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Matvæladagur MNÍ 2004 er föstudaginn 15. október n.k. Haldin

Á ráðstefnunni verður afhent Fjöregg MNÍ fyrir lofsvert framtak

verður ráðstefna um rannsóknir á sviði matvæla og næringar á

á matvælasviði. Dómnefnd hefur verið að störfum og metið fjölda

Nordica hóteli í Reykjavík. Meðal fyrirlesara eru Arne Astrup, pró-

tilnefninga. Samtök iðnaðarins gefa verðlaunagripinn sem er

fessor við Landbúnaðarháskólann í Kaupmannahöfn og Hörður G.

hannaður og framleiddur hjá Gleri í Bergvík. Fjöreggið hefur verið

Kristinsson, prófessor við háskólann í Gainesville í Flórída. Ýmsar

veitt árlega frá 1993.

Sjá dagskrá bls. 4.

upplýsingar um ráðstefnuna er að finna í blaðinu.
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Öflugt starf innan MNÍ
Öflug starfsemi er innan MNÍ og margir
félagsmenn taka þátt í starfinu.
Fræðslunefnd skipuleggur fræðslu á
vegum félagsins eins og fyrirlestra og
vettvangsheimsóknir og skapar með
þeim hætti vettvang fyrir skoðanaskipti
og fræðslu meðal félagsmanna.
Hinn árlegi matvæladagur MNÍ er
skipulagður af framkvæmdanefnd Matvæladags. Nú í ár eru rannsóknir efni
Matvæladagsins. Fjöregg MNÍ verður
afhent sem viðurkenning fyrir lofsvert
framtak á matvælasviði. Samtök iðnaðarins gefa verðlaunagripinn sem er
hannaður og framleiddur hjá Gleri í
Bergvík. Öllum er frjálst að tilnefna
vörur til keppninnar og eru tilnefndar
vörur metnar af þriggja manna dómnefnd.
Skógræktarnefnd skipuleggur árlegan fjölskyldudag þar sem félagsmenn
koma saman og planta trjám í skógarreit félagsins í Heiðmörk. Síðastliðið
sumar var farið í Heiðmörk í júní og
gróðursettar plöntur og grillaðar pylsur
í boði félagsins. Námsmatsnefnd tekur
fyrir og metur umsóknir sem berast félaginu frá heilbrigðisráðuneyti og
Landlækni vegna löggildinga. Orðanefnd hefur verið sett á laggirnar og er
ætlunin að skrá og hafa áhrif á mótun
nýyrða í matvæla- og næringargreinum. Íþróttanefnd skipuleggur útivistarferðir fyrir félagsmenn. Á aðalfundi
MNÍ síðastliðið vor hvatti stjórnin til að
félagsmenn stunduðu útivist.

Heimasíða
Félagið heldur úti heimasíðu á
www.mni.is. Á síðunni má finna fréttir
af starfi félagsins, upplýsingar um Matvæladaga undanfarinna ára, erindi sem
hafa verið flutt og fleira fróðlegt.
Einnig er hægt að nálgast rit MNÍ,
Matur er mannsins megin.

Næringarhópur MNÍ
Í næringarhópi MNÍ eru löggildir næringarfræðingar, næringarráðgjafar og
annað fagfólk í greinum sem tengjast
næringu ásamt nemendum í næringartengdu námi. Frá haustinu 2003 hefur
nefnd unnið að samningu siðareglna
fyrir hópinn og verða þær lagðar fyrir
stjórn MNÍ til samþykktar á næstu vikum. Mikilvægt er fyrir stéttir í heilbrigðisþjónustu að hafa slíkar reglur og
er þegar byrjað að undirbúa siðareglur
fyrir matvælafræðinga. Siðareglur eru
lýsandi fyrir faglega ábyrgð og eiga að
sýna fram á siðferðilegar skyldur faghópsins sem heildar. Mikilvægt hlutverk
hópsins er að hvetja til og taka virkan
þátt í umræðu í þjóðfélaginu um málefni er tengjast næringu á einhvern
hátt og má fólk búast við að heyra
meira frá næringarhópnum í framtíðinni.

Samstarf
MNÍ á fulltrúa í stjórn Félags heilbrigðisstétta en er einnig í samstarfi við fagfélög erlendis og hefur það reynst félögum mikilvægt. Félagið á fulltrúa í
stjórn Norræna næringarráðgjafafé-

lagsins og fulltrúa sem sér um samskipti við Evrópu- og alþjóðasamtök
næringarráðgjafa, matarfræðinga og
næringar- og rekstrarfæðinga. Evrópusamtökin hafa unnið mikið starf við að
skoða menntun og störf í Evrópu og
það hefur verið hvatning til að efla
menntun og starfsvettvang matarfræðinga, næringar- og rekstrarfræðinga og
næringarráðgjafa í löndum Evrópu. Alþjóðasamtökin vinna að svipuðum málum en þar er þó alltaf ákveðin áhersla
á hvernig leysa megi úr vandamálum
þar sem ríkir hungursneið í heiminum.

Matvæladagur 2003
Starfsemi MNÍ síðastliðið ár hefur verið
mjög öflug og margir félagsmenn hafa
tekið þátt í starfinu. Mikil áhersla er á
hverju ári lögð á Matvæladaginn. Matvæladagur MNÍ 2003 var haldinn á
Grand Hótel Reykjavík föstudaginn 17.
október. Þótti dagurinn heppnast vel og
var þátttaka mikil eða yfir 100 manns.
Yfirskrift ráðstefnunnar var „Breytingar
á mataræði - hvað býr að baki?“ og
sköpuðust líflegar umræður í lok fyrirlestra. Fjöldi félagsmanna tók einnig
þátt í uppskeruhátíð félagsins sem var
þetta sama kvöld á veitingastaðnum
Mojito. Fjöreggið hlaut fyrirtækið
Pottagaldrar að þessu sinni. Blaðið
Matur er mannsins megin kom út
skömmu fyrir Matvæladag eins og
venja hefur verið.

Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands (MNÍ) var stofnað 1981. Það er fagfélag
matvælafræðinga, næringarfræðinga, næringarráðgjafa og skyldra stétta. Fjöldi félagsmanna er nú 195.
Stjórn MNÍ 2004: Heiða Hilmisdóttir (formaður), Sigríður Klara Árnadóttir (varaformaður), Guðmundur Örn Arnarson (ritari), Héðinn Friðjónsson (gjaldkeri og umsjónarmaður félagatals) og Grímur Ólafsson (meðstjórnandi).
Heimasíða MNÍ: 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.
Matvælafræðin er vísindagrein sem fjallar um eiginleika matvæla og þau lögmál
sem liggja að baki matvælavinnslu. Matvælafræðingar (food scientists) vinna margvísleg störf í matvælaiðnaði svo sem við vöruþróun, gæðastjórnun og framleiðslustjórnun. Þeir vinna einnig hjá rannsóknarstofnunum og heilbrigðiseftirliti.
Næringarfræðin er vísindagrein sem fjallar um næringu og líkamsstarfsemi og
tengsl mataræðis við heilsu. Næringarfræðingar (nutritionists) vinna einkum við
rannsóknir, kennslu og almenningsfræðslu. Næringarráðgjafar (clinical dietitians)
hafa sérhæft sig í næringarmeðferð sjúkra og starfa yfirleitt á sjúkrastofnunum, við
almenningsfræðslu og kennslu. „Administrative dietitians“ (hafa ekki fengið íslenskt
heiti ennþá) hafa sérhæft sig í mataræði hópa og stjórnun stóreldhúsa með hollustu
og gæði matarins að leiðarljósi og starfa yfirleitt sem stjórnendur á sjúkrastofnunum.
MNÍ hefur gefið út ritið Matur er mannsins megin frá árinu 1993. Nú í ár er dagblaðsformið notað í fyrsta skipti en áður hefur ritið verið hefðbundið tímarit og gefið út einu sinni á ári.
Útgefandi: Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands (MNÍ), pósthólf 8941, 128 Reykjavík.
Ritnefnd: Ólafur Reykdal (ritstjóri og ábyrgðarmaður), Elva Gísladóttir, Fríða Rún Þórðardóttir og Margrét Bragadóttir.
Auglýsingar og umbrot: Athygli ehf.
Prentun: Prentsmiðja Morgunblaðsins.
Dreifing: Dreift til áskrifenda Morgunblaðsins um allt land.
Forsíðumynd: Unnið við rannsóknir á Rannsóknastofun fiskiðnaðarins.
Ljósmynd á forsíðu: Ragnar Th. Sigurðsson.

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

Pistill formanns MNÍ

MNÍ vill stuðla að þróun á matvæla- og næringarsviði
Mikilvægi matvæla- og næringarmála er sífellt að
verða ljósara, bæði vegna áhrifa þeirra á heilsu og
líðan fólks og ekki síður vegna beinna áhrifa
þessara mála á þróun atvinnulífs, heilbrigðismála
og í raun flestra þátta þjóðlífsins. Ekki síst á
þetta við í matvælaframleiðslulandinu Íslandi.
Matvæla- og næringarfræðafélagið (MNÍ) er
afar mikilvægur vettvangur fyrir samstarf fólks
með sérþekkingu á sviði matvæla og næringarfræða. MNÍ býr yfir mikilli og breiðri þekkingu en
félagar þess eru um tvö hundruð; matvælafræðingar, næringarfræðingar, næringarráðgjafar, næringarrekstrarfæðingar og aðrir með háskólapróf í
skyldum greinum. Félagar MNÍ starfa víða í þjóðfélaginu, við þróun, framleiðslu, gæðastjórnun,
matvælaeftirlit, rannsóknir, næringarútreikninga
og ráðgjöf svo eitthvað sé nefnt. Segja má að ekkert í matvæla- og næringamálum þjóðarinnar sé
MNÍ óviðkomandi.

koma fram á vörunum að þannig væri að framleiðslunni staðið. Árleg afhending á Fjöregginu,
sem er viðurkenning MNÍ til matvælaframleiðenda
sem skarað hefur framúr fyrir framleiðslu sína, er
viðleitni félagsins til að byggja upp slíkan gæðastimpil fyrir íslenska neytendur og hvetja matvælaframleiðendur til frekari dáða.

Fjöreggið í góðum höndum

Góð ráð eða sölutrix?
Allir borða mat, frá fæðingu til dánardags og
óhætt er að fullyrða að fátt er mikilvægara heilsu
okkar en matur og heilbrigt líferni. Undanfarin ár
hefur umfjöllun um þessi mál vaxið hratt, matreiðslubækur, heilsukúrar, námskeið og ýmiskonar
töfralausnir og ráð sem leggja til besta mataræðið
hverju sinni, flæðir um þjóðfélagið. Þessi mikli
áhugi er sannarlega af hinu góða, enda hollt fyrir
okkur öll að huga að því hvað við látum ofaní okkur. Skuggahliðin er hinsvegar sú að það getur líka
verið skaðalegt ef fólk fylgir leiðbeiningum og
ráðum frá aðilum sem ekki hafa faglega þekkingu
að byggja á.
Alltof oft virðast „ráðin“ og „kúrarnir“ meira
sett fram í þeim tilgangi að markaðssetja matvæli
eða aðra næringartengda þjónustu og minna er
lagt uppúr faglegum grunni og raunverulegri velferð neytandans. Í slíkum tilfellum getur skapast
hætta á einhæfri næringu, skaðlegum fylgikvillum
og jafnvel bara leiðigjörnu mataræði sem getur
verið skaðlegt fyrir sjálfa lífsgleðina. Matur er og á
nefnilega að vera skemmtilegur og gefandi hluti
af tilveru hvers einstaklings.

Stjórn MNÍ 2004. Frá vinstri: Héðinn Friðjónsson gjaldkeri, Sigríður Klara Árnadóttir, Guðmundur Örn Arnarson ritari, Heiða Björg Hilmisdóttir formaður og Grímur Ólafsson meðstjórnandi.

Um leið og umræðunni um matar- og næringarmál er fagnað, tel ég því fulla ástæðu til að
hvetja fólk til að kanna menntun og bakgrunn
þeirra sem gefa ráð, meðmæli eða stunda fræðslu.
Það er afar mikilvægt að þar sé byggt á vísindalegum grunni en ekki gróðasjónarmiðum eða öðrum óskyldum hagsmunum.

Hver mælir með þínum mat?
Ábyrgð matvælaframleiðaenda er mikil, bæði hvað
varðar öryggi og næringarinnihald matvæla en
einnig hvað varðar að gefa réttar upplýsingar og
þegar það á við, ráðleggingar um mataræði. Þróun
matvælaframleiðslu í USA, þar sem gróðasjónamiðin virðast yfirskyggja allt annað og skelfilegar

afleiðingar þess á heilsufar bandarísku þjóðarinnar
ættu að vera öllum víti til varnaðar í þessum efnum. Stærri skammtar, einhæfar töfralausnir og
markaðssettar gerviþarfir ráða þar lögum og lofum
og hagsmunir neytenda víkja fyrir hagsmunum
framleiðenda. Þetta verða Íslendingar að varast og
byggja matvælaframleiðslu sína á faglegum
grunni, með hagsmuni neytenda að leiðarljósi. Það
er mjög mikilvægt að neytendur, stóreldhús og
matvælafyrirtæki taki til sín ráðleggingar þeirra
sem besta hafa þekkingu á manneldismálum og
eru að miðla henni út í þjóðfélagið. Það ætti því
að vera ótvíræður gæðastimpill fyrir íslensk matvælafyrirtæki að hafa matvæla- eða næringarfræðing í stafsliði sínu og helst af öllu þyrfti að

MNÍ vill með starfi sínu stuðla að kraftmikilli þróun í matvælafyrirtækjum í góðu samstarfi við þau
og stuðla að aukinni menntun og eflingu vísindalegra rannsókna á sviði matvæla- og næringarfræði. MNÍ leitast einnig við að hafa áhrif á löggjöf varðandi starfssvið félagsmanna og þessi
misserin er meðal annars unnið að endurskoðun
sem og nýjum löggildingum fagstétta félagsins og
gerð siðareglna fyrir félagsmenn. Slíkar siðareglur
eru lýsandi fyrir faglega ábyrgð félagsmanna og
eiga að undirstrika siðferðilegar skyldur faghópsins sem heildar.
Í þessum anda starfar félagið og því má sjá að
í mörg horn er að líta og það gera líka félagsmenn
með brosi á vör allan ársins hring. Hápunktur
hvers starfsárs er Matvæladagurinn sem að þessu
sinni verður með óvenju glæsilegu sniði og er
kynntur sérstaklega annars staðar í þessu blaði. Ég
vil að síðustu nota tækifærið og hvetja alla sem
hafa áhuga á faglegri og frjórri umræðu um matvæla- og næringarmál að taka virkan þátt í matvæladeginum, láta sjá sig á hátíðardagskrá MNÍ á
Grand Hóteli og kynnast því margvíslega vísindastarfi sem efst er á baugi í matvæla- og næringarfræðum um þessar mundir.
Íslendingar eru mikil matvælaframleiðsluþjóð
og Íslendingar almennt hafa mikinn áhuga á næringu. Það er því full ástæða til að hvetja fyrirtæki
og almenning til að nýta sér þekkingu hinna fjölmörgu menntuðu einstaklinga í matvæla- og næringarfræðum. Það yrði án efa til heilla fyrir íslensku þjóðina.
Heiða Björg Hilmisdóttir
formaður MNÍ og forstöðumaður eldhúss - matsala LSH

HVÍTA HÚSI? / SÍA

Tölur eru birtar me› leyfi Neytendasamtakanna.
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Orka til a› takast á vi› hva› sem er

Gæ›akönnun Neytendasamtakanna á morgunkorni
Neytendabla›i› 2.tbl., júní 2003
Vörutegund

Heildareinkunn

Orka
(kcal)

Fita
(g/100 g)

Sykur
(g/100 g)

Trefjar
(g/100 g)

Weetabix

4,7

343

3

5

7

Cheerios

4,1

368

6

5

6

Corn Flakes

3,3

381

1

8

2

Havrefras

3.0

359

7

12

7

Fitness

2,6

362

1

17

4

Special K

2,3

381

1

16

2

Weetabix fær bestu einkunn!
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Matvæladagur MNÍ 2004

Rannsóknir á sviði
matvæla og næringar
Hvað er í farvatninu á Íslandi og erlendis?
Matvæladagur MNÍ 2004 verður
haldinn föstudaginn 15. október kl.
13:30-17:45 á Nordica hóteli 2.
hæð, Reykjavík. Ráðstefnan er
helguð rannsóknum og er öllum opin
meðan húsrúm leyfir. Þátttökugjald
er 3.500 kr en 1.600 kr fyrir nem-

13:00
13:30
13.35
13:45

14:20
14:55
15:25
15:40
16:00-17:00
Vísindamenn segja
frá rannsóknum

17:05
17:15-17:45

endur. Ráðstefnustjóri er dr. Kristberg Kristbergsson.
Vinsamlega tilkynnið þátttöku fyrir
13. október til Hrólfs í tölvupósti
(hrolfur@ust.is) eða á faxi: 591-2012.
Taka þarf fram greiðslufyrirkomulag en
ekki verður hægt að greiða með

Skráning
Ávarp
Setning
The optimal diet to fight the obesity
epidemic. Do we need Atkins, the
Inverted Food Pyramide, and other
alternatives?
Það nýjasta um einangrun á fiskipróteinum og nýtingu þeirra
Kaffi og afhending Fjöreggs MNÍ
Gildi símenntunar
Rannsóknarnám við Háskóla Íslands og
SEAFOODplus verkefnið
Rannsókn á grænmetis- og
ávaxtaneyslu ellefu ára barna

greiðslukorti. Takið einnig fram vinnustað ef við á.
Viðfangsefni nokkurra fyrirlesara
eru kynnt á síðum 8 til 10 í blaðinu.
Fjallað er um rannsóknanám og
SEAFOODplus verkefnið á síðum 12 til
14 og 16.

Formaður MNÍ
Umhverfisráðherra
Dr. Arne Astrup frá Danmörku

KYNNING
Yggdrasill:

Lífrænt ræktuð
matvæli
Allt frá árinu
1986 hefur
fyrirtækið
Yggdrasill
sérhæft sig í
sölu og dreifingu á lífrænt ræktuðum matvælum, og
er fyrirtækið því 18 ára á þessu ári. Í
vottaðri lífrænni ræktun er ekki notaður tilbúinn áburður, ekkert skordýraeitur og engin sveppaeyðandi lyf. Í tilbúna
vöru, sem er vottuð lífrænt ræktuð, er
ekki leyfilegt að nota brennisteinssambönd á þurrkaða ávexti, ekki bragðaukandi efni eins og MSG, engin tilbúin
rotvarnarefni og engin gervi litar- eða
bragðefni. Ekki er heldur leyfilegt að
geisla eða gasa ferska ávexti og grænmeti.
Í Yggdrasil er mjög mikið úrval af
matvöru, bæði ferskvöru og þurrvöru.
Auk matvælanna er þar að finna úrval
af
snyrtivörum,
hreinlætisvörum,
vítamínum og bætiefnum
Vörur Yggdrasils fást í heilsuvöruverslunum og helstu matvöruverslunum
og stórmörkuðum.

Dr. Hörður G. Kristinsson frá
Bandaríkjunum
Kristín Jónsdóttir , forstöðumaður
Endurmenntunar Háskóla Íslands
Dr. Inga Þórsdóttir
Guðjón Þorkelsson
Ása G. Kristjánsdóttir

Ensím í þorski

Hólmfríður Sveinsdóttir

Háþrýstingsmeðhöndlun matvæla

Dr. Magnús Guðmundsson

Rokgjörn efni í fiski sem þáttur í
skynmati/gæðamati á fiski
Samantekt á Matvæladeginum 2004
Hanastél
Veggspjaldasýning verður opnuð
kl.12:00 í sal I.

Guðrún Ólafsdóttir
Ráðstefnustjóri
Ráðstefnuslit

E.Finnsson:

Kjúklingur
með sósu
1 stk. kjúklingur hlutaður sundur
1 brúsi E.Finnsson hamborgarasósa
1/2 pk. lauksúpa
1 lítil krukka aprikósumarmelaði
Kjúklingahlutarnir eru settir í eldfast mót og E.Finnsson hamborgarasósan, súpan og marmelaðið eru hrærð
saman og dreift yfir kjúklingahlutana.
Bakað í ofni við 190°C í klst. Setjið álpappír yfir, svo sósan brenni ekki. Borið
fram með bökuðum kartöflum, (setjið
t.d. í þær eina skeið af Vogaídýfu með
kryddblöndu), grænmeti og hvítlauksbrauði. Verði ykkur að góðu!

Slow Food:

Í leit að fjölbreytileika
Slow Food samtökin eru kunn meðal
margra sælkera, en þau voru stofnuð
árið 1986 á Ítalíu. Meginmarkmið Slow
Food er að stuðla að verndun bragð-

gæða og matarmenningu og sporna
gegn „skyndiaðferðum“ sem ráðandi
afli í matvælaframleiðslu.
Í dag teygir Slow Food anga sína til
nær 100 landa og meðlimum fjölgar
ört. Slow Food stundar umfangsmikla
útgáfustarfsemi og reglulega stendur
Slow Food fyrir ýmsum uppákomum
víðs vegar um heim.
Frá upphafi 20. aldar er talið að
Ameríka hafi tapað 93% af genetískum
fjölbreytileika í landbúnaði og Evrópa
85% og er talið að innan við 30 plöntur standi undir 95% af fæðu alls
mannkyns. Síaukin einhæfni í framleiðsluaðferðum, áhersla á lágt verð og
hraði nútímans ógnar fjölbreytni og
bragðgæðum og takmarkar sífellt það
bragðsvið sem fólki stendur til boða í
hefðbundnu vöruúrvali stórmarkaða.

50 ára afmæli
töfrasprotans
Á undanförnum árum hafa vinsældir
ýmissa heilsudrykkja aukist til muna og
er enginn maður með mönnum nema
hann fái sér „bust“ í morgunmat. Þar er
um að ræða mjög hollan málsverð en
þá eru þeir ávextir eða grænmeti sem
er í mestu uppáhaldi maukað og blandað saman við safa, jógúrt, skyr eða
ísmola. Það tæki sem hentugast er til
að útbúa slíka heilsudrykki er svokallaður töfrasproti, en notkun hans skorðast þó ekki eingöngu við að mauka
ávexti og grænmeti.
Töfrasprotinn var fundinn upp árið
1950 af svisslendingnum Roger
Perrinjaquet. Hann kallaði hið nýja tæki
Bamix en árið 1954 hófst framleiðslan.
Töfrasprotinn fékk strax mjög góðar
viðtökur og seldist eins og heitar
lummur næstu árin.
Fyrirtækið ESGE framleiðir í dag
eingöngu töfrasprota og fylgihluti fyrir
þá. Fyrirtækið hefur alltaf lagt áherslu
á gæði framleiðslunnar og sýnir það sig
best í því að margir Bamix eigendur eru
enn að nota yfir 20 ára gamla sprota
með góðum árangri.
Að sjálfsögðu hafa á síðastliðnum
áratugum komið fram fjölmargar eftirlíkingar af Bamix sprotanum en engin
þeirra stenst honum snúning í bókstaflegum skilningi. Meðan flestir sprotar
snúast um 1.500 snúninga á mínútu
snýst Bamix sprotinn 15.000 til 17.000
snúninga, enda er hann mjög fjölhæfur.
Hann getur hakkað, maukað, blandað,
þeytt, malað og mulið eða flest það
sem venjulegar matarvinnsluvélar eða
blandarar geta.
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Getum verið stolt af íslenskum matvælarannsóknum
Rætt við Hörð G. Kristinsson prófessor í Bandaríkjunum

Einn tveir og þrír 285.017

Hörður G. Kristinsson er prófessor í
matvælaefnafræði við matvæla- og
næringarfræðideild Háskólans í Flórida. Hann er búsettur ásamt konu
sinni Margréti Grímsdóttur og börnunum Unni Maríu, Hilmari Þór og
Steinari Þór í Gainesville í Flórída.
Hörður lauk stúdentsprófi frá
Menntaskólanum við Sund árið 1992
og síðan B.S. námi í líffræði við Háskóla Íslands 1996. Að námi loknu
fór hann til Seattle í Washington
fylki þar sem hann lauk meistaranámi í matvælaefnafræði sjávarfangs
við sjávarútvegsdeild Háskólans í
Washington. Því næst lá leiðin til
Massachusetts þar sem hann lauk
doktorsprófi
við
Háskólann
í
Massachusetts í matvælalífefnafræði, með aðaláherslu á fiskprótein,
eiginleika þeirra og nýtingu. Hörður
hóf strax störf við Háskólann i Flórida eftir útskrift.

– Hver eru viðfangsefni þín við
háskólann?
„Starf mitt við háskólann skiptist á
milli rannsókna og kennslu auk þess
sem ég leiðbeini framhaldsnemum.
Einnig vinn ég með og liðsinni fyrirtækjum víðsvegar um Bandaríkin. Nú er
ég með 10 framhaldsnemendur (þ.á.m
einn frá Íslandi) í M.S. og Ph.D. námi og
tvo í þjálfun eftir doktorspróf. Hvað
kennslu varðar þá kenni ég þrjú námskeið: Matvælaefnafræði, efnafræði
próteina og ensíma, og tækni og vísindi
sjávarafurða. Deildin sem ég starfa í er
með þeim stærri sinnar tegundar í
Bandaríkjunum, með um 30 prófessorum, tæplega 800 B.S. nemendum og
um 60 framhaldsnemum. Rannsóknir á
sjávarfangi eru eitt aðalsvið matvælafræðihluta deildarinnar. Háskólinn
sjálfur er afar öflugur og er sá fjórði
stærsti í Bandaríkjunum, með yfir
48.000 stúdenta, og aflar yfir 460
milljóna dala á ári í rannsóknarstyrki.
Starfsumhverfið og aðstaða innan
deildarinnar og háskólans er afar gott,
enda er manni veitt mikið sjálfstæði til
að vinna að viðfangsefnum sem kveikja
áhuga manns og vitanlega styrktaraðila. Manni er gefið mikið svigrúm til að
„hugsa út fyrir kassann“ eins og Ameríkaninn kallar það.
Sem stendur er ég með mörg verkefni í gangi. Flest verkefnin eru tengd
sjávarafurðum og eru styrkt af Bandaríska landbúnaðarráðuneytinu (USDA)
og fyrirtækjum í iðnaðinum. Ein aðaláherslan hjá mér er að rannsaka leiðir til
að nýta prótein og önnur verðmæt og
virk efni úr vannýttum fisktegundum
og vinnsluúrgangi og einnig að rann-

Hörður Kristinsson og Margrét Grímsdóttir ásamt börnun sínum í Flórída.

saka og hámarka eiginleika þeirra. Okkur hefur tekist með samvinnu við Háskólann í Massachusetts og Ríkisháskólann í Norður Karólínu að þróa ferli
til að einangra virk prótein úr vinnsluúrgangi og vannýttum fisktegundum á
hagkvæman hátt til margvíslegra nota.
Á rannsóknarstofunni minni erum við
að þróa aðferðir á þessu sviði til að
stýra markvisst byggingu og lögun
próteinanna við einangrun til að bæta
eiginleika þeirra í matvælum.
Einnig tek ég þátt í spennandi verkefni með Rannsóknastofnun fiskiðnarins og Háskóla Íslands þar sem við
munum nota þennan feril til að einangra prótein úr kolmunna en próteinunum verður svo breytt með ensímum
og eiginleikar þeirra rannsakaðir. Okkur
hefur líka tekist að þróa athyglisverð ný
matvæli úr þessum próteinum. Til
dæmis tókst okkur að þróa aðferð til að
búa til flatbökur (tortillur) úr einangruðum fisk- (og kjúklinga) próteinum án
þess að nota kolvetni eða hveiti (í anda
Atkins
kúrsins).
Nefnist
varan
„FlaquitaTM“ og fer væntanlega í framleiðslu innan skamms. Við höfum
einnig yfirfært þekkinguna sem við
höfum fengið frá fiskpróteinunum yfir
á önnur mikilvæg matvælaprótein, svo
sem eggja-, alifugla- og svínaprótein.
Sem dæmi um þá þróun erum við með
einkaleyfisumsókn þar sem okkur tókst
að stórbæta eiginleika, áferð og stöðugleika eggjapróteina við þeytingu, en
markaðurinn fyrir slíkt er stór í Bandaríkjunum.
Ein mest spennandi og arðbærasta
nýjungin hjá okkur er nýting
fiskpróteinanna til að binda vatn í fiskholdi. Okkur tókst nýlega að þróa feril
til að koma hreinum fiskpróteinum einangruðum úr vinnsluúrgangi inn í fiskhold (t.d. flök) og þannig ná geysilega
góðri vatnsheldni við frystingu, þýðingu
og eldun. Þetta skilar ekki bara umtalsvert meiri tekjum til framleiðenda
heldur gefur af sér mun betri vöru til
neytandans, og erum við að vinna með
nokkrum stórum fiskvinnslu- og kjötiðnaðarfyrirtækjum með þessa tækni
innan og utan Bandaríkjanna. Virðisauki próteinanna er marghundraðfaldur
í slíkri vinnslu og spáum við því að
þetta sé framtíðin í nýtingu og fullvinnslu fisks og kjötafurða. Ég mun
fjalla um þessa tækni og vinnslu okkar
með fiskprótein á matvæladegi Matvæla- og næringafræðifélags Íslands
15. október. Ég vonast til þess að geta
kynnt þessa nýju þróun fyrir iðnaðnum

hér heima og væntanlega koma þessari
vinnslu á.
Auk verkefnanna að ofan þá hef ég
mikinn áhuga á oxunarferlum (þ.ám.
þránun) í fiskvöðva og sérstaklega hlutverki blóðpróteina. Við erum með verkefni þar sem við rannsökum bindingu
kolsýrings og blóðpróteina í fiskholdi
og áhrif á mismunandi gæðaþætti, þ.á
m. þránun. Einnig erum við að vinna
með Háskólanum í Wisconsin og Chalmers háskólanum í Svíþjóð í samanburðarrannsóknum á blóðpróteinum frá
mismunandi fiskum og þátt þeirra í
þránun, og höfum við séð mjög athyglisverðan mun milli tegunda sem að
hluta skýrir misunandi stöðugleika fiskvöðva þeirra. Einnig er ég þáttakandi í
rannsóknarverkefni með Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins í Danmörku
(DFU) þar sem markmiðið er að rannsaka þátt blóðs í verkun á síld.“
– Hvaða ráð viltu gefa okkur
varðandi matvælarannsóknir á Íslandi?
„Ég hef frekar litla beina reynslu af
rannsóknarumhverfinu heima, en ræði
þessi mál reglulega við kollega mína á
Íslandi en þeir eru misánægðir með
stöðu mála. Í fyrsta lagi mættu Íslendingar vera stoltir af því sem þeir hafa
áorkað í matvælavísindum og vísindum
yfirhöfuð, þegar litið er til stærðar
landsins. Við höfum yfir að ráða afar
hæfileikaríku, duglegu og vel menntuðu fólki. Hvert sem ég fer verð ég var
við að það er undantekningarlaust litið
upp til Íslendinga hvað varðar rannsóknir og þróun í tengslum við sjávarafurðir. Vitanlega væri betra að hafa
fleiri íslenska sjóði þar sem hægt væri
að sækja í styrki, en ég tel að aukin
sókn og þátttaka Íslendinga í evrópskum rannsóknarsjóðum sé jákvæð þróun
fyrir íslenskar stofnanir og iðnað. Það
eina sem ég hef áhyggjur af varðandi
þessi geysilega stóru evrópuverkefni er
skipulag þeirra og að menn gæti þess
að verkefnin missi ekki fókus.
Ég velti oft fyrir mér hvernig okkar
litla land getur borið fleiri en eina matvælarannóknastofnun. Ég tel að við
yrðum bæði samkeppnishæfari og þjónuðum iðnaðnum betur ef við sameinuðum krafta okkar í einni öflugri stofnun ásamt matvælafræðiskor Háskóla Íslands en slíkri stofnun væri hægt að
skipta upp í sérhæfðar deildir. Það er að
mínu mati tímabært að sjá breytingar á
uppsetningu matvælarannsókna heima.
Ég verð þó að segja að ég er ánægður

með nýlega stefnu Rannsóknastofnunar
fiskiðnaðarins að færa sig smám saman
frá þjónustuhlutverki yfir í að vera meiri
rannsóknar- og þróunarstofnun. Það tel
ég vera þróun í rétta átt. Einnig er jákvætt að sjá aukinn fjölda M.S. og Ph.D.
nema við Háskóla Íslands, þó ég verði
að leggja áherslu á að rannsóknardvöl
stúdenta og öflug samvinna við erlenda
háskóla varðandi framhaldsnám er
nauðsynleg þar sem enn er verið að
byggja upp framhaldsnám við Háskóla
Íslands.
Það er þó eitt í Bandaríkjunum sem
við mættum taka okkur til fyrirmyndar
en það er fjárhagsleg þátttaka iðnaðarins í rannsóknum. Það hefur verið
reynsla mín hér að fyrirtæki eru flest
afar móttækileg fyrir rannsóknum og
að styrkja rannsóknir. Það veldur mér
svolitlum vonbrigðum hversu lítinn
áhuga mörg fyrirtæki í sjávarútveginum
heima sýna rannsóknum og þróun. Iðnaðurinn heima mætti vera mun virkari í
þátttöku og móttækilegri fyrir nýjum
hugmyndum og rannsóknum. Annars er
hætta á að með tímanum halli á samkeppnishæfni okkar.“
– Hvernig líður fjölskyldunni á
Flórída?
„Fjölskyldunni líður mjög vel hér.
Veðrið er mestan hluta ársins mjög
gott, sól og hlýtt og það er góð tilfinning að vakna í sólskini á næstum hverjum morgni. Reynsla okkar af Ameríkönum er líka mjög góð, þeir eru afskaplega vingjarnlegir og hjálpsamir. Við
búum í háskólaborg með um 220 þúsund íbúa og er stór hluti fólksins hér í
einhvers konar þjónustu í tengslum við
háskólann eða hin fjölmörgu sjúkrahús
í borginni. Það er alltaf nóg um að vera
hérna, svo sem leikhús, tónleikahald og
stutt í fallega náttúru og strendur. Við
Margrét erum afar ánægð í þeim stöðum sem við erum í. Margrét er
menntaður hjúkrunarfræðingur og
klínískur félagsráðgjafi og vinnur á
barnadeild á háskólasjúkrahúsinu hér
við barnaverndarmál og fjölskyldumeðferð. Krakkarnir okkar eru mjög ánægð
í skólunum sínum en við söknum þess
að geta ekki hleypt þeim út að leika við
vini sína í götunni eins og þau geta
gert á Íslandi. Það andrúmsloft er ekki
til staðar hér og er þá verið að hugsa
um öryggi barnanna. Við söknum samt
óneitanlega fjölskyldu okkar og vina en
sem betur fer fáum við oft heimsóknir.“

-
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EKKERT FJARLÆGT!

K T A

H Ö N N U N

O G

ENGU BÆTT VIÐ!

Sól appelsínusafi er ferskur safi, hlaðinn hollustu, ferskleika og ljúffengu bragði.
Safinn er nýkreistur úr fyrsta flokks Florida appelsínum og kemur í handhægum
og skemmtilegum umbúðum sem heldur safanum ávallt ferskum!

Ekkert fjarlægt, engu bætt við!
- eins og náttúran ætlaði
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Verðmæt prótein úr fiskúrgangi - Tækifæri fyrir Íslendinga
Hörður G. Kristinsson, prófessor í matvælaefnafræði við Háskólann í Flórída í Bandaríkjunum, skrifar
Sjaldan hefur verið veitt jafnmikið af
fiski í heiminum og á síðustu árum.
Áætlað hefur verið að fiskur veiddur
úr sjó nái nú um 100 milljónum
tonna á ári en það er nálægt áætluðum nýtingarmörkum fyrir fiskistofna heimsins. Það eru allar líkur á
því að veiðar á mörgum villtum fiskstofnum muni dragast saman í framtíðinni þar sem mörg veiðisvæði og
margir stofnar standa ekki undir
þessari miklu sókn. Á sama tíma
fjölgar mannkyninu og þörfin fyrir
sjávarafurðir, sem eru afar næringarríkar, vex ár frá ári.
Jafnvel þótt fiskeldi hafi vaxið ört á
síðustu 20 árum eru samt allar líkur á
því að þörfin á sjávarfangi og mikilvægum næringarefnum úr sjávarfangi
muni fara fram úr framboðinu. Til að
hamla gegn þessari þróun er afar mikilvægt að finna leiðir til að nýta hráefnið
betur. Einnig er afar mikilvægt að nýjar
veiði- og vinnsluaðferðir verði þróaðar
svo vannýttir fiskstofnar verði betur
nýttir, t.d. smáir uppsjávarfiskar eins og
sardínur, síld, loðna og kolmunni.
Gríðarlega miklu magni af sjávarfangi er annaðhvort hent eða ekki nýtt
beint til manneldis. Þetta á t.d. við um
aukaafurðir sem falla til við frumvinnslu á fiski, svo sem afskurð og
beingarð. Algengt er að nýting í fiskvinnslu sé aðeins milli 30-40% en þá
eru aukaafurðir 60-70%. Þessar aukaafurðir eru afar ríkar af hágæða
próteinum og fitusýrum auk annarra

Matvæladagur MNÍ
2004
verðmætra efna sem hægt er að vinna
og nýta á margvíslegan hátt. Mikil nýtingarvandamál eru einnig tengd aukaafla við fiskveiðar. Sem dæmi má taka
að fyrir hvert kg af rækju sem veitt er í
Mexíkóflóa veiðast allt að 5 kg af
aukaafla sem venjulega er ekki nýttur
en það er algjörlega óásættanlegt. Í
sumum heimshlutum eru aukaafurðir
urðaðar en annarstaðar eru ströng viðurlög við urðun og það getur fylgt því
mikill viðbótarkostnaður að losa sig við
aukaafurðir.
Nokkur lönd, þar á meðal Ísland, eru
sem betur fer tiltölulega framarlega í
nýtingu á aukaafurðum. Megnið af
nýttum aukaafurðum í þessum löndum
fer samt venjulega til vinnslu í dýrafóður (fiskimjöl) og einnig að einhverju
marki í áburð. Vissulega er þetta mun
betri leið en urðun, en mikið af þessu
hráefni gæti einnig hæglega nýst til
manneldis með réttum vinnsluaðferðum og breyttu hugarfari. Það er því
mikil þörf á að finna leiðir til að nýta
allt þetta vannýtta hráefni sem fellur
til við veiðar og vinnslu, jafnt á Íslandi
sem annarstaðar.

Verðmæti úr aukaafurðum
Hvað kemur þá í veg fyrir að allt þetta

Stúdentar Harðar E. Kristinssonar við vinnu á rannsóknastofu.

hráefni sé ekki betur nýtt? Til dæmis er
mun einfaldara að vinna aukaafurðir og
uppsjávarfiska í fiskimjöl, og það er
góður markaður fyrir þessa vöru. Hins
vegar er virðisaukinn margfalt meiri sé
þetta hráefni unnið til manneldis, og
markaðurinn fyrir það er til staðar.
Margir hafa vantrú á því að hægt sé að
vinna þetta hráefni til manneldis á
efnahagslega hagkvæman hátt. Vissulega eru margar hindranir á vegi okkar
sem vilja vinna þetta hráefni. En
vandamál eru til staðar til þess að leysa
þau. Það hugarfar hefur hvatt margan
vísindamanninn, þ.á.m. undirritaðan, til
að leita leiða til að búa til verðmæti úr
aukaafurðum.
Síðustu 40 ár hefur verið sett gríðarleg vinna í að finna leiðir til að einangra og nýta betur prótein í aukafurðum og vannýttum fiskistofnum. Eftir öll
þessi ár hafa afar fáar vinnsluaðferðir
skilað áþreifanlegum árangri, að hluta
til vegna þess að þær voru efnahagslega óhagkvæmar en einnig voru oft
eiginleikar lokavörunnar óásættanlegir
miðað við kröfur til matvæla. Margt athyglisvert og spennandi kom fram á
sjónarsviðið á þessu tímabili. Til dæmis
voru miklar vonir bundnar við þykkni úr
fiskpróteini í kringum 1960-1970 en
þessari afurð var ætlað það göfuga
hlutverk að leysa próteinskort fólks í
þriðja heiminum. Í þessari vinnslu voru
prótein dregin úr aukaafurðum með lífrænum leysum, oft við háan hita og
hátt eða lágt sýrustig, og síðan voru
leysarnir fjarlægðir frá próteinunum.
Lokaafurðin var mishreint próteinduft
með fremur slaka eiginleika og oft mikil bragð- og litarvandamál, auk neikvæðra áhrifa á næringargildi próteinanna. Fljótlega var ljóst að þessi vandamál kæmu í veg fyrir útbreiðslu á þessari aðferð til að einangra og nýta
fiskprótein.
Á svipuðum tíma átti mikil þróun
sér stað varðandi notkun á ensímum til
að draga prótein út úr aukaafurðum á
mun mildari máta en að ofan greinir.
Þessi vinnsla, sem er enn notuð víða,
var mjög árangursrík hvað útdrátt
varðar. Hins vegar leiðir þessi aðferð til
þess að útdregin prótein eru klofin niður af ensímunum, á mismunandi hátt
eftir ensímum og vinnsluskilyrðum.
Þetta veldur því að próteinin hafa aðra
eiginleika en heil fiskprótein en það er

jákvætt í sumum tilfellum en getur verið neikvætt í öðrum. Nýlega hefur þó
fundist að sum peptíð (klofnar einingar
próteina) sem myndast í þessari vinnslu
hafa yfir að ráða mikilli lífvirkni. Vegna
þessa hefur áhugi á ensímklofnum
fiskpróteinum aukist mjög mikið á síðustu árum. Önnur fiskpróteinvinnsla
sem hefur skilað góðum árangri á
heimsvísu er framleiðsla á „surimi“ sem
er notað til framleiðslu á krabba- og
skelfisklíki. Sú vinnsla er tiltölulega
einföld og felst í því að framleiða
marning, venjulega úr flökum ódýrra
fisktegunda. Marningurinn fer svo í
gegnum nokkur þvotta- og hreinsunarskref til að fjarlægja vatnsleysanleg
prótein og óæskileg efni í fiskvöðvanum.

Nýjar lausnir
Aðferðirnar að ofan hafa nær undantekningarlaust aðeins verið árangursríkar á frekar hreint hráefni og mikil
vandamál hafa komið upp þegar þær
hafa verið yfirfærðar á vinnsluúrgang
eða vannýtta fiska (t.d. uppsjávarfiska).
Þessar aðferðir hafa þess vegna því
miður lagt takmarkað til málanna hvað
varðar nýtingu á slíku hráefni til manneldis. Aukaafurðir eru afar flókin hráefni og þarf sérhæfða vinnslu til að ná
og nýta verðmæt efni úr hráefninu á
hreinan máta og skilja frá óæskilegum
hlutum eins og beinum, blóði, roði og
innyflum. Einnig er hráefnið oft afar
óstöðugt þar sem það getur verið mjög
ríkt af fjölómettuðum fitusýrum og
ýmsum hvötum (t.d. blóði sem inniheldur blóðprótein og járn) sem saman
geta leitt til mikillar þránunar- og litarvandamála og einnig haft neikvæð
áhrif á eiginleika fiskpróteina. Þetta á
sérstaklega við um uppsjávarfiska. Örverumengun og vöxtur hefur einnig átt
ríkan þátt í því hversu erfitt er að nýta
aukaafurðir.
Það er því ljóst að afar mikil þörf er
fyrir nýjar og efnahagslega hagkvæmar
vinnsluaðferðir. Um miðbik tíunda áratugsins hófust rannsóknir og þróun á
nýrri aðferð til að aðskilja og einangra
vöðvaprótein frá aukaafurðum úr uppsjávarfiski. Aðferðin sem var upphaflega þróuð við Massachusetts háskóla,
og undirritaður tók þátt í, byggðist á
þeirri einföldu hugmynd að nota hátt
eða lágt sýrustig til að leysa upp

próteinin og síðan háhraðaskilvindun
eða síun til að aðskilja þau frá óleysanlegum og óæskilegum efnum, svo sem
fitu, frumuhimnum (þ.á.m. kólestróli),
bandvef, hreistri, beinum og örverum.
Leysanlegu próteinin eru svo felld út
með sýrustigsbreytingu og skilvindun
eða síun. Þótt hugmyndin væri einföld
var fljótt ljóst að huga þurfti að mörgu
í aðferðinni og að mismunandi hráefni
og fisktegundir hegðuðu sér mismunandi. Eftir margra ára þróun og mjög
mikla vinnu hefur okkur í samvinnu við
marga aðila, þar á meðal Íslendinga,
tekist að þróa þetta ferli yfir á iðnaðarskala og hefur verið stofnað fyrirtæki í
kringum þessa tækni í Bandaríkjunum.
Okkur hefur tekist að vinna mjög
hrein og virk prótein úr fjölmörgum
fisktegundum víðsvegar um heiminn.
Þessi nýja aðferð gerir það nú mögulegt að nota áður óæskilegt og ódýrt
hráefni og vinna úr því á hagkvæman
hátt
hreinan
og
verðmætan
próteinmassa. Miðað við aðferðirnar
að ofan nást mun hærri prótein heimtur úr hráefninu, mun betri virknieiginleikar próteina, betri litur og mun betri
stöðugleiki gagnvart þránun og örveruskemmdum. Þessi hreinu prótein má
svo nota og vinna áfram á margvíslegan hátt til manneldis.
Okkur hefur nýlega tekist að þróa
aðferð til að nýta próteinin sem náttúruleg vatnsbindiefni í fiskholdi og
kjötvörum. Niðurstöðurnar hafa verið
framar vonum, en við rétt skilyrði getum við komið þessum hreinu próteinum inn í t.d. flök og blokkir til að
hindra því sem næst vatnstap við frystingu og þýðingu og leiða til mun minna
vatnstaps við eldun. Próteinin auka á
þennan hátt einnig gæði vörunnar frá
sjónarhóli neytenda. Þetta hefur mjög
mikla þýðingu fyrir iðnaðinn þar sem
vatnstap jafnast á við peningatap, og
finnst mörgum fyrirtækjum afar aðlaðandi að geta nýtt aukaafurðirnar sínar
á þennan arðbæra hátt. Virðisauki einangruðu próteinanna sem fæst við
þessa aðferð er mjög mikill og eru nú
þegar nokkur fyrirtæki að koma þessari
vinnslu á hjá sér. Þetta er vinnsla sem
við teljum að muni hafa mikla þýðingu
fyrir bæði fisk- og kjötiðnað í framtíðinni, og ætti að geta haft mikla þýðingu fyrir íslenskan fiskiðnað.
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– eftir Arne Astrup
Þrátt fyrir að niðurstöður úr
neyslukönnunum í mörgum löndum
bendi til þess að fita í fæði fólks fari
minnkandi, fjölgar þeim sem eru of
feitir. Almennt hreyfingarleysi, aukin
neysla sykraðra gosdrykkja, stærri
skammtastærðir og vanmat á fituneyslu eru líklegustu skýringarnar.
Þó hafa hugsanlegar lausnir verið
settar fram, t.d. Atkins kúrinn,
glýkemíustuðull matvæla (GS) og svo
mætti lengi telja.
Rannsóknir sem gerðar hafa verið
þar sem þátttakendur fengu að borða
eins mikið og þeir vildu af fitusnauðu
en kolvetnaríku fæði annars vegar og
hins vegar fæði sem inniheldur venjulegt magn af fitu, sýndu meðal annars
fram á að fitan í fæðunni er einn

stærsti lífstílstengdi þátturinn sem
stuðlar að fjölgun offeitra einstaklinga.

ingar og nokkuð þyngdartap lækkar
einnig tíðni sykursýki um 58%.

Yfirlit rannsókna

Almennar ráðleggingar

Þegar litið er yfir heildarniðurstöður
margra rannsókna þá kemur í ljós að
með því að minnka fitu í fæðunni um
10% má framkalla 3-4 kg þyngdartap
hjá einstaklingum í ofþyngd og 5-6 kg
þyngdartap hjá offeitum einstaklingum.
Í rannsóknum þar sem þyngdartap er
skoðað yfir lengri tíma, hefur verið sýnt
fram á að fæði sem inniheldur 25-30%
orkunnar úr fitu samhliða aukinni
hreyfingu leiðir til 2-5 kg þyngdartaps,
sem var viðhaldið yfir 4-5 ár. Með því
að létta sig dregur fólk úr líkunum á
því að fá hjarta- og æðasjúkdóma.
Þetta sambland mataræðis og hreyf-

Fitu í fæði ætti að skipta út fyrir fæði
ríkt af trefjum, flóknum kolvetnum og
próteinum Það eru litlar sannanir fyrir
því, sem oft hefur verið haldið fram, að
fæði sem samanstendur af fæðutegundum með lágan glýkemíustuðul hafi
kosti umfram fæði með háan glýkemíustuðul hvað varðar þyngdarstjórnun. Í
samsettum máltíðum er ekki hægt að
áætla glýkemíustuðul út frá þar til
gerðum töflum einum saman heldur
þarf að skoða það út frá heildarorkumagni máltíðarinnar, auk magns fitu og
próteina. Á hinn bóginn virðist sykur í
gosdrykkjum gefa mjög litla saðningu

Arne Astrup.

og leggur líklega sitt af mörkum til
þyngdaraukningar .

Mataræði lágt í kolvetnum
Klínískar rannsóknir á offeitu fólki hafa
sýnt að með því að draga úr kolvetnum
í fæðunni, líkt og í Atkinskúrnum, má
ná fram þyngdartapi hjá þeim sem eru

Grænmetis- og ávaxtaneysla 11 ára skólabarna
Rannsóknarverkefni Ásu Guðrúnar Kristjánsdóttur við Háskóla Íslands
„Ég útskrifaðist úr lífefnafræði frá
Háskóla Íslands og úr meistaranámi í
lífrænni efnafræði frá Háskólanum í
Uppsölum. Eftir nám fór ég að vinna
hjá lyfjafyrirtækinu Delta og síðar á
Hafrannsóknastofnun og lærði mikið
af því að vinna á þessum stöðum.“
segir Ása Guðrún Kristjánsdóttir sem
er að ljúka meistaranámi í næringarfræði í haust. „Meistaranámið skiptist í rannsóknarverkefni, sem er unnið á rannsóknarstofu í næringarfræði
hjá Ingu Þórsdóttur prófessor, og
eina önn í bóklegu námi, sem ég tók
hjá dönsku rannsóknareiningunni í
næringarfræði mannsins við Konunglega dýralækna- og landbúnaðarháskólann (KVL) í Kaupmannahöfn.“
Rannsóknastofa í næringarfræði er í
samstarfi við nokkrar stofur og
deildir í næringarfræði við evrópska
háskóla, bæði í rannsóknum og á auk
þess þátt í uppbyggingu á evrópsku
meistaranámi í lýðheilsunæringarfræði (public health nutrition),
ásamt mörgum öðrum háskólum.
Rannsóknarverkefnið er hluti af evrópska verkefninu Pro children, en heiti
þess á íslensku er Efling og viðhald
heilsu með aukinni grænmetis- og
ávaxtaneyslu evrópskra skólabarna.
Löndin sem taka þátt eru Ísland, Noregur, Svíþjóð, Danmörk, Austurríki,
Belgía, Holland, Spánn og Portúgal. Í
meistaraverkefninu fólst því mikil samvinna við næringarfræðinga erlendis.
Ísland tók þátt í fyrsta hluta verkefnisins, sem við höfum kallað á íslensku
„Fyrir börn“. Það er rannsókn á grænmetis- og ávaxtaneyslu 11 ára skólabarna og foreldra þeirra og á þeim
þáttum sem taldir eru hafa áhrif á
grænmetis- og ávaxtaneyslu. Niðurstöðurnar á að vera hægt að nota til að
stuðla á markvissan hátt að aukinni
grænmetis- og ávaxtaneyslu skólabarna hérlendis en grunnskólinn er
góður vettvangur til að ná til stórs
hóps barna og fjölskyldna þeirra. Rannsóknarverkefnið fólst í forrannsókn við
gerð spurningalista, það er að segja
þeim hluta hans sem snýr að grænmetis- og ávaxtaneyslu, fyrir þversniðsrannsókn. Endanleg útgáfa spurningalistans var síðan lögð fyrir 1200
börn og foreldra þeirra í hverju landi. Í
forrannsókninni fólst mikil vinna í aðlögun og forprófun til að athuga hversu
vel börnin skildu spurningarnar sem
fyrir þau voru lagðar. Spurningarnar

Ljósmynd: Sigríður Kristín Birnudóttir.

metis verndi okkur gegn ýmsum sjúkdómum, svo sem krabbameini og
hjarta- og æðasjúkdómum. Frekari
rannsóknir hafa leitt í ljós að þessar afurðir eru hafsjór af ýmsum efnum sem
geta haft jákvæð heilsufarsleg áhrif.

Svo virðist sem samspil þessara efna,
en ekki endilega einstök efni sem skilgreind hafa verið, hafi þessi jákvæðu
heilsufarslegu áhrif. Það er því mikilvægt að neyta grænmetis og ávaxta
eins og þessi matvæli koma fyrir.

offeitir. Þessar rannsóknir sýna fram á
meira þyngdartap fyrstu sex mánuðina
á kolvetnasnauðu fæði miðað við
venjulegt fæði lágt í hitaeiningum en á
hinn bóginn er enginn munur á þessum
tveimur megrunarkúrum þegar litið er á
þyngdartap eftir tólf mánuði. Þrátt fyrir
það að þyngdartap eigi sér stað og ekki
megi sjá nein slæm áhrif til skamms
tíma á blóðfitur o.fl., þá er alls ekki
ljóst hvað gerist varðandi hina ýmsu
áhættuþætti þegar hægir á þyngdartapi.
Arne Astrup er læknir og með doktorsgráðu í
næringarfræði. Hann starfar við Konunglega
dýralækna- og landbúnaðarháskólann í Kaupmannahöfn.
Fríða Rún Þórðardóttir og Elva Gísladóttir þýddu
textann.

KYNNING

Hvað er
Spírulina?
Spírulina eru
örsmáir blágrænir þörungar
sem
eru ræktaðir í
ferskvatni.
Líkaminn
nýtir
sér Spirulína fæst í öllum
apótekum og mörgnæringu úr
um heilsubúðum.
Spírulina
betur en nokkru öðru fæði, að
grænmeti meðtöldu. Mörg hundruð
rannsóknir hafa verið gerðar á
Spírulina og fjöldi þeirra birtst í vísindatímaritum.
Spirulina inniheldur yfir 100 lífræn næringarefni, 13 vítamín, 16
steinefni, mikið af blaðgrænu og
andoxunarefnum, SOD, sem er eitt
mikilvægasta varnarensím líkamans,
18 amínósýrur, fitusýrur og auðmeltanlegt járn sem veldur ekki
magaónotum.
Spírulina er mjög styrkjandi fyrir
varnir líkamans og hreint Spirulina
hefur hátt hlutfall af GLA-fitusýrum, sem styrkja varnir líkamans og
dregur úr streitu. Hefur það reynst
vel fyrir börn og fullorðna með athyglisbrest og ofvirkni. Margir foreldrar hafa reynslu af mjög jákvæðri
breytingu hjá börnum og unglingum
af inntöku.

Betri heilsa í Borgartúni 24
Ása Guðrún Kristjánsdóttir.

voru síðan endurbættar þar til spurningalistinn reyndist ásættanlegur. Gildi
spurningalistans var meðal annars
metið með nákvæmri athugun á mataræði 50 ellefu ára barna. Fyrstu niðurstöður þversniðsrannsóknarinnar verða
kynntar í fyrirlestri á Matvæladegi MNÍ.
Grænmeti og ávextir eru mikilvægir
þættir í hollu mataræði sem eflir og
viðheldur góðri heilsu. Niðurstöður faraldsfræðilegra rannsókna benda sterklega til þess að neysla ávaxta og græn-

Hjá okkur finnur þú mikið úrval af lífrænum mat,
bætiefnum og annari heilsuvöru. Vörukynningar,
heilnæmar nýjungar og spennandi námskeið
– sjá heimasíðu.
Bjóðum einnig ljúfenga heita og kalda rétti
til að taka með eða borða á staðnum.
Opið virka daga kl. 10–20. Laugardaga kl. 10–16
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Leitað skýringa á hárri dánartíðni þorsklirfa
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Rannsóknarverkefni Hólmfríðar Sveinsdóttur við Háskóla Íslands
Hólmfríður Sveinsdóttir var við nám í
næringarfræði við Justus-Liebig háskólann í Giessen í Þýskalandi 19962001. Lokaverkefni hennar var á
sviði næringarefnafræði plantna. Frá
árinu 2002 hefur Hólmfríður verið í
doktorsnámi hjá Ágústu Guðmundsdóttur prófessor í matvælafræði við
Háskóla Íslands. Rannsóknanámssjóður Rannís hefur veitt styrk til verkefnis Hólmfríðar fyrir árin 2004 og
2005.
Hver er grunnhugmyndin á bak við
rannsóknaverkefnið? „Rannsóknir á
sjávarfiskum sýna að meltingarensímið
trypsín gegnir lykilhlutverki í frum-

þroska þeirra. Þrátt fyrir óþroskað meltingarkerfi lirfa sjávarfiska er trypsín til
staðar strax við klak. Prótein eru helstu
orkugjafar lirfa sjávarfiska og hefur
verið sýnt fram á að unnt er að auðvelda þeim próteinmeltingu með sérvöldum próteinum í fóðri sem örva
trypsíntjáningu og virkni trypsíns.
Ágústa hefur um árabil unnið að rannsóknum á þorskatrypsíni og er ætlunin
að yfirfæra og útvíkka þekkinguna með
grunnrannsóknum sem síðar meir gætu
nýst í þágu þorsklirfueldis.“
Hólmfríður segir að markmiðið með
verkefninu sé að rannsaka: (1) hvort
skýra megi mismun í lifun þorskhrogna

Hólmfríður Sveinsdóttir.

og þorsklirfa að hluta til með breytileika í trypsíntjáningu og virkni
trypsíns; (2) hvort auka megi lifun
þorsklirfa með sérvöldum próteinum,
sem geta örvað trypsíntjáningu og
virkni trypsíns.
Í fyrsta áfanga verkefnisins er kannað hvenær trypsínmyndun í þorskhrognum hefst og hvort tengsl séu á
milli hrognagæða og trypsínmyndunar
og virkni trypsíns. Í öðrum áfanga verður rannsakað hvort fóður auðgað með
sérvöldum próteinum auki lifun í lirfueldi og ef svo er að rannsaka hvort orsökina megi rekja til örvunar á trypsínmyndun og virkni trypsíns.

Hólmfríður var spurð hvaða niðurstöður hefðu fengist í verkefninu.
„Fyrstu niðurstöður úr verkefninu gefa
til kynna að trypsín sé til staðar frá
frjóvgun og vaxi með auknum þroska.
Það mætti því nota trypsíntjáningu við
mat á hrognagæðum, næringarástandi
þorsklirfa og fóðurgæðum. Ég vil svo að
lokum geta þess að auk mín og Ágústu
koma að verkefninu Helgi Thorarensen,
deildarstjóri fiskeldisdeildar Háskólans
á Hólum, Jón Bragi Bjarnason, prófessor við Háskóla Íslands og framkvæmdarstjóri Ensímtækni og Óttar Már
Ingvason, framkvæmdastjóri Brims
Fiskeldis.“

geymsluþol án þess að matvælin breytist sjáanlega. Helstu kostir rafpúlsanotkunar eru þeir að matvælið hitnar
ekki. Matvæli (vökva eða fastri fæðu) er
komið fyrir milli rafskauta og síðan er
rafpúlsum skotið á það.

Nýjar vinnsluaðferðir - Þrýstingi og rafpúlsum beitt við meðhöndlun matvæla
Rætt við Magnús Guðmundsson
Magnús Guðmundsson starfar hjá
Matvælarannsóknum Keldnaholti og
fæst þar meðal annars við rannsóknir
á nýjum vinnsluaðferðum. Hann lauk
námi í matvælafræði við Háskóla Íslands og fór síðan í framhaldsnám
við Háskólann í Lundi í Svíþjóð.
„Rannsóknaverkefni mitt fjallaði um
eiginleika sterkju en þeir skipta mjög
miklu máli í matvælaiðnaði. Hlaupeiginleikar, seigja og endurkristöllun
sterkju eru atriði sem margar vörur í
eldhúsum landsmanna eru byggðar á.
Ég lauk doktorsprófi 1992 og starfaði
eftir það í eitt ár sem sérfræðingur við
háskólann. Þegar heim var komið byrjaði ég að vinna við matvælarannsóknir
hjá Iðntæknistofnun. Verkefnin hafa
verið fjölbreytt en mest áhersla hefur
verið á nýjar vinnsluaðferðir eins og
notkun háþrýstings og rafpúlsa. Ég hef
einnig fengist við kjötrannsóknir og
vinnslu gelatíns úr aukaafurðum.“
Notkun háþrýstings innan matvælaiðnaðar er tiltölulega ný af nálinni enn
sem komið er. Rannsóknir á þessu sviði
eru enn á frumstigi en athyglisverðar
niðurstöður hafa þó litið dagsins ljós.
„Við byrjuðum að fást við háþrýsting
við matvælavinnslu upp úr 1994 í norrænu verkefni. Í framhaldinu fengum
við styrk frá Rannís til að rannsaka háþrýsting fyrir íslenskan matvælaiðnað.
Notkun rafpúlsa var síðan viðfangsefni
í Evrópuverkefni sem við tókum þátt í.
Við höfðum enga möguleika á að gera
tilraunir með rafpúlsa hér heima en
verkefnið opnaði okkur möguleika á að
gera þessar tilraunir við Háskólann í
Berlín. Hluti verkefnisins fólst í hönnun
á tækjum, en einnig að finna út hve
sterkt rafsvið þarf til að drepa örverur
og dvalargró þeirra og hvort tíðni,
lengd og fjöldi púlsa skiptir máli. Einnig
var kannað hvort rafpúlsar hefðu áhrif
á ensímvirkni og hvort prótín eðlissviptast við meðferðina.
Í innlendu verkefni reyndum við svo
að samtvinna notkun háþrýstings og
rafpúlsa. Hugsunin var sú að með því að

beita tveimur aðferðum samtímis á
mildan hátt væri hægt að ná samlegðaráhrifum. Verkefnið gaf okkur dýrmæta
reynslu þótt aðferðirnar væru ekki fullnægjandi til að auka geymsluþol á föstum matvælum eins og fiski og kjöti.“
Magnús var spurður um möguleikana á að nota þessar nýju aðferðir í íslenskum matvælaiðnaði. „Háþrýstingi
er hægt að beita í margvíslegum tilgangi og ekki aðeins til að auka
geymsluþol. Það er reyndar sem best
hægt að nota háþrýsting til að lengja
geymsluþol á ávaxtasöfum, sultum og
hverskyns mauki og þetta er farið að
gera erlendis í matvælaiðnaði. Einnig
hefur háþrýstingur verið notaður til að
losa um efni í plöntuafurðum. Á seinasta ári tókst okkur að sýna fram á að
hægt væri að nota háþrýsting til að
losa kúfisk úr skelinni. Verkefnið var
unnið fyrir Íslenskan kúfisk ehf á Þórshöfn. Hefðbundin losun á kúfiskinum
felst í suðu en beiting háþrýstings getur komið í stað suðunnar. Þessi aðferð

fer því miklu betur með hráefnið.
Við vinnum núna að verkefni um
áhrif háþrýstings á kjöt. Markmiðið
með verkefninu er að nota tiltölulegan
mildan háþrýsting ásamt marineringu
með mismunandi sýrustigi og saltinnihaldi til að kanna hvort auka megi
áhrifamátt marineringar, hvort auka
megi meyrni kjötsins og hvort háþrýstimarinering
hefti
örveruvöxt
nægjanlega. Hluti af verkefninu felst
einnig í að mæla flæðihraða jóna í kjöti
en það hefur ekki verið athugað áður í
kjöti við íslenskar aðstæður.“
Á allra síðustu árum hefur komið
fram ný tækni sem gerir mögulegt að
beita meiri þrýstingi í skemmri tíma en
áður. Nú þegar er farið að nota þessa
tækni með góðum árangri á föst matvæli eins og hrísgrjón. „Þessi tækni
opnar örugglega nýjar dyr og það verður spennandi að þróa hana fyrir íslenskan matvælaiðnað,“ segir Magnús
að lokum.
Hægt er að beita háum þrýstingi til

Magnús Guðmundsson.

að eyða örverum í matvælum án þess
að þau glati bragðgæðum eða ferskleika. Engum efnum er beitt og aðferðin er algjörlega skaðlaus fyrir neytendur. Prótein í matvælum geta orðið fyrir
svipuðum breytingum og verða við
suðu. Þetta atriði getur takmarkað
notkunarmöguleika aðferðarinnar í
matvælaiðnaði. Háþrýstingsmeðhöndlun getur flýtt fyrir þránun en litur og
bragð haldast yfirleitt mjög vel og
geymsluþol lengist.
Notkun rafpúlsa gefur möguleika á
nýju framleiðsluferli sem eykur

Hægt er að beita háum þrýstingi
til að eyða örverum í matvælum
án þess að þau glati bragðgæðum
eða ferskleika. Engum efnum er
beitt og aðferðin er algjörlega
skaðlaus fyrir neytendur. Prótein í
matvælum geta orðið fyrir svipuðum breytingum og verða við suðu.
Þetta atriði getur takmarkað notkunarmöguleika aðferðarinnar í
matvælaiðnaði. Háþrýstingsmeðhöndlun getur flýtt fyrir þránun
en litur og bragð haldast yfirleitt
mjög vel og geymsluþol lengist.
Notkun rafpúlsa gefur möguleika
á nýju framleiðsluferli sem eykur
geymsluþol án þess að matvælin
breytist sjáanlega. Helstu kostir
rafpúlsanotkunar eru þeir að matvælið hitnar ekki. Matvæli (vökva
eða fastri fæðu) er komið fyrir
milli rafskauta og síðan er rafpúlsum skotið á það.

Rafnef til að greina lykt af matvælum
Rannsóknarverkefni Guðrúnar Ólafsdóttur við Háskóla Íslands
Guðrún Ólafsdóttir lauk B.S. prófi frá
Háskóla Íslands í matvælafræði og
fór síðan til Bandaríkjanna í framhaldsnám og lauk meistaraprófi frá
Háskólanum í Madison í Wisconsin.
„Rannsóknir mínar þar fjölluðu um
lyktarefni í fiski og notkun nýrra pökkunaraðferða til að lengja geymsluþol.
Eftir að ég kom heim hef ég starfað
sem sérfræðingur á Rannsóknarstofnun
fiskiðnaðarins og hef í raun haldið
áfram með svipaðar rannsóknir þar. Á
undanförnum árum hef ég tekið þátt í
verkefnum sem styrkt hafa verið bæði
af Rannís og Evrópusambandinu, en
þessar rannsóknir eru uppistaðan í
doktorsverkefni mínu við matvæla-
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fræðiskor HÍ. Verkefnið felst í því að
bera kennsl á gæðavísa fyrir fisk. Rannsökuð eru rokgjörn efni og lykt sem
myndast við geymslu, en hún getur
verið breytileg eftir fisktegundum og
geymsluaðstæðum.“
Rannsóknirnar hafa allar tengst því
að þróa fljótvirka mælitækni svokallað
rafnef til að meta gæði fisks. „Það má
segja að upphafið að þessum rafnefsrannsóknum sé fyrsta alþjóðlega ráðstefnan um rafnef sem haldin var hér á
Íslandi árið 1990. Þá var rafnefstækni
ný af nálinni og menn höfðu áhuga á
að nýta þessa tækni fyrir fisk. Eðlisfræðiskor Háskóla Íslands kom að þessari þróun með okkur upphaflega, en
síðan var það fyrirtækið Boðvaki sem
nú er hluti af Maritech, sem hannaði
og smíðaði rafnef sem fékk nafnið
FreshSense. Tækið hefur eingöngu verið
notað í rannsóknum en ekki komist í
notkun í fiskiðnaðinum hér á Íslandi.
Hins vegar erum við í Evrópuverkefni í
samstarfi með fyrirtækinu AlphaMOS í
Frakklandi sem framleiðir rafnef og
ætlunin er að aðlaga það til að meta
gæði á reyktum laxi.“
Hvers konar tækni er notuð við að
búa til rafnef? „Hugmyndin að rafnefs-

tækninni er sú að reynt er að líkja eftir
lyktarskynfærum mannsins. Nefið hefur
ótal skynjara sem nema rokgjörnu efnin. Boð eru síðan send til heilans þar
sem er unnið úr upplýsingunum og við
greinum hvers eðlis lyktin er. Lykt er
mjög mikilvæg til að greina t.d. hvort
matvæli eru skemmd og oftast látum
við nefið dæma um hvort við teljum
matvæli hæf til neyslu. Lyktin leynir sér
ekki t.d. þegar fiskur hefur verið
geymdur of lengi. Hið mannlega nef er
að sjálfsögðu mun fullkomnara og
næmara heldur en rafnefið. Rafnefið er
í raun ekkert annað en röð af mismunandi skynjurum sem hver um sig skynjar lykt eða öllu heldur ákveðin efni sem
myndast í matvælunum og eru í mælanlegu magni í gasfasa fyrir ofan matvælin. Skynjararnir eru tengdir tölvu
með mæliforriti sem stjórnar mælingunum og vinnur úr þeim. Nauðsynlegt
er að „þjálfa“ rafnefið með því að safna
gögnum um fisk af mismunandi ferskleika í gagnagrunn, sem síðan er notaður sem viðmiðun til að ákvarða
ferskleika eða skemmdareinkenni fisks.
Einnig eru möguleikar á að þróa spálíkön sem byggð eru á niðurstöðum rafnefsmælinga, til að spá fyrir um
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geymsluþol og gæði fisks.“
Hvenær verður farið að nota rafnef í
matvælaiðnaði? „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.“
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Atkins og allir hinir kolvetnasnauðu
kúrarnir - hver er staðan?
– eftir Önnu Sigríði Ólafsdóttur, matvæla- og næringarfræðing
Margir mismunandi og mis viturlegir
megrunarkúrar hafa náð vinsældum í
gegnum árin, en þó slær varla nokkur
hinum kolvetnasnauða megrunarkúr
Atkins við. Atkinskúrinn varð fyrst
vinsæll fyrir um 40 árum og síðan
hafa megrunarbækur kappans selst
um heim allan í yfir 45 milljónum
eintaka. Því skyldi engan undra að
margir hafi fylgt í kjölfarið og kynnt
sínar útgáfur að kolvetnasnauðum
kúrum og jafnvel lífsstíl með bókaútgáfu, matvöruframleiðslu, námskeiðum og alls konar varningi - því hver
vill ekki fá sinn skerf af öllum þeim
peningum sem megrunarmarkaðurinn
veltir?
Gylliboð og loforð um nettan stæltan og umfram allt grennri líkama lokka
sífellt fleiri. Það er kannski ekki undarlegt þar sem að sífellt fleiri eiga við
offituvandamál að stríða, en þó kemur
fleira til. Niðurstöður úr landskönnun á
mataræði Íslendinga, sem Manneldisráð gerði árið 2002, sýna að markhópurinn hér á landi er stór, og hann er
ekki bundinn við líkamsþyngd, því 30%
ungra kvenna vildu vera grennri en þær
voru þrátt fyrir að ekki væru nema 15%
yfir kjörþyngd og um þriðjungur kvenna
á aldrinum 15-39 ára hafði farið í
megrun árið sem könnunin fór fram.
Karlar voru hins vegar alla jafna sáttari
við eigið holdafar og því fór ekki nema
um fimmti hver í megrun á árinu.

Feitt kjöt, smjör og rjómi
Atkinskúrinn er ólíkur því sem flestir
eiga að venjast sem megrunarfæði,
enda brjóta ráðleggingarnar í bága við
flest þau ráð sem fræðimenn á sviði
heilbrigðisvísinda geta með góðri samvisku gefið eftir að hafa vegið og metið
niðurstöður rannsókna. Hvernig í
ósköpunum getur verið æskilegt að
borða feitt kjöt, smjör og rjóma á meðan ekki má borða korn og kartöflur og
úrvalið af ávöxtum og grænmeti er
skorið við nögl? Þrátt fyrir að fylgjendur þessa furðulega mataræðis hafi
lengi verið sannfærðir um að þeir hafi
fundið rétta ráðið til að láta fituna
fjúka af líkamanum hafa þeir lítið sem
ekkert haft í höndunum til að staðfesta
ágæti kúrsins, því lengi vel voru svo til
engar rannsóknir gerðar og engar niðurstöður að sjá í ritrýndum vísindaritum.

Hver er staðan?
Nú eru loksins farnar að birtast niðurstöður rannsókna þar sem áhrif kolvetnasnauðra kúra hafa verið könnuð.
Þær benda til þess að það sé fyrst og
fremst háð fjölda hitaeininga en ekki
hlutfalli kolvetna hversu mikið fólk
léttist. Í samanburði við fitusnautt fæði
virðist þyngdartap þó ganga hraðar í
allt að sex mánuði ef fæðið er kolvetnasnautt en eftir megrun í 12 mánuði er þyngdartapið sambærilegt. Líklega er galdurinn á bakvið Atkinskúrinn
fyrst og fremst falinn í því hversu mörg
matvæli eru útilokuð úr fæðunni. Einhæft fæði og takmarkað úrval er leiðigjarnt til lengdar og dregur jafnvel úr
matarlystinni þannig að styttri tíma er
varið við matarborðið. Eftirrétturinn er
enginn og það eru fáir sem geta endalaust borðað kjöt og sósu ef kartöflurnar eru ekki með. Á Atkinskúrnum er
ekki aðeins leyfilegt að borða ótakmarkað magn fitu, heldur er fæðið
einnig sérlega próteinríkt. Prótein seður
meira en fita og kolvetni og það er því
próteinið en ekki fitan sem veldur því
að menn fara saddir frá borði þrátt fyrir
að minni matur fari í magann.

Langt í land
Þrátt fyrir að neikvæð áhrif á heilsufarið komi ekki fram í þeim rannsóknum
sem hafa verið gerðar og jafnvel megi
sjá jákvæð áhrif á blóðfitur og insúlínnæmi hjá þeim sem fengu kolvetnasnautt fæði er ómögulegt að segja að
hér sé komin æskileg eða með öllu
hættulaus leið til að losna við aukakílóin. Nokkuð líklegt er að bætt blóðgildi
megi fyrst og fremst rekja til þess að
þyngdartapið var meira hjá þeim sem
borðuðu kolvetnasnautt fæði. Helstu
fylgikvillar kolvetnasnauðu kúranna eru
höfuðverkur og hægðartregða. Höfuðverk, slappleika og minnkaða afkastagetu má tengja skorti á kolvetnum þar
sem heilinn og taugakerfið ganga undir
eðlilegum kringumstæðum fyrir kolvetnum, og hægðartregðuna má rekja
til þess hversu trefjasnautt fæðið er
þegar lítið af ávöxtum og grænmeti er í
boði og sneitt er hjá grófu brauði og
kornmeti. Þegar margar fæðutegundir
eru útilokaðar verður lítið eftir. Fæðið
verður einhæft og um leið skerðist næringargildi fæðunnar sem svo hefur neikvæð áhrif á heilsuna.

Ég vil ganga minn veg - þú
mátt ganga þinn veg...
Þrátt fyrir að ekki sé hægt að mæla
með kúrum á borð við Atkins hollustunnar vegna, er ljóst að þessi leið hentar sumum. Hver verður að fara þá leið
sem hann telur besta til að léttast, og
ef ekki duga önnur ráð en að neita
sjálfum sér um hálfan fæðuhringinn þá
má vera að það dugi til að koma einhverjum yfir erfiðasta hjallann. Þó ber
að hafa í huga að slíkt fæði hentar ekki
til langframa og er vart æskilegt með
tilliti til heilsubótar. Það er eitt að
grennast, annað að huga að heilsunni og það fer ekki alltaf saman. Mörgum
reynist til dæmis erfiðara að stunda
hvers konar líkamsrækt þegar kolvetnin
eru af skornum skammti, en hreyfing er
ásamt skynsamlegu og fjölbreyttu
fæðuvali lykillinn að varanlegum árangri til lengri tíma litið. Þeir sem vilja
minnka kolvetnin í fæðunni geta gert
það án þess að innbyrða ógrynni af
fituríkum mat. Með því að velja fisk og
baunir auk fituminna kjöts og magurra,
sykursnauðra mjólkurvara er auðvelt að
fá nóg af próteini án þess að mikil
mettuð fita fylgi. Með því að velja til
viðbótar gróft kornmeti, grænmeti og
ávexti má auðveldlega auka næringargildið og fjölbreytnina og samt verða
saddur af hæfilega miklum mat. Svo
má ekki gleyma að hafa hreyfinguna
með, því með hæfilegri hreyfingu í
minnst 45 mínútur á dag, má auka
brennsluna og ekki síst almenna vellíðan á heilbrigðan máta.

KYNNING

Flatkökur í
hálfa öld

Smyrja með
smjörbragði

Bakarí Friðriks Haraldssonar var stofnað 1952. Þá höfðu Friðrik Haraldsson
og Steina Finnsdóttir bakað flatkökur
heima í eldhúsi um nokkurt skeið og
selt til verslana. Reksturinn flutti í nýtt
og glæsilegt húsnæði að Kársnesbraut
96 Kópavogi árið 1975 og nú, árið
2004, er verið að ganga frá þriðju
stækkun húsinns.
Framleiðslan samanstendur af flatkökum, kleinum, kleinuhringjum, rúgbrauði, snúðum, pizzum, lasagna, og
burritos auk þess sem bökuð eru laufabrauð fyrir jólin, bæði steikt og ósteikt.
Hjá bakaríinu starfa um 30 manns, þar
af eru tveir bakarameistarar, einn bakarasveinn, matreiðslumeistari og matvælafræðingur í hlutastarfi. Er bakaríið
eitt af þremur stærstu bakaríum landsins en hefur þó þá sérstöðu að baka

Smyrja er viðbit sem
hentar vel fyrir
þá sem þurfa
að vinna gegn
of háu kólestróli
í blóðinu, er transfitusýrulaus með hátt hlutfall fjölómettaðra fitusýra og algjörlega án kólesteróls. Smyrja sem hluti af fjölbreyttu
fæði fellur vel að raðleggingum Lýðheilsustöðvar sem segir að hæfilegt sé
að fullorðnir fái 25-35% orkunnar úr
fitu, þar af komi ekki meira en 15%
orkunnar úr harðri fitu.
Smyrja er góð sem viðbit á brauð og
kemur alltaf mjúk úr ísskápnum en
Smyrju má einnig nota sem bráð á
grænmeti, pasta og bakaðar kartöflur.
Smyrja hentar síður til baksturs og
steikingar.

ekki hefðbundin brauð, t.d. franskbrauð.
Ömmubakstur starfar samkvæmt
þeirri trú að framleiða góðar vörur án
flókinna hjálparefna eins og rotvarnarefna og MSG. Sem dæmi má nefna er
Fyrirtakslasagna þróað í samstarfi við
Landspítalann og er það án MSG.
Ömmuflatkökurnar eru sykur- og gerlausar og innihalda ekki nema um 2%
fitu. Fyrirtækið leggur áherslu á að
fjöldaframleiða matvörur á sama hátt
og fólk eldar heima hjá sér.
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Nám í matvælafræði við Háskóla Íslands
– eftir dr. Kristberg Kristbergsson, formann matvælafræðiskorar HÍ
Öflun, framleiðsla, vinnsla og sala á
matvælum verður um langa framtíð
ein af megin stoðum íslensks efnahagslífs. Til að vera í fararbroddi er
nauðsynlegt að efla menntun og
rannsóknir í greinum er tengjast
þessu sviði. Þar hefur Háskóli Íslands
mikilvægu hlutverki að gegna.
Matvælafræðin tekur í sívaxandi
mæli mið af lýðheilsu- og hollustusjónarmiðum og tengist því næringarfræði
sterkum böndum. Mikilvægi grunnrannsókna á matvælum fer vaxandi
meðal annars vegna tilkomu nýrra afurða á markaðinn, sem byggja á hröðum framförum í líftækni. Tækninýjungar og sífelld nýsköpun þurfa að haldast
í hendur við hámarksnýtingu hráefnis,
hollustu og umhverfissjónarmið.
Einhverra hluta vegna eru tiltölulega fáir sem þekkja fræðigreinina matvælafræði. Stór hluti fólks hefur jafnvel
ekki heyrt á greinina minnst og aðrir
gera sér litla eða enga grein fyrir því
hvað matvælafræðingar eru eða við
hvað þeir eru að fást. Vegna nafnsins er
greininni oft ruglað saman við störf
matreiðslumanna en þó báðar þessar
greinar fáist við matvæli þá eru þær í
raun verulega ólíkar. Stundum vinna
þessir aðilar þó saman t.d. þegar kemur
að vöruþróun tilbúinna rétta. Það
stendur ekki til að gera tilraun til þess
að skilgreina störf matreiðslumanna á
þessum vettvangi, til þess eru matreiðslumenn full færir auk þess sem
þorri fólks gerir sér einhverja grein fyrir
því í hverju störf þeirra eru fólgin. Hér
að neðan er hinsvegar ætlunin að skýra
út hvað fræðigreinin matvælafræði er
og við hvað matvælafræðingar fást.

Skilgreining á matvælafræði
Matvælafræði er fræðigrein þar sem
raungreinar ásamt verkfræði eru notaðar til að rannsaka eiginleika matvæla og
lögmál sem liggja að baki matvælavinnslu, skemmdum á matvælum og
geymslu þeirra. Matvælafræðin er því í
eðli sínu þverfagleg þar sem krafist er
innsýni inn í margar greinar. Nám í
matvælafræði þarf því að byggja á góðum grunni í undirstöðugreinum eins og
stærðfræði, efnafræði, líffræði og eðlisfræði. Flest matvæli eru flókin að samsetningu og ráðast eiginleikar þeirra því
af samspili margra þátta. Líftækni er
mikilvæg í matvælaiðnaði og geta sumar rótgrónar greinar matvælaiðnaðar
talist líftækniiðnaður. Matvælafræðin
tekur í vaxandi mæli mið af heilbrigðisog hollustusjónarmiðum og tengist því
næringarfræði sterkum böndum.

um sviðum matvælafræðinnar, þar sem
nemandi vinnur sjálfstætt undir handleiðslu kennara. Nemendum er síðan
frjálst að sækja valgreinar til annarra
skora raunvísindadeildar eða annarra
deilda eins og t.d.verkfræðideild eða
viðskipta- og hagfræðideild.
Námið til B.S. prófs var endurskipulagt árið 2000 og var tekið mið af því
að námið stæðist allar kröfur samtaka
bandarískra
matvælafræðinga
og
einnig var höfð hliðsjón af þróun greinarinnar á alþjóðavettvangi. Unnið er að
því að setja kröfur um nám í matvælafræðum í Evrópu og er skorin þátttakandi í því starfi.
Boðið er upp á eftirtaldar námslínur:

Matvælavinnsla
Nemendur í heimsókn hjá fyrirtækinu Kornaxi.

Matvælafræðiskor
Matvælafræðiskor er sjálfstæð eining
innan raunvísindadeildar Háskóla Íslands. Við skorina starfa sjö fastráðnir
kennarar, fjórir í fullu starfi og þrír í
hlutastarfi.
Markmið námsins er að veita bestu
fáanlegu menntun á sviði matvælafræða. Matvælafræðiskor hefur náið
samstarf við ýmsar stofnanir, atvinnulíf
og erlenda háskóla.
Boðið er upp á þriggja ára (90 eininga) B.S. nám í matvælafræði. Auk
þess tveggja ára meistaranám (60 einingar) og fjögurra ára doktorsnám (120
einingar) í helstu sérgreinum matvælaog næringarfæða eins og matvælavinnslu, matvælaverkfræði, matvælaefnafræði, matvælalíftækni, matvælaörverufræði og næringarfræði.
Allir B.S. nemendur útskrifast frá
skorinni sem matvælafræðingar. Nemendur geta valið á milli þriggja eftirtalinna áherslulína á seinni hluta námsins: Matvælavinnslu, næringarfræði og
matvælalíftækni.

Atvinnumöguleikar
matvælafræðinga
Framtíðarhorfur matvælafræðinga á
vinnumarkaði eru mjög góðar. Matvælafræðingar sinna mikilvægum störfum á flestum sviðum er tengjast matvælaframleiðslu, manneldi, rannsóknum, stjórnun, ráðgjöf og markaðsmálum. Margir starfa innan matvælaiðnaðarins við stjórnun á framleiðslu,
gæðum, vöruþróun og við framkvæmdastjórnun fyrirtækja. Aðrir starfa

Háskóli Íslands.

að rannsóknum á ýmsum stofnunum, í
líftækniiðnaði og við kennslu. Matvælafræðingar starfa einnig að markaðsmálum og sem ráðgjafar hjá fjármálastofnunum. Sífellt fleiri matvælafræðingar hafa tekið að sér stjórnunarstörf í fyrirtækjum og á stofnunum.
Allnokkrir matvælafræðingar hafa haslað sér völl við störf erlendis. Einnig má
geta þess að nokkur fjöldi matvælafræðinga hefur gengið til liðs við lyfjafyrirtæki, en menntun þeirra hefur
reynst vel þar.

Hnallþóra
Matvælafræðinemar hafa sitt eigið
hagsmunafélag sem ber heitið Hnallþóra. Hlutverk Hnallþóru er margþætt.
Félagið stendur reglulega fyrir vísindaferðum auk þess sem haldin er árshátíð. Formaður Hnallþóru ásamt meðstjórnanda sitja skorarfundi með kennurum og gæta þar hagsmuna nemenda.
Hnallþóra er meðlimur í IAESTE, sem er
alþjóðlegt félag fyrir stúdentaskipti.
Eftir tvö ár í námi við H.Í. geta nemendur sótt um störf erlendis í gegnum
þennan félagsskap háð ákveðnum skilyrðum.

KYNNING

Samlokubakkar
frá Sóma
Samlokubakkarnir frá Sóma eru
samsettir með hollustuna í fyrirrúmi. Þeir eru fáanlegir í 5 mismunandi útfærslum og eru
fljótleg og auðveld lausn fyrir
söll tækifæri.

B.S. Nám
B.S. próf í matvælafræði er 90 einingar
og þurfa nemendur að hafa lokið stúdentsprófi af náttúrufræði eða raungreinabrautum mennta- eða framhaldsskólanna. Fyrstu misserin er lögð
áhersla á undirstöðugreinar eins og
efnafræði, stærðfræði, eðlisfræði og líffræði. Ítarleg kynning er á sérgreinum
matvælafræðinnar. Nemendur fræðast
um efni í matvælum, vinnslu, líftækni,
næringarfræði, matvælaefnagreiningu,
matvælaörverufræði, öryggi matvæla
og verkfræði. Námið fer fram í formi
fyrirlestra, heimsókna og verklegrar
kennslu. Fyrsta árið er eins hjá öllum
nemendum en skipting í áherslulínur
hefst á öðru ári. Fyrstu tvö árin í B.S.
náminu eru þó að mestu leyti eins hjá
öllum nemendum. Val er um 20 einingar námsins en 70 einingar eru sameiginlegar fyrir alla nemendur. Það fer eftir
áherslulínum hvort sérgreinar sem eru
kenndar teljist til skyldu eða valfaga.
Þetta eru greinar eins og vöruþróun,
erfðabreytt matvæli og framhaldsnámskeið í næringarfræði, matvælaefnafræði og matvælaverkfræðitengdum
greinum. Á síðasta námsári er boðið
upp á sérstök rannsóknaverkefni á ýms-

Þessi námslína er sérstaklega ætluð
þeim sem hugsa sér að vinna við
stjórnun, þróun og gæðastýringu í matvælaiðnaði og skyldum greinum hér á
landi og úti í heimi. Hún er einnig ætluð þeim sem áhuga haf á rannsóknum
og framhaldsnámi sem tengist meðferð, vinnslu, bættri nýtingu, framleiðslustjórnun og verðmætaaukningu í
matvælavinnslu. Á þriðja ári er lögð
áhersla á vinnslu, skynmat, matvælaverkfræði og vöruþróun. Í vinnslunni er
markmiðið að kynna nemendum helstu
aðferðir við vinnslu, pökkun og geymslu
á verksmiðjuframleiddum matvælum. Í
verkfræðinni er farið í massa- og orkubókhald, varmafræði, eðliseiginleika,
massaflutning og vinnsluferla. Í skynmati er farið í aðferðir til að meta
bragðgæði og aðra skynræna eiginleika
auk þess sem fjallað er um matvælalöggjöf og innra eftirlit. Í vöruþróun er
farið í aðferðafræði vöruþróunar, uppsetningu tilrauna og notkun helstu
hjálpar- og aukefna og nýjungar á því
sviði.

Matvælalíftækni
Í þessari námslínu er athyglinni beint
að notkun líftækni og erfðatækni við
framleiðslu matvæla og áhrifum lífefna
svo sem ensíma, próteina og fjölsykra á
eiginleika og gæði matvæla. Sumar
rótgrónar greinar matvælaiðnaðarins
geta talist til líftækniiðnaðar og má í
því sambandi nefna ostagerð og bjórgerð. Aðferðum líftækni og erfðatækni
er beitt í auknum mæli við rannsóknir
og framleiðslu matvæla. Erfðabreytt
matvæli eru þegar komin á markaðinn
víða um heim og eru þau skoðuð út frá
ýmsum sjónarhornum. Nauðsynlegt er
að matvælafræðingar hafi grunnþekkingu á þessu sviði og geti miðlað henni
til matvælaiðnaðarins og neytenda.
Lögð er áhersla á að nemendur kynnist
því hvernig unnt er að nota líftækni og
erfðatækni til að auka verðmæti þeirra
aukaafurða, sem falla til við matvælaframleiðslu.
Námið hefur nokkra sérstöðu vegna
þess að það er bæði þverfaglegt en þó
er kennsla af mjög háum gæðum og ýtarleg í flestum undirstöðugreinum eins
og efnafræði, lífefnafræði og örverufræði. Matvælafræðingar hafa því
gengið til mjög fjölbreyttra starfa.
Námið hefur reynst mjög góður undirbúningur undir framhaldsnám við erlenda háskóla og hafa fjölmargir matvælafræðingar stundað meistara- og
doktorsnám við marga af bestu háskólum bæði í Evrópu og Norður-Ameríku.
Einnig er hægt að stunda framhaldsnám við Háskóla Íslands og hefur hlutfallslegur fjöldi framhaldsnema við
skorina verið mjög hár í samanburði við
aðrar raungreinar.
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Erlent samstarf innan
matvælafræði

Kristberg Kristbergsson við kennslu í matvælavinnslu.

Framhaldsnám - meistara- og
doktorsnám
Matvælafræðiskor skipuleggur meistaraprófsnám (M.S.) og doktorsnám
(Ph.D.) í matvælafræði, matvælavinnslu, matvælaefnafræði, matvælaörverufræði, matvælaverkfræði, næringarfræði og matvælalíftækni samkvæmt
almennum reglum raunvísindadeildar
Háskóla Íslands um framhaldsnám.
Skorin veitir þessa menntun ef aðstaða
býðst og sérþekking er fyrir hendi hjá
kennurum skorarinnar.
Skorin hefur samstarf við Raunvísindastofnun Háskólans, Landspítalann,
Manneldisráð,
Umhverfisstofnun,
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, og
Matra sem er matvælasvið Rannsóknastofnunar landbúnaðarins og Iðntæknistofnunar Íslands.
Nám til meistaraprófs er 60 námseiningar en til doktorsprófs 120 námseiningar. Stærð rannsóknaverkefnis í
námi til meistaraprófs er 30 eða 45
einingar en til doktorsprófs 90 einingar.
Meistaraprófsnám tekur að jafnaði 2 ár
en doktorsnám 4 ár. Námskeið til
meistara- og doktorsnáms eru valin í
samráði við viðkomandi skor. Námskeiðin eru ýmist innan Háskóla Íslands
eða annarra háskóla. Boðið er upp á
skipulagt meistaraprófsnám á rekstrarog vinnslulínu í samvinnu við verkfræðideild og viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands.

Rannsóknir innan
matvælafræðiskorar

fræðilegar og hagnýtar. Auk þess að
vera meðal virtustu vísindamanna
landsins, hver á sínu sviði, hafa kennarar matvælafræðiskorar getið sér gott
orð á alþjóðavettvangi. Flestir þeirra
eru í reglulegum og nánum tengslum
við erlenda háskóla og rannsóknastofnanir.
Rannsóknir við matvælafræðiskor
byggja að mjög miklu leyti á samvinnu
kennara og nemenda í framhaldsnámi
eins og gerist við aðra rannsóknaháskóla. Nemendur í meistara- og doktorsnámi í matvælafræði og næringarfræði vinna rannsóknaverkefni sín undir leiðsögn kennara skorarinnar á rannsóknastofum þeirra innan Háskólans
eða á þeim rannsóknastofnunum þar
sem kennarar hafa aðstöðu. Þar sem
rannsóknaverkefnin eru flest unnin í
nánu samstarfi við erlenda vísindamenn gefst nemendum kostur á að
dvelja hluta námstímans við erlenda
háskóla eða rannsóknastofnanir.
Niðurstöður rannsókna eru birtar í
alþjóðlegum vísindaritum og hefur
fjöldi vísindagreina verið birtur á síðustu árum úr rannsóknum sem hafa
verið stundaðar við skorina. Greinarnar
eru oft skrifaðar í samvinnu nemenda í
framhaldsnámi og viðkomandi kennara.
Verkefnin eru einnig kynnt í innlendum
fagtímaritum og blöðum. Einnig hafa
margir kennarar skorarinnar skrifað
mikið um matvælafræði og næringarfræði fyrir almenning og ráðlagt stjórnvöldum um löggjöf á þessum sviðum.

Yfirgripsmiklar rannsóknir eru stundaðar innan matvælafræðiskorar, bæði

Helstu rannsóknir innan
matvælafræði
Hér er aðeins stiklað á stóru og ekki
birtur tæmandi listi en nefna má:
Erfðatæknileg framleiðsla þorskensíma í gersveppum, sérsniðin ensím, einangrun próteina og náttúruleg rotvörn.
Örverurannsóknir á matvælum, þróun rannsóknaaðferða, sjúkdómsvaldandi örverur í matvælum, örverur í
neysluvatni, geymsluþolsrannsóknir.
Framhaldsvinnsla á fiski, kjöti og
kjötvörum. Samsetning, gæði, vinnslueiginleikar, vöruþróun og upplýsingar
til neytenda.
Söltun og verkun síldar, vinnsla og
geymsla á síld og uppsjávarfiskum,
próteinvinnsla úr fiski.
Þróun
nýrra
vinnsluaðferða,
vinnslueiginleikar fiskpróteina, eðlisefnafræðilegir eiginleikar matvæla.
Prótein, ensím, próteinasar, stöðugleiki próteina, hitastigsaðlögun prótein,
hagnýting ensíma.
Rannsóknir fyrir fiskiðnað. Vinnslutækni, nýting á aukaafurðum og vannýttum tegundum, hráefnismeðferð.
Rannsóknir á eiginleikum og gæðum kjöts og samanburður við kjöt frá
öðrum löndum.
Fullnýting uppsjávarfiska eins og
loðnu til manneldis ásamt rannsóknum
á þurrkun og gæðum fiskmjöls.
Rannsóknir á eiginleikum saltfisks
og áhrif mismunandi söltunaraðferða á
gæði og nýtingu.
Rannsóknir á vinnslu kítíns úr
rækjuskel og eiginleikum þess sem
hjálparefnis í matvælum og skilgreining
á virkni þess.

Matur og misskilningur:

Hvar er best að leita upplýsinga?
Anna Sigríður Ólafsdóttir, matvæla- og næringarfræðingur
Merki þess að upplýsingarnar byggi
ekki á öruggum vísindalegum grunni:
• Skjót lausn á vandanum
• Hræðsluáróður gegn ákveðnum
matvælum eða matvælaflokkum.
• Fullyrðingar sem hljóma of vel til að
geta staðist
• Eingöngu ein rannsókn til stuðnings
• Fullyrðingar sem viðurkenndar
stofnanir hafna
• Flokkun matvæla í vond og góð
• Ráðleggingar beinast að því að selja
ákveðna vöru/vörumerki
• Byggir á rannsóknum þar sem niðurstöður hafa ekki fengist birtar í
ritrýndum vísindatímaritum
• Ekki er tekið tillit til ákveðinna
hópa (t.d. aldurshópa) heldur fullyrt
að gildi fyrir alla.
Gott að hafa í huga
• Tengsl milli tveggja atburða/hluta
sanna ekki að þar sé orsakasamband

• Einn hlekkur í keðjunni tryggir ekki
að keðjan sé heil
• Oft á eftir að rannsaka heilmikið til
að sannfærast
• Rannsóknir segja til um líkur en
gefa ekki fullvissu
• Framsetning niðurstaðna hefur
áhrif á túlkun þeirra.
Leitarvélar
• Hvar.is - fer eftir gagnasafni hvort
efnið er ritrýnt eða almenns eðlis
• www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/
• http://omni.ac.uk/
Nokkrar innlendar vefsíður
• www.lydheilsustod.is
• www.hjarta.is
• www.krabb.is
• www.landlaeknir.is
• www.beinvernd.is
• www.hr.is
• www.ust.is

• www.tannheilsa.is
• www.rfisk.is
• www.iti.is
• www.matarvefurinn.is
• www.doktor.is
Nokkrar góðar erlendar vefslóðir:
Erlendar síður helst með ábyrgt efni
ef slóðir enda á .org og .gov. Athugið
uppruna efnis. Hvaðan koma upplýsingarnar?
• www.5aday.gov/
• www.eatright.org/
• www.nal.usda.gov/fnic/
• www.healthfinder.gov/
• www.navigator.tufts.edu/
• www.nutrition.gov/
• www.webmd.com/
• www.nih.gov/
• www.hon.ch
• www.apha.org

Allir kennarar skorarinnar eru í mjög
öflugu samstarfi við erlenda háskóla og
rannsóknastofnanir. Oftast nær eru
þetta tengsl við ákveðna aðila við háskóla og stofnanir bæði vestan hafs og
austan en einnig er skorin í formlegum
tengslum við erlenda háskóla. Skorin
tekur þátt í verkefninu ISEKI-Food sem
er samstarf flestallra háskóla í Evrópu
sem kenna matvælafræði. ISEKI stendur
fyrir „Integrating Safety and Environmental Knowledge Into Food Studies
towards
European
Sustainable
Development“. En verkefnið er framhald
verkefnis sem hét „Food Net“ og var
upphaflega sett á fót til að bera saman og samstilla kennslu í matvælafræðigreinum á háskólastigi bæði í
grunn og framhaldsnámi í Evrópu. Nú
er verið að þróa námsefni og er unnið
að því að gera efni sem aðgengilegast.
Til dæmis má nefna að nú er verið að
þróa heimasíðu á netinu með gagnlegum upplýsingum um algengar spurningar sem vakna um matvæli og hjálpar- og aukefni í matvælum. Síðan er
byggð upp með svipuðu sniði og vísindavefur HÍ nema hvað þessi vefur er
alfarið tileinkaður matvælum. Þarna
má finna orðasafn yfir helstu efni sem
notuð eru í matvælum og upplýsingar
um E númer og fleira gagnlegt. Upphaflega stóð til að bjóða uppá þessar

upplýsingar á flestum tungumálum
sem töluð eru í Evrópu og hefur vefurinn verið þýddur að miklu leyti yfir á
flest helstu tungumálin. Vefurinn hefur
þó ekki verið þýddur yfir á norðurlandamálin önnur en finnsku vegna
kostnaðar enda geta mjög margir norðurlandabúar lesið ensku.
Heimasíða matvælafræðiskorar:
www.hi.is/nam/matvskor/ranns.html

Heimasíða ISEKI-Food:
www.esb.ucp.pt/iseki/

Heimasíða Food-Info:
www.food-info.net/
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Nám í næringarfræði á Íslandi
eftir Elvu Gísladóttur doktorsnema og dr. Bryndísi Evu Birgisdóttur næringarfræðing
Háskóli Íslands kennir næringarfræði
til M.S. og doktorsprófs. Algengast
er að nemendur ljúki fyrst matvælafræði til B.S. prófs með áherslu á
næringarfræði og sæki síðan um að
innritast í rannsóknatengt framhaldsnám til M.S. prófs. Einnig hafa
nemar komið aðrar leiðir inn í næringarfræðinám við Háskóla Íslands
eins og gegnum lífefna- eða líffræði.
Þeir sem velja áherslulínu í næringarfræði til B.S.prófs í matvælafræði
taka námskeið í lífeðlisfræði, sjúkdómafræði og ónæmisfræði auk hefðbundinna námskeiða í matvælafræði og
næringarfræðinámskeið eru skyldunámskeið.

Meistara- og doktorsnám í
næringarfræði
Matvælafræðiskor Háskóla Íslands
skipuleggur meistaraprófsnám og doktorsnám í næringarfræði samkvæmt almennum reglum raunvísindadeildar
Háskóla Íslands um framhaldsnám.
Nám til meistaraprófs er 60 námseiningar en til doktorsprófs 120 námseiningar. Stærð rannsóknaverkefnis í námi
til meistaraprófs er 30 eða 45 einingar

en til doktorsprófs 90 einingar. Rannsóknaverkefni og námskeið til meistara- og doktorsnáms eru valin í samráði við leiðbeinanda og umsjónarkennara. Námskeiðin eru ýmist innan
Háskóla Íslands eða annarra háskóla
sem rannsóknastofa í næringarfræði
hefur samskipti og samninga við.
Meistaraprófsnám tekur að jafnaði tvö
ár en doktorsnám fjögur ár.
Rannsóknastofa í næringarfræði,
sem er byggð á rannsóknum Ingu Þórsdóttur prófessors, hefur meðal annars
tekið þátt í að skipuleggja evrópskt
meistaranám í lýðheilsunæringarfræði
(European Master of Public Health
Nutrition). Þeim sem sækja um meistaranám í næringarfræði stendur því til
boða að taka þetta nám, en í því felst
að hluta námskeiðanna verður að taka
erlendis, í ýmsum skólum í Evrópu.
Inga Þórsdóttir prófessor er eini
fasti kennarinn í næringarfræði við Háskóla Íslands og er nemendum bent á
að tala við hana varðandi framhaldsnám í næringarfræði. Nauðsynlegt er
að hafa samband með góðum fyrirvara
áður en nám á að hefjast. Það eykur

Næringarfræði er sjálfstæð náttúruvísindagrein sem fjallar
um hlutverk næringarefna í líkamanum og tengsl mataræðis og heilsu. Til að auka þekkingu í næringarfræði þarf
þverfaglega nálgun og aðferðir eru breytilegar eftir rannsóknaspurningum. Aðferðir næringarfræðinnar geta til
dæmis verið klínískar eða faraldsfræðilegar, og í sumum
tilfellum tilraunir. Næringarfræðin tengist lífeðlisfræði og
ýmsum öðrum greinum líffræði og sækir þekkingu í þessar

líkur á að unnt verði að veita nemanda
leiðsögn og aðstöðu þar sem töluverðan tíma þarf til að undirbúa gott einstaklingsbundið framhaldsnám í næringarfræði.
Rannsóknastofa í næringarfræði og
störf Ingu Þórsdóttur við Landspítalaháskólasjúkrahús og Háskóla Íslands
hafa sett Ísland á kortið hvað varðar
rannsóknanám og alþjóðlegar vísindarannsóknir í næringarfræði. Rannsóknirnar hafa vakið verðskuldaða athygli
erlendis og eru skýrt dæmi um að íslenskar rannsóknir á þessu sviði bæti
við þekkingargrunn greinarinnar. Auk
þess hafa þessi störf aflað sérstakrar
þekkingar á íslenskum aðstæðum sem
hafa bæði innlenda og alþjóðlega
skírskotun, enda er gjarnan leitað sérfræðiálita hjá rannsóknastofu í næringarfræði. Barátta prófessorsins fyrir
greininni og framtíð hennar og rannsóknanámi við Háskóla Íslands er einstök, og er umfang starfsemi rannsóknastofu í næringarfræði mikið fjármagnað með verkefnafé að mestu erlendis frá. Undir öruggri leiðsögn dr.
Ingu Þórsdóttur prófessors hefur verið
unnið að mörgum alþjóðlegum rann-

greinar ásamt matvælafræði. Næringarfræðin nýtir sér
einnig reynslu matargerðarlistarinnar. Næringarfræði er
heilbrigðisvísindagrein sem tengist raungreinum og greinum sem byggja á lýðheilsufræði. Í næringarfræði tengjast
því raunvísindi og heilbrigðisvísindi við þekkingu á menningu og félagslegum aðstæðum, eins og fjölskyldubundnum og samfélagslegum þáttum, iðnaði og markaði.

Háskóli Íslands

sóknum á sviði næringarfræði, evrópskum og samnorrænum, og í hérlendum
rannsóknum á meðal annars næringu
barna, sérstöðu og hollustu íslenskra

Rannsóknasvið og nýleg eða
yfirstandandi verkefni á rannsóknastofu í næringarfræði
Næring ungbarna, barna og unglinga
• Mataræði íslenskra ungbarna
• Mataræði 2ja ára Íslendinga
• Mataræði 6 ára barna
• Mataræði 9 ára barna og 15 ára
unglinga
Evrópuverkefni: Prochildren
• Efling og viðhald heilsu með
aukinni grænmetis- og ávaxtaneyslu meðal evrópskra skólabarna, FyrirBörn (ProChildren).
Evrópuverkefni: SEAFOODplus
YOUNG
• Áhrif neyslu sjávarafurða á
heilsufarsbreytur meðal ungra,
of þungra einstaklinga í Evrópu
• Auka þekkingu á næringarfræðilegum áhrifum lífvirkra
efna í fiski sem nýst gæti í
heilsueflingu og forvörnum
sjúkdóma meðal ungra evrópskra fjölskyldna
• Inga Þórsdóttir, prófessor er
verkefnisstjóri í SEAFOODplus
YOUNG
Sykursýki og aðrir sjúkdómar
• Vöxtur nýbura og barna og
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matvæla og næringu sjúkra. Rannsóknirnar skipta okkur öll máli og hafa niðurstöður þeirra birst í viðurkenndum
ritrýndum fagtímaritum í fremstu röð.

tengsl við áhættuþætti hjartaog æðasjúkdóma (NORFA)
Næringarástand
• Næringarástand inniliggjandi
sjúklinga - mismunandi sjúklingahópar
• Greiningaraðferð fyrir vannæringu og matsáætlun
• Líkamsþyngdarstuðull hjá íslensku þjóðinni
Meðganga og brjóstagjöf
• Þyngdaraukning á meðgöngu
hjá konum í kjörþyngd fyrir
þungun og þyngd 18-24 mánuðum eftir barnsburð
• Þyngdaraukning á meðgöngu og
erfiðleikar á meðgöngu meðal
kvenna í kjörþyngd fyrir þungun
• Áhrif mataræðisþátta á samsetningu brjóstamjólkur
• Næringarfræðilegir þættir á
meðgöngu og heilsa
Næringarfræðileg sérkenni íslenskrar kúamjólkura
• Gæði og heilbrigði efna í mjólk
• Söfnun mjólkursýna og efnagreiningar
• Sérkenni íslenskrar kúamjólkur
• Heilsufarsleg áhrif íslenskrar
kúamjólkur
• Tengsl beta-kasein A1 og B við
nýgengi sykursýki

KYNNING

Þú finnur greinilegan mun
eftir nokkra daga inntöku.

Meiri orka, þrek
og vellíðan.
Lofttæmdar umbúðir til að
næringarefnin varðveitist betur.
Vottað 100% lífrænt.
Alþjóða gæðastaðall.
ISO9001. ISO14001.

Nýtt grill frá Foreman
Leiðandi í gæðum í 20 ár.

12 vikna og 5 vikna skammtur

Fæst í apótekum.
Sérfræðingar í Lífrænni Næringu

Nýtt rafmagnsgrill frá George Foreman
er komið á markað hér á landi, snúningsgrill með glóðarteini sem gerir okkur kleift að glóðarsteikja í eldhúsinu.
Hægt er að grilla nær allan mat í þessu
grilli svo sem kjúkling og allt fuglakjöt,
kjötvöðva af öllum gerðum, pylsur, fisk,
grænmeti o.fl. Allt sem eldað er í grill-

inu fer upp á sérstakan snúningstein
sem snýr matnum stöðugt og tryggir
þannig jafna steikingu. Þar sem maturinn snertir aldrei glóðarteininn brennur
hann síður og helst safaríkur, en fitan
lekur burt í sérstakan fitubakka. Grillið
er mjög auðvelt í notkun og einfalt að
þrífa það.
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Næringarfræði og íþróttir:

Bætt heilsa og betri líðan landsmanna
Rætt við Fríðu Rún Þórðardóttur
Fríða Rún Þórðardóttir er næringarráðgjafi,
næringarfræðingur
og
einkaþjálfari auk þess sem hún hefur
stundað íþróttir um árabil. Fríða Rún
var við nám í Bandaríkjunum, hún
lauk B.S. prófi í næringarráðgjöf frá
Háskólanum í Georgia 1993 og
meistaraprófi í næringarfræði frá
sama skóla 1996. „Þetta var mjög
ánægjulegur og lærdómsríkur tími.
Ég fékk líka góða starfsreynslu og
var í verklegu námi á heilsuræktarstöð, sýslusjúkrahúsi, barnaspítala,
heilsugæslustöð og í mötuneyti. Ég
var á skólastyrk frá háskólanum og
keppti fyrir skólann í víðavangshlaupum og langhlaupum. Íþróttir
hafa alltaf skipt mig miklu máli og
eftir að ég var komin heim bætti ég
við mig ISSA og Life Fitness einkaþjálfaraprófum.“
„Ég byrjaði að vinna á Landspítalanum vorið 1996, fyrst sem klínískur næringarráðgjafi en nú í 60% stöðu sem
næringarráðgjafi og næringarfræðingur
í eldhúsi Landspítala Háskólasjúkrahúss
við Hringbraut. Ég hef yfirumsjón með
sérfæðismatseðlum og öllu sem við
kemur sérfæðinu allt frá uppskriftum til
baksturs. Einnig sé ég um að skrifa
upplýsingarefni sem tengist sérfæði og
vinn útreikninga á matseðlum. Ég er
einn af ráðgjöfum í eldhúsinu ásamt
gæðastjóra og fræðslustjóra og er
tengiliður við nokkrar deildir spítalans.“
Fríða Rún vinnur einnig sem næringarráðgjafi, næringarfræðingur og
einkaþjálfari hjá World Class Laugum
sem er stærsta heilsuræktarstöð landsins. Þar sér hún um næringarfræðslu
fyrir hópa og einstaklinga og er einnig
með einkaþálfun auk þess að vera yfirmaður einkaþjálfarasviðs og kennari í
einkaþjálfaraskóla World Class. „Mér
finnst frábært að geta tengt saman
næringarfræðina og helsta áhugamál
mitt sem er íþróttir og líkamsrækt.
Þetta bíður upp á ótal tækifæri. Ég
vann til dæmis við námskeið Gauja
Litla í World Class á árunum1997-2001
og sá þar um næringarfræðslu og matardagbækur. Í tengslum við World Class
vinn ég við Heilsuráðgjöf, fyrirtæki
Sölva Fannars Viðarssonar sem sérhæfir
sig í ráðgjöf á sviði heilsuræktar.
Heilsuráðgjöf hefur farið inn á hinn sívaxandi fyrirtækjamarkað og séð þar
um fræðslu og tekur þátt í ýmiskonar
heilsuræktarvakningum og uppákomum
með góðum árangri. Fyrirtækjaráðgjöf,
vöruþróun og smærri verkefni fyrir hin
ýmsu fyrirtæki hafa einnig dottið inn af
og til. Ég hef tekið að mér að endurbæta matseðla í mötuneytum fyrirtækja og önnur hollustumál fyrir fyrirtæki.“
Fríða Rún var spurð hvaða íþróttir
hún hefði lagt stund á. „Ég byrjaði að
æfa og keppa í frjálsum íþróttum og
víðavangshlaupum 11 ára gömul með
Aftureldingu í Mosfellsbæ. Ég var í Ármanni í tvö ár svo aftur í Aftureldingu
og er nú í Íþróttafélagi Reykjavíkur (ÍR)
og æfi undir stjórn Mörthu Ernstdóttur.
Ég hef verið í landsliðinu í frjálsum
íþróttum síðan 1989 og keppt meðal
annars á þremur smáþjóðaleikum, Evrópubikarkeppnum landsliða og heimsmeistaramóti í víðavangshlaupum
1989. Ég er nú formaður Íþróttamannanefndar Frjálsíþróttasambands
Íslands og landsliðsþjálfari ungmenna
15-20 ára.
„Næringarfræðinámið hefur nýst
mér ákaflega vel í starfi og það er líka
skemmtilegt hvað ég hef getað notað
það mikið í tengslum við íþróttirnar. Ég

hef tekið að mér stundakennslu við
íþróttaskor Kennaraháskóla Íslands að
Laugarvatni og kennt þar næringarfræði og næringu íþróttafólks auk þess
að vera leiðsagnarkennari nokkurra
nemanda á þriðja ári. Ég hef starfað
sem
næringarráðgjafi
fagteymis
Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands

Á hlaupabrautinni. Fríða Rún Þórðardóttir til hægri.

og hef ráðlagt afreksfólks og Ólympíuförum um mataræði. Nám mitt hefur
opnað mér óteljandi möguleika til að
vinna við mitt áhugamál sem er bætt
heilsa og betri líðan landsmanna með
heildar lífstíl þar sem saman fléttast
hreyfing, næring og hugarfar án allra
öfga.“
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Rannsóknir og nám við auðlindadeild
Háskólans á Akureyri
Auðlindadeild Háskólans á Akureyri
er eina deildin innan íslenskra háskóla sem leggur áherslu á hið þverfaglega svið auðlindafræða, þar sem
saman fara nám og rannsóknir í
raunvísindum og tæknigreinum samhliða áherslum á hagfræði og viðskipta- og markaðsfræði. Slík
menntum er forsenda góðrar auðlindastjórnunar og skipulags, og ýtir
undir sjálfbæra nýtingu auðlinda.
Deildin býður upp á B.S. nám á fjórum námsbrautum: Líftæknibraut,
sjávarútvegsbraut, fiskeldisbraut, og
umhverfisbraut.
Haustið 2005 verður boðið upp á
fimmtu námsbrautina í efnistækni og
endurnýjanlegum orkugjöfum. B.S.
námið við deildina tekur þrjú ár, og er
samtals 90 námseiningar. Á síðasta
misseri námsins vinnur nemandinn að
sex eininga lokaverkefni. Mögulegt er
að taka fjórða árið með 15 einingum í
námskeiðum og 15 eininga lokaverkefni. Nemendur eru hvattir til að nýta
sér
nemendaskiptasamninga
(t.d.
Erasmus, Nordplus og North2North) og
taka hluta af námi sínu við viðurkennda erlenda háskóla, sem háskólinn
er í samstarfi við. Markmiðið er að búa
nemendur undir störf og framhaldsnám
í alþjóðlegu og krefjandi umhverfi.
Með haustinu 2005 verður boðið
upp á alþjóðlegt rannsóknartengt
meistaranám (M.S.) á öllum fræðasviðum deildarinnar í samstarfi við innlenda
og erlenda háskóla. Nú þegar er í boði
meistaranám í sjávarútvegsfræðum.
Með tilkomu nýs rannsóknar- og nýsköpunarhúss háskólans, sem tekið
verður í notkun 1. október næstkomandi, mun öll rannsóknaraðstaða og
verkleg kennsla raungreina innan deildarinnar batna til muna. Inn í rannsóknarhúsið, sem er 5.500 fermetrar að flatarmáli (seinni áfangi aðrir 2.000 fermetrar), flytja margar samstarfsstofnanir auðlindadeildar, m.a. fiskeldisdeild
Rannsóknarstofnunar fiskiðnaðarins og
Akureyrarútibú Hafrannsóknastofnunar,
en auk þess Akureyrarútibú Náttúrufræðistofnunar, Umhverfisstofnunar, og
fleiri stofnanir. Jafnframt verður Matvælasetur HA og Upplýsingatæknideild

Rannsóknir á lúðueldi.

HA til húsa í rannsóknarhúsinu. Samstarf þessara stofnana mun mynda
sterkan þekkingargrunn í matvælafræðum og auðlindalíftækni og bjóða upp á
góða aðstöðu til kennslu og rannsókna
á öllum sviðum auðlindamála.
Innan líftæknibrautar eru kennd
sérhæfð námskeið á sviði auðlindalíftækni ásamt viðskiptagreinum með það
að markmiði að gera nemendur eftirsótta til starfa á ýmsum sviðum líftækninnar, m.a. í matvælaiðnaði, við
auðlindanýtingu, við að finna lausnir á
ýmsum umhverfisvandamálum, og
verkefnum á sviði heilbrigðismála.
Megináherslur B.S. námsins í líftækni
eru í fyrsta lagi á sviði umhverfis- og
orkulíftækni, m.a. niðurbrot lífræns úrgangs og nýmyndun orkuríkra efna
(vetni, metan og etanóls); í öðru lagi á
líftæknilega þætti fiskeldis, með
áherslu á heilbrigði og fóður; og í
þriðja lagi á sviði lífvirkra efna þar sem
lögð er áhersla á framleiðslu efna sem
bæta heilsu manna, t.d. efni með lyfjavirkni, fæðubótarefni, aukaefni í matvælum og efni sem bæta ónæmiskerfið.
Auk fastra kennara deildarinnar koma
sérfræðingar ýmissa fyrirtækja að
kennslunni og ber þar sérstaklega að
nefna sérfræðinga frá líftæknifyrirtækjunum Prokaria og Primex.
Kennarar og sérfræðingar líftæknibrautar auðlindadeildar hafa einnig

Ljósmynd: Fiskey ehf.

tekið að sér undirbúningsvinnu við að
koma á Líftæknineti í auðlindanýtingu,
sem tengist háskólanum, rannsóknarstofnunum og atvinnulífinu. Líftækninetið er samstarfsverkefni þriggja
ráðuneyta, iðnaðar-, menntamála-, og
sjávarútvegsráðuneytis. Iðnaðarráðuneytið og Háskólinn á Akureyri tóku að
sér fjármögnun þessarar undirbúningsvinnu. Líftækninetið vinnur að því að
efla greinina og auka samkeppnishæfni; samhæfa rannsóknartengd þróunarverkefni; auka samstarf og gagnvirka þekkingaruppbyggingu milli líftæknifyrirtækja, rannsóknateyma og
háskólastofnana; og bæta nýtingu fjármagns til þróunar og verkefna á sviði
auðlindalíftækni t.d. með samstarfi við
erlenda aðila. Matvælasetur Háskólans
á Akureyri, sem tók til starfa um áramótin 2000 og er styrkt af sjávarútvegsráðuneyti, er einnig starfrækt í
tengslum við auðlindadeild, en lýtur
sérstakri stjórn. Markmiðið með starfi
Matvælaseturs er að efla rannsóknir á
sviði matvæla og líftækni við Háskólann á Akureyri.
B.S. námið á fiskeldis- og sjávarútvegsbrautum býður upp á séráfanga
m.a. í sjávarlíffræði, fiskifræði, matvælafræði fiska, stofnstærðarfræði,
fiskeldi, vinnslutækni, og skipa- og
veiðitækni, eldistækni, fisksjúkdómum,
fiskalífeðlisfræði, og fóður- og hráefn-

Nemendur Auðlindadeildar við vinnu í matvælalíftækni á rannsóknarstofu.

isfræði. Markmið námsins er að veita
nemendum góðan þekkingargrunn til
að starfa í fiskeldi og til stjórnunarstarfa í sjávarútvegi og til frekara
náms. Fiskeldisbraut nýtur góðs af
nánu samstarfi við Fiskeldisdeild Rannsóknarstofnunar fiskiðnaðarins, sem er
með rannsóknaraðstöðu við háskólann,
og Fiskeldisdeild Hólaskóla, Háskólans á
Hólum. Á sjávarútvegsbraut er lögð
mikil áhersla á nána samvinnu við fyrirtæki og stofnanir á sviði sjávarútvegs,
sérstaklega í tengslum við lokaverkefni
nemenda, m.a. Útgerðarfélag Akureyrar,
Samherja hf., Berg-Huginn hf., Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, Fiskistofu
og Hafrannsóknastofnun.
Fulltrúi Háskólans á Akureyri á
einnig sæti í stjórn Sjávarútvegsskóla
Sameinuðu þjóðanna, sem rekinn er af
Hafrannsóknarstofnun.
Kennarar
auðlindadeildar taka þátt í kennslu einstakra námskeiða skólans og leiðbeina
við lokaverkefni nemenda, sem dvelja
þá við deildina við verkefnavinnu.

Kennslu- og fræðsluefni
Auðlindadeild hefur lagt metnað í
að gefa út kennslu- og fræðsluefni
með sérstakri áherslu á fagsvið
deildarinnar. Kennslubók í lífefnafræði eftir Sigþór Pétursson kom
fyrst út fyrir nokkrum árum og önnur útgáfa, aukin og endurbætt, kom
út á síðasta ári. Núna í september
kom út bók eftir Sigþór sem heitir
Efnasamsetning matvæla. Í þessari
bók er leitast við að gefa víðum lesendahópi ákveðna efnafræðilega
innsýn inn í öll helstu næringar- og
bætiefnin án þess að íþyngja efninu
með of fræðilegri umfjöllun. Auk
þess eru í bókinni fjölmargar töflur
og súlurit sem gefa yfirlit yfir næringar- og bætiefnainnihald algengustu matvæla. Að þessu leyti á bókin erindi til þeirra sem eru sérfróðir
um matvæli og nemenda í framhaldsskólum og háskólum.

Dæmi um rannsóknir við auðlindadeild
Dr. Sigþór Pétursson, prófessor.
Einangrun eðlisvirkra próteina úr
þorski og nýting þeirra við myndun
þeytulausna (emulsions). Algengustu
þeytulausnirnar
eru
olía-í-vatni
þeytulausnir sem stuðla að því að
halda olíu í vatnsfasa og hafa haft
gífurlega þýðingu í t.d. mjólkuriðnaði,
en einnig í matvælaframleiðslu þar
sem mikið þróunarstarf á nýjum og
endurbættum matvælum er unnið.
Rannsóknir sem miða að þessu eru
mikilvægar jafnt fyrir matvæla- og
lyfjaframleiðslu, sem og fóðurframleiðslu sem er stöðugt vaxandi grein
vegna aukins fiskeldis. Meðal annars
eru miklir möguleikar hér á landi á því
að auka verðmæti lýsisframleiðslunnar
með því að auka stöðuleika næringarríkra fiskiolía í vatnsfasa. Rannsóknir
deildarinnar á sviði þeytulausna beinast einkum að myndun svokallaðra
fjölhulinna þeytuagna

Dr. Sigþór Pétursson, prófessor.
Rannsóknir á fjölhydroxy-efnasamböndum (polyól), en í þeim flokki efna
er m.a. glyseról sem er þýðingarmikill
hluti fitusameinda, og kolhydröt (kolvetni) eins og sterkja, kítín og kítósan.
Ásta M. Ásmundsdóttir, aðjúnkt.
Nemendaverkefni B.S. nema við deildina síðastliðið sumar. Verkefnið fólst
m.a. í því að prófa mismunandi aðferðir við verkun og pökkun þorsklifrar
á aðgerðarstað. Markmiðið var að
auka geymsluþol og þar með möguleika á nýtingu þorsklifrar sem fellur
til á fiskiskipum. Fjórar aðferðir voru
prófaðar og fólust í því að skola lifrina
á mismunandi hátt fyrir pökkun,
þ.e.a.s. skolun með rotvarnarefni uppleystu í sjó, skolun með sjó, skolun
með sjókrapa, og í fjórða lagi að
sleppa allri skolun. Gæði lifrarinnar
voru metin út frá TBA gildi sem er

mælikvarði á þránun, örverumælingum og skynmati í 10 daga eftir verkun
og pökkun hennar.
Dr. Jóhann Örlygsson, dósent.
Hreinlæti í mjólkuriðnaði. Verkefnið er
hluti af stærra verkefni á Norðurlöndunum um hreinlæti í mjólkuriðnaði.
Þátttakendur í verkefninu eru háskólar, opinberar stofnanir, hreinsiefnaframleiðendur og mjólkursamlög. Fyrir
hönd Íslands taka þátt í verkefninu,
auðlindadeild HA, Rannsóknastofnun
fiskiðnaðarins, Norðurmjólk ehf. og
Sjöfn ehf. (fyrsta verkefnisárið). Hlutur
íslensku þátttakendanna er tvíþættur.
Í fyrsta lagi að rannsaka viðveru og
hugsanlegar smitleiðir Listeria baktería í mjólk, sérvöldum mjólkurvörum og
almennt í vinnsluumhverfi mjólkurstöðvar. Í öðru lagi beinist verkefnið
almennt að hreinlæti í mjólkuriðnaði.

Dr. Jóhann Örlygsson, dósent.
Rannsóknir á hitakærum, loftfirrtum
bakteríum. Verkefnið er hluti af samnorrænu verkefni sem kallast LífVetni
(BioHydrogen), sem miðar m.a. að því
að einangra og greina vetnisframleiðandi bakteríur.
Dr. Hjörleifur Einarsson, prófessor.
Rannsóknir á örveru-hemjandi efnum
og efnum með lífvirkni úr öðrum lífverum þ.m.t. svömpum, mosadýrum og
bakteríum úr sjó. Markmiðið er að
finna efni sem nýtast í matvæli, markfæði, snyrtivörur og hugsanlega sem
lyf.
Dr. Hjörleifur Einarsson, prófessor.
Rannsóknir á bakteríósín úr mjólkursýrubakteríum, en bakteríósín hafa örveruhemjandi áhrif á t.d. Listeria bakteríur. Tilraunir gerðar í módelkerfum
og í matvælum.

Rannveig Björnsdóttir, lektor og
deildarstjóri Fiskeldisdeildar Rf.
Ýmsar rannsóknir á sviði fiskeldis sem
miða að því að efla og styrkja eldi
sjávartegunda. Megináherslan hefur
verið á fóðurrannsóknir og áhrif fóðurs og fóðrunar á gæði og nýtingu
lokaafurða. Einnig er verið að kanna
áhrif fóðurs og umhverfisþátta á vöxt
og afkomu á fyrstu stigum eldisins.
Nýjar áherslur á sviði fiskeldis beinast
að þætti erfða og áhrifum m.a.
ljóslotu og hitastigs á vöxt og gæði
lokaafurða. Öll verkefni á sviði fiskeldis innan auðlindadeildar eru unnin í
nánu samstarfi við Fiskeldisdeild Rf,
sem og í samvinnu við aðrar stofnanir.
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Næring og heilsa:

Stendur Miðjarðarhafsfæði íslensku fæði framar?
Rætt við Hildi Ósk Hafsteinsdóttur

Miðjarðarhafsfæði
„Ég bjó á Ítalíu í 10 ár þannig að fyrir
utan námið sjálft náði ég auðvitað að
kynnast vel í hverju hið hefðbundna
Miðjarðarhafsmataræði
felst
eða
„Mediterranean diet“. Á Ítalíu er hefð
fyrir því að borða mikið af grænmeti,
baunum, ávöxtum, hnetum og korn-

fyrir sjúklinga, aðstandendur og starfsfólk spítalans.“
Hildur er einnig sjálfstætt starfandi
næringarráðgjafi í Læknastöðinni Lind

og hjá Saga Heilsa og Spa. „Þar veiti ég
aðallega næringarráðgjöf við ofþyngd
og offitu, en auk þess hef ég sérhæft
mig í ráðgjöf fyrir hjartasjúklinga, fyrir

fólk með sykursýki, með of háa blóðfitu, háþrýsting og ráðgjöf til kvenna á
meðgöngu, við brjóstagjöf og tíðarhvörf.“

Bragðmikill jurtakraftur
Hildur Ósk Hafsteinsdóttir.

meti. Að auki nota þeir mikið af olífuolíu og fá þannig ríflegan skammt af
einómettuðum fitusýrum en neyta
mettaðra fitusýra í mjög litlum mæli.
Fiskneysla á Ítalíu er einnig nokkuð
mikil, neysla á mjólk og mjólkurafurðum er hófsöm, kjöts er einungis neytt í
litlum skömmtum og síðan drekka þeir
borðvín reglulega en einungis lítið
magn í einu. En það má segja að þetta
sé það módel sem helst er horft til í
dag til að hafa fyrirbyggjandi áhrif
gegn hjarta - og æðasjúkdómum svo
og öðrum sjúkdómum. Það mætti því
segja að Miðjarðarhafsmataræðið komist næst því að vera fyrirmyndarmataræði.“

Plantaforce eru úr vottaðri
lífrænni ræktun og merktar
með þýska BIO gæðastimplinum
því til staðfestingar.

Plantaforce er kjarnmikill ljúffengur jurtakraftur úr lífrænt ræktuðu grænmeti og kryddjurtum,
með hreinni plöntufeiti og hafssalti. Plantaforce er notað eins og kraftteningar í súpur, sósur,
pottrétti og yfirleitt þar sem krafts er þörf. Það fæst bæði í formi teninga og í formi kremþykknis
í dós. Gott er að laga sér heitt plöntuseyði með því að setja _ tesk eða _ tening af Plantaforce í
bolla af heitu vatni. Plantaforce er að sjálfsögðu laust við MSG*. Í Heilsuhúsinu fæst einnig

Störf
Hildur starfar á næringarstofu Landspítala Háskólasjúkrahúss við klíníska
næringarráðgjöf á hjartadeild, meðgöngudeild og kvennadeild og hjá
mæðravernd á heilsugæslustöðinni við
Barónsstíg. „Starf mitt á Landspítalanum er fólgið í því að veita inniliggjandi
sjúklingum næringarmeðferð með það
að markmiði að viðhalda og/eða bæta
næringarástand viðkomandi einstaklings. Þar að auki er fræðsla stór þáttur
í mínu starfi, ég vinn við gerð fræðsluefnis en einnig
held ég fyrirlestra
+3XPDF
 bæði


Þessar vörur
eru að sjálfsögðu
lausar við MSG eins og
allar vörur sem fást í
Heilsuhúsinu.

kjúklingakraftur, nautakraftur og úrval af kryddblöndum, súpum og bragðbætiefnum án MSG.

Fyrir þá sem forðast salt, er Plantaforce einnig til saltsnautt.
* MSG (monosódíumglútamat) er einnig nefnt þriðja kryddið. Það er í flestum
kraftteningum og flestar tegundir kryddsalts innihalda það einnig. Á umbúðum
vara er það sjaldan merkt MSG, heldur E-621 eða oft aðeins merkt sem
bragðauki (flavour enhancer). Viðkvæmt fólk getur fundið fyrir óþægindum
eftir neyslu matar sem inniheldur MSG, svo sem sljóleika, ógleði, svima,
óeðlilegs þorsta, dofa í hálsi og bringu og höfuðverks. Þessi óþægindi eru á
ensku nefnd “Chinese Restaurant Syndrome”, sem helgast af því hversu
kínversk veitingahús geta verið óspör á MSG við matargerð.
PM

KYNNING

Bakaður
kjúklingur
8 stk kjúklingalæri
5 msk bráðið smjör, helst ósaltað
1 msk þurrt sinnep eða dijon sinnep
3/4 bolli brauðrasp
1/2 bolli ferskur parmesan ostur
2 msk söxuð fersk steinselja
1 tsk þurrt basilkum
Hitið ofninn í 200°C. Smyrjið ofnskúffu
eða eldfast mót aðeins með smjörlíki
eða matarolíu. Blandið saman í skál
bræddu smjörinu og sinnepinu. Blandið
saman brauðraspinu, ostinum, steinseljunni og basilkum í aðra skál. Dýfið
kjúklingalærunum fyrst í smjör/sinneps
blönduna, síðan í raspblönduna. Raðið í
mótið og bakið í u.þ.b. 45 mínútur.
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Hildur Ósk Hafsteinsdóttir lærði
næringarfræði og næringarráðgjöf á
Ítalíu og útskrifaðist frá Háskólanum
í Siena fyrir tveimur árum. Námið
tekur tæp fimm ár, af þeim eru þrjú
ár bóklegt nám en í eitt og hálft ár
er aflað starfsreynslu í greininni.
„Á Ítalíu aflaði ég mér töluverðar
reynslu þar sem verklegt nám er stór
hluti af náminu sjálfu, en það stundaði
ég við Háskólasjúkrahúsið í Siena. Þar
vann ég m.a. á göngudeild sykursjúkra,
göngudeild hjartasjúklinga, göngudeildum fyrir fólk í ofþyngd, barnadeild
og skurðdeild. Að auki vann ég í apóteki sjúkrahússins við blöndun næringar fyrir sjúklinga og í mötuneyti spítalans við gerð matseðla og við eftirlit
með matreiðslu, geymslu hráefna og
hreinlæti.“
Meðan á náminu stóð bauðst Hildi
að taka þátt í áhugaverðri rannsókn,
ásamt hópi sérfræðinga. „Rannsóknin
fólst í því að skoða áhrif omega-3 fitusýra á bólgusvörun. Út frá þessari rannsókn vann ég síðan lokaverkefnið mitt í
náminu en í því skoðaði ég sérstaklega
omega-3 fitusýrur og áhrif þeirra sem
meðferð við liðagigt. Þessar rannsóknir
leiddu í ljós, auk annarra sem áður hafa
verið gerðar, að það þarf að neyta töluverðs magns af omega-3 fitusýrum til
þess að hafa jákvæð áhrif.“ Hildur segist hafa státað sig margsinnis af því að
vera frá Íslandi þar sem allir borða mikinn fisk og taka lýsi og fá þannig ríflegan skammt af omega-3 fitusýrum. „Eftir að ég flutti heim til Íslands aftur
komst ég þó að því að það er löngu liðin tíð hér, því fólk borðar ekki fisk í
sama magni og það gerði hér áður fyrr.
Þessi þróun er óheppileg frá manneldissjónarmiði.“
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SEAFOODplus

Evrópskt verkefni um heilnæmi sjávarfangs
Hafin er vinna við nýtt evrópskt
rannsóknarverkefni um heilnæmi
sjávarfangs (SEAFOODplus). Á Íslandi
taka Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins og rannsóknastofa í næringarfræði þátt í verkefninu. Verkefnið er
víðtækt og nær til vinnslu, gæða og
öryggis sjávarfangs. Markmiðið er að
auka neyslu á fiski, rannsaka áhrif
hans á heilsu og vellíðan fólks, stuðla
að auknu öryggi sjávarafurða og
frekari fullvinnslu. Þess er vænst að
verkefnið geti stuðlað að bættri
heilsu og vellíðan evrópskra neytenda. Verkefnið tengir saman aðila
úr mörgum þekkingargreinum. Innan
verkefnisins eru 20 sjálfstæð rannsóknaverkefni þar sem fjallað er um
sjávarafurðir allt frá veiðum til neytenda. Viðfangsefnunum má skipta í
fimm flokka:
1. Næringarfræði. Könnuð eru áhrif
sjávarfangs á meðal annars
tíðni
hjarta- og æðasjúkdóma, krabbameins
og sýkinga.
2. Neytendur. Kannað er hvaða
þættir hafa áhrif á neyslu sjávarfangs
og leitað leiða til að haga framleiðslunni í samræmi við kröfur neytenda.
3. Öryggi. Rannsakað verður 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.

Munu ný heilsufarsleg
áhrif af neyslu sjávarafurða koma í ljós?
- eftir Elvu Gísladóttur
doktorsnema og Ingu
Þórsdóttur prófessor
Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að
neysla á fiski og öðru sjávarfangi hefur
jákvæð áhrif á heilsuna og í nýju ráðleggingunum frá Lýðheilsustöð er eindregið mælt með neyslu á fiski að
minnsta kosti tvisvar í viku sem hluta
af hollri fæðu. Það er hins vegar enn
margt óþekkt varðandi heilsufarsáhrif
fisks, meðal annars hefur verið sett
fram tilgáta um áhrif á matarlyst gegnum stjórnun með hormónum eða öðrum þáttum. Einnig hafa verið settar
fram tilgátur um áhrif af fiskipróteinum sem lítið eða ekkert hefur verið
hægt að sannreyna með vísindalegum
nákvæmum rannsóknum á fólki. Það er
mikilvægt að gefa sér ekki fyrirfram jákvæð áhrif af fiskneyslu þegar lagt er
af stað með íhlutandi rannsókn á fjölda
fólks. Í raun er aðalatriði að sem flestir
þátttakendur nái árangri óháð því
hvaða fæði þeim er ráðlagt innan rannsóknarinnar, enda er miðað að minni
orkuinntöku allra þátttakanda og öllum
gefinn kostur á mat sem minnkar líkamsþyngd.

Hvaða þættir í fiskinum hafa
jákvæð áhrif á heilsu?
Hvers vegna er almennt mælt með
aukinni fiskneyslu? Í fyrsta lagi má
telja að fiskur sé tiltölulega fitulítill

Dr. Sjöfn Sigurgísladóttir er forstjóri Rannsóknastofnunar
fiskiðnaðarins og situr í stjórn SEAFOODplus verkefnisins.
Leitað var upplýsinga hjá henni um umfang verkefnisins.
„Skráðir þátttakendur eru um 80 auk þess sem fjöldi
annarra aðila mest úr iðnaðinum kemur að verkefninu. Íslenskir aðilar taka þátt í rúmlega þriðjungi rannsóknaverkefnanna og stjórna tveimur þeirra. Guðjón Þorkelsson
deildarstjóri hjá Rf stjórnar einu þeirra og Inga Þórsdóttir
prófessor við Háskóla Íslands stjórnar öðru innan næringmatur ef hann er borinn saman við
marga algenga kjötrétti. Í öðru lagi er
sú fita sem er í fiskinum holl, og er
þetta tvímælalaust það sem telst helsta
hollustugildi fisksins. Omega-3 fitusýrur er að finna í sjávarafurðum, einkum
feitum fiski svo sem laxi en einnig í
einhverju magni í mögrum fiski svo
sem ýsu og þorski. Ómega-3 fitusýrur
er einnig að finna í rækjum, sardínum
og nokkrum tegundum matarolíu svo
sem rapsolíu. Sýnt hefur verið að með
því að auka hlutfall ómega-3 fitusýra í
fæðunni megi draga verulega úr líkum
á hjarta- og æðasjúkdómum meðal
annars vegna minni samloðunar blóðflagna. Lengst af hefur feitur fiskur ekki
verið algengur á borðum Íslendinga, og
er það tiltölulega nýlega sem lax varð
algengur matur, en áður var hann dýr
sparimatur. Lúða eða heilagfiski og
rauðspretta voru algengari, en þessar
tegundir eru ekki eins fituríkar og lax,
og voru fjarri því eins algengar og ýsan.
Hins vegar tóku flestir lýsi yfir vetrartímann og fengu þannig fitusýrur úr
fiski.
Íslendingar hafa dregið úr neyslu
fisks og annarra sjávarafurða. Þetta
sést bæði á fæðuframboðstölum, sem
sýna minna framboð fisks ár frá ári, og
á neyslutölum landskannana Manneld-

arfræðihluta verkefnisins. Vinnuframlag Íslendinga í verkefninu svarar til 6-7 heilsárstarfa á ári.
SEAFOODplus verkefnið fellur vel að hlutverki Rf þar
sem stofnunin leggur einkum áherslu á vinnslutækni sjávarfangs, þróun nýrra afurða, fóður og fóðurtækni í fiskeldi
auk gæða og öryggis sjávarfangs með tilliti til örvera og
efna. Það að sérfræðingar Rf hafa mikinn faglegan metnað
og eru samkeppnishæfir í alþjóðaumhverfinu er ein mikilvægasta forsenda þátttöku í verkefni af þessu tagi.“

isráðs, sem sýna að minna var borðað
af fiski árið 2002 en 1990.
Áhrif þessa á heilsu landsmanna í
framtíðinni eru óþekkt, en þó eru líkur
fremur miklar á slæmum áhrifum á til
dæmis æðakerfi.
Rannsóknin sem nú stendur yfir í
Reykjavík og annars staðar í Evrópu
undir stjórn rannsóknastofu í næringarfræði við Landspítala og Háskóla Íslands er til þess gerð að prófa nýjar tilgátur um heilsufarsáhrif af mögru kjöti,
fiskifitu, fiskipróteinum og fleiru. Samt
sem áður er aðalatriðið að aðstoða
ungt fullorðið fólk, foreldra yngstu
landsmannanna, til betra og léttara lífs.

Vinnsla lífvirkra peptíða
-eftir Margréti Geirsdóttur
Á síðustu misserum hefur áhugi á
próteinríkum matvælum aukist verulega og margar gerðir fæðubótarefna,
próteindrykkja, próteinstanga o.fl. eru á
markaði. Prótein hafa ekki einungis
næringarfræðilega eiginleika heldur
hafa þau einnig mikil áhrif á útlit og
eiginleika matvæla. Þessa eiginleika
próteina nýtum við daglega í eldhúsinu
heima - ef ekki væri vegna próteinanna
færum við á mis við margar lystisemdir

Doktorsnemar í SEAFOODplus verkefninu
Í stórum Evrópuverkefnum er lögð mikil áhersla á þjálfun stúdenta í framhaldsnámi.
Elva Gísladóttir og Margrét Geirsdóttir eru báðar doktorsnemar sem vinna að
rannsóknum innan evrópsku verkefnasamstæðunnar SEAFOODplus.
Elva Gísladóttir er líffræðingur frá Háskóla Íslands sem
lagt hefur fyrir sig næringarfræði í framhaldsnámi og undirbýr nú doktorspróf í næringarfræði undir handleiðslu
Ingu Þórsdóttur prófessors. Rannsóknarhluti doktorsnáms
Elvu tengist næringarfræðihluta SEAFOODplus sem fjallar
um hugsanleg áhrif fisks á heilsu ungra evrópskra fjölskyldna. Verkefni Elvu er innan íhlutandi rannsóknar þar
sem sett hefur verið upp áætlun um megrun ungra fullorðinna, með mismunandi mataræði, en þar eru meðal annars prófuð áhrif
fiskneyslu á gang megrunar. Vegna rannsóknarinnar hefur rannsóknastofa í
næringarfræði á Landspítala sett á fót megrunarklínik innan handlækningasviðs spítalans sem tekur á móti þátttakendum, gefur þeim ráð og vegur og
metur árangur.

Margrét Geirsdóttir er efna- og matvælafræðingur að
mennt. Í framhaldsnámi sínu í matvælafræði í Danmörku
sérhæfði hún sig í eiginleikum fiskpróteina, sérstaklega við
frystingu. Eftir að hafa unnið í fimm ár á Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins (Rf) með einangrun fiskpróteina úr feitum fisktegundum sem aðaláherslusvið ætlar Margrét næst
að einbeita sér að áframhaldandi vinnslu fiskpróteina.
Rannsóknarhluti doktorsnáms Margrétar fjallar um notkun
ensíma til að brjóta niður fiskprótein með það að markmiði að mynda smærri
einingar, peptíð, sem hafa jákvæð áhrif á heilsu manna en einnig eiginleika
sem gerir notkun þeirra í matvæli mögulega. Verkefni hennar tengist þeim
hluta SeafoodPlus sem einbeitir sér að vinnslu fiskafurða.
Nafn: Margrét Geirsdóttir, doktorsnemi í matvælafræði

Nafn: Elva Gísladóttir, doktorsnemi í næringarfræði
Hvar: Á rannsóknastofu í næringarfræði á Landspítala háskólasjúkrahúsi og
við matvælafræðiskor Háskóla Íslands.
Leiðbeinandi: Dr. Inga Þórsdóttir, prófessor í næringarfræði við HÍ.
Fyrri menntun: B.S. próf í líffræði frá Háskóla Íslands, þar af eitt ár við Háskólann í Newcastle í Ástralíu.

Hvar: Á Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins (Rf) og við matvælafræðiskor Háskóla Íslands.
Leiðbeinendur: Dr. Magnús Már Kristjánsson, dósent í matvælafræði við HÍ,
Dr. Hörður G. Kristinsson prófessor við Florida Háskóla í Bandaríkjunum, Dr.
Sjöfn Sigurgísladóttir, forstjóri Rf.
Fyrri menntun: B.S. próf í efnafræði (1995) og matvælafræði (1996) frá Háskóla Íslands, M.S. próf í matvælafræði (1998) frá Landbúnaðarháskólanum í
Kaupmannahöfn, Danmörku.

Fyrri störf: Verkefnisstjóri hjá Stofnfiski hf. og við rannsóknir á fiskisjúkdómum á Keldum.

Fyrri störf: Verkefnisstjóri á Rf frá 1998.

Styrktaraðili: Evrópusambandið.

Styrktaraðilar: Evrópusambandið, Rannís og AVS.

Verkefni: SEAFOODplus YOUNG. Samevrópsk rannsókn þar sem alls 320 þátttakendur frá þremur löndum, Íslandi, Spáni og Írlandi taka þátt. Þátttakendur
koma inn í megrun í 8 vikur þar sem kanna á heilsufarsleg áhrif af neyslu
sjávarafurða meðal ungra einstaklinga.

Verkefni: SEAFOODplus ProPepHealth. Eiginleikar fiskpróteina með tilliti til
vinnslueiginleika og lífvirkni.

lífsins. Marengstertur væru til dæmis
ekki mjög girnilegar ef ekki væri vegna
froðueiginleika eggjahvítupróteina og
eiginleika mjólkurpróteina sem gera
þeyttan rjóma mögulegan. Matvælaframleiðendur nýta sér þetta óspart til
að bjóða okkur fjölbreytt matvæli sem
haldast óbreytt frá framleiðslu, úti í
verslun og heim til okkar.
Algengustu próteinin sem notuð eru
í fæðubótarefnum sem og við matvælaframleiðslu eru sojaprótein og
ýmis mjólkurprótein en hingað til hafa
fiskprótein til notkunar í matvælaiðnað
vart verið fáanleg. Helstu ástæður þess
að fiskprótein hafa ekki verið nýtt til
matvælaframleiðslu er að þau eru viðkvæmari fyrir allri vinnslu. Einnig hefur
einkennandi fisklykt og bragð dregið úr
notkunarmöguleikum þeirra. Við hefðbundna fiskvinnslu, þ.e. vinnslu á flökum, fellur til mikið af dýrmætu próteini
sem einkum er nýtt í ódýrar afurðir, s.s.
fiskimjöl eða marning, eða einfaldlega
hent. Þetta er miður því fiskprótein
hafa mjög góða amínósýrusamsetningu
fyrir mannslíkamann og eru því mjög
holl. Það er því mikilvægt að auka
rannsóknir á fiskpróteinum til að veita
matvælaframleiðendum og neytendum
möguleika á að nýta sér fiskprótein
ekki síður en soja og mjólkurprótein.
Nýlegar rannsóknir benda til að
áhrif próteina á heilsu fólks séu meiri
en að veita nauðsynlega orku og næringu. Við niðurbrot á próteinum við
meltingu eða annað niðurbrot t.d með
ensímum myndast smærri efni, peptíð.
Þessar peptíðeiningar geta haft margvísleg áhrif í mannslíkamanum og eru
það sem kallast lífvirk efni. Mjólkursamsalan setti í fyrra á markað sýrða
mjólkurafurð (LH) sem inniheldur lífvirk
peptíð sem rannsóknir benda til að geti
við reglubundna notkun lækkað blóðþrýsting. Nýlegar rannsóknir benda til
þess að fiskprótein og peptíð geti haft
samskonar áhrif og mjólkurprótein,
jafnvel ennþá betri áhrif.
Í verkefninu ProPepHealth innan
SeafoodPlus verkefnisins er markmiðið
að kanna hvernig hægt er að nýta ensím til að brjóta niður fiskprótein á þann
hátt að peptíð með lífvirkni myndist.
Fyrstu niðurstöður lofa góðu og hefur
þegar tekist að búa til fiskpeptíð með
lífvirkni. Jafnframt er rannsakað í verkefninu hvernig ensím brjóta niður
fiskprótein til að gefa þeim eiginleika
til notkunar í matvælaframleiðslu.
Í doktorsverkefni Margrétar er sérstaklega unnið með prótein úr
kolmunna. Í verkefninu er notuð ný aðferð sem hefur meðal annars verið þróuð á Rf til að einangra próteinin frá
öðrum hlutum fisksins, s.s. roði og
beinum. Þessi hreinu fiskprótein eru því
næst brotin niður í minni einingar með
ensímum. Mismunandi ensím og aðstæður við ensímrofið verða rannsakaðar í verkefninu. Að loknu niðurbroti
verða afurðir kannaðar með tilliti til lífvirkni og eiginleika til notkunar í matvælaframleiðslu. Sérstaklega verður
skimað eftir peptíðum sem lækka blóðþrýsting en einnig peptíðum sem hafa
hemjandi áhrif á vöxt krabbameinsfruma, seytingu meltingarensíma o.fl.

MATUR ER MANNSINS MEGIN – 19

Heilsustofnun

Fæði byggt á náttúrulækningastefnunni og
nýjustu þekkingu í næringarfræði
Rætt við Sigríði Eysteinsdóttur
Sigríður Eysteinsdóttir hefur starfað
á Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands (HNLFÍ) síðastliðin fjögur
ár. Hún útskrifaðist sem næringarfræðingur frá háskólanum í Ohio í
Bandaríkjunum 1990 og sem næringarráðgjafi frá Gautaborgarháskóla
1996. Hún er löggildur næringarfræðingur og næringarráðgjafi.
Á HNLFÍ koma árlega um 2.000
dvalargestir í ýmiskonar meðferðir m.a.
vegna langvarandi verkja, gigtarsjúkdóma, hjartasjúkdóma, eftir liðskiptaaðgerðir og til að grennast. „Ég sé um
einstaklingsráðgjöf til dvalargesta, þar
ber helst að geta ráðlegginga um
mataræði þeirra sem þurfa að grennast,
fæði vegna sykursýki, hárrar blóðfitu og
háþrýstings. Einnig veiti ég ráðgjöf um
sérfæði vegna vannæringar, eftir uppskurði, eftir erfiðar lyfjameðferðir o.fl.
Fræðslufyrirlestrar eru einnig mjög
stór þáttur í daglegum störfum. Fyrirlestrarnir fjalla um æskilegt fæði
hjartasjúklinga (blóðfita, háþrýstingur,
verndandi mataræði), megrun, hollt og
gott mataræði auk fræðslu fyrir þá sem
eru að hætta að reykja.
HNLFÍ býður upp á offitumeðferð
sem ætlað er að stuðla að varanlegri
þyngdarstjórnun með lífstílsbreytingum
sem taka til breytinga á mataræði,
hugsun, hegðun og hreytingu. Þetta er

Sigríður Eysteinsdóttir.

hópmeðferð sem tekur eitt ár og hefst
á fjögurra vikna innlögn sem felur í sér
fræðslu og skipulagða hreyfingu. Eftir
hálft ár er vikuinnlögn og þriðja innlögnin eftir eitt ár. Þess á milli eru
þátttakendur boðaðir í mánaðarlega
endurkomu í aðhald, stuðning og
fræðslu.“

Hvað getur þú sagt okkur um hið
margrómaða fæði á HNLFÍ? „Fæðið á
HNLFÍ er í anda náttúrulækningastefnunnar. Það er stefna HNLFÍ að bjóða
upp á sem minnst af unnum matvælum, við veljum okkar hráefni mjög
vandlega og allur matur er eldaður á
staðnum alveg frá grunni. Eins er leit-

ast við að nota eins lítið af salti, harðri
fitu og sykri eins og mögulegt er. Sérstök áhersla er lögð á grófmeti úr
jurtaríkinu eins og til dæmis baunir,
hýðishrísgrjón, ýmis konar heil korn og
svo auðvitað grænmeti og ávexti. Við
bökum okkar eigið brauð úr 100% heilhveiti og uppistaðan í grænmetinu er

það sem er lífrænt ræktað á staðnum.
Dæmi um hve mikil áhersla er lögð á
ferskleika er að kokkurinn getur náð sér
í ferskar, lífrænt ræktaðar kryddjurtir
undir eldhúsveggnum. Kjöt er ekki á
matseðlinum en við bjóðum upp á fisk
tvisvar í viku. Ekki er boðið upp á kaffi,
þess í stað erum við með heilsute úr
þekktum íslenskum lækningajurtum.“
Á HNLFÍ er litið á fæðið sjálft og
máltíðirnar sem hluta af fræðslu hvers
dvalargests. „Dvalargestirnir læra að
borða reglulega og fá fimm máltíðir á
dag, þeir læra hvað er hæfilegt magn,
sérstaklega fyrir þá sem þurfa að
grennast. Þeir fá hugmyndir að nýjum
hollum og bragðgóðum réttum og síðast en ekki síst bjóðum við upp á sýnikennslu í gerð grænmetisrétta.
Í stuttu máli má segja að fæðið hjá
okkur í dag sé sambland mataræðis í
anda náttúrulækningastefnunnar og
nútíma vitneskju í næringarfræði. Á
þessum nærri 50 árum, sem Heilsustofun hefur verið starfrækt, hefur
fæðið og matargerðin verið að þróast í
takt við aukna vitneskju í næringarfræði, stóraukið framboð á matvælum
og þarfir dvalargestanna. Starfið er
auðvitað alltaf í stöðugri þróun en nú
sem stendur erum við að skoða sérstaklega offitumeðferðina.“
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Vestfirðingar vinna á heimsmarkaði
– segir Guðrún Anna Finnbogadóttir hjá Sindrabergi ehf.
Ísafjörður byggðist upp í kringum útgerð og verslun en fyrir rúmum 100
árum voru ísfirsk fyrirtæki á þessu
sviði með þeim öflugustu á landinu.
Ísfirðingar hafa verið frumkvöðlar í
ýmsu, hér á landi var fyrsta vélin sett
í bát frá Ísafirði og rækjuveiðar við
Ísland voru hafnar frá Ísafirði. Frumkvöðlakrafturinn býr enn í Vestfirðingum og þess má sjá stað í fyrirtækjum sem eru að hasla sér völl á
alþjóðlegum mörkuðum. Sérsvið útflutningsfyrirtækjanna er framleiðsla
á sjávarafurðum og tækjabúnaði fyrir
fiskiðnað.
Fyrirtækið Sindraberg ehf í Ísafjarðarbæ er meðal þessara nýju sprota en
það framleiðir sushi fyrir erlendan
markað. Framleiðslustjóri fyrirtækisins
er Guðrún Anna Finnbogadóttir, sjávarútvegsfræðingur. „Sindraberg er fimm
ára í haust, það varð til sem brjáluð
hugmynd frumkvöðlanna Gunnars
Þórðarsonar, Ívars Pálssonar og Einars
Guðbjörnssonar. Í upphafi skorti þekkingu á framleiðslutækninni og stofnendurnir ráku sig á ótal veggi varðandi
tækni og fjármögnun. Japanskur sérfræðingur var fenginn til landsins auk
þess sem starfsmaður var sendur í
þjálfun erlendis. Það hefur gengið á
með éljum frá upphafi en Byggðastofnun, Nýsköpunarsjóður og fleiri aðilar
hafa hlaupið undir bagga. Í Japan er
sushi-gerð sjö ára nám en við höfum
tileinkað okkur framleiðslutæknina á
styttri tíma. Nú höfum við náð góðum
tökum á framleiðslunni, framleiðum
gæðavöru og fyrirtækið skapar um 20
störf.“

Guðrún Anna Finnbogadóttir.

einnig eru strangar kröfur um útlit sem
þarf að vera fullkomið. Okkar mikilvægasti kaupandi er í Þýskalandi en hann
setur fram sínar útlitskröfur í millimetrum. Við höfum sett okkur þau
markmið að sigrast á öllum þessum
viðmiðunum, hversu óraunhæfar sem
þær virðast vera í upphafi. Af þessum
ástæðum verðum við að gera miklar
kröfur til þeirra hráefna sem við kaupum og hafa birgjar okkar lagt sig alla
fram um að verða við þessum kröfum.“
Vinnsla á sushi hjá Sindrabergi ehf.

Þegar ég var að alast upp var stöðugt
klifað á því að ég skyldi læra og læra til
að ég þyrfti ekki að vinna í fiski. Ég
lærði og lærði en þegar upp var staðið
lærði ég til að geta unnið í fiski og það
hefur komið skemmtilega á óvart
hversu fjölbreytt umhverfi fiskvinnslan
er og hversu krefjandi og mikil áskorun
vinnan getur verið.“

Hvernig er sushi framleitt?
„Ferskleikinn einkennir sushi. Uppistaðan er fiskmeti, það getur verið hrátt,
soðið eða reykt. Fiskmetið er oftast lagt
ofan á hrísgrjón. Stundum er notað
grænmeti, egg og álegg til að gefa fjölbreytileika og laða fram liti en sushi er
matur fyrir augað. Eftir framleiðslu eru
sushi-bitarnir snöggfrystir í köfnunarefnisfrysti við -50 til -70 °C. Snöggfrystingin er til þess að ískristallarnir
verða örsmáir og frumuveggirnir
springi síður og því lekur ekki vökvi úr
vörunni við uppþíðingu. Varan er flutt
út í frystigámum og er tvær vikur á leið
á markað. Sushi er best ef það er borðað innan sólarhrings eftir uppþýðingu
og geymslu í kæliskáp.
Kaupendur á sushi gera mjög miklar
kröfur til vörunnar. Að sjálfsögðu eru
strangar kröfur varðandi gerla en

Hefur tælenskukunnáttan
komið að notum?

Ísafjörður.

Hvers vegna lá leiðin
til Ísafjarðar?
„Ég er fædd og uppalin á Ísafirði en fór
í menntaskóla í Reykjavík og var 11 ár í
burtu. Eftir menntaskólann fór ég sem
skiptinemi til Tælands og var eitt ár í
skóla að læra tælensku og var svo annað ár í kennaraháskóla og lærði þar um
tælenska sögu og menningu. Eftir að
heim var komið var ég harðákveðin í að

læra eitthvað til að geta starfað úti á
landi þar sem ég vildi helst ekki starfa í
Reykjavík. Fyrir valinu varð Háskólinn á
Akureyri en þaðan lauk ég námi í í
sjávarútvegsfræðum árið 1997. Eftir
það var ég svo vinnslustjóri í frystihúsi
á Þingeyri í tvö ár. Síðan var ég starfsmaður Matvælarannsókna Keldnaholti
með aðsetur á Vestfjörðum í tvö ár
áður en ég fór að vinna hjá Sindrabergi.

„Á Vestfjörðum er nokkur fjöldi Pólverja, Tælendinga og Fillipseyinga. Ég
hef túlkað mikið fyrir Tælendinga í
sambandi við skóla og sjúkrahús en ég
hef líka aðstoðað fólk með óformlegum
hætti því fólkinu býðst lítil aðstoð. Þeir
sem læra íslensku aðlagast þjóðfélaginu ágætlega. Aðeins þeir þrautseigustu
ná hinsvegar að læra íslensku meðan
aðstoðin er eins lítil og raun ber vitni
en mikil vakning er í þessum málaflokki. Hvort tælenskukunnáttan eigi
síðar eftir að nýtast mér á mínu sviði er
hinsvegar aldrei að vita.“

Hvernig lítur framtíðin
út á Vestfjörðum?
„Lykillinn að árangri í fiskvinnslu í
framtíðinni er að taka fullan þátt í þró-

uninni og finna lausnir sem henta
hverju sinni. Auðlindir Vestfjarða eru án
efa mannflóran, sjávarfangið og náttúran. Ég hef þá trú að bæir á borð við Ísafjarðarbæ eigi eftir að verða eftirsóttir
til búsetu í framtíðinni vegna þægilegrar stærðar og blómlegs mannlífs. Mörg
fyrirtæki á Vestfjörðum eru í stöðugum
viðskiptum við útlönd vegna smæðar íslenska markaðarins og því finnst mér ég
vinna á heimsmarkaði þegar ég sit við
tölvuna hér við höfnina á Ísafirði.“

Hvað er sushi?
Sushi er hágæða fersk matvara úr
sjávarfangi ásamt öðrum hráefnum
sem gera vöruna fjölbreytta, litskrúðuga og girnilega. Það er algengur misskilningur að sushi sé
alltaf hrátt en soðin rækja er mikið
notuð auk þess sem stundum fylgir
með soðið álegg og egg. Suhsi barst
upphaflega frá Japan til Evrópu og
Bandaríkjanna og hefur þróast á
nýjum svæðum eftir aðstæðum á
hverjum stað. Surimi er hinsvega
fiskmauk sem mótað er í krabbalíki
og notað sem álegg á sushi.
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Cremefine:

Ný vörulína
frá Maziena
Cremefine er ný vörulína frá Maizena,
sérstaklega ætluð þeim sem vilja fá
léttari og hitaeiningasnauðari mat en
hafa um leið bragðgæði í fyrrirúmi. Í
Cremefine vörurnar er notuð undanrenna en í stað mjólkurfitunnar er notuð jurtafita. Þær geymast mjög vel í
kæli og umbúðirnar eru sérlega handhægar.
Tegundirnar eru þrjár: Cremfine til
Madlavning, sem er ætlað til matargerðar, inniheldur aðeins 15% fitu en
kemur þó í stað rjóma í sósum, súpum

og pottréttum og skilur sig ekki við
suðu. Cremefine til Piskning, er ætlaður
til þeytingar og hentar sérstaklega vel í
alls kyns kalda ábætisrétti, kökur og
fleira og inniheldur einungis 19% fitu.
Cremefine til piskning þeytist vel og
heldur sér sérstaklega vel, bæði í kæli
og við stofuhita og hentar því frábærlega til tertuskreytinga. Einnig nota það
til ísgerðar.
Cremefine fraiche er þykkt og þétt í
sér eins og sýrður rjómi og hentar vel í
kalda og heita rétti, bæði sæta og
ósæta. Það er tilvalið í hvers kyns sósur,
heitar og kaldar og ídýfur. Skilur sig
ekki við suðu.

Gott hrökkbrauð frá Burger
Burger hrökkbrauðið inniheldur
hvorki sykur né ger og ekki hvítt
hveiti. Það er því góður kostur fyrir
þá sem huga að heilsunni. Burger er
til í fjórum tegundum: Sesam, Spelt,

Delikate og Classic. Hrökkbrauðið frá
Burger er bæði hollt og gott í morgunmat, hádegismat eða hvenær
dagsins sem er.
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Matarkistan Vestfirðir

Unnið við framleiðslu á sushi.
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Vestfirðir eru í nánd við gjöfulustu
fiskimið landsins. Ísafjarðarbær er
fjölmennasta sveitarfélagið með um
3.200 íbúa en um 30% þeirra vinna
við sjávarútveg á einn eða annan
hátt. Á bilinu 10 til 20 sjávarútvegsfræðingar frá Háskólanum á Akureyri eða Háskólanum í Tromsö í
Noregi starfa á Vestfjörðum.
Fiskvinnsla er í öllum þéttbýliskjörnum á Vestfjörðum. Af stórum
og glæsilegum fiskvinnsluhúsum má
nefna
Odda
á
Patreksfirði,
Hraðrystihúsið Gunnvöru (HG) í
Hnífsdal og frystihúsin á Þingeyri,
Flateyri, Suðureyri og í Bolungarvík.
Rækjuverksmiðjur eru á Hólmavík,
Ísafirði, í Bíldudal og Bolungarvík en
rækjuvinnsla er kröfuharður og
staðlaður iðnaður varðandi hreinlæti og öryggi.
Miklar vonir eru bundnar við
fiskeldi og eru aðstæður til þess
mjög góðar á Vestfjörðum. Lax- og
silungseldi er í Patreksfirði og þar er
fiskurinn einnig reyktur. Áframeldi á
þorski er stundað í Álftafirði og
þorskseiðum er komið á legg við
Nauteyri. Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins hefur nú opnað útibú á
Ísafirði til að sinna rannsóknum á
fiskeldi.

Güde eru handger›ir ﬂyskir hnífar sem hafa veri›
framleiddir samkvæmt ströngustu gæ›akröfum sí›an
1910. Hnífarnir eru til í mismunandi útgáfum fyrir allar
helstu a›ger›ir eldhússins. Margir vilja meina a› Güde
standi fyrir fullkomnun hnífsformsins enda er munurinn
augljós ﬂegar ﬂú ber› Güde saman vi› fjöldaframleidda
hnífa lí›andi stundar, ﬂví fyrir alvöru kokkum er
hnífurinn vissulega máttugri en ver›i›. Ver› frá 3190,-

KYNNING

Holl matarolía
Í samantekt Manneldisráðs á landskönnun
á mataræði Íslendinga sem gerð var
árið 2002 kom í ljós
að „jafnvel þó flest
vítamín og steinefni
séu almennt í nægu magni í fæði fólks,
er ástæða til að staldra við nokkrar
mikilvægar undantekningar.“
Ein af þessum undantekningum er
D-vítamín sem gegnir gífurlega mikilvægu hlutverki í vaxtar- og viðhaldsferli beina hjá öllum aldurshópum.
Átæðan er meðal annars sú vegna þess
að neysla á feitum fiski, þeirrar fæðu
sem er einna ríkust af D-vítamíni, er á
undanhaldi.
Frakkar eiga við sama vandamál að
stríða og hafa bætt í ISIO-4 matarolíuna D-vítamíni, sem svarar til 30%
af RDS fyrir fullorðna í tveimur matskeiðum af olíu.
Fitusýrusamsetning ISIO-4 olíunnar
er einnig nokkuð sem vert er að hafa í
huga en í ISIO-4 ríkir æskilegt jafnvægi
á milli einómettaðra og fjölómettaðra
fitusýra en rannsóknir hafa sýnt fram á
að þetta jafnvægi hefur æskileg áhrif á
heilbrigði hjarta- og æðakerfis.

Trefjaríkt morgunkorn frá
Heilsuhúsinu

Nýkreistur safi
frá Sól
Sól ehf. hefur hafið sölu á fyrsta flokks
appelsínusafa í handhægum umbúðum.
Í einum lítra af Sól safa er safi úr 10
nýkreistum appelsínum, annað er ekki í
flöskunni og því notar Sól slagorðið
„ekkert fjarlægt, engu bætt við!“
Appelsínunar sem notaðar eru í Sól
safa koma frá Florida og eru af
Valencia afbrigðinu sem eru safamestu
appelsínurnar og eru þær handtýndar
af trjánum. Sól safi er ferskur og geymist í kæli og umbúðirnar bera skilagjald.

Við heyrum orðið daglega í fréttum að
þjóðin sé orðin of feit. Ástæður eru
hreyfingarleysi og rangt mataræði, m.a.
of mikill sykur.
Í Heilsuhúsinu færðu morgunkorn
sem höfðar meira til barna en venjulegt
músli. Það inniheldur minni sykur en
flest annað morgunkorn og jafnframt
meiri trefjar. Það er allt unnið úr lífrænt ræktuðu hráefni og laust við alls
konar kemísk aukefni. Í Heilsuhúsinu er
einnig hægt að fá Classic Flakes, hefðbundið kornflex, Sunny Honey, kornflögur með hrásykri og hunangi og
Wheat Pearls, blásið hveiti með hrásykri og hunangi.
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Þróunarsamvinna:

Lærdómsríkt starf í Mósambík
Viðtal við Guðmund Guðmundsson matvælafræðing og Önnu Friðriksdóttur matvæla- og lyfjafræðing
Hjónin Guðmundur Guðmundsson og
Anna Friðriksdóttir eru bæði matvælafræðingar og Anna er að auki
lyfjafræðingur. Fyrir rúmum þremur
árum lögðu þau land undir fót og
settust að í Afríku um skeið. Guðmundur starfar nú sem matvælafræðingur hjá Matvælarannsóknum
Keldnaholti og Anna vinnur hjá fyrirtækinu Lyfjaveri.

Hvers vegna voruð þið að
þvælast til Mósambíks?
Guðmundur: „Okkur langaði að breyta
til og prófa eitthvað nýtt. Þegar Þróunarsamvinnustofnun Íslands auglýsti
eftir matvælafræðingum til Afríku sótti
ég strax um. Í raun var auglýst eftir
einum manni til starfa í Mósambík og
öðrum í Úganda, en við vorum spenntari fyrir Mósambík. Ástæðan var aðallega sú að þar er portúgalska opinbert
tungumál, en enska í Úganda. Með því
að fara til Mósambík urðum við að læra
portúgölsku og bæta þannig við erlendu tungumáli. En auðvitað hefðum
við líka haft gott af því að fara til Úganda og auka við enskukunnáttuna.“

Í hverju fólst starfið?
Guðmundur: „Frá árinu 1996 hafa íslensk stjórnvöld veitt Mósambík þróunaraðstoð. Fljótlega hófst aðstoð við
uppbyggingu eftirlitskerfis fyrir mósambískan sjávarútveg. Innifalið í þessum stuðningi var fjármögnun á byggingu og gangsetningu á rannsóknastofu
í höfuðborginni Mapútó. Um mitt ár
2001, þegar við komum til Mósambíks,
var rannsóknastofan risin, en mitt starf
fólst í því að koma henni af stað, setja
upp tækjabúnaðinn og þjálfa mannskapinn. Í Mapútó vorum við svo búsett
allan tímann meðan á verkefninu stóð,
en því lauk í desember 2003.“

Við rannsóknastofuna í Mósambík. Frá hægri: Guðmundur Guðmundsson, Anna Friðriksdóttir og Svana Stefánsdóttir.

Hvernig er ástandið í
Mósambík?
Anna: „Ástandið í landinu er slæmt.
Ævilíkur við fæðingu eru einungis um
40 ár. Pestir eins og malaría og eyðni
herja á landsmenn og er fátæktin gífurleg og víða er fólk við hungurmörkin.
Það má því ekkert út af bregða.“

Og hvert stefnir í landinu?
Anna: „Samkvæmt hagtölum mjakast
efnahagur landsins smám saman upp á
við. Þeir voru á botninum og leiðin
hlaut því að liggja upp, en því miður
virðist batinn oft vera einskorðaður við
ákveðin verkefni og ákveðin svæði. Úti
á landsbyggðinni, þar sem stór hluti
landsmanna býr, virðast breytingarnar
ganga óskaplega hægt fyrir sig.“

Er eitthvert vit í
þróunaraðstoð?
Guðmundur:

„Þróunaraðstoð

hefur
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Pestó frá Saclá
Saclá er í fararbroddi ítalskra matvælaframleiðenda
og hefur um
áratugaskeið
framleitt lykilhráefni til ítalskrar matargerðar, t.d.
pestó. Saclá hefur undanfarin ár bætt
við nýjum pestótegundum sem margar
hverjar eru fáanlegar hérlendis, s.s.
Tomato pesto, pestó með grilluðu
eggaldini, rocket pesto og pestó úr
grilluðum paprikum, svo einhverjar séu
nefndar.
Nýverið setti Saclá á markað Coriander pestó en eins og nafnið gefur til
kynna leikur koríander þar lykilhlutverk.
Hér að neðan er hugmynd að uppskrift
þar sem þessi nýja pestó tegund frá
Saclá kemur við sögu:

Byggottó með Saclá pestó:
1/2 laukur
ólífuolía
1 bolli bankabygg frá Móður Jörð
3 bollar vatn
1/3 krukka Saclá Coriander Pesto
5 niðurskornir sólþurrkaðir
tómatar frá Saclá
salt og pipar eftir smekk
Steikið laukinn í olíu í potti, bætið
bygginu og vatni saman við og sjóðið í
40 mínútur. Sigtið vatnið frá, hellið
bygginu í skál og blandið Saclá pestó
og sólþurrkuðum tómötum saman við.

Kryddið eftir smekk. Byggótto er
skemmtilegt undirlag, t.a.m. fyrir steiktan fisk s.s. túnfisk eða lax.
Á ítölskum dögum sem fram fara í
Nóatúni um þessar mundir er að finna
nýjan uppskriftabækling með Pestó
uppskriftum frá Saclá.

Lífrænt ræktað
frá Móðir jörð
Móðir
jörð
framleiðir
holla,
frysta
skyndirétti þar
sem allt hráefni er lífrænt
ræktað og flest
ræktað í Vallanesi á Fljótsdalshéraði. Þetta eru einu
réttirnir á íslenskum markaði sem eru
100% úr lífrænt ræktuðu hráefni. Réttirnir heita Byggbuff, Rauðrófubuff og
Byggsalat/Tabúle.
Buffin er best að setja frosin á
pönnuna og hita í u.þ.b. 5 mínútur á
hvorri hlið þar til þau eru gullin og heit
í gegn. Salatið er látið þiðna og þá er
það tilbúið.
Kærkomin viðbót í flóru framleiðsluvara Móður jarðar eru m.a. mýkjandi og
græðandi húðolíur: Lífolía, Birkiolía og
Blágresisolía, kartöflur og grænmeti, að
ógleymdu byggmjölinu og bankabygginu vinsæla.
Fyrirspurnir má senda á motherearth@simnet.is eða í síma 899-5569.

hvorttveggja jákvæðar og neikvæðar
hliðar. Eins og við má búast hefur það
margvísleg áhrif þegar peningum er
veitt inn í fátæk samfélög. Hvernig til
tekst byggist mjög mikið á því hvernig
viðtakandinn er í stakk búinn til að
taka við fjármunum til uppbyggingar
og hvernig sá, sem aðstoðina veitir
skipuleggur hana og undirbýr. Þróunaraðstoð getur haft það í för með sér að
samfélagsþróunin skekkist. Peningaaðstoð getur haft óheppileg áhrif á skattkerfi ríkja og það er vel þekkt að gjafir í
formi vörusendinga geta haft þau áhrif
að setja innlenda framleiðendur á
hausinn. Þegar vörusendingunum linnir
þarf aftur að byggja upp atvinnustarfsemina. Þrátt fyrir þessa vankanta þá er
ekki neinum blöðum um það að fletta,
að ef verkefni eru vel undirbúin og
þeim vel stjórnað, þá er hægt að lyfta
grettistaki með þróunaraðstoð. Við
sáum ótal dæmi þess í Mósambík.“
Anna: „Stundum finnst mér fólk
ekki vera fullkomlega sanngjarnt þegar
meta skal árangur þróunaraðstoðar. Í
fjölmörgum ríkjum Afríku hefur ríkt
stöðnun eða jafnvel öfugþróun um árabil. Vandamálin eru gífurleg og þessi
ríki breytast ekki í nútímaríki á fáeinum
árum. Flest ríki Afríku eru hráefnaframleiðendur með lítinn sem engan slagkraft á heimsmarkaði, sem þýðir að
vörurnar eru seldar á spottprís. Í ofanálag eru þeir markaðir, sem best borga,
að miklu leyti lokaðir fyrir vörum frá
Afríku. Það er rétt að töluverðum fjármunum er varið í þróunaraðstoð, en
Afríka er stór og fólkið margt og vert
að hafa í huga að peningarnir streyma
ekki bara í eina átt. Á hverju ári
streyma mikil auðæfi frá Afríku til
Vesturlanda.“

Hvernig leið ykkur í Mósambík?
Anna: „Í upphafi var þetta dálítið erfitt,
sérstaklega fyrir mig. Það voru mikil

Frá höfninni í Mapútó, höfuðborg Mósambík.

Frá ávaxtamarkaði í Mósambík.

umskipti að fara úr allsnægtunum á Íslandi í fátæktina í Mósambík. Þótt okkur hafi ekki skort nokkurn skapaðan
hlut í Afríku, þá brá okkur í brún, þegar
hörmungarnar blöstu við okkur. Einnig
voru það mikil viðbrigði fyrir mig að
geta ekki farið frjáls ferða minna. Við
vorum með sólarhringsvakt við húsið
og rimlar fyrir gluggum og dyrum.
Stundum leið mér eins og fanga. Síðast
en ekki síst var mikil breyting að fara
úr fullu starfi á Íslandi í það að gera
ekki neitt. Á Íslandi hafði ég verið í
fullri vinnu og ríflega það, en er til Mósambíks var komið, hafði ég lítið annað
að gera, en að lakka á mér neglurnar!
Við vorum með harðduglega ráðskonu,
sem sá um öll heimilisverk. Það eina
sem ég gerði var að sjá um innkaup og
elda matinn.
Hvað um það. Þetta vandist samt
smám saman og fljótlega fór ég að
kunna því vel, að slaka á og dekra smávegis við sjálfa mig. Ég las mikið og
eignaðist margar vinkonur, sem ég hef
enn samband við. Þegar á heildina er
litið þá leið okkur mjög vel. Fyrsta hálfa
árið var þó erfitt, en seinni hlutinn var
mjög ánægjulegur.“

Eru Mósambíkar ólíkir
Íslendingum?
Guðmundur: „Nei, fyrir utan augljósan
útlitsmun, sem því miður er okkur Íslendingum ekki í hag, þá eru Mósambíkbúar eins og við. Þeir eru álíka duglegir og latir, gáfaðir og vitlausir og Íslendingar. Já og aðrar þjóðir ef út í það
er farið. Ég verð að viðurkenna, að
þetta kom mér dálítið á óvart og er
auðvitað til marks um fordóma.“
Anna: „Við hjónin kynntumst mörgum Mósambíkum. Við höfum gaman af
fólki og það skiptir miklu, þegar farið er
á framandi slóðir eins og til Afríku. Fólk
verður að vera tilbúið að umgangast
fólk, sem við fyrstu sýn virðist gjörólíkt.

Ef ekki, þá er hættan sú að einangrast.
Það er vel hægt að vera í Mósambík án
þess að kynnast nokkrum Mósambíka. Í
Afríku mynda útlendingarnir, starfsmenn hjálparstofnana, erlendra sendiráða og erlendra fyrirtækja oft lítil og
lokuð samfélög. Þessu var eins farið í
Mapútó. Í borginni búa 11⁄2 - 2 milljónir,
en stundum var þetta eins og þorp úti
á landi. Við vorum alltaf að hitta sama
fólkið! Til þess að njóta þess til fulls að
búa í Afríku verður maður að grípa
hvert tækifæri til þess að kynnast samfélagi innfæddra. Við vorum ekki þarna
til þess að éta hamborgara og franskar.“

Mælið þið með svona verkefnum fyrir matvælafræðinga?
Guðmundur: „Það gerum við, fyrir
matvælafræðinga og reyndar fyrir
hvern sem er. Auðvitað var námið í
matvælafræði forsenda þess að ég gat
sótt um þessa vinnu og námið nýttist
mér ágætlega. Það er helst að það hafi
vantað áfanga í portúgölsku....“

Rækjuréttur frá Mósambík
400 g rækjur, soðnar og skelflettar
Ein sítróna, kreist yfir rækjurnar
2 msk. matarolía
1 saxaður laukur
2-3 tsk. karríduft
1 msk saxað kóríander
2 saxaðir tómatar
1 bolli fiskisoð (teningur)
2 msk. smjör
2 msk. hveiti
2 litlir ananas ávextir
Olían er hituð í djúpri pönnu og
laukurinn steiktur í henni þar til
hann verður glær. Þá er karríduftinu
bætt við og það hitað í stutta
stund. Kóríander og tómötum er
blandað saman við og maukið soðið
í nokkrar mínútur. Því næst er fiskisoðinu hellt út í og maukið soðið
áfram í 15 mínútur. Smjöri og hveiti
er blandað saman og hrært smám
saman út í jafninginn til þess að
þykkja hann. Þá er rækjunum bætt
út í, rétturinn hitaður að suðu og
svo tekinn af hitanum. Ananasinn er
skorinn í tvennt eftir endilöngu og
búin til hola í helmingana með því
að fjarlægja hluta aldinkjötsins.
Holurnar eru því næst fylltar með
rækjujafningnum. Skreytt er með
kóríander og snúnum sítrónuberki
og síðan er rétturinn borinn fram.
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Lofsvert framtak á matvælasviði:

Pottagaldrar fengu Fjöregg MNÍ 2003
Matvæla- og næringarfræðafélagið
stendur árlega fyrir Matvæladegi og
hefur hann verið haldinn um miðjan
október síðustu árin. Nú er Matvæladagur MNÍ 2004 á næsta leiti
en hann verður haldinn 15. október
næstkomandi. Haldin verður ráðstefna um rannsóknir á sviði matvæla og næringar auk þess sem
Fjöregg MNÍ verður afhent fyrir lofsvert framtak á matvælasviði. Ráðstefnan er nánar kynnt á síðum 4 og
8-10 í þessu blaði.
Hefð er fyrir því að tilkynna ekki um
það hver hlýtur Fjöreggið fyrr en á ráð-

stefnunni. Því er aðeins hægt að segja
frá verðlaunahafanum frá síðasta ári í
blaðinu. Það voru Pottagaldrar sem
hlutu Fjöregg MNÍ 2003 fyrir kryddvörulínu sína og markaðssetningu
hennar. Álit dómnefndar var eftirfarandi: Pottagaldrar ehf. hafa skapað sér
sérstöðu á íslenskum matvælamarkaði
með fjölbreyttu úrvali af kryddi og
hugmyndaríkum vöruheitum og markaðsfærslu. Fyrirtækið hefur sýnt frumleika, þrautseigju í samkeppni og verið
brautryðjandi á sínu sviði hérlendis.
Það hefur oft farið nýstárlegar leiðir og
hvatt neytendur til að matreiða

skemmtilegan og hollan mat. Fyrirtækið hefur stuðlað að því að neytendur
geti stjórnað betur eigin saltnotkun
með því að hafa kryddblöndur án salts í
grænum umbúðum og kryddblöndur
með salti í gulum umbúðum. Einnig má
þess geta að saltið, sem fyrirtækið notar, inniheldur 60% minna natríum en
venjulegt salt. Þá hefur fyrirtækið gefið
framleiðslu sinni aukið gildi með því að
gefa út Galdrabók Pottagaldra, þar sem
blandað er saman uppskriftum, heilræðum og fróðleik sem eykur ánægju
við eldamennskuna.
Margar tilnefningar bárust til dóm-

nefndarinnar og stóð hún frammi fyrir
erfiðu vali. Dómnefndin vildi vekja athygli á Ljóma vörum frá Kjarnavörum
og Fiskbúðinni Fylgifiskum, auk verðlaunahafans. Ljómasmjörlíkið er eitt af
elstu og þekktustu vörumerkjum á Íslandi og hefur verið ómissandi í íslenskum eldhúsum í yfir 70 ár. Ljómasmjörlíkið hefur tekið miklum breytingum í áranna rás og er nú m.a. framleitt
án transfitusýra. Þá er einnig boðið upp
á matarolíu, þannig að þeir sem vilja

frekar olíu en smjörlíki geta haldið
tryggð við Ljómann.
Fiskbúðin Fylgifiskar fékk tilnefningu fyrir að ýta undir aukna fiskneyslu
landsmanna með því að bjóða uppá
fjölbreytta og nýstárlega rétti úr fiski.
Framtak Fylgifiska er mjög jákvætt, ekki
síst í ljósi þess að við virðumst hafa
dregið verulega úr fiskneyslu ef marka
má landskönnun Manneldisráðs frá
2002. Öll erum við hins vegar sammála
um að fiskur er hollur matur.

Það var Jón Steindór Valdimarsson, aðstoðarframkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, sem afhenti Sigfríði Þórisdóttur hjá Pottagöldrum
Fjöreggið 2003.

nýju

Benecol – fyrir þá sem vilja lækka kólesteról
Benecol er bragðgóður, náttúrulegur mjólkurdrykkur. Hann er ætlaður þeim sem vilja lækka
kólesteról, en of hátt kólesteról er einn af
stærstu áhættuþáttum kransæðasjúkdóma.
Benecol hefur slegið í gegn erlendis og er nú
framleitt af Mjólkursamsölunni.

ng

Vísindalega staðfest virkni Benecols
Fjölmargar vísindarannsóknir hafa verið gerðar
á undanförnum áratugum á áhrifum plöntustanólesters, hins virka efnis í Benecol, á magn
kólesteróls í blóði. Niðurstöður eru einróma á þá
leið að neysla þess leiði til verulegrar lækkunar
kólesteróls (sjá línurit).

inniheldur plöntustanólester sem

lækkar

Áhrif Benecols
Til að ná hámarkslækkun nægir að drekka eina
65 ml flösku á dag og má þá reikna með allt að
15% meðaltalslækkun kólesteróls þó engar aðrar
ráðstafanir séu gerðar. Mælanleg áhrif koma
fram á nokkrum vikum eftir að neysla hefst, en
kólesteról hækkar aftur sé neyslu hætt.

kólesteról

Benecol fæst í tveimur bragðtegundum, með
appelsínu og jarðarberjum, og er selt í kippum
sem innihalda sex flöskur.

Á 12 mánaða tímabili lækkaði kólesteról
um 15% í hópi fólks sem fékk stanólester
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Framleitt með einkaleyfi frá
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Matvælainaður á Íslandi

Matvælaiðnaðurinn á Íslandi er ein af stærstu undirgreinum iðnaðarins og skapar fjölda starfa vítt og
breitt um landið. Stöðugt er unnið að þróun í matvælaiðnaðinum og gegna matvælafræðingar mikil-

vægu hlutverki á því sviði. Störf þeirra eru mjög
fjölbreytt eins og kemur fram í viðtölum á þessari
síðu. Nýlega var fyrsti næringarfræðingurinn ráðinn
til starfa í matvælaiðnaði.

Bökunariðnaður:

Mikil gróska í bökunariðnaði

Sigurgeir Höskuldsson.

Kjötiðnaður:

Gæðamálin í öndvegi
Norðlenska er eitt af stærstu kjötvinnslufyrirtækjum landsins. Aðalstöðvar fyrirtækisins eru á Akureyri
en starfsstöðvar eru á Húsavík og í
Reykjavík. Gæða- og vöruþróunarstjóri fyrirtækisins er Sigurgeir Höskuldsson en hann er matvælafræðingur frá Háskóla Íslands. Að námi
loknu vann Sigurgeir hjá Rannsóknastofnun landbúnaðarins í nokkur ár
og fór síðan í alþjóðlegt meistaranám
í matvælafræði sem fór fram í fimm
háskólum í jafn mörgum löndum.
Sigurgeir er borinn og barnfæddur á
Húsavík og þar bauðst honum starf eftir meistaranámið. „Ég var ráðinn sem
matvælafræðingur hjá Kaupfélagi Þingeyinga og Fiskiðjusamlagi Húsavíkur.
Hugmyndin var að flytja þekkingu á
notkun hjálparefna frá kjötiðnaði til
fiskiðaðar og tækniþekkingu frá fiskiðnaði til kjötiðnaðar. Það varð hins
vegar fljótlega allt of mikið starf að
vinna hjá tveimur matvælafyrirtækjum
svo ég fluttist alfarið til Kjötiðju KÞ.
Verkefnin voru fjölbreytt, bæði verkefnastjórnun og vöruþróun þar sem við
þróuðum ýmsar kjötvörur.“
Norðlenska varð til við sameiningu
Kjötiðnaðarstöðvar KEA, Bautabúrsins
og Kjötiðju KÞ og seinna bættist Goði
við. Sigurgeir vann við að sérhæfa kjötvinnslurnar
og gera framleiðsluna
markvissari. Hann segir að fyrirtækið
hafi sett gæðamálin í öndvegi og til
lengri tíma litið skipti sú stefna miklu
máli. „Nú hef ég yfirumsjón með gæða-

málum og vöruþróun. Í þessu sambandi
er gæðakerfið lykilatriði en það var
mikið verk að koma því saman. Framleiðslan er öll skilgreind allt frá slátrun
til pylsu í neytendaumbúðum. Við höfum aukið tæknistigið í okkar starfseiningum mjög mikið en helst ber að
nefna tvær nýjar úrbeiningarlínur frá
Marel sem annarsvegar eru sérhæfðar
fyrir lambakjöt og hinsvegar fyrir
nauta- og svínakjöt. Þessar línur hafa
reynst okkur mjög vel en með þeim
hafa gæði hráefnisins aukist til muna
og rekjanleikamerkingar eru orðnar
eins og best gerist í heiminum. Við
erum að framleiða nokkur hundruð
vörunúmer fyrir mjög lítinn markað.
Þetta þýðir að vinnslan þarf að vera
mjög sveigjanleg án þess að það komi
niður á framleiðslugetu eða gæðum..“
Sigurgeir segir að matvælafræðinámið hafi nýst honum vel í starfi.
„Bæði fræðilega námið og það hagnýta
um vinnslueiginleika hráefna hafa skipt
máli. Alþjóðlega meistaranáminu var
ætlað að flétta saman kennslu í almennri matvælafræði, verkfræði, vöruþróun og markaðsmálum og það hefur
komið sér mjög vel. Fyrirtæki á Íslandi
eru frekar smá á alþjóðlegan mælikvarða og því ekki mikið um sérhæfingu í störfum. Fólk þarf að axla ábyrgð
á mörgum sviðum og kemur þá mikil
breidd í námi og víðtæk reynsla sér vel.
Þeir sem vilja kynna sér þetta nám geta
farið inn á heimasíðuna www.eurmscfood.nl.“

Iðunn Geirsdóttir er matvælafræðingur hjá Myllunni-Brauð hf. Hún
lauk B.S. prófi í matvælafræði haustið 1998. Með náminu starfaði hún
við rannsóknar- og þróunarstörf hjá
Íslenskum fjallagrösum, aðallega við
skoðun á útdrætti virkra efna úr íslenskum jurtum.
„Árið 1998 hóf ég störf hjá Myllunni - Brauð hf. Þá var verið að byggja
upp markvissa vöruþróun sem ég tók að
mér að leiða fyrstu árin en síðastliðin
tvö ár hef ég gegnt stöðu gæðastjóra.
Þessi sex ár hafa verið mjög viðburðarrík og þau verkefni sem ég hef unnið að
innan Myllunnar hafa verið mjög fjölbreytt og gefandi. Umhverfið er mjög
lifandi og síbreytilegt og samstarfsfólkið frábært.
Mikil gróska hefur einkennt starfsemi Myllunnar eins og svo margra
annarra íslenskra iðnfyrirtækja. Við
höfum verið dugleg að koma með nýjungar á markaðinn og má þar nefna
sem dæmi Vinarkökur, Brallarabrauð og
Fitty brauð. Myllan er sífellt vaxandi í
þróun, framleiðslu og þjónustu á forbökuðum og forhefuðum vörum og
höfum við náð þar góðum árangri. Þar
hefur menntun mín komið að góðum
notum. Myllan hefur reynt að fylgja
þróuninni og mæta kröfum markaðsins

og m.a. fengið lífræna vottun á framleiðslu einnar tegundar brauðs en því
miður var sú vara ekki lengi á markaði.
Helsta markmið Myllunnar er að
veita góða þjónustu og tryggja stöðug
gæði þeirra vara sem við höfum á
boðstólum. Við höfum verið að ganga
sífellt lengra í því að þjóna kröfum
neytenda um heilsusamleg matvæli,
erum t.a.m. að færa okkur meir og meir
yfir í notkun á matarolíu í stað hertrar
feiti og tel ég það stórt framfaraskref.
Þetta krefst þó mikillar vinnu og tilraunastarfsemi en þar nýtist þekking
mín sem matvælafræðings mjög vel.“
Iðunn segir að dagleg störf hennar
hjá Myllunni séu mjög fjölbreytt.
„Gæðastjórnunarstarfið felst meðal
annars í því að halda utan um gæðahandbók fyrirtækisins, sinna samskiptum við opinbera aðila og innlenda og
erlenda birgja, taka saman staðla fyrir
framleiðslu, sinna daglegu gæðaeftirliti, áhættugreiningu, ráðgjöf í vöruþróunarverkefnum, kynningarmálum og
loks fræðslu til starfsmanna og viðskiptavina. Við bjóðum meðal annars
upp á námskeið fyrir þau fyrirtæki sem
eru að kaupa af okkur vörur sem bakaðar eru á staðnum hjá kaupanda.
Ég hef setið í stjórn matvælahóps
Stjórnvísis frá því í maí 2003, það er

gaman að segja frá því að matvælahópur Stjórnvísis (http://www.stjornvisi.is/) fékk viðurkenningu fyrir vel
unnin störf á aðalfundi félagsins sem
haldinn var í maí síðastliðnum og erum
við í stjórninni afskaplega stolt af því.
Stjórnvísi er mjög góður vettvangur til
þess að fylgjast með hver þróunin er í
gæðamálum og eins til þess að fræðast
um hvað önnur fyrirtæki eru að gera í
gæðastarfi til þess að tryggja gæði og
öryggi sinnar framleiðslu. Ég hvet því
alla sem starfa að gæðamálum innan
matvælageirans að ganga til liðs við
okkur og vera duglega að nýta sér þá
fræðslu sem er í boði.
Nýverið tók ég að mér þáttarstjórn
á Létt 96,7 ásamt Ágústu Johnson er
þar erum við með þáttinn Hreyfing og
næring á hverjum laugardagsmorgni á
milli kl. 10-11. Við Ágústa eigum það
sameiginlegt að hafa brennandi áhuga
á öllu sem viðkemur heilbrigðu líferni
og eru megin markmið þáttarins að
fjalla um mikilvægi reglulegrar hreyfingar og heilnæms og fjölbreytts
mataræðis. Við byggjum ái ráðleggingum Lýðheilsustöðvar um mataræði og
viljum breiða út boðskapinn, sem vonandi skilar sér til sem flestra. Ljóst er
að umfjöllunarefnin eru óþrjótandi og
af nógu að taka.“

Iðunn Geirsdóttir ræðir við bakara hjá Myllunni-Brauð.

Drykkjarvörur:

Íslenski bjórinn nýtur nálægðarinnar við markaðinn
Vífilfell er stærsti gosdrykkjaframleiðandi landsins og er fjöldi starfsmanna um 230. Framleiðsluvörur fyrirtækisins eru ekki aðeins gosdrykkir
heldur einnig bjór, ávaxtadrykkir og
vatnsdrykkir. Mestur hluti framleiðslunnar er í Reykjavík en öll framleiðsla
fyrirtækisins á bjór og gosdrykkjum í
glerflöskum fer fram á Akureyri. Vífilfell hefur einnig hafið innflutning á
sterkum og léttum vínum frá ýmsum
heimsálfum. Fjórir matvælafræðingar
starfa hjá fyrirtækinu í Reykjavík og
tveir á Akureyri.
Baldur Kárason matvælafræðingur
er sérfræðingurinn á bak við bjórframleiðsluna á Akureyri. Hann var beðinn
um að útskýra framleiðsluna á íslenska
bjórnum. „Bjórinn er búinn til úr vatni,
möltuðu byggi, humlum og geri. Hreint
og gott vatn er algjört grundvallarskilyrði fyrir framleiðslu á góðum bjór. Íslenska vatnið hentar mjög vel til bjórgerðar og er það laust við ýmis meng-

unarefni sem geta verið vandamál í
sumum löndum. Íslenski bjórinn nýtur
nálægðarinnar við markaðinn því bjór
er þeirrar náttúru að hann er bestur
strax eftir að framleiðsluferlinu lýkur.
Þegar bjórinn er ferskur fær samspil
bragðeiginleika maltsins, humlanna og
bragðefna úr gerjuninni notið sín.“
Þótt bjórinn sé mikilvægur þarf
Baldur einnig að sinna annarri framleiðslu. „Ég hef umsjón með gæðamálum og framleiðslumálum og vöruþróun
er einnig á minni könnu. Núna erum
við að taka í notkun tvöfalt stærri gerjunartanka fyrir bjórinn og í svona tilfellum er alltaf heilmikil vinna við að
laga framleiðsluna að breyttum aðstæðum. Nú síðast var verið að lagfæra tölvustýringarnar fyrir hita og
þrýsting í tönkunum. Sífellt meiri kröfur eru gerðar varðandi gæði vörunnar
og því er gæðakerfið okkar mjög mikilvægt. Það þarf að gera ýmsar mælingar
á bjórnum og gosinu og mikið er lagt

Baldur Kárason.

upp úr stöðlun á mælitækjum og rekjanleika á öllum skráningum. Við gerum
mælingar á sykri, alkóhóli, lit, tærleika

og biturleika. Sérstakur skynmatshópur
tekur að sér að meta bragðgæði og
leita að bragðgöllum. Margir hafa sýnt

áhuga á að komast í þennan hóp en við
tökum aðeins fáa útvalda. Einnig þurfum við að gera örverumælingar til að
fylgjast með hreinlæti.“
Vífilfell framleiðir nokkra drykki
samkvæmt samningi við Carlsberg og
Coca Cola fyrirtækið. „Þessir aðilar gera
miklar kröfur í gæðamálum og þurfum
við því að standa skil á gæðaskýrslum
auk þess sem fylgst er með mælingunum okkar og sýni tekin af íslenskum
markaði án okkar vitundar.“
Baldur segir að starfið hjá Vífilfelli
sé fjölbreytt og krefjandi og menntunin
sem hann aflaði hafi nýst mjög vel.
„Ég fór í sérnám í bruggun við Heriot
Watt háskólann í Edinborg. Það lá mjög
beint við þar sem ég fékk matvælafræðinámið við Háskóla Íslands að fullu
metið. Það eru reyndar fáir háskólar í
Evrópu sem kenna bruggunarfræði.
Námið í Edinborg var bæði fræðilegt og
hagnýtt og hentaði mér mjög vel.“
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Grænmeti, ávextir og korn:

KYNNING

Í hverju felst hollustan?
Hollusta grænmetis og ávaxta er ótvíræð eins og fjölmargar rannsóknir
sýna. Rífleg neysla þessara matvæla
virðist minnka líkur á mörgum alvarlegum sjúkdómum, þar á meðal ýmsum tegundum krabbameina, hjartaog æðasjúkdómum og offitu. Í grænmeti og ávöxtum eru ýmis hollefni
sem geta hjálpað líkamanum til að
viðhalda góðri heilsu. Sum þessara
efna eru andoxunarefni sem hamla
gegn óæskilegri oxun í líkamanum en
talið er að oxun eigi þátt í framgangi
ýmissa sjúkdóma og öldrunar.
Plöntuhollefni eru ekki aðeins í
grænmeti og ávöxtum. Sum þessara
efna mælast einnig í korni. Plöntuhollefni eru oft í mestu magni næst hýði
kornsins en hýðið er mikilvægur trefjagjafi. Bygg er nú ræktað á Íslandi með
góðum árangri en erlendar rannsóknir
hafa sýnt að í byggi eru hollefni og mikið af vatnsleysanlegum trefjaefnum sem
geta lækkað blóðkólesteról.
Hollefni í grænmeti, ávöxtum og
korni eru fjölmörg og magn þeirra er
mismunandi eftir tegundum. Það sama
á við um magn næringarefna eins og
vítamína. Það er því mikilvægt að borða
fjölbreytt úrval grænmetis, ávaxta og
korns. Litsterkt grænmeti er oft auðugt
af hollefnum og vítamínum. Taka má
tómata sem dæmi, rauða litarefnið í
tómötunum heitir lýkópen, en það er
öflugt andoxunarefni. Talsverðan tíma
þarf til að lýkópen myndist í tómatnum
og því er forvitnilegt að velta fyrir sér
ferlinu frá fræi til afurðar.

Benecol í
baráttunni
við kólesteról

Ljósmynd: Sigríður Kristín Birnudóttir.

Ljósmynd: Sigríður Kristín Birnudóttir.

Hvað tekur langan tíma að
framleiða tómata?

sér stað í grænmetisframleiðslu á Íslandi.

Bóndinn sáir tómatafræjum milli jóla og
nýárs í gróðurhúsi og síðan tekur við
forræktun eða uppeldi á tómatplöntum.
Um miðjan febrúar þarf að flytja plönturnar og er þeim plantað í gróðurhúsinu þar sem þær hafa rými og skilyrði til
vaxtar. Fyrsta tómatuppskeran kemur
svo í apríl og sömu plönturnar skila
uppskeru fram í byrjun nóvember. Til
þess að koma ferskum íslenskum
tómötum á markað allt árið þarf því að
sá til nýrra plantna tvisvar á ári, þ.e. um
jólaleytið og svo aftur á miðju sumri.
Það er því mikil vinna í gangi í gróðurhúsunum nánast allt árið. Til þess að
þetta sé hægt þarf að nota raflýsingu
við ræktunina allt að 18 tíma á sólarhring í skammdeginu. Notkun raflýsingar er dæmi um þá þróun sem hefur átt

Á Garðyrkjuskóla ríkisins á Reykjum við
Hveragerði eru gerðar tilraunir með
ræktun grænmetis við íslenskar aðstæður. Nú eru í gangi tilraunir með tvær
nýjar tegundir, batavíasalat og kúrbít,
og standa vonir til að þetta grænmeti
verði framleitt á Íslandi á næstu árum.
Rannsóknastofnun landbúnaðarins hefur um árabil stundað rannsóknir á ræktun byggs og hefur ræktun þess nú aukist verulega frá því sem áður var. Byggið
er nýtt sem skepnufóður en Eymundur
Magnússon í Vallanesi selur nú afurðir
úr byggi til manneldis.
Ekki er nóg að þróa ræktunina heldur þarf að huga að gæðum vörunnar allt
frá uppskeru og þar til hún kemur á

borð neytenda. Hjá Matvælarannsóknum Keldnaholti hefur verið unnið að
verkefnum sem stuðla að bættum gæðum grænmetis. Boðið er upp á námskeið
um meðferð grænmetis og hafa verslunarkeðjur nýtt sér þá fræðslu. Einnig hefur verið unnið að því að kanna magn
hollefna í íslensku grænmeti.
Aðstæður til ræktunar grænmetis á
Íslandi eru um margt sérstakar. Lítið er
hér um skaðvalda og því er hægt að
komast hjá notkun varnarefna að miklu
leyti. Einnig hafa lífrænar varnir mikið
verið notaðar. Ræktunartími margra
grænmetistegunda hér á landi er langur
en þessi langi tími getur einmitt verið
meðal þeirra þátta sem skila bragðmiklu
grænmeti sem er auðugt af hollefnum
og vítamínum.

Hvaða þróunarvinna er í gangi?

Benecol er náttúrulegur mjólkurdrykkur sem ætlaður er þeim sem
vilja lækka kólesteról í blóði.
Kólesteról er ein tegund blóðfitu
og gegnir ýmsum mikilvægum hlutverkum í líkamanum. Ef kólesterólmagn í blóði eykst umfram þörf
getur það valdið æðakölkun og
kransæðasjúkdómum. Æskilegt að
heildarkólesteról í blóði sé undir 5
mmól/l og allt yfir 6 mmól/l telst
hátt kólesteról.
Benecol er skrásett vörumerki
fyrir vörur sem innihalda ákveðna
gerð plöntustanólesters, en rannsóknir hafa sýnt að hann hefur áhrif
til lækkunar kólesteróls í blóði. Þessi
plöntustanólester var framan af
einkum notaður í smjörlíki ýmiss
konar en nú nýverið hafa einnig
komið fram léttari afurðir með
plöntustanólester, til að mynda
jógúrtdrykkir á borð við þann sem
MS hefur nú hafið framleiðslu á
undir vörumerkinu Benecol.
Meðal þess sem ráðlagt er til að
lækka kólesteról er að stilla fituneyslu í hóf, velja frekar mjúka fitu
en harða og neyta grænmetis,
ávaxta og grófs kornmetis í ríkum
mæli. Benecol frá MS er sýrð undanrenna sem inniheldur 5%
plöntustanól, og hentar vel í baráttunni gegn kólesteróli sem hluti af
fjölbreyttu mataræði.

Lífrænt ræktaðar vörur
KYNNING
bættu
kalki.
Drykkurinn er
sérlega bragðgóður og frískandi.
Hann
kemur í 500ml
plastflöskum
með endurlokanlegum tappa
og er mælt með
að geyma hann
í kæli eftir að
hann er opnað-

góðar með smjöri eða áleggi en einnig
frábær kostur t.d. með súpum. Nú þegar allir tala um hollustu er markaðssetning kartöflukökunnar á hárréttu
augnabliki og gott innlegg í þá umræðu.“
Kartöflukökurnar frá Drangabakstri
fást í helstu matvöruverslunum.

Karon ehf. flytur inn Hetsal Aloe
drykkinn frá fyrirtækinu Woongjin í
Suður Kóreu. Drykkurinn fæst í flestum
apótekum og í verslunum Hagkaupa,
nú á kynningartilboði á 199 kr.

Maður lifandi
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– nýr staður í Borgartúni
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Maður lifandi er nýr staður í
Borgartúni 24 í Reykjavík er samanstendur af heilsuvöruverslun, matstofu og fræðslumiðstöð. Þar verður
boðið upp á námskeið fyrir almenning
sem tengist bættri heilsu svo og
ráðgjöf.
Sérstaða þessa staðar felst í því að
á einum og sama staðnum er boðið
upp á gott úrval af hollri matvöru og
bætiefnum, tilbúna heilsurétti, sem hægt er að borða á staðnum, taka með í vinnuna eða heim, svo og markvisst kynningar- og fræðslustarf, þar sem fjallað er um
hollustu og bætta líðan. Þetta er nýjung á Íslandi en sambærilegar miðstöðvar hafa
verið að ryðja sér til rúms víða í Evrópu og Bandaríkjunum.
Hugmyndafræði Maður lifandi byggir á breytingum sem orðið hafa í samfélaginu og tengjast aukinni áherslu á bætta heilsu, aukinni tíðni lífsstílssjúkdóma og
ofnæmis, lengri vinnutíma og álags og aukinni þörf fyrir að geta matreitt fljótt og
auðveldlega heilsusamlegan mat fyrir alla fjölskylduna á sanngjörnu verði.

ÐI

Nú fæst nýr drykkur á markaðinum,
fyrstur sinnar tegundar á Íslandi. Þetta
er frískandi Aloe Vera drykkur með aldinkjöti úr Aloe Vera plöntunni og við-

ur.

AG

Hetsal Aloe
Vera drykkur

SM

Drangabakstur ehf. hóf nýlega framleiðslu á kartöflukökum sem eru lagaðar samkvæmt 100 ára gamalli uppskrift. Auðunn Herlufsen, eigandi fyrirtækisins segir að uppskriftin hafi upphaflega orðið til hjá langömmu hans á
Ströndum en í þá daga hafi t.d. smjörlíki og ger verið afar fáséð og egg verið
árstíðarbundin þannig að í uppskriftinni sé ekkert af þessu.
„Það góða við kökurnar er að þær
eru hollar, fitulausar og innihalda engin
aukefni, það sem margir leita að í dag.
Þær eru góður kostur í staðinn fyrir
venjulegt brauð en margir eru einmitt
farnir að sneiða hjá brauði í dag og
gjarnan af þeirri ástæðu að þeir þola
ger og aukaefni illa. Sjúkrahúsin kaupa
þessar kökur einmitt vegna hollustunnar. Einnig hafa margir grunnskólar tekið
þær í mötuneyti sín og ég hef heyrt að
krakkarnir séu yfir sig hrifnir af þeim,“
sagði Auðunn.
Sverrir Halldórsson matreiðslumeistari er einn af þeim sem heillaðist
af kökunum. ,,Þetta er eitt af betri
leyndarmálum í íslenskri matargerð.
„Mér finnst kartöflukökurnar góður og
hollur kostur. Þær eru bragðgóðar og

Nýtt á markaði:
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26 – MATUR ER MANNSINS MEGIN

Hvað er glýkemíustuðull matvöru?
– eftir Elvu Gísladóttur doktorsnema og Ingu Þórsdóttur prófessor
Hugtakið glýkemíustuðull (á ensku
glycemic index) var þróað af prófessor David Jenkins og samstarfsmönnum hans í Kanada. Glýkemíustuðull
er mælikvarði sem notaður er til að
raða kolvetnaríkum matvælum eftir
því hve mikið og lengi þau hækka
blóðsykur á næstu tveimur klukkustundum eftir máltíð. Stórar faraldsfræðilegar rannsóknir benda til þess
að mataræði með lágum glýkemíustuðli og svokallaðri lágri glýkemíuhleðslu (reiknuð út frá stuðlinum)
geti hjálpað við stjórnun sykursýki og
dregið úr líkum á algengum sjúkdómum eins og insúlínóháðri sykursýki og hjartasjúkdómum og jafnvel
ákveðnum tegundum krabbameins.
Þetta hefur sést fyrst og fremst
meðal hópa fólks sem telst of þungt
eða of feitt.

Hvernig er glýkemíustuðull mældur
Þegar mæla á glýkemíustuðul er farið
eftir staðlaðri aðferð þar sem fólki, sem
kemur til rannsóknar fastandi að
morgni dags, er gefið það magn af
matvörunni sem prófa á sem gefur nákvæmlega 50 grömm af kolvetnum.
Styrkur glúkósa er síðan mældur í blóðsýnum með reglulegu millibili í tvær
klukkustundir og fylgst með því hvernig
blóðsykurinn hækkar og lækkar síðan.
Gildin eru síðan notuð til að reikna út
svokallað flatarmál undir grafi.
Ef til dæmis á að mæla glýkemíustuðul fyrir sólkjarnabrauð þá eru gefin
122 grömm af sólkjarnabrauði en það
er það magn sem gefur nákvæmlega 50
grömm af kolvetnum. Síðan eru teknar
blóðprufur með ákveðnu millibili næstu
tvær klukkustundirnar og flatarmál
undir grafi reiknað út.

Við hvað er miðað?
Sama fólk kemur öðru sinni, einnig
fastandi, og er gefið 50 grömm af kolvetnum á formi hreins glúkósa. Hvítt
brauð hefur einnig verið notað til viðmiðunar en algengast er að nota
glúkósa. Glýkemíustuðull sólkjarnabrauðs er því næst reiknaður með því
að deila flatarmáli undir grafinu fyrir
matvöruna með flatarmálinu undir
grafinu fyrir viðmiðunarvöruna. Lokatalan, glýkemíustuðull fyrir sólkjarnabrauð, er svo meðaltal mælinga á fólki
sem hefur tekið þátt í rannsókninni.

Ljósmynd: Þórdís Ágústsdóttir, ljósmyndari Landspítala-háskólasjúkrahúss.

magn til þess að fá þau 50 grömm af
kolvetnum sem eru nauðsynleg til að
mæla glýkemíustuðul. Til dæmis má
nefna að í algengum skammti af blaðsalati, 10-20 grömmum, er innan við 1
gramm kolvetna og er því ekki gefinn
stuðull fyrir blaðsalat. Á sama hátt er
ekki gefinn stuðull fyrir soðna ýsu, því
ýsa inniheldur engin kolvetni.

Eru tengsl milli
glýkemíustuðuls og heilsu?
David Jenkins og Thomas Wolever í
Kanada hafa rannsakað þetta um árabil
ásamt Jenny Brand Miller hjá Háskólanum í Sydney. Heilsufarsleg áhrif til
tiltölulega skamms tíma hafa verið
skoðuð og sýnt jákvæðar niðurstöður
mataræðis með lágan glýkemíustuðul.
Harvard School of Public Health í
Boston, undir stjórn prófessors Walter
Willetts, hefur verið leiðandi á sviði
faraldsfræðilegra rannsókna á því hvort
tengsl séu milli glýkemíustuðuls,
mataræðis og heilsu. Í þessum rannsóknum hafa áhrif glýkemíuhleðslu
mataræðis, sem tekur tillit til
skammtastærðar og heildarkolvetnamagns, reynst vera mikil.
Flestar rannsóknir á þessu sviði hafa
sýnt að þeir sem neyta matvara með
lágum glýkemíustuðli, eða glýkemíuhleðslu, eigi síður á hættu að fá algenga sjúkdóma eins og sykursýki,
hjartasjúkdóma og ákveðin krabbamein, en þeir sem neyta matar með
háum glýkemíustuðli, eða glýkemíuhleðslu. Áhrif hafa sést meðal þeirra
sem eru of þungir eða of feitir, en
áhrifin eru hverfandi meðal fólks innan

Hvað er hár og lágur
glýkemíustuðull?

marka kjörþyngdar. Einnig voru jákvæð
heilsufarsleg áhrif meiri ef mataræðið
innihélt mikið af trefjaefnum og lítið af
harðri fitu. Meðal merkra rannsókna á
þessu sviði eru athuganir David Ludvigs
við Harvard á of þungum og feitum
börnum, sem líkt og fleiri hafa sýnt
sérlega óæskileg áhrif fljótandi sykurs á
þyngdarþróun barna, en það undirstrikar slæm heilsufarsleg áhrif sætra gosdrykkja.

Hvaða erfiðleikar eru við notkun glýkemíustuðuls?
Hafa ber þó í huga að það er ekki einfalt mál að gera samanburð á mataræði háu eða lágu í glýkemíustuðli þar
sem erfiðara getur reynst að meta
glýkemíustuðul í samsettum máltíðum
heldur en að mæla hann fyrir einstök
matvæli. Til dæmis geta matvæli sem
meltast hægt, eins og salat með sýrðum rótarávöxtum og káli, hægt á meltingu matvæla sem meltast hraðar, eins
og til dæmis franskbrauðs. Ekki er því

hægt að áætla glýkemíustuðul, eða
glýkemíuhleðslu, samsettra máltíða
með fullri vissu.
Ákveðin trefjaefni, fita, prótein og
sýrustig geta haft áhrif á meltingarhraða og glýkemíustuðul eftir máltíð.
Danskar athuganir á notkunarmöguleikum glýkemíustuðuls hafa leitt til
þess að tiltæk gildi yfir stuðul matvæla
og útreiknaður glýkemíustuðull mataræðis í Danmörku gefa ekki raunsanna
mynd af því sem gerist í líkamanum og
eru ekki nothæf til ráðlegginga um
hollt mataræði. Þetta ósamræmi við
bandarísku, kanadísku og áströlsku
rannsóknirnar getur stafað af því að
dönsku rannsóknirnar höfðu fáa eða
enga einstaklinga sem höfðu mataræði
með verulega lágan glýkemíustuðul,
auk þess sem stuðst var við mælingar á
erlendum matvælum í sumum tilfellum
og ekki dönskum.
Annað sem benda má á að valdi
erfiðleikum við notkun glýkemíustuðuls
er að lágt og flatt graf yfir blóðsykur-

Dæmi um matvörur með lágan glýkemíustuðul
All bran
Baunir
Brún hrísgrjón
Hafragrautur
Heilkorna, óseytt rúgbrauð
Bygg
Súrmjólk
Jógúrt

Poppkorn
Pasta eldað á réttan hátt (ekki ofeldað!)
Bókhveiti
Perur
Epli
Plómur og fleiri ávextir
Mjólk

Munið að mörgu grænmeti er ekki gefinn glýkemíustuðull vegna þess hve lítið
er af kolvetnum í venjulegum skammti, grænmeti er mjög holl matvara og ættu
flestir því að auka hlut þess í daglegri fæðu.

Er verið að nota glýkemíustuðul
í ráðleggingum til sjúklinga eða
almennings?
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO)
gaf út skýrslu árið 1998 þar sem
glýkemíustuðull er sagður vera nytsamlegt tæki til að meta áhrif matar á
blóðsykurinn. Sykursýkisamtök Evrópu
og Kanada mæla með því að sykursjúkir
séu fræddir um glýkemíustuðul og að
þeim sé ráðlagt að leggja áherslu á
matvörur með lágan stuðul. Á hinn
bóginn hafa sykursýkisamtök í Bandaríkjunum ekki mælt með notkun stuðulsins enn.
Rannsóknastofa í næringarfræði,
Inga Þórsdóttir í samvinnu við Laufeyju
Steingrímsdóttur hjá Lýðheilsustöð,
stóð fyrir norrænni málstofu í Noregi
fyrr á þessu ári þar sem sérfræðingar
fjölluðu vítt og breitt um mikilvægi
glýkemíustuðuls fyrir heilsu. Niðurstöður fundarins voru á þá leið að ráðleggingar á mataræði með lágum glýkemíustuðli sé þýðingarmest fyrir of þunga
og feita einstaklinga (með líkamsþyngdarstuðul yfir 25kg/m2) þar sem
þessir einstaklingar gætu verið með
undirliggjandi insúlínónæmi sem er oft
fylgifiskur ofþyngdar og offitu. Í framhaldi af þessu var einnig ákveðið að
rannsóknastofa í næringarfræði stæði
fyrir samnorrænu verkefni um glýkemíustuðul og -hleðslu, ef fjármögnun
fæst. Mæla þarf stuðul staðbundinna
matvæla sem hægt er síðan að nota til
frekari rannsókna á áhrifum glýkemíustuðuls og glýkemíuhleðslu á heilsu á
Norðurlöndum.

Hvað hefur áhrif á glýkemíustuðul (GS) matvöru?

Ef viðmiðunargildinu fyrir glúkósa er
gefið 100 þá er miðað við eftirfarandi:
• Lágur glýkemíustuðull = 55 eða
minna
• Miðlungs glýkemíustuðull = 56 - 69
• Hár glýkemíustuðull = 70 eða meira

Gerð sterkju og
gerð trefjaefna

Matreiðsla

Amylósi: =>lægri GS,
Amylópektín: =>hærri GS

Meiri matreiðsla
= hærri GS

Meiri vinnsla
= hærri GS

Meiri fita í matvöru
= lægri GS

Sýra í matvörum
= lægri GS

Er öllum matvörum gefinn
glýkemíustuðull?

Vatnsleysin trefjaefni
minnka GS
Við matreiðslu bólgna
sterkjumólikúlin út,
þetta gerir sterkjuna
auðmeltari

Vinnsla getur
hækkað GS

Fituinnihald vöru
breytir því hversu
hröð meltingin er

Sýra í matvörum getur
hægt á meltingunni
sem þýðir minni
hækkun á blóðsykri

Svarið er nei. Þegar rætt er um glýkemíustuðul er mikilvægt að hafa í huga að
einungis er hægt að mæla það í matvörum sem innihalda talsvert magn
kolvetna en oftast er miðað við að varan innihaldi að minnsta kosti 15
grömm af kolvetnum í algengum
skammti af vörunni. Glýkemíustuðull er
því ekki mældur í kolvetnasnauðum
matvörum eins og kjöti, fiski, eggjum,
ostum og mörgu grænmeti. Þetta er í
fyrsta lagi vegna þess að óþarfi er að
mæla svörun sem ekki er búist við, og í
öðru lagi vegna þess að þar sem þessar
matvörur innihalda lítið eða ekkert
magn kolvetna í venjulegum skammti
af vörunni þá þyrfti að borða óheyrilegt

styrk getur gefið sama gildi og hátt og
hvasst graf, en ferlin hafa mismunandi
heilsufarsleg áhrif þar sem hátt og
hvasst graf er tilkomið vegna hraðrar
meltingar og innspýtingar glúkósa í
blóðið og kröftugrar insúlínsvörunar. Ef
matvælin væru svo gefin of þungu fólki
með skert sykurþol væri þol fyrir matvælinu sem meltist hraðar mun verra.
Á þessu sést að ekki eru öll kurl
komin til grafar og er frekari rannsókna
þörf á þessu sviði bæði til að mæla
glýkemíustuðul staðbundinna matvæla,
og gera faraldsfræðilegar rannsóknir á
heilsufarsáhrifum mataræðis með lágan stuðul og glýkemíuhleðslu. Ekki hafa
verið gerðar margar klínískar íhlutandi
rannsóknir á tengslum glýkemíustuðuls
eða glýkemíuhleðslu og heilsufarsþáttum. Þetta þarf því að skoða betur í
framtíðinni.

Erfiðara að melta amýlósa
heldur en amýlópektín

Vatnsleysin trefjaefni geta
hægt á tæmingu maga
og meltingu

Vinnsla

Fituinnihald

=>Matreiðsla getur oft =>Matvörur sem eru =>Matvörur með
hækkað GS, t.d. hefur
mikið unnar hafa
hærra fituinnispagettí sem er soðið
hærri GS, t.d. eru
hald hafa
í 20 mínútur lægri GS
ýmis morgunkorn
lægri GS*
en spagettí sem er
með GS allt að
soðið í 40 mínútur.
85-90 meðan
hafragrautur
hefur GS um 50

Sýruinnihald

=>Matvörur sem
innihalda sýru
eru með lægri GS

* Athugið: Þetta sýnir að matvörur með lágan GS eru ekki alltaf þær sem eru heilsusamlegastar. T.d eru franskar kartöflur með lægri glýkemíustuðul heldur en bakaðar kartöflur.

Hvernig er best að nýta sér
glýkemíustuðul?
Þrátt fyrir allt er tiltölulega auðvelt er
að setja saman máltíðir með lágum eða
miðlungsháum glýkemíustuðli án þess
að þurfa að velta því of mikið fyrir sér
hvaða stuðull hver matvara hefur. Til
eru einföld ráð til þess að lækka
glýkemíustuðul máltíðar og er mikilvægt að borða fjölbreytt.

Einföld ráð:
1) Velja a.m.k. eina matvöru með
lágum glýkemíustuðli í hverri
máltíð
2) Skipuleggja máltíðir út frá matvörum með lágum stuðli
3) Auka hlut ávaxta og grænmetis í
mataræðinu vegna trefjanna
4) Bæta fitulitlum mjólkurvörum við
máltíðir
5) Velja frekar ferskar afurðir heldur
en unnar
6) Velja trefjaríkar matvörur, t.d.
velja gróf brauð frekar en hvít.
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