyslu á 
bæði heildar- og mettaðri fitu en tak-
markaðri neyslu á kolvetnum. 

Veruleg takmörkun á kolvetnum 
leiðir til þess að fólk þarf að sneiða 
hjá ýmsum fæðuflokkum og má þar 
helst nefna allar kornvörur og afurðir 
úr þeim, ýmsar mjólkurvörur, baun-
ir, linsur, rótargrænmeti og ávexti, 
ásamt því að fólk þarf að sniðganga 

öll möguleg sætindi, s.s. sælgæti, ís og 
sæta drykki. Vegna skorts á fjöl-
breyttu fæðuvali og mikilvægum 
fæðuflokkum getur mataræðið, þegar 
horft er til lengri tíma, haft í för með 

sér að fólk fái ekki nóg af nauðsyn-
legum næringarefnum, þar á meðal 
trefjaefnum, mikilvægum vítamínum 
og steinefnum og öðrum hollefnum 
sem eru nauðsynleg fyrir heilsuna. Sé 
mataræðið verulega einhæft getur auk 
þess verið hætt við of miklu magni 
einstakra næringarefna.

Þegar mörgum fæðuflokkum er 
sleppt liggur það í augum uppi að 
slíkt mataræði felur í sér ýmsar sér-
vörur, auk þess að breyta þurfi upp-
skriftum fyrir almennt fæði í sérfæði. 
Til þess að hægt sé að skoða ná-
kvæmari næringarefnasamsetningu 
hjá þeim sem kjósa þessa leið að 

bættri heilsu er brýn þörf á að endur-
skipuleggja ISGEM gagnagrunninn 
um efnainnihald matvæla ásamt stöð-
ugri uppfærslu á nýjum og fullnægj-
andi reikniforritum.

Höfundur er næringarfræðingur og starfar á 
Heilbrigðisstofnun Vesturlands. 

Mikið hefur verið rætt um mikil-
vægi D-vítamíns undanfarið. Ný-
legar rannsóknir benda til þess að 
það hafi mun víðtækari áhrif í lík-
amanum en áður var talið. Það sé 
því ekki einungis mikilvægt fyrir 
beinheilsu, heldur geti einnig 
tengst þróun ýmissa sjúkdóma. 

Ríkasta uppspretta D-vítamíns er 
sólarljósið, en við ákveðna bylgju-
lengd myndast D-vítamín í húðinni. 
Við sem búum á norðlægum slóðum 
erum hins vegar í mun meiri hættu á 
því að þróa með okkur skort á D-
vítamíni en þeir sem búa nær mið-
baug. Ástæðan er sú að ekkert D-
vítamín myndast í húðinni frá októ-
ber og fram í mars, því sólin er of 
lágt á lofti. Því stendur og fellur D-
vítamínbúskapurinn með þeim 
birgðum sem við náum að safna úr 
sólinni yfir sumartímann og því D-
vítamíni sem við fáum úr fæðunni og 
fæðubótarefnum. 

D-vítamín finnst hins vegar í 
mjög fáum fæðutegundum. Helst ber 
að nefna feitan fisk og lýsi. Einnig er 
minna magn að fá úr eggjarauðum 
og D-vítamínbættum matvælum eins 
og mjólk.

Ráðlögð neysla D-vítamíns 
Ráðlögð neysla á D-vítamíni fyrir 
börn upp að 10 ára aldri eru 10 mík-
rógrömm á dag, sem samsvarar ein-
um skammti af feitum fiski eða te-
skeið af lýsi daglega. Fyrir fullorðna 
er ráðleggingin 15-20 míkrógrömm á 
dag.

Íslenskar rannsóknir hafa hinsveg-
ar löngum sýnt að ráðlagðri D-víta-
mínneyslu er illa fylgt á Íslandi. 
Neysla D-vítamíns er langt undir 
ráðleggingum hjá þeim sem ekki taka 
lýsi eða aðra D-vítamín fæðubót, 
jafnvel hjá þeim sem borða fisk reglu-
lega. Það á bæði við um börn og full-
orðna. Þá hafa rannsóknir á D-víta-
mínbúskap einnig sýnt að meirihluti 
þátttakenda í rannsóknum hafa D-
vítamíngildi sem teljast lægri en æski-
legt er.

D-vítamínbúskapur og 
D-vítamínneysla 7 ára íslenskra 

barna að hausti
Meistaraverkefnið mitt fjallaði um 
D-vítamínbúskap og D-vítamíninn-
töku 7 ára skólabarna að hausti árið 
2006. Helstu niðurstöður voru birtar 
í vísindatímaritinu Public Health 
Nutrition í febrúar 2015. 

Gögnin sem unnið var með voru 
þriggja daga skráningar á mataræði 7 
ára barna á höfuðborgarsvæðinu (tvo 
virka daga og einn helgardag) frá 
september og þar til í nóvember. 
Einnig voru tekin blóðsýni og magn 
D-vítamíns greint. Fjöldi barna sem 
skiluðu bæði fæðuinntöku og blóð-
sýnum voru 120.

Niðurstöðurnar sýndu greinilega 
að D-vítamínbúskapur lækkar hratt 
að hausti hjá þeim sem ekki taka inn 
nægjanlegt magn D-vítamíns að stað-
aldri. 

Þau börn sem ekki tóku lýsi eða 
D-vítamínfæðubót neyttu að meðal-
tali aðeins 2-3 míkrógramma af D-
vítamíni daglega, á meðan þau börn 
sem tóku lýsi náðu ráðlagðri inntöku 
(10 míkrógrömm).

Hinsvegar var það mikill minni-
hluti barnanna sem tóku lýsi eða 
aðra D-vítamínfæðubót, og því voru 
aðeins um 22% barnanna sem náðu 
ráðlagðri inntöku á D-vítamíni. Þar 
að auki höfðu ríflega 65% barnanna 
ófullnægjandi D-vítamínbúskap í 
blóði og 3% barnanna greindust 

með gildi sem teljast til D-vítamín-
skorts.

Hvað er til ráða?
Þar sem við getum ekki stólað á 
myndun D-vítamíns í húðinni allan 
ársins hring, þá er mjög mikilvægt að 
tryggja næga útiveru yfir sumartím-
ann. Einnig er mjög mikilvægt að 
tryggja að börnin okkar fái lýsi eða 
aðra D-vítamín fæðubót daglega, sér-
staklega að hausti og vetri.

Nauðsynlegt er þó að nefna að 
ekki er ráðlagt að taka inn stóra 
skammta af D-vítamíni þar sem það 
getur safnast fyrir í fituvef og valdið 
óæskilegum einkennum. Efri mörk 
skaðlausrar inntöku eru 50 míkróg-
römm á dag, en 25 míkrógrömm fyr-
ir börn undir eins árs aldri.

Við Íslendingar erum fiskveiði-
þjóð og ein af fáum þjóðum í heim-
inum þar sem lýsisinntaka er hluti af 
fæðutengdum ráðleggingum. Því er 
sorglegt að sjá að neysla á D-vítamín-
ríkum fiski, fiskiafurðum og lýsi sé 
eins lítil og rannsóknir hafa sýnt.

Verum meðvituð um D-vítamín 
inntöku barnanna okkar og tryggjum 
að þau fái næga útiveru yfir sumar-
tímann. Með því móti getum við 
stuðlað að bættu heilbrigði og bjart-
ari framtíð.

Höfundur er næringarfræðingur og 
greinahöfundur hjá vefsíðunni 
authoritynutrition.com

Adda Bjarnadóttir.

Adda Bjarnadóttir

Fá íslensk börn nægjan-
legt magn D-vítamíns?

Aníta Sif Elídóttir

Lágkolvetnamataræði á Íslandi

Aníta Sif Elídóttir.
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OMEGA 3 LIÐAMÍN HYAL-JOINT®

Kipptu liðunum í lag með Omega 3 liðamíni

Omega 3 liðamín vinnur gegn stífum liðum 
og viðheldur heilbrigði þeirra.

Liðamín inniheldur Hyal-Joint sem einnig má 
finna í liðvökva, seigfljótandi vökva sem 

smyr og viðheldur mýkt í liðamótum.
Það hjálpar líkamanum einnig að fyrirbyggja 
stirða liði, sem getur skipt höfuðmáli í þjálfun 

og líkamsrækt.

SKJÓTARI EN SKUGGINN

www.lidamin.is
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Aukin neysla á fæðutegundum sem valda miklum blóðsykursveiflum er 
einn af þeim þáttum sem hefur verið tengdur aukinni tíðni offitu, skerts 
sykurþols og sykursýki á heimsvísu. Blóðsykur verður fyrir mismiklum 
áhrifum af öllum þeim fæðutegundum sem standa okkur til boða. Þótt 
sama magn kolvetna sé neytt valda sum matvæli hraðari og meiri 
hækkun á blóðsykri á meðan önnur matvæli valda hægari og minni 
hækkun. Það síðara er ákjósanlegra. Þetta á ekki einungis við um þá sem 
eru greindir með sykursýki eða skert sykurþol. Að taka sérstakt tillit til 
áhrifa mismunandi matvæla á blóðsykur gæti til dæmis verið góð viðbót 
við ráðleggingar um heilsusamlegt mataræði fyrir þá sem eru of þungir 
og hreyfa sig lítið, þar sem áhættan á til dæmis skertu sykurþoli er 
aukin. Einstaklingar virðast misviðkvæmir fyrir sveiflum í blóðsykri en 
rannsóknir hafa sýnt að almennt fer þolið minnkandi með aldri. 

Hvernig förum við að því?
Til að forðast miklar sveiflur í blóð-
sykrinum yfir daginn er gott að hafa 
eftirfarandi í huga: 

•  Draga úr neyslu á matvælum með 
háan sykurstuðul 

•  Fæðusamsetning
•  Reglulegir matmálstímar

Draga úr neyslu á matvælum 
með háan sykurstuðul 

Sykurstuðull (SS, Glycemic index) er 
mælikvarði sem notaður er til að lýsa 
áætluðum áhrifum kolvetnaríkrar 
fæðu á blóðsykur eftir máltíð. Mat-
væli eru þá oft flokkuð í þrjá flokka, 

lágur SS (≤ 55), miðlungs SS (56 ≤ 
69) og hár SS (≥ 70). 

Það að fara að muna sykurstuðul 
allra fæðutegunda sem við setjum of-
an í okkur er kannski ekki raunhæft 
markmið og alls ekki það sem þarf til 
að geta valið skynsamlega en eftirfar-
andi er gott að hafa í huga:

•  Fæða með lágan SS hækkar blóð-
sykur hægar, til dæmis:
  Flestir ávextir og grænmeti
  Heilkorn, t.d. bygg og rúgur
  Baunir
  Lítið unnið trefjaríkt kornmeti 

•  Fæða með háan sykurstuðul 
hækkar blóðsykur hraðar, til 
dæmis:
  Mikið unnin kolvetnarík mat-

væli, til dæmis trefjasnautt 
brauðmeti og sumt morgun-
korn. Vinnsla matvæla getur 
haft áhrif á byggingu þeirra og 
þess vegna hækkað sykurstuðul, 
til dæmis þegar trefjar eru tekn-
ar burt eða stærri agnir verða 
minni Það gerir það að verkum 
að melting og frásog gengur 
hraðar fyrir sig sem hækkar 
blóðsykur hraðar. Sem dæmi 
má nefna að grautur úr fínmöl-
uðum höfrum hækkar blóðsyk-
ur meira en heilkorna hafrar sé 
horft til sama kolvetnamagns

  Sætir drykkir til dæmis gos og 
djús. Þessir drykkir innihalda 
oft ekki bara mikinn sykur 
heldur á sykur úr drykkjum 
greiðari leið inn í líkamann sem 
gerir það að verkum að blóðsyk-
ur hækkar hratt. Þá er auðvelt 
að innbyrða mikið magn á 
stuttum tíma og þannig meira 
en æskilegt er

Æskilegt er talið að lágmarka 
neyslu matvæla með háan sykurstuð-
ul en fylgja á sama tíma öðrum ráð-
leggingum um heilsusamlegt mat-
aræði. Einstaka ávextir eins og vínber 
og þroskaðir bananar og þurrkaðir 
ávextir hafa háan sykurstuðul. Þar 
sem þessar fæðutegundir eru næring-
arríkar er ekki ástæða til að forðast 
þær, einungis neyta þeirra í hófi og 
hafa fjölbreytni í fyrirrúmi.

Fæðusamsetning 
Hvernig við setjum saman máltíðina 
okkar skiptir síðan höfuðmáli. Í 
sömu máltíð og við neytum hugsan-
lega matvæla sem hækka blóðsykur 
hraðar er þannig gott að neyta mat-
væla sem hækka blóðsykurinn hægar 
eða aðstoða við að hægja á frásogi. 
Það geta verið fæðutegundir ríkar af 
trefjum, próteinum og/eða hollri fitu 
sem er neytt í sömu máltíð.

•  Trefjarík matvæli: Grænmeti, 
ávextir, heilkorn og aðrar trefja-
ríkar kornvörur, hnetur, baunir, 
fræ

•  Próteinrík matvæli: Kjöt, fiskur, 
egg og hollar mjólkurafurðir

•  Fæðutegundir ríkar af hollri fitu: 
Feitur fiskur, lýsi, hnetur, möndl-
ur, fræ, avókadó, jurtaolíur

Reglulegir matmálstímar
Mikilvægt er að borða reglulega yfir 
daginn og láta ekki líða allt of langt á 
milli máltíða. Ef of langt líður á milli 
máltíða fer svengd að gera vart við sig 
og löngun í sykurríkar og aðrar nær-
ingarsnauðar vörur verður meiri. 

Höfum það hugfast að hollur og 
fjölbreyttur matur stuðlar að góðri 
heilsu.

Höfundur er næringarfræðingur og starfar 
hjá Landspítalnum.

. . .alla daga. . .alla daga
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Bára Hlín Þorsteinsdóttir.

Hugum að blóðsykrinum
– Þú getur haft meiri stjórn á honum en þú kannski heldur

Bára Hlín Þorsteinsdóttir
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Hrefna Sætran og Rakel Garðarsdóttir

VAKANDI – Betri byrjun fyrir börnin
Lengi þótti okkur það sérkennilegt 
að ekki væri hægt að kaupa ís-
lenskan krukkumat fyrir íslensk 
ungabörn. Ungabörn mega byrja 
að borða sérútbúinn barnamat frá 
fjögurra mánaða aldri. Enginn ís-
lenskur barnamatur hefur verið á 
boðstólnum og því hefur þurft að 
flytja inn erlendan barnamat í 
miklu magni fyrir íslensk börn. Sú 
fæða sem kemur næst á eftir móð-
urmjólkinni er því yfirleitt upp-
runnin erlendis. Þessu langaði 
okkur að breyta með því að þróa 
íslenskan barnamat fyrir íslensk 
börn. 

Fyrirtækið Vakandi, Hrefna Sætr-
an og Ora hófu því þróun, og nú 
framleiðslu, á íslenskum barnamat 
undir nafninu, VAKANDI. Þetta er 
fyrsta íslenska vara þessarar tegundar. 

Innihaldið byggir á íslensku hráefni
Grænmeti, ávextir og korn eru fæðu-
tegundir sem eru afar mikilvægar 
heilsu barna. Nú geta íslensk börn 
notið þess, þegar þau upplifa það í 
fyrsta skipti að borða mat, að fá 
barnamat úr því holla, góða, næring-
arríka og ferska hráefni sem Ísland 
hefur upp á að bjóða. Íslendingar 
framleiða mikið af hágæða landbún-
aðarvörum, og öðrum afurðum, sem 
við viljum bjóða íslenskum börnum 
upp á. Má þar nefna bygg, ýmiskon-
ar grænmeti og kalkún. 

Fyrst um sinn bjóðum við upp á 
fjórar mismunandi tegundir af VAK-
ANDI barnamat. Í framhaldinu 
stefnum við á að þróa fleiri spenn-
andi tegundir þar sem íslenskt hrá-
efni heldur áfram að vera í aðalhlut-
verki. 

Íslensk gæðavara
Markmið okkar með barnamat VAK-
ANDI er að bjóða upp á gæðavörur 
sem standast fyllilega samanburð við 
aðrar sambærilegar matvörur fyrir 
börn. Við leitumst eftir að vera með 
ferskasta hráefni sem fáanlegt er. Við 
notum engan sykur né rotvarnarefni, 
og búum svo vel að geta notað hið 

ómengaða og góða ís-
lenska vatn í okkar 
rétti. 

Íslendingar 
búa yfir einni 
hreinustu fæðu 
sem hægt er að 
bjóða upp á. 
Með því að búa 
til úr henni 
barnamat í krukk-
um viljum við gera 
íslenskum börnum 
kleyft að njóta hennar alveg 
frá upphafi. 

Einn af kostunum við VAKANDI 
barnamatinn er að ekki þarf að flytja 

hann um langan veg 
eins og innflutta 

barnamatinn sem 
hingað til hefur 
verið á boðstóln-
um. Flutningur 
á mat til lands-
ins hefur mikil 
umhverfisáhrif 

og getur losað 
ótæpilegt magn af 

koltvíoxíði. Með því 
að velja matvæli sem 

flutt hafa verið styttri vega-
lengdir drögum við úr langflutning-
um og um leið fáum við alla jafna 
ferskari vöru. 

Í VAKANDI barnamatinn er not-
að íslenskt hráefni sem og íslenskt 
hugvit og vinnuafl. Með því viljum 
við stuðla að auknum gæðum á 
barnamat og aukinni tillitssemi við 
umhverfið. 

Með ykkar aðstoð getum við 
stuðlað að betri byrjun fyrir börn á 
Íslandi.

Höfundar eru Hrefna Sætran, matargúrú 
og veitingahúsaeigandi og Rakel 
Garðarsdóttir, stofnandi VAKANDI og 
framleiðandi hjá Vesturporti.

Hrefna Sætran og Rakel Garðarsdóttir.
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70 mm hringlímmiðar á lokið

Aquaklor sótthreinsun

Aquaklor sótthreinsikerfið

Aquaklor sótthreinsibyssan er frábær lausn sem hentar á alla staði þar 
sem sótthreinsunar er þörf. Sérstaklega hentug í aðstæður þar sem 
pláss er lítið svo sem matvælaframleiðslu/vinnslu, landbúnað og 
sjávarútveg. Einfaldur búnaður tryggir jafna blöndu af sótthreinsi sem 
drepur allar þekktar matvælabakteríur s.s. listeríu, salmonellu, e-coli, 
staphylococcus ofl..

www.kemi.is

Tunguhálsi 10 | 110 Reykjavík | Sími 415 4000 
www.kemi.is | kemi@kemi.is
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Markfæði er notað um matvæli 
sem talin eru hafa jákvæð áhrif á 
heilsu umfram það sem hefðbund-
in næringarefni veita við neyslu og 
er þýðing á hugtakinu „Functional 
Foods“. Talið er að ákveðnar teg-
undir markfæðis geti dregið úr eða 
komið í veg fyrir suma sjúkdóma, 
jafnvel mjög alvarlega sjúkdóma 
eins og ýmis krabbamein og hjarta- 
og æðasjúkdóma. Efnin í markfæði 
sem valda þessum jákvæðu áhrifum 
eru almennt kölluð lífvirk efni. 

Hugtakið lífvirk efni þýðir í raun 
efni sem hafa áhrif á lífveru til góðs 
eða ills. Hugtakið hefur hinsvegar 
verið notað til að lýsa efnum sem 
hafa jákvæð áhrif en önnur hugtök, 
notuð yfir efni sem eru síður til góðs, 
eins og eiturefni eða hættuleg efni. 
Lífvirk efni virka á marga vegu, t.d. 
með því að koma í veg fyrir eða að 
draga úr oxun eða niðurbroti efna í 
líkamanum, með því að virkja ensím 
í lifur sem sjá um afeitrun, með því 
að stöðva virkni eiturefna frá bakterí-

um eða vírusum, með því að koma í 
veg fyrir upptöku kólesteróls eða með 
því að drepa skaðlegar örverur í melt-
ingarvegi. 

Í hvaða matvælum
 finnast lífvirk efni?

Lífvirk efni finnast náttúrulega í 
mjög mörgum matvælum en í gagna-
grunnum má finna um 150 mismun-
andi náttúruleg óunnin matvæli sem 
innihalda lífvirk efni. Þau finnast í 
einna mestum mæli í berjum og 

ávöxtum og væri hægt að telja upp 
meira en 50 tegundir þar sem lífvirk 
efni hafa verið greind en alþekkt er til 
dæmis að bláber og jarðaber inni-
halda mikið af lífvirkum efnum og þá 
sérstaklega andoxunarefnum og eru 
ýmis antósýanín og flavanól einna al-
gengust. Einnig er mikið af lífvirkum 
efnum í mörgu grænmeti og mætti 
telja upp meira en 40 mismunandi 
tegundir grænmetis sem innihalda 
lífvirk efni en þar eru ýmis flavanól 
mjög algeng. Flestar baunategundir 
eru í þessum hópi og sama má segja 
um flestar hnetur og margar rætur. 
Margar korntegundir innihalda ein-
hver lífvirk efni eins og t.d. flavanól í 
byggi, lignín og ýmsar sýrur eins og 
ferúlik- og kaffínsýra í hveiti og 
hveiti klíði. Margar jurtaolíur inni-
halda náttúrulega lífvirk efni eins og 
tannín í ólífuolíu, lignín í sesamolíu 
og ómega 3 fitusýrur í repjuolíu og 
sólblómaolíu. Einnig innihalda sum-
ar drykkjarvörur lífvirk efni og er 
rauðvín og te líklega þekktust en 
margar rannsóknir hafa sýnt fram á 
að rauðvín geti dregið úr líkum á 
hjarta- og æðasjúkdómum en rauðvín 
inniheldur töluvert af antósýanínum 
og flavanólum. Vert er þó að benda á 

að súkkulaði og kakó innihalda þessi 
efni jafnvel í meira mæli þó það sé 
minna talað um það. Ýmis flavön og 
flavanól finnast einnig í humlum og 
eru því í bjór. Almennt má þó segja 
að te innihaldi mest að lífvirkum efn-
um þegar fjallað er um drykkjarvörur 
en það eru mörg mismunandi flav-
anól þar sem mismunandi epikatesín 
gallöt eru einna virkust en einnig er 
mikið af tannínum í grænu og svörtu 
tei. Það er hinsvegar sjaldnar talað 
um kaffi í þessu sambandi en kaffi 
inniheldur töluvert af flavanólum og 
ligníni ásamt kaffínsýru. Það er al-
mennt mun minna af lífvirkum efn-
um í dýraafurðum en helst er um að 
ræða mismunandi gerðir af ómega-3 
fitusýrum sem finnast í mjólkuraf-
urðum, kjöti og sérstaklega í fiski og 
þá mest í feitum fiski. Mjög mikið af 
mismunandi lífvirkum efnum er að 
finna í þörungum, bæði einþörung-
um og þarategundum en nú eru 
hafnar umfangsmiklar rannsóknir hér 
á landi til að kanna þennan nánast 
óplægða akur.

Er hægt að bæta vörur með 
lífvirkum efnum?

Auk matvæla sem innihalda náttúr-
lega lífvirk efni er mikið verið að 
rannsaka hvernig er best að bæta 
ýmsum lífvirkum efnum í unnin 
matvæli og eru mörg slík matvæli á 
boðstólnum erlendis, en þau má 
einnig finna í verslunum hér heima. 
Þetta er þó vandasamara en virðist í 
fyrstu vegna þess að flest lífvirk efni 
sem hafa verið einangruð úr sínu 
náttúrulega umhverfi eru mjög hvarf-
gjörn en lífvirknin stafar oft af því 
hversu auðveldlega þau hvarfast við 
efni í umhverfinu eins og t.d. súrefni. 
Vísindamenn hafa því unnið að því 
að þróa varnar- og flutningskerfi til 
að verja og flytja lífvirk efni, bæði í 
matvælum og til að skila þeim á þann 
stað í líkamanum sem þau nýtast 
best. 

Höfundur er prófessor í matvælafræði við 
Háskóla Íslands.

Kristberg Kristbergsson.

Kristberg Kristbergsson

Lífvirk efni í matvælum

Ólafur bóndi á Þorvaldseyri ásamt höfundi og nemendum Háskóla Íslands við rannsóknir á repju.
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Hversu oft ertu með athyglina við 
það að borða? Ertu kannski oft 
með sjónvarpið eða útvarpið í 
gangi, að lesa blaðið og/eða með 
símann í hinni hendinni? Mindful 
eating, eða að nærast í núvitund, 
snýst um að sameina aðferðir nú-
vitundar (mindfulness) og það að 
borða. Að nærast í núvitund snýst 
um að taka eftir augnablikinu án 
þess að dæma. Að taka eftir hugs-
unum, tilfinningum og upplifun-
um í sambandi við mat og að sýna 
sjálfum okkur góðvild (kindness) 
þegar við borðum. Þegar við bein-
um athyglinni að því sem við erum 
að gera fáum við tækifæri til að 
nýta skilningarvitin til að upplifa, 
til að njóta matarins og til að 
hlusta eftir merkjum líkamans. 

Að njóta matarins
Þegar við hægjum á okkur og njótum 
matarins gefst okkur tækifæri til að 
uppgötva nýja hluti um matinn sem 
við borðum. Við gætum uppgötvað 
að okkur líkar ekki við sama mat og 
áður eða að við þurfum minna magn 
en áður til að finnast við vera södd. 
Við gætum uppgötvað hvaða matur 
lætur okkur líða vel bæði andlega og 
líkamlega. Þegar við nærumst í núvit-
und lærum við að hlusta betur á 

merki líkamans og getum samþætt 
innri og ytri visku til að næra okkur 
sjálf. Við lærum að njóta þess að 
borða það sem við veljum að borða 
án þess að fá samviskubit. 

Ávinningur af því að 
nærast í núvitund

Þegar við nærumst í núvitund fáum 
við tækifæri til að staldra við, anda 
djúpt, slaka á og hlusta þó það sé 
ekki nema í örstutta stund. Við fáum 
tækifæri til að vera forvitin og áhuga-
söm um okkur sjálf, spyrja spurn-
inga, hlusta með góðvild og án þess 

að dæma. Við fáum tækifæri til að 
öðlast heilbrigðara samband við okk-
ur sjálf og matinn sem við borðum. 
Við getum byrjað að treysta okkur 
sjálfum þegar kemur að mat og mat-
arvenjum. Við getum þróað samband 
við mat sem er friðsælla en áður og 
þá er nú til einhvers unnið. 

Aðferðir í Næringu og Núvitund
Það eru margar og fjölbreyttar æfing-
ar og aðferðir sem hægt er að nýta sér 
í því ferli að læra að nærast í núvit-
und. Aðferðin sem ég kenni alltaf 
fyrst er örhugleiðsla. Hana er hægt að 

nota áður en maður byrjar að borða 
eða í rauninni hvenær sem er þegar 
maður þarf örlitla slökun inn í dag-
inn. 

Réttu úr bakinu, slakaðu á öxlun-
um og taktu nokkra djúpa andar-
drætti. Lokaðu augunum ef þú vilt. 
Leyfðu þér að hlusta, án þess að 
dæma. Athugaðu hvernig þér líður 
bæði andlega og líkamlega. Haltu 
áfram að anda djúpt. Finndu hvernig 
þú andar að þér slökun og ró og and-
ar frá þér streitu. Taktu nokkra and-
ardrætti í viðbót og opnaðu augun 
(ef þú lokaðir þeim) þegar þú ert til-

búin/n. Teygðu úr þér og rúllaðu 
öxlunum.

Nú geturðu byrjað að borða eða 
haldið áfram með daginn þinn. 

Það eru fleiri fletir á því að nærast 
í núvitund en þetta er ágætis byrjun. 
Til að fræðast meira um um næringu 
og núvitund geturðu skráð þig á frítt 
örnámskeið á heimasíðunni rgud-
jons.com

Höfundur er næringarfræðingur og eigandi 
heimasíðunnar www.rgudjons.com.

Ragnheiður Guðjónsdóttir.

Ragnheiður Guðjónsdóttir

Að nærast í núvitund
Hvað er mindful eating (að nærast í núvitund)?

50% minni
viðbættur sykur

Nýja jógúrtið frá Örnu, mjólkurvinnslunni í Bolungarvík, 
er þróað til að koma til móts við óskir neytenda um holl-
ari og sykurminni mjólkurvörur. Í jógúrtið er notuð blanda 
af sykri og Steviu, en það er 100% náttúrulegt sætuefni. 
Jógúrtið inniheldur einungis 2% af viðbættum sykri en 
hefur samt góða fyllingu og bragðast vel.

Stevia er 100% náttúrulegt sætuefni sem unnið er úr laufum 
Stevia-plöntunnar. Í jógúrtið okkar notum við Steviu frá  

Via-Health sem framleidd er á Íslandi  
með hreinu íslensku vatni.

–  N Ý T T  J Ó G Ú R T  F R Á  Ö R N U  –

Arna ehf. Mjólkurvinnslan í Bolungarvík • laktósafrítt.is
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Veitingastaðurinn Matur og drykkur 
er í hinu friðaða Alliance-húsi við 
Grandagarð og er þar boðið upp á 
rétti þar sem áhersla er lögð á gamlar, 
íslenskar uppskriftir úr besta mögu-
lega hráefni. Einnig er lögð áhersla á 
framsækna drykki í bland við hefð-
bundnari drykki.

„Haft var samband við mig seint á 
síðasta ári og spurt hvort ég hefði 
áhuga á að opna veitingastað í hinu 
sögufræga Alliance-húsi,“ segir Gísli 
Matthías Auðunsson, yfirmatreiðslu-
meistari og einn eigenda, „og þegar 
þetta tækifæri kom upp hugsaði ég 
um hvað mér fannst vanta í veitinga-
húsaflóruna. Ég sá að enginn hefur 
einbeitt sér að íslenskum, hefð-
bundnum mat. Við töluðum m.a. 
við sagnfræðinga og fólk sem hefur 
gert álíka verkefni áður og á endan-

um varð útgangspunkturinn sá að 
opna veitingastað þar sem Íslending-
ar yrðu stoltir af íslenskum mat. Við 

notumst m.a. við uppskriftir sem 
hafa kannski gleymst og einnig sí-
gildar uppskriftir.“

Þess má geta að nafn veitingastað-
arins vísar í bók Helgu Sigurðardótt-
ur, Matur og drykkur. „Það er ekki af 
því að við notum allar uppskriftirnar 
úr þeirri bók heldur að bókin er 
sterkasta heimildin um íslenska mat-
argerð.“ Á meðal þess sem er að finna 
á matseðlinum er lambalæri, grafin 
bleikja, þorskhaus, plokkfiskur, lúðu-
súpa, gellur, kræklingur, þorsklifur 
og reyniberjasulta, harðfiskflögur, 
kúmenbrauð, skyr, pönnukökur og 
nýsteiktar kleinur.

Frumlegheit
Gísli segir að lögð sé áhersla á besta 
mögulega hráefni. „Við reynum að 
kaupa eins mikið og við getum frá 
litlum framleiðendum sem nota 
kannski ennþá gömlu aðferðirnar svo 
sem við að taðreykja lamb. Við 
kunnum að reykja lamb en gerum 
það ekki jafnvel og þeir sem hafa 
kannski gert það áratugum saman. 
Við notum svo okkar frumlegheit til 
þess að setja réttina saman. Útgang-
spunkturinn er að leggja áherslu á 

smánostalgíu í fólki og reyna að hafa 
þetta svolítið hversdagslegt þannig að 
fólki líði vel. Það er ekkert of fínt.“

Matreiðslumenn Matar og 
drykkjar leggja ekki eingöngu áherslu 
á framsækinn mat heldur einnig 
framsækna drykki. „Við búum til 
mikið af okkar eigin áfengu 
drykkjum sem við kryddum til og er-
um með áhugaverðan drykkjarseðil. 
Við erum með klassíska kokteila í 
bland við nýja s.s. hreppstjórakaffi og 
hvannarótarbrennivín.“

Útlit staðarins passar vel við 
áherslurnar í rekstrinum en þar var 
áður fyrr m.a. rekin saltfiskverkun. 
„Við vildum ekki breyta húsnæðinu 
mikið og lögðum áherslu á lág-
stemmda hönnun sem hentar rýminu 
vel. Það er t.d. stór mynd á einum 
veggnum sem sýnir saltfiskverkun-
ina.“

maturogdrykkur.is

Matur og drykkur

Framsækinn íslenskur matur og drykkir

Pure safarnir frá Harboe eru 100% hreinir og ferskir safar. Þeir eru ekki 
úr þykkni eins og svo margir aðrir ávaxtasafar og þeir eru ekki síaðir. 
Þetta tryggir það að öll næringarefni haldast í safanum og hann er eins 
nálægt nýkreistum safa og hugsast getur. Þrátt fyrir að vera 100% hreinir 
eru Pure safarnir líka rotvarnarefnalausir og án allra aukaefna þar sem 
sérstök pökkunaraðferð tryggir einstaklega gott geymsluþol. Safarnir 
koma í plastflöskum með skrúftappa sem er einstaklega hentugt þar 
sem hægt er að loka flöskunni aftur. Þetta tryggir hámarksferskleika og 
gerir það að verkum að Pure ávaxtasafarnir henta sérlega vel í ferðalög, í  
íþróttatöskuna eða bara hvar sem er. Safarnir koma bæði í 1l flöskum 
en einnig má fá þá í 250 ml umbúðum sem eru sniðugar í hádeginu eða 
í nestið. Fimm mismunandi tegundir eru í boði af Pure safanum; Epla- 
safi, ananassafi, appelsínusafi, greipsafi og blandaður ávaxtasafi. Þú færð 
Pure safana frá Harboe í næstu verslun.  

PURE ávaxtasafar - 100% hollusta!

Matur og drykkur er til húsa í hinu sögufræga Alliance húsi vestur á Grandagarði. Matreiðslumenn Matar og drykkjar leggja ekki eingöngu áherslu á framsækinn mat 
heldur einnig framsækna drykki.

K Y N N I N G
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A-vottun Samtaka iðnaðarins
Kjarnafæði er eina matvælafyrirtækið með A-vottun Samtaka iðnaðarins. Til að öðlast 
vottunina þarf  starfsfólk með mikinn metnað og reynslu. Starfsmannavelta er mjög lítil 
hjá Kjarnafæði. Margir hafa unnið hjá fyrirtækinu allt frá stofnun og enn fleiri í áratugi.

ISO-9001 vottunin
Kjarnafæði er eina íslenska fyrirtækið með áherslu á sölu kjötafurða sem hlotið hefur 
alþjóðlegu vottunina ISO-9001. Hún byggir á vali á hæfum birgjum, stöðluðum 
vinnbrögðum innanhúss og að hlusta og þjónusta viðskiptavininn eins og best verður á 
kosið. Eftirlitsaðilar gera úttektir að lágmarki tvisvar á ári á vinnubrögðum starfsfólks 
Kjarnafæðis.

HACCP
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) er alþjóðlegt staðlakerfi í 
matvælaframleiðslu. Það byggir á hættugreiningu og eftirliti, innihalds- og 
geymsluþolsmælingum. Matvælastofnun gerir úttektir hjá Kjarnafæði fjórum sinnum á 
ári og er fyrirtækið í A-flokki vegna góðs árangurs. 

Skráargatið
Skráargatið er opinbert, samnorrænt merki sem finna má á umbúðum matvara sem 
uppfylla ákveðin skilyrði varðandi samsetningu næringarefna. Markmiðið með 
Skráargatinu er að neytendur geti á einfaldan hátt valið hollari matvöru; þ.e. minna salt, 
minni og hollari fitu, minni sykur og meiri trefjar. 
Kjarnafæði reynir ekki einungis að uppfylla skilyrði Skráargatsins heldur vera vel undir 
viðmiðunum. Síðastliðin tíu ár hefur fyrirtækið unnið markvisst að því að fækka 
mögulegum óþolsvöldum á borð við mjólk (laktósa) og hveiti (glúten) og óæskilegum 
aukefnum eins og sykri, MSG og fleirum.

Gullverðlaun Meistarafélags kjötiðnaðarmanna
Hjá Kjarnafæði starfa færir fagmenn sem hafa á undanförnum áratugum hlotið fjölda 
gullverðlauna í keppni Meistarafélags kjötiðnaðarmanna fyrir ýmis álegg, pylsur, kæfu 
o.fl. Við erum stolt af  árangrinum!

Veldu gæði, veldu Kjarnafæði 

Starfsemi Kjarnafæðis hefur hlotið fjölmargar gæðavottanir á 
undanförnum árum sem skilar sér í meiri gæðum og hollustu, 
neytendum til hagsbóta. Vörurnar hafa hlotið margvísleg verðlaun á 
matvælasýningum. Við hvetjum þig til að kynna þér málið og smakka.

FM 636401

Fjölskyldufyrirtæki
Síðan 1985

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

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

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

Margskonar óþol algengt
Helsta áskorunin var að ná að fjölda-
framleiða mat sem væri án óæskilegra 
efna því við gerum miklar kröfur. 
Fólk á að geta keypt réttina, hitað þá 
upp og treyst því að hollustan hafi 
verið í fyrirrúmi þegar þeir voru settir 
saman,“ bætir hún við. „Við höfðum 
í huga að margir þjást af ýmiskonar 
ofnæmi og óþoli, eitt er óþol fyrir 
mjólkurvörum og við tókum sem 
dæmi þá ákvörðun að sleppa því að 
hafa ost yfir lasagnaréttinn hjá okkur 
en þeir sem kjósa hann geta þá auð-
veldlega sett ost að eigin vali yfir áður 

en rétturinn fer í ofninn,“ segir 
Berglind og brosir. 

Sigurður og Berglind eru ekki 

ókunn útgáfu en þau stóðu að fyrstu 
Disney matreiðslubókinni og Sigurð-
ur hefur komið að nokkrum mat-

reiðslubókum með kokkalandsliðinu. 
Þegar þau snéru sér að heilsumatnum 
gáfu þau út bókina Heilsuréttir fjöl-
skyldunnar og í kjölfarið Nýir heilsu-
réttir fjölskyldunnar sem báðar urðu 
metsölubækur. Þegar þau fluttu til 
Eyja, þar sem Grímur bróðir Sigga er 
með fyrirtæki í framleiðslu á eigin 
réttum, lá beint við að þeir bræður 
leggðu krafta sína saman. „Nú fram-
leiðir fyrirtækið Grímur kokkur vör-
una fyrir okkur eftir okkar uppskrift 
og samkvæmt þeim kröfum sem við 
gerum,“ segir Berglind að lokum. 

grimurkokkur.is

Fyrirtækið Arna framleiðir hágæða 
laktósafríar mjólkurafurðir sem þýðir 
að þeir eru lausar við mjólkursykur. 
Þær henta m.a. þeim sem finna fyrir 
óþægindum við neyslu á venjulegum 

mjólkurafurðum. Sífellt bætist við 
úrvalið sem fyrirtækið framleiðir.

Fyrirtækið Arna, sem staðsett er í 
Bolungarvík var stofnað árið 2013 og 
hefur frá upphafi sérhæft sig í fram-
leiðslu á laktósafríum mjólkurafurð-
um. „Hugmyndin var að framleiða 
mjólk fyrir þá sem ekki geta neytt 
venjulegra mjólkurafurða,“ segir 

Hálfdán Óskarsson framkvæmda-
stjóri.

Fjöldi vörutegunda
„Við byrjuðum á að framleiða mjólk, 
sem kallast nettmjólk, rjóma, og skyr 
– bæði óhrært og bragðbætt. Við er-
um líka með ab-mjólk og við höfum 
t.d. verið að þróa nýtt jógúrt sem 
kom á markaðinn í ársbyrjun þar sem 
við lögðum áherslu á minni sykur en 
eiginlega öll okkar vöruþróun snýr að 
því að minnka sykurinn í mjólkur-
vörum. Við framleiðum líka fetaost 
þar sem við nýtum salt úr Ísafjarðar-
djúpi.“

Nettmjólk er fituskert og prótein-
rík og er framleidd úr próteinbættri, 
íslenskri kúamjólk og er sérstaklega 
þróuð til að mæta þörfum þeirra sem 
eru með mjólkursykusóþol. Mjólkin 
bragðast eins og venjuleg mjólk og 
inniheldur sömu vítamín og bætiefni 
en aðeins meira prótein. Það sama er 
að segja um laktósafríu ab-mjólkina.

Arna framleiðir jógúrt með þrem-
ur bragðgetundum; jógúrt með jarð-
arberjabragði, jógúrt með karamellu-
bragði og jógúrt með perubragði. 

Laktósafría ab-skyrið fæst með þemur 
bragðtegundum eða með bláberja-
bragði, jarðarberjabragði og vanillu-
bragði. Þá er það rjómi og matarr-
jómi sem bragðast eins og venjulegur 
rjómi nema að hann er ekki með 
mjólkursykri.

Mjólkuróþol veldur vanda
„Við munum koma með nýja jógúrt-
tegund í nóvember sem er mjög frá-
brugðin því sem við erum með núna, 
við erum að vinna í því að þróa skyr-
ið okkar áfram með það að markmið-
ið að minnka sykurinn og svo erum 
við að fikra okkur áfram í meiri osta-
gerð.“

Hálfdán segir að það sé að verða 
svolítil vakning um mjólkuróþol sem 
veldur miklum óþægindum hjá fólki. 
„Þetta er ekki lífshættulegur sjúk-
dómur sem slíkur en almennar 
mjólkurvörur fara illa í maga þeirra 
sem þola ekki mjólkursykur. Al-
mennt er talið að um 5-10% fólks á 
Vesturlöndum sé með mjólkuróþol.

laktosafritt.is

Berglind Sigmarsdóttir.

Grímur kokkur ehf. 

Nýir Heilsuréttir fjölskyldunnar
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Enginn 
viðbættur sykur, 

ekkert ger.VILTU
HRÖKKVA 
Í GÍRINN?
Þeir sem hugsa um hollustuna velja BURGER hrökkbrauð. Í því er enginn  

viðbættur sykur og ekkert ger. Það er líka einstaklega bragðgott!    

Það er engin tilviljun að BURGER er vinsælasta hökkbrauðið á Íslandi.  

HUGSAÐU UM 
HOLLUSTUNA!

Enginn 
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viðbættur sykur og ekkert ger. Það er líka einstaklega bragðgott!    

Það er engin tilviljun að BURGER er vinsælasta hökkbrauðið á Íslandi.  

HUGSAÐU UM 
HOLLUSTUNA!

Enginn 
viðbættur sykur, 

ekkert ger.VILTU
HRÖKKVA 
Í GÍRINN?
Þeir sem hugsa um hollustuna velja BURGER hrökkbrauð. Í því er enginn  

viðbættur sykur og ekkert ger. Það er líka einstaklega bragðgott!    

Það er engin tilviljun að BURGER er vinsælasta hökkbrauðið á Íslandi.  

HUGSAÐU UM 
HOLLUSTUNA!

Þeir sem hugsa um hollustuna velja BURGER hrökkbrauð. 
Í því er enginn viðbættur sykur og ekkert ger. Það er líka 
einstaklega bragðgott! Það er engin tilviljun að BURGER 
er vinsælasta hrökkbrauðið á 
Íslandi. 

Enginn 
viðbættur sykur, 

ekkert ger.VILTU
HRÖKKVA 
Í GÍRINN?
Þeir sem hugsa um hollustuna velja BURGER hrökkbrauð. Í því er enginn  

viðbættur sykur og ekkert ger. Það er líka einstaklega bragðgott!    

Það er engin tilviljun að BURGER er vinsælasta hökkbrauðið á Íslandi.  

HUGSAÐU UM 
HOLLUSTUNA!

Arna

Laktósafríar mjólkurafurðir frá Bolungarvík

Salatfeti án laktósa. Hjá Örnu er m.a. framleiddur fetaostur þar sem saltið úr Ísa-
fjarðardjúpi er nýtt til framleiðslunnar.
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„Aðalatriðið í því að leggja á okkur 
þá miklu vinnu og þróun sem fylgir 
því að fá alþjóðlega vottun á starf-
semina er ávinningurinn fyrir neyt-

endur, viðskiptavini okkar. Gæði og 
stöðugleiki í framleiðslunni, öguð og 
vönduð vinnubrögð, góð þjónusta, 
rekjanleiki og aðrir þættir sem tengj-
ast inn í vottunarferlið eru allt atriði 
sem skipta neytendur fyrst og síðast 
máli,“ segir Eðvald Sveinn Valgarðs-

son, gæðastjóri hjá matvælafyrirtæk-
inu Kjarnafæði sem nú í sumar fékk 
ISO-9001 vottun, fyrst íslenskra 
vinnslufyrirtækja í kjötiðnaði. 

Eðvald segir markvisst hafa verið 
unnið að því á undanförnum árum 
að ná þessum áfanga en Kjarnafæði 
hefur m.a. á þeim tíma byggt upp 
nýja kjötvinnslu á Svalbarðseyri þar 
sem hugað er að öllum þeim þáttum 
sem vottuð framleiðsla krefst. Þar er 
t.d. um að ræða fullkomið vinnslu-
kerfi frá Marel og annan tækjabúnað 
en einnig þætti á borð við umhverfis-
mál, jafnréttismál, vinnuvernd, ör-
yggismál, rekjanleika, innihaldslýs-
ingar á vörum, notkun aukefna, upp-
lýsingar og kröfur um krydd sem 
notuð eru í vinnslunni og þannig 
mætti áfram telja. 

Kröfum matvælalöggjafar 
Evrópu mætt

Með tilkomu Matvælastofnunar árið 
2008 og framfylgni hennar á evr-
ópsku matvælalöggjöfinni tók 
Kjarnafæði gæða- og vottunarmálin 
föstum tökum. Strax í fyrstu úttekt 
fékk fyrirtækið einkunnina A, sem er 
besti árangur og hefur haldið sig þar 
síðan en Matvælastofnun gerir fjórar 
úttektir á ári. Eðvald segir Kjarnafæði 
starfa með HACCP hættugreiningu á 
allri sinni starfsemi sem gerir ríkar 
kröfur um skipulag á flæði vinnsl-
unnar, skilgreiningu svæða og metnir 
áhættuþættir sem geti haft áhrif á ör-
yggi og heilnæmi framleiðslunnar. 
Auk þessa hefur Kjarnafæði einnig 
gæðavottun Samtaka iðnaðarins.

Stefnan sett enn hærra
Stærsta skrefið á þessu sviði hingað til 
steig Kjarnafæði með ISO-9001 vott-
uninni sem felur í sér staðfestingu á 
vönduðum og faglegum vinnubrögð-
um starfsmanna Kjarnafæðis, ítarlegri 
greiningu á rekstrarlegum þáttum, 
greiningu og stöðlun verkferla fyrir-

tækisins með það að leiðarljósi að 
viðskiptavinir geti ætíð treyst því að 
fá sömu gæðavöruna. Vottunin nær 
til allrar starfsemi Kjarnafæðis, frá 
vali á birgjum og stýringu á innkaup-
um til afhendingar á vöru og sam-
skipta við viðskiptavini.

„Þetta þýðir að við erum ekki að-
eins að tryggja rekjanleika vörunnar í 
framleiðsluferlinu innanhúss heldur 
stórefla einnig upprunaupplýsingar 
og rekjanleika þeirra vara sem við 
fáum inn í framleiðsluna frá öðrum 
birgjum,“ segir Eðvald en vottun 
ISO-9001 er Kjarnafæði m.a. mikil-
væg gagnvart framtíðarmöguleikum í 
útflutningi. 

Fyrirtækið stefnir enn hærra á 
þessu sviði og vinnur nú að því að fá 
vottun ISO-22000 þar sem farið er 
djúpt ofan í öll framleiðslustig, grein-
ing gerð á hverri hráefnistegund fyrir 
sig út frá öryggi og áhættu. Fyrirtæk-
ið áætlar að fá þessa vottun í kjölfar 
úttektar í nóvember næstkomandi. 

kjarnafaedi.is
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Kjarnafæði fær fyrst íslenskra kjötframleiðslufyrirtækja ISO-9001 vottun:

Vottun er fyrst og fremst neytendum í hag

Öll starfsemi Kjarnafæðis er nú á Svalbarðseyri en fyrirtækið hefur ráðist þar í miklar fjárfestingar síðustu ár í tæknivæðingu og húsa-
kosti.

Eðvald Sveinn Valgarðsson, gæðastjóri Kjarnafæðis við eina af nýjustu vélasamstæðum 
fyrirtækisins í vinnslunni á Svalbarðseyri.

Moooh..!

Baaah..!

...!

Grandagarður 2 - 101 Reykjavík - tel: +354 571 8877
info@ maturogdrykkur.is - www.maturogdrykkur.is
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Leyfðu hefðinn
i að koma þér 

á óvart.
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Fullkomin þrenna! Hvert er þitt uppáhalds?

Lífskorn Myllunnar uppfyllir öll skilyrði 
Skráargatsins sem einungis hlotnast 

hollustu vörunum í sínum flokki.

® ® 

Skráargatið - prentskjöl fyrir Mylluna, 2012
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Nýtt!

Prófaðu nýtt Lífskorn

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

á facebook.com/Myllubraud
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Lífskornið mitt inniheldur tröllahafra og chia-fræ

     Nettóþyngd: 450 g

Tröllahafrar og chia-fræ

með tröllahöfrum og chia-fræjum
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Sólblómafræ & hörfræ
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     Nettóþyngd: 450 g

Tröllahafrar og chia-fræ



ALVÖRU MATUR
Á ÖRFÁUM MÍNÚTUM

KJÚKLINGABRINGUR
BARBECUE

KJÚKLINGABRINGUR
ARGENTÍNUTANDOORI

KJÚKLINGABRINGUR
SAFFRAN
KJÚKLINGABRINGUR

Þú getur valið úr fimm spennandi tegundum og bragðað á heiminum með góðri samvisku.  
Heimshorn Holta eru fulleldaðar kjúklingabringur með alvöru kryddi og án óþarfa aukaefna.  


