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Matvæladagur MNÍ 2012

Matvælaöryggi og neytendavernd – Hvar liggur ábyrgðin?

radgjof@matis.is

Grand Hótel Reykjavík 16. október 2012

Hvernig stendur þitt fyrirtæki varðandi
örverufræðileg viðmið?
Matís rekur stærstu faggildu matvælarannsóknastofu landsins.
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Matvæladagur MNÍ 2012

Matvælaöryggi og neytendavernd
Hvar liggur ábyrgðin?
Grand Hótel Reykjavík 16. október 2012, kl. 13:00-17:00
12:00 – 13:00

Skráning, veggspjalda- og vörukynningar

13:00 – 13:30

Ávarp formanns MNÍ
Setning & kynning á efni dagsins

Herdís Maríanne Guðjónsdóttir,
Formaður MNÍ.

Ávarp ráðherra
		

Steingrímur J. Sigfússon
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra

Afhending Fjöreggsins
		

Orri Hauksson,
Framkvæmdastj. Samtaka iðnaðarins.

13:30 - 13:45

Upplifun neytandans;
Hverju á maður að trúa?

Brynhildur Pétursdóttir,
Fulltrúi, Ritstjóri Neytendablaðsins

13:45 – 14:05
Áhættugreining og matvælaöryggi
		

Jón Gíslason,
Forstjóri Matvælastofnunar (MAST)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu
hlutverk í áhættumati og samstarfi ríkja
		

Dr. Stef Bronzwaer, MD, MPH, PhD
Yfirmaður Advisory Forum & Scientific Cooperation deildar
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu

14:05 – 14:45

14:45 – 15:15

Kaffihlé

Veggspjalda- og vörukynningar

15:15 – 15:55
Ábyrgð matvælafyrirtækja
		
		
		
		
		

Valgerður Ásta Guðmundsdóttir,
Ráðgjafi Rannsóknarþj. Sýni ehf.
Jón Magnús Jónsson, bústjóri Reykjum
Heiða Björg Hilmisdóttir, deildarstjóri
Fríða Rún Þórðardóttir, næringarráðgjafi
Eldhús – Matsalir, Landspítali

15:55 – 16:10
Upplýsingaflæði til neytenda
		

Ingibjörg Gunnarsdóttir,
Prófessor í næringarfræði, HÍ

16:10 – 16:40

Ábyrgð fjölmiðla og fyrirtækja
Viðbrögð við áföllum og krísum

Þorsteinn G. Gunnarsson,
Almannatengill hjá Kom

16:40 – 16:50

Neytandinn, síðasti hlekkurinn

Jónína Stefánsdóttir,
Fagsviðsstjóri, Matvælastofnun

16:50 – 17:00

Samantekt og ráðstefnuslit

Sveinn Margeirsson, fundarstjóri

Fundarstjóri:

Sveinn Margeirsson, forstjóri Matís

Þátttökugjald:

7.000 kr. 3.500 kr fyrir nemendur.

Skráning á www.mni.is til kl. 24:00 mánudaginn 15. október, eftir það á staðnum.

Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands (MNÍ) var stofnað árið 1981. MNÍ er
fagfélag matvælafræðinga, næringarfræðinga, næringarráðgjafa, næringarrekstrarfræðinga og skyldra stétta. Fjöldi félagsmanna er um 240.
Vefsíða MNÍ: www.mni.is
Stjórn MNÍ 2012-2013: Herdís M. Guðjónsdóttir formaður, Rakel Dögg Hafliðadóttir gjaldkeri, Baldvin Valgarðsson ritari, Ragnheiður Guðjónsdóttir og Helen
Williamsdóttir Gray. Varamaður í stjórn er Rósa Jónsdóttir.
Starfsemi: Markmið félagsins er að sameina matvælafræðinga, næringarfræðinga,
næringarráðgjafa, næringarrekstrarfræðinga og aðra með háskólapróf í skyldum
greinum í eitt félag. Einnig að stuðla að þróun í matvælafyrirtækjum og efla 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. Félagið leitast við
að kynna matvæla- og næringarfræði fyrir almenningi og efla almenna þekkingu á
matvælum og næringu m.a. með því að halda úti öflugri heimasíðu með fréttum og
upplýsingum um matvæli og næringu. Félagið hefur gert samstarfssamning við Endurmenntun H.Í. um endurmenntunarnámskeið á háskólastigi fyrir félagsmenn.
Heimasíða félagsins er www.mni.is og er þar að finna ýmsan fróðleik. Félagið stendur árlega fyrir Matvæladeginum, ráðstefnu um málefni matvæla og næringar.
Fjöregg MNÍ eru verðlaun sem veitt eru á Matvæladegi fyrir lofsvert framtak á matvæla- og næringarsviði. „Fjöreggið“, sem er íslenskt glerlistaverk, er veitt með stuðningi frá Samtökum iðnaðarins.
Framkvæmdanefnd Matvæladags 2012: Fríða Rún Þórðardóttir formaður, Guðrún E. Gunnarsdóttir, Ragnheiður Héðinsdóttir, Ástfríður Sigurðardóttir.
Matur er mannsins megin er rit sem hefur verið gefið út árlega frá 1993. Tilgangur
með útgáfu ritsins er að kynna fyrir landsmönnum mikilvægi matvælaiðnaðar fyrir
þjóðfélagið og þýðingu heilsusamlegs mataræðis.
Útgefandi: Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands (MNÍ), pósthólf 8941, 128
Reykjavík. Netfang: mni@mni.is
Ritnefnd: Dóra Gunnarsdóttir (ábm.), Stefán Vilhjálmsson, Arnfríður Ragnarsdóttir og Jónína Þrúður Stefánsdóttir
Yfirlestur: Guðmundur Örn Arnarson, Ólafur Reykdal og Brynhildur Briem
Myndatökur: Sesselja María Sveinsdóttir og fleiri
Forsíðumynd: Hjalti Andrason
Umsjón og umbrot: Athygli ehf.
Auglýsingar: Augljós miðlun ehf.
Prentun: Landsprent ehf
Dreifing: Dreift til áskrifenda Morgunblaðsins fimmtudaginn 11. október 2012.
Kynningar- og auglýsingaefni í blaðinu endurspeglar ekki endilega skoðun MNÍ og er
það alfarið á ábyrgð auglýsenda

Formannspistill

Stjórn MNÍ. Frá vinstri Baldvin Valgarðsson, Helen Williamsdóttir Gray, Herdís M. Guðjónsdóttir formaður og Ragnheiður Guðjónsdóttir. Á myndina vantar Rakel
Dögg Hafliðadóttur.

Hvar liggur ábyrgðin? Leitast er við að svara
þeirri spurningu á ráðstefnu Matvæla- og næringarfræðafélags Íslands (MNÍ) sem haldin er
þriðjudaginn 16. október á Grand hóteli. Ráðstefnan í ár fjallar um matvælaöryggi og neytendavernd. MNÍ hefur staðið fyrir Matvæladegi
síðan 1993 og þetta er því í tuttugasta skipti
sem félagið stendur fyrir slíkum degi. Á Matvæladegi hefur verið fjallað um þau málefni sem
eru í brennidepli á hverjum tíma. Á vefsíðu
félagsins www.mni.is er hægt að nálgast fyrirlestra og ráðstefnublöð fyrri ára.
Stjórnendur matvælafyrirtækja eru ábyrgir
fyrir öryggi þeirra matvæla sem þeir framleiða
og dreifa og á það við um alla liði í fæðukeðjunni frá hafi / haga til maga. Góð aflameðferð

og ísun er undirstaða þess að hægt sé að tryggja
órofna kælikeðju þar til komið er með aflann til
löndunar. Rofin kælikeðja minnkar gæði og
geymsluþol matvæla og ógnar matvælaöryggi.
Notkun einnota hanska er algeng við framleiðslu og afgreiðslu matvæla og geta þeir gefið
falskt öryggi með rangri notkun. Algeng sjón er
að sjá starfsmann með hanska taka við peningum, tala í síma og afgreiða síðan matvælin.
Hanska á að nota til að vernda matvælin en
ekki notandann. Oft er betra að leggja áherslu á
mikilvægi handþvottar. Fyrirtækin þurfa að
fræða starfsmenn um gildi handþvottar og rétta
notkun á einnota hönskum.
Matvælaöryggi er oft ógnað vegna vankunnáttu starfsmanna matvælafyrirtækja. MNÍ hvet-

ur stjórnvöld til að auka þekkingu og fræðslu í
grunnskólum um matreiðslu og þætti sem varða
matvælaöryggi. Einnig að efla áhuga nemenda á
næringu og hreyfingu því eins og allir vita hefur
þjóðin verið að fitna. Félagar í Matvæla- og
næringarfræðafélagi Íslands eru boðnir og búnir
til að aðstoða um gerð slíks námsefnis.
Neytendavernd verður gerð skil á ráðstefnunni með nokkrum erindum. Eitt erindið er
um hollustumerkið „Skráargatið“ sem stendur
til að innleiða hér á landi. Merkið hefur verið
notað í mörg ár á Norðurlöndum með góðum
árangri og vita neytendur þar að matvæli með
skráargatinu innihalda minna af fitu, sykri og
salti en eru ríkari af trefjum en sambærileg matvæli.

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (EFSA)
verður með innlegg á ráðstefnunni en sú stofnun gerir áhættumat fyrir Evrópusambandið á
ýmsum þáttum eins og aukefnum og erfðabreyttum matvælum. Spurningunni um það
hvort einhver ástæða er til að hafa áhyggjur af
matvælaöryggi í Evrópu verður vonandi svarað
af EFSA.
Ísland tengist viðvörunarkerfi Evrópu, Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). Í
gegnum það kerfi fá öll aðildarríkin samtímis
tilkynningar í tölvupósti um hættuleg matvæli
og fóður á markaði eða sem hafa verið stöðvuð í
landamæraeftirliti.
Með tilkomu nýrrar matvælalöggjafar Evrópusambandsins um hollustuhætti sem varða
matvæli, sem Ísland innleiddi 2010 og 2011,
eru gerðar auknar kröfur til sumra matvælafyrirtækja.. Það ásamt flóknu lagaumhverfi hefur
valdið því að fyrirtæki hafa í auknum mæli
fengið ráðgjafafyrirtæki sér til aðstoðar við að
uppfylla sinar skyldur.
Matvælafræðingur, næringarfræðingur, næringarráðgjafi og næringarrekstrarfræðingur eru
löggild starfsheiti og þarf að sækja um leyfi til
landlæknis um heimild til að nota framangreind starfsheiti. Öðrum er óheimilt að nota
þessi starfsheiti en það koma oft ábendingar til
MNÍ um misnotkun á starfsheitunum sem er
litin alvarlega augum.
Einfalt svar við upphafsspurningunni er að
við berum öll ábyrgð á að gæta að matvælaöryggi og vernda okkur sem neytendur en stjórnendur matvælafyrirtækja eru ábyrgðaraðilar
þeirra matvæla sem þeir framleiða og dreifa.
Opinbert eftirlit gætir þess að farið sé eftir lögum og reglum og tekur í taumana ef eitthvað
fer úrskeiðis en það getur ekki starfað sem
„gæðastjórar“ fyrirtækja.
Matvæladagurinn á þriðjudaginn er ráðstefna sem er opin öllum og í ár eru tekin fyrir
einstaklega mikilvæg málefni sem snerta okkur
öll.
F.h. stjórnar MNÍ
Herdís Maríanne Guðjónsdóttir
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ISIO 4
með D-vítamíni
góð fyrir æðakerfið
ISIO4 er heilsusamleg blanda af olíum — auðug af
náttúrulegu E-vítamíni og viðbættu D-vítamíni.
Olíurnar fjórar sem sameinast í ISIO4, repju-, oléisol-,
sólblóma- og vínberjaolía, eru ríkar af E-vítamíni,
andoxunarefni sem verndar frumur líkamans.
Auk þess inniheldur ISIO4 núna meira af D-vítamíni
sem hjálpar þér að styrkja ónæmiskerfið.
Hugsaðu um heilsuna og veldu ISIO4
með lífsnauðsynlegum Omega-3 fyrir hjarta og æðakerfi
og Omega-6 til að halda kólesteróli í skefjum.
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Olían er bragðgóð og hentar vel í alla matargerð,
heita rétti sem kalda.
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Fjöregg MNÍ 2012

Dómnefnd að störfum. Frá vinstri Sigríður Eysteinsdóttir, Margrét Dórothea Sigfúsdóttir, Orri Hauksson, Gunnar Ingi Sigurðsson, Ásmundur E. Þorkelsson.

Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands (MNÍ)
hefur veitt verðlaun fyrir lofsvert framtak á
matvælasviði árlega frá árinu 1993. Verðlaunin
eru veitt á Matvæladegi MNÍ. Verðlaunagripurinn er íslenskt glerlistaverk sem táknar Fjöreggið og eru verðlaunin veitt með stuðningi frá
Samtökum iðnaðarins.
Líkt og undanfarin ár hefur MNÍ borist
fjöldi ábendinga um verðuga verðlaunahafa og
hafa fimm af þeim nú verið tilnefndir til Fjöreggsins. Það kemur í hlut dómnefndar að velja
verðlaunahafann úr þeim tilnefningum. Í dómnefndinni sitja Orri Hauksson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, Ásmundur E. Þorkelsson, matvælafræðingur og heilbrigðisfulltrúi, Gunnar Ingi Sigurðsson, framkvæmdastjóri Hagkaups, Margrét Dórothea Sigfúsdóttir, skólameistari Hússtjórnarskóla Reykjavíkur
og Sigríður Eysteinsdóttir, næringarráðgjafi
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri.
Við setningu Matvæladagsins verður tilkynnt hver hlýtur Fjöregg MNÍ 2012 og mun
Orri Hauksson formaður dómnefndar afhenda
vinningshafa verðlaunagripinn.

Eftirfarandi eru tilnefndir til Fjöreggs MNÍ 2012:
Gróðrarstöðin Lambhagi ehf
Gróðrarstöðin Lambhagi er tilnefnd fyrir ræktun á salati og kryddjurtum. Fyrirtækið hefur
allt frá stofnun árið 1979 unnið mikla þróunarvinnu við að finna plöntutegundir sem henta
við íslenskar aðstæður, en stór hluti framleiðslunnar er ræktaður í gróðurhúsum. Nýverið hafa
verið í gangi tilraunir með ræktun á spínati sem
lofa góðu og auk þess framleiðir Lambhagi
hunang. Lambhagi hefur átt þátt í útvíkkun
matarmenningar Íslendinga með breiðu og
fersku vöruúrvali allan ársins hring og samtímis
dregið úr þörf á dýrum innflutningi.
Matís ohf
Matís er tilnefnt fyrir Kjötbókina á rafrænu
formi. Íslenska kjötbókin kom fyrst út árið
1994 og hefur verið í notkun til dagsins í dag,
en í október 2011 var endurútgáfa hennar gefin
út í formi vefbókar. Miklar framfarir hafa orðið
í kjötiðn og matvælafræðum og því er hér tímabært verkefni á ferðinni, sem höfðar til breiðs
hóps. Í dag eru í kjötbókinni, www.kjotbokin.is
kaflar um lambakjöt, nautakjöt og hrossakjöt.
Stefnt er á útgáfu kafla um grísakjöt og fuglakjöt. Aðgangur að kjötbókinni er öllum opinn
og er hann ókeypis.

Níels Hjaltason
Níels Hjaltason deildarstjóri gæðaeftirlits hjá
Sláturfélagi Suðurlands er tilnefndur fyrir störf í
matvælaiðnaði um árabil. Hann hefur verið
frumkvöðull í að bæta meðferð og öryggi matvæla með því að innleiða verklagsferla til að
tryggja betri meðferð, kælingu og hreinlæti við
matvælavinnslu allt frá slátrun til sölu á kjötvörum. Hann hefur beitt sér fyrir bættri meðferð í flutningum, í verslunum og auknu eftirliti í sláturhúsum ásamt aukinni þjálfun og
menntun starfsmanna í matvælagreinum í yfir
30 ár. Níels hefur staðið fyrir ýmis konar námskeiðum sem öll snúa að betri meðferð matvæla
og auknu öryggi þeirra í gegnum alla matvælakeðjuna.
Skólamatur ehf
Fyrirtækið Skólamatur fær tilnefningu fyrir fagleg vinnubrögð við framleiðslu og dreifingu á
mat til skólabarna. Markmið fyrirtækisins hefur
verið að matreiða heimilislegan mat sem uppfyllir nútíma kröfur um næringargildi. Mikil
áhersla er lögð á fræðslu starfsfólks í miðlægu
eldhúsi í Reykjanesbæ og í móttökueldhúsum í
skólum, góða vinnuaðstöðu, gæði og öryggi í
matreiðslu fyrir um 12.000 nemendur í leikskólum, grunnskólum og framhaldskólum.

Vignir G. Jónsson hf
Fyrirtækið er tilnefnt fyrir það starf sem það
hefur unnið til að tryggja öryggi og gæði matvæla. Unnið er að stöðugu endurbótastarfi til að
auka öryggi og virði framleiðslunnar, sem eru
afurðir úr sjávarfangi en fyrirtækið hefur sérhæft sig í hrognavinnslu. Áhersla er lögð á þjálfun og fræðslu starfsfólks, að dreifa ábyrgð og
efla vitund starfsmanna, þar sem hver og einn
hefur sitt hlutverk og veit nákvæmlega hvert
það er. Í fyrirtækinu er rekið virkt gæðakerfi
sem hefur fengið IFS (International Food
Standard) vottun. Hér er á ferðinni fyrirmyndar starfsemi í verðmætasköpun sem stuðlar að
góðri ímynd fyrir land og þjóð.
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Að sjá verðmæti ...
… þar sem aðrir sjá þau ekki er einn dýrmætasti hæfileiki
sem fólk býr yfir. Okkar hlutverk er að auðvelda þeim
sem hafa þennan hæfileika að þroska og framkvæma
hugmyndir sínar, samfélaginu öllu til hagsbóta.

Matís er öflugt þekkingarfyrirtæki sem sinnir fjölbreyttu rannsókna-, þjónustu- og nýsköpunarstarfi. www.matis.is
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Um aukefni í matvælum
Framleiðsla og dreifing unninna matvæla hefur aukist geysilega síðustu
áratugi. Það framboð sem við höfum
í dag af matvælum væri ekki mögulegt án aukefna.
Aukefni eru efni sem bætt er í
matvæli í margvíslegum tilgangi, s.s.
til þess að lengja geymsluþol, þykkja
matvæli, hindra að sósur skilji sig eða
til þess að gefa lit. Við notum ýmis
aukefni heima hjá okkur, bæði matarliti og lyftiduft, og ef við gerum
sultu notum við gjarnan pektín til að
fá fram hlaupeiginleika og jafnvel
bensóat til að rotverja hana.
Takmörkun á notkun
Eingöngu er leyft að selja efni sem
hafa verið rannsökuð ítarlega. Sum
aukefni má nota eftir þörfum, en
önnur má aðeins nota í litlu magni.
Notkun efna sem ástæða er til að takmarka neyslu á verður að fara eftir
ströngum reglum um í hvaða matvæli má nota þau og í hve miklu
magni. Dæmi um það er nítrít í kjöt.
Þetta er dæmi um efni sem ekki má
neyta nema í litlu magni, en það er
talið nauðsynlegt vegna þess að það
hindrar vöxt hættulegrar bakteríu.
Neysla efnisins er takmörkuð með
því að leyfa það eingöngu í unnar
kjötvörur, þar sem þess er þörf. Annað dæmi er rauða litarefnið erytrósín
sem eingöngu má nota í kirsuber.
Uppruni aukefna
Á fjórða hundrað aukefni eru leyfileg
í matvæli á Íslandi. Þau eru af ýmsum uppruna. Dæmi má nefna að
pektín (sultuhleypir) er sama efnið
og er í grænum rifsberjum sem gerir
það að verkum að rifsberjahlaup
hleypur ef berin eru ekki fullþroskuð.
Rotvarnarefnin bensóat og sorbat eru
einnig að finna náttúrulega í berjum í
töluverðu magni. Sum aukefni eru
unnin úr dýraafurðum og önnur eru
framleidd með efnafræðilegum aðferðum.
Öryggi aukefna
Sumir neytendur telja aukefni vera
varasöm og jafnvel hættuleg og umfjöllun um slíkt er oft áberandi. En
reglur um notkun aukefna eru byggðar á ítarlegu áhættumati vísindamanna hjá Matvælaöryggisstofnun
Evrópu og einnig alþjóðlega hjá sameiginlegri sérfræðinganefnd Matvælaog landbúnaðarstofnunar Sameinuðu
þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. Á grundvelli áhættumats eru reglugerðir settar um í hvaða
matvæli og í hvaða magni má nota
aukefnin og er fyrirtækjum skylt að

Flokksheiti, lýsa
tilgangi notkunar
Dæmi um flokksheiti og virkni þeirra
eru:
 þráavarnarefni; dregur úr þránun eða litabreytingum með því
að hindra að súrefni tengist fitu
 rotvarnarefni; notuð til þess að
matvæli geymist lengur örugg
til neyslu
 litarefni; notuð til að bæta lit í
matvæli eða endurheimta upprunalegan lit
 ýruefni, bindiefni, hleypiefni og
þykkingarefni; auðvelda blöndun innihaldsefna og þykkja
matvælin
 bragðaukandi efni; efni sem
auka bragð eða lykt matvæla
 sætuefni; sum eru álíka sæt og
sykur en önnur eru margfalt
sætari.
Höfundur: Jónína Þ. Stefánsdóttir, matvælafræðingur á Matvælastofnun.

Í sumum löndum er hefð fyrir því að lita egg. Nota má öll leyfileg matvælalitarefni á skurn heilla eggja.

Heilræði til
neytenda

Jónína Þ. Stefánsdóttir.

fara eftir þeim reglum. Þannig er
tryggt að notkun aukefna sé örugg
fyrir neytendur. Síðan eru notaðar
upplýsingar úr neyslukönnunum til
að reikna út neyslu þeirra aukefna
sem talin er þörf á að fylgjast með.
Þannig verður að álykta að
áhættuskynjun neytenda sé almennt
ekki á rökum reist. Það er líka þannig
með margt annað í daglegu lífi.
Margir óttast t.d. að fara í flugvél þó
flug sé mjög öruggur ferðamáti. En
það má líka bæta því við að það er
fátt í lífinu hefur enga áhættu í för
með sér. Ýmis matvæli, sem eru al-

mennt holl innihalda líka einhver
efni sem er óæskileg í miklu magni.
Gildir þá einu hvort það innihald er
náttúrulegt í hráefninu eða hefur
myndast í því eða borist í það með
mengun. Það er því mikilvægt að
borða fjölbreytta fæðu til þess að fá
ekki of mikið af óæskilegum efnum
og til að fá öll nauðsynleg efni. Það á
líka við um neyslu matvæla með aukefnum í, þannig aukast líkur á að fara
yfir neyslumörk einhvers aukefnis ef
neytt er einhæfrar fæðu sem inniheldur aukefni.

Þjónusta Frumherja
við matvælafyrirtæki
Ráðgjöf um gerð gæðahandbóka og uppsetningu gæðakerfa.
Útvistunarsamningur til að tryggja framkvæmd innra eftirlits.
Námskeið og fræðsla um gæðamál.
Ráðgjöf um merkingar, rekjanleika, úrbætur vegna frávika, afurðamat og fleira.
Aðstoð við vottun samkvæmt erlendum gæðastöðlum.
Ráðgjafar Frumherja um gæðamál í matvælaiðnaði eru;
Róbert Hlöðversson – GSM 897 0525, robert@frumherji.is
Hildur Sigurðardóttir – GSM 861 6676, hildurs@frumherji.is

Viltu forðast
ákveðin aukefni ?
Það eru tilvik þar sem fólk er með ofnæmi eða óþol fyrir aukefnum, rétt
eins og öðrum matvælum. Þeir sem
vilja forðast ákveðin aukefni geta það
með því að þekkja bæði E númer og
efnaheiti viðkomandi efna. Vilji fólk
einhverra hluta vegna almennt forðast
aukefni er það best gert með því að
velja óunnin eða lítið unnin matvæli
og lesa innihaldslýsingar.
E númer og
merkingar aukefna
Hvert aukefni hefur ákveðið alþjóðlegt númer og E þýðir að Evrópusambandið hefur samþykkt notkun efnisins. E númerin eru bæði til að einfalda innihaldslýsingar og eiga að
auðvelda fólki að þekkja tiltekin efni,
sem annars getur verið erfitt vegna
flókinna heita og mismunandi heita
eftir tungumálum.
Þegar aukefni eru notuð í matvöru
þarf að merkja þau í innihaldslýsingu
vörunnar. Fyrirtækið getur valið hvort
það notar heiti efnisins eða E-númer.
Til viðbótar þarf að merkja svokallað
flokksheiti, en það segir til um í hvaða
tilgangi aukefnið er notað.
Dæmi um merkingu: Bindiefni (E
322) eða bindiefni (lesitín).
Ef aukefnið kemur úr hráefni sem
er á lista yfir ofnæmis- og óþolsvalda
þarf það að koma skýrt fram. Dæmi:
Bindiefni (E 322 úr soja) eða bindiefni (lesitín úr soja).
Ef aukefnið er úr erfðabreyttu
hráefni þarf það að koma fram.
Dæmi: Bindiefni (lesitín úr erfðabreyttu soja) eða bindiefni (E 322 úr
erfðabreyttu soja).

Handþvottur
Handþvottur er mikilvægur til að
koma í veg fyrir að smit berist með
mat. Því er mikilvægt að tileinka sér
eftirfarandi:
 Þvoið hendur áður en hafist er
handa við matargerð.
 Þvoið hendur eftir snertingu
við hrátt kjöt, hráan fisk, egg
eða óhreint grænmeti.
 Þvoið hendur eftir salernisferð
og eftir að hafa hóstað, hnerrað
eða borað í nef.
 Þvoið hendur fyrir máltíð.
Hvað er góður handþvottur?
 Nota skal nóg af volgu rennandi vatni.
 Nuddið hendurnar vel með
sápu þ.e. lófa, handabök, milli
fingra og undir nöglum. Skolið
sápuna af með rennandi vatni.
 Þurrkið hendurnar með hreinu
handklæði.
Matvælafyrirtæki
eiga að nota einnota bréfþurrkur.
Starfsmenn matvælafyrirtækja eiga
að sótthreinsa hendur með handsótthreinsi að loknum þvotti.
Búið um sár og rifur á höndum
með plástri.
Hanskar
Hanskar geta ekki komið í stað
handþvottar en geta verið góð viðbót
í að tryggja hreinlæti við meðferð
matvæla. Skipta þarf oft um hanska
ef unnið er við mismunandi verk.
Það er ekki hægt að vinna með hrátt
og hitað kjöt án þess að skipta um
hanska. Skipta verður um hanska
milli þess sem hrátt kjöt og soðið kjöt
er meðhöndlað.
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ANDOXUN
Í 1 lítra af Floridana Andoxun eru um

700 mg af andoxunarefnum
(pólýfenólum)

Ýra eða „emulsion“.

Stöðugleiki fjöllaga ýra
til notkunar í örferjur
fyrir lífvirk efni

Rannsókn á mismunandi
ýrulausnum
Í þessari rannsókn voru gerðar ýrulausnir með mismunandi mörgum
lögum. 1° ýrulausn innihélt lýsi og
natríum-kasín sem myndaði lag utanum lýsidropann, 2° ýrulausn innihélt þar að auki kítósan sem myndaði
annað lag utanum natríum-kasín lagið og 3° ýrulausn innihélt pektín sem
myndaði þriðja lagið. Allar ýrulausnirnar innihéldu þar að auki búffer.
Notað var mismunandi unnið kítósan (50% DDA, 70% DDA & 92%
DDA*). Stöðugleiki ýra gagnvart
mismunandi pH, ítrekaðri frystinguþiðnun og þránun var mældur í þessum ýrulausnum. Stöðugleiki var
mældur með laser light scatter,
smásjá og með berum augum.
Hvað er kítósan og hvar er
það að finna?
Til skýringar má geta þess að kítósan
er kolvetnisfjölliða sem unnin er úr
kítíni með því að fjarlægja ákveðinn
fjölda acetýl hópa. Kítín er mjög
svipað að byggingu og sellulósi sem

Andoxunarefni eru talin:
Styrkja ónæmiskerfið
Fyrirbyggja alvarlega sjúkdóma
eins og hjarta- og æðasjúkdóma
Hjálpa til við að verjast öldrun
og minnka hrukkumyndun

Kítósan.

Þóra Ýr Árnadóttir.

myndar stoðgrind plantna. Kítín
myndar stoðgrind margra krabbadýra
eins og humars og rækju og er unninn úr rækjuskel t.d. hér á landi af
fyrirtækinu Prímex ehf á Siglufirði.
Kítín gegnir svipuðu hlutverki í
rækjuskel og járnabinding í steinsteyptu húsi. Kítósan er eina fjölliðan

í náttúrunni sem getur verið jákvætt
hlaðin, allar aðrar fjölliður eru hlutlausar eða neikvætt hlaðnar. Jákvæð
hleðsla fjölliðunnar eykst í réttu hlutfalli við hversu margir acetyl hópar
eru fjarlægðir (* % DDA eða % Degree of Deacetylation).
Í niðurstöðum kom í ljós að 2°
ýrulausn með 70% DDA kítósan
voru stöðugastar við breiðasta pH
sviðið. Aftur á móti var 1° og 3° ýrulausnirnar stöðugari við ítrekaða
frystingu-þiðnun.
Niðurstöðurnar
gefa til kynna að það er hægt að auka
stöðugleika ýrulausna gagnvart mismunandi umhverfisþáttum með því
að húða lýsisdropana með yfirborðsefnum.
Höfundur: Þóra Ýr Árnadóttir, mastersnemandi í matvælafræði við Háskóla Íslands.

FÍTON / SÍA

Fólk er að verða meðvitaðra um hvað
það setur ofan í sig til þess að halda
sér heilsuhraustum sem lengst. Hollt
mataræði og regluleg hreyfing er
nauðsynleg til þess að ná þeim markmiðum. Í lýsi eru omega 3 fitusýrur
en þær eru nauðsynlegar fyrir líkamann og getur því neysla á lýsi aukið
heilsuhreysti. Þar að auki gæti verið
markaður fyrir lýsisbættan mat og
markfæði. Þó eru nokkur vandamál
sem þarf að leysa. Lýsi er mjög viðkæmt fyrir þránun og gæti það verið
vandamál þegar því hefur verið komið fyrir í mat. Annað vandamál er að
lýsi hefur afgerandi lykt og bragð.
Möguleg leið til að verja lýsið er að
mynda ýrulausnir (ýrulausn eru tveir
eða fleiri vökvar sem eru venjulega
óblandanlegir, t.d. vatn og fita) þar
sem ýrurnar eru gerðar úr fleiri en
einu lagi sem hafa mismunandi eiginleika. Þannig er mögulegt að
stjórna betur upptökunni í líkamanum sporna við þránun og minnka
lykt og bragð. Varnarlögin utanum
ýruna má mynda með mismunandi
lífrænum fjölliðum.

Floridana Andoxun er bragðgóður ávaxtasafi með bláberjum,
granateplum, yum-berjum, aronia berjum og fjólublárri gulrót
sem innihalda andoxunarefni í ríkum mæli. Safinn hefur unnið til
gullverðlauna í alþjóðlegri drykkjarvörukeppni sem besti
virknisdrykkurinn (best functional drink). Floridana Andoxun er
eini safinn sem tilgreinir magn andoxunarefna (pólýfenóla).
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Alþjóðlegur dagur fæðunnar 2012

Samvinnufélög í landbúnaði: Lykill að því að brauðfæða heiminn
og búa til störf og þar með bæta eigin
lífsskilyrði og auka fæðuöryggi
heimsins. Með styrk samvinnunnar
er hægt að yfirvinna hindranir sem
eru m.a. vandamál tengd því að fá
aðföng af fullnægjandi gæðum og oft
erfiður flutningur á matvælum á
markað.

Matvæla- og landbúnaðarstofnun
Sameinuðu þjóðanna (FAO) hefur á
hverju ári frá 1981 haldið alþjóðlegan dag fæðunnar. Dagurinn er 16.
október sem jafnframt er stofndagur
FAO 1945. Markmiðið með degi
fæðunnar er m.a. að vekja athygli á
landbúnaðarframleiðslu, auka samvinnu og tækniþekkingu í þróunarlöndunum og vekja athygli á hungri í
heiminum.
Þema dagsins í ár er „Samvinnufélög í landbúnaði: lykill að því að
brauðfæða heiminn“. Þemað er valið
til að varpa ljósi á mikilvægi samvinnufélaga í því að auka fæðu öryggi
og þátt þeirra í að útrýma hungri.
Styrkur samvinnu
Sterk samvinnufélög geta veitt félagsmönnum sínum fjölbreytta þjónustu
sem nýtist þeim, s.s. aðgang að náttúruauðlindum, upplýsingum, samskiptum, tækni og þjálfun. Samvinnufélög finnast í öllum löndum
og í öllum greinum, þ.m.t. landbúnaði, matvælaiðnaði, fjármálum,
heilsugæslu, markaðssetningu og
tryggingum. Það er álitið að um
milljarður manna séu félagsmenn í
einhverskonar samvinnufélögum í
heiminum og standi undir 100 milljón störfum um allan heim. Sameinuðu þjóðirnar vilja leggja áherslu á
mikilvægi þessarar félagastarfsemi og
hafa því tilnefnt árið 2012 sem alþjóðlegt ár samvinnufélaga.
Hlutverk samvinnufélaga
Tæplega einn af hverjum sjö jarðarbúum þjáist af vannæringu, þrátt

Markaðstækifæri
Rannsóknir og reynsla hafa sýnt að
þegar smábændur vinna hver í sínu
horni þá njóta þeir ekki hækkunar á
matvælaverði eins og hefur verið
raunin undanfarin ár. Hinsvegar
njóta þeir sem eru aðilar að samvinnufélögum eða að samtökum
framleiðenda góðs af styrk fjöldans
og eru betur í stakk búnir til að nýta
sér þau markaðstækifæri sem felast í
hækkandi matvælaverði í heiminum.

Matvæli flutt á markað í Kilobelobe, Kongó.

Fiskimenn á strönd í Benín.

©FAO/Olivier Asselin

©FAO/Desirey Minkoh

fyrir að til séu lausnir til að útrýma
hungri og ýta undir sjálfbæra þróun.
Það er almennt viðurkennt að smáframleiðendur muni sjá heiminum
fyrir því aukna magni matvæla sem
þarf til að brauðfæða meira en níu
milljarða manna árið 2050. Eitt af
þeim nauðsynlegu skrefum sem þarf
að stíga til að svo geti orðið er að
styðja við og fjárfesta í samvinnufélögum, samtökum framleiðanda og
öðrum skyldum stofnunum dreifbýlisins.
Það hefur sýnt sig að samvinnufélög og önnur skyld starfsemi auka
fæðuöryggið með því að bæta aðgengi smábænda, fiskimanna, búfjárræktenda og annarra framleiðenda að
upplýsingum, verkfærum og þjónustu sem þeir þurfa á að halda. Það
gerir þeim kleyft að auka matvælaframleiðslu, markaðssetja vörur sínar

Styrkjum samvinnu
Félagsmenn samvinnufélaga geta
hagnast af þjálfun og aukinni færni,
en ekki einungis af tæknilegum atriðum eins og sjálfbærri tækni í landbúnaði.
Samvinnufélagsfólk
og
stjórnendur þurfa einnig að byggja
upp færni í leiðtogahlutverkinu og
nýsköpun, samningum og sjálfstæði,
viðskiptaþróun og stefnumörkun.
Samvinnufélög í landbúnaði og
annarri matvælaframleiðslu eru þegar
mikilvægt verkfæri í því að berjast
gegn fátækt og hungri, en gætu gegnt
enn stærra hlutverki. Það er tími til
kominn að styrkja þessar stofnanir og
ýta undir útbreiðslu þeirra með því
að útbúa hagfellt viðskipta-, lagalegt,
pólitískt og félagslegt umhverfi þar
sem samvinnufélögin geta þrifist.
Þeir sem vilja kynna sér betur
starfsemi FAO og efni alþjóða fæðudagsins er bent á að heimsækja
heimasíðu FAO, www.fao.org.
Höfundur: Guðjón Gunnarsson er matvælafræðingur hjá Lýsi hf.

Nýtt útlit á www.mni.is
Heimasíða Matvæla- og næringarfræðafélags Íslands, www.mni.is hefur fengið nýtt útlit og er hún nú
bæði nútímalegri og notendavænni.
Á síðunni má finna heilmikinn fróðleik fyrir alla sem hafa áhuga á næringu og matvælum. Þar er að finna
greinasafn með öflugri leitarvél til að
finna greinar um matvæli og næringu
sem birtar hafa verið í nafni félagsins
og skrifaðar af félagsmönnum og öðrum sérfræðingum.
Hægt er að nálgast blað félagsins
„Matur er mannsins megin“ á pdf
formi. Blaðið hefur verið gefið út árlega frá árinu 1993.
Á síðunni er atburðadagatal þar
sem settir eru inn allir helstu atburðir
sem tengjast matvælamálefnum.
Félagsmenn og aðrir sem hafa áhuga
fá þá yfirsýn yfir það sem stendur til
boða hverju sinni.

Hægt er að reikna út líkamsþyngdarstuðul BMI og ýmsar áhugverðar upplýsingar birtast með niðurstöðunni.
Fyrir fjölmiðla er birtur listi yfir
sérfræðinga innan félagsins og sérsvið
þeirra.
Undir ráðgjöf og þjónusta má sjá
lista yfir félagsmenn sem bjóða upp á
faglega ráðgjöf varðandi næringu,
vöruþróun, uppsetningu innra eftirlits, merkingu matvæla, matseðlagerð
og fleira.
Á vefsíðunni er hægt að finna allar
helstu upplýsingar um félagið og
starfsemi þess. Fyrir þá sem hafa
áhuga á að gerast félagar í MNÍ er
hægt að sækja um aðild á vefnum.
Verið velkomin á mni.is
SMS
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Ég hef ekkert að fela....

Udo´s olía
Hörfræjaolía | Sólblómaolía | Sesamfræjaolía | Kókoshnetuolía | Náttljósarfræjaolía
Hrísgrjónaklíðsolía | Sojalesitín | Hafraklíðsolía | E-vítamín

Udo’s Choice

®

Uppskriftir að ofurfæðu

LÍFRÆN

SJÁLFBÆR

JURTAFÆÐA

Njótið hollustunnar í lífrænu ómega-3 og ómega-6 fitusýrunum m
Ómissandi fitusýrur í þessum einföldu og gómsætu uppskriftum.
pskriiffttum
m.

Fæst í heilsuvöruverslunum

Nýji uppskriftabæklingurinn
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Áhættuskynjun
neytenda í EB-ríkjum
Könnun EFSA 2010
Árið 2010 var gerð könnun á vegum
Matvælaöryggisstofnunar
Evrópu
(EFSA) á því hvernig neytendur í
ríkjum Evrópusambandsins mátu
áhættu tengda matvælum. Reynt var
að glöggva sig á því hvaða þætti í
framleiðslu og dreifingu matvæla
þátttakendur skynjuðu sem áhættuvalda sem skert gætu heilsu eða komið niður á neytendum á einhvern
hátt. Þátttakendur voru einnig m.a.
spurðir um traust til upplýsinga um
öryggi matvæla og heilnæmi og um
viðhorf til yfirvalda og opinberra
stofnana sem fást við matvæli og öryggi þeirra.
Slík könnun var áður gerð árið
2005 og var því hægt að sjá hvernig
viðhorf fólks til matvælatengdrar
áhættu hafði breyst á þessum fimm
árum.

Í úrtakinu 2010 voru tæplega
27.000 manns, 15 ára og eldri, í öllum 27 aðildarríkjunum. Úrtakið var
valið þannig að það endurspeglaði almenning í hverju landi fyrir sig.
Svarendur eru fulltrúar rúmlega 500
milljón evrópskra neytenda svo hvert
prósentustig í svarhlutfalli sýnir viðhorf mikils fjölda fólks.
Nokkur dæmi um niðurstöður könnunarinnar
Almennt tengdi meirihluti svarenda
mat og neyslu hans við ánægju, svo
sem að velja fersk og bragðgóð matvæli (58%) og njóta matar með fjölskyldu og vinum (54%). Öryggi matvæla er síður tengt við mat og neyslu
hans (37%). Fólk hafði meiri áhyggjur af öðrum þáttum, t.d. efnahagskreppunni (20%) og mengun um-

Stefán Vilhjálmsson.

hverfis (18%), en vandamálum
tengdum matvælum (11%). Þó hafa
áhyggjur vegna mögulegra skaðlegra
áhrifa matar á heilsufar aukist um 3
prósentustig síðan 2005.
Um hvað snerust áhyggjur almennings vegna áhættu samfara
neyslu matvæla?
Ekkert eitt atriði skar sig svo úr að
meirihluti svarenda nefndi það að
fyrra bragði. Um 19% þeirra nefndi
kemísk efni, leifar skordýraeiturs
o.þ.h. Þegar fólk valdi síðan atriði af
lista voru algengustu áhyggjuefnin
einmitt leifar lyfja og skordýraeiturs,
mengandi efni (svo sem kvikasilfur

Höfuðstöðvar EFSA í Parma á Ítalíu.

og díoxín) ásamt reyndar klónun
dýra. Þessa þætti tiltóku 3 af hverjum
10. Færri eða um 15% höfðu “miklar
áhyggjur” af því að þyngjast eða
borða ekki nægilega fjölbreytt fæði.
Upplýsingar frá Matvælaöryggisstofnun Evrópu (EFSA) og stofnunum aðildarríkjanna á þessu svið njóta
trausts um 60% svarenda en færri

Ljósmynd: Lucio Rossi

(47%) treysta upplýsingum frá ríkisstjórnum sínum.
Niðurstöður þessarar áhugaverðu
könnunar í heild má finna á vefslóðinni http://www.efsa.europa.eu/en/
factsheet/docs/reporten.pdf
Höfundur: Stefán Vilhjálmsson er matvælafræðingur og starfar hjá Matvælastofnun.

Mikilvægi næringar
á fyrsta aldursári
Darri ehf. – Harðfiskverkun

Næring á fyrstu árum ævinnar er einstaklega mikilvæg þar sem hún hefur
áhrif á vöxt, þroska og heilsu barnsins. Viss fæða eða næringarefni eru
talin geta minnkað líkur á ofþyngd í
barnæsku eða á fullorðinsárum og má
þar helst nefna móðurmjólk. Kenningar eru um að hlutfallslega lágt próteininnihald móðurmjólkur geti að
hluta til skýrt þessi áhrif. Niðurstöður
rannsókna benda til þess að mikil

Hafnargötu 1 - 610 Grenivík - darriehf@mi.is
Símar 463 3242 og 863 3242 - Fax 463 3243

Hollur biti úr hafinu

Eyjabitinn landskunni

Frábær nýjung Á grillið,
í ofninn eða á pönnu.
Safaríkt lamba- og grísakjöt
í einstaklega ljúffengum
ítölskum kryddlegi
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Birna Þórisdóttir.

Tengsl eru á mataræði barna á fyrsta
aldursári við líkamsþyngdarstuðul sex
ára barna.

próteinneysla á fyrsta aldursári tengist
hærri líkamsþyngdarstuðli (enska:
body mass index, BMI; eining: kg/
m2) og auknum fitumassa í barnæsku.

2003. Í nýju ráðleggingunum var
aukin áhersla lögð á brjóstagjöf og að
takmarka neyslu kúamjólkur fram að
tveggja ára aldri. Ný vara, stoðmjólk,
var kynnt til sögunnar, en hún var
meðal annars þróuð með niðurstöður
rannsóknar á mataræði og heilsu
ungbarna (1995-1996) í huga.

Rannsókn á mataræði ungbarna fæddum 1995-1996
Árið 2003 voru birtar niðurstöður íslenskrar rannsóknar á tengslum mataræðis ungbarna við líkamsþyngdarstuðul þeirra þegar þau höfðu náð sex
ára aldri. Það sem einkenndi mataræði ungbarna á þessum tíma var
mikil neysla kúamjólkur eftir að
dregið var úr brjóstagjöf eða henni
hætt. Kúamjólk er próteinrík og átti
mikil neysla hennar þátt í því að próteinneysla ungbarna á síðari hluta
fyrsta aldursárs var mjög há og hærri
en í nágrannalöndum okkar.Við eftirfylgni með börnunum sem tóku
þátt í rannsókninni kom í ljós að há
próteininntaka drengja á síðari hluta
fyrsta ársins tengdist hærri líkamsþyngdarstuðli við sex ára aldur.
Nýjar ráðleggingar um mataræði ungbarna árið 2003
Ráðleggingar um mataræði ungbarna
voru gefnar út endurskoðaðar árið

Rannsókn á mataræði
ungbarna fæddum 2005
Mikilvægt þótti að meta hugsanlegar
breytingar á mataræði íslenskra ungbarna í kjölfar nýrra ráðlegginga og
var mataræði ungbarna rannsakað að
nýju árið 2005. Í ljós kom að það
tímabil sem börn fengu brjóstamjólk
hafði lengst og að stoðmjólk hafði að
mestu leyti komið í stað kúamjólkur
á fyrsta aldursárinu. Þetta leiddi til
umtalsvert minni próteinneyslu á síðari hluta fyrsta ársins. Langtímaáhrif
þessara breytinga eru hluti af meistaraverkefni höfundar og verða niðurstöður kynntar opinberlega á næstu
mánuðum.
Höfundur: Birna Þórisdóttir, meistaranemi
í næringarfræði við Háskóla Íslands og
Rannsóknastofu í næringarfræði.
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Myllu heilkornabrauð
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HeilkornKím

Næring fyrir fræið, inniheldur
andoxunarefni, E-vítamín og B-vítamín

Fræhvíta

Orkugjafi, inniheldur
kolvetni og prótein

Klíð

Ytri skel sem ver fræið, inniheldur
trefjar, B-vítamín og steinefni
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Skráargatið - prentskjöl fyrir Mylluna, 2012

Myllan, 2011.
©
Þessa mynd má nota óbreytta. Getið uppruna.

Fita

að hámarki
7g/100g

Sykur

að hámarki
5g/100g

Natríum

að hámarki
0,5g/100g

Trefjar

a.m.k.
5g/100g

Heilkorn

a.m.k
50% af mjöli

Kröfur til
heilkornabrauðs

Lífskorn
heilkornabrauð

Lífskorn

cw120268_ísam_myllan_lífskorn_Meðskráargati_augblad_21062012_END.indd 1

Fita 3g/100g

Natríum 0,49g/100g

Sykur 0g/100g

Trefjar 7g/100g

Heilkorn 75% af mjöli

26.6.2012 15:40:43
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Vágestir í
matvælum

Til að stuðla að öryggi matvæla er
mikilvægt að allir þeir aðilar sem
koma að framleiðslu og meðhöndlun
matvæla geri sér grein fyrir þeim
hættum er snúa að örverumengun og
helstu smitleiðum sjúkdómsvaldandi
örvera (sýkla). Á síðustu árum hefur
framleiðsla á matvælum sem koma
beint frá býli eða úr héraði aukist til
muna. Með auknum umsvifum í
framleiðslu slíkra matvæla er ekki úr
vegi að vekja athygli á þeim sýklum
sem borist geta með matvælum.

Örverumengun matvæla
Í umhverfi okkar finnst aragrúi örvera. Megnið af þessum örverum eru
okkur með öllu skaðlausar, en víða
leynast þó sýklar sem valdið geta
matarsjúkdómum berist þeir í matvæli. Slík örverumengun getur borist
í matvæli með ýmsu móti. Almennt
má segja að matarsjúkdómar orsakist
einkum af tvennu; vegna mengunar í
hráefnum eða krossmengunar frá
vinnsluumhverfi (áhöldum, vinnsluyfirborði og starfsfólki). Með bættri

Hitun í 75 °C drepur þær örverur sem geta verið í matvælum.

Pottar og pönnur í miklu úrvali
Fjölbreytt úrval af pottum og pönnum
fyrir allar gerðir eldavéla.
Allt að 50 lítra pottar.
Góð gæði og frábært verð.

Fastus ehf. | Síðumúla 16 | 108 Reykjavík | Sími 580 3900 | www.fastus.is

STÖKKUR OG HOLLUR MEÐ ÍSLENSKU BYGGI
Álegg og ostar njóta sín vel með Hrökkva. Hann er fullur
af heilkorna hollustu og bragðbættur með íslenskum jurtum
s.s. kúmeni og hvönn. Frábært snakk beint úr pokanum.

Lífræn ræktun síðan 1990

Móðir Jörð ehf. - Vallanesi - Fljótsdalshéraði – sími: 471 1747
info@vallanes.net - Dreifing: Heilsa ehf

þekkingu á eiginleikum og smitleiðum örvera ættu matvælaframleiðendur og aðrir að geta tryggt betur öryggi þeirra matvæla sem þeir framleiða og meðhöndla.
Matarsjúkdómar
Matarsjúkdómum má skipta í tvo
flokka eftir eðli þeirra, í matareitranir
og matarsýkingar. Matareitranir orsakast af neyslu matvæla sem mengast hafa af eiturefnum sem sumir
sýklar framleiða. Neysla slíkra matvæla getur valdið matareitrunum
jafnvel þó sýklarnir séu ekki lengur
til staðar. Matarsýkingar orsakast af
neyslu matvæla sem innihalda sýkla
sem valdið geta sýkingum í vefjum
líkamans, einkum meltingarvegi. Til
að matarsýking eigi sér stað þurfa lífvænlegir sýklar að vera til staðar í
matvælunum við neyslu. Vel þekktir
matarsýklar tilheyra þessum hópi s.s.
Salmonella, Campylobacter og E.
coli.
Hitun, kæling og þrif
Hráefni og matvæli eru misjafnlega
viðkvæm með tilliti til mengunar af
völdum matarsýkla. Ræðst sá munur
einkum af gerð og meðhöndlun matvælanna, en einnig hvernig þau eru
matreidd fyrir neyslu. Það eru einkum matvæli sem eru lítið eða illa hituð og/eða ekki geymd við fullnægjandi kælingu sem geta valdið matarsýkingum. Örverur drepast hratt við
eldun (>75°C) og vaxa almennt illa
eða ekki við 0-4°C í kæli. Hitun og
góð kæling matvæla eru því lykilatriði í að minnka áhættu af völdum
sýkla. Almennt hreinlæti og skilvirk
þrif eru ennfremur ómissandi þættir í

 Hreinlæti og þrif – Lágmarkar
dreifingu örvera úr umhverfinu
yfir í matvælin

Sveinn Magnússon.

að fyrirbyggja dreifingu örvera úr
umhverfi yfir í matvæli.
Þrjú grundvallaratriði
Draga má ofangreinda samantekt
saman í þrjú grundvallaratriði sem
mikilvægt er að hafa í huga til að
minnka hættu á að fólk sýkist af
völdum sjúkdómsvaldandi örvera.
Almennt hreinlæti og skilvirk þrif,
ásamt fullnægjandi hitun og góðri
kælingu eru lykillinn að öruggri
vinnslu matvæla. Séu áhættuþættirnir
þekktir og eftirfarandi atriði höfð að
leiðarljósi má auðveldlega lágmarka
hættuna af örverumengun og lækka
tíðni matarsjúkdóma:
H
 itun (upp fyrir 75°C) –
Drepur þær örverur sem verið
geta í matvælum
K
 æling (0-4°C) – Dregur úr
eða fyrirbyggir fjölgun sjúkdómsvaldandi örvera

Upplýsingarit um
matarsjúkdóma
Matís, í samvinnu við Matvælastofnun og Örverufræðifélag Íslands gaf
fyrr á þessu ári út upplýsingarit sem
ætlað er neytendum og áhugafólki
um matvælavinnslu. Bæklingurinn
ber heitið, Vágestir í matvælum, og
þar er að finna upplýsingar um tíðni,
uppruna og smitleiðir algengustu
matarsýkla hérlendis. Farið er yfir
helstu áhættuþætti og hvað ber að
hafa í huga til að lágmarka hættuna á
matarsjúkdómum. Áhugafólki um
matvælaframleiðslu sem og neytendum er bent á að kynna sér upplýsingaritið til að auka þekkingu sína og
efla öryggi við vinnslu og meðferð
matvæla. Ritið má nálgast rafrænt á
slóðinni http://www.matis.is/media/
baeklingar/Vagestir_2012_LoRes.pdf
Höfundur: Sveinn Magnússon líffræðingur
og verkefnastjóri á sviði Öryggis, umhverfis
og erfða hjá Matís.

Mannrækt
og gleði
í matargerð

ÍSLENSKA SIA.IS MSA 60685 08.2012
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NÝTT!
HLEðSLA MEð SÚKKULAðIBRAGðI
NÚ FÆST HLEðSLA Í FERNU MEð SÚKKULAðIBRAGðI. HLEðSLA ER
KJÖRIN EFTIR HLAUP, GÓðA ÆFINGU EðA BARA Í DAGSINS ÖNN.
HÚN ER GÓðUR KOSTUR MILLI MÁLA OG ER RÍK AF PRÓTEINUM.
HLEðSLA Í FERNU HENTAR FLESTUM ÞEIM SEM HAFA
MJÓLKURSYKURSÓÞOL.

ELÍSABET MARGEIRSDÓTTIR

HLAUPARI OG NÆRINGARFRÆðINGUR

100%

HÁGÆÐA
PRÓTEIN

14 – MATUR ER MANNSINS MEGIN

Kæling ferskfisks bætt með
varmaflutningslíkönum
Bætt kæling ferskra
fiskafurða
Hitastýring í flutningi ferskra fiskafurða frá vinnslu til markaðar hefur
afgerandi áhrif á
skemmdarferla
vörunnar, sem
birtist m.a. í að
geymsluþol hvítfiskflaka og -bita
er um 2–3
dögum
lengra við
–1 °C en við
0 til 1 °C.
Ferskar fiskafurðir eru viðfangsefni doktorsritgerðarinnar
„Hermun hitastigsbreytinga í flutningi ferskra fiskafurða“ (e. “Modelling of temperature
changes during transport of fresh fish
products”), sem undirritaður varði í
maí sl. Markmið doktorsverkefnisins
var að greina og bæta hitastýringuna í
kælikeðjum ferskra fiskafurða frá
vinnslu til markaðar með tilraunum
og tölvuvæddum varmaflutningslíkönum. Samstarfsaðilar í verkefninu
voru Matís, Háskóli Íslands, Promens Tempra, Eimskip Ísland, Samherji, Brim (ÚA), Festi og Eskja.

Þróuð voru tölvuvædd varmaflutningslíkön í ANSYS FLUENT hugbúnaðinum af ferskfiskafurðum í
frauðkassa,
sem
gerir kleift að spá
fyrir um fiskhita
út frá umhverfishitasögu, sjá mynd
1. Skv. varmaflutningshermuninni
verður
hæsti
fiskhiti um
1,5 °C lægri
í
nýja,
kringda kassanum (mynd
2) en í eldri
kassagerðinni m.v. fiskflök, sem upphaflega eru við 1 °C
og eru geymd við 15 °C í 4 klst. Tilraunir staðfestu yfirburði nýju kassanna umfram hefðbundnar kassagerðir, bæði m.t.t. hitastýringar og
gæða vöru undir hitaálagi. Flutningur í nýju kringdu frauðkössunum
getur stuðlað að 1–2 daga lengra
ferskleikatímabili og geymsluþoli
miðað við dæmigerðar umhverfis-

Hönnun nýrra frauðkassa
Niðurstöður verkefnisins benda til
töluverðra vandamála í hitastýringu
við flutning á fiski með flugi, einkum
í tilfelli farþegaflugvéla, en síður í
gámaflutningi með skipum. Með því
að kæla ferskar fiskafurðir niður í –1
°C fyrir pökkun má verja afurðirnar
verulega fyrir hitaálagi í flutningi, en
umræddri forkælingu flaka fyrir
pökkun er því miður ábótavant hjá
íslenskum ferskfiskframleiðendum.
Til að koma í veg fyrir of mikla
hækkun á fiskhitastigi í flutningi var
lögð áhersla á að endurhanna 3, 5, og
7 kg frauðkassa frá Promens Tempra.
Tilgangurinn var að draga úr hitastigshækkun á þeim stöðum þar sem
hún er mest, þ.e. í hornum kassa.

Víðast hvar var lengi vel ráðlagt að
gefa ungbörnum eingöngu brjóstamjólk fyrstu 4 til 6 mánuði ævinnar.
Í ljósi rannsókna sem sýndu að ef
börn fengu eingöngu brjóstamjólk í 6
mánuði lækkaði tíðni meltingarfærasýkinga, þá breytti Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) ráðleggingum sínum árið 2001 og ráðleggur nú
að börn fái eingöngu brjóstamjólk til
6 mánaða aldurs. Í þróunarlöndum
getur það verið spurning upp á líf eða
dauða að börnum sé eingöngu gefin
brjóstamjólk fyrstu 6 mánuði ævinnar, en það sama á ekki við um börn í
hinum vestræna heimi. Vitað er að
brjóstamjólk er besta næringin fyrir
barnið fyrstu mánuði ævinnar, en
vísindamenn hafa ekki verið alveg

Björn Margeirsson.

hitasveiflur í flugflutningum. Nýi
kassinn hefur nú leyst eldri gerðir
frauðkassa Promens Tempra af hólmi
og hefur þar með aukið samkeppnisfærni íslenskra ferskfiskafurða, sér í
lagi þeirra sem fluttar eru með flugi.
Staðsetning á bretti hefur
áhrif á geymsluþol
Í verkefninu voru einnig þróuð

brettastæðu af ferskum flökum í illa
hitastýrðum flugflutningi. Geymsluþolstilraun með ferska þorskhnakka
sýndi að þessi hitamunur getur valdið
því að geymsluþol afurða í kössum
sem standa á hornum brettastæðunnar verður allt að 1–1,5 dögum styttra
en afurða í miðju stæðunnar. Doktorsritgerðina má nálgast á vef Matís,
http://www.matis.is/media/utgafa/
krokur/BMPhDThesis.pdf.
Höfundur: Björn Margeirsson Ph.D. er
fagstjóri á sviði vinnslu, virðisaukningar og
eldis hjá Matís.

Eingöngu brjóstamjólk í 4 eða 6 mánuði?

Ólöf Helga Jónsdóttir.

sammála um hvort það sé betra að
barnið nærist eingöngu á brjóstaRannsóknir sýna að móðurmjólk eingöngu uppfyllir þarfir barna fyrstu sex mánuðina.

Ljósmynd: Sesselja María Sveinsdóttir.

Hugsaðu um heilsuna
og veldu heilkorn

mjólk í 4 eða 6 mánuði í hinum vestræna heimi.

Hjartabrauð

Þitt hjartans mál...í hvert mál...
Dalvegi 4 - 201 Kópavogur
Hamraborg 14 - 200 Kópavogur
Sími: 564 4700

varmaflutningslíkön af kælimottu ofan á ofurkældum þorskhnökkum í
tveimur gerðum af frauðkössum.
Enn fremur voru þróuð líkön af
brettastæðum með kældum eða ofurkældum fiski til að rannsaka áhrif
staðsetningar á bretti, stærðar brettastæða og forkælingar á þróun hitastigs í fiskafurðum undir hitaálagi.
Til að sannreyna niðurstöður varmaflutningshermunar fyrir brettastæður
voru notaðar hitamælingar, sem gáfu
til kynna að búast megi við allt að
10,5 °C hitastigsmun innan heillar

Opnunartími Dalvegi:
Mánudaga til föstudaga frá 6:00 til 18:00
laugardaga frá 6:00 til 17:00
sunnudaga frá 7:00 til 17:00

Rannsókn á lengd þess
tímabils sem börn fá eingöngu móðurmjólk
Framkvæmd var íhlutandi rannsókn
til að leita svara við spurningunni um
áhrif þess á heilsu barns að móðir gefi
barni sínu eingöngu brjóstamjólk í 4
eða 6 mánuði. Rannsóknin hafði það
að markmiði að auka þekkingu á
næringu ungbarna fyrstu sex mánuði
ævinnar, sem og vexti, járnbúskap og
öðrum heilsufarsbreytum. Rannsóknin var unnin hérlendis á 7 heilsugæslustöðvum á vegum Rannsóknastofu í næringarfræði og Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins ásamt erlendum samstarfsaðilum frá Bandaríkjunum og Bretlandi. Alls tóku 119 mæður og börn þeirra þátt í rannsókninni. Mæðurnar þurftu að vera tilbúnar að lenda í hvorum íhlutunarhópnum sem var því þeim var slembiraðað í annan hvorn hópinn; annars
vegar að gefa börnum sínum fasta
fæðu samhliða brjóstagjöf frá 4 mánaða aldri og hins vegar að hafa þau
eingöngu á brjósti til 6 mánaða aldurs.
Fær barnið nóg?
Niðurstöðurnar sýndu að þau börn
sem fengu fasta fæðu samhliða

brjóstamjólk frá 4 mánaða aldri voru
með betri járnbúskap við 6 mánaða
aldur en þau sem voru eingöngu á
brjósti fyrstu 6 mánuði ævinnar. Þau
börn sem fengu eingöngu brjóstamjólk í 6 mánuði innbyrtu að meðaltali meira af brjóstamjólk á aldrinum
fimm og hálfs til 6 mánaða en börnin
í hinum hópnum. Minni inntaka
brjóstamjólkur hjá þeim börnum sem
fengu fasta fæðu við 4 mánaða aldur
virtist vera bætt upp með orku úr
föstu fæðunni. Enginn munur var á
hópunum tveimur hvað varðaði vaxtarhraða frá 4 til 6 mánaða aldurs né á
vatns- og fituhlutfalli í líkama
barnanna við 6 mánaða aldur þar
sem orkuinntakan var sambærileg í
báðum íhlutunarhópum.
Margar mæður sem eru með börn
sín eingöngu á brjósti í 6 mánuði
hafa áhyggjur af því að brjóstamjólkin ein og sér uppfylli ekki orkuþörf
barnsins við 6 mánaða aldur. Niðurstöðurnar úr þessari rannsókn gefa þó
til kynna að börn þessi hafi nægjanlega orku til að vaxa eðlilega og hafi
nægan járnbúskap við 6 mánaða aldur þó hann hafi verið örlítið lakari en
hjá þeim börnum sem fá fasta fæðu
samhliða brjóstamjólk frá 4 mánaða
aldri.
Höfundur: Ólöf Helga Jónsdóttir, doktorsnemi í næringarfræði við Rannsóknastofu í
næringarfræði.
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Mat á næringarástandi
sjúklinga á Landspítala
Vannæring er víða algengt vandamál í
heiminum. Í Evrópu er vandamálið
þó fyrst og fremst bundið við sjúkrastofnanir og öldrunarheimili. Rannsóknir benda til þess að tíðni vannæringar á íslenskum sjúkrastofnunum sé
á bilinu 20-60%, mismunandi eftir
sjúklingahópum. Vannæring meðal
sjúklinga eykur líkur á fylgikvillum
og tengist einnig minni batalíkum og
lengri legutíma. Fylgikvillum og
lengri legutíma fylgir aukinn kostnaður fyrir samfélagið og er því rík
ástæða til að bregðast við þessum
vanda.
Klínískar leiðbeiningar um næringu sjúklinga voru gefnar út á vegum Landspítala háskólasjúkrahúss í
mars 2011 (http://www.landspitali.is/
lisalib/getfile.aspx?itemid=28242).
Innleiðingaráætlun leiðbeininganna
er sett fram í fjórum liðum:
Innleiðing skimunar
Mælt er með skimun fyrir vannæringu við innlögn. Sjö spurninga
skimunareyðublað, sem metur næringarástand sjúklings, var innleitt í
Sögu (rafræn sjúkraskrá sjúklinga á
heilbrigðisstofnunum) í desember
síðastliðnum. Markaði það ákveðin
tímamót í innleiðingarferlinu þar sem
mat á næringarástandi var um leið
gert sýnilegra og einfaldara. Unnið er
að markvissri innleiðingu skimunar
víða innan og utan Landspítala.
Mat á orku- og
próteinjafnvægi
Skimun fyrir vannæringu hefur lítinn
tilgang ef henni er ekki fylgt eftir með
viðeigandi næringarmeðferð. Í klínískum leiðbeiningum um næringu
sjúklinga er mælt með að fylgst sé
með orku- og próteinþörf inniliggjandi sjúklinga, sérstaklega þeirra sem
eru í hættu á vannæringu eða eru vannærðir. Skortur hefur verið á einföldum gildismetnum leiðum til að meta
orku- og próteinneyslu sjúklinga, en
hefðbundnar aðferðir eru í senn
flóknar og kostnaðarsamar. Unnið
hefur verið að því undanfarin misseri
að þróa og gildismeta einfalt skráningarblað til að áætla orku- og próteinneyslu sjúklinga. Gildismat eyðublaðsins leiddi í ljós að það er fullnægjandi til að áætla neyslu sjúklinga,
sérstaklega þeirra sem borða lítið.
Eyðublaðið getur einnig nýst í gæðastjórnun t.d. til að meta orku- og
próteinneyslu sjúklinga á ákveðnum
deildum og bera saman við áætlaða
orku- og próteinþörf. Eins er hægt að
nýta eyðublaðið til að áætla hlutfall
matar sem er hent.
Fræðsla
Fræðsla er mikilvægur þáttur í innleiðingarferlinu. Næringardagur er
haldinn árlega á Landspítala sem vettvangur fræðslu og umræðu um næringu á sjúkrastofnunum. Einnig er
mælt með að klínískar leiðbeiningar
um næringu sjúklinga verði hluti af
námsefni heilbrigðisstétta.
Árangursmat og
frekari rannsóknir
Mikilvægt er að meta árangur af innleiðingu klínískra leiðbeininga og
tengdra verkefna. Gildi rannsóknanna er umtalsvert. Auk rannsóknar á
gildismati eyðublaðs til að meta orkuog próteinneyslu sjúklinga er nú unnið að ýmsum tengdum verkefnum á
Landspítala. Má þar nefna gæðaverkefni er tengist skimun fyrir vannæringu og rannsókn á orku- og próteinneyslu skurðsjúklinga. Eins stendur
til að meta árangur af innleiðingu

nýrra matseðla á Landspítala, en um
er að ræða samstarfsverkefni Eldhúss
Landspítala, Rannsóknastofu í næringarfræði við Háskóla Íslands og
Landspítala og Næringarstofu Landspítala. Höfundar greinar hafa tekið
þátt í innleiðingarferlinu og þeirri
rannsóknavinnu sem hér hefur verið
lýst.
Vannæring á sjúkrastofnunum er
vandamál sem hefur verið þekkt í áratugi. Svo virðist sem vakning sé að
verða meðal heilbrigðisstarfsfólks á að

takast á við vandamálið. Teymisvinna
næringarfræðinga/næringarráðgjafa,
hjúkrunarfræðinga, lækna, lyfjafræðinga sem og annarra sem koma að
umönnun sjúklinga er gríðarlega
mikilvæg í þessu samhengi. Samvinna, eftirlit og markviss eftirfylgni
er lykillinn að góðum árangri.
Höfundar:
Dagný Ösp Vilhjálmsdóttir, matvælafræðingur og MS nemi í næringarfræði
Rannveig Björnsdóttir, MS nemi í næringarfræði

Dagný Ösp Vilhjálmsdóttir.

Rannveig Björnsdóttir.
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Ráðgjöf getur borgað sig
Í flóknum heimi samtímans er erfitt
að vera sérfræðingur í öllu. Það er
liðinn sá tími þegar menn voru sjálfum sér nógir um flesta hluti og
þurftu lítið að leita til annarra um
aðstoð. Nú er sérhæfingin orðin svo
mikil að það er ekki nóg að vera bifvélavirki til að gera við bíl heldur
þurfa menn að sérhæfa sig í viðgerðum á ákveðinni bílategund. Hin
hraða þróun í tölvutækni hefur orðið
þess valdandi að við höfum orðið að
leita til sérfræðinga varðandi tölvuþjónustu. Lengi hefur líka þótt sjálfsagt að leita eftir þjónustu lögfræðinga varðandi ýmis mál.
Ráðgjöf um matvælamálefni
Ráðgjöf um mál er tengjast matvælum og næringu hefur hins vegar ekki
þótt eins sjálfsögð enda margir sem
telja sig vita allt um mat. Nú er hins
vegar svo komið að matvælamálefni
þarfnast líka sérfræðiþekkingar. Matvælalöggjöfin sem matvælafyrirtækin
þurfa að vinna eftir er sífellt að verða
flóknari og umfangsmeiri. Öryggi
matvælanna verður betur tryggt auk
þess sem það getur oft sparað mikinn
tíma og peninga að leita til sérfræðinga á þessu sviði. Þannig er m.a.
hægt að stytta sér leið við gerð gæðahandbóka, fá aðstoð við gerð hættugreininga í framleiðsluferlinu eða aðstoð við umbúðamerkingar matvæla.
Aukin þekking inn
í fyrirtækin
Með því að nýta sér þjónustu ráðgjafa er einnig hægt að auka þekkingu starfsmanna í matvælafyrirtækjum hvort sem þekkingin fyrir er mikil eða lítil. Ráðgjafi kemur oft inn
með aðra nálgun á málefnin, getur
boðið upp á margvíslega fræðslu og
glöggt er gests augað þegar kemur að
skipulagningu eða breytingum á ferlum í fyrirtækinu. Ráðgjöf nýtist
einnig vel í ýmis konar úttektum
hvort sem er á umgengni, þrifum eða
verkferlum. Stundum getur líka
hentað ákaflega vel að fá inn ráðgjafa
til að vinna afmörkuð verkefni s.s. í
vöruþróun eða vinna að tæknilegum
úrlausnarefnum í staðinn fyrir að
ráða nýjan starfsmann til verksins.

höggi auka vellíðan starfsmanna og
starfsandann í fyrirtækinu.

Ráðgjöf við innra eftirlit í matvælafyrirtækjum getur aukið matvælaöryggi

Ráðgjöf um næringu
Ráðgjöf nýtist einnig vel þegar skoða
á starfsemi mötuneytis. Ýmsir bjóða
upp á aðstoð við gerð matseðla þar
sem ráðleggingar Embættis landlæknis um manneldismarkmið eru hafðar

að leiðarljósi og námskeið í matreiðslu fyrir matráða þar sem hollustan er höfð í fyrirrúmi. Með því að
bjóða auk þess öllum starfsmönnum
fyrirtækisins fræðslu um næringu og
hollustu er hægt slá tvær flugur í einu

Einstaklingsráðgjöf
Næringarráðgjafar bjóða einstaklingum, pörum og fjölskyldum einstaklingsmiðaða ráðgjöf um mataræði.
Oft getur hjálpað og jafnvel verið
nauðsynlegt að leita til sérfræðinga
þegar verið er að glíma við ofþyngd,
fæðuofnæmi, fæðuóþol eða sjúkdóma
þar sem rétt samsetning máltíða getur skipt sköpum. Okkur þykir sjálfsagt að fara til læknis, sjúkraþjálfara
eða nuddara til að vinna bug á verkjum en ekki er ennþá eins sjálfsagt að
leita til ráðgjafa vegna þess sem við
látum ofan í okkur. Þó hefur líklega
fátt meiri áhrif á líðan okkar en einmitt næringin.

Guðrún Elísabet Gunnarsdóttir.

Höfundur: Guðrún Elísabet Gunnarsdóttir
er matvælafræðingur og gæðastjóri hjá
1912.

Erfðabreytt matvæli
Erfðabreytt matvæli eru leyfð á íslenskum matvælamarkaði en samt
virðist talsverður ótti ríkja meðal
neytenda um þessi matvæli og það
gera sér ekki allir grein fyrir því hvað
erfðabreytt matvæli eru í raun og
veru. Margir telja að þau matvæli
sem eru að einhverju leyti frábrugðin
í útliti þeim „hefðbundnu“ hljóti að
vera erfðabreytt. Í langflestum tilvikum er það hins vegar þannig að það
sést ekki utan á matvælum hvort þau
eru erfðabreytt eða ekki. Munurinn á
erfðabreyttum matvælum og öðrum
matvælum er að einu eða fleiri genum hefur verið bætt við, breytt eða
tekin burt með erfðatæknilegum aðferðum og er þar með oftast verið að
sækjast eftir eiginleikum sem ekki
sjást á útliti matvæla. Langflest matvæli innihalda gen, það eru ekki bara
erfðabreytt matvæli sem gera það.
Það er almennt ekki talið að erfðaefni
flytjist úr matvælum yfir í erfðamengi
neytandans og þá skiptir vitanlega
ekki máli hvort það er erfðaefni úr
erfðabreyttu matvæli eða ekki. Erfðaefni úr erfðabreyttum matvælum er
brotið niður í líkamanum á sama
hátt og annað erfðaefni. Það er ekki

Helga Margrét Pálsdóttir.

Maís er dæmi um erfðabreytt matvæli á markaði í Evrópu og Bandaríkjunum.


að finna í vefjum, vökvum (þar með
talinni mjólk) eða unnum vörum
dýra eins og kjúklingum, svínum,
nautgripum eða fuglum sem alin eru
á erfðabreyttu fóðri.
Erfðabreytt matvæli
á markaði
Erfðabreytt matvæli sem eru á neytendamarkaði í Evrópu, Bandaríkjunum og fleiri löndum, þurfa að gangast undir strangt áhættumat áður en

þau eru leyfð til markaðssetningar.
Sums staðar þarf að merkja erfðabreytt matvæli eins og á Íslandi og í
Evrópu. Það þarf hins vegar ekki í
Bandaríkjunum þar sem erfðabreytt
matvæli eru álitin jafngild öðrum
matvælum og því þykir ekki ástæða
til að merkja þau sérstaklega. Erfðabreyttu matvælin sem eru á markaði í
dag eru fyrst of fremst framleidd úr
fjórum erfðabreyttum plöntum sem
eru soja, maís, repja og baðmull og

Ljósmynd: Sesselja María Sveinsdóttir

eru þessar plöntur m.a. leyfðar í matvæli í Evrópu. Auk þessa eru erfðabreyttar sykurrófur leyfðar á matvælamarkaði og einnig eru erfðabreyttar kartöflur leyfðar sem innihaldsefni matvæla ef magn þeirra fer
ekki yfir 0,9% af innihaldsefnum
matvælanna. Annað grænmeti og
ávextir eru ekki til erfðabreytt á matvælamarkaði né heldur erfðabreytt
dýr eða dýraafurðir. Þó ber að geta
þess að unnið hefur verið að erfðabreytingum á öðrum tegundum
plantna og dýra. Þessar erfðabreytingar eru enn á tilraunastigi og hafa
því ekki verið markaðssettar.
Af hverju erfðabreyting?
Í fyrstu snérust erfðabreytingar á
plöntum um það að bæta skilyrði
bænda til að auðvelda ræktun ýmissa
plantna, yfirstíga hindranir og gera
ræktunina ódýrari. Nú hefur áherslan
hins vegar færst meira yfir á aukna
næringu og hollustu matvæla og þar
með þarfir neytanda, því hægt er að
sníða matvæli að þörfum hvers og
eins. Ber þar helst að nefna Golden
Rice hrísgrjónin sem eru auðug af
beta-caroteni sem er forveraform Avítamíns, en skortur á A-vítamíni er
mjög útbreiddur í ríkjum þar sem
hrísgrjón eru aðal uppistaðan í fæðu
og næringu manna. Einnig má nefna
að hægt er að erfðabreyta matvælum
þannig að þau innihaldi minna hlutfall mettaðrar fitu, það er hægt að
fjarlægja ofnæmisvaka úr mikilvægum fæðutegundum, auka geymsluog flutningsþol grænmetis og ávaxta,
útbúa matvæli sem framleiða mótefni, hormón og önnur lyfjaefni. Það
má því segja að möguleikar erfðatækninnar séu í raun óþrjótandi þegar kemur að matvælum.

Mest selda hrökkbrauðið á Íslandi

Höfundur: Helga Margrét Pálsdóttir er
matvælafræðingur og starfar hjá Matvælastofnun
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Áhættugreining og matvælaöryggi
Síðastliðinn áratug hefur orðið mikil
breyting á löggjöf um matvæli og
kröfum sem gerðar eru til matvælafyrirtækja og opinberra eftirlitsaðila.
Markmiðið er að tryggja öryggi matvæla og stuðla þannig að neytendavernd, ásamt því að tryggja að neytendur fái réttar upplýsingar um eðli
og samsetningu matvæla. Ein grunnkrafan er að löggjöf um matvæli skuli
byggð á áhættugreiningu og með því
á að ná fram víðtækri neytendavernd
og þar með tryggja líf og heilsu
manna.
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Áhættugreining
Greining áhættu er ferli sem samsett
er af þremur innbyrðis tengdum
þáttum, sem eru áhættumat, áhættustjórnun og áhættukynning. Á Evrópska efnahagssvæðinu (EES) var
komið upp stofnun, Matvælaöryggisstofnun Evrópu (EFSA), til að annast
áhættumat og áhættukynningu.
Hvert ríki verður engu að síður að
annast sömu mál, oft í samvinnu við
EFSA, og síðan að sjá um áhættustjórnun með lagasetningu og eftirliti. Íslensk löggjöf byggir þó í dag að
mestu á samræmdum EES-reglum og
á það sama við um önnur Evrópuríki. Ábyrgð á öryggi matvæla og
réttri upplýsingagjöf er hins vegar á
endanum hjá þeim sem framleiða og
dreifa matvælum og er rík áhersla því
lögð á skyldur forráðamanna matvælafyrirtækja.

Matvæladagur
MNÍ 2012
flokkun fyrirtækja, sem ákvarðar
tíðni og umfang eftirlits í hverju matvælafyrirtæki. Ef fyrirliggjandi upplýsingar benda til hættu fyrir neytendur, en vísindalegar forsendur
skortir til að gera fullnægjandi
áhættumat, er einnig heimilt að beita
svokallaðri varúðarreglu sem bráðabirgðaráðstöfun í áhættustjórnun.
Jón Gíslason.
EFSA vann áhættumat á spírum vegna E. coli sýkingar sem kom upp í Þýskalandi
2011. Í kjölfarið verða settar fram kröfur í löggjöf um meðferð spíra.

Áhættumat
Þessi þáttur ferlisins byggist á vísindalegum grunni, sem felst í að
greina og lýsa þeirri hættu sem fyrir
hendi er, meta hugsanleg váhrif (exposure) og lýsa áhættu fyrir neytendur. EFSA vinnur áhættumat fyrir
Evrópusambandið og getur einnig
gert áhættumat fyrir aðildarríki þegar
fram kemur réttmæt ósk um slíkt.
Það eru óháðir sérfræðingar sem gera
áhættumat á vegum EFSA og þeir
eru því hvorki fastir starfsmenn hjá
stofnuninni né fulltrúar þeirra ríkja

sem þeir koma frá. Með þessu er
reynt að tryggja að áhættumat sé
unnið á sjálfstæðan, hlutlausan og
gagnsæjan hátt. Stofnanir í aðildarríkjum á EES gera einnig áhættumat
og eiga samstarf við EFSA. Hér á
landi gerir matvælalöggjöfin ráð fyrir
að ráðherra skipi ráðgefandi nefnd
sem veiti vísindalega ráðgjöf um
áhættumat að beiðni ráðherra eða
Matvælastofnunar, en nefnd þessi
hefur enn ekki verið skipuð.

Áhættustjórnun
Stjórnun áhættu felst í lagasetningu
og eftirliti og þar með vali á viðeigandi úrræðum til forvarna. Evrópusambandið notar þannig niðurstöður
úr áhættumati EFSA til að setja reglur um sýnatökur og hámarksákvæði
fyrir ýmis efni og örverur í matvælum. Reglur eru einnig settar um almenna hollustuhætti, merkingar og
rekjanleika vöru. Í löggjöfinni koma
jafnframt fram kröfur um innra eftirlit matvælafyrirtækja og opinbert eftirlit, sem meðal annars felst í áhættu-

Áhættukynning
Kynning áhættu felst í að skýra niðurstöður áhættumats og þar með
grundvöll ákvarðana um áhættustjórnun, hvort sem þær felast í tiltekinni lagasetningu, eftirlitsákvörðunum eða jafnvel tímabundnum ráðstöfunum. Sérstaklega er mikilvægt
að gera grein fyrir ráðstöfunum þegar
grunur er um að tiltekin matvæli eða
fóður geti valdið áhættu fyrir heilsu
manna eða dýra og upplýsa þá um
eðli áhættunnar, hvaða matvæli eða
fóður um er að ræða og hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar til að fyrirbyggja, draga úr eða eyða áhættu.
Höfundur: Jón Gíslason er næringarfræðingur og forstjóri Matvælastofnunar
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Neytandinn, síðasti hlekkurinn
Góður og næringarríkur matur, fersk
hráefni, framleidd og geymd með
gæði að leiðarljósi. Er þetta ekki það
sem við leitum eftir þegar við
verslum í matinn? Þegar við sjálf tökum við keflinu, til að varðveita þessa
eiginleika matvælanna þurfum við að
vita hvað skiptir máli. Frystivaran
þarf að fara strax í frysti með góðu og
stöðugu frosti til að halda vörugæðum. Hveiti og niðursuðuvörur þurfa
að vera á þurrum stað til að geymast
vel. Svo þurfum við að vita hvað
skiptir máli til að tryggja að matvælin
séu örugg til neyslu.
Örverurnar
Bakteríur (gerlar), myglusveppir, gersveppir svo og veirur eru eðlilega í
mörgum matvælum í einhverju
magni. Margar örverutegundir gera
gagn s.s. mjólkursýrubakteríur en
aðrar eru óæskilegar vegna þess að
þær skemma matinn, og enn aðrar
geta valdið matareitrun eða matarsýkingu. Til að verjast þeim þarf að
1. hindra að örverur berist í matvælin. Þá er gott að hafa í huga að
a. snertifletir matvæla, borð,
skurðarbretti, áhöld og ílát
eiga að vera hrein,
b. borðtuskur eru paradís fyrir
bakteríur því að í þeim er næring, raki og þægilegt hitastig.
Skiptið því oft um borðtusku,
annars dreifast örverur á borðin með henni,
c. þvo hendur fyrir meðhöndlun
matvæla.
2. hindra að þær fjölgi sér. Það má
gera með því að
a. setja kælivörur strax í ísskápinn
þegar heim er komið,
b. hafa hitastig í ísskápnum á
bilinu 0 – 4°C,
c. kæla afganga fljótt og setja í ísskápinn þegar mesti hitinn er
farinn úr þeim,
d. kæla pottrétti hratt. Ef magnið
er mikið gengur það hraðar
með því að skipta þeim niður í
minni ílát og setja þau í kalt
vatn í vaskinum,
e. halda mat heitum við hærra
hitastig en 60°C svo örverur
fjölgi sér ekki.

Jónína Þ. Stefánsdóttir.

Mikilvægt er að neytandinn fái skýrar upplýsingar um ofnæmisvalda i matvælum.

3. drepa varasamar örverur fyrir
neyslu matvælanna með því að
a. gegnsteikja fuglakjöt, kjöthakk
og aðrar unnar kjötvörur,
b. gegnhita mat í 75°C við upphitun.

Upplýsingar á
umbúðum matvæla
Á umbúðum matvæla eru oft mikilvægar leiðbeiningar og upplýsingar.
Þær geta varðað umbúðir ef hita á
matvælin í þeim og verið um hitastig
og tíma matseldar til að tryggja eyðingu örvera. Ennfremur upplýsingar
um ofnæmis- og óþolsvalda, svo og
um geymsluskilyrði og geymsluþol. Í
sumum tilvikum er bent á að geyma
skuli matvöru í kæli eftir opnun umbúða. Við opnunina geta örverur

Efnin
Ýmis efni sem eru óæskileg eða eiga
ekki að vera í matvælum yfir ákveðnum mörkum eru takmörkuð með
reglugerðum þannig að matvælafyrirtæki og matvælaeftirlit sjá um það.
Hins vegar eru ýmis atriði sem neytendur þurfa að passa sjálfir.
Við grillun og steikingu, einkum
á kjöti, myndast heilsuskaðleg efni ef
það brennur. Fylgjumst því vel með
við grillun og hendum því sem
brennur.
Við notkun og endurnotkun umbúða þarf að gæta þess að þær henti
fyrir notkunina, annars getur verið
hætta á að heilsuspillandi efni berist
úr umbúðunum. Eingöngu á að nota
ílát, áhöld og umbúðir sem eru ætlaðar fyrir matvæli. Ekki á til dæmis
að nota innkaupapoka eða sorppoka
utan um mat því hætta er á að efni úr
þeim berist í matinn. Ekki á að setja
súr matvæli í álílát, því sýran leysir
upp ál og ekki á að hita matvæli í
ílátum nema þau séu ætluð til þess
eða setja heit matvæli í slík ílát. Mjúk
og lituð plastílát ætti ekki að nota
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fyrir feit og heit matvæli, því fita og
hiti geta skapað möguleika á að efni
flæði úr plastinu í matinn.

borist í matvælin eða aðstæður breyst
t.d. þegar geymsluþol matvæla hefur
verið lengt með því að setja ákveðnar
lofttegundir í umbúðirnar (loftskiptar umbúðir) sem virka þar til umbúðir eru opnaðar. Mikilvægt er að
kynna sér þessar upplýsingar vel.
Höfundur: Jónína Þ. Stefánsdóttir, matvælafræðingur á Matvælastofnun.

Örugg matvæli eða heilsuspillandi?
Töluverð áhersla og umræða hefur
verið á undanförnum misserum um
öryggi matvæla og neytendavernd.
Þegar talað er um örugg matvæli og
neytendavernd koma þættir eins og
matarsýkingar, aðskotaefni og eiturefni fyrst upp í hugum flestra. Árið
2009 var bætt inn nýju ákvæði í matvælalögin (8. gr. laga um matvæli nr.
93/1995) þess efnis að óheimilt sé að
markaðssetja matvæli sem ekki eru
örugg, það er heilsuspillandi eða
óhæf til neyslu. Þar kemur jafnframt
fram að við ákvörðun um hvort matvæli séu heilsuspillandi skuli meðal
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Ingibjörg Gunnarsdóttir.

annars hafa hliðsjón af líklegum,
bráðum áhrifum og/eða skammtímaáhrifum og/eða langtímaáhrifum
matvæla á heilsu þeirra sem neyta
þeirra og einnig á næstu kynslóðir. Af
þessu er ljóst að öryggi matvæla er
mjög víðtækt hugtak.
Ábyrgð eða ábyrgðarleysi
matvælaframleiðenda
Nærtækt dæmi um bráð heilsuspillandi áhrif eru ofnæmisviðbrögð einstaklinga með fæðuofnæmi. Til að
slík matvæli séu örugg er nauðsynlegt
að fram komi á merkimiða að varan
innihaldi þekktan ofnæmis- eða
óþolsvald. Á undanförnum misserum
hafa á vef Matvælastofnunar verið
fréttir um innköllun á fjölda matvæla
vegna ófullnægjandi merkinga og svo
virðist vera að viðkomandi framleiðendur hafi hreinlega ekki gert sér
grein fyrir alvarleika málsins. Ofnæmisviðbrögð geta verið mjög hastarleg og í sumum tilfellum lífshættuleg.
„Heilsuspillandi matvæli“
En hvað með öryggi matvæla með tilliti til langtímaáhrifa matvæla á
heilsu neytenda? Athyglisvert er að
velta því fyrir sér hvort breyting á
matvælalögunum muni leiða til þess

að óheimilt verði að markaðssetja
sykraða gosdrykki eða mikið saltaðar
kjötvörur, svo dæmi séu tekin, en
rannsóknir hafa ítrekað sýnt að mikil
neysla þessara fæðutegunda getur verið heilsuspillandi. Í lögunum er tekið
fram að við ákvörðun um hvort matvæli séu örugg (og þar með ekki
heilsuspillandi) skuli hafa hliðsjón af
upplýsingum sem neytendum eru
veittar, þar með talið upplýsingum á
merkimiða, eða öðrum upplýsingum
sem neytendur hafa almennt aðgang
að, þar sem fram kemur hvernig þeir
geti forðast tiltekin matvæli eða tiltekinn matvælaflokk sem getur haft
skaðleg áhrif á heilsuna. Svolítið loðið og flókið orðalag, en sé tekið mið
af þessu, gæti viðurkenning framleiðenda „heilsuspillandi“ matvæla á því
að matvælin gætu undir ákveðnum
kringumstæðum verið heilsuspillandi
ef til vill dugað? Nema að síðasti
hluti setningarinnar sé til þess fallinn
að varpa allri ábyrgð yfir á neytandann sem getur á heimasíðu Embættis
landlæknis lesið sér til um hvaða
matvæli eru talin vera heilsuspillandi?
Augljóst er að umræða um heilsuspillandi áhrif ákveðinna matvæla
kemur sér ekki vel fyrir rekstur sumra
fyrirtækja. En hvort sem framleidd
eru „holl“ eða „óholl“ matvæli ber
öllum skylda til að bera hag neytenda
fyrir brjósti og gefa þeim kost á upplýstu vali með tilliti til matvælanna
sem þeir neyta.
Höfundur: Ingibjörg Gunnarsdóttir er næringarfræðingur og prófessor í næringarfræði
við Matvæla- og næringarfræðideild Háskóla Íslands
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Höfum náð langt – en það þarf að gera betur
Skortur á matvælamerkingum varð
Sveini Ásgeirssyni, formanni Neytendasamtakanna, að umtalsefni árið
1960. Það stóð þó ekki á íslenskum
framleiðendum að veita upplýsingar
væri þess krafist eins og Sveinn
komst að orði: „Um daginn las ég
skrautlegan miða á íslenskri dós af
kjötbollum. Þar voru ítarlegar upplýsingar um allt, sem í dósinni var, og
dáðist ég að þeirri nákvæmni. En
þetta var allt á ensku, því að þetta var
útflutningsvara eða ætlað að vera það.
Í sömu hillu voru svo dósir fyrir
neytendur hérlendis, og þar stóð einfaldlega: Fiskbollur og Kjötbollur.
Nánari upplýsingar fyrir landann eru
álitnar óþarfar.“
Betri upplýsingar
á fóðri en mat
Sveinn benti ennfremur á að sett
hefðu verið lög um merkingar á
ákveðnar vörutegundir en það væri
ekki gert af greiðasemi við neytendur. Lög frá 1947 um eftirlit og verslun með fóðurvörur gerðu t.d. allmiklar kröfur til innflytjanda og
framleiðenda fóðurvara. Þannig var
skylt að upplýsa (með seðli efst í
hverjum poka) um nöfn þeirra fóðurtegunda sem notaðar voru í framleiðsluna, fyrir hvaða búfjártegund
blandan var ætluð, framleiðsluviku,
meðalmagn af meltanlegri eggjahvítu
í hverri fóðureiningu og tegundir og
nöfn vítamína væru þau notuð í
blönduna. „Hér er ekki verið að gefa
neitt eftir“ segir Sveinn. „Framleiðanda líðst ekki að halda neinu
leyndu, sem honum á að vera unnt
að gefa upplýsingar um og talið er
nauðsynlegt fyrir kaupandann að
vita. Þetta er sjálfsögð stefna. En úr
því að svo mikils er hlífðarlaust krafist varðandi skepnufóður, er þá til of
mikils mælst, að svipað gildi um það
fóður, sem ætlað er til manneldis?
Það væri strax framför, þótt við
fengjum ekki að vita nema eitthvað
af því, sem krafist er vegna skepnufóðurs.“
Víða brotalamir
Neytendavernd er vissulega meiri en
fyrir hálfri öld. Það virðist þó ærið
verkefni að tryggja að allir framleiðendur, innflytjendur og seljendur fari
eftir settum lögum og reglum.
Skemmst er að minnast iðnaðarsaltsmálsins sem vakti upp spurningar
um innra eftirlit þeirra matvælafyrirtækja sem hlut áttu að máli og fálmkennd viðbrögð Matvælastofnunnar
sem mörgum fannst bregðast seint og
illa við. Stutt er síðan rannsókn
Neytendasamtakanna, Náttúrulækningafélagsins og Matvæla- og veit-
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Brynhildur Péturdóttir.

ingafélagsins leiddi í ljós að hér eru
seldar erfðabreyttar matvörur sem þó
eru ekki merktar eins og reglur kveða

á um. Þá er rétt að minnast á skýrslur
sem erlendar eftirlitsstofnanir hafa
gert um stöðu mála í kjöt- og mjólkurframleiðslu hér á landi. Allt of
mörg dæmi eru um brotalamir, sérstaklega í sumum kjötiðnaðarstöðvum. Eftirlitið er m.a. gagnrýnt fyrir
litla eftirfylgni og að það treysti um
of á upplýsingar frá framleiðendum
sjálfum.
Aukið traust mikilvægt
Það er mjög mikilvægt að neytendur
beri traust til bæði framleiðenda og
eftirlitsaðila. Ein leið er að gera eftir-

litsskýrslur og úttektir aðgengilegar,
t.d. á netinu. Þá er eðlileg krafa að
þeir sem brjóta lög borgi sektir því
eins og staðan er í dag virðist fælingarmátturinn afar lítill. Eftirlitið getur
ekki andað ofan í hálsmálið á framleiðendum, það segir sig sjálft. Við
verðum að gera þá kröfu að framleiðendur fari eftir settum reglum og að
sama skapi eigum við að geta treyst
því að eftirlitið sé virkt og grípi til
aðgerða þegar þess er þörf. Það er
varla til of mikils mælst.
Höfundur: Brynhildur Péturdóttir er ritstjóri Neytendablaðsins.
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Matvælaöryggisstofnun Evrópu
(European Food Safety Authority - EFSA)
Í ár fagnar Matvælaöryggisstofnun
Evrópu, EFSA, 10 ára afmæli sínu en
hún var sett á laggirnar árið 2002 í
kjölfar þess að upp komu nokkrir alvarlegir atburðir sem tengdust matvælaframleiðslu í álfunni. Þessir atburðir, svo sem díoxín hneykslið og
kúariðan sýndu fram á nauðsyn þess
að efla áhættumat, samskipti
ríkjanna, tryggja samstilltar aðgerðir
og ekki síst mikilvægi þess að réttar
upplýsingar berist hratt á milli þeirra
aðila sem að málum koma hverju
sinni. Eitt af megin hlutverkum
EFSA er að sinna áhættumati á sviði
matvæla, næringar, dýra- og plöntuheilbrigðis og dýravelferðar. EFSA er
ekki rannsóknastofnun, þ.e. rekur
ekki rannsóknastofur, en í samstarfi
við helstu sérfræðinga Evrópu á ofangreindum sviðum eru útbúin vísindaleg álit, nýjar rannsóknaniðurstöður
brotnar til mergjar og ráðgjöf veitt til
framkvæmdastjórnar
Evrópusambandsins (ESB). Framkvæmdastjórnin sér um áhættustjórnunina
með því t.d. að setja reglur um hámarksgildi, banna vörur eða fullyrðingar o.s.frv. Álit EFSA er því ekki
bindandi fyrir ESB en í flestum tilvikum er tekið tillit til þess þegar
reglur eru settar.
Net tengiliða
Með innleiðingu á reglugerð ESB nr.
178/2002 varð Ísland fullgildur aðili
að EFSA. Matvælastofnun (MAST)
er tengiliður Íslands við EFSA og
tekur beinan þátt í starfsemi stofnunarinnar með setu í svokölluðu tengiliðaneti (Focal Point Network) og í
Ráðgjafanefnd (Advisory Forum). Í
báðum þessum hópum á sæti einn
aðili frá hverju aðildarríki EFSA
(ESB ríki auk EES-EFTA ríkja).
MAST tekur virkan þátt í þessu samstarfi og hefur nýtt vel þá möguleika
sem bjóðast á þessum vettvangi. Eins
og fram hefur komið er samstarf við
sérfræðinga og rannsóknaraðila í aðildarríkjunum grundvöllur að starfi
EFSA. Stofnunin hefur því komið á
laggirnar samstarfsneti stofnana og
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hafa 4 stofnanir á Íslandi þegar skráð
sig í þennan gagnagrunn og lýst sig
þannig reiðubúnar til samstarfs við
EFSA á ákveðnum sérsviðum.
Það er hlutverk tengiliða í ríkjunum að hvetja slíka aðila og stofnanir í
sínu landi til samstarfs við EFSA og
halda utan um upplýsingagjöf og
samskipti milli aðila. Einnig heldur
EFSA úti sérstökum gagnagrunni yfir
þá sérfræðinga sem reiðubúnir eru til
samstarfs sem óháðir einstaklingar,
hver á sínu sviði (Expert Database).
Margvísleg gögn og skýrslur varðandi
áhættumat og ýmis önnur mál er að
finna á vef EFSA (www.efsa.europa.
eu), en stofnunin fer einnig með
áhættukynningu í Evrópu.
Höfundur: Ástfríður Sigurðardóttir er matvælafræðingur og starfar hjá Matvælastofnun.

Ástfríður Sigurðardóttir.

EFSA stiklur:
 Samstarf við yfir 1500 sérfræðinga á ýmsum sviðum
 Meira en 2500 vísindaleg
álit gefin út frá 2002
 430 starfsmenn
 Samstarf 400 rannsóknaog vísindastofnana
í Evrópu

Áhættumat EFSA leggur grunn að matvælaöryggi.

Lífið er samfelldur fréttatími
Fréttaflutningur er bæði hraður og
óvæginn nú á tímum. Frétt er unnin
og birt, nánast á sama tíma og atburður gerist. Fjölmiðlar krefjast
skjótra svara og umbúðalausra skýringa. Fyrstu viðbrögð geta haft örlagarík og mótandi áhrif á viðhorf almennings til þess sem gerðist. Það er
því mikið í húfi og mikilvægt að vel
takist til.
„Uss, það eru fréttir,“ er setning
sem hljómaði á flestum íslenskum
heimilum fyrir tiltölulega fáum árum, þegar boðið var upp á tvo fréttatíma á dag, í hádeginu og kvöldin.

Útvarpið miðaði meira að segja hádegisfréttirnar við það að hinn vinnandi maður væri kominn heim í mat
þegar lesnar voru fréttir af innlendum og erlendum viðburðum.
Nú er öldin önnur. Við lifum í
einum samfelldum og óvægnum
fréttatíma sem hvorki hefur upphaf
né endi, erum í raun og veru umlukin fjölmiðlum sem keppa um athygli
okkar. Sjálfsagðir hlutir eins og síminn í vasanum gera okkur, hvert og
eitt, að sjálfstæðri fréttaveitu þar sem
við miðlum tíðindum gegnum vinsæla samfélagsmiðla.
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in viðtöl eru eina leiðin til þess að
koma sjónarmiðum á framfæri og
leiðrétta hugsanlegar rangfærslur. Að
hika í hröðum heimi rafrænnar fjölmiðlunar, er það sama og að tapa.
Þorsteinn G. Gunnarsson.

Framsetning frétta og fréttamat
fjölmiðlanna miðast að því að ná athygli okkar og það sem fyrst, fá fólk
til þess að staldra við og horfa, lesa
eða hlusta á það sem þeir hafa að
segja. Á því byggja þeir afkomu sína.

Framleiðum
íslenskt byggmjöl,
heilhveiti og
repjuolíu
til manneldis.
Eyrarbúið Þorvaldseyri - Sími 487 8815 - www.thorvaldseyri.is

Hik er tap
Fjölmiðlar flytja fréttir hvort sem
okkur líkar betur eða verr. Neikvæðar og vondar fréttir eru ekki fjölmiðlum að kenna, þeir flytja fréttir sem
eru byggðar á upplýsingum.
Krafan um hraðan fréttaflutning,
nýjar og ferskar hliðar á fréttunum
verða hins vegar oft til þess að sjónarmiðum hagsmunaaðila er gert misjafnlega hátt undir höfði. Fréttir eiga
að selja og því er fréttamennska í
auknum mæli að færast yfir í afhjúpun þar sem fyrst er ásakað og jafnvel
felldur dómur. Þá er skaðinn oft
skeður.
Fumlaus, rétt og markviss upplýsingagjöf til fjölmiðla og vel undirbú-

Undirbúningur er
ávísun á árangur
Enginn er fæddur með þá náðargáfu
að koma vel fyrir í viðtölum. Markviss þjálfun og undirbúningur er ávísun á betri árangur. Því flóknara sem
málið er og krísan meiri, þeim mun
mikilvægara er að búa sig af kostgæfni undir fjölmiðlaviðtalið. Það
þarf að skilgreina skilaboðin sem á að
koma á framfæri, setjast niður með
ráðgjöfum og þeim sem að málinu
koma, velta fyrir sér mögulegum og
ómögulegum spurningum sem hugsanlega verða bornar upp og eiga svör
við þeim. Því ekkert er verra en að
standa á gati í beinni útsendingu.
Góður undirbúningur dregur
jafnframt úr líkum á að spurningar
komi á óvart og kemur í veg fyrir að
viðkomandi flæki umræðuna með
löngu, ruglingslegu og flóknu máli.
Ef enginn skilur okkur er betur
heima setið en af stað farið.
Höfundur: Þorsteinn G. Gunnarsson, ráðgjafi hjá KOM almannatengslum.
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ENGIFER
Í 1 lítra af Floridana Engifer er safi úr

150 g af fersku engifer
eða um 20 cm af engiferrót
Nýr og öflugur safi með eplum, vínberjum, gylltu kiwi,
lime og engifer hefur bæst í hóp Floridana safa. Bragðið
er kröftugt og hressandi og hefur frískandi áhrif. Engifer
hefur verið notað sem lækningarjurt í þúsundir ára og
inniheldur meðal annars kalíum, magnesíum, kalk,
zink, fosfór og C-vítamín og andoxunarefni.

Sushi framleiðandinn er ábyrgur fyrir því að það sushi sem hann framleiðir sé öruggt til neyslu.

Þekking og ábyrgð
matvælafyrirtækja
Neytendur þurfa að geta treyst því að
þau matvæli sem þeir kaupa séu
örugg til neyslu. Það er alveg skýrt að
ábyrgðin á því er alfarið í höndum
framleiðandans. Framleiðandinn þarf
að tryggja og sýna fram á að aðföng,
tækjabúnaður, aðstaða og framleiðsluhættir séu þannig að þetta sé
mögulegt.

Þrotlaus þjálfun skilar
liðinu vinningi
Ein mikilvægasta forvörnin að mínu
mati er gott og vel upplýst starfsfólk
sem hefur hlotið þjálfun og fræðslu
um meðhöndlun matvæla. Þekkingin
þarf að vera almenn í fyrirtækinu og
varamenn þurfa að vera á bekknum
sem geta tekið ábyrgð. En það er ekki
nóg að einungis einn eða tveir búi
yfir þekkingunni, menn þurfa að vera
tilbúnir að skipta um stöður í liðinu.
Varnarmaðurinn þarf að vera tilbúinn að fara í sóknina ef mikið liggur
við. Mikilvægt er að framleiðendum
sé kunnugt um allar kröfur sem til
þeirra eru gerðar en því miður er víða
pottur brotinn í þeim efnum. Skýringin er oft smæð fyrirtækjanna og
þar geta ráðgjafar, samtök framleiðenda og opinberir aðilar hjálpað mikið með fræðslu.

Áhrifaríkt gegn kvefi
Bæta meltingu
Hafa forvarnarmátt
gegn krabbameini
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endur, ráðgjafar, opinberar stofnanir
og eftirlitsaðilar, nái fram liðsheild og
stuðli að því að öryggi og gæði skili
sér alla leið á disk neytandans.

Valgerður Ásta Guðmundsdóttir.

Viðbragðsáætlun –
Strax og örugglega
Þrátt fyrir góðar varnir er alltaf hugsanlegt að eitthvað geti farið úrskeiðis
og þá er mikilvægt að hafa góða viðbragðsáætlun. Til staðar þurfa að vera
skýrir vinnuferlar sem hægt er að
grípa til með stuttum fyrirvara ef
minnsti grunur leikur á að vara geti
verið hættuleg neytandanum. Þá þarf
að stöðva dreifingu strax og innkalla
það sem þegar hefur farið á markað.
Þetta þarf að gerast hratt og örugglega til að draga úr hugsanlegum
skaða. Rekjanleiki vöru skiptir megin
máli í tilfellum sem þessum þannig
að sem bestur árangur náist og tjón
verði sem minnst. Mikilvægt er að
prófa hvort innköllunarferlið virki
með því að æfa það reglulega.
Eftir höfðinu dansa limirnir
Í vinnu minni sem ráðgjafi hef ég
tekið eftir að í fyrirtækjum þar sem
æðstu stjórnendur taka virkan þátt í
gæðamálum, leggja skýrar línur og
virkja starfsmenn í að finna lausnir
og taka ákvarðanir, er innra eftirlitið
best og virkast.
Liðsheildin skiptir miklu
Íslenskur matvælaiðnaður er í sókn.
Mikilvægt er að allir sem starfa við
matvæli hvort sem það eru framleið-

Leikreglur
Mikilvægt er að framleiðendur geti
treyst því að kröfur opinberra stofnana og eftirlitsaðila séu vel ígrundaðar, sanngjarnar og samræmdar og
fylgt eins eftir alls staðar. Öryggi
neytanda er vitaskuld alltaf í fyrsta
sæti og kröfurnar verða að endurspegla það án þess að vera óþarflega
íþyngjandi og misvísandi. Hlutverk
eftirlitsaðila er að skoða hættugreininguna, hvort hún sé skynsamleg og
biðja frameiðandann að sýna fram á
að forvarnir séu virkar með því að
skoða mælingar og skráningar, skoða
aðbúnað og starfshætti og síðast en
ekki síst ræða við starfsmenn.
Áhorfandinn – Neytandinn
gerir mestu kröfurnar
Ég lít svo á og kem því sífellt á framfæri við framleiðendur að opinberar
kröfur eigi að skoðast sem lágmarkskröfur. Búast má við því að kröfur
markaðarins og neytandans séu meiri
og að sjálfsögðu þarf framleiðandinn
að vinna eftir þeim. Færst hefur í
vöxt að markaðurinn geri þær kröfur
að unnið sé eftir alþjóðlega viðurkenndum stöðlum og þurfa fyrirtæki
að vera í stakk búin til að svara þeim
kröfum. Þau fyrirtæki sem eru með
virkt innra eftirlit og fylgja öllum
leikreglum eiga auðveldara með að
uppfylla kröfur kaupenda og neytenda.
Höfundur: Valgerður Ásta Guðmundsdóttir, matvælafræðingur. Ráðgjafi og gæðastjóri hjá Rannsóknaþjónustunni Sýni ehf.

Nýtt

FÍTON / SÍA

Hvar liggur andstæðingurinn? – Hættugreining
Til að tryggja öryggi vöru er mjög
mikilvægt að það fari fram góð
hættugreining, þar sem velt er upp
þeim hættum sem gætu raunverulega
komið upp við framleiðsluna og orðið til þess að neytandinn beri skaða
af. Hættugreiningin þarf að taka mið
af aðstæðum og tækjabúnaði á hverjum framleiðslustað. Til að framkvæma hættugreiningu þarf bæði
reynslu og þekkingu á framleiðsluaðferðum og eiginleikum vörunnar.
Það þarf líka að vera til staðar þekking á því hvernig örverur hegða sér í
viðkomandi matvælategund, hvaða
efnafræðilegu þættir skipta máli,
hvaðan aðskotahlutir geta hugsanlega
borist í vöruna og svo framvegis. Í
framhaldinu þarf svo að byggja upp
varnir til að halda hættunum í skefjum.

Engifer er talið:
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Sýnatökur og smit í kjúklingarækt. Er varan örugg?

Sýkingar af völdum
kampýlóbakter
Við nánari athugun kom í ljós að
kampýlóbaktersmit í kjúklingaeldi
var allverulegt og orsakaði það alvarlegar sýkingar í fólki. Framleiðendur
stóðu frammi fyrir risastórum vanda
og úrlausnar var þörf. Ímynd greinarinnar var í hættu og talað var um að
banna sölu á ferskum kjúklingi að
nýju. Þetta leiddi menn saman og
með samstilltu átaki Embættis yfirdýralæknis og framleiðenda var leitað
lausna. Farið var í auknar sýnatökur
úr lifandi fuglum, fræðslu um smitleiðir og reglur settar um meðferð á
smituðum sláturhópum.
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Kjúklingar eru mjög viðkvæmir fyrir
salmonellu- og kampýlóbaktersmiti.
Snemma á níunda áratugnum var
sala á ferskum kjúklingi bönnuð
vegna salmonellusmits í eldi. Banninu var aflétt á tíunda áratugnum eftir að árangur hafði náðst í baráttunni
við salmonelluna. Þá byrjuðu hins
vegar veruleg vandamál með kampýlóbakter. Neysla á kjúklingum
jókst og um leið tíðni kampýlóbaktersýkinga í fólki. Á þessum tíma
voru engar reglur til um eftirlit með
kampýlóbakter, en eftirlit með salmonellu var á hinn bóginn reglubundið.

neysla	
  kg/íbúa

Gerum rétt
 Blóðvökvi á ekki að komast í aðra matvöru eða áhöld
 Látið frosið fuglakjöt þiðna í umbúðunum.
 Gætið að hreinlæti.
 Kjötið skal vel steikt eða soðið.

Leiðbeiningar um rétta meðferð og matreiðslu alifugla eiga að vera á umbúðum.

Eftirlit með kampýlóbakter
Þessar reglur byggja á því að sýni eru
tekin frá öllum sláturhópum 5 dögum fyrir slátrun. Sé hópurinn jákvæður er skylda að frysta allt kjöt af
þeim hópi. Þetta kerfi hefur reynst

mjög vel og hafa kampýlóbaktersýkingar í mönnum í dag ekki verið
raktar til smits úr fuglakjöti. Þess eru
dæmi að sýni sem tekin eru við slátrun hafi reynst jákvæð þó svo sýni
sem tekin voru í eldi hafi verið nei-

Skimað er fyrir samonellu og kampýlóbakter í eldi kjúklinga.
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kvæð. Varan hefur þá oft verið komin í dreifingu. Ekki hefur þá verið
krafist innköllunar á þessum kjúklingum af markaði. Athuganir hafa
sýnt að smit er mjög vægt ef kjúklingar smitast af kampýlóbakter á síðustu dögum eldis.
Eftirlit með salmonellu
Sýnatökur fyrir salmonellu eru mun
viðtækari. Tekin eru regluleg salmonellusýni á öllum stigum framleiðslu.
Sýni eru tekin af innfluttum foreldrahópum, við komu foreldrahópa í
stofnabú, á 2ja vikna fresti á framleiðslutíma þeirra og við 2ja vikna
aldur kjúklingahópa í eldi. Finnist jákvætt sýni á einhverjum stigum er
skylda að eyða viðkomandi hópi.
Hingað til hefur ekki orðið vart við
smit nema í sláturhópum.
Þetta kerfi er þó ekki alveg öruggt
vegna þess að í einstaka tilfellum
kemur upp smit eftir sýnatökur í
eldi. Þessir hópar sleppa inn í slátur-

húsin og jafnvel á markað. Rannsóknir á salmonellu taka 4 til 5 daga.
Á þeim tíma er oftast búið að dreifa
kjötinu á markað, neytendur búnir
að kaupa og farnir að neyta. Þetta
hefur verið afar óheppilegt, en þessi
smit er því miður ekki hægt að útiloka. Varan er þá ávallt innkölluð.
Við innköllun á kjöti með þessum
hætti kemur yfirleitt afar lítið til
baka. Stærsti hlutinn hefur horfið ofan í neytendur. Ekki hafa verið rakin
salmonellusmit í fólki til þessara jákvæðu hópa. Rætt hefur verið um
hvort breyta eigi reglum og hætta að
innkalla kjöt ef salmonella greinist
aðeins í slátursýnum.
Kjúklingar – örugg matvæli ?
Ef til vill má segja að kjúklingakjöt sé
öruggasta kjötið á markaðnum. Gríðarlega vel er fylgst með framleiðslunni. Framleiðendum ber skylda til
að taka sýni af kjúklingum í eldi og
við slátrun og grípa til viðeigandi aðgerða ef salmonella eða kampýlóbakter greinist í sýnunum. Búin hafa
gert átak í að bæta húsakost og aðbúnað í eldishúsum og lagt metnað í
að fræða starfsmenn um smitvarnir.
Fræðsla til neytenda er einnig mikil
m.a. í formi merkinga þar sem veittar
eru upplýsingar um rétta meðferð og
eldun á kjúklingum.
Höfundur: Jón Magnús Jónsson Reykjabúinu.

Heilræði til neytenda

Skolið grænmeti og ávexti
Nýlega bárust fréttir frá Danmörku
um að rekja megi margar matarsýkingar til neyslu á grænmeti, einkum
innfluttu. Einnig hafa öðru hverju
verið tilkynningar í evrópska viðvörunarkerfinu RASFF (Rapid Alert
System for Food and Feed) um að
sjúkdómsvaldandi bakteríur / veirur
hafi greinst í grænmeti og hindberjum. Danir hafa nýlega sett reglugerð
með ákvæðum um að veitingastaðir,
mötuneyti og önnur matvælafyrirtæki skuli sjóða hindbær í 1 mínútu
ef nota á þau í rétti sem ekki á að
hita. Margar af þeim neytendapakkningum sem eru á markaðnum hérlendis eru með sams konar leiðbeiningum. Reglurnar eru settar til að
fyrirbyggja smit af völdum Nóróveira. Þess konar smit má oft rekja til

þess vatns sem notað er við ræktun
og skolun, og til lélegs hreinlætis
starfsfólks sem vinnur við uppskeru.
Vegna þessa er mikilvægt að tileinka
sér eftirfarandi.
 Þvoið ávexti, salat, fræ- og
baunaspírur, kryddjurtir og gulrætur og annað sem er borðað
hrátt.
 Sjóðið smámaís og sykurbaunir
i augnablik áður en það er
borðað sem nasl.
 Sjóðið frosin hindbær í eina
mínútu áður en þau eru notuð í
rétti /drykki (smoothies) sem
eru ekki hitaðir.
Upplýsingar um reglugerð Dana
má sjá á: www.fvst.dk undir: Brug
bærret -men kog det.
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Hvað borða Íslendingar?
Landskönnun á mataræði 2010–2011
Embætti landlæknis (áður Lýðheilsustöð), Matvælastofnun og Rannsóknastofa í næringarfræði kynntu í
janúar s.l. helstu niðurstöður úr
landskönnun á mataræði Íslendinga
sem fram fór 2010-2011, en hliðstæð
rannsókn fór síðast fram árið 2002.
Alls tóku 1312 manns á aldrinum
18–80 ára þátt í könnuninni, svarhlutfall var 68,6%.
Helstu niðurstöður
Mataræði Íslendinga hefur þokast
nær ráðleggingum um heilsusamlegt
mataræði frá árinu 2002. Neysla á
harðri fitu (þ.e. mettaðri fitu og
trans-fitusýrum) hefur heldur lækkað
að meðaltali, en er þó ennþá of stór
hluti fitunnar borið saman við ráðleggingar. Viðbætti sykurinn hefur
einnig minnkað og er nú innan ráðlegginga. Neysla á viðbættum sykri er
hins vegar mismunandi eftir aldurshópum, mest í þeim yngsta sem fær
meiri sykur en æskilegt er. Sama er
að segja um saltneyslu, hún hefur
heldur minnkað en er þó enn vel yfir
því sem ráðlagt er.





















 







   






    

staðaldri. Eins er neysla ungra
kvenna á fólati og járni undir ráðlegginum.
Lokaorð
Að framansögðu er ljóst að ýmsar jákvæðar breytingar hafa orðið á mataræðinu frá árinu 2002. Enn er þó
langt í land með að þorri þjóðarinnar
fylgi ráðleggingum um heilsusamlegt
mataræði.
Höfundur: Hólmfríður Þorgeirsdóttir er
næringarfræðingur hjá Embætti landlæknis

Samanburður á neyslu ávaxta- og grænmetis 2002 og 2010-2011, g/dag.

Hólmfríður Þorgeirsdóttir.

Aukin ávaxta- og
grænmetisneysla
Meira er borðað af grænmeti og
ávöxtum en var árið 2002 (sjá mynd
1). Ávaxtaneyslan hefur aukist um 54
% og er nú 119 grömm á dag að
meðaltali. Neysla á grænmeti hefur
aukist minna, eða um 19% og er nú
120 grömm á dag. Þrátt fyrir aukna
neyslu grænmetis og ávaxta er hún
enn langt undir ráðleggingum, sem
eru a.m.k. 400 grömm af grænmeti
og ávöxtum á dag.
Brauð, hafragrautur,
kökur , kex
Neysla á grófu brauði og hafragraut
hefur tvöfaldast frá síðustu könnun.
Samt sem áður er neysla á grófu
brauði mjög lítil eða sem svarar aðeins hálfri brauðsneið á dag. Minna
er hins vegar borðað af kexi og kökum en í síðustu könnun en þó er
neyslan um tvöfalt meiri en á grófu
brauði.
Mjólkurneysla minnkar en
fiskneysla stendur í stað
Þegar kemur að mjólkinni þá hefur
neyslan hrapað frá árinu 2002 og
samsvarar neysla mjólkur og mjólkurvara nú aðeins rúmum skammti á
dag að meðaltali ef ostur er ekki
meðtalinn. Fiskneyslan er hins vegar
svipuð að magni og hún var árið
2002 eða 46 g eða sem svarar rúmum
tveimur fiskmáltíðum á viku. Um
helmingur fólks neytir fiskmáltíðar
a.m.k. tvisvar í viku eins og ráðlagt
er.
Sykraðir gosdrykkir
Neysla á sykruðum gosdrykkjum hefur minnkað umtalsvert og samsvarar
nú rúmlega hálfu glasi á dag að meðaltali en meira er drukkið af sykurlausum gosdrykkjum en áður. Ungt
fólk sem drekkur sykrað gos oftar en
tvisvar í viku fær mun meira af viðbættum sykri en ráðleggingar segja til
um. Hinir, sem drekka gos sjaldnar,
neyta viðbætts sykurs í samræmi við
ráðleggingar að meðaltali.
Einstök næringarefni
yfirleitt nægjanleg
Meðalneysla flestra næringarefna er
almennt um eða yfir ráðlögðum dagskammti með fáeinum undantekingum. Neysla á D-vítamíni er langt
undir ráðleggingum hjá þorra þjóðarinnar og öllum þeim sem ekki taka
lýsi eða annan D-vítamíngjafa að

Bændamarkaður og netverslun með lífrænt ræktaðar afurðir beint frá
framleiðendum úr öllum heimshornum. Sendum hvert á land sem er.
Bændur í Bænum, Nethyl 2C opin alla virka daga frá kl.12.

graenihlekkurinn.is Sími 586 8976
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Eldhús Landspítala

Ofnæmisfæði og
sérfæði; öryggi alla leið
Máltíðir og næring gegna lykilhlutverki við lækningu sjúkra. Það að
matast er auk þess mikilvægt við endurhæfingu þeirra sem hafa hlotið
heilaskaða eða slasast. Fyrir aldraða er
geta til að matast upp á eigin spýtur
mikilvægur hluti þess að vera sjálfbjarga og ekki upp á umönnun annarra kominn. Þar sem Eldhús Landspítala sinnir öllum þessu hópum
einstaklinga gegnir eldhúsið stóru
hlutverki í lífi þeirra hér á spítalanum, hvort sem það er um lengri eða
skemmri tíma.
Eldhús Landspítala, mikil
framleiðni á litlu svæði
Eldhús Landspítala er ekki stór
vinnustaður þrátt fyrir að eldhúsið sé
„hjarta hvers heimilis“. 80 starfs-

menn eldhússins starfa á vöktum, alla
daga ársins, við að skipuleggja, elda
og senda frá sér máltíðir og millibita
til sjúklinga og starfsmanna Landspítala. Allar máltíðir koma úr eldhúsinu sem staðsett er við Hringbraut og er maturinn fluttur eftir viðurkenndu flutningskerfi til 15 starfsstöðva. Alls framleiðir og framreiðir
eldhúsið um 5500 matarskammta á
sólarhring fyrir sjúklinga og starfsmenn spítalans. Um 90 sendingar
fara á virkum dögum frá pöntunardeild eldhússins. Það er því ljóst að
margar hendur vinna létt verk en
skipulagið og utanumhaldið er gríðarlegt og vex jafnt og þétt í hraða og
kröfum nútímans.

Matvæladagur
MNÍ 2012

Heiða Björg Hilmisdóttir.

Fríða Rún Þórðardóttir.

Samtvinning ólíkra þátta
Viðamikil starfsemi eldhúss Landspítala byggir á fínstilltu kerfi þar
sem margir ólíkir þættir tvinnast
saman. Hér verður sjónunum aðeins
beint að ofnæmis-, óþols- og sérfæði
og þeim þáttum er snúa að því að
rétt og öruggt fæði berist sjúklingn-

Unnið við skömmtun á matarbakka í eldhúsi Landsspítala.

um, að fæðið mæti næringar- og
orkuþörf þeirra og að það sé lystugt,
bragðgott og fyrir augað.
Helstu ofnæmisfæðin
Þau ofnæmi og óþol sem algengust
eru, eru glútenóþol og mjólkursykursóþol (laktósaóþol), ofnæmi fyrir
mjólk, eggjum, fiski, hnetum, sojaafurðum og skelfiski. Við þennan lista
bætist síðan latexofnæmi og önnur
sjaldgæf ofnæmi til að mynda fyrir
lauk, sellerí, og ýmiskonar kryddum
og mismunandi tegundum af fiski.
Framleiðendur matvæla þurfa að tilgreina ef matvæli innihalda þessa ofnæmis- og óþolsvalda.

Plokkfiskur

- Hollur kostur tilbúinn á 5 mín.
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Skráning á samsetningu matvæla
Birgjar eldhúss Landspítala eru matvælafyrirtæki með starfsleyfi frá Heilbrigðiseftirliti eða Matvælastofnun.
Birgjar þurfa að gefa upp og staðfesta
skriflega nákvæmt innihald og næringargildi vörunnar. Upplýsingar um
innihald eru færðar inn í nýtt framleiðslukerfi eldhússins, AIVO 2000.
Kerfið býður upp nákvæma næringarútreikninga og uppskriftagerð sem
er nauðsynlegt þegar sjúklingafæði er
annars vegar.
Viðskipti við birgja þurfa að
byggja á traustum grunni og þeir
þurfa með góðum fyrirvara að tilkynna allar breytingar á innihaldi og
næringargildi vöru. Eldhúsið óskar
einnig eftir uppfærðum upplýsingum
um innihald og næringargildi, tvisvar
á ári hverju.
Boðskipti í nútíma samfélagi
Næsta mikilvæga ferli eru boðskipti
milli deilda og eldhúss. Þau þurfa að
vera skýr og skilmerkileg og byggja á
trausti beggja aðila og í raun allra
þriggja aðila, því eldhúsið þarf að
treysta því að starfsmaður deildar gefi
réttar upplýsingar um að um raunverulegt ofnæmi sé að ræða. Deildin
þarf að treysta því að eldhúsið móttaki réttar upplýsingar og sjúklingurinn þarf að treysta því að eldhúsið
gæti vel að samsetningu þess fæðis
sem hann fær sent.
Hluti af þessum boðskiptum fara

fram í gegnum síma og þarf skráning
því að vera nákvæm. Farsælast er að
allar slíkar pantanir fari fram rafrænt
frá deild og nýja kerfi eldhússins býður upp á þann möguleika. Þegar nákvæm pöntun á fæði sjúklingsins er
komin til eldhúss má taka næsta
skref, ritun ofnæmisfæðis.
Ritun ofnæmisfæðis
Þá tekur við ritun á þeim vinnugögnum sem notuð eru í framleiðslueldhúsinu við að setja mat sem er án ofnæmisvakans eða -vakanna á bakka
sjúklingsins. Slík eyðublöð eru vandlega yfirfarin og hver uppskrift skoðuð með tilliti til þess hvort hún innihaldi ofnæmisvakann. Hinn svokallaði ofnæmismiði er skrifaður af sérfæðisritara sem hefur þekkingu og
reynslu á þessu sviði. Tveir „tékk“
punktar eru á leið matarbakkans út
úr eldhúsinu. Aðilinn sem eldar matinn og setur hann á matarbakkann
fer yfir upplýsingarnar og matinn og
farið er yfir miðann og bakkann áður
en disknum er lokað og hann sendur
á ákvörðunarstað.
Síðasti hlekkurinn
Síðasti hlekkurinn er á deildinni.
Matarkortið verður að fylgja bakkanum alla leið til sjúklingsins til að
tryggja að engir bakkar víxlist. Mikilvægt er að lokið sé haft á disknum
eða hitabakkinn lokaður þar til að
maturinn er borinn fram svo hitastig
matarins sér rétt. Einnig er þetta
mikilvægt til að koma í veg fyrir að
sjúklingar sem eru með slæmt ofnæmi fyrir fiski komist í návígi við
fiskgufur.
Ferlinu lýkur svo með skráningu
á því hvaða mat hver sjúklingur fær á
spítalanum á meðan á dvöl hans
stendur. Þessi þáttur er mikilvægur
gagnvart rekjanleika ef upp koma ofnæmis eða óþolseinkenni. Saga hvers
sjúklings er vistuð í tölvukerfinu og
því er hægt að afla upplýsinga um
hvað sjúklingar hafa fengið að borða
á meðan þeir dvöldu á spítalanum.
Höfundar: Heiða Björg Hilmisdóttir er
deildarstjóri Eldhúss Landspítala
Fríða Rún Þórðardóttir er næringarráðgjafi
Eldhúss Landspítala
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Útgáfa Norrænu ráðherranefndarinnar
hjálpartæki við að koma upp innra
eftirliti hjá fyrirtækjum sem selja eða
nota sveppi, svo tryggt sé að neytendum bjóðist sveppir sem eru öruggir
til neyslu og rétt tegundagreindir. Í
ritinu eru 4 listar yfir sveppategundir
sem ætlaðir eru til leiðbeiningar við
innra eftirlit. Allir sveppir á þessum
listum hafa verið áhættumetnir með
tilliti til þess hvort öruggt sé að neyta
þeirra.

Á síðustu árum hefur Norræna ráðherranefndin gefið út fræðsluefni fyrir matvælafyrirtæki með það að
markmiði að tryggja betur öryggi
neytandans. Á síðustu tveimur árum
hafa m.a. komið út fjögur rit, það
fyrsta kom út 2010 og seinni þrjú á
þessu ári. Ritin eru eftirfarandi:

Merkingar á ofnæmisvaldi
Þetta er skýrsla um norrænt eftirlitsverkefni um merkingar á ofnæmisvöldum, þar sem í ljós kom að 20%
matvæla uppfyllti ekki kröfur. Þessar
merkingar eru afar mikilvægar fyrir
fólk með ofnæmi. Jafnframt kom
fram að 11 % matvæla var með villandi merkingar á „getur innihaldið
leifar af“ ofnæmisvaldi. Markmiðin
með verkefninu voru að matvælafyrirtæki uppfylli sínar skyldur hvað
þetta varðar og að auka þekkingu og
bæta ferla hvað varðar viðvörunarmerkingar um ofnæmisvalda.

Leiðbeiningar um
eftirlit með framleiðslu
handgerðra osta
Í ritinu sem kom út árið 2010 eru
leiðbeiningar um hvernig best er að
hafa eftirlit með framleiðslu handgerðra osta. Handgerðir ostar eru
framleiddir við mismunandi aðstæður. En osturinn þarf alltaf að vera
öruggur til neyslu og er það skylda
framleiðandans að tryggja öryggi
neytandans.
Ritinu er ætlað að vera leiðarvísir
til að koma á framleiðslueftirliti við
ostagerðina. Bent er á mikilvæga eftirlitsstaði og hverju ber að hafa eftirlit með í framleiðslunni. Skráningar
þurfa að vera nákvæmar og það þarf
að gæta þess að rétt innihaldslýsing sé
á umbúðum. Að mörgu þarf að
hyggja við framleiðsluna og í ritinu
eru leiðbeiningar um hvernig tryggja
má örugga framleiðslu auk leiðbeininga til eftirlitsaðila.

Hendum minna af mat
Í þessum leiðarvísi eru hagnýtar
ábendingar um hvernig stóreldhús
geta minnkað sóun á mat. Í bæklingnum eru leiðbeiningar um hvað
hægt er að gera til að henda minna af
mat og um leið ná fram sparnaði og
vernda umhverfið. Einnig eru gefin
ráð um hvernig best er að skipuleggja
vinnuna og fá samstarfsfélagana til að
taka þátt. Leiðbeiningarnar eiga erindi til mismunandi eldhúsa, allt frá
stórum hótelkeðjum til lítilla veitingahúsa, mötuneyta og veisluþjónustu. Markmiðið með bæklingnum
er að veita starfsmönnum í eldhúsum
og í veitinga og framreiðslufyrirtækjum innblástur í að draga úr sóun á
matvælum.

Þriggja hólfa bakkinn er aðeins ein af fjölmörgum vörum sem
Papco býður fyrirtækjum í matvælaiðnaðinum. Hreinsivörur,
pappír, einnota umbúðir – úrvalið er frábært. Hafðu samband
við sölufulltrúa okkar og við setjumst niður og finnum bestu
lausnirnar fyrir þinn rekstur.

FÍTON / SÍA

Ætisveppir
Árum saman hafa ætisveppir verið
ræktaðir og villtir sveppir tíndir og
hefur áhugi á neyslu þeirra farið vaxandi á Norðurlöndunum.
Markmið ritsins er að leggja til

HUGSAÐU ÚT
FYRIR BOXIÐ

PAPCO REYKJAVÍK
Stórhöfða 42
110 Reykjavík
Sími: 587 7788
PAPCO AKUREYRI
Austursíðu 2
603 Akureyri
Sími: 462 6706

FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA

papco@papco.is • www.papco.is

– Hrein snilld fyrir reksturinn
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Matvæladeild Menntaskólans í Kópavogi

Hótel- og matvælaskólinn
Hótel- og matvælaskólinn hefur verið
starfræktur sem deild innan Menntaskólans í Kópavogi frá árinu 1996.
Þar er boðið upp á bæði samningsbundið og ósamningsbundið matvælanám. Skólinn er eini skólinn sem
hefur heimild til að brautskrá nemendur af fjórum brautum í samningsbundnu iðnnámi, þ.e. í bakaraiðn
(bakari), framreiðslu (þjónn), kjötiðn
(kjötiðnaðarmaður) og matreiðslu
(kokkur). Annað nám sem er í boði í
matvæladeild skólans er almenn
braut matvælagreina, matartæknanám, matsveinanám, iðnstúdentsnám, meistaranám matvælagreina og
hótelstjórnunarnám.

Kjötskurður nemenda í kjötiðn.

Kokkanemar undirbúa veislumáltíð.

Stoltir bakaranemar í bakaríi skólans.

Nemi í framreiðslu „flamberar“ eftirrétt.

Hvaða brautir
eru í boði?
Almenn braut
matvælagreina
Þegar nemendur ljúka námi úr 10.
bekk grunnskóla geta þeir sótt um almenna braut matvælagreina. Á þessari braut stíga margir fagmenn framtíðarinnar sín fyrstu skref í matvælagreinum. Á brautinni fá nemendur
kynningu á bakaraiðn, framreiðslu,
kjötiðn og matreiðslu. Nemendur
sem ljúka öllum áföngum á almennu
brautinni fá styttingu á samningsbundnu iðnnámi, sem getur numið
allt að fjórum til sex mánuðum. Þeir
hafa þá lokið grunndeild matvælagreina. Í framhaldi býðst nemendum
að sækja sér námssamning í þeirri
grein sem þeir óska. Skólinn aðstoðar
nemendur eins og hægt er í leit þeirra
að námssamningsplássi.
Grunndeild matvælagreina
Þeir nemendur sem koma beint úr
grunnskóla þurfa að taka grunndeild
matvælagreina sem er fyrsta önnin í
verknámi og þurfa allir að ljúka
henni. Lögð er áhersla á almenn bókleg grunnfög ásamt næringarfræði,
hreinlætis- og örverufræði og skyndi-

hjálp. Nemendur, sem verið hafa
tvær annir eða lengur á bóknámsbraut í framhaldsskóla og ákveða að
fara í matvælanám, geta fengið almennu greinarnar sem þeir hafa þegar lokið metnar.
Samningsbundið iðnnám
Þeir nemendur sem fara í samningsbundnar iðngreinar þurfa námssamning til að geta haldið áfram í náminu.
Nám í framreiðslu (þjóninn) tekur

þrjú ár en nám í bakstri, kjötiðnaði
og matreiðslu tekur fjögur ár. Þeir
sem lokið hafa almennri braut og
grunnnámi eru tvær annir í skólanum. Megin markmið náms í matvælagreinum er að nemendur hljóti
nauðsynlega, almenna og faglega
menntun til að takast á við þau störf
sem tilheyra matvælagreinunum.
Nemendur öðlast þekkingu á hráefni,
vélum, tækjum og öðrum búnaði
ásamt þeim hreinlætiskröfum sem

Umbúðir og eldunaráhöld
Þegar setja á matvæli í umbúðir er
mikilvægt að þær séu ætlaðar til
notkunar fyrir þau og að þær þoli
það hitastig sem er á matvælunum.
Til dæmis ætti ekki að hella heitri
súpu í klakapoka, volgu kakói í gosflöskur úr plasti eða nota dagblöð til
að þíða á fisk.
Mörg ólík efni eru notuð við
framleiðslu umbúða, bæði umbúða
sem er ætlað að snerta matvæli, og
umbúða sem ekki er ætlað að snerta
matvæli, t.d. ruslapoka. Þetta eru
m.a. efni sem eru notuð til að mýkja
plast, blý í kristalsgerð og svo eru
ýmis efni notuð t.d. prentlitir og lím
sem innihalda mörg kemísk efni sem
geta borist úr umbúðum í matvælin.
Hætta á losun ýmissa efna fer eftir
efnasamsetningu matvælanna, sem
snerta umbúðir og hitastigi við pökkun og geymslu. Sumar gerðir umbúða láta frekar frá sér efni í feit matvæli, aðrar í súr matvæli og ef heit
matvæli eru sett í snertingu við umbúðir þá eykst flæði efna úr þeim. Ef
bæklingur með álpotti segir að ekki
megi nota hann til geymslu á rabarbaragraut, er það líklega af því að súr
rabarbarinn eykur útskolun af áli úr
pottinum. Sem neytandi, ættir þú
alltaf að lesa leiðbeiningar um áhöld
og umbúðir, og fara eftir þeim. Til

Glas- og gaffalmerkið sem vísað er í texta
hér fyrir neðan.

Ingibjörg Jónsdóttir.

að vera örugg, notum við eingöngu
umbúðir sem eru ætlaðar fyrir það
sem við notum þær í.
Kröfur um umbúðir matvæla
Ísland hefur síðustu tvo áratugi innleitt reglur Evrópusambandsins um
efni og hluti sem ætlað er að snerta
matvæli. Í þeim er almenn krafa um
að umbúðir, eldunaráhöld og annað
sem á að komast í snertingu við matvæli, megi ekki gefa frá sér efni í því

magni að heilsu manna geti stafað
hætta af, við eðlilega og fyrirsjáanlega
notkun.
Það á að vera hægt sjá hvort að
efni og hlutir eru ætlaðir til að komast í snertingu við matvæli. Það getur
staðið í notkunarleiðbeiningum, eða
verið sýnt með glas- og gaffalmerkinu. Það getur staðið „Ætlað fyrir
matvæli“ á umbúðum eða það kemur
fram í nafni vörunnar t.d. nestispokar eða bökunarpappír.
Röng notkun umbúða getur leitt
til þess að óæskileg efni berist úr
þeim í matvæli og breyti bragði, lykt
eða valdi hugsanlega heilsutjóni.
Höfundur: Ingibjörg Jónsdóttir, matvælafræðingur á Matvælastofnun.

gerðar eru í greinunum. Að loknu
námi í skóla og á starfsþjálfunarstað
hafa nemendur öðlast víðtæka innsýn
í helstu störf greinanna, tileinkað sér
helstu verkþætti og þjálfast í sjálfstæðum vinnubrögðum. Nemendur
byrja á námssamningi og um það bil
þegar hann er hálfnaður koma nemendur í skólann í verklegt og bóklegt
nám. Undir lok námssamningsins
koma nemendur síðan á lokaönn í
skóla og útskrifast sem sveinar í viðkomandi grein. Þeir geta í beinu
framhaldi farið út í atvinnulífið og
hafið störf í grein sinni.
Matartæknanám
Matartæknar þurfa að ljúka almennu
og fagtengdu námi í skóla og þeir
þurfa einnig að ljúka skilgreindu
vinnustaðanámi. Nám matartækna
tekur þrjú ár og starfsvettvangur
þeirra er á dagvistarstofnunum, skólum, leikskólum og víðar. Hluti af
þeirra námi er að læra um meðferð
og framsetningu sjúkrafæðis fyrir
sjúklinga og að auki vinna þeir með
næringarforrit sem hægt er að nota
við samsetningu matseðla á vinnustöðum. Mikil eftirspurn er eftir matartæknum til starfa á landinu.
Matsveinanám
Matsveinanámið tekur tvær annir og
er kennt á kvöldin. Megin markmið
námsins er að nemandinn hljóti
nauðsynlega þekkingu og færni til að
sinna daglegum störfum sem matsveinn á minni fiski- og flutningaskipum og litlum mötuneytum.
Nemendur sem sækja matsveinanámið þurfa að hafa lokið sex mánaða
starfi í viðurkenndu eldhúsi sem
framleiðir ýmis konar málsverði. Að
loknu námi starfa matsveinar í mötuneytum fyrirtækja eða við matreiðslu
á fiski- og flutningaskipum.
Annað námsframboð
Nemendum sem lokið hafa matvælanámi standa til boða ýmsir frekari
námsmöguleikar. Má þar t.d. nefna

iðnstúdentsnám. Þar þurfa nemendur að ljúka ákveðnum fjölda eininga í
grunnfögum eins og ensku, íslensku
og stærðfræði ásamt því að ljúka tólf
einingum af kjörsviði bóknámsbrautar að eigin vali. Nemendum býðst
einnig að ljúka meistaranámi í matvælagreinum sem er tveggja anna
nám þar sem aðaláhersla er á að nemendur öðlist leikni til að stofnsetja
fyrirtæki, sjá um stjórnun þess og
rekstur ásamt því að fá innsýn í
kennslufræði.
Samstarf við atvinnulífið
Hótel- og matvæladeildir skólans eru
í miklu samstarfi við atvinnulífið.
Meistarar nemenda eru í góðu sambandi við skólann og fylgjast þeir
með námsframvindu nemenda sinna
og öðru sem tengist náminu. Einnig
er skólinn í samstarfi við ýmsa fagklúbba og má nefna að Klúbbur matreiðslumeistara hefur haldið keppni í
matreiðsludeildum skólans. Þann 26.
og 28. október fer fram í skólanum
keppni um titilinn matreiðslumaður
ársins.
Nú er verið að skerpa betur á
innra eftirliti í matvæladeildum skólans. Skólinn hefur verið í sambandi
við Matvælastofnun og fengið upplýsingar um þær kröfur sem gerðar
eru til innra eftirlits sem byggt er á
HACCP aðferðafræðinni. Allir nemendur fá kennslu í því hvernig byggja
eigi upp innra eftirlitskerfi í matvælagreinum svo tryggja megi öryggi matvæla.
Í lokin
Ég vil í lokin hvetja þá sem vilja
kynna sér nám í iðngreinum matvæla
að hafa samband við undirritaðan, ef
óskað er frekari upplýsinga um nám
eða annað sem verið er að gera í skólanum.
Höfundur: Baldur Sæmundsson er áfangastjóri verknáms í MK
baldur.saemundsson@mk.is

Nám í matvælafræði
Matvælafræði hefur verið kennd við
Háskóla Íslands til BS prófs frá 1977
og til MS og doktors prófs frá því um
1990. Matvæla- og næringarfræði var
kennd sem sérstök námsbraut innan
raunvísindadeildar en varð síðar að
sérstakri deild innan nýs Heilbrigðisvísindasviðs þegar skipulagi Háskólans var breytt 2008. Þetta var m.a.
gert vegna aukinna krafna um hollustu og heilnæmi matvæla. Í eðli sínu
er matvælafræðin lausnamiðuð faggrein eins og t.d. læknisfræði og verkfræði þar sem tilgangur verkefna er
oftast sá að bæta umhverfi, lífsskilyrði eða líðan mannsins, öfugt við
sumar faggreinar þar sem aðal áhersla
er oft á að skilja umhverfi eða tilgang
lífsins, þó þetta blandist vitanlega
saman í flestum greinum.
Þegar byrjað var að kenna matvælafræði við HÍ var stuðst við ráðgjöf tveggja prófessora við Massachusetts Institute of Technology
(MIT) og University of Minnesota.
Námsefni og kröfur voru þannig að
námið stæðist allan samanburð við
það sem best gerðist erlendis á þeim
tíma. Síðan hefur námið verið í stöðugri þróun og endurskoðun en ávallt
hefur verið miðað við að námið stæðist kröfur sem Bandarísku matvælafræðingasamtökin Institute of Food
Technologists (IFT) gera til náms í
matvælafræði. Oft hafa verið uppi
kröfur um að gera námið hagnýtara
og að tengja það betur þörfum atvinnulífsins. Reynt hefur verið að
mæta þessum kröfum án þess þó að
slaka á kröfum í raungreinum. Vegna
þess hve námið er þverfaglegt er ill

Heilræði til
neytenda

mögulegt að kenna allt sem til þarf á
þeim þrem árum sem ætluð eru til
BS prófs. Margar faggreinar hafa tekið það ráð að breyta kröfum um faggildingu þannig að baki liggi fimm
ára nám þannig að faggilding eða
starfstitill sé ekki veittur fyrr en að
loknu meistaranámi. Unnið er að því
að matvælafræði gerði slíkt hið sama.
Fjöldi nemenda sem hefur stundað nám í matvælafræði hefur verið
mjög misjafn milli ára, mest verið
milli 20 og 30 nemendur en oftast
mun færri. Undanfarin ár hefur nemendum fækkað svo að vart var útséð
hvort hægt væri að halda kennslu
áfram í greininni. Því var ákveðið að
kenna tvö fyrstu árin með lífefnafræði en grunngreinar þessara greina
eru að mörgu leyti mjög svipaðar.

Sérgreinar matvælafræðinnar eru svo
kenndar á þriðja námsári og boðið
uppá aukið úrval námskeiða í MS
námi. Samhliða þessu var ákveðið að
hefja sérstakt MS nám sem ætlað er
fyrir nemendur sem lokið hafa BS
prófi í öðrum greinum en matvælaarði en þó þannig að undirbúningur í
raungreinum sé nokkuð sambærilegur. Þetta á einkum við um nema
sem lokið hafa BS prófi í líffræði,
efnafræði, lífefnafræði, verkfræði og
næringarfræði. Námið er kennt í
samstarfi allra ríkisháskólanna og
skipulagt þannig að á fyrsta námsári
eru kenndar undirstöðugreinar matvælafræðinnar eins og matvælaefnafræði, matvælaörverufræði og framleiðslutækni. Á seinna námsári er
kennd vöruþróun og síðan er nem-
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endum boðið upp á þrjár megin
námslínur í framleiðslustjórnun,
gæðastjórnun eða líftækni þar sem
boðin eru námskeið í viðkomandi
fagi og nemendur velja verkefni á því
sviði sem þeir velja. Rannsóknaverkefnin eru heldur minni í sniðum en í
gamla MS náminu fyrir þá sem lokið
hafa BS prófi í Matvælafræði en enn
er boðið upp á þann möguleika að
ljúka BS prófi í matvælafræði og
stunda síðan meistaranám með stóru
rannsóknaverkefni eins og verið hefur.
Viðtökur við þessum breytingum
hafa verið mjög góðar og eru nú 15
nemendur skráðir á fyrsta ár í BS
nám í matvælafræði og 14 nemar
skráðir í nýja meistaranámið í matvælafræði. Samhliða þessu er enn það

mikil aðsókn í nám í næringarfræði
að það þarf að takmarka aðgang að
því námi við deildina.
Námið hefur frá upphafi verið
kennt í samvinnu við rannsóknastofnanir atvinnuveganna á matvælasviði og í tengslum við atvinnulífið í
landinu, þannig hafa heimsóknir og
verkefni í samvinnu við fyrirtæki verið snar þáttur í náminu. Miðstöð
námsins er nú á Matís en samningur
er milli Háskóla Íslands og Matís ohf
um rannsóknir og kennslu en þar
fara fram rannsóknir og þróun í matvælatengdum greinum. Hluti meistaranámsins verður einnig kenndur
við hina ríkisháskólana.
Höfundar: Guðjón Þorkelsson dósent og
Kristberg Kristbergsson prófessor við Matvæla- og næringarfræðideild HÍ.

LIFRARPYLSAN

- gamaldags og góð!
FRÁ KJARNAFÆÐI

Meðferð á kjúklingum
Við meðferð og matreiðslu á kjúklingum skal hafa í huga að kjúklingar geta
borið með sér bakteríur svo sem
salmonellu og kampýlóbakter. Rétt
meðferð í eldhúsinu er afar mikilvæg til
að koma í veg fyrir að smit berist í önnur matvæli og þaðan í fólk. Hreinlæti
og hitun upp í 75 °C fyrirbyggir að fólk
sýkist vegna salmonellu og kampýlóbakter.
Við meðferð og matreiðslu á
kjúklingum ber að hafa eftirfarandi í
huga:
 Setjið kjúkling og kjúklingaafurðir
inn í ísskáp eins fljótt og hægt er.
 Athugið hvort umbúðir séu heilar
þegar þær eru settar inn í ísskápinn.
 Útilokið hættu á að safi leki á önnur
matvæli með því að setja rofnar umbúðir í ílát.
 Passið að vökvi og blóð berist ekki í
önnur matvæli
 Þurrkið safa á borðum með eldhúspappír
 Þvoið áhöld, vinnuborð og bretti
strax að lokinni meðferð.
 Notið sér skurðarbretti fyrir kjúkling.
 Þvoið hendur strax að lokinni meðferð.
 Gegnhitið kjúkling upp í 75 °C eða
þar til safi frá honum verður glær.
Neytendur eru ábyrgir fyrir réttri meðhöndlun matvæla við meðferð og matreiðslu í eldhúsi. Með réttri meðferð
geta þeir komið í veg fyrir sýkingar af
völdum baktería sem leynst geta í kjúklingum.

ÁN MSG

Ekkert hveiti - ekkert sojaprótein - engin aukaefni
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Þorvaldseyri

Matarolía framleidd
á Íslandi
K y nning
Kornrækt hefur verið stunduð á Þorvaldseyri frá árinu 1960 en árið 2008
var farið að gera tilraunir á ræktun á
olíurepju í samstarfi við Landbúnaðarháskóla Íslands og Siglingastofnun
Íslands. Markmiðið var að kanna
hvort olíurepja þrifist hér og gæfi
fullþroskuð fræ sem mætti pressa olíu
úr og breyta því í eldsneyti (biodisel).
Þær tilraunir sem hafa farið fram gefa
tilefni til bjartsýni á að rækta megi
olíurepju hér í góðum árum.
Úr hreinni náttúru
Það fræmagn sem fékkst var pressað
og komið hefur í ljós að olían er
ágætis matarolía. Sérstök vél kaldpressar olíuna úr fræjunum sem fer
síðan í gegnum síun áður en henni er
tappað á flöskur. Engu er bætt út í
olíuna né fjarlægt úr henni. Repjuolía er notuð til matargerðar svo sem
til steikingar við vægan hita, í bakstur, marineringar og út á salatið. Íslensk repjuolía frá Þorvaldseyri fæst

nú í heilsuvöruverslunum víða um
land. Nú eru fleiri bændur farnir að
gera tilraunir með ræktun á repju.
„Við kynntum olíuna í sumar og
fékk hún góðar viðtökur enda hefur
hún einstakt næringargildi og efnainnihald sem stenst samanburð við
erlendar olíur. Það er gaman að geta
ræktað nýjar tegundir nytjaplantna í
íslenskri jörð, úti í hreinni náttúrunni,“ segir Ólafur Eggertsson,
bóndi á Þorvaldseyri.
Kornræktin
Hvað varðar kornræktina þá hefur
síðustu ár verið lögð áhersla á ræktun
á byggi og hveiti til manneldis sem
Ólafur segir að sé komið á markað
sem bökunarvörur í brauð og kökur.
Byggmjöl er trefjaríkt og hollt næringarefni en mörg bakarí eru farin að
nota byggmjöl í brauðbakstur sem er
tiltölulega nýtt og hefur þróast á síðustu árum. Íslenskt morgunkorn;
Byggi er framleitt úr byggmjöli frá
Þorvaldseyri.
thorvaldseyri.is

Lífrænn bakstur
alla virka daga

Ólafur bóndi með repjuolíu á flösku.

Græni hlekkurinn

Dreifing á lífrænum afurðum
K y nning
Sölu- og dreifingarfyrirtækið Græni
Hlekkurinn var stofnað fyrir 10 árum til að koma á markað afurðum
frá Garðyrkjustöðinni Akri. Á þessum árum hefur starfsemin vaxið og
sér fyrirtækið nú um sölu frá öllum
helstu lífrænt vottuðum gróðurhúsabændum. Framboðið er því jafn fjöl-

breytt og framleiðendurnir eru margir en þó alltaf árstíðabundið.
Til viðbótar þessari grunnstarfsemi hefur fyrirtækið sl. ár flutt inn
lífrænt vottað grænmeti og ávexti frá
Eosta í Hollandi. Þær afurðir koma
frá öllum heimshornum og eru margar hverjar auk lífrænu vottunarinnar
vottaðar af Nature & More (www.
natureandmore.com) sem er umhverfis- og siðferðisvottunarkerfi (fa-

irtrade). Nú síðast hafa svo bæst við
kornvörur, safar og ýmsar aðrar þurrvörur frá Saltå Kvarn í Svíþjóð.
Auk þess að sinna heildsöludreifingu rekur Hlekkurinn netverslun
(www.graenihlekkurinn.is)
og
Bændamarkað í Nethyl 2C í Reykjavík. Þar er hægt að nálgast allar þær
vörur sem fyrirtækið hefur á boðstólum og er þar gott samstarf við aðra
lífræna framleiðendur, hvort sem viðkomandi eru í grænmetisræktun,
mjólkurframleiðslu, bakarar eða annað.
graenihlekkurinn.is

Næringarrík og bragðgóð súrdeigsbrauð úr heilkornamjöli

Brauðhúsið Grímsbæ.
Efstalandi 26 • Sími 568 6530

Saltå Kvarn vörur.

Blandarinn sem allir vilja!
Mylur alla ávexti, grænmeti
klaka og nánast hvað sem er
Hnoðar deig
Býr til heita súpu og ís
Uppskriftarbók og DVD diskur
fylgja með

Lífstíðareign!
Tilboðsverð kr. 99.900
Vitamix drykkjarkanna
fylgir með meðan
birgðir endast.

Okkar þekking nýtist þér ...

Kælitækni Rauðagerði 25 108 Reykjavík S. 440-1800 www.kælitækni.is

100%
hreinn
ávaxtasafi
K y nning
Trópí Tríó er 100% hreinn ávaxtasafi með aldinkjöti úr appelsínum,
vínberjum, guava og ástaraldinum.
Fáanlegur í 0,33 lítra og 1 lítra plastflöskum og 0,25 lítra fernum sem
henta vel í nestisboxið. Eitt glas af
Trópí er einn af þínum 5 á dag!
vifilfell.is
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Mjólkursamsalan:

Skráargatsvörur og Góðostar
K y nning
Skráargatið er norræn merking fyrir
þær matvörur sem teljast hollastar í
sínum fæðuflokki og er því ætlað að
auðvelda neytendum að velja sér
holla matvöru. Skráargatið hefur verið notað í Svíþjóð í yfir 20 ár og fyrir
nokkrum árum síðan tóku Norðmenn og Danir einnig upp þetta
merki. Hérlendis hefur skráargatið
ekki verið tekið upp en kannanir
sýna að landsmenn eru jákvæðir í
garð hollustumerkinga og hefur upptaka þess því verið til umræðu hér.
Hollustan í fyrirrúmi
Þrátt fyrir að skrárgatið hafi ekki
formlega verið tekið upp hérlendis
hafa nokkur íslensk fyrirtæki hafið
þróun og markaðssetningu á vörum
sem uppfylla skilyrði skráargatsins.
Mjólkursamsalan er eitt þeirra en að
sögn Dr. Björns S. Gunnarssonar,
vöruþróunarstjóra MS, setti fyrirtækið sér fljótlega markmið um að þróa
og markaðssetja mjólkurvörur sem
uppfylla kröfur skráargatsins. „Nú
fyrr á árinu kynntum við tvo breytta
og endurbætta Skyr.is drykki sem
uppfylla skilyrði skráargatsins. Í sumar kynntum við svo til sögunnar
hreint Hleðsluskyr sem er með skráargatsmerkinu og nú síðast nýjan
Skyr.is drykk með bönunum og
hindberjum sem ber hollustumerkið,“ segir Björn.
Að sögn Björns var ákveðið að
kynna vörur með hollustumerkinu
þrátt fyrir að það hafi ekki verið
formlega tekið upp hérlendis enda
þekki margir neytendur hollustumerkið auk þess sem það auðveldi
neytendum að velja hollustuvörur.
„Auk þess passar skráargatið vel inn í
þau markmið sem við settum okkur
árið 2008 að draga úr sykri í mjólkurvörum“ segir Björn. Að sögn
Björns er fleiri skráargatsvara að
vænta frá Mjólkursamsölunni á
næstu misserum.
Gouda í nýjum umbúðum
Af öðrum vöruþróunarverkefnum
MS má nefna viðamikið verkefni í
gouda osti en á næstu dögum fer allur íslenskur gouda ostur í nýjar umbúðir. Að sögn Björns hefur osturinn
verið framleiddur hérlendis frá árinu
1961 og hlýtur nú hið íslenska nafn
Góðostur. „Nafnið Góðostur vísar í
gæði og jafnframt hefur osturinn
sterka vísun í íslenska sveit og íslenskan uppruna,“ segir Björn. Nafngiftin er ennfremur hluti af íslenskuátaki fyrirtækisins en MS hefur
löngum vakið athygli á íslenskri
tungu og málrækt með átakinu „Íslenska er okkar mál“ á mjólkurfernunum.
ms.is

Skyr.is drykkirnir uppfylla skilyrði
skráargatsins. Skráargatið merkir að
varan sé holl.
Góðostur í nýjum umbúðum.

Björn S. Gunnarsson, vöruþróunarstjóri
MS.
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ungis hreinar vörur úr góðu hráefni
og án óæskilegra aukaefna, að stærstum hluta lífrænt vottaðar eða íslenska
framleiðslu. Þá verðum við með
meira úrval af ferskvöru; grænmeti,
ávöxtum, fiski, kjöti, brauði og hálftilbúnum réttum til að elda heima
þannig að við munum bjóða upp á
eitthvað fyrir alla.“

LIFANDI markaður

Ný verslun og veitingastaður í Fákafeni
K y nning
LIFANDI markaður opnar nýja matvöruverslun og veitingastað í október
við Fákafen 11 í Reykjavík. „Við erum gríðarlega spennt að bæta við
verslunarflóru landsins matvöruversl-

un af þessari stærðargráðu sem einungis selur gæðamatvörur úr heilnæmum hráefnum,“ segir Arndís
Thorarensen, framkvæmdastjóri LIFANDI markaðar. „Nú höfum við
breikkað vöruúrvalið enn frekar
þannig að fólk geti verslað allt á einum stað hjá okkur. Við bjóðum ein-

Arndís Thorarensen, framkvæmdastjóri LIFANDI markaðar.

Móðir jörð

Íslenskt bygg í morgunmatinn
K y nning
Ræktun á byggi til manneldis hefur
farið ört vaxandi hjá fyrirtækinu
Móður jörð í Vallanesi á Fljótsdalshéraði en fyrirtækið hefur um árabil
verið leiðandi í ræktun og framleiðslu
lífrænt ræktaðra afurða. Bankabygg,
byggmjöl og byggflögur fyrirtækisins
má finna í verslunum víða um land.
Byggmjöl er gott að nota í bakstur og
sem rasp, bankabyggið sem meðlæti
með mat s.s. í salöt og sem heilkorn í
brauð og súpur og byggflögurnar má
m.a. nota í grauta og ýmsa matseld og
bakstur í stað hafragrjóna.
Uppskriftir eru aftan á pokunum
og á bankabygginu er að finna uppskriftina „Morgungrautur Gabríels“
þar sem soðið er saman bankabygg,
epli, rúsínur, kanill, döðlur og annað
eftir smekk. „Það er hægt að sjóða
grautinn og geyma í nokkra daga í ísskáp og hann er góður orkubiti á
milli mála,“ segir Eymundur Magnússon, bóndi í Vallanesi.
Nýjung fyrirtækisins er vörulína af
heilkorna- og trefjaríkum þurrefnablöndum þar sem bygg og heilhveiti
koma við sögu s.s.: „Lummur og
vöfflur“ og „Fljótsoðinn morgunx 150-2012 outlined.pdf
1 8.10.2012
grautur“. Í150
grautnum
er að finna
lífrænt ræktaðar byggflögur, sólbló-
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mafræ, graskersfræ, þurrkuð trönuber
og kanil. „Kanill er mjög góður en
hann jafnar blóðsykurinn eins og
byggið gerir líka þannig að þetta getur hentað fyrir sykursjúka.“
Styrkir ónæmiskerfið
og jafnar orkuna
„Margir Íslendingar borða allt of lítið
af trefjum en byggið hefur bæði
vatnsleysanlegar trefjar og óleysanlegar trefjar. Beta-glúkanar eru vatnsleysanlegar trefjar sem geta lækkað
kólesteról í blóði auk þess sem rannsóknir hafa sýnt fram á að í byggi eru
efni sem styrkja ónæmiskerfið.
Læknar í meltingarsjúkdómum hafa
til dæmis mælt með bygginu vegna
þess að það flytur vökva langa leið í
meltingarveginum og nærir ristilinn
og mýkir.“
Eymundur segir að lægri sykurstuðull sé í byggi heldur en öðrum
korntegundum. „Það þýðir að það
gefur jafnari orku í lengri tíma.
Íþróttamenn finna þetta til dæmis vel
ef þeir borða morgunmat sem er samsettur úr byggi – svo sem bankabyggi
eða byggflögum – en grauturinn dugar þeim þá jafnvel fram að hádegi.
Þeir eru því ekki búnir með sykurskammtinn og orkuna of snemma.“
10:26:16

vallanes.net

Alvöru kaffihús
og morgunverður
Veitingastaður verður einnig opnaður við Fákafen þar sem boðið verður
upp á rétt dagsins, kjöt-, fisk- og
grænmetisrétti, auk súpu og salatbars. Þá mun verða hægt að kaupa
hálftilbúinn mat til að elda heima.
Helsta nýjungin á veitingastaðnum er morgunverður og kaffi frá
Kaffismiðju Íslands. „Við verðum
með gæðakaffi, bæði lífrænt og beint
frá bónda, og ferskan og bráðhollan
morgunverð sem hægt er að borða á
staðnum eða taka með sér. Það er
upplagt að renna við og grípa mat,
þeyting eða kaffibolla með sér enda
gott aðgengi að versluninni í Fákafeni og nóg af bílastæðum.“
Skemmtileg stemning
og kósý umhverfi
„Ef við horfum á stærri myndina þá
erum við hjá LIFANDI markaði með
öllu sem við gerum að leggja okkar af
mörkum til að stuðla að bættri heilsu
og vellíðan – og það gerum við líka
með stemningunni í versluninni. Við
viljum skapa umhverfi þar sem er
skemmtilegt að koma og versla
spennandi vörur, borða góðan hollan
mat eða slaka á í sófahorninu og
njóta kaffibolla í fallegu og kósý umhverfi.“

Móðir jörð á Fljótsdalshéraði framleiðir trefjaríka hollustu.

lifandimarkadur.is

Markmið Papco að svara
alltaf kalli markaðarins
K y nning
„Við erum hægt og bítandi að
breikka vöruframboð okkar í sam-

ræmi við kröfur og þarfir fyrirtækjaog stofnanamarkaðarins, þar sem
áhersla er lögð á að geta sótt sem
flestar daglegar hreinlætisvörur á
einn og sama staðinn. Við erum
stöðugt að leita tækifæra til að auka
vöruframboðið og ætlum okkur að
sækja enn frekar fram með aukinni
fjárfestingu í tækjabúnaði,“ segir
Þórður Kárason, framkvæmdastjóri
Papco.
Samkeppnishæfur
íslenskur valkostur
Vörumerkið Papco er löngu orðið
þekkt á meðan íslenskra neytenda.
Þetta rótgróna íslenska fyrirtæki kom
inn á markaðinn eins og stormsveipur fyrir aldarfjórðungi með salernispappír á verði sem íslenskum neytendum hafði ekki boðist áður.
Tryggð neytenda við Papco kom vel
í ljós í kjölfar bankahrunsins, þar
sem vitundarvakning varð um mikilvægi þess að eiga samkeppnishæfan,
íslenskan valkost á neytendamarkaði.
Þótt bankahrunið og gjaldeyrishöftin í kjölfarið hafi á sínum tíma
reynst Papco þung í skauti varð það
til þess að stjórnendur fyrirtækisins
komu auga á ný tækifæri í framleiðslunni. Rykið var dustað af vélum, sem staðið höfðu ónotaðar lengi
og stóð ekki til að ræsa á ný og úr
þeim streymdu nýjar vörur sem hafa
ásamt öðru stóraukið við vörulínu
fyrirtækisins.
Tvöfaldur sigur
Papco býður nú ekki aðeins upp á
fjölbreytt úrval af pappírsvörum
heldur einnig sápur og hreinsiefni,
plastpoka og einnota plastáhöld fyrir
eldhús og þannig mætti áfram telja.

Þórður Kárason, framkvæmdastjóri
Papco.

Þórður segir vaxtarmöguleika liggja
víða:
„Okkur hefur miðað vel áfram á
þessum markaði en stefnum eins og
alltaf að því að gera enn betur. Papco
hefur haft það að leiðarljósi frá upphafi að svara kalli markaðarins. Með
því að sækja fram í samkeppni við
innfluttar vörur er hægt að vinna
tvöfaldan sigur; færa neytendum
vörur á betra verði og skapa störf
innan íslensks iðnaðar,“ segir Þórður
Kárason.
papco.is
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Betra kaffi!
Kaffivél með hitabrúsa
Tekur aðeins 7 mínútur
að hella upp á 2,2 lítra
af kaffi.

Fastus ehf. | Síðumúla 16 | 108 Reykjavík | S: 580 3900 | www.fastus.is

Ráðgjafar Frumherja veita fyrirtækjum margvíslega þjónustu s.s. aðstoð við gæðamat,
merkingar, úrbætur vegna athugasemda eftirlitsaðila og fleira.

Róbert Hlöðversson, sviðsstjóri Matvælasviðs Frumherja.

Matvælasvið
Frumherja

Ráðgjöf
um
gæðamál
K y nning
Frumherji er stærsta faggilda prófunar- og skoðunarstofa á Íslandi og
markaðsleiðandi á öllum sviðum
slíkrar starfsemi. Starfsemi Frumherja
á sviði ökutækjaskoðana er vel þekkt
enda rekur fyrirtækið um 30 skoðunarstöðvar fyrir ökutæki um land allt.
Frumherji starfar þó á mörgum öðrum sviðum. Má þar nefna matvælasvið Frumherja sem býður matvælafyrirtækum ráðgjöf og fræðslu um
gæðamál.
Gerð gæðahandbóka
og innra eftirlit
„Gæðahandbækur leiðbeina um það
hvernig standa skuli að framkvæmd
gæðaeftirlits. Gæðahandbókin sem
slík veitir þó enga tryggingu fyrir því
að gæðaeftirlitið sé framkvæmt samkvæmt því sem þar stendur skrifað.
Af þessum sökum ákvað Frumherji
að bjóða tvíþætta lausn á þessu sviði.
Í fyrsta lagi ráðgjöf um uppsetningu
gæðakerfisins í nánu samstarfi við
ábyrgðaraðila innan fyrirtækisins. Í
öðru lagi er gerður þjónustusamningur um reglubundnar heimsóknir ráðgjafans til að tryggja að innra eftirlit
fyrirtækisins væri virkt,“ segir Róbert
Hlöðversson, sviðsstjóri Matvælasviðs
Frumherja.
Róbert segir að samningsbundin
fyrirtæki séu heimsótt reglulega og
fylgst með hvort allir hlutar kerfisins
séu komnir í framkvæmd og hvort
unnið sé samkvæmt gæðahandbókinni á öllum sviðum. Ráðgjafinn veiti
fyrirtækinu einnig margvíslega aðra
þjónustu. Megi þar nefna aðstoð við
gæðamat, merkingar, úrbætur vegna
athugasemda eftirlitsaðila og fleira. Í
lok hverrar heimsóknar skili síðan
ráðgjafinn skýrslu um hvað var gert í
viðkomandi heimsókn.
„Með slíkum þjónustusamningi
getur viðkomandi fyrirtæki tryggt
faglega umsjón með gæðakerfinu án
þess að ráða til sín sérhæfðan starfsmann. Kostnaður vegna gæðakerfisins verður sýnilegri auk þess sem umtalsverður sparnaður hlýst af því að
fækka heimsóknum eftirlitsmanna,“
segir Róbert.
frumherji.is

Í verslunum
LIFANDI markaðar
er eitt fjölbreyttasta
úrval lífrænna
vara á landinu.

Lifandi
meistari í
Meistaramánuði

Nýr drykkur
á veitingastað
LIFANDI markaðar
NOW Fruit & Greens,
Beepollen, NOW prótein,
hörfræolía og ananassafi.
Drykkur meistaranna eykur orku
og úthald auk þess sem hann
getur haft góð áhrif á ónæmis- og
taugakerfið.

Borgartúni 24
105 Reykjavík
Sími: 585 8700

Hæðasmára 6
201 Kópavogi
Sími: 585 8710

www.lifandimarkadur.is
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Hafnarbakki-Flutningatækni ehf.

Lífrænir pokar sem brotna niður í náttúrunni
K y nning
Hafnarbakki-Flutningatækni
ehf.
flytur inn og selur lífræna poka frá
Bio Bag. Pokarnir eru gerðir úr lífrænu efni sem brotnar auðveldlega
niður í náttúrunni. Þeir eru notaðir
við söfnun á lífrænum úrgangi til
jarðgerðar um víða veröld. Pokarnir
eru framleiddir í ýmsum stærðum allt
frá 8 lítrum upp í 240 lítra og hæfa
því í margs konar ílát bæði innan- og
utanhúss.
Bio Bag er alþjóðlegt fyrirtæki
með höfuðstöðvar í Noregi og í
fremstu röð í heiminum hvað varðar
framleiðslu og sölu á umbúðum úr
lífrænum efnum. Pokarnir standast
evrópska staðla en efnin þurfa að
brotna niður við ákveðin skilyrði að
lágmarki 90% innan sex mánuða.
Auk þess standast pokar fyrirtækisins
flesta ameríska, asíska og ástralska
staðla. Lífrænum eldhúsúrgangi og
grænmetis- og ávaxtaafgöngum stórmarkaðanna er m.a. safnað í poka frá

Almenningur getur komið í móttökustöð
Gámaþjónustunnar að Berghellu í
Hafnarfirði og fengið ókeypis moltu í
poka eða litla kerru. Einnig er boðið upp
á akstur heim.
Í sérstökum jarðgerðargámum eru jarðgerðarefnin brotin niður svo úr verði molta.

Bio Bag og hentar efnið vel til jarðgerðar. Það er jarðgert í Jarðgerðarstöð Gámaþjónustunnar hf. í Hafnarfirði.
Þá selur Hafnarbakki-Flutningatækni ehf. handhæga poka undir
hundaskít sem eru gerðir úr þessu

LÍFRÆNT RÆKTAÐ ÍSLENSKT BYGG
Bankabyggið er sannkallað heilsukorn, trefjarík og bragðgóð
náttúruafurð. Hentar vel í grauta, súpur og salöt. Byggmjölið
gefur gott bragð í bakstur og aðra matargerð.

niðurbrjótanlega efni. Það hlýtur að
vera æskilegt að svoleiðis pokar eyðist
með innihaldinu í náttúrunni.
Umhverfisvitund Íslendinga og
áhugi á endurvinnslu hefur aukist
undanfarin ár. Stöðugt fleiri vilja
stuðla að sjálfbærri þróun í sem viðtækustum skilningi. Í samræmi við
þá stefnu hafa ýmis sveitarfélög og
fyrirtæki á Íslandi hafið flokkun og
söfnun á lífrænum úrgangi til jarðgerðar og ná með því móti að skila til
baka út í jarðveginn verðmætum
næringarefnum. Í akuryrkjusvæðum í
löndum Evrópu er molta eftirsótt
vara enda fellur notkun hennar vel að
markmiðum um minni urðun og
sjálfbæra þróun.
Þegar moltan er tekin úr jarðgerðargámum er hún sigtuð til þess að aðskilja grófasta
efnið frá.

gamar.is

Pylsumeistarinn

Íslensk framleiðsla og hráefni
K y nning
Kjötpól framleiðir fjölda tegunda af
pylsum sem seldar eru í versluninni
Pylsumeistaranum auk þess sem sem
þær eru seldar í verslunum víða um
land. Lögð er áhersla á íslenska framleiðslu úr íslensku hráefni.

Lífræn ræktun síðan 1990

Móðir Jörð ehf. - Vallanesi - Fljótsdalshéraði – sími: 471 1747
info@vallanes.net - Dreifing: Heilsa ehf

Reglulegar nýjungar
„Við notum ekki hveiti, kartöflumjöl
og soja í framleiðsluna heldur krydd
og salt,“ segir Sigurður Haraldsson
hjá Kjötpól. Þá segir hann að ekki sé

Í dag mælum við með
austurlenska kjúklingasalatinu
á Happ Höfðatorgi

Sími 414-3060 | happ@happ.is | Höfðatorgi, 105 Reykjavík

Hjá Pylsumeistaranum er reglulega boðið upp á nýjungar og mikið vöruval.

notað MSG í framleiðslunni né kjötkraftur eða bragðaukandi efni. „Það
er ekki búið að setja efni í vöruna
sem ekki er getið um.“
Boðið er reglulega upp á nýjungar
og það nýjasta eru lambapylsur sem
eru úr 100% lambakjöti. „Við leggjum núna til dæmis áherslu á matarpylsur sem má steikja og setja inn í
ofn en þær er hægt að nota í alls konar rétti svo sem pastarétti.“

Mikil fjölbreytni
Fjölbreytnin er mikil hjá Pylsumeistaranum en hjá Kjötpól er lögð
áhersla á framleiðslu úr pylsuuppskriftum frá hinum ýmsu löndum.
Má þarf nefna chorizo-pylsu, pepperoni, bragðmiklar pylsur frá Póllandi, sterka pylsu að hætti sígauna,
Slim jims, medister-pylsu, mortadellu, enska morgunverðarpylsu,
Bratwurst og Frankfurter-pylsu.
pylsumeistarinn.is
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Garðyrkjustöðin Akur

Lífræn ræktun allt árið
K y nning
Þórður Halldórsson og Karólína
Gunnarsdóttir reka garðyrkjustöðina
Akur í Laugarási þar sem þau stunda
lífræna ræktuna í gróðurhúsum. Í ár
fagna þau 21. starfsári sínu en fyrsta
ræktunarárið var 1992.
Frá því stöðin hóf rekstur hefur
starfsemin vaxið og dafnað. Hjá Akri
eru í dag ræktaðar hinar ýmsu teg-

undir en fjölbreytt ræktun er ein af
meginstoðum lífrænnar hugmyndafræði. Tómatar af ýmsum stærðum
og gerðum, gúrkur og paprikur í
ýmsum litum eru aðaltegundirnar en
auk þess chillipipar og alls konar
grænt, salat og krydd o.fl. Vinsælastir
eru plómuberjatómatarnir en í sumar
voru prófaðar ýmsar aðrar tegundir
eins og gulir og svartir kirsuberjatómatar og bufftómatar. Síðasta nýjungin er svo hunangsframleiðsla en
þau hjónin eru þátttakendur í hun-

angsbýflugnabyltingunni sem nú
gengur yfir landið. Síðastliðin tvö
sumur hafa þau verið að slengja dísætt og seyðandi hunang sem þau
hafa getað boðið gestum og gangandi.
Á Akri er notast við nýjustu tækni
svo lengi sem það samræmist lífrænum hugmyndum og nú hefur verið
sett upp lýsingarbúnaður í stóran
hluta af stöðinni. „Við erum komin í
heilsársræktun – ræktum bæði yfir
sumartímann og vetrartímann,“ segir
Þórður, „sem þýðir að framboðið er á
markaðnum allt árið.“
Akur er í samtökunum Beint frá
býli og þar með er hægt að versla á
staðnum en annars fer öll framleiðslan í gegnum sölufyrirtækið Græni
Hlekkurinn. Öll framleiðsla á Akri er
vottuð að Vottunarstofunni Tún.

Tómötum plantað fyrir veturinn.

graenihlekkurinn.is

Áhuginn leynir sér ekki í býflugnaræktinni.

Veitingastaðurinn Happ

Matseðlarnir byggðir á rannsóknum
K y nning

SS:

Betra líf með
góðum mat
K y nning
SS leggur mikla áherslu á vöruþróun,
en hún felst m.a í því að þróa nýjar
vörur og endurbæta eldri með það að
markmiði að mæta betur kröfum
neytenda. Eftir langan undirbúning
hafa fimm réttir úr 1944 línunni verið uppfærðir og þeim breytt til að
mæta vaxandi þörf og hollustuvitund
markaðarins.
Viðmiðin við þróun á nýju línunni felast í eftirtöldum þáttum:

• Minna en 450 kcal í skammti
• Minna en 2 g af salti í skammti
• Minna en 4 g af fitu í 100 g
• Uppfylla kröfur Skráargatsins
• Vera ljúffengir og bragðgóðir
Þessir réttir eru: Korma kjúklingur, Stroganoff, Kjúklingur Tikka masala, Lambakjöt í karrísósu og Gúllassúpa.
Vörurnar komu á markaðinn
núna í sumar og hafa undirtektir verið mjög góðar. Í framhaldi verða
boðnir fleiri réttir undir þessari línu.
ss.is

Lögð er áhersla á holla rétti á veitingastaðnum Happ og er grænmeti
þar í aðalhlutverki en í réttunum eru
m.a. hnetur, möndlur, fræ, gróft
korn, ávextir, kjöt og fiskur. „Stundum spyr fólk hvort það ætti frekar að
borða hvítt kjöt en rautt,“ segir
Lukka Pálsdóttir, framkvæmdastjóri
Happ, „en það skiptir meira máli
hvað dýrið var vant að éta.“
Happ er skammstöfun fyrir
„healthy and pure products“. „Okkur
fannst skemmtilegt að orðið felur líka
í sér eitthvað jákvætt. Heilsa er samt
ekki mjög tengd heppni heldur er
hún samlegðaráhrif þeirra venja sem
við temjum okkur. Auðvitað spila
erfðir okkar þarna inn í en þó ekki
eins stórt hlutverk og við viljum
halda. Við getum alltaf haft áhrif á
heilsu okkar en til þess þurfum við að
velja að taka ábyrgð.“
Þess má geta að Lukka er sjúkraþjálfari og stundar nám í næringarfræði. „Sérstaða Happ er að við
byggjum matseðla okkar á rannsóknum sem sýna fram á tengsl mataræðis
og langvinnra sjúkdóma; bæði er um
stórar faraldfræðirannsókir að ræða

ÍSLENSKA SIA.IS SFG 42040 04.2008

SS hefur uppfært fimm 1944 rétti í nýja vörulínu undir slagorðinu „Betra líf með
góðum mat.“

Lukka Pálsdóttir. „Það dylst engum sem á annað borð fylgist með rannsóknum á þessu
sviði að grænmeti hefur mikil verndandi áhrif á heilsuna.“

og tilraunarannsóknir sem gerðar eru
á dýrum sem hafa svipaðan próteinbúskap og menn. Báðar þessar
rannsóknir haldast algjörlega í hendur en þær gefa sömu vísbendingar
um hvað geri fólki gott og hvað dragi
úr heilbrigði. Það dylst t.d. engum
sem á annað borð fylgist með rannsóknum á þessu sviði að grænmeti
hefur mikil verndandi áhrif á heilsuna.
Flestir í okkar heimshluta deyja úr
hjarta- og æðasjúkdómum, krabbameinum og fleiri langvinnum sjúkdómum og með því að bjóða upp á
hollan mat viljum við einbeita okkur
að því að hjálpa fólki að forðast slíka
sjúkdóma og svo hjálpa sjúklinum
sem glíma við slíka sjúkdóma til betri
heilsu. Það er t.d. tiltölulega einfalt
að snúa þróun sykursýki II og háþrýstings við ef fólk er tilbúið til að
breyta venjum sínum.“
happ.is
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Ölgerðin

Floridana Andoxun fékk gullverðlaun
K y nning
Floridana Andoxun og Floridana
Engifer eru bragðgóðir ávaxtasafar
sem Ölgerðin Egill Skallagrímsson
framleiðir og dreifir. Sá fyrrnefndi
kom á markað í ágúst 2011 en Floridana Engifer kom á markað í sumar. Báðir þessir safar flokkast undir
virknisafa í Floridana línunni. Virknisafar innihalda alltaf heilsubætandi
hráefni sem hafa einhverja holla
virkni, sbr. engifer og andoxunarríka
ávexti. „Við leggjum mikinn metnað
í öfluga vöruþróun og í dag er mikill
fókus á heilsuvörur almennt. Floridana Andoxun og Engifer eru hluti af
þeirri vöruþróun“, segir Guðni Þór
Sigurjónsson, matvælafræðingur og
vöruþróunarstjóri hjá Ölgerðinni.

Guðni Þór Sigurjónsson, matvælafræðingur og vöruþróunarstjóri hjá Ölgerðinni og
Halldóra Tryggvadóttir, vörumerkjastjóri Floridana.

Góður fyrir ónæmiskerfið
Floridana Andoxun fékk gullverðlaun í febrúar 2012 í alþjóðlegri
drykkjarvörukeppni á vegum Foodbev.com sem besti virknidrykkurinn
(e: best functional drink). Foodbev er
eitt þekktasta útgáfufyrirtækið í matvæla- og drykkjarvörugeiranum og
bárust um 100 tilnefningar í keppnina frá 22 löndum. Safinn var einnig
í úrslitum í annarri keppni, „Beverage Innovation Functional Drink
Awards“, í tveimur flokkum, sem
besti drykkur fyrir ónæmiskerfið og
einnig sem besti náttúrulegi virknisafinn.
Umsögn dómnefndar um Floridana Andoxun: „Frábær andoxunarblanda í umbúðum sem kemur innihaldi og hlutverki skýrt á framfæri
við neytendur. Gott dæmi um drykk
sem stendur undir öllum sínum lof-

Ertu með ungt fólk í vinnu?
Allir eru í sérstakri áhættu að verða
fyrir óhappi/slysi fyrstu mánuði í
starfi. Það kann að skýrast af því að
vinnuumhverfið er framandi og viðkomandi aðilum er ekki nægjanlega
vel kunnugt um aðstæður eða hugsanlegar hættur sem geta leynst á
vinnustaðnum. Ungt fólk er hér engin undantekning. Ungt fólk hefur
nokkra sérstöðu, þar sem því er mun
hættara við óhöppum og slysum en
þeim sem eldri eru. Það getur skýrst
meðal annars af eftirtöldum þáttum:
Ungt fólk skortir oft reynslu og
þroska sem til þarf til að átta sig á því
sem kann að vera varhugavert í
vinnuumhverfinu.
Ungt fólk hefur meiri tilhneigingu til að sýna áhættuhegðun en
þeir sem eldri og reyndari eru.
Ungt fólk hefur hugsanlega ekki
náð nægjanlegum líkamlegum þroska
til að sinna viðkomandi starfi og því
ekki þann styrk sem starfið getur
krafist.
Mat á vinnuumhverfinu og greining á hættum er því gríðarlega mikilvæg forvörn. Með því að huga sérstaklega vel að störfum ungs fólks
getum við komið í veg fyrir slys.
Hvað er hægt að gera?
Atvinnurekendur þurfa að huga vel
að vinnuöryggi og vellíðan starfsmanna. Eftirtaldir þættir skipta þar
miklu máli:
• Góð og ítarlega fræðsla um vinnuverndarmál.
• Þjálfun, þannig að hvern og einn
einstaklingur fái þá handleiðslu
sem hann þarf á að halda.
• Skýrar öryggisreglur á vinnustaðnum.
• Skýrar öryggis- og heilbrigðismerkingar á vinnustaðnum (boðmerki, bannmerki, viðvörunarmerki og neyðarmerki).
• Verkefni við hæfi fyrir hvern og
einn einstakling.
• Ábyrgð í starfi sem er við hæfi
hvers og eins.
• Mat á vinnuumhverfi þarf að taka
tillit til allra þátta; efnanotkunar,
félagslega- og andlegra þátta,
hreyfi- og stoðkerfis, umhverfisþátta og véla og tækja.
• Sýna sérstaka aðgát vegna vinnu
barnshafandi kvenna.
• Fara eftir settum lögum og reglum
í vinnuverndarmálum.

Ávinningur?
Vinnuvernd er allra hagur. Ávinningur fyrirtækja og einstaklinga og þar
með samfélagsins af vinnuverndarstarfi felst t.d. í:
• Færri vinnuslysum og atvinnusjúkdómum.
• Ánægðara og afkastameira starfsfólki.
• Minni fjarvera og lægri starfsmannaveltu.
• Aukinni vitund og betri stjórn á
hættulegum aðstæðum.
• Minni kostnaði og aukinni framleiðslu.
• Betra orðspori.

Verkís
hefur
viðurkenningu
Vinnueftirlitsins sem ráðgjafar- og
þjónustuaðili á sviði öryggis- og heilbrigðis á vinnustöðum. Við veitum
fyrirtækjum aðstoð í vinnuverndarmálum, gerum vinnustaðaúttektir og
bjóðum upp á námskeið og fyrir-

Einnig er hægt að senda fyrirspurn til
Unnar Jónsdóttur, uj@verki.is eða
Dóru Hjálmarsdóttur, dh@verkis.is.

Andoxunarefnin tilgreind
Floridana Andoxun inniheldur mikið
magn ávaxta sem eru ríkir af andoxunarefnum og er til dæmis eini andoxunarsafinn á markaði þar sem
magn andoxunarefna er tilgreint. Í
eins líters flösku af Floridana Andoxun eru 700 mg af pólýfenólum eða
andoxunarefnum.
Floridana Engifer inniheldur safa
úr a.m.k. 150 g af fersku engifer í
eins líters flösku sem samsvarar um
20 cm af ferskri engiferrót. Við framleiðslu eru eingöngu notaðir ávextir
og ferskt engifer. Kostir engifers og
andoxunarefna eru Íslendingum vel
kunnir og hafa bæði Floridana Engifer og Andoxun hlotið góðar viðtökur hjá neytendum sem kunna vel að
meta þessa bragðgóðu og hollu nýjung í safaflórunni,“ segir Halldóra
Tryggvadóttir,
vörumerkjastjóri
Floridana.

verkis.is

olgerdin.is

Ungt fólk hefur nokkra sérstöðu, þar sem því er mun hættara við óhöppum og slysum
en þeim sem eldri eru.

lestra. Allt eftir þörfum og óskum
viðskiptavinarins.
Nánari upplýsingar um þjónustu
Verkís er að finna á www.verkis.is.

orðum. Í honum er að finna allt það
sem er gott fyrir sálartetrið og markar
vörunni skýra stöðu sem ekta andoxunardrykkur. Floridana Andoxun
skarar fram úr hvað varðar uppruna
innihaldsins og byggir á sterkum og
hollum grunni.“

Nú flokkum við!

Litrík, létt og lífleg lausn!
430.039 maggi@12og3.is

K y nning

Floridana Engifer inniheldur safa úr
a.m.k. 150 g af fersku engifer í eins líters
flösku.

Ecodepo flokkunarbarirnir eru ódýrir og endingargóðir pokastandar þar sem mismunandi litir eru notaðir til að greina sundur úrgang og koma honum í réttan farveg.
Þeim er víða hægt að koma fyrir og þeir fara vel í flestu umhverfi. Ecodepo hefur
fengið fjölda verðlauna bæði fyrir hönnun og hve auðveldir þeir eru í allri umhirðu.

Upplýsingar í síma 535 2550
Hringhella 6 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 535 2550 • info@hafnarbakki.is • www.hafnarbakki.is

Bratwurstpylsur
Kjúklinga-Bratwurstpylsur eru óreyktar og unnar úr sérvöldu gæðahráefni.
Þær eru kryddaðar til með jurtum og kryddkornum svo úr verður bragð
sem fær sælkera til að brosa framan í heiminn, halla sér aftur og njóta
sumarsins sem aldrei fyrr.

Grunnur að góðri máltíð
www.holta.is

