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Alþjóðlegur dagur fæðunnar
Bandalag gegn hungri
Þann 16. október ár hvert heldur
FAO, Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna upp á
alþjóðlegan dag fæðunnar. Þessi
dagur er hápunktur herferðar sem
FAO gengst fyrir á hverju ári og
kallast TeleFood. Markmið TeleFood
er að vekja fólk til vitundar um
hungur í heiminum og virkja auðlindir til hjálpar hungruðu fólki.
Það hefur gengið hægt að draga úr
fjölda hungraðs fólks í heiminum.
Markmið síðustu Matvælaráðstefnu
Sameinuðu þjóðanna var að helminga
fjölda þeirra sem búa við hungursneyð fyrir árið 2015. Þessu markmiði
verður ekki náð ef alþjóðasamfélagið
breytir ekki stefnu sinni og sínu
viðskiptasiðferði.
FAO reiknar með því að 840
milljónir manna búi við alvarlega

hungursneyð og þar af eru tæplega
800 milljónir í þróunarlöndunum.
Þessi tala hefur verið að lækka um
2,5 milljónir á ári hverju síðustu átta
ár. Með þessu áframhaldi verður
búið að fækka fólki sem býr við
hungursneyð um helming árið 2115
eða einni öld seinna en áætlað var.
Á árinu 2003 verður þema dagsins
Alþjóðlegt bandalag gegn hungri og
ekki að ósekju þar sem vandamálið
virðist ekki vera á undanhaldi.
Mikilvægt er að allir hópar vinni
saman að settu marki og haldi áfram
að setja pressu á alþjóðasamfélagið
svo það bregðist við og geri viðeigandi ráðstafannir. Finna má
ítarlegri upplýsingar á heimasíðunni:
http://www.fao.org. – vng.

Fjöregg MNÍ 2002
Rannsóknaþjónustan Sýni hlaut Fjöregg MNÍ 2002. Í áliti dómnefndar kom
fram að starfsmenn fyrirtækisins hefðu tileinkað sér víðtæka reynslu og
þekkingu á sviði matvæla-, efna- og örverufræði og fyrirtækið hefði verið
frumkvöðull í fræðslu og símenntun starfmanna matvælafyrirtækja.
Rannsóknarþjónustan Sýni býður upp á ýmsa ráðgjöf, sem tengist starfsemi
matvæla-og fóðurfyrirtækja. Sérstök áhersla hefur verið lögð á gæðamál, en
aðstoð við ýmsar tæknilegar úrlausnir er vaxandi þáttur. Boðið er upp á
örverumælingar, t.d. vegna mats á ferskleika, efnagreiningar vegna krafna um
næringarefnamerkingar, aðstoð við
uppsetningu og viðhald innra eftirlits,
hreinlætiseftirlit og ýmis konar
fræðslu og námskeið fyrir starfsfólk í
matvæla- og fóðuriðnaði.
Fyrirtækið hélt upp á 10 ára afmæli
sitt vorið 2003. Nú eru starfsmenn
orðnir 19 talsins þar af 14 með
háskólapróf í matvælafræði, efnafræði
og sjávarútvegsfræði og er fyrirtækið
stærsti einkarekni vinnustaður fyrir
Nokkrir af starfsmönnum Rannsóknaþjónustunnar háskólamenntað fagfólk í matvælaSýnis með Fjöreggið. Efri röð frá vinstri: Laufey iðnaði. Hlutverk fyrirtækisins er að
Karlsdóttir, Axel Eyfjörð, Ólöf Hafsteinsdóttir og
veita sem víðtækasta þjónustu á sviði
Guðrún E. Gunnarsdóttir. Neðri röð frá vinstri: Nína
Björk Þorsteinsdóttir, Guðrún Adolfsdóttir, Ásta gæðamála í matvæla- og fóðuriðnaði.
Guðmundsdóttir og Stefanía Þorgeirsdóttir.
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Útgefandi: Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands (MNÍ), pósthólf 8941, 128
Reykjavík.
Ritnefnd:
Ólafur Reykdal (ritstjóri og ábyrgðarmaður),
Fríða Rún Þórðardóttir, Margrét Bragadóttir,
Valur Norðri Gunnlaugsson og Iðunn
Geirsdóttir.
Prentun: Prentsmiðjan Oddi hf.
ISSN: 1029-2691
Upplag: 2000 eintök.
Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands
(MNÍ) var stofnað 1981. Það er fagfélag
matvælafræðinga, næringarfræðinga, næringarráðgjafa og skyldra stétta. Fjöldi félagsmanna
er nú 190.
Stjórn MNÍ 2003-2004
Heiða Hilmisdóttir (formaður), Sigríður
Klara Árnadóttir (varaformaður), Guðmundur
Örn Arnarson (ritari), Héðinn Friðjónsson
(gjaldkeri og umsjónarmaður félagatals)
Gústaf Helgi Hjálmarsson (meðstjórnandi).
Heimasíða MNÍ: http://www.mni.is.
Starfsemi: Á vegum félagsins eru haldin
fræðsluerindi og gefin út fréttabréf.
Matvæladagur er haldinn árlega á vegum
félagsins.
Markmið félagsins er að sameina matvælafræðinga, næringarfræðinga, næringarráðgjafa
og aðra með háskólapróf í skyldum greinum í
eitt félag. Einnig að stuðla að þróun í matvælafyrirtækjum og efla samstarf 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.
Matvælafræðingar hafa lokið háskólanámi í matvælafræði. Matvælafræðin er
vísindagrein sem fjallar um eiginleika
matvæla og þau lögmál sem liggja að baki
matvælavinnslu. Matvælafræðingar vinna
margvísleg störf í matvælaiðnaði, svo
sem við vöruþróun, gæðastjórnun og
framleiðslustjórnun. Þeir vinna einnig
hjá rannsóknastofnunum og heilbrigðiseftirliti.
Næringarfræðingar og næringarráðgjafar
hafa lokið háskólanámi í hinum ýmsu
greinum næringarfræðinnar. Næringarfræðin fjallar um samband næringar og
líkamsstarfsemi og tengsl mataræðis og
heilsu. Næringarfræðingar vinna einkum
við almenningsfræðslu og kennslu.
Næringarráðgjafar hafa yfirleitt sérhæft
sig í fæðismeðferð sjúklinga og starfa á
sjúkrastofnunum.

K1117.mní2003.QX4.1P

1.10.2003

3:05

Page 3

L E I Ð A R I N N
Hvað er í matinn?
Ráðum við því sjálf - eða hvað býr að baki?

ISSN 1029-2691

Matur er mannsins megin
Fréttabréf Matvæla- og næringarfræðafélags Íslands

Október 2003, 1. tbl. 15. árg.

Yfirskrift Matvæladagsins þessu
sinni er Breytingar á mataræði - hvað
býr að baki? Tilefnið er öðru fremur
nýjar niðurstöður úr könnun Manneldisráðs á mataræði Íslendinga sem
sýna breytingar á mataræði sem helst
má líkja við menningarleg heljarstökk
síðastliðna áratugi. Plokkfiskur og
kjötsúpa hafa nú vikið fyrir pitsu
og pasta og fæðuvalið verður æ
alþjóðlegra og líkara því sem gerist
og gengur hjá öðrum Evrópuþjóðum þó með athyglisverðum undantekningum.
Mataræði hefur afdrifaríkar afleiðingar fyrir heilsu og velferð og
hvers kyns breytingar á fæðuvenjum
þjóðarinnar munu setja mark sitt á
heilsufar hennar í framtíðinni, ýmist til
góðs eða ills. Því vaknar spurningin:
Hverjir ráða ferðinni, hvaða ástæður
liggja að baki þeirri þróun sem orðið
hefur og hvaða öfl stýra því hvað við
veljum í matinn í framtíðinni?
Frá því síðasta könnun á mataræði
var birt fyrir tólf árum síðan hafa orðið
þau tíðindi að fiskneysla Íslendinga
hefur hrapað úr 73 í 40 grömm á dag
og er nú að nálgast það sem gerist og
gengur meðal margra nágrannaþjóða.
Þetta er ein dapurlegasta niðurstaða
nýafstaðinnar könnunar, þar sem
fiskurinn hefur verið okkar sérstaða og
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Forsíðumyndina tók Anna Sigríður
Ólafsdóttir matvæla- og næringarfæðingur í matartíma hjá grunnskólabörnum í Fossvogsskóla. Grænmetið er haft í stórum skálum á
borðunum fyrir framan börnin
þannig að þau geti skammtað sér
sjálf með aðstoð umsjónaraðila.
Þetta hvetur börnin til bæta
grænmeti á diskinn, en það er
einmitt þörf á að hvetja þau til að
borða vel af þessari hollu fæðu.
Neysla ávaxta og grænmetis hefur
aukist á Íslandi á síðustu árum, en
við eigum enn langt í land með að
ná 500 g markinu. Góður skólamatur getur eflaust stuðlað að því
að komandi kynslóðir verði enn
duglegri að temja sér hollan lífsstíl.

heilsuvörn. Sú breyting á sér auðvitað
nærtækar skýringar í hugum flestra,
þar sem verð hefur hækkað mjög
á undanförnum árum. Breytt verðlagning útskýrir þó ekki að öllu leyti
minni vinsældir fisksins. Aðgengilegir,
tilbúnir fiskréttir skipta væntanlega
ekki síður máli, svo ekki sé minnst á
kynningar og auglýsingar, en fiskur er
væntanlega sú fæðutegund sem
sjaldnast er auglýst af öllum matvörum
á markaði.
Á hliðstæðan hátt hefur gjörbreytt
verðlagning á grænmeti áreiðanlega
haft sitt að segja til að auka neyslu
grænmetis. Svo mikið er víst að það er
ekki lengur nokkur leið að útskýra
fábrotna grænmetisneyslu hér á landi
með uppsprengdu verði vörunnar.
Hvað sem breytingum á einstökum
fæðutegundum líður, fer hitt ekki á
milli mála að hvers kyns ofneysla og
ofgnótt er stærsti vandi íslenskra
neytenda nú um stundir. Það er erfitt að
gæta hófs í samfélagi þar sem keppst er
um að selja okkur sem mest af mat og
sem flestar kaloríur á sem lægstu verði.
Hvernig við bregðumst við ofgnóttinni
mun ráða miklu um þróun heilsu og
lífsgæða á Íslandi í náinni framtíð.
Laufey Steingrímsdóttir

Skilaboð frá formanni MNÍ
Ágætu
lesendur
fréttabréfs, félagar í
Matvæla og næringarfræðafélagi
Íslands
(MNÍ) og aðrir. Ég hef
með
höndum
það
skemmtilega verkefni að vera
formaður MNÍ. Félagið er ekki stórt
eða fjölmennt en þó er starfsemi þess
öflug eins og sjá má í þessu blaði, á
árlegum Matvæladegi, heimasíðu,
fræðslufundum og fleiru sem félagið
stendur fyrir. Allt starf er unnið af
félagsmönnum og því nýti ég þetta
tækifæri til að þakka öllum sem hafa

starfað í nefndum félagsins og tekið
þátt í starfi þess. Mikilvægt er að
félagið starfi með þeim hætti að okkur
finnist það gefa okkur eitthvað að vera
félagar. Því langar mig að biðja ykkur
um hjálp, ef þið hafið hugmyndir eða
skoðanir á starfsemi MNÍ, að senda
mér þær þannig að stjórnin geti betur
gert sér grein fyrir óskum og
væntingum félagsmanna og fagfólks.
Stjórn MNÍ langar til að skapa breiðari
grundvöll fyrir þekkingarmiðlun milli
félagsmanna og eins að kynna félagið og
þá sérþekkingu sem félagsmenn búa yfir
í þjóðfélaginu. Draumurinn er öflugt
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félag sem fagfólk vill vera í, vegna þess
að það gefur tækifæri til símenntunar,
þekkingarmiðlunar og á að kynnast
fagfólki í matvæla- og næringargreinum.
Ég er sannfærð um að ef við
leggjumst á eitt þá getum við gert
þennan draum okkar að veruleika.
Bestu kveðjur
Heiða Björg Hilmisdóttir, formaður MNÍ
forstöðumaður, eldhús og matsalir,
Landspítali - háskólasjúkrahús
heida@landspitali.is
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Fjölbreytt starf innan MNÍ
Innan MNÍ er talsverður hluti
félagsmanna virkur í margs konar starfi:
Ráðstefnuhaldi, skógrækt, blaðaútgáfu,
upplýsingamiðlun með fræðslufundum
og heimasíðu og fleira mætti nefna.
Matvæladagur MNÍ er miðpunktur
félagsstarfsins en í deginum felst
ráðstefna, veiting Fjöreggs MNÍ fyrir
lofsvert framtak á matvælasviði og loks
útgáfa ritsins Matur er mannsins megin.
Á aðalfundi 2003 lét Jónína
Stefánsdóttir af stöfum sem formaður
félagsins eftir fjögurra ára starf. Í
nýrri stjórn eru Heiða Hilmisdóttir
(formaður), Sigríður Klara Árnadóttir
(varaformaður), Guðmundur Örn
Arnarson (ritari), Héðinn Friðjónsson
(gjaldkeri) og Gústaf Helgi Hjálmarsson
(meðstjórnandi). Nefndir félagsins eru
heimasíðunefnd, fræðslunefnd, skógræktarnefnd, matvæladagsnefnd, verðlaunanefnd, ritnefnd og skemmtinefnd.
Skoðið heimasíðuna!
Ný heimasíða með nýju léni (www.mni.is)
var kynnt um síðustu áramót. Á heimasíðunni er að finna margvíslegar hagnýtar
upplýsingar auk upplýsinga um félagsmenn. Enn er eftir að bæta inn ýmsu
efni og mun það gerast smám saman
á næstu mánuðum. Settur hefur verið
upp póstlisti (felagar@mni.is) en félagsmenn geta látið taka sig út af honum.
Í heimasíðunefnd eru Guðmundur Örn
Arnarson og Héðinn Friðjónsson.

peptíð á Hótel Loftleiðum í hádeginu
15. nóv. 2002. Boðið var upp á léttan
málsverð, súpu, fiskrétt og kaffi.
Þátttakan var frábær, 45 manns
mættu. Þann 6. desember fræddi Einar
Thoroddsen, háls-, nef og eyrnalæknir,
félagsmenn um hvítvín og púrtvín.
Bragðað var á mismunandi vínum og
endað á gómsætu súkkulaði. Nýja
fræðslunefnd skipa Reynir Þrastarson
og Björn S. Gunnarsson.
Skógrækt
Síðustu árin hafa MNÍ félagar
gróðursett trjáplöntur í sínum eigin reit
í Heiðmörk. Reiturinn er á svæði sem
kallast Löngubrekkur. Ef komið er inn
í Heiðmörk Vífilsstaðamegin er ekið
eftir Hlíðarvegi og eru alls um 6,4 km
frá hliði að afleggjaranum okkar. Á
þeirri leið er m.a. keyrt fram hjá
Hjalladal og þaðan eru um tveir km í
afleggjarann. Í skógræktarnefnd eru
Borghildur Sigurbergsdóttir og Pétur
Helgason.
Matvæladagur í tíunda sinn

Bryndís Eva Birgisdóttir flutti
fróðlegt erindi um líffræðilega virk

Matvæladagur MNÍ 2002 var haldinn
á Grand Hótel Reykjavík föstudaginn
18. október en þetta var í tíunda
sinn sem dagurinn var haldinn.
Þótti dagurinn heppnast vel og voru
ráðstefnugestir 128 talsins. Yfirskrift
ráðstefnunnar var Matvælaeftirlit horft til framtíðar. Til máls tóku bæði
fulltrúar frá eftirlitsaðilum og fyrirtækjum og sköpuðust líflegar umræður
í lok fyrirlestra. Fjöreggið að þessu
sinni hlaut Rannsóknaþjónustan Sýni.

Frá árshátíð MNÍ 2002.

Afhending Fjöreggs 2002.

Fræðslufundir
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Ritinu Matur er mannsins megin var
dreift til matvælafyrirtækja, stofnana,
skóla, félagsmanna og gesta á
Matvæladegi. Árshátíð félagsins var
haldin um kvöldið á Veitingastaðnum Operu í Lækjargötu og þótti
skemmtunin takast mjög vel.
Skiladagur matvæladagsnefnda var
27. mars 2003 en þá voru formleg skil
og nýjar nefndir tóku við. Á skilafundi
var farið yfir ábendingar í þeim
tilgangi að bæta framkvæmd næsta
Matvæladags.
Undirbúningur Matvæladags hvílir
mest á matvæladagsnefnd. Nefndin
kemur fyrst saman í febrúar/mars ár
hvert og hefst þá strax undirbúningur í
samræmi við það viðfangsefni sem
stjórn félagsins hefur valið. Stærsti
hluti starfsins framan af er að útvega
fyrirlesara og þar á meðal einn
erlendan fyrirlesara sem er aðalfyrirlesari dagsins. Útbúa þarf ráðstefnugögn, senda út þátttökutilkynningar og koma deginum á
framfæri í fjölmiðlum og til félagsmanna og annarra sem áhuga gætu haft
á efni ráðstefnunnar.
Í matvæladagsnefndinni sem hefur
undirbúið ráðstefnuna 2003 eru
Sigríður Ásta Guðjónsdóttir, Hrólfur
Sigurðsson, Gústaf Hjálmarsson,
Herdís Guðjónsdóttir og Svava
Engilbertsdóttir. Í verðlaunanefndinni
eru Jónína Stefánsdóttir, Sesselja M.
Sveinsdóttir og Sigríður Kara Árnadóttir
Upplýsingar um ritnefndina eru á síðu
tvö.

Frá Matvæladegi MNÍ 2002.
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Hvernig fáum við börnin til að borða hollan mat?
Grein eftir Önnu Sigríði Ólafsdóttur
Nýverið gaf Lýðheilsustöð út
handbók fyrir starfsfólk skólamötuneyta. Starfshópur á vegum
Manneldisráðs vann bókina en
útgáfan var styrkt af fræðsluráði
Reykjavíkur, Hjartavernd, Krabbameinsfélaginu og Manneldisráði.
Handbókin er fyrst og fremst ætluð
sem kennslugagn, en hún gagnast í
raun öllum sem gefa börnum að
borða. Í bókinni eru upplýsingar um
næringu og hollustu, innkaup,
matseðlagerð, framreiðslu, hreinlæti
og fleira, ásamt hugmyndum að
matseðlum og uppskriftum.
Í matseðlunum sem fylgja bókinni
er leitast við að sameina hollustu
fæðunnar, gæði hennar og vinsældir
meðal barna, ásamt hagkvæmni í
matargerð. Hér er ekki á ferðinni listi
yfir öll heilsusamlegustu matvæli
sem hugsanlegt er að gefa börnum,
heldur er ekki síður haft í huga
hvernig mat börnin vilja borða.
Matur sem fer í ruslakörfuna er
engum hollur.
Ávexti og grænmeti alla daga

Matvendni og matarval
Fæðusmekkur barna er að þroskast
og hann er oft annar en hjá
fullorðnum. Mörgum börnum er illa
við að blanda fæðutegundum saman,
en ef aðalrétturinn, meðlætið og
grænmetið hefur allt sinn stað á
diskinum er hægt að fá barnið til að
borða matvæli sem það hefði ef til
vill ekki snert í samsettum rétti.
Skilaboðin til barnanna eiga að
vera að manni líði vel af því að borða
hollan mat og að það hafi áhrif á
árangur í skóla og frístundum eða
öðru því sem skiptir þau máli.
Neikvæður tónn eða hræðsluáróður
eiga ekki erindi í fræðslu um
hollustu.
Handbókina
er
hægt
að
panta á heimsíðu Manneldisráðs,
www.manneldi.is, eða í síma 585
1480. Einnig er boðið upp á
námskeið tengt handbókinni fyrir
starfsfólk skólamötuneyta. Áhugasamir geta haft samband við Önnu
Sigríði í síma 868 4830 eða með
tölvupósti, naering@simnet.is

Hagnýt ráð
Til að draga úr matvendni barna og
kenna þeim að borða eitthvað nýtt er
ráð að...

•

Matreiða einfalda rétti.

•

Hafa röð og reglu á diskinum.

•

Setja mjög lítinn skammt af
nýja matnum á diskinn – rétt
til að kynna bragðið.

•

Bjóða nýja matinn oftar sem
meðlæti til að börnin venjist
smám saman bragðinu.

•

Hafa matinn girnilegan í
augum barnanna – því börnin
meta matinn út frá útlitinu.

•

Fá fyrirmyndir, t.d. eldri börn
til að aðstoða við undirbúning
og kynningu á nýjum mat.

•

Nota mat hvorki sem refsingu
né verðlaun.

•

Setja reglur, t.d. með því að
hafa afmarkað val, þannig að í
hverri máltíð megi bara sleppa
einhverju einu eða tvennu.

•

Bjóða helst ekki annan mat í
staðinn.

Ljósmyndir: Anna Sigríður Ólafsdóttir

Til að auka líkurnar á því að börnin
fái fjölbreytt fæði er gott að bjóða
upp á tvo valmöguleika, t.d. tvær
tegundir grænmetis eða ávaxta. Slík
fjölbreytni getur haft veruleg áhrif á
það hverju börnin venjast og kennt
þeim að meta fleiri tegundir.
Safaríkir ávextir, t.d. melónur og

vínber auk banana eru vinsælir
meðal barna, en það skiptir líka máli
hvernig ávextirnir og grænmetið er
borið fram. Skorið grænmeti í
handhægum bitum með mat er betra
en smátt rifið grænmeti sem illa tollir
á gafflinum.

2 0 0 3
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Rannsóknir í þágu sjávarútvegs og neytenda
Grein eftir Sjöfn Sigurgísladóttur

Rannsóknastofnun
fiskiðnaðarins (Rf)
býr að reynslu og
þekkingu sem sérfræðingar stofnunarinnar hafa í áratugi
aflað sér með rannsóknum á því hvernig
unnt sé að auka
verðmæti, gæði og öryggi sjávarfangs.
Rf starfar náið með fyrirtækjum í
sjávarútvegi og þekkingarmiðlun, sem
á sér stað í báðar áttir í samstarfinu
og stuðlar að því að styrkja bæði
stofnunina sjálfa og sjávarútveginn í
heild sinni. Á síðari árum hefur Rf í
auknum mæli tengst háskólastofnunum
hérlendis og tekið þátt í alþjóðasamstarfi
á sínu sviði. Sérfræðingar stofnunarinnar
eru þátttakendur í fjölda alþjóðlegra
rannsóknarverkefna og verkstýra
mörgum þeirra. Þekking og reynsla
Rf sem slík er þannig verðmæt
,,útflutningsvara” og jafnframt flytur Rf
inn í landið verðmæta þekkingu úr
alþjóðlegu vísindasamstarfi. Það skilar
sér síðan til íslensks sjávarútvegs og
neytenda með meiri verðmætasköpun í
atvinnugreininni, gæðum og öryggi í
framleiðslunni.
Ný stefnumörkun
Stjórn og stjórnendur Rf hafa markað
þá stefnu að efla enn frekar rannsóknir,
þróun og nýsköpun í íslenskum sjávarútvegi og öðrum tengdum matvælaiðnaði. Á sama tíma að treysta tengslin
við menntastofnanir, fyrirtæki í sjávarútvegi, erlendar rannsóknarstofnanir og
fyrirtæki á þessu sviði. Hvernig förum
við að þessu? Stiklum fyrst á stóru:
• Rf tekur þátt í fimm ára rannsóknarverkefni á vegum ESB um
heilnæmi sjávarfangs, SEAFOODplus.
Þetta er umfangsmesta verkefni sem Rf
hefur komið að hvernig sem á það er
litið. Markmið þess er að auka
fiskneyslu, rannsaka áhrif sjávarfangs á
heilsu og vellíðan fólks, stuðla að auknu
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öryggi sjávarafurða og frekari fullvinnslu.
Þarna koma við sögu 80 aðilar í 17
löndum. Sjá skýringartexta á þessari síðu.
• Rf er nú þegar með samstarfssamninga
við Háskóla Íslands, Háskólann á
Akureyri, Hólaskóla og Tækniháskóla
Íslands. Kveðið er á um að nemendur
starfi með sérfræðingum Rf að tilteknum
verkefnum og sérfræðingar stofnunarinnar komi að kennslu í skólunum
og leiðsögn vegna rannsóknar- og
námsverkefna. Samstarfið við þessar
menntastofnanir og aðrar, hérlendis og
erlendis, verður eflt.
• Rf stefnir að því að fjölga sérfræðingum með doktorspróf í hópi
starfsmanna sinna og stuðla enn fremur
að því að fjölga nemendum í
rannsóknarnámi til meistara- og
doktorsprófa í samvinnu við háskóla
heima og heiman. Áhersla verður lögð á
að nemar sem starfa hjá Rf, einkum þeir
sem eru í doktorsnámi, tengist
alþjóðlegu samstarfi á einhvern hátt.
Þeir leggi stund á námið að hluta til
erlendis eða að leiðbeinandi þeirra
komi erlendis frá.
• Stjórnskipulagi Rf var breytt í byrjun
árs 2003 til að gera reksturinn
markvissari og halda betur utan um
starfsemina. Rannsóknarsviðinu var skipt
í fjórar rekstrareiningar en að auki eru
þjónustumælingar sérstök rekstrareining
innan stofnunarinnar:
√ umhverfi og gæði matvæla,
√ neytendur og öryggi matvæla,
√ vinnsla og þróun,
√ fiskeldi.
Í starfsemi sinni leggur Rf einkum
áherslu á vinnslutækni sjávarfangs, þróun
nýrra afurða, fóður og fóðurtækni í
fiskeldi og gæði og öryggi sjávarfangs
með tilliti til örvera og efna. Stofnunin
ætlar að styrkja sig og sækja fram á
öllum þessum sviðum með því að
auka rannsóknastarfsemi sína, styrkja
sambandið við fyrirtæki, menntastofnanir
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og alþjóðasamfélag vísinda á sínu sviði.
Ein mikilvægasta forsenda þessa er
augljóslega sú að sérfræðingar stofnunarinnar hafi mikinn faglegan metnað og
séu samkeppnishæfir í alþjóðaumhverfinu. Vissulega eru þeir bæði
metnaðarfullir og samkeppnishæfir, það
sýnir og sannar reynslan!
Dr. Sjöfn Sigurgísladóttir er matvælafræðingur
og forstjóri Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins.

SEAFOODplus er umfangsmikið
verkefni um heilnæmi sjávarfangs á
vegum Evrópusambandsins. Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins á aðild að þessu
verkefni enda falla heildarmarkmið
verkefnisins afar vel að áherslum og
hagsmunum íslensks sjávarútvegs. Í raun
skiptist SEAFOODplus í 22 verkefni í
fimm meginflokkum:
1. Næringarfræði. Könnuð verða áhrif
sjávarfangs á tíðni hjarta- og
æðasjúkdóma, krabbameins og sýkinga.
2. Neytendur. Kannað verður hvaða þættir
hafa áhrif á neyslu sjávarfangs og leitað
leiða til að haga framleiðslunni í samræmi
við kröfur neytenda.
3. Öryggi. Rannsakað verður m.a.
hvernig forðast megi sýkingar af völdum
veira, gerla og bíógenískra amína í
sjávarfangi.
4. Vinnsla og vöruþróun. Þróun nýrra
afurða úr sjávarfangi og nýrra vinnsluferla
til framleiðslu á svokölluðu markfæði til
að bæta heilsu og tryggja næringarríka og
örugga matvöru.
5. Fiskeldi. Áhrif fóðurs, eldisaðferða,
erfða og meðferðar við slátrun á gæði og
eiginleika hráefnis.
Farið verður yfir hvernig unnt er að
tryggja örugglega rekjanleika frá lifandi
fiski til vöru á neytendamarkaði svo unnt
sé að rekja hvert atriði, sem upp kann að
koma, frá neytendum út á mið eða í
fiskeldisstöð.
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R A N N S Ó K N I R

Skynmat og neytendarannsóknir
Grein eftir Emilíu Martinsdóttur
vegar hlutlægar aðferðir þegar unnið
er eftir þar til gerðum einkunnaskölum sem lýsa bragð-, lyktar og
áferðareinkennum og breytingum á
þessum þáttum. Hins vegar eru
huglægar aðferðir notaðar í neytendakönnunum þar sem neytendur eru
spurðir álits eftir að hafa bragðað og
lyktað á matvælum. Skynmat kemst
nær því að túlka þau áhrif sem
neytendur matvæla verða fyrir við
neyslu þeirra en margvíslegar
mælingar með tækjum sem notaðar
eru í matvælaframleiðslu. Skynmat í
matvælaiðnaði er einkum notað við
vöruþróun, í daglegu gæðaeftirliti og
síðan í neytendakönnunum. Skynmat í
rannsóknum er mjög oft notað til að
fylgjast með gæðum og stöðugleika
matvæla til dæmis við breyttar
framleiðslu- og geymsluaðferðir.

Hvað er skynmat?

Skynmat er mikilvægt hjá Rf

Skynmat er það að meta gæði
matvæla með skynfærum mannsins.
Þjálfaður hópur notar sjón-, lyktar-,
bragð-, snerti og hreyf iskyn við
mat eftir ákveðnum aðferðum.
Skynmatsaðferðir skiptast í annars

Á Rf hefur skynmat á fiski og
fiskafurðum skipt miklu máli á
síðustu árum. Eitt aðalverkefni okkar
þar hefur verið þróun aðferða við
ferskleikamat á fiski. Árið 1995 var
gefin út Handbók fiskvinnslunnar, þar

Ljósmynd: Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins

Fiskneysla á Íslandi hefur
minnkað verulega á síðasta áratug
samkvæmt nýlegum niðurstöðum
Manneldisráðs. Þetta er verulegt
áhyggjuefni þar sem f iskur hefur
í áranna rás verið sannkölluð
heilsufæða fyrir Íslendinga. Hann er
fitulítill en próteinríkur og það sem
meira er um vert, hann hefur að
geyma hollar fitusýrur af ómega-3
gerð. Faraldsfræðilegar rannsóknir
sýna enn fremur að fiskneysla veitir
umtalsverða vernd gegn kransæðasjúkdómum. Af þessum ástæðum
er mikilvægt að leita skýringa á
minnkandi fiskneyslu og kanna
viðhorf neytenda. Það þarf að
skilgreina gæði fisks og hafa tiltæknar
nothæfar aðferðir til að meta gæðin. Á
þessu sviði kemur skynmat að góðum
notum.

Námskeið í skynmati á fiski.

2 0 0 3

sem farið var
yfir skynmat á
ferskum fiski með
aðferðalýsingum
og myndum af
okkar helstu fisktegundum. Í framhaldi af því tókum
við þátt í Evrópuverkefni með Hollendingum þar sem
áfram var unnið að þróun þessarar
aðferðar. Aðferðin hefur verið nefnd
gæðastuðulsaðferð-QIM
(Quality
Index Method) á íslensku. Nú
stjórnum við verkefni sem styrkt er
af Evrópusambandinu og hefur það
að markmiði að kynna þessa
skynmatsaðferð í fiskiðnaði og
fiskmörkuðum Evrópu. Þátttakendur í
verkefninu eru Danir, Hollendingar,
Þjóðverjar, Norðmenn, Spánverjar
og Portúgalar, auk Íslendinga.
Verkefninu mun ljúka með útgáfu
handbókar í skynmati á fiski á 10
tungumálum. Á síðasta vetri héldum
við námskeið fyrir stafsfólk nánast
allra fiskmarkaða á Íslandi til þess að
kenna þeim að meta ferskleika fisks
eftir þessari aðferð.
Rf hefur einnig tekið að sér að gera
minni neytendakannanir fyrir fyrirtæki
þar sem sérhæfð aðstaða sem er á
stofnuninni hentar mjög vel til slíkra
kannana. Einnig höfum við hjálpað
fyrirtækjum að koma sér upp
skynmatshópum til að starfa í gæðaeftirliti eða vöruþróun og aðstoðað
við að útbúa einkunnaskala og þjálfa
fólk. Við höldum námskeið í skynmati
sem venjulega eru sniðin að þörfum
einstakra fyrirtækja. Rannsóknastofnun
fiskiðnaðarins er þátttakandi í evrópskum net-samtökum sem nefnast
European Sensory Network (ESN).
Þetta er nauðsynlegur vettvangur fyrir
okkur til að fylgjast með á sviði
skynmats og neytendarannsókna vegna
þess hversu fáir stunda skynmatsrannsóknir hér á landi.
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Neytendur í öndvegi
Nemendur með styrk frá Nýsköpunarsjóði námsmanna unnu verkefni í
samvinnu við Rf og Félagsvísindastofnun árið 2001 þar sem viðhorf
íslenskra neytenda voru athuguð meðal
annars með tilliti til gæða á fiski,
ferskleika, uppruna, merkinga, öryggis
o.fl. Í þessari könnun kom fram
að ferskleiki fiskins var það sem
íslenskum neytendum fannst mikilvægast varðandi val á fiski við matarinnkaup. Kældur fiskur hefur mjög
stutt geymsluþol og missir ferskleikaeinkenni sín á nokkrum dögum í kæli.
Þau efni sem einkenna ferskan fisk, og
gefa fiskinum hið einkennandi ferska
sjávarbragð, hverfa og það kemur fljótt
að því að skemmdareinkenni koma
fram.
Í 6. rammaáætlun Evrópusambandsins
eru viðhorf neytenda, áhrif matvæla á
heilsu og hollusta matvæla sett í
öndvegi. Það hefur lengi verið

áhugamál okkar á Rf að tengja gæði
sem varðar bragð lykt og áferð við
fiskneyslu og viðhorfs til fisks. Á
döfinni er nýtt Evrópuverkefni,
Seafood+, sem er hluti af stærra
verkefni og mun það hljóta styrk á
þessu sviði. Þarna munum við vinna
að því að tengja bragð, lykt og áferð
og áhrif geymslu og pökkunar fisks
og síðan álit og viðhorf neytenda
með það í huga að bæta gæði fisks
sem gæti aukið fiskneyslu. Við
hlökkum mjög til að taka þátt í
þessu verkefni sem væntanlega mun
styrkja rannsóknir okkar, kennslu og
þá ráðgjöf sem við getum veitt
iðnaðinum.
Emilía Martinsdóttir er efnaverkfræðingur og deildarstjóri hjá
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins.
Viðfangsefni hennar tengjast neytendum, skynmati, gæðum og öryggi
matvæla

BORÐUM BETUR
Nýjungar hjá
Rannsóknarþjónustunni Sýni ehf.
Rannsóknarþjónustan Sýni hefur
undafarin ár haldið fjölda námskeiða
fyrir matvælaiðnaðinn. Vellíðan starfsmanna er einn af lykilþáttum í rekstri
fyrirtækja og því finnst okkur rétt að
huga að þeim þætti þegar gæðamál
fyrirtækja og þjálfun er annars vegar.
Síðastliðið haust var farið af stað með
námskeiðið Borðum betur og hefur
það fengið góðar viðtökur.
Á námskeiðinu er m.a. farið í tengsl
mataræðis og ýmissa sjúkdóma. Þátttakendur eru látnir skoða eigið mataræði
til að átta sig á því hvað betur megi
fara. Þá er fjallað um áhrif hugarfars á
mataræði og líðan og hvernig fólk geti
hvatt sjálft sig, börn, maka og
vinnufélaga til að taka upp gott og
spennandi mataræði. Á námskeiðinu
fá þátttakendur uppskriftir, þeir fá
að kynnast spennandi hráefnum og
kryddum og að lokum setja þeir
sér skrifleg markmið hvað varðar
mataræði, hreyfingu – eða bara eitthvað
annað! Þess má geta að námskeiðið er
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nú í námsskrá Brims-Lífsins skóla
undir heitinu: Spennandi og hollt
mataræði – Breytum hugarfari.
Vegna aukins áhuga fyrirtækja á
slíkum námskeiðum og til að auka
færni okkar á þessu sviði hefur
verið ráðinn næringarfræðingur, Anna
Sigríður Ólafsdóttur sem kemur til með
að sinna verkefnum á sviði ráðgjafar og
fræðslu um næringarfræði.
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Fræðsla um skynmat
Skynmat er yfirleitt kennt sem hluti af
námi í matvælafræði. Skynmat er kennt
sem þriggja eininga námskeið á 3. ári í
matvælafræði við matvæla-fræðiskor
Háskóla Íslands. Skynmat er einnig hluti af
námskeiði við sjávarútvegsbraut Háskólans
á Akureyri. Starfsmenn Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins annast alla
kennslu í skynmati bæði verklega og
bóklega. Á síðustu árum hefur bæst við
kennsla við Sjávarútvegsskóla Sameinuðu
þjóðanna sem starfræktur er hér á landi.
Margir háskólar og stofnanir erlendis
bjóða upp á styttri námskeið á þessu sviði.
Starfsfólk Rf sem vinnur við skynmatið
hefur að jafnaði sótt slík námskeið. Á Rf er
mjög fullkomin skynmatsaðstaða með
sérstöku skynmatsherbergi með aðskildum
básum, fullkominni lýsingu og loftræstingu. Þar er einnig góð aðstaða til að
meðhöndla matvæli og undirbúa sýni og
nýtist það mjög vel til námskeiðahalds og
kennslu. Við höfum haldið margvísleg
námskeið á undanförnum árum sem
yfirleitt eru sérhæfð fyrir
ákveðin
fyrirtæki.
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Lýðheilsustöð
Ný stofnun sem ætlað er að bæta heilbrigði þjóðarinnar
Rætt við Jóhannes Pálmason forstjóra Lýðheilsustöðvar
Lýðheilsustöð tók til starfa 1.
júlí 2003. Undir þessari nýju
stofnun var sameinuð sú starfsemi sem áður fór fram hjá
áfengis- og vímuvarnarráði,
manneldisráði, tóbaksvarnarnefnd og slysavarnarráði. Þegar
Lýðheilsustöð tók til starfa var
Jóhannes Pálmason, lögfræðingur,
settur forstjóri tímabundið.

Lýðheilsa (enska: public health)
varðar félagslega og heilsufarslega
þætti þjóða og hópa. Lýðheilsa
miðar að því að bæta heilbrigði,
lengja líf og bæta lífsgæði með
almennri heilsuvernd, heilsueflingu,
sjúkdómavörnum og annarri heilbrigðisþjónustu.

Á Lýðheilsustöð er einkum unnið
að eftirfarandi viðfangsefnum:

• Að

efla lýðheilsustarf í samvinnu
við aðrar stofnanir og félagasamtök.

• Að

annast áfengis- og vímuvarnir,
manneldi, slysavarnir, tóbaksvarnir
og önnur forvarna- og heilsueflingarverkefni á vegum ríkisins.

• Að fylgjast með og koma á framfæri
nýrri þekkingu og reynslu sem að
gagni mætti koma í lýðheilsustarfi.

• Að miðla upplýsingum og fræðslu

til landsmanna, m.a. þeirra sem
vinna störf tengd lýðheilsu.

• Að

stuðla að eflingu kennslu og
rannsókna á sviði lýðheilsu.

• Að beina tillögum til stjórnvalda og
meta árangur af lýðheilsustarfi.

Jóhannes var spurður um hlutverk
nýju stofnunarinnar
„Hlutverk Lýðheilsustöðvar er að
efla lýðheilsustarf og samræma það.
Stofnunin á að annast fræðslu til
almennings í samstarfi við landlækni
og aðra, eftir því sem við á. Þá er
mikilvægur þáttur að stuðla að
rannsóknum og meta árangur af
lýðheilsustarfi. Lýðheilsustöð á að efla
og ýta undir starfsemi stofnana og
frjálsra félagasamtaka. Við viljum sem
sagt virkja grasrótina og styðja hana
sem best.
Sérfræðiráð eru Lýðheilsustöð og
öðrum sem starfa að forvörnum til
ráðgjafar hvert á sínu sviði. Ráðin eru
áfengis- og vímuvarnaráð, manneldisráð, slysavarnarráð og tóbaksvarnaráð.
Þetta eru sömu ráðin og störfuðu áður
en Lýðheilsustöð kom til skjalanna en
til samræmingar heitir tóbaksvarnarnefnd nú tóbaksvarnarráð“.
Hvernig fer starfsemin fram nú?
„Stofnunin er ekki komin í
endanlegt húsnæði. Starfsmenn sem
vinna að vímuvörnum og manneldismálum eru til húsa í Heilsuverndarstöðinni við Barónsstíg en þeir
sem vinna að tóbaksvörnum eru í húsi
Krabbameinsfélagsins við Skógarhlíð.
Starfsmenn eru nú 12-14 og eru
nokkrir þeirra verkefnaráðnir. Vona ég
að húsnæði, þar sem öll starfsemi
Lýðheilsustöðvar sameinast undir einu
þaki, finnist von bráðar og er unnið að
því.
Unnið er að fjölmörgum verkefnum
hjá Lýðheilsustöð. Fyrsta ritið sem
stofnunin gaf út er Handbók fyrir
skólamötuneyti með ábendingum til
starfsfólks um matseðla og hollustu
fæðunnar. Það var Anna Sigríður
Ólafsdóttir sem ritstýrði útgáfunni.
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Það má líka nefna
skýrslu um kostnað
sem
samfélagið
hefur af reykingum
en þá skýrslu hafði
tóbaksvarnarnefnd
forgöngu um að
taka saman og er
hún unnin á vegum Hagfræðistofnunar
Háskóla Íslands. Hjá stofnuninni eru
fáanleg margvísleg rit sem tekin voru
saman hjá forverum hennar. Þar má
nefna skýrslu um fíkniefni og
forvarnir, skýrslu um áfengis- og
fíkniefnamál á Íslandi og ýmsa
bæklinga um vímuvarnir. Þá er ástæða
til að nefna þau rit og bæklinga sem
Manneldisráð hefur gefið út í gegnum
tíðina um mataræði og margt fleira.
Skýrslan um kostnaðinn sem hlýst
af reykingum á að vera okkur
umhugsunarefni. Í tóbaksvörnum eru
Íslendingar á vissum sviðum á undan
öðrum þjóðum. Til dæmis er tóbak
ekki sýnilegt í verslunum og það
skiptir máli. Svo má geta þess að
heilbrigðisráðherra, Jón Kristjánsson,
hefur lýst yfir áhuga á frekari
takmörkun reykinga hér á landi“.
Hvernig sérð þú fyrir þér framtíð
Lýðheilsustöðvar?
„Ég sé fyrir mér að Lýðheilsustöð
eigi eftir að eflast en þróunin ræðst af
því hvernig fjárveitingavaldið vill
styðja við stofnunina. Meirihluti
heilbrigðis- og trygginganefndar lagði
áherslu á að stofnunin fengi
nauðsynlegt fjármagn. Ljóst er að
markaðir tekjustofnar til tóbaks-,
áfengis- og vímuvarna renna til
stofnunarinnar. Aftur á móti eru engir
slíkir markaðir tekjustofnar ætlaðir til
manneldismála en rætt hefur verið um
að leggja sérstakt gjald á sölu
gosdrykkja. Í þessu sambandi má
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nefna að gosdrykkir eru ekki skattlagðir meira en vatn.
Gert er ráð fyrir að fleiri þættir muni
koma inn í starfsemina en fyrsta
skrefið er að koma stofnuninni á fót.
Nefna má t.d. starf tannverndarráðs,
gigtarráðs og starf Árvekni að
slysavörnum barna“.
Verður hlutverk félagasamtaka
mikilvægt í framtíðinni?
„Stofnunin þarf að eiga lifandi
samvinnu við ólíka þjóðfélagshópa og
félagasamtök. Félag um lýðheilsu er
gott dæmi um samtök áhugafólks sem
vinna þarft starf, meðal annars með
ráðstefnum sem kallast lýðheilsuþing.
Það er að verða vakning vaðandi
lýðheilsumál, fólk er að vakna til
vitundar um ábyrgð á eigin heilsu og

þá eru hreyfing og rétt mataræði
ofarlega á baugi. Mikið verk er
framundan við að virkja enn frekar þá
aðila sem hafa verið að vinna hver
á sínu sviði. Grasrótarstarfið er mikilvægt og það er meira og þéttara en ég
gerði mér grein fyrir“. - ór.

Upplýsingar um Lýðheilsustöð má
finna á heimasíðu heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneytisins og margvíslegan fróðleik er að finna á
eftirtöldum heimasíðum:
http://www.vimuvarnir.is
http://www.manneldi.is
http://www.reyklaus.is

Félag um lýðheilsu
Félag um lýðheilsu er félag
fagmanna og áhugafólks um lýðheilsu
á Íslandi. Tilgangur félagsins er meðal
annars að hvetja til þess að heilbrigðissjónarmið, sem eru byggð á
bestu þekkingu á hverjum tíma, sé gætt
við stefnumörkun og aðgerðir stjórnvalda. Einnig vill félagið benda
almenningi á möguleika til að hafa
áhrif á eigið heilbrigði. Lýðheilsuþing
eru haldin á vegum félagsins og
má nefna að þing sem haldið var í
september 2003 fjallaði um heilbrigðisáætlun til ársins 2010. Núverandi formaður félagsins er Geir
Gunnlaugsson, yfirlæknir á miðstöð
heilsuverndar barna, og netfang þess
er lydheilsa@visir.is.

Landskönnun á mataræði 2002
Helstu niðurstöður
landskönnunarinnar voru:

• Í stórum dráttum hefur mataræði
Íslendinga færst nær manneldismarkmiðum: Fitan hefur minnkað
og grænmeti og ávextir aukist, þótt
enn sé langt í land að markmiðinu
um 500 grömm á dag sé náð.
• Dæmi um neikvæða þróun er hins
vegar aukin sykurneysla og er
neysla gosdrykkja gífurleg, einkum
meðal ungra stráka, sem drekka að
meðaltali tæpan lítra af gosdrykkjum
á dag. Sykurneysla þeirra er jafnframt
óheyrilega mikil eða 143 grömm af
viðbættum sykri á dag.

Ljósmyndir: Anna Sigríður Ólafsdóttir

Manneldisráð birti snemma á
árinu 2003 fyrstu niðurstöður úr
umfangsmikilli könnun á mataræði
landsmanna, en hliðstæð rannsókn
hefur ekki farið fram frá árinu
1990. Alls tóku 1366 manns á
aldrinum 15-80 ára þátt í könnuninni og var svarhlutfall 70,6%.
Könnunin var gerð í samvinnu
við Félagsvísindastofnun Háskóla
Íslands, framkvæmd og undirbúningur var í höndum Manneldisráðs en húsnæði og aðstaða var
fengin hjá Félagsvísindastofnun.
Könnunin fór fram í tveimur
áföngum, febrúar til apríl og ágúst
til nóvember árið 2002.
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• Stúlkur drekka minna af gosi og
meira af vatni en strákar og velja
fituminni vörur. Mjólkurneysla þeirra
er hins vegar lítil, fiskneyslan er
hverfandi og næringarefni í fæði bera
þess merki: Kalk, D-vítamín og joð
eru dæmi um nauðsynleg efni sem eru
undir ráðleggingum í fæði stúlkna.
• Fiskneysla hefur minnkað um
45% frá 1990 og er nú litlu meiri
en gerist og gengur í flestum
nágrannalöndum.
• Fólk á höfuðborgarsvæðinu borðar
fituminna fæði og er grennra en fólk
í þéttbýlisstöðum eða dreifbýli.
Nánari upplýsingar er að finna á
heimasíðunni: www.manneldi.is
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Frá plokkfiski til pitsu
Menningarleg heljarstökk við eldhúsborðið
Grein eftir Laufeyju Steingrímsdóttur
Fyrr á árinu voru kynntar fyrstu
niðurstöður nýrrar landskönnunar á
mataræði en sambærileg könnun var
síðast gerð á Íslandi árið 1990. Sú
veröld sem birtist í niðurstöðunum
þessu sinni er að vonum nokkuð ólík
þeirri sem lýst var í fyrri könnun.
Fæðuval og matreiðsluaðferðir hafa í
mörgum tilvikum færst nær meðaltali
grannþjóða og íslensk sérkenni eru
óðum að hverfa. Plokkfiskur og
kjötsúpa víkja nú fyrir pitsu og pasta,
og gosdrykkir koma í stað mjólkur.
Þegar neysla Íslendinga var borin
saman við aðrar Evrópuþjóðir fyrir 12
árum lentum við gjarnan ýmist í efstu
eða neðstu sætum á lista Evrópuþjóða
fyrir einstök matvæli. Við trónuðum
t.d. efst í fiskneyslunni en vermdum
neðsta sætið í grænmetis- og
ávaxtaneyslu. Nú höfum við glatað
sérstöðunni varðandi fiskinn þar sem
neyslan hefur blátt áfram hrunið, úr 73
grömmum í 40 grömm á mann á dag
að meðaltali. Fiskneysla Íslendinga er
nú að nálgast það sem gerist og
gengur meðal margra nágrannaþjóða.
Þetta er ein dapurlegasta niðurstaða
nýafstaðinnar könnunar, þar sem
fiskurinn hefur verið okkar sérstaða
og heilsuvörn. Breytt verðlagning á
óefað stóran þátt í breyttu neyslumunstri, en útskýrir það þó ekki að
öllu leyti. Aðgengilegir, tilbúnir
fiskréttir skipta væntanlega ekki síður
máli fyrir vinsældir fisks, svo ekki sé
minnst á kynningar og auglýsingar, en
fiskur er væntanlega sú fæðutegund
sem sjaldnast er auglýst af öllum
matvörum á markaði.
Grænmetið sækir á
Sætaröð Íslendinga meðal Evrópuþjóða varðandi grænmetið og ávextina
hefur hins vegar minna breyst þrátt
fyrir töluverða aukningu, einkum í
grænmetisneyslunni, sem hefur aukist

um ein 39% á þessum árum. Fáeinar
þjóðir í Austur-Evrópu og Eystrasaltslöndum borða þó minna en við af
þessum jarðargróða og munurinn
minnkar stöðugt milli okkar og
annarra Norðurlandaþjóða. Þar hefur
gjörbreytt verðlagning á stuttum tíma
áreiðanlega haft sitt að segja og á
væntanlega eftir að segja meira til sín
í framtíðinni. Svo mikið er víst að það
er ekki lengur nokkur leið að útskýra
fábrotna grænmetisneyslu hér á landi
með uppsprengdu verði vörunnar. En
breyting á verðlagi nægir ekki ein og
sér til að fæðuvenjur breytist, það þarf
meira að koma til. Salatbarir í
verslunum, stórmörkuðum og vinnustöðum skipta máli, og heitar máltíðir
og ávaxtahlé í grunnskólum geta gert
gæfumuninn fyrir grænmetis- og
ávaxtaneyslu barna og unglinga ef vel
er að málum staðið. Verðlækkunin er
hins vegar forsenda fyrir útbreiðslunni, bæði á vinnustöðum og skólum,
og því má gera ráð fyrir að afleiðingar
verðlækkunar eigi eftir að segja meira
til sín í náinni framtíð.
Gosdrykkjaneyslan slær öll met
Ein er sú sérstaða Íslendinga í
mataræði sem betur hefði mátt missa,
en það er í neyslu gosdrykkja. Hún var
mikil árið 1990, en er nú hreint út sagt
gífurleg, einkum meðal ungs fólks, og
þá sérstaklega karla. Ungt fólk í
öðrum Evrópulöndum kemst yfirleitt
ekki í hálfkvisti við íslensk ungmenni
hvað þetta varðar, nema helst ungir
Norðmenn, sem eru líkir jafnöldrum
sínum hér hvað þetta varðar. 15-19 ára
piltar á Íslandi drekka að meðaltali
tæpa 900 ml af gosi á dag meðan
sænskir jafnaldrar drekka samkvæmt
nýlegri könnun um 450 ml á dag og
norskir rúma 800 ml. Í Noregi er
heildarsala á gosdrykkjum um 120
lítrar á mann á ári en um 150 lítrar hér
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á landi. Íslenskar stúlkur drekka minna
af gosi og mun meira af vatni en
strákar, en vatnsdrykkja hefur aukist
mjög hratt og er vatn nú algengasti
drykkur Íslendinga en það var í fjórða
sæti árið 1990, á eftir kaffi, mjólk og
gosdrykkjum. Markaðssetning og
framboð á kolsýrðu, bragðbættu vatni
á væntanlega stóran þátt í þessari
ágætu þróun og sama má segja um
sölu og dreifingu á vatnsbrúsum fyrir
skólafólk og aðra. Hugsanlega mætti
auka útbreiðslu vatnsins enn frekar,
t.d. með því að bjóða kolsýrt vatn
víðar til sölu, m.a. í skólum á
unglingastigi. Einnig þyrfti að lækka
virðisaukaskattinn á kolsýrðu vatni,
sem nú er jafnhár og á sykruðum
gosdrykkjum og eins mætti fjölga
vatnshönum með kældu drykkjarvatni
á vinnustöðum.
Er Ísland í Ameríku eða
Evrópu?
Að sumu leyti líkjumst við meira
frændum okkar í vestri en austri
hvað matarmenningu snertir, því
amerísk sérkenni eru hér meira
áberandi en víðast hvar í Evrópu.
Gosdrykkjaneysla Íslendinga skipar
okkur t.d. frekar í flokk með
Bandaríkjamönnum en Evrópubúum,
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og sama má segja um útbreiðslu
morgunkorns hér á landi og óhemju
vinsældir pitsunnar. Á skömmum
tíma hefur pitsan gjörsamlega slegið
í gegn og sem dæmi má nefna, þá
borða ungir karlar að jafnaði sem
samsvarar einni stórri pitsusneið,
þ.e. 120 grömm á dag, það er þrefalt
meira en sænskir jafnaldrar, sem
borða 37 grömm á dag. Það má velta
fyrir sér ástæðum fyrir vinsældum
pitsu og gosdrykkja hér á landi og
hvers vegna við höfum fallið svo
gjörsamlega fyrir þessum vörum
umfram aðrar nágrannaþjóðir. Öflug
markaðssetning á auðvitað stóran
þátt í sigurgöngu pitsunnar, en hefði
þó aldrei náð slíkum árang ri ef
jarðvegurinn hefði ekki verið
móttækilegur. Hugsanlega standa
Íslendingar berskjaldaðri en margar
aðrar þjóðir gagnvart nýjum og
alþjóðlegum straumum í skyndifæði
ýmiss konar, þar sem íslensk
matarhefð byggir svo mjög á mat til
sveita og í dreifbýli, en hefur ekki
náð eða haft tóm til að aðlagast
þörfum þéttbýlis. Matarmenningin
tók heljarstökk frá þverskorinni ýsu,
saltkjöti, rúgbrauði og sviðum og
nánast brotlenti í pitsum, pasta og
pítum. Hvar eru handhægir íslenskir
réttir fyrir fólk í vinnu í þéttbýli?
Undantekningin er ef til vill mjólkurvörur, t.d. skyr og sýrðir drykkir;
hefðbundnar, íslenskar vörur sem
hafa náð að þróast nokkuð vel í takt
við þarfir nútímans.
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En hvað með hollustuna?
Út frá sjónarhóli hollustunnar hefur
mataræðið þrátt fyrir allt þokast nær
manneldismarkmiðum á þessu tólf ára
tímabili, ef fiskur, gosdrykkir og
almenn sykurneysla eru undanskilin:
Fituneyslan hefur mjakast niður á við,
ekki síst harða fitan sem hækkar
kólesterólið, og grænmetisneyslan
hefur aukist. Þessi tvö atriði, lítið
grænmeti og mikil hörð fita voru þau
atriði sem stóðu hollustunni helst fyrir
þrifum við síðustu könnun og gera
raunar enn, því ennþá er langt í land að
ráðleggingum sé fylgt hvað þessi tvö
atriði varðar. Grænmeti og ávextir
þyrftu hvorki meira né minna en að
tvöfaldast og harða fitan að minnka
um þriðjung, til að ná norrænum
ráðleggingum og ráðleggingum Manneldisráðs. Hörð fita er samheiti yfir
trans fitusýrur og mettaðar fitusýrur,
sem stuðla að hækkuðu kólesteróli og
auka líkur á hjartasjúkdómum. Trans
fitusýrurnar myndast við herðingu
á fljótandi olíum og er slík f ita
helst notuð í smjörlíkisgerð og
matvælaiðnaði, svo sem í sælgæti,
snakk, kökur og kex. Trans fitusýrur
eru sérstakt áhyggjuefni því þær hafa
jafnvel enn óheppilegri áhrif á
kólesteról og hjartasjúkdóma en
mettaða fitan. Trans fitusýrur hafa
minnkað töluvert í íslensku fæði,
sérstaklega vegna breyttrar samsetningar á smjörlíki, en eru samt
töluvert hærri en í nágrannalöndum og

mun hærri en æskilegt getur talist út frá
heilbrigðissjónarmiði. Þarna er tækifæri
til að gera betur og vanda enn frekar
samsetningu smjörlíkis og annarrar
fitu sem notuð er m.a. í kex, sælgæti,
brauð og kökur.
Hvað sem samsetningu fæðunnar
líður, hlut fitu eða sykurs, fer hitt ekki
á milli mála að hvers kyns ofneysla og
ofgnótt er stærsti vandi íslenskra
neytenda nú um stundir. Það er erfitt
að gæta hófs í samfélagi þar sem
keppst er um að selja okkur sem mest
af mat og sem flestar kaloríur á sem
lægstu verði. Hvernig við bregðumst
við ofgnóttinni mun ráða miklu um
þróun heilsu og lífsgæða á Íslandi í
náinni framtíð.
Dr. Laufey Steingrímsdóttir er næringarfræðingur og forstöðumaður á sviði
manneldismála hjá Lýðheilsustöð.

Ljósmyndir: Anna Sigríður Ólafsdóttir
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Stefnumótun í næringarmálum og útbreiðsla
langvinnra sjúkdóma
Ágrip erindis Tim Lobstein
þróaðri hagkerfum til minna þróaðra
hagkerfa.
Þættir sem hafa áhrif eru
landbúnaðarstefna, sem hefur áhrif á
framboð fæðu, einnig tekjur fólks og
stefna í verðlagningu. Mikilvægur
áhrifavaldur er þáttur eins og stefna
í matvælaframleiðslu sem veitir leyfi
fyrir mismunandi framleiðsluaðferðum. Einnig stefna í viðskiptum sem
leyfir alls kyns auglýsingar og
sölumennsku sem hefur áhrif á val
viðskiptavinarins. Þessir þættir eru
nú að dreifa hinum illræmdu
fæðutengdu sjúkdómum víðsvegar
um heiminn.
Góð stefna í næringarmálum er
vandfundin, en sú stefna sem virðast
vera að gefa hvað bestan árangur
hefur áhrif á alla þjóðina, ekki bara
vissa þjóðfélagshópa, leiðir til
samvinnu ólíkra sviða og loks vinna
fagstéttir og fulltrúar neytenda saman
á skipulagðan hátt.

Dr. Tim Lobstein er ráðgjafi á sviði
stefnumótunar manneldismála (food
policy) en hann sérhæfir sig í
málefnum barna. Hann starfar með
fjölmörgum stofnunum og samtökum,
þar á meðal alþjóðlega aðgerðahópnum um offitu (TASKFORCE),
Breska
matvælaráðinu
(Food
Commission), bresku neytendasamtökunum, alþjóðlegum samtökum
neytendasamtaka, Evrópuráðinu og
evrópskri svæðisskrifstofu alþjóða
heilbrigðisstofnunarinnar (WHO).
Dr. Lobstein er einnig einn af
höfundum þriggja skýrslna sem
gefnar hafa verið út á árinu. Sú fyrsta
fjallar um offitu barna (IOTF
London), önnur fjallar um Evrópsku
aðgerðaáætlunina um matvæli og
næringu (WHO Kaupmannahöfn) og
sú þriðja um markaðssetningu á fæðu
til barna (IACFO, London og
Wahington).

Ljósmyndir: Anna Sigríður Ólafsdóttir

Alvarlegustu heilbrigðisvandamálin
og ástæður flestra dauðsfalla meðal
mannkynsins í hinum vestræna heimi
má í dag rekja til fæðu og mataræðis.
Fagfólk á sviði stefnumótunar í
næringarmálum gerir sér grein fyrir
þessu og í yfir 10 ár hafa evrópsk
þjóðlönd sett fram sín eigin markmið
og ráðleggingar um heilbrigt mataræði. Ekkert þessara þjóðlanda hefur í
dag náð markmiðum sínum hvað þetta
snertir eða eru líkleg til að gera svo.
Þessi slæma falleinkunn manneldisstefnunnar sýnir öðru fremur að hún
byggir á röngum forsendum, þ.e. þeirri
trú að fæðutengdir sjúkdómar séu ekki
smitandi sjúkdómar en í þess stað séu
þeir háðir einstaklingsbundnu vali og
lífstíl. Staðreyndin er sú að þessir
sjúkdómar „smitast“ ef svo má að orði
komast, ekki með sýkjandi þáttum eins
og bakteríum, heldur frá foreldrum til
barna gegnum lærða hegðun, uppeldi
og vana. Einnig „smitast“ þetta frá
framleiðendum til neytenda, frá
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Foreldrar og skólar móta mataræði barna
Ágrip erindis Sveinbjargar Halldórsdóttur

Í dag er farið að
tala um offitu sem
faraldur og þá
sérstaklega offitu
barna. Í baráttunni
við þennan vágest er
breyttur lífsstíll með
meiri hreyfingu og
betra
mataræði,
þar á meðal aukinni neyslu ávaxta og
grænmetis, lykilatriði. Ávextir og
grænmeti hafa auk þess margvísleg
góð áhrif á heilsuna, þau innihalda
andoxunarefni og trefjaefni, auk
vítamína og steinefna.
Á Íslandi er dagleg ávaxta- og
grænmetisneysla rétt um helmingur
þess sem Manneldisráð mælir með
og í Suður-Evrópu þar sem mikil

hefð er fyrir neyslu ávaxta og
grænmetis eru menn orðnir uggandi
um að hún fari minnkandi, bæði
hvað varðar fjölda tegunda sem neytt
er, sem og heildarmagn.
Um þessar mundir er verið að
leggja spurningalista varðandi
ávaxta- og grænmetisneyslu fyrir
1300 börn í 34 skólum víðsvegar um
landið og foreldra þeirra. Ásamt
Íslandi taka átta önnur Evrópulönd
þátt í verkefninu sem nefnist „Pro
Children“ (á íslensku: Fyrir börn) og
miðar að því að bæta og viðhalda
heilsu skólabarna með aukinni
neyslu grænmetis og ávaxta.
Rannsóknastofa í næringarfræði við
Landspítala háskólasjúkrahús og
Háskóla Íslands tekur þátt í

verkefninu, þar sem reynt verður að
meta ávaxta- og grænmetisneyslu
barna og foreldra þeirra og
skilgreina þá þætti sem áhrif kunna
hafa á neysluna. Í öðrum hluta
verkefnisins er þess vænst að hægt
verði með íhlutun að auka ávaxta- og
grænmetisneyslu þeirra barna og
foreldra sem taka þátt í rannsókninni
um 20%.
Í erindi sínu ætlar Sveinbjörg
Halldórsdóttir næringarfræðingur og
starfsmaður verkefnisins Fyrir börn
að segja frá niðurstöðum forprófana
í verkefninu en þær sýna það
glögglega að foreldrar og skólar
gegna mikilvægu hlutverki í mótun
mataræðis barna.

Fituminna fæði – feitara fólk
Guðbjörg Helga Jóhannesdóttir,
markaðsfulltrúi hjá Osta-og smjörsölunni sf.
Stöðug þróun hefur
átt sér stað í matarvenjum Íslendinga.
Fituskertar og fituminni afurðir streyma
á markað á kostnað
vara með hátt fituinnihald. Allir eru
orðnir mjög uppteknir af fitu enda stöðugt hamrað á
henni. Samt fer þjóðin f itnandi.
Sífellt fleiri eiga við offituvandamál
að stríða og er sérfræðingum hætt að
standa á sama. En hvað veldur ef
fólk hefur skipt út fitumeiri vörum
fyrir fituminni?
Breyttir tímar
Stór áhrifaþáttur á offitu er líklega
skyndibitafæði. Margir telja sér trú
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um að þeir hafi ekki tíma til að elda
mat. Mun þægilegra er að skjótast á
skyndibitastaði sem eru á öðru
hverju horni. Neysla Íslendinga á
skyndibitafæði er mjög mikil og þar
sem tilboðin eru svo hagstæð þá
freistast fólk stöðugt. Einnig lætur
fólk sér ekki nægja að kaupa
skyndibita heldur oftar en ekki
kaupir það allt of stóra skammta.
Gosneysla hefur einnig aukist
verulega og mjög líklegt er að
það tengist að miklu leyti
skyndibitastöðum. Öll tilboð innihalda gos og á sumum stöðum er
jafnvel frí áfylling. Sykurneysla
Íslendinga hefur því aukist verulega.
Önnur ástæða offitu er að fólk
virðist hreyfa sig minna. Þægindin
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eru orðin svo mikil. Tölvuleikir,
fjöldi sjónvarpsstöðva, bílar, Internet,
símar og fleira hafa leitt til þess
að fólk hreyfir sig ekki eins og því
ber. Margir hafa auðvitað ekki tíma
til að stunda líkamsrækt til að
halda sér í formi frekar en að elda
kvöldmat.
Hvað er til ráða?
Greinilegt er að ef hlutirnir eiga
ekki að fara úr böndunum hvað
off itu varðar þarf að grípa til
aðgerða. Auka þarf fræðslu til fólks
um hollt mataræði og þá ekki
síst barna. Líkaminn endurspeglar
mataræði og hreyfingu og því þarf
fólk að taka sig á. Betur má ef duga
skal.
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Íslenskir neytendur skiptast í marga hópa
Sjónarmið úr markaðsrannsóknum
Kristinn Ólafsson, ráðgjafi hjá IMG Gallup
Aðilar sem stunda markaðsrannsóknir geta veitt mikilvægar
upplýsingar um það hvernig neysla
landsmanna er að breytast. IMG er
stærsta rannsóknar-, ráðgjafar- og
ráðningafyrirtæki landsins og sérhæfir
sig í þekkingarsköpun. IMG Gallup er
hluti af rannsókna- og upplýsingasviði
fyrirtækisins en þar er fengist er við
rannsóknir á eðli markaðarins og
einnig viðhorfsrannsóknir.
Fyrirtækið hefur staðið fyrir sérstökum neyslukönnunum í 11 ár en
með þeim eru neysluhegðun og
viðhorf landans mæld. Það er sem sagt
verið að tengja saman viðhorf og
neyslu. Sérstök aðferðafræði sem
kölluð er lífshópagreining hefur
verið þróuð í 5-6 ár og er þá
þjóðinni skipt í fjóra hópa eftir

nútímalegum/hefðbundnum gildum og
efnishyggju/hughyggju. Hóparnir hafa
ólíka sýn á lífið og það verður því
mjög verðmætt að fá upplýsingar um
það hvernig þessir hópar breytast með
tímanum. Hópurinn sem leggur
áherslu á nútímaleg gildi fer stækkandi
en þeim fækkar sem bera sig eftir
hefðbundnum gildum. Viðhorf þjóðarinnar er því að verða alþjóðlegra.
Neysla lambakjöts er ágætt dæmi. Það
hefur ekki tekist að markaðssetja
lambakjöt fyrir þann vaxandi hóp sem
leggur áherslu á nútímalegu gildin.
Upplýsingar um lífsstílshópana
nýtast vel þegar vara er markaðssett.
Líklegt er að mörg íslensk fyrirtæki
gætu náð meiri árangri með því
að hagnýta sér þekkingu á lífsstílshópunum. Það er lykilatriði að

átta sig á því að
íslenskir neytendur
eru
ekki
einn
hópur heldur margir
smáir hópar með
ólíka lífssýn. Það
þarf að nálgast
hvern hóp á þeirra
eigin forsendum.
Stressuðum einstaklingum nægir kannski að fá magafylli á skyndibitastað en
annar hópur leitar að lífrænum og
fitulitum matvörum og gefur sér tíma
til þess.
Kristinn Ólafsson er viðskiptafræðingur og ráðgjafi í markaðsrannsóknum hjá IMG Gallup. Hann
hefur starfað að markaðsrannsóknum í
níu ár.

Verslunin reynir að mæta kröfum samfélagsins
Sjónarmið frá versluninni
Anna Margrét Jónsdóttir, gæðastjóri hjá Hagkaupum
Við lifum í mjög hröðu og
skemmtilegu þjóðfélagi þar sem
fjölbreytileiki er allsráðandi. Jafnframt er mikil áhersla á að fólk
lifi heilsusamlega og þetta er oft
erfitt að tvinna saman. Fólk hefur
eða gefur sér minni tíma til
eldamennsku sem endurspeglast í
neyslumynstri samfélagsins. Á
virkum dögum er það einfaldleikinn,
hraðinn, hollustan og að allir
fjölskyldumeðlimirnir borði viðkomandi mat sem er ofarlega í
huga neytenda. Um helgar er það
fjölbreytileikinn sem ræður ríkjum.
Notar fólk þá tækifærið til að prófa
rétti sem hugurinn girnist hverju
sinni, þótt hefðbundnu steikurnar
séu enn vinsælar. Einnig virðast
margir ákveða matseðil dagsins

þegar komið er í verslunina í stað
þess að fylgja innkaupalistum og
því ráða tilboð og freistandi framstillingar meiru nú en áður.
Fjölbreytileiki samfélagsins endurspeglast líka í vöruúrvali verslana.
Hagkaup er með í sölu yf ir 15
þúsund vörutegundir af matvöru
og fer fjölgandi. Hægt er að velja
milli tuga tegunda af olíum,
brauðmenningin
hefur
breyst
þannig að nú er hægt að fá brauð
fyrir hvert tækifæri, bylting hefur
orðið í sölu á lífrænum vörum og
sala heilsutengdra vara hefur
margfaldast. Mikið magn af
orkudrykkjum og fæðubótaefnum
hefur komið á markaðinn að
undanförnu sem margir velja sér sem
bita milli mála. Margar fleiri vörur
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hafa tekið mikla sölukippi og er það
sammerkt með þeim, að þær eru taldar
heilsusamlegar og auka fjölbreytileikann í matargerð okkar Íslendinga.
Við lifum á mjög áhugaverðum
tíma þar sem kröfur samfélagsins
eru alltaf að aukast. Hagkaup er
stöðugt að auka vöruúrvalið til að
koma til móts við þarf ir og óskir
viðskiptavina. Stundum tekst það,
stundum ekki, en það er það sem
gerir smásöluverslun áhugaverða
og skemmtilega.
Anna Margrét er M.Sc. í
matvælaverkfræði frá University of
Reading í Bretlandi.
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Kartöflur - Fæða nútímamannsins
Uppruna kartöflunnar, sem sumir
kalla jarðepli, má rekja til Suður
Ameríku og eru þær skyldar tómata- og
tóbaksplöntunni. Um 3000 afbrigði eru
þekkt en þær tegundir sem vaxa
hérlendis eru gullauga, rauðar íslenskar (Ólafsrauðar), Bintje, Helga,
möndlukartöflur og Premier.
Á Íslandi hafa kartöflur skipað
mikilvægan sess í mataræði landsmanna frá 19. öld og voru ásamt brauði
aðalkolvetnagjafinn. Nú á kartaflan
aftur á móti undir högg að sækja þar
sem hrísgrjón, pasta og núðlur
margskonar hafa sótt á með tískum í
matargerð og þeim ólíku þjóðarbrotum
sem sest hafa hér að.

Ljósmynd: Teitur Jónasson

Staðreyndir um blóðsykurvísinn
Kartöflur hafa að undanförnu
fengið nokkuð neikvæða umfjöllun
meðal þeirra sem aðhyllast kolvetnasnautt mataræði og gagnrýnt er
hversu kolvetnaríkar kartöflurnar eru.
Það er rétt að kartöflur eru kolvetnaríkar en kolvetnagerðin byggir á
flóknum kolvetnum, sterkju, sem
gefa orku til lengri tíma og henta
því líkamanum vel. Andstæðingar
kartöflunnar benda einnig á að háan
blóðsykurvísi hennar en það þýðir að
ef að við borðum kartöflur einar sér
þá hækka þær blóðsykurinn frekar
hratt en það er neikvætt fyrir þá sem
þjást af sykursýki. Sjaldnast borðum
við þó kartöflur einar sér á þennan
hátt heldur í máltíð með fiski eða
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kjöti, sósu og trefjaríku grænmeti sem
hægir á kolvetnaupptökunni.
Nauðsynlegt er að benda á að
kolvetni eru lífsnauðsynleg mannslíkamanum þar sem heili og taugakerfi nota þau sem sinn aðalorkugjafa.
Auk þess þurfum við kolvetni til að
geta stundað heilsubætandi hreyfingu
og íþróttir. Kartöflur eru fitusnauðar
eins og þær koma frá náttúrunnar
hendi en því er oft breytt með
djúpsteikingu, sem rýrir hollustugildi
þeirra töluvert. Við suðu á kartöflum
tapast sum vítamín og steinefni alls
ekki en tap á öðrum er í mesta lagi um
40%.

eldisráðs Íslands kom í ljós að allt of
margir hópar fólks fá of lítið fólasín
úr fæðunni. Ekki má gleyma að
íslenskar kartöflur vaxa í íslenskri
mold sem er ómenguð og næringarrík.
Kartöflur eru mikilvægur hluti holls
og fjölbreytts mataræðis, nokkuð sem
allir ættu að leggja áherslu á fyrir
bætta heilsu og betri líðan. Þær eru
auk þess léttar í maga og auðmeltanlegar. Með því að auka hlut kartaflna
og grænmetis með aðalréttum,
sérstaklega kjöti, má lækka fituhlutfall máltíðarinnar en það er eitt
af bestu ráðunum til að lækka
fituhlutfall í líkamanum.

Næringargildi kartaflna

Kartöflur eru ódýrar

Kartöflur eru ríkar af C-vítamíni
og kalíum og með hýðinu á eru
þær ríkar af trefjum. C-vítamín er
mikilvægt fyrir líkamsstarfsemina í
heild og kalíum er mikilvægt fyrir
vökvabúskap líkamans og vöðvasamdrátt. Við suðu á kartöflum tapast
yfirleitt lítið af næringarefnunum og í
forsoðnum kartöflum hefur mælst
aðeins lítið minna af C-vítamíni en í
hráum kartöflum. Kartöflur eru auk
þessa ríkar af fólasíni en það er
mikilvægt fyrir eðlilegan þroska
fósturs í móðurkviði fyrstu mánuði
meðgöngu. Í nýlegri könnun Mann-

Kartöflur eru á markaðnum árið um
kring, þær eru ódýrar og geymast vel,
best á þurrum, dimmum og köldum
stað en helst ekki í ísskáp. Almennt
er matreiðsla á kartöflum fljótleg
og einföld. Þær má matreiða á
margvíslegan máta og bera fram sem
forrétt, aðalrétt eða meðlæti, allt háð
stað, stund og óskum hvers og eins.
Nánari upplýsingar eru á heimasíðunni www.uppskriftir.is og má þar
finna ljúffengar kartöfluuppskriftir
fyrir öll tækifæri. – frþ.

Samanburður á næringargildi kartaflna, pasta og hrísgrjóna.
Innihald í 100 g
af soðinni vöru
Orka (he)

Kartöflur
69

Pasta, spaghetti
104

Hrísgrjón
122

Prótein (g)

2

3,6

2,2

Kolvetni (g)

14,8

20,5

26,2

Fita (g)

0,1

0,7

0,8

Trefjar (g)

2

1,2

0,2

10

4

5

9

0

0

380

24

47

Fólasín (µg)
C-vítamín (mg)
Kalíum (mg)
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Matvæli með viðbættum bætiefnum –
Hvert stefnir?
Grein eftir Steinar B. Aðalbjörnsson
Ólíkt mörgum öðrum löndum
Evrópu og þá sérstaklega ólíkt hinum
Norðurlöndunum, þá ríkir sterk hefð
á Íslandi fyrir vítamín-, steinefna-,
amínósýru- og fitusýrubætingu matvæla. Nauðsyn íblöndunar vegna
manneldisstefnu hefur eitthvað með
þetta að gera en sennilega er mikið
framboð á íblönduðum matvælum
hér á landi tilkomið vegna sterkra
áhrifa frá bandarískum neytendamarkaði.
Hvað er átt við með íblöndun?
Með íblöndun bætiefna í matvæli
er átt við viðbætingu vítamína,
steinefna, amínósýra, fitusýra eða
annarra efna í þeim tilgangi að (1)
endurheimta magn þeirra efna í
matvælum sem tapast hafa í vinnslu,
meðhöndlun eða geymslu; (2) búa til
matvæli sem eru a.m.k. jafngild
öðrum líkum matvælum sem eru á
markaði (staðgengismatvæli); og (3)
auka næringargildi matvæla svo það
sé til hagsbóta fyrir neytendur.
Þá þarf að taka tillit til skaðsemi/skaðleysi efnanna í matvörunni,

þörf þjóðfélagsins eða ákveðinna
þjóðfélagshópa fyrir aukið magn
þessara efna og nýjustu þekkingu á
sviði næringar- og læknisfræði um
(hagstæð) áhrif bætiefna á líkamsstarfsemi.
Ástæður þess að matvæli eru
íblönduð eru margar og of langt mál
að telja þær allar upp hér. Aftur á
móti má skipta þeim í tvo megin
hópa: (1) Bætt heilsa þjóðarinnar
(oft ástæður ríkisins) og (2) aukin
markaðshlutdeild (oft ástæður
seljenda). Markaðsástæðurnar einkennast af nýjum upplýsingum um
næringarfræði sem draga fram þá
mynd að aukin neysla á hinum ýmsu
vítamínum og steinefnum geti haft
heilsubætandi áhrif (optimal health).
Auk þess eru framleiðendur og innflytjendur matvæla með íblönduðum
bætiefnum duglegir að auglýsa að
matvælin passi vel inn í heilsusamlegan lífsstíl þó svo að í
mörgum tilfellum sé óljóst hver
raunveruleg áhrif þessara efna eru,
sérstaklega þegar litið er til lengri
tíma.

Smásjármynd af C vítamínkristöllum í 400 X stækkun. Myndin var tekin af Guðmundi Erni
Arnarsyni hjá Matvælarannsóknum Keldnaholti.
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Hvaða reglur gilda?
Á Íslandi er ekki um að ræða
sérstaka reglugerð sem nær eingöngu
yfir íblöndun bætiefna. Aftur á móti
má finna bráðabirgðaákvæði er
varðar íblöndun í reglugerð nr.
285/2002 um aukefni í matvælum.
Þar segir m.a. „Þar til reglugerð um
íblöndun bætiefna í matvæli hefur
verið sett getur Hollustuvernd
ríkisins [Umhverfisstofnun] veitt
leyfi til notkunar bætiefna. Bætiefni
samkvæmt reglugerð þessari eru
vítamín, steinefni og lífs-nauðsynlegar
fitu- og amínósýrur…..”. Reglugerðin
er sett með stoð í lögum nr. 93/1995
um matvæli. Það er því ljóst að
sækja þarf um leyf i fyrir öllum
bætiefnum sem bætt er í matvæli.
Ástæður eru margar og flóknar fyrir
því að ekki er til sérstök reglugerð
fyrir íblönduð matvæli. Ekki er
ástæða til að tíunda þær hér heldur
horfa fram á veginn og útlista nánar
hvers við getum vænst í nánustu
framtíð.
Hvers má vænta?
Evrópusambandið (ESB) er komið
með drög að samræmdum reglum um
íblöndun bætiefna í matvæli. Um er
að ræða drög að reglugerð ESB, en
ekki tilskipun, sem gerir það að
verkum að taka þarf hana óbreytta
inn í íslenskan rétt. Í fyrstu drögum
er gert ráð fyrir að reglugerðin nái
aðeins yfir vítamín og steinefni og
nokkur önnur efni og því geta
aðildarlönd Evrópska efnahagssvæðisins (EES) ennþá verið með
sínar eigin reglur, t.d. er varða
íblöndun amínósýra og fitusýra í
matvæli.
Reglugerðin ber þess talsverð
merki að iðnaðurinn haf i komi
að skrifunum enda fékk framkvæmdastjórn ESB innlegg iðn-
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aðarins snemma í ferlinu. Samkvæmt drögunum er gert ráð fyrir
viðauka þar sem nokkur efni sem
vinsælt er að bæta í matvæli verða
tekin fyrir. Í viðaukanum er að finna
lista af efnum sem ESB hefur undir
smásjá, t.d. koffín og tárín sem
hámarksgildi verða sett fyrir síðar og
önnur efni sem verða bönnuð í
matvæli (s.s. kava og efedrín). Þessi
listi kemur til með að taka stöðugum
breytingum enda eru ný efni sem
bætt er í matvæli að koma fram
nánast daglega.
Öryggisákvæði
Tiltölulega lítið er gert úr
öryggisákvæðinu í reglugerðinni.
Innflytjendum og framleiðendum er
í raun og veru heimilt að
markaðssetja vörur án sérstaks
leyfis frá yfirvöldum ef viðbættu
efnin eru á lista í drögunum yfir
leyfð efni. Auðvitað þurfa viðbættu
efnin að vera í leyfilegu magni,
þegar það magn verður loks
ákveðið, en að öðru leyti verður
markaðssetning nokkuð einföld ef
þessi drög ná fram að ganga. Hins
vegar geta ríki bannað dreifingu
matvæla með viðbættum efnum ef
þau geta sýnt fram á að neytendum
eða einhverjum neytendahópum
stafi hætta af íblönduninni. Geri
ríkin slíkt verða þau strax að
tilkynna ástæður þess til framkvæmdastjórnar ESB og til annarra
aðildarríkja EES. Framkvæmdastjórn ESB tekur svo ákvörðun um
réttmæti bannsins og ákvarðar um
framhaldið.
Í drögunum kemur skýrt fram í
hvaða matvæli íblöndun bætiefna er
óheimil. Vítamínum og steinefnum
er óheimilt að bæta í grænmeti,
ávexti og aðrar ferskar óunnar
vörur, kjöt, fisk og áfenga drykki
með alkóhólmagni yf ir 1,2%.
Ekkert er kveðið á um hvort
íblöndun bætiefna verði bönnuð í
matvæli sem við getum talið
óheppilegan valkost eða á slæmu
máli „óholl”. Þetta eru til að
mynda gosdrykkir, sælgæti og
fiturík matvæli s.s. kartöfluflögur.
Kanadamenn og Nýsjálendingar

Myndin sýnir lýsisdropa sem hafa verið húðaðir með gelatíni. Viðkvæm efni sem hafa
verið húðuð með þessum hætti geta hentað til íblöndunar í matvæli. Myndin er tekin með
rafeindasmásjá Iðntæknistofnunar af Guðmundi Erni Arnarsyni og Birgi Jóhannessyni.
Unnið er að rannsóknum á aðferðum til að örhúða lýsi hjá Matvælarannsóknum
Keldnaholti í samstarfi við Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins og Lýsi hf.

stefna óðfluga að því að setja upp
viðmið er varða magn fitu og sykurs
og má ekki bæta vítamínum eða
steinefnum ef magn f itu og/eða
sykurs er of hátt.
Sótt um leyfi
Eins og staðan er í dag þarf
innflytjandi eða framleiðandi sem
hyggur á dreifingu matvæla með
íblönduðum bætiefnum að sækja um
leyfi hjá Umhverfisstofnun (UST) á
sérstökum eyðublöðum sem finna
má á heimasíðu stofnunarinnar,
www.ust.is. Þegar fullunnin umsókn
berst UST fer af stað ákveðið ferli
sem felst í að kanna áhrif neyslu á
matvörunni á íslensku þjóðina eða
ákveðna þjóðfélagshópa. Ekki er
um að ræða faraldsfræðilegt áhættumat heldur er stuðst við gögn sem
til eru um skaðleysi/skaðsemi
ýmissa bætiefna og annarra efna á
líkamann. Einnig koma mikilvægar
upplýsingar um neyslu þjóðarinnar
að góðum notum í þessu ferli. Í
sérstaklega erfiðum málum er hægt
að kalla saman nefnd sem tekur þau
mál fyrir og gefur stofnuninni álit
sitt.
Í nánustu framtíð er líklegt að
matvæli með íblönduðum bætiefnum þurfi að tilkynna til UST og
greiða þurf i kostnað með tilkynningunni sem samsvarar umsýslukostnaði. Að öðru leyti er áætlað að

2 0 0 3

reglan um frjálst flæði matvæla
verði ráðandi og ef matvæli er
markaðssett í einu ríki EES getur
það borist hindrunarlaust til Íslands,
að því tilskildu að þjóðinni stafi
ekki hætta af neyslunni. Sú staða
getur því hugsanlega komið upp að
Red Bull orkudrykkur verði leyfður
á Íslandi og Cheerios verði leyft í
Noregi
Steinar B. Aðalbjörnsson er
næringarfræðingur hjá matvælasviði
Umhverfisstofnunar. Hann lauk B.S.
prófi frá Auburn háskóla í USA 1997
og M.S. námi frá sama skóla árið
2000. Sama ár lauk hann prófi
eftir starfsnám frá Alabama háskóla
í Birmingham en það veitti honum
réttindi til að starfa sem löggiltur
næringarráðgjafi (Registered Dietitian,
R.D.) frá „The American Dietectic
Association”. Samhliða vinnu sinni
hjá Umhverfisstofnun hefur Steinar
verið með næringarráðgjöf og
fyrirlestra í heilsuræktarstöðvum,
hjá íþróttafélögum og samböndum
íþróttahreyfingarinnar.

Munið eftir heimasíðu MNÍ
www.mni.is
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R A N N S Ó K N I R

Rokgjörn efni í fiski - Vísir að gæðum
Grein eftir Guðrúnu Ólafsdóttur
Eftirfarandi grein er
byggð á doktorsverkefni
höfundar við matvælafræðiskor Raunvísindadeildar Háskóla Íslands.
Verkefnið er um rannsóknir sem styrktar hafa
verið af Rannís og
Evrópusambandinu og
unnar hafa verið á
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins. Um er að ræða rannsóknir á
rokgjörnum efnum í fiski sem myndast
vegna örveruniðurbrots og oxunar í fiski
við geymslu og áhrif mismunandi
geymsluaðstæðna á myndun þessara
efna. Jafnframt fjallar verkefnið um
möguleika þess að þróa spálíkön, sem
byggja á niðurstöðum fljótvirkra
mælinga með rafnefi á niðurbrotsefnum
í fiski, til að spá fyrir um geymsluþol og
gæði fisks.
Fiskur er viðkvæmt matvæli og
breytingar sem verða við geymslu í kæli
eru aðallega til komnar vegna vaxtar
skemmdarörvera, en oxunarferli og
ensímvirkni stuðla einnig að niðurbroti
fiskholdsins. Þessar breytingar leiða til
þess að fiskur missir ferskleikaeinkennin og skemmdareinkenni koma
fram í bragði, lykt, áferð og útliti.
Lykt af ferskum fiski er einkennandi
fyrir hverja tegund og minnir á
sjávarlykt eða málmkennda lykt eins og
t.d. lykt af heilli ýsu og þorski.
Vatnafiskar og lax hafa einkennandi
agúrku eða melónulykt og loðnan sem er
skyld laxfiskum er með sömu
lyktareinkenni þegar hún er fersk.

Gasgreinirannsóknir á rokgjörnum
efnum hafa sýnt að á hverju stigi eru
ákveðin lyktarefni yfirgnæfandi og
einkenna lyktina. Fersk fiskilykt er
aðallega vegna niðurbrotsefna frá
löngum ómettuðum fitusýrum sem eru
einkennandi fyrir fiskmeti. Ensímvirkni
lípoxygenasa veldur niðurbrotinu og
efni myndast eins og t.d. 2,6-nonadienal,
sem hefur einkennandi gúrkulykt og 1,5octadien-3-ol sem hefur málmkennda
sveppalykt. Einkennandi lykt hverrar
tegundar er háð magni og tegund
niðurbrotsefna og nákvæmlega hvaða
efni myndast er síðan háð efnasamsetningu fisksins.

Skemmdarvísar í fiski
Nauðsynlegt er að standa vel að
meðhöndlun fisks strax eftir að hann er
veiddur og er góð ísun lykilatriði til að
tefja vöxt skemmdarörvera. Fyrstu
breytingar sem verða á lyktinni er að
ferskleikalyktin tapast og lyktin verður
lítil eða hlutlaus. Á seinni stigum þegar
skemmdarörverur hafa náð sér á strik
myndast skemmdarlykt vegna örveruniðurbrots á efnum í fiskholdi eins
og fríum amínósýrum, f itusýrum
og öðrum efnum. Nauðsynlegt er að
þekkja efnasamsetningu fiskilyktar til
hægt sé að velja skemmdarvísa til að

Efnasamsetning fisklyktar
Lyktarbreytingar sem verða í fiski við
geymslu eru vel þekktar og fiskifýla
er eitt af því sem neytendur setja
fyrir sig þegar velja á fisk í soðið.
Lyktarbreytingum fisks sem geymdur er
í ís má skipta í fimm stig: ferskt,
hlutlaust, sætt, skemmt og úldið.
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meta gæði eða ferskleika fisks.
Rannsóknir á myndun rokgjarnra efna
við geymslu á fiski hafa sýnt að
þau efni sem myndast vegna
örveruniðurbrots eru til staðar í mestu
magni og hægt er að velja ákveðin efni
sem skemmdarvísa. Skemmdavísar eru
m.a. stutt alkóhól eins og etanól og
bútanól sem myndast í miklu magni og
einnig esterar, en þessi efni valda sætri
lykt. Samhliða þessu myndast efni,
sem valda einkennandi skemmdarlykt.
Þessi efni eru vel þekkt eins og TMA
(trímetylamín) og ammoníak, sem
myndast vegna niðurbrots örvera á
TMAO (trimetylamímoxíð) og amínósýrum og valda einkennandi lykt af
t.d. harðfiski. Rokgjörn brennisteinsefni sem myndast frá amínósýrum
myndast einnig í miklu magni og valda
ýldu- og rotnunarlykt.

Mælingar á skemmdarvísum
með rafnefi
Skynmat er mest notað til að meta
gæði fisks, en lykt er einn mikilvægasti
þátturinn í gæðamati. Fiskiðnaðurinn
hefur lengi vel haft áhuga á að geta
mælt gæði fisks með fljótvirkum
mælingum, sem mæla ákveðnar
breytingar sem verða við geymslu.
Niðurstöður slíkra mælinga þurfa

K1117.mní2003.QX4.1P

1.10.2003

3:06

Page 21

að vera sambærilegar við skynmat
eða aðrar hefðbundnar efna- eða örverumælingar.
Rafnef er dæmi um fljótvirka
mælitækni til að meta gæði, en slíkt
tæki hefur verið þróað á Rf í samvinnu
við fyrirtækið Boðvaka (Maritech). Í
rafnefinu eru skynjarar sem eru næmir
fyrir mismunandi skemmdarefnum
sem myndast í fiski við geymslu.
Þannig er CO skynjari næmur fyrir
alkóhólum, aldehýðum og esterum,
NH3 skynjari greinir amín og TMA,
og SO2 skynjari er næmur fyrir
brennisteinsefnum, en þetta eru helstu
efnaflokkar rokgjarnra skemmdarefna
í fiski. Mynd 1 sýnir dæmi um
skemmdarferil rokgjarnra efna í
ýsuflökum við geymslu í kæli ásamt
því hvernig lyktin breytist. Á
myndinni sést góð samsvörun á
milli mælinga með hefðbundnum
gasgreinimælingum (GC) á helstu
efnaflokkum
skemmdarvísa
og
svörunar skynjara rafnefsins sem
næmir eru gagnvart viðkomandi
efnaflokkum.
Í verkefninu hafa á þennan hátt verið
rannsakaðir skemmdarferlar ýmissa
fisktegunda sem geymdar hafa verið
við mismunandi aðstæður og rokgjörn
niðurbrotsefni hafa verið mæld á
geymslutímanum og niðurstöðurnar
bornar saman við hefðbundnar efnaog örverumælingar ásamt skynmati.
Í ljós hefur komið að sömu skemmdarefni myndast í mismunandi fisktegundum sem geymdar eru við svipaðar
aðstæður. Magn skemmdarefna sem
myndast er mismunandi en það er háð

örveruflórunni sem nær að vaxa og
ræðst af geymsluaðstæðum, aðallega
hitastigi.
Safna þarf upplýsingum um
skemmdarefni sem myndast í hverri
tegund fyrir sig með rafnefsmælingum
og hefðbundnum mælingum til að
ákvarða hvað felst í viðkomandi
mæligildi rafnefsins.
Þessar rannsóknir eru gagnlegar til
að skilja betur skemmdarferil fisks.
Slík þekking getur nýst fyrir
fiskiðnaðinn við að stjórna aðstæðum
til að koma í veg fyrir eða hægja á
skemmd í fiski og þannig tryggja betri
vöru fyrir neytendur. Einnig nýtast
upplýsingar um magn og eðli
skemmdarefna í fiski til að þróa tækni
eins og rafnef til þess að mæla þessi
efni og meta þannig ástand eða gæði
fisks.
Rafnef eru ekki enn notuð í
fiskiðnaðinum við gæðamat. Ýmislegt
bendir þó til þess að vegna aukinna
krafna kaupenda um upplýsingar
varðandi gæði, öryggi og rekjanleika
matvæla verði gerðar kröfur um
mælingar til að staðfesta t.d. gæði við
kaup og sölu á fiski. Sérstaklega gæti
rafnef verið gagnlegt til að staðfesta
gæðin þegar verslað er með fisk á
fiskmörkuðum á rafrænan hátt.

MNÍ þakkar eftirtöldum aðilum
stuðnig við útgáfu blaðsins.

Guðrún Ólafsdóttir er matvælafræðingur með BS próf frá HÍ og MS próf
frá University of Wisconsin, í
Bandaríkjunum og hefur starfað sem
sérfræðingur á Rannsóknarstofnun
fiskiðnaðarins frá 1988.

Mynd 1. Samband milli svörunar skynjara (CO, SO2 og NH3) í rafnefinu og svörunar
gasgreininema á samanlögðu magni helstu efnaflokka skemmdarvísa (alkóhól, aldehýð og
esterar; brennisteinsefni og amín) í ýsuflökum við geymslu á ís.
2 0 0 3
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K Y N N I N G

Brauð - mikilvægasti trefjagjafinn í íslensku fæði
Neysla á brauðum og brauðmeti hefur
aldrei verið meiri en nú þótt neikvæð
umræða, þar sem rýrð er kastað á
hollustu brauða, hafi sjaldan verið
háværari. Þeir sem mæla gegn neyslu
brauða og brauðmetis, mæla einnig
gegn neyslu á öðrum kolvetnaríkum
fæðutegundum, s.s. kartöflum, grjónum,
pasta og ávöxtum, nema í mjög litlu
magni sé. Um er að ræða svokallað
kolvetnasnautt mataræði þar sem
próteinríkar og feitar fæðutegundir,
ásamt grænmeti, eru aðal uppistaðan í
fæðuvalinu. Næringarfræðingar mæla þó
almennt gegn slíku mataræði af mörgum
ástæðum. Í fyrsta lagi er mjög fituríkt
fæði óæskilegt fyrir hjarta og æðakerfi. Í
öðru lagi eru kolvetni aðalorkugjafi
heilans og taugakerfisins og skortur á
einbeitingu og vanlíðan getur verið
afleiðing slíks mataræðis. Einnig er vitað
að fæði sem snautt er af kornmeti og
kartöflum er jafnframt snautt af
nauðsynlegum trefjum, mikilvægum
vítamínum og steinefnum, t.d. Cvítamíni, B-vítamínum þar með talið
fólasíni og einnig kalíum svo að dæmi sé
tekið.

Vegna þess vaxandi áhuga á heilsurækt
og íþróttaiðkun, sem ríkir á Íslandi, er
vert að hafa í huga að til þess að stunda
heilsurækt þarf næga kolvetnaneyslu til
að gefa nægjanlega og rétta orku.
Mataræði sem byggist á að útiloka vissar
fæðutegundir af matseðlinum er ekki
fjölskylduvænt og gerir matargerð oft of
flókna. Einnig ber að hafa í huga að börn
og unglingar þurfa sitt og fá ekki þau

22

næringarefni sem líkami þeirra þarfnast
ef brauð, kornmeti, kartöflur, pasta
og hrísgrjón eru útilokuð af kvöldmatarborðinu.

Brauð eru næringarrík
Brauð eru mikilvægur hluti fjölbreytts
og holls mataræðis og innan
brauðaflokksins er að finna mjög
fjölbreytta flóru. Brauð eiga það þó að
öllu jöfnu sameiginlegt að vera léttmelt
fæða sem gefur orku sem endist lengi og
gefur hæfilega seddutilfinningu. Þau eru
því æskileg sem síðasta máltíð áður en
líkamsþjálfun af ýmsum toga er stunduð.
Næringargildi brauða er háð grófleika
þeirra en því grófari sem brauðin eru
þeim mun næringarríkari eru þau. Aukið
næringargildi grófa brauðsins felst í því
að heilhveiti, korn og fræ eru notuð við
brauðgerðina en minna unnið korn og
fræ inniheldur hýðið og þar af leiðandi
meira af trefjaefnum, vítamínum og
steinefnum.
Brauð eru mikilvæg uppspretta trefja
og sú mikilvægasta í íslensku fæði.
Manneldisstofnanir um heim allan hafa
lengi bent á mikilvægi þess að auka
neyslu á trefjaríku fæði vegna þeirra
jákvæðu heilsufarslegu áhrifa sem
trefjar hafa á líkamann.
Trefjum má skipta í tvo flokka. Grófar
trefjar eru mikilvægar fyrir meltinguna,
flýta fyrir flutningi úrgangsefna um
meltingarveginn og stuðla þannig að
reglubundnum hægðum. Þær eru
mikilvæg forvörn gegn hægðatregðu og
ristilpokum og draga jafnvel úr
hættu á krabbameini í meltingarvegi.
Vatnsleysanlegar trefjar hafa góð áhrif á
upptöku kolvetna inn í blóðrás úr
meltingarvegi og hafa þannig góð áhrif á
blóðsykurstjórnun. Þess vegna er mælt
með að þeir sem þjást af sykursýki leggi
aukna áherslu á trefjaríkt fæði.
Vatnsleysanlegar trefjar hafa einnig
kólesteróllækkandi áhrif í líkamanum
með því að bindast efnasamböndum sem
hafa áhrif á hringrás kólesteróls.
Í manneldismarkmiðum fyrir Íslendinga
er talið æskilegt að neysla fæðutrefja
sé a.m.k. 25 g í dag miðað við 2500
hitaeiningar (he). Meðalorkuneysla
Íslendinga er, samkvæmt nýrri könnun
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Manneldisráðs, 2145 hitaeiningar á
mann á dag. Ef gert er ráð fyrir sama
prósentuhlutfalli af trefjum þyrfti
einstaklingur að ná að meðaltali 21,5 g
af trefjum daglega. Kornvöruflokkurinn
er langmikilvægasti trefjagjafinn og
gefur hann rúmlega 55% allra trefja í
íslensku fæði. Þar á eftir koma grænmeti
með 22% og ávextir með rúm 10%.
Samkvæmt sömu könnun er dagleg
meðalneysla á trefjum aftur á móti ekki
nema 16,7 g. Brauð og annað gróft
kornmeti er án efa langauðugasti
trefjagjafinn sem völ er á. Aukin neysla
á grófu brauði og korni er því
vænlegasta leiðin til að leiðrétta
trefjahlutfallið í fæðunni. Tvær sneiðar
af seyddu rúgbrauði, grófu heilhveitibrauði eða maltbrauði gefa rúm 7 g af
trefjum og myndu auka trefjaneyslu úr
16,7 g upp í ráðlagðan dagskammt væri
þeim bætt við daglegt fæði.
Brauð er oftast mjög fitusnautt en
hollusta brauðmáltíðar er þó háð því
með hverju við smyrjum, magn viðbits
og tegund áleggs skiptir mestu máli.
Óendanlegir notkunarmöguleikar

Brauð er mjög þægileg fæða og
auðvelt er að taka það með sem hollt
og næringarríkt nesti við langflestar
aðstæður. Flest börn og unglingar eru
hrifin af brauði og er handhægt að hafa
það meðferðis í skóla- og íþróttatöskunni
þar sem óþarfi er að geyma brauð í kæli.
Því eru foreldrar hvattir til að hafa
fjölbreytni að leiðarljósi við val á brauði
og áleggi.
Brauðsamloka með mögru áleggi, til
dæmis eggjum og tómatsneiðum, magurri
skinku og 17% osti, grænmeti og
kotasælu, léttu hangikjöt, túnfiski og
léttri sósu, svo að nokkur einföld dæmi
séu tekin, gefa hæfilegt magn af
kolvetnum og próteinum og litla sem
enga fitu.
Eins og áður segir má nota brauð
hversdags sem hollan og ódýran mat en
einnig má útbúa marga spennandi og
gómsæta veislurétti úr brauði og
brauðmeti. Auðvitað þarf að gæta að
fitumagninu í því hráefni sem notað er og
láta skynsemina ráða. – frþ., ig.
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Matvælarannsóknir í aldarfjórðung
Nú er liðinn
rúmur aldarfjórðungur frá því að
matvælarannsóknir
hófust á Keldnaholti.
Af þessu
tilefni var Hannes
Hafsteinsson forstöðumaður Matra
beðinn um að rifja upp helstu áfanga í
starfseminni. „Fæðudeild RALA var
stofnuð árið 1977 en þá var Jón Óttar
Ragnarsson ráðinn til stofnunarinnar.
Jón Óttar var á þessum tíma jafnframt
að byggja upp kennslu í matvælafræði
við Háskóla Íslands. Sjálfur var ég svo
næsti starfsmaður sem var ráðinn
á fæðudeildina en fljótlega bættust
þau Guðjón Þorkelsson og Þuríður
Þorbjarnardóttir við. Ég fór eftir
nokkur ár í framhaldsnám til Bandaríkjanna og var þar að rannsaka fisk og
hringorma í fiski. Jón Óttar snéri sér
síðan að Stöð 2 og eftir um 10 ár var
hann búinn að leggja matvælafræðina á
hilluna. Hann afkastaði samt ótrúlega
miklu eins og sést best á því hvað
hann fékkst við margt og skrifaði
mikið af kennsluefni“.
Hvenær kom Iðntæknistofnun
til sögunnar?

Matthíasson, sem nú starfar hjá
Mjólkursamsölunni, var deildarstjóri frá upphafi til ársins 1992 en
þá tók ég við. Matvæladeildir
RALA og Iðntæknistofnunar voru
svo sameinaðar árið 1998 í Matvælarannsóknir
Keldnaholti
(Matra).
Starfsemin er til húsa hjá Iðntæknistofnun en aðstaða er hjá báðum
stofnunum. Starfsemi Matra er í
raun mjög sérstök tilraun því það er
sjaldgæft að tvær stofnanir reki
sömu starfseininguna“.
Hvernig finnst þér tilraunin
hafa tekist?
„Faglega hefur starfsemin gengið
ágætlega en reksturinn hefur verið
erfiður frá upphafi. Kannski er besti
mælikvarðinn þau rit sem birt hafa
verið gegnum tíðina. Hjá okkur
hefur fjöldi ritrýndra greina verið
að vaxa síðustu árin og þær náðu
hámarki árið 2001. Þetta kom
greinilega í ljós þegar við tókum
saman ská yfir þau rit sem
starfsmenn hafa birt á matvælasviðinu hér á Keldnaholti frá upphafi. Skráin er til í skýrsluformi þar
sem 420 titlar eru flokkaðir eftir efni
og er hún birt á heimasíðu Matra,
www.matra.is“. - ór.

„Matvælatæknideild Iðntæknistofnunar var stofnuð árið 1983. Einar

Vissir þú?
• Gerlar eru u.þ.b. 1/1000 úr mm að stærð. Þeir eru það smáir samanborið við mennina
að ef þeir væru 5 cm á lengd þá væru mennirnir 8,5 km háir.
• Við súrsun eykst kalk og ýmis B-vítamín í súrmat.
• Andoxunarefni sem hindra oxun af völdum súrefnis er að finna í öllum lífverum.
Fiskur eins og loðna inniheldur náttúruleg andoxunarefni eins og E-vítamín og rauða
litarefnið astaxantín, sem einnig finnst í laxi, rækju og karfaroði.
• Talið er að fimm milljónir manna látist árlega í heiminum af völdum reykinga
(www.reyklaus.is).
• Hægt er að búa til gelatín (matarlím) úr fiskroði og beinum.
• Meyrasta lambakjötið samkvæmt samanburðarrannsókn í sex Evrópulöndum er af
íslenskum lömbum.

• Spelti er sjálfstæð korntegund sem var mjög útbreidd í Mið-Evrópu á 14. og 15. öld en
varð undir í samkeppninni við hveiti. Spelti er sérstaklega harðgert og getur skilað góðri
uppskeru með litlum áburði. Þessir eiginleikar þykja áhugamönnum um umhverfisvernd
ákjósanlegir þar sem þeir vilja draga úr áburðarnotkun.
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Matvælaeftirlit í
Reykjavík
Í byrjun árs 2002 voru gerðar
skipulagsbreytingar á matvælaeftirliti
í Reykjavík. Eftirlitið var þá gert
að deild í nýrri stofnun, Umhverfisog heilbrigðisstofu Reykjavíkur.
Stofnunin er til húsa að Skúlagötu 19 í
Reykjavík.
Deildin annast eftirlit með öryggi
og heilnæmi matvæla í fyrirtækjum
sem framleiða eða dreifa matvælum.
Einnig sér deildin um eftirlit
með neysluvatni,
rannsóknir á
matarsýkingum og vöktun vegna
sjúkdómsvaldandi örvera í matvælum
á markaði. Þá er haft eftirlit með
merkingum matvæla, notkun aukefna
í matvælum og séð um útgáfu
starfsleyfa til fyrirtækja sem framleiða
og dreifa matvælum. Deildin útbýr
fræðslu- og leiðbeiningarefni fyrir
matvælafyrirtæki, starfsfólk þeirra og
almenning.
Rögnvaldur Ingólfsson, dýralæknir,
veitir matvælaeftirlitinu forstöðu.
Heilbrigðisfulltrúar eru fjórir: Ágúst
Thorstensen, Garðar Sigurþórsson,
Grímur Ólafsson og Helga Guðrún
Bjarnadóttir en þau eru öll matvælafræðingar.
Þegar fjallað er um matvælaeftirlit er nauðsynlegt að geta um
hollustuháttadeild Umhverfis- og
heilbrigðisstofu. Hlutverk hollustuháttadeildar er að hafa eftirlit með
húsnæði, aðbúnaði og hollustuháttum
í fyrirtækjum sem veita almenningi
þjónustu. Þessi fyrirtæki eru m.a.
sundlaugar, íþróttamannvirki, skólar,
líkamsræktarstöðvar og gististaðir.
Margvísleg önnur starfsemi fer fram
hjá hollustuháttadeildinni. Fimm
heilbrigðisfulltrúar starfa hjá deildinni,
þar af er einn matvælafræðingur, Gunnar
Kristinsson.
Margvíslegar upplýsingar má
finna á heimasíðu stofnunarinnar:
www.umhverfisstofa.is. Benda má
á heilræði um meðferð matvæla,
upplýsingar um gæði neysluvatns
og niðurstöður athugana á örverum
í matvælum. – ór.
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Nú er rétti tíminn til að

hugsa um heilsuna!

Gamla góða
Óskajógúrtin
– bara léttari.

Fersk, bragðgóð og fitulaus.
Handhægar umbúðir.
Mjólkin sem hefur slegið í gegn.

Létt og bragðgóð.
Hollur drykkur í dós.

Fitusnauð og mild.
Góð fæða með
sérstakt hlutverk.

Ný kynslóð af skyri.
Engin fita. Silkimjúkt.
Með mysupróteinum.

