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2 – MATUR ER MANNSINS MEGIN

Fjallað verður um íslenska vöruþróun, fram-
leiðslu á heilsutengdum matvælum og markfæði 
á ráðstefnu Matvæla- og næringarfræðafélags Ís-
lands þriðjudaginn 18. október 2011. Kynntar 
verða nýjustu rannsóknir og hvernig staðið er 
að markaðssetningu nýrra vörutegunda. 

Síðustu ár hefur orðið gífurleg aukning á 
framboði á íslenskum heilsutengdum matvæl-
um og val á hráefnum er oft nýstárlegt, eins og 
t.d. þari. Einnig hefur verið vinsælt að setja á 
markað próteindrykki, fyrir þjóð sem lengi hef-
ur verið á topplista í heiminum yfir hátt hlutfall 
próteina í fæðu.

Hlýnandi veðrátta hefur opnað mögu-
leikann á því að rækta korn aftur á Íslandi og 
má sjá kornakra um allt land. Flestir rækta bygg 
en „íslensku hrísgrjónin,“ eða byggið, verður yf-
irskrift a.m.k. þriggja erinda á ráðstefnunni. 
Matarsmiðjur Matís ohf. hafa verið starfræktar 
út á landsbyggðinni um nokkurra ára skeið og 
eru nú þrjár, þ.e. á Höfn í Hornafirði, Egils-
stöðum og nú síðast var opnuð starfsstöð á 
Flúðum. Þar gefst smáframleiðendum í héraði 
tækifæri til að þróa afurðir með hjálp sérfræð-
inga og fá afnot af tilraunaverksmiðju. Sam-
vinna sérfræðinga og frumkvöðla gerir þannig 
góða vöru betri.

Fátt er betra en að borða góðan fisk og í 
fyrravetur var lífsstílsþátturinn „Fagur fiskur í 
sjó“ sýndur hjá RÚV, en þar var fjallað um 
matreiðslu á fiski. Markmið þáttanna var eink-
um að reyna að ná til unga fólksins. Þetta 
heppnaðist svo vel að þessir þættir fengu Eddu-
verðlaun í flokki menningar- og lífstílsþátta. 
Þar var góð samvinna m.a matvælafræðings, 
vöruhönnuðar, matreiðslumanns og ljósmynd-
ara. 

Þari er vannýtt hráefni á Íslandi sem á 
örugglega eftir að verða algengari í uppskriftum 
á komandi árum. Innflutningur á þara er tölu-
verður og þá helst frá Japan til sushigerðar. 
Töluverðar rannsóknir eru í gangi núna á þara í 
sambandi við líftækni og nýsköpun.

Ný manneldiskönnun Landlæknisembættis-

ins (áður Lýðheilsustöð) og Matvælastofnunar 
verður birt í nóvember en síðast var gerð athug-
un á mataræði Íslendinga árið 2002. Fróðlegt 
verður að sjá hvort neyslumynstrið hefur breyst 
síðustu ár.

30 ára afmæli Matvæla- og næringar-
fræðafélags Íslands árið 2011

MNÍ varð 30 ára á þessu ári og var af því tilefni 
haldin ráðstefna á Akureyri í ágúst þar sem um-
fjöllunarefnið var framtíð greinarinnar og vænt-
anlegar nýjungar í menntamálum.

Áhugi er hjá æðri menntastofnunum á land-
inu á samvinnu og samnýtingu á námskeiðum. 

Áætlað er að bjóða upp á alþjóðlegt meistara-
nám í matvælafræði hjá Háskóla Íslands haustið 
2012.

Hápunktur í starfi Matvæla- og næringar-
fræðafélagsins er Matvæladagurinn sem haldinn 
er árlega, nú í nítjánda sinn. Jón Gíslason, for-
stjóri Matvælastofnunar stakk upp á því árið 
1991 að félagið stæði fyrir matvælaráðstefnu að 
norskri fyrirmynd og strax um haustið var fyrsta 
ráðstefnan haldin. Hefur Matvæladagurinn allt-
af vakið athygli og verið fjölsóttur. Í tilefni 
dagsins hefur verið gefið út blaðið „Matur er 
mannsins megin“. 

Félagið er með heimasíðuna www.mni.is þar 

sem hægt er að lesa ýmsan fróðleik. Nýbreytni 
er að á heimasíðunni er að finna lista félags-
manna sem fjölmiðlar geta beint til fyrirspurn-
um um næringu eða almennt um matvælamál. 
Fjölmiðlar eiga þá auðveldara með að nálgast 
sérfræðinga og hafa þann möguleika að fjalla 
um málefni bæði frá sjónarhóli leikmanna og 
fræðimanna.

Það verður ótrúlega margt spennandi á dag-
skrá á ráðstefnunni sem er opin öllum. 

Fh. stjórnar MNÍ, Herdís M. Guðjónsdóttir, formaður.
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Hilton Reykjavík Nordica Hótel 18. október 2011, kl: 12:00 

10:30 – 12:00  Uppsetning veggspjalda & kynningarbása
11:15 – 12:00  Afhending ráðstefnugagna
12:00 – 12:30 (8) Ávarp formanns MNÍ Herdís Maríanne Guðjónsdóttir, formaður MNÍ.
  Setning & kynning á efni dagsins 
 (8) Ávarp iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra.
 (15) Afhending Fjöreggsins Orri Hauksson, framkvæmdastjóri, Samtaka iðnaðarins.
Fyrri hluti Vöruþróun:
12:30 - 12:50 (20) Ævintýramarkaðssetning; Þráinn Þorvaldsson, framkvæmdastjóri SagaMedica.
  ull – fiskur - fæðubótarefni
12:50 – 13:05  (15) Byggi, íslenskt morgunkorn Arnar Snær Rafnsson, gæðastjóri Árla.
  frá akri til morgunverðar Friðrik Arelíusson, framkvæmdastjóri Árla.
13:05 – 13:25 (20) Brauðbakstur úr íslensku hráefni Iðunn Geirsdóttir, matvælafræðingur Myllan.
   Ólafur Eggertsson, bóndi Þorvaldseyri.
13:25 – 13:40 (15) Íslensk sköpun – lífræn hollusta Eymundur Magnússon búfræðingur, Móðir Jörð, Vallanesi.
   Eygló Björk Ólafsdóttir viðskiptafræðingur, Móðir Jörð, Vallanesi.
13:40 – 13:55 (15) hleðsla, íslenskur próteindrykkur Kristín Halldórsdóttir gæðastjóri, Mjólkursamsalan Akureyri.
13:55 – 14:10 (15) hámark, íslenskur próteindrykkur Pétur Helgason matvælafræðingur, Vífilfell.
14:10 – 14:15 (5) Kynning: Guðrún Kristín Sigurgeirsdóttir, matvæla- og næringarfræðingur
  Norræna Næringarfræðiráðstefnan 2012 verkefnastjóri Rannsóknarstofu í næringarfræði.
14:15 – 14:40  (25) Kaffihlé Veggspjalda- og vörukynningar.
14:40 – 15:05 (25) Fagur fiskur í sjó, umfjöllun um Sveinn Kjartansson matreiðslumaður, Fylgifiskar.
  þættina & áhrif þeirra Gunnþórunn Einarsdóttir sérfræðingur, nýsköpun & neytendur, Matís.
15:05 – 15:20 (15) Fisksósur, lítið nýtt lúxus hráefni Ómar Bogason verkefnisstjóri, Brimberg.
   Arnljótur Bjarki Bergsson sviðsstjóri, Matís
15:20 – 15:35 (15) Þörungar, þang & heilsa Rósa Jónsdóttir, fagstjóri á líftækni og lífefnasviði Matís.
   Þóra Valsdóttir, verkefnastjóri á nýsköpunar og neytendasviði Matís.
   Hörður G. Kristinsson rannsóknarstjóri, Matís.
15:35 – 15:50 (15) lýsi; aldagömul lífsnauðsyn  Árni Geir Jónsson sölustjóri, Lýsi hf.
   Adolf Ólason markaðsstjóri, Lýsi hf.
15:50 – 16:05 (15) Prófitt, íslensk lína fæðubótarefna Björn Jónsson framkvæmdastjóri, Katla.
16:05 – 16:20 (15) Samantekt, fyrri hluti Sveinn Margeirsson fundarstjóri.
16:20 – 16:25 (5) Kynning: Helen Gray næringarrekstrarfræðingur. 
  eHap, Heilsuvitund og endurmenntun 
  Framgangur verkefnis & næstu skref
16:25 – 16:50 (25) Kaffihlé:  Veggspjalda- og vörukynningar.
Seinni hluti rannsóknir & fræðsla:
16:50 – 17:10 (20) Merkingar á umbúðum matvæla Zulema Sullca Porta sérfræðingur, MAST.
  Næringar- & heilsufullyrðingar 
17:10 – 17:25 (15) Þarf að D-vítamínbæta íslensk matvæli? Laufey Steingrímsdóttir, prófessor í næringarfræði, HÍ.
17:25 – 17:40 (15) D-vítamín, ráðlagðar skammtastærðir Guðbjörg Kristín Ludvigsdóttir læknir, Landspítali.
17:40 – 18:00 (20) Samantekt, seinni hluti, umræður & ráðstefnuslit Sveinn Margeirsson fundarstjóri.
Fundarstjóri:   Sveinn Margeirsson, Ph.D. forstjóri Matís.

Þátttökugjald:   Þátttökugjald: 4.500 kr. 3.000 kr. fyrir nemendur. Ef skráning á sér stað eftir 14. október hækkar þátttökugjald um 1000 kr.
Skráning:    www.mni.is 

Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands (MnÍ) var stofnað árið 1981. 
MNÍ er fagfélag matvælafræðinga, næringarfræðinga, næringarráðgjafa, nær-
ingarrekstrarfræðinga og skyldra stétta. Fjöldi félagsmanna er um 230.

Vefsíða MnÍ: www.mni.is

Stjórn MnÍ 2010-2011: Herdís M. Guðjónsdóttir formaður, Sigríður Ásta 
Guðjónsdóttir gjaldkeri, Ragnheiður Guðjónsdóttir ritari, Guðný Jónsdóttir 
og Helen Williamsdóttir Gray. Varamaður í stjórn er Rósa Jónsdóttir.

Starfsemi: Markmið félagsins er að sameina matvælafræðinga, næringarfræð-
inga, næringarráðgjafa, næringarrekstarfræðinga 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 manneld-
ismálum þjóðarinnar og leitast við að hafa áhrif á löggjöf varðandi starfssvið 
félagsmanna. Félagið leitast við að kynna matvæla- og næringarfræði fyrir al-
menningi og efla almenna þekkingu á matvælum og næringu, m.a. með því að 
halda úti öflugri heimasíðu með fréttum og upplýsingum um matvæli og nær-
ingu. Samstarfssamningur MNÍ og Endurmenntunar H.Í. var undirritaður í 
haust og er ætlunin að bjóða upp á 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 MNÍ fyrir lofsvert 
framtak á matvæla- og næringarsviði. „Fjöreggið“, sem er íslenskt glerlistaverk, 
er veitt með stuðningi frá Samtökum iðnaðarins.

Framkvæmdanefnd Matvæladagsins 2011: Fríða Rún Þórðardóttir formað-
ur, Steinar B. Aðalbjörnsson, Atli Arnarson og Zulema Sullca Porta.

Matur er mannsins megin er rit sem hefur verið gefið út árlega af MNÍ frá 
1993. Tilgangurinn með útgáfu ritsins er að kynna fyrir landsmönnum mikil-
vægi matvælaiðnaðar fyrir þjóðfélagið og þýðingu heilsusamlegs mataræðis.

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

ritnefnd: Ása Vala Þórisdóttir ritstjóri, Óla Kallý Magnúsdóttir, Salome Elín 
Ingólfsdóttir, Svandís Erna Jónsdóttir og Tinna Eysteinsdóttir.

yfirlestur: Brynhildur Briem, Guðmundur Örn Arnarson og Ólafur Reykdal.

umsjón, umbrot og prófarkalestur: Athygli ehf. 

Forsíðumynd: Eymundur Magnússon.

Auglýsingar: Augljós miðlun ehf.

Prentun: Landsprent ehf

Dreifing: Dreift til allra áskrifenda Morgunblaðsins 13. október 2011

Greinar, kynningar og auglýsingar í blaðinu endurspegla ekki endilega skoðun 
MNÍ heldur eru alfarið á ábyrgð greinarhöfunda og auglýsenda.

For manns pistill: Vannýtt hráefni verður fram tíðar fæðu bót ar efni?

Stjórn MNÍ frá vinstri Herdís M. Guðjónsdóttir formaður, Sigríður Ásta Guðjónsdóttir, Helen Williamsdóttir Gray, Guðný Jónsdóttir og Ragnheiður Guðjónsdóttir.
Ljósmyndari: Atli Arnarson.
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Isio4 með ólífuolíu

Isio4 - hollusta í hverjum dropa 

Isio4 með ólífuolíu er bæði holl og næringarrík. 

Hún inniheldur jómfrúarólífuolíu sem gefur réttunum 

ljúffengan ávaxtakeim.

Isio4 með ólífuolíu inniheldur, eins og Isio4, omega-3 

og omega-6 fitusýrur. Þessar lífsnauðsynlegu fitusýrur 

getur líkaminn ekki framleitt sjálfur og verður því að fá 

þær úr fæðunni.

Isio4 ólífuolía inniheldur einnig D-vítamín sem er gott 

fyrir beinin og E-vítamín sem á þátt í að byggja upp 

ónæmiskerfi  líkamans.

Isio4 með ólífuolíu er tilvalin í allar máltíðir, heitar 

sem kaldar.
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Omega 3 
fyrir heilbrigt hjarta

Omega 6
til að halda 

kólesteróli í skefjum

D-vítamín
fyrir sterk bein

E-vítamín
fyrir ónæmiskerfið
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Matvæla- og næringarfræðafélag Ís-
lands hefur veitt verðlaun fyrir lofs-
vert framtak á matvælasviði árlega frá 
árinu 1993 á Matvæladegi MNÍ. 
Verðlaunagripurinn er íslenskt gler-
listaverk 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 til-
nefningum. Í dómnefndinni sitja 
Orri Hauksson, framkvæmdastjóri 
Samtaka iðnaðarins, Gunnþórunn 
Einarsdóttir, matvælafræðingur Mat-
ís, Ólafur Sæmundsson, næringar-
fræðingur og stundakennari HR og 
Áslaug Guðrúnardóttir, fréttamaður 
RÚV.

Við setningu Matvæladagsins 
verður tilkynnt hver hlýtur Fjöregg 
MNÍ 2011 og mun Orri Hauksson 
formaður dómnefndar afhenda vinn-
ingshafa verðlaunagripinn. 

Eftirfarandi eru 
tilnefndir til Fjöreggs 

MNÍ 2011: 

Biobú
Biobú ehf hóf framleiðslu á lífrænni 
jógúrt 3. júní 2003 en fyrirtækið var 
stofnað af hjónunum Kristjáni og 
Dóru á Neðra Hálsi í júlí 2002. 
Biobú hefur unnið frábært brautryðj-
endastarf við framleiðslu og markaðs-
setningu á lífrænum mjólkurvörum 
og hefur náð góðri fótfestu á mark-
aði. Fyrirtækið framleiðir nú 16 mis-
munandi vörutegundir. Vörur fyrir-
tækisins eru kærkominn valkostur 
fyrir þá neytendur sem kjósa lífrænar 
vörur en höfða einnig til breiðari 
hóps. 

Hleðsla 
Hleðsla er ný íslensk drykkjarvara 
með háu próteininnihaldi sem hefur 
fengið frábærar viðtökur á markaði. 

Hún byggir á gamalli íslenskri hefð 
en grunnurinn að drykknum er skyr. 
Til að auka próteinmagnið eru notuð 
mysuprótein, unnin úr ostamysu sem 
áður var hellt niður. Jafnframt því að 
vera vel heppnuð vöruþróun dregur 
framleiðslan verulega úr álagi á um-
hverfið og dregur úr kostnaði við 
förgun á úrgangi. Markaðssetning er 
einstaklega vel heppnuð. Tilraunir 
með útflutning lofa góðu þannig að 
Hleðsla gæti reynst bæði gjaldeyris-
sparandi í samkeppni við innfluttar 
vörur með mysupróteini og gjaldeyr-
isaflandi ef vel tekst til með útflutn-
ing. 

Icelandic Glacial 
Vatnsverksmiðjan í Þorlákshöfn er 
grunnur að metnaðarfullu útflutn-
ingsverkefni á íslensku vatni. Grunn-
urinn er íslenska vatnið. Öflug und-
irbúningsvinna og íslenskur uppruni 
býr til sterka markaðsstöðu fyrir 
þessa vöru um allan heim. Markaðs-
setning hefur tekist mjög vel á mark-
aði þar sem hörð samkeppni ríkir. 
Vatnið frá Icelandic Glacial hefur 
hlotið fjölda viðurkenninga á erlend-
um mörkuðum.

Myllan 
Myllan er tilnefnd fyrir framleiðslu 
og markaðssetningu á trefjaríkum 
samlokubrauðum. Trefjaneysla á Ís-
landi er mun minni en ráðlagt er, en 
gróft brauð er meðal bestu trefjagjafa 
sem völ er á. Myllan hefur unnið 
markvisst að því að auka framboð 
trefjaríkra brauða á markaði hérlendis 
og lagt til gott innlegg gegn nei-

kvæðri umræðu um brauð. Þá er 
Myllan með virka og framsækna 
heilsustefnu sem felst m.a. í því að 
draga úr notkun á salti, sykri og 
mettaðri fitu í afurðir fyrirtækisins. 

Þrúður Gunnarsdóttir 
Þrúður er tilnefnd fyrir rannsókn á 
fjölskyldumeðferð fyrir of feit börn í 
doktorsverkefni sínu og í framhaldi 

af henni að koma slíkri meðferð á fót 
hjá Landspítala háskólasjúkrahúsi. 
Doktorsverkefni Þrúðar nálgast það 
erfiða verkefni, sem offita barna er, á 
skynsamlegan hátt. Niðurstöður 
verkefnisins lofa góðu og verður 
spennandi að fylgjast með árangri 
Þrúðar af fjölskyldumeðferðinni á 
komandi árum. 

Ólafur Sæmundsson, næringarfræðingur og stundakennari HR, Orri Hauksson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, Gunnþór-
unn Einarsdóttir, matvælafræðingur Matís og Áslaug Guðrúnardóttir, fréttamaður RÚV. Ljósmyndari: Atli Arnarson.

Fjöregg MNÍ 2011

Rannsóknir á íslensku byggi heiðraðar
Viðtal við Ólaf Reykdal matvælafræðing, vinningshafa Fjöreggsins 2010

Ólafur Reykdal hlaut Fjöregg MNÍ 
árið 2010 fyrir lofsvert framtak á 
matvæla- og næringarsviði, en Ólafur 
hlaut verðlaunin fyrir rannsóknir sín-
ar á íslensku byggi. Ólafur er mat-
vælafræðingur hjá Matís og hefur 
lengi verið í forsvari fyrir rannsókn-
um á næringarefnainnihaldi og eigin-
leikum byggs og unnið að gæðakröf-
um til viðmiðunar fyrir notkun á 
byggi í matvælaframleiðslu og bjór-
gerð.

Ólafur segir að framan af hafi fáir 
haft trú á því að það borgaði sig að 

nota íslenskt korn til matvælafram-
leiðslu. En smám saman hafi prófanir 
leitt í ljós að innlent korn reyndist 
ágætlega í hin ýmsu matvæli. Verð-
launin hafi því verið ánægjuleg fyrir 
hann og staðfest að væntingarnar sem 
gerðar voru til innlenda kornsins hafi 
verið raunhæfar.

Aðspurður segist Ólafur fyrst hafa 
kynnst rannsóknum á ræktun korns 
er hann vann hjá Rannsóknastofnun 
landbúnaðarins. Þar höfðu rannsókn-
ir á ræktun staðið yfir um árabil og 
tekist hafði að velja það korn sem 
dafnaði vel við íslenskar aðstæður. 
„Jarðræktartilraunir skiluðu svo 
áfram árangri og þekkingin var flutt 
til bænda. Margir komu að þessari 
vinnu en á engan er hallað þótt sagt 
sé að Jónatan Hermannsson hafi 
gengt lykilhlutverki við að hefja rækt-
un á byggi á Íslandi til vegs og virð-
ingar. Byggið var þó fyrst og fremst 
notað í skepnufóður. Í framhaldinu 
var farið að ræða um nýtingu byggs-
ins í matvæli og þá komu matvæla-
fræðingar til sögunnar. Það kom í 
minn hlut að byggja upp verkefni til 
að rannsaka möguleika innlenda 
byggsins í matvælaframleiðslu og 
Framleiðnisjóður landbúnaðarins 
styrkti okkur á árunum 2006 til 
2010.“ Ólafur bætir svo við að það 
hafi í raun komið á óvart að hægt var 
að nota bygg í allar þær matvörur 
sem til prófunar voru, hvort sem um 
var að ræða brauðgerð, maltgerð fyrir 
bjórframleiðslu, kex og fleira. „Mat-
vörum úr byggi á íslenskum markaði 
hefur svo fjölgað á síðustu árum og 

verkefnin hafa hjálpað matvælaiðnað-
inum og stuðlað að framleiðslu nýrra 
matvara úr byggi. Enn er þó aðeins 
lítill hluti byggframleiðslunnar sem 
fer til matvælaframleiðslu og því hef-
ur notkun matvælaiðnaðarins aðeins 
leitt til smávægilegrar aukningar á 
framleiðslu,“ segir Ólafur.

En hvað skyldi vera svona sérstakt 
við byggið? „Bygg er korntegund sem 
nær þroska á norðlægum slóðum, þar 
sem sumrin eru stutt. Aðrar kornteg-
undir þurfa lengri vaxtartíma en 
byggið og því eru minni líkur á að 
þær nái þroska á Íslandi. Ísland er 
hins vegar á norðurmörkum korn-
ræktarbeltisins og því er ekki hægt að 

rækta bygg hvar sem er á landinu. 
Hiklaust má svo segja að byggið sé 
holl korntegund, það er trefjaríkt og 
inniheldur þessi sérstöku trefjaefni 
sem kallast beta-glúkanar, en talið er 
að þeir lækki kólesteról og dragi úr 
blóðsykursveiflum. Lítið er af beta-
glúkönum í hveiti en hafrar inni-
halda talsvert af þeim eins og bygg-
ið.“

Þó rannsóknir á byggi hafi staðið 
um árabil eru enn nýir hlutir að 
koma í ljós, en Ólafur minnist á eld-
gosið undir Eyjafjallajökli í því sam-
hengi. „Það hefði mátt ætla að eld-
gosið hefði afleiðingar fyrir bygg-
ræktina í næsta nágrenni, en nú er 
staðan ótrúlega góð undir Eyjafjöll-
um og byggakrarnir líta út eins og 
best gerist á landinu. Mælingar sýna 
jafnframt að mengun frá gosinu er 
innan marka og hamlar ekki notkun 
byggmjölsins til manneldis.“

Ólafur vill að lokum hvetja til 
notkunar á innlendu korni í fleiri 
bökunarvörur, morgunkorn og sam-
setta rétti. Hann segir að á kornrækt-
arsvæðum sé full ástæða til að nýta 
korn í svæðisbundinn mat, en það sé 
nokkuð sem ferðamenn kunna vel að 
meta. „Ég hef fulla trú á því að bygg 
verði hluti af fæðu okkar í framtíð-
inni,“ segir Ólafur, en framundan hjá 
honum er svo að taka saman yfirlit 
um vinnuna síðustu þrjú árin, þar 
sem verður fjallað um efnasamsetn-
ingu byggsins, hreinleika þess og 
gæðamál.
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VIRKNI

Floridana VIRKNI – safar sem virka.

Floridana VIRKNI er bragðgóður safi fullur af 
andoxunarefnum (Hver flaska inniheldur 231 mg 
af polýfenólum). Þau virka best sé þeirra neytt í 
sínu náttúrulega formi. Safinn inniheldur mikið af 
heilnæmum berjum, s.s. bláber, kínversk yum-ber 
og aroniaber auk �ólublárrar gulrótar. 

Floridana VIRKNI er framleiddur úr þykkni og 
inniheldur aldrei viðbættan sykur, litar- eða 
rotvarnarefni. Einungis sykur frá náttúrunnar 
hendi.

Helltu þér út í daginn og haltu þér við efnið á 
heilbrigðan hátt með Floridana VIRKNI.
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Margir og ólíkir þættir hafa áhrif á 
gæði fisks, t.d. aðstæður fyrir veiðar/
slátrun, vinnsla, geymsluaðstæður, 
geymslutími, hitastig, næringarinni-
hald, öryggi, framboð og ólíkir skyn-
rænir eiginleikar. Ýmsir kostir geta 
fylgt sölu afurða úr eldisfiski, svo sem 
betra afhendingaröryggi, stýring á 
framboði og jafnari gæði. Árstími, 
fæðuframboð, meðhöndlun og tími 
frá veiðum eru meðal þátta sem geta 
haft áhrif á gæði afurða úr villtum 
fiski. 

Þorskur
Þorskur er nokkuð algengur á mat-
borði okkar sem og annarra þjóða. 
Efnasamsetning eldisþorsks er nokk-
uð svipuð og þess villta. Hins vegar 
eru skynrænir eiginleikar eldisþorsks 
töluvert frábrugðnir eiginleikum 
villta þorsksins, sérstaklega hvað 
áferð varðar. Eldisþorskur hefur 
nokkuð gúmmíkenndari og stamari 
áferð en villtur þorskur er meyrari og 
safaríkari. Eldisþorskur hefur einnig 
hvítari og jafnari lit, bragðið er sætara 
og kjötkenndara og hann heldur 
ferskleikaeinkennum lengur. Saman-
burðarrannsóknir á eldisþorski og 
villtum þorski hafa m.a. sýnt að 
örveru flóran er ólík. Í eldisþorski 
vaxa örverur, sem mynda brenni-
steinsvetni, sem eru helstu skemmd-
arörverur í fiski, hægar sem gæti skýrt 
lengri ferskleikatíma eldisþorsksins. 

Bleikja og lax
Munur getur verið á feitari tegund-
um, svo sem bleikju og laxi, eftir því 

hvort um eldisfisk eða villtan fisk er 
að ræða. Eldisfiskur er oftast feitari 
og fitusamsetningin getur verið önn-
ur. Fiskur, alinn á fóðri sem inni-
heldur nægilegt magn lýsis, eins og 
almennt gildir um íslenskan eldisfisk, 
hefur svipaða fitusýrusamsetningu og 

sá villti. Sé hann hinsvegar alinn á 
fóðri sem að mestu er samsett úr 
jurtaríkinu getur innihaldið af EPA 
og DHA omega-3 fitusýrum verið 
lágt samanborið við villtan fisk. 
Hlutfall fitunnar hefur einnig áhrif á 
bragðgæði, en villt bleikja og lax eru 

oft bragðminni og þurrari en eldis-
fiskurinn.

Skiptar skoðanir um 
bragðgæði

Skiptar skoðanir eru meðal fólks um 
hvort eldisfiskur sé betri eða verri en 

villtur fiskur að bragðgæðum. Blind-
prófanir á þorski hafa sýnt að ákveð-
inn hópur fólks tekur eldisþorsk 
langt fram yfir villtan þorsk og öfugt. 
Skoðanir fólks geta þó haft mikil 
áhrif á hvernig það metur gæði fisks-
ins. Það hefur t.d. sýnt sig að fólk, 
sem fyrirfram telur að villtur fiskur sé 
betri og næringarríkari og hefur jafn-
framt áhyggjur af því að eldi hafi nei-
kvæð áhrif á villta stofna, gefi eldis-
fiski lægri einkunnir í bragðprófun-
um en aðrir ef þeir vita að um eldis-
fisk er að ræða. Margir láta umhverf-
is- og dýraverndunarmál sig varða í 
auknum mæli og þetta hefur áhrif á 
hvernig fólk upplifir eldisfisk og villt-
an fisk. Upplýsingar um að gætt sé að 
velferð dýra í fiskeldi geta skilað sér í 
því að afurðirnar koma betur út úr 
matinu. Sumir framleiðendur eldis-
fisks nýta sér þetta og leggja áherslu á 
að þeir noti mannúðlegar aðferðir við 
framleiðslu afurðanna og með eldinu 
sé ekki gengið á villta stofna á meðan 
seljendur villts fisks leggja áherslu á 
náttúrulegar afurðir og sjálfbærar 
veiðar. 

Höfundur: Kolbrún Sveinsdóttir, matvæla-
fræðingur hjá Matís.

Kolbrún Sveinsdóttir. Ýmsir kostir geta fylgt sölu afurða úr eldisfiski.

Er munur á villtum fiski og eldisfiski?

Niðurstöður rannsóknar á mataræði 
ungbarna sem gerð var af Rannsókn-
arstofu í næringarfræði á árunum 
1995-1997 sýndu að járnbúskapur 
íslenskra ungbarna var lélegri en í 
mörgum nágrannalöndum okkar. 
Neysla á venjulegri kúamjólk, um og 
yfir hálfum lítra á dag, hafði sterkust 
tengsl við lélegan járnbúskap. Ráð-
leggingum um mataræði ungbarna 
var breytt árið 2003. Járnbætt stoð-
mjólk var þá ráðlögð í stað venjulegr-
ar kúamjólkur frá sex mánaða til 
tveggja ára aldurs. Einnig var meiri 
áhersla lögð á brjóstagjöf en áður. 
Þessar breytingar voru gerðar af Mið-
stöð heilsuverndar barna og Mann-
eldisráði og gefnar út í fræðslubækl-
ingi. 

Stoðmjólkin er unnin úr íslenskri 
kúamjólk. Það hefur þá kosti að 
breytingin á mataræði barnanna er 
minni en ef blanda úr erlendri kúa-
mjólk hefði verið notuð. Breyttar 
ráðleggingar á mataræði eiga ekki að 
fela í sér óþarfar breytingar sem gætu 

verið skaðlegar. Rannsóknir hafa 
meðal annars sýnt að íslenska mjólk-
in hefur aðra samsetningu próteina 
en erlend mjólk og í stoðmjólk eru 
nýtt þau gæði sem íslenska mjólkin 
hefur umfram þá erlendu. Prótein-
magn stoðmjólkur er einnig minna 
en í venjulegri kúamjólk, sem er í 
samræmi við alþjóðlegar og innlend-
ar ráðleggingar um samsetningu á 
stoðblöndu fyrir ungbörn. 

Bættur járnhagur
Mikilvægt var að kanna hvort nýjar 
ráðleggingar höfðu skilað tilsettum 
árangri. Því var gerð ný rannsókn á 
mataræði íslenskra ungbarna í þeim 
tilgangi að kanna meðal annars áhrif 
nýrra ráðlegginga á járnbúskap 
barnanna. Gagnasöfnun fór fram frá 
júní 2005 til janúar 2007. 

Helstu niðurstöður rannsóknar-
innar voru þær að neysla á venjulegri 
kúamjólk hefur dregist verulega sam-
an og hefur stoðmjólkin komið að 
miklum hluta í staðinn. Járnbúskap-
ur barnanna hefur batnað mikið þar 
sem tilfellum barna með litlar járn-
birgðir í líkamanum hefur fækkað 
um meira en 75%. Auk þess hefur 
járnskortur og járnskortsblóðleysi 

nánast horfið, en áður var fimmtung-
ur barnanna með járnskort og 3% 
barnanna þjáðust af járnskortsblóð-
leysi. Aðrar breytingar sem orðið hafa 
á mataræði barnanna eru aukin 
brjóstagjöf út allt fyrsta árið sem og 
aukin neysla á ungbarnagraut, ávöxt-
um og grænmeti sem gætu ásamt 
stoðmjólkinni, hafa stuðlað að bætt-
um járnhag barnanna okkar. 

Bættur járnhagur skiptir miklu 
máli fyrir ung börn þar sem hann 
getur meðal annars haft jákvæð áhrif 
á þroska barnanna og getur einnig 
minnkað líkur á ýmsum sýkingum. 

Annar en tengdur vandi 
Allt annar en þó tengdur vandi sem 
sást í fyrri rannsókninni á mataræði 
íslenskra ungbarna var of mikil pró-
teinneysla meðal stórs hluta barna. 
Of mikil próteinneysla hjá ungum 
börnum getur aukið líkur á ofþyngd 
síðar á ævinni. Færri börn neyta nú 
of mikils próteins en í fyrri ung-
barnarannsókninni, en próteinmagn-
ið er lækkað í stoðmjólkinni miðað 
við venjulega kúamjólk. Helmingi 
færri börn fá of mikið prótein við 9 
mánaða aldur og þriðjungi færri við 
12 mánaða aldur en í fyrri ungbarna-

rannsókninni. Auk tilkomu stoð-
mjólkur getur verið að áhersla á að 
forðast próteinríkar mjólkurvörur í 
ráðleggingum hafi haft áhrif. 

Það má því segja að nýjar ráðlegg-
ingar hafi skilað góðum árangri hvað 
varðar járnbúskap. Sömuleiðis má 
ætla að til lengri tíma litið sé minni 
próteinneysla af hinu góða, en meðal 
ákveðins hluta barna er hún enn of 
há og mætti minnka enn frekar. 

Höfundur: Ása Vala Þórisdóttir, næringar-
fræðingur (MS) og doktorsnemi á Rann-
sóknastofu í næringarfræði.

Ása Vala Þórisdóttir.

Matur þeirra minnstu getur skipt máli fyrir heilsuna út lífið.

Matur þeirra minnstu

 Trefjarík fæða getur hjálp-
að þér að halda þyngdinni 
innan eðlilegra marka.

 Með tilliti til heilsunnar er 
hvorki gott að vera of 
grannur né of feitur.

 Spelt er forn hveititegund 
sem inniheldur sambæri-
legt magn glútens og annað 
hveiti. 

 Það er jafnmikið koffín í 
100 g af dökku súkkulaði og 
í hálfum lítra af kóladrykk.

 Hvítt súkkulaði er framleitt 
úr kakósmjöri (sem er fitan í 
kakóbaunum), mjólk og 
sykri.

Vissir þú að:

Skútuvogi 12 b • 104 Reykjavík • Iceland. 
Phone: + 354- 511-1616 • www.senson.is senson@senson.is

FRYSTI OG KÆLIKLEFAR

Ýmsar stærðir  
af frysti- og  
kæliklefum.  

Hagstætt verð.
 

Myndin sýnir stærð   
3000 x 2000 x 2500mm.
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Rannsóknir
í þágu þjóðarinnar

Stefna Matís er að
  ... vera framsækið þekkingarfyrirtæki sem e�ir 
samkeppnishæfni Íslands og skilar þannig tekjum 
til íslenska ríkisins
  ... vera eftirsóttur, kre�andi og spennandi 
vinnustaður með fyrsta �okks aðstöðu þar sem 
starfsmenn njóta sín í star�
  ... hafa hæft og ánægt starfsfólk

Gildi Matís
  Frumkvæði
  Sköpunarkraftur
  Metnaður
  Heilindi

Hlutverk Matís er að
  ... e�a samkeppnishæfni íslenskra 
afurða og atvinnulífs 
  ... tryggja matvælaöryggi og 
sjálfbæra nýtingu umhver�sins með 
rannsóknum, nýsköpun og þjónustu
  ... bæta lýðheilsu www.matis.is

Matís ohf. er í mörgum skilningi mikilvæg auðlind fyrir Íslendinga. 
Fyrirtækið er lykilaðili í matvælarannsóknum og matvælaöryggi og 
hefur að baki sér þekkingu 100 starfsmanna sem eru sérfræðingar og 
vísindamenn á ólíkum sviðum.

Rannsóknir eru íslenskum sjávarútvegi og landbúnaði mikilvægar því 
þær styðja framþróun, nýsköpun og markaðsstarf greinanna. Hjá Matís 
er stöðugt unnið að �ölda rannsóknarverkefna sem tengjast sjávar-
útvegi og landbúnaði með ýmsum hætti. 

Þannig leitum við sífellt svara og vitum alltaf meira í dag en í gær.
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Fiskur er hollur
Í ráðleggingum Lýðheilsustöðvar um 
mataræði og næringarefni er mælt 
með því að neyta fisks a.m.k. tvisvar í 
viku en rannsóknir hafa sýnt að fólk 
sem gerir það sé í minni hættu á að fá 
hjarta- og æðasjúkdóma en þeir sem 
borða fisk sjaldnar. Næringarfræði-
legur kostur fiskneyslu tengist neyslu 
á próteini með hátt lífgildi, auk 
ómega-3 fitusýra, ákveðinna stein-
efna og vítamína. 

Enn í dag eru margar fisktegundir 
vannýttar s.s. kolmunni og loðna, og 
affall vinnslustöðva sem nýta mætti í 
hágæða vörur til manneldis.

Vörur sem innihalda fiskprótein 
eru m.a. fiskmjöl, fiskpróteinþykkni, 
surimi, fiskpróteinísólat, fisksósa, 
vatnsrofin fiskprótein, bragðefni, ge-
latín og ýmis fæðubótarefni. 

Fiskpróteinísólat úr van-
nýttu hráefni

Ísland er framarlega þegar kemur að 
rannsóknum á nýtingu á vannýttum 
fiskpróteinum. Tvær tilraunverk-
smiðjur, Iceprotein og MPF-Iceland, 
hafa verið settar upp, en þær fram-
leiða fiskpróteinísólat (einangrað 
fiskprótein) úr aukaafurðum og van-
nýttum tegundum. 

Prótein hefur verið framleitt úr 
nokkrum fisktegundum s.s. þorski, 
síld, ufsa, keilu og kolmunna. Á síð-
astliðnum árum hafa svo staðið yfir 
prófanir á eiginleikum, og ýmsum 
notkunarmöguleikum, fiskprótein-
ísólats í t.d. surimivörur og sem hrá-
efni til innsprautunar í flök til að 
auka gæði og nýtingu þeirra. Á Ís-
landi liggja tækifæri til verðmæta-
aukningar með bættri nýtingu hrá-
efnis, hvort sem um vannýttar teg-
undir eða aukaafurðir hefðbundinnar 
fiskvinnslu er að ræða, til að mynda 
með surimiframleiðslu í stað vinnslu 
uppsjávarfiska í fiskmjöl. 

Heilsufarslegur ávinningur 
vatnsrofinna fiskpróteina

Framleiða má það sem við köllum 
vatnsrofin fiskprótein, (e. Fish Pro-
tein Hydrolysate - FPH) úr fiskpró-

teinum með ensímmeðhöndlun. 
Rannsóknir benda til þess að vatns-
rofin fiskprótein hafi m.a. andoxun-
arvirkni og ónæmisstillandi áhrif, 
áhrif á blóðþrýsting, vinni gegn of-
fitu, krabbameinsmyndun og blóð-
tappamyndun, auk annarra jákvæðra 
heilsufarslegra áhrifa. Enn sem kom-
ið er eru þau einkum nýtt í bragð-
efnaframleiðslu en mælingar á líf-
virkni ýmissa vatnsrofinna fiskpró-
teina benda til að þau gætu hentað 
vel í heilsuvörur. 

Staða þróunar og rannsókna
Að mörgu þarf að huga þegar búnar 
eru til markaðshæfar vörur sem inni-
halda vatnsrofin fiskprótein, t.d. 
hvernig megi ná fram æskilegri áferð 
og bragði samhliða því að viðhalda 
lífvirkninni í gegnum vinnsluferla og 
geymslu svo að heilsubætandi eigin-
leikar vörunnar skili sér til neytenda. 
Einnig skiptir upptaka í meltingar-
færum máli fyrir notagildi efnisins. 
Helstu tálmar við nýtingu á vatns-
rofnum fiskpróteinum eru beiskt 
bragð og þránun. Til að minnka 
þránun er mikilvægt að hráefnið sé 
meðhöndlað á réttan hátt frá upphafi 
þ.e. á sama hátt og hágæða sjávaraf-
urðir sem hátt verð fæst fyrir. Þá þarf 
að huga vel að öllum aðstæðum og 

aðferðum við framleiðslu til að ná 
fram mögulegum hámarksgæðum. 

Um þessar mundir stendur Matís 
í umfangsmiklum rannsóknum m.a. 
á oxun/þránun fiskafurða og hvernig 
best er að framleiða hágæða vatnsrof-
in fiskprótein. Notkun andoxunar-
efna hefur reynst vel, t.d. notkun á 
einangruðu andoxunarefni úr ís-
lensku bóluþangi en rannsóknir 
benda til þess að þau geti einnig 
dregið úr beiska bragðinu.

„Fæða fyrir víkinga“
Fiskafurðir hafa jákvæða ímynd í 
augum neytenda og því ættu vörur úr 
fiskpróteinum að eiga alla möguleika 
á því að vera eftirsóknarvert hráefni í 
heilsuvörur. Til að svo verði þarf að 

standa vel að þróun og markaðssetn-
ingu á slíkum vörum og tryggja að 
neytendur hugsi fyrst um gæði og 
hollustu þegar fiskprótein eru nefnd 
en síður um neikvæða þætti. 

Heilsuvörur með vatnsrofnum 
fiskpróteinum gætu slegið í gegn ef 
rétt bragð, áferð og lífvirkni fengjust 
og markaðssetningu væri fylgt eftir 
með öflugri auglýsingaherferð og vel 
heppnuðu kjörorði. Hugmynd væri 
að markaðssetja þær sem „fæðu fyrir 
víkinga“ og höfða þannig til almenn-
ings sem sér fyrir sér kraftmikla og 
óstöðvandi víkinga. 

Höfundur: Sigrún Mjöll Halldórsdóttir, 
matvælafræðingur hjá Matís og doktors-
nemi í matvælafræði við Háskóla Íslands.

Uppruni
Markfæði (á ensku Functional Food) 
kallast matvæli sem hefur verið breytt 
í þeim tilgangi að þau hafi jákvæðari 
heilsusamleg áhrif á neytandann en 
matvælin óbreytt. Hugtakið mark-
fæði kemur upprunalega frá Japan en 
aukinn kostnaður í rekstri heilbrigð-
iskerfis landsins leiddi til þess að á ní-
unda áratugi síðustu aldar setti jap-
anska heilbrigðis- og velferðarráðu-
neytið á laggirnar regluverk sem 
halda átti utan um vottun ákveðinna 
matvæla sem höfðu heilsueflandi eig-

inleika. Markmiðið var að auka holl-
ustu almenns mataræðis og þar með 
að bæta heilsu japönsku þjóðarinnar. 
Í framhaldinu hleypti japanska 
menntamálaráðuneytið af stokkun-
um landsverkefni sem gekk út á að 
rannsaka sambandið á milli mataræð-
is og heilsu. Árið 1993 birtist svo 
hugtakið „Functional Food“ eða 
markfæði í fyrsta skipti á prenti í 
tímaritinu Nature news magazine 
undir fyrirsögninni „Japan explores 
the boundary between food and me-
dicine“. Frá árinu 1991 hefur mátt 

markaðssetja markfæði í Japan sem 
tokutei hokenyou shokuhin „To-
kuho“ (á ensku Food for specific 
health use, FOSHU) sem hægt væri 
að uppfæra upp á íslensku sem „Mat-
væli sem búa yfir sérstökum eigin-
leikum til að efla heilsu“.

Skilgreining
Markfæði er vel skilgreint í japanska 
regluverkinu og eru viðeigandi 
heilsufullyrðingar leyfðar í markaðs-
setningu matvælanna. Til þess að 
matvæli megi bera hinn viðurkennda 
Tokuho stimpil þurfa þau að upp-
fylla eftirfarandi skilyrði: 1) matvælin 
mega ekki vera á töflu- eða duft-
formi, 2) matvælin verða að vera 
hluti hefðbundins mataræðis og 3) 
matvælin verða að vera íblönduð 
hollustuþætti sem búið er að færa vís-
indalegar sönnur á að hafi heilsuefl-
andi áhrif. Þrátt fyrir mikla vakningu 
meðal almennings á Vesturlöndum 
fyrir heilsueflandi matvælum er Jap-
an enn eina ríkið í heiminum þar 
sem markfæði er viðurkennt sem sér-
stakur flokkur matvæla. Yfir 500 
matvæli bera Tokuho stimpil, sem er 
viðurkenndur markfæðis stimpill. 
Sérstök nefnd innan Evrópusam-
bandsins (FUFOSE, European Com-
mission Concerted Action on Func-
tional Food Science in Europe) var 
sett á laggirnar árið 1995 til að fjalla 
um málefni markfæðis í Evrópu. Í 
skýrslu nefndarinnar (Consensus 
Document) sem birtist í tímaritinu 
British Journal of Nutrition árið 
1999 er skilyrt að markfæði sé á 
formi hefðbundinna matvæla og að 
það skili tilætluðum árangi í venju-
legum neysluskammti og er því frá-
brugðið fæðubótarefnum sem geta 
verið töflur og eru þá viðbót við dag-
legt fæði. Samkvæmt FUFOSE getur 
markfæði verið upprunaleg matvæli, 
matvæli sem hollefnum hefur verið 
bætt í eða matvæli sem tiltekinn efn-
isþáttur hefur verið fjarlægður úr 
með hefðbundinni tækni eða líf-
tækni. Einnig getur verið um að ræða 
matvæli með umbreyttum efnisþátt-
um eða meðefnisþáttum sem nýtast 

með öðrum hætti en áður. Munur-
inn á milli japanskrar skilgreiningar 
og annarra skilgreininga á markfæði 
er sá að í Japan falla heil og óbreytt 
matvæli eins og t.d. tómatar og gul-
rætur ekki undir markfæði ólíkt og 
annars staðar.

Dæmi um markfæði
Samkvæmt skilgreiningu FUFOSE 
má líta á tómata og gulrætur sem 
markfæði vegna þess að plöntuholl-
efni, svo sem lýkópen og betakarótín, 
eru í umtalsverðu magni í þessum 
matvælum. Ein þekktasta fæðuteg-
und á Íslandi sem gæti flokkast sem 
markfæði er AB mjólk þar sem 
mjólkursýrugerlum, sem talið er að 
hafi góð áhrif á meltinguna og þar 
með heilbrigði, hefur verið bætt út í. 
Einnig gæti járnbætt morgunkorn og 
vítamínbætt smjörlíki flokkast undir 
markfæði. Helstu íblönduðu hollefn-
in eru: mjólkursýrugerlar (t.d. Lac-
tobacillus acidophilus og Bifidobac-
terium bifidum), steinefni (t.d. kalk), 
fitusýrur (t.d. ómega-3-fitusýrur), an-
doxandi plöntuefni (t.d. fjölfenól), 
trefjar (t.d. sellulósi og pektín) og vít-
amín (t.d. C-vítamín og fólínsýra).

Höfundur: Hólmfríður Sveinsdóttir er nær-
ingarfræðingur og starfar sem sérfræðingur 
hjá Matís

Hólmfríður Sveinsdóttir.

Hvað er markfæði?

Sigrún Mjöll Halldórsdóttir.

Fiskprótein – nýting og möguleikar

  Fljótlegt og
     Freistandi

Hollir og spennandi 
matarpakkar fyrir
alla fjölskylduna

Girnilegt nesti í vinnuna, 
skólann og ferðalagið.

 Frábær bók fyrir þá sem vilja 
leggja áherslu á hollt og 

heilsusamlegt fæði.

salka.is
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Matvæla- og landbúnaðarstofnun 
Sameinuðu þjóðanna (FAO) hefur á 
hverju ári frá 1981 haldið alþjóðleg-
an 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 sam-
vinnu og tækniþekkingu í þróunar-
löndunum og vekja athygli á hungri í 
heiminum.

Þema dagsins í ár er „Matvælaverð 
– frá kreppu til stöðugleika“ og verð-
ur leitast við að varpa ljósi á orsakir 
óstöðugs matvælaverðs í heiminum 
og hvernig hægt er að draga úr þeim 
áhrifum sem það hefur á þjóðir 
heimsins.

Sveiflur á matvælaverði
Frá 2005-2008 hækkaði matvælaverð 
nokkuð stöðugt og varð að lokum 
hærra en það hafði verið í 30 ár. Sem 
dæmi má nefna að á seinustu 18 
mánuðum þessa tímabils hækkaði 
verð á maís um 74% og verð á hrís-
grjónum nær þrefaldaðist. Hins veg-
ar, eftir að hafa náð sögulegu há-
marki um mitt ár 2008, byrjaði mat-
vælaverð að lækka aftur í kjölfar 
heimskreppunnar og féll að meðaltali 
um 33% á sex mánuðum. Þessi lækk-
un var þó skammvinn og árið 2010 
hækkaði verð á korni um 50% en 

hefur þó farið örlítið niður á við aftur 
nú um mitt ár 2011. Þessi stutta út-
listun ætti að gera lesandanum örlítið 
betur grein fyrir því hversu gífurlegar 
sveiflurnar á matvælaverði í heimin-
um geta verið.

Samkvæmt hagfræðingum eru 
þessar miklu sveiflur komnar til að 
vera en það eru svo sannarlega ekki 
góðar fréttir. Miklar sveiflur á mat-
vælaverði – og þá sérstaklega upp-
sveiflur – ógna fæðuöryggi í þróunar-
löndum og að sjálfsögðu eru það þeir 
fátækustu sem verða verst úti. Sam-
kvæmt Alþjóðabankanum hefur 
hækkandi matvælaverð ýtt næstum 
70 milljónum manna út í sára fátækt.

Áhrif á bændur
Mikill óstöðugleiki á matvælaverði 
getur einnig komið illa við bændur 
þar sem það er mikilvægt fyrir þá að 
vita við sáningu nokkurn veginn 
hvaða verð þeir munu fá fyrir upp-
skeru sína. Ef matvælaverð er hátt sá 
þeir meira, en ef útlit er fyrir lágt 
verð. Miklar og snöggar sveiflur á 
matvælaverði gera bændum því ein-
staklega erfitt fyrir og geta þeir auð-
veldlega lent í því að rækta annað 
hvort alltof mikið eða alltof lítið. Við 
stöðugan efnahag ná þeir endum 
saman en þegar markaðurinn er eins 
óstöðugur og raun ber vitni getur 
hann riðið þeim að fullu.

Áður fyrr
Óstöðugleikinn á matvælamörkuð-
um undanfarin ár er algjörlega á 
skjön við það ástand sem ríkti á ár-
unum 1975-2000 þegar verð á korn-
vörum var einkar stöðugt og þokaðist 
í heildina örlítið niður á við. Þetta 
var þróunin í þá daga þrátt fyrir stöð-
uga fólksfjölgun, en fjöldi jarðarbúa 
tvöfaldaðist frá 1960 til 2000. Í hin-
um vestræna heimi var jafnvel of-

framboð á matvörum, en rausnarleg-
ar niðurgreiðslur til bænda í mörgum 
OECD ríkjum hafa án efa spilað þar 
stóran þátt. Staðan í dag er allt önn-
ur, þar sem staða heimsmarkaða er 
slæm og matvælabirgðir í sögulegu 
lágmarki.

Orsök vandans
Ástandið í dag má að einhverju leyti 
rekja aftur til síðustu aldar. Svo virð-
ist sem uppsveiflan sem varð þá í 
matvælaframleiðslu hafi orðið til þess 
að draga fór úr því fjármagni sem áð-
ur hafði verið sett í rannsóknir, 
tæknibúnað og þróun í landbúnaði. 
Á síðustu 30 árum hefur til að 

mynda það fjármagn sem OECD 
ríkin setja í landbúnað dregist saman 
um 43%. Þessi áratuga langa vanfjár-
mögnun landbúnaðarins, jafnt í þró-
uðum löndum sem þróunarlöndum, 
er að öllum líkindum helsta orsök 
þess vanda sem heimsbyggðin stend-
ur frammi fyrir í dag.

Tekið á vandanum
Hægt er að taka á vandanum með 
ýmsum hætti, bein fjármálaaðstoð og 
matargjafir til einstaklinga getur verið 
rétta leiðin í ákveðnum tilfellum, 
einnig er hægt að aðstoða bændur 
með því að dreifa til þeirra sáðkorni 
og áburði. Ef stöðugleiki á að nást á 

mörkuðum, er hins vegar nauðsynlegt 
að auka fjárveitingar til landbúnaðar-
ins. Þetta er sérstaklega nauðsynlegt í 
þróunarlöndunum þar sem fæðuör-
yggi er minna en hér á vesturlöndum.

 Fjárfestingar í uppbyggingu land-
búnaðar, menntun, rannsóknum og 
þróun, geta stuðlað að aukinni mat-
vælaframleiðslu, haft jákvæð áhrif á 
staðbundna matvælamarkaði og dreg-
ið úr sveiflum á matvælaverði. Þeir 
sem vilja kynna sér betur starfsemi 
FAO og efni fæðudagsins er bent á 
heimasíðu FAO, www.fao.org.

-T.E.

Nauðsynlegt er að auka fjármagn til landbúnaðarins, jafnt í þróuðum löndum sem 
þróunarlöndum.

Miklar sveiflur á matvælaverði ógna fæðuöryggi í þróunarlöndum.

Alþjóðlegur dagur fæðunnar 2011 

Matvælaverð – frá kreppu til stöðugleika

Lífvirk efni eru efni sem geta haft 
margvísleg áhrif á mannslíkamann, 
m.a. mögulega getu til að vinna gegn 
ýmsum alvarlegum sjúkdómum og 
kvillum. Fjöldi fyrirtækja framleiðir 
og selur lífvirk efni einangruð úr 
ýmsum hráefnum, þar á meðal sjáv-
arfangi, en það eru bæði kostir og 
gallar við slíka nálgun. Oft er um að 
ræða hráefni sem hinn venjulegi 
neytandi á ekki auðveldan aðgang að 
og því getur verið aðlaðandi fyrir 
hann að kaupa efnin á einangruðu 
formi, svo framarlega að rétt hafi ver-
ið staðið að framleiðslunni og virknin 
haldist. Í sumum tilfellum á neytand-
inn mjög auðvelt með að nálgast hrá-
efnið sem efnin eru unnin úr og því 
ekki endilega þörf á því að neyta 
þeirra á einangruðu formi. Hinsveg-
ar, þrátt fyrir auðveldan aðgang að 
hráefninu, þá eru margir neytendur 
sem kæra sig ekki um að neyta þess 
heldur kjósa fæðubótarefni í staðinn, 
gott dæmi er lýsi unnið úr þorsklifur. 

Lífvirk efni í íslenskum fiski
Við Íslendingar búum við þau for-
réttindi að hafa aðgang að óspilltu 
hágæða hráefni úr hafinu. Það er 
langt síðan að vitað var að neysla á 
fiski getur verið afar góð fyrir heils-
una, og er hér stiklað mjög á stóru 
varðandi lífvirk efni í fiski. Hvatt er 
til fiskneyslu m.a. til að viðhalda 
góðu joðjafnvægi í líkamanum, sem 
kemur í veg fyrir skjaldkirtilsvanda-
mál. Einnig, sér í lagi á norðlægum 
slóðum að vetri til, var hér áður fyrr 
hvatt til þess að neyta fisks og lýsis til 
að fá nægilegt magn A- og D-vítam-
ína. Nýlegar rannsóknir benda til að 
D-vítamín geti haft fyrirbyggjandi 
áhrif á ákveðin krabbamein. Fjöl-
margar rannsóknir hafa einnig sýnt 
hversu geysilega lífvirkar fjölómett-
uðu omega-3 fitusýrurnar í lýsi eru. 
Rannsóknir sýna að omega-3 fitusýr-
ur geta unnið gegn kransæða- og 
hjartasjúkdómum, liðagigt, eru afar 

mikilvægar fyrir þroska heilans og 
geta jafnvel stuðlað að betri geð-
heilsu. Misjafnar skoðanir eru á því 
hversu mikils sé æskilegt að neyta af 
omega-3 fitusýrum, en ráðleggingar 
eru almennt 0,5 - 2 grömm á dag, 
eftir aldri og kyni. Fyrir feitan fisk 
eins og eldislax þýðir þetta neysla á 
aðeins 15-60 grömmum á dag. 

En hvað með fitusnauðan fisk 
eins og þorsk og ýsu? Fitan í þessum 
fiskum er að mestu bundin við 
frumuhimnur og mikið af henni er á 
formi fjölómettaðra svo kallaðra 
fosfólípíða, en rannsóknir sýna að 
þær geti haft mjög jákvæða lífvirkni. 
Auk þess að innihalda fosfólípíða er 
fiskur próteinríkur og nægja t.d. um 
60 grömm af harðfiski til að uppfylla 
daglega próteinþörf meðalmann-
eskju. Þegar fiskipróteinin fara í 
gegnum meltingarveginn þá brotna 
þau niður í svo kölluð peptíð en 
rannsóknir sýna að þessi peptíð geta 
haft margvísleg jákvæð áhrif á líkam-
ann. Rannsóknir hafa til dæmis sýnt 
að neysla fiskipróteina getur unnið 
gegn háum blóðþrýstingi. Einnig eru 
mjög nýlegar rannsóknir sem sýna að 
fiskiprótein geta hugsanlega aukið 

insúlínnæmi líkamans og þar af leið-
andi haft fyrirbyggjandi áhrif á syk-
ursýki. 

Ekki eru öll lífvirk efni góð efni. 
Til dæmis hefur verið áróður fyrir því 
í sumum löndum að forðast ákveð-
inn fisk vegna mikils kvikasilfurs-
magns, t.d. hákarl, sverðfisk og stór-
an túnfisk. Á móti kemur að margir 
fiskar hafa mjög hátt magn af snefil-
efninu selen, en nýjar rannsóknir 
sýna að það vinni gegn neikvæðum 
áhrifum kvikasilfurs. Einnig eru sum-
ar fisktegundir með þó nokkuð magn 
af kólestróli, en hins vegar benda 
rannsóknir ekki til þess að neysla á 
fiski auki magn á slæmu kólestróli í 
blóði. Þegar hættur eru metnar á 
móti kostum þess að borða sjávar-
fang, þá er það skoðun höfundar að 
kostirnir hafi vinninginn. Fiskneysla 
fer minnkandi á Íslandi, sem er 
áhyggjuefni, en vonandi má snúa 
þeirri þróun við með því að ná til 
ungra neytenda og sannfæra þá um 
ágæti sjávarfangs. Fyrir utan heilsu-
samleg áhrif þá er fiskur náttúrulega 
ljúffengur.

Höfundur: Dr. Hörður G. Kristinsson, 
rannsóknastjóri Matís ohf.

Hörður G. Kristinsson.

Fiskipeptíð sem unnin erum með
ensímum úr einangruðum fiskvöðva-
próteinum. Fiskipeptíð hafa mælst með 
talsverða andoxunarvirkni og geta einnig 
mögulega haft lækkandi áhrif á blóð-
þrýsting.

Lífvirk efni í fiski Niðurstöður alþjóðlegra 
rannsókna hafa nýlega 
sýnt fram á að einstakling-
ar sem borða mikinn fisk 
deyja síður en aðrir úr 
kransæðasjúkdómum.

 Það eru þrjár aðalgerðir af 
omega-3 fitusýrum og þá 
virkustu er að finna í sjáv-
arfangi.

 Kókosfita inniheldur mikið 
af harðri fitu sem er slæm 
fyrir hjarta- og æðakerfið.

 Flórsykur er strásykur sem 
er malaður í fíngert duft.

 Vanillusykur er flórsykur 
sem í hefur verið bætt van-
illu.

 Súkralósi (E 955) er gervi-
sætuefni sem er 600 sinn-
um sætara en sykur.

Vissir þú að:
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Vinsældir kolsýrðra vatnsdrykkja 
hafa aukist á undanförnum árum og 
framboðið eftir því. En eru þeir allir 
hollir? Vatn er besti svaladrykkurinn, 
eins og flestir vita, og óhætt er að 
drekka vel af því. Íslendingar búa við 
þau forréttindi að geta drukkið vatn-
ið beint úr krananum og bragðgæðin 
eru mikil. Í vatni er engin orka og 
það er því ákjósanlegasti drykkurinn 
til að viðhalda vökvajafnvægi líkam-
ans. Mikilvægt er að halda tönnun-
um heilbrigðum og liður í því er að 
þekkja það sem hefur áhrif á tann-
heilsuna. Í vatni er enginn viðbættur 
sykur, engin sætuefni, engin sítrónu-
sýra (E330), engin rotvarnarefni og 
engin bragðefni.

Kolsýrt vatn án sítrónusýru 
Góður valkostur til viðbótar við 
kranavatnið er kolsýrt vatn (sóda-
vatn) ef það inniheldur einungis kol-
sýru eða kolsýru og bragðefni. Kol-
sýra hefur ekki þau áhrif á tennur að 
glerungur tanna eyðist, en sítrónu-
sýra (E 330) hefur þessi neikvæðu 
áhrif á tennur. 

Drykkir sem innihalda 
sítrónusýru 

Flestir svaladrykkir á íslenskum 
markaði innihalda sítrónusýru og 
hafa því glerungseyðandi áhrif, gildir 
það jafnt um ávaxtasafa, gosdrykki, 
íþróttadrykki, orkudrykki sem og 
hluta vatnsdrykkja. Glerungseyðing 
er skilgreind sem eyðing glerungs af 
völdum efnafræðilegra ferla, óháð 
bakteríum. Vel þekkt er að mikil og 
tíð neysla áðurnefndra svaladrykkja 
getur leyst upp glerung tannanna og 
glerungseyðing er vaxandi vandamál 
hjá börnum og ungmennum á Ís-
landi. Hreinir ávaxtasafar geta því 
valdið glerungseyðingu líkt og aðrir 
súrir drykkir en þeir eru þó betri 
kostur sé þeirra neytt í hófi heldur en 
svaladrykkir (hvort sem er sykraðir 
eða með sætuefnum) þar sem hreinu 
safarnir innihalda mörg vítamín og 
steinefni. 

Hvað er í bragðbættum 
vatnsdrykkjum?

Bragðbættum vatnsdrykkjum hefur 
verið stillt upp sem mótvægi við gos-, 

íþrótta- og orkudrykki og þeir eru 
markaðssettir sem „hollara val“. Það 
á við ef valið er kolsýrt vatn (sóda-
vatn) sem inniheldur einungis kol-

sýru eða kolsýru og bragðefni. En 
margt bendir til þess að ef sítrónusýra 
(E330) er í vatnsdrykknum þá séu 
glerungseyðandi áhrif þeirra svipuð – 
og síst minni – en annarra svala-
drykkja. Flestir drekka vatnsdrykki á 
svipaðan hátt og aðra svaladrykki; 
sopið er á flöskunni öðru hvoru þar 
sem bragðgæðin halda sér með 
áskrúfuðum tappa. Munnvatnið 
verndar tennurnar en verndunar-

máttur þess verður lítill ef „súr“ 
vatnsdrykkur fær að baða tennurnar 
með jöfnu millibili. Því er nauðsyn-
legt að skoða innihaldslýsingu 
drykkjanna, til að vera viss um að 
rétti drykkurinn sé valinn – tannanna 
vegna. Drekkum vatn sem oftast og 
stundum kolsýrt vatn, með eða án 
bragðefna, en sem sjaldnast með sí-
trónusýru (E330).

Lýðheilsustöð (nú Landlæknis-

embættið) gaf út veggspjald sem sýn-
ir sýrustig og sykurmagn nokkurra 
algengustu drykkja á markaðnum hér 
á landi. Hægt er að panta eintak af 
veggspjaldinu hjá Landlæknisemb-
ættinu. 

Höfundar: Hólmfríður Guðmundsdóttir, 
tannlæknir hjá Landlæknisembættinu og 
Elva Gísladóttir, næringarfræðingur hjá 
Landlæknisembættinu.

Rannsóknin Betra val var fram-
kvæmd haustið 2010 við Matvæla- 
og næringarfræðideild Háskóla Ís-
lands. Markmið rannsóknarinnar var 
að skoða áhrif hollari skyndibita á 
blóðgildi einstaklinga, aðallega insúl-
ín og sykur, samanborið við hefð-
bundna skyndibitamáltíð. Einnig var 
mettunartilfinning þátttakenda, 
bragð gæði máltíðar og fleiri þættir 
metnir með spurningalistum. Um 
undirbúning og framkvæmd rann-
sóknarinnar sáu Fjóla Dröfn Guð-
mundsdóttir og dr. Alfons Ramel við 
Rannsóknarstofu í næringarfræði. 

Í upphafi rannsóknar var ákveðið 
að bera saman hefðbundna hamborg-
aramáltíð og hollari kost. Rannsókn-
in var hluti af stærra verkefni sem 
snerist um skyndibitaneyslu og holl-
ara val hjá ungu fólki á Norðurlönd-
unum. Norræn matargerð var höfð í 
huga við þróun hollu máltíðarinnar, 
auk nokkurra þátta sem taldir eru 
hafa jákvæð áhrif á efnaskipti.

Í rannsóknum á áhættuþáttum 
hjarta- og æðasjúkdóma eru yfirleitt 
skoðuð áhrif blóðgilda sem mæld eru 
þegar einstaklingurinn er fastandi. 
Flest okkar borða hins vegar á nokk-
urra klukkustunda fresti og erum því 
sjaldnast fastandi yfir daginn. Efna-

skiptabreytingar, sem geta tengst 
áhættu á sjúkdómum, verða strax eft-
ir hverja einustu máltíð og því er 
áhugavert að skoða hvaða breytingar 
verða eftir neyslu mismunandi sam-
settra máltíða.

Framkvæmd 
rannsóknarinnar

Alls tóku 25 einstaklingar á aldrinum 
20-40 ára þátt í rannsókninni. Hver 
þátttakandi kom tvisvar sinnum með 

viku millibili og borðaði báðar mál-
tíðirnar. Tilviljun réði hvora máltíð-
ina hann fékk fyrri daginn. Hefð-
bundni skyndibitinn samanstóð af 
beikonborgara og kóladrykk en holla 
máltíðin af laxaborgara í grófu súr-
deigsbrauði, salati með olíu-ediksósu 
og appelsínusafa. Máltíðirnar voru 
jafn orkumiklar og magn kolvetna, 
fitu og próteina var það sama í báð-
um máltíðunum. Laxaborgaramáltíð-
in innihélt aftur á móti meira af ein-
ómettuðum og fjölómettuðum fitu-
sýrum (og þá sérstaklega löngum 
omega-3 fitusýrum), D- og C-víta-
míni, trefjum og fólsýru en hefð-
bundna hamborgaramáltíðin. Blóð-
prufur voru teknar áður en máltíð 
hófst og á ákveðnum tímapunktum 
eftir máltíð auk þess sem spurninga-
listum var svarað með reglulegu 
millibili.

Niðurstöður
Strax að lokinni máltíð mátu þátttak-
endur sig saddari eftir að hafa neytt 
laxaborgarans, en sá munur var horf-
inn 3 klukkustundum eftir máltíð. 
Þátttakendum fannst máltíðirnar jafn 
bragðgóðar, en mátu að fituinnihald 

hefðbundnu máltíðarinnar væri 
meira, þrátt fyrir að það væri það 
sama. Einnig fannst þeim laxaborgar-
inn ferskari, töldu hann hollari og úr 
minna unnum hráefnum. Um helm-
ingur þátttakenda sögðust frekar 
myndu kaupa laxaborgarann ef hann 
kostaði það sama og sá hefðbundni. 
Bæði blóðsykur og insúlín í blóði 
hækkuðu tvöfalt meira eftir neyslu á 
hefðbundinni hamborgaramáltíð og 
munurinn milli máltíða á blóðsykri 
og insúlíni mældist meiri hjá þeim 
einstaklingum sem voru of þungir 
(líkamsþyngdarstuðull, BMI >25 kg/
m2). Erfitt er að segja til um hvaða 
þættir það voru sem orsökuðu breyt-
ingarnar en líklegt er að samverkandi 
áhrif mismunandi þátta hafi valdið 
þeim.

Niðurstöðurnar gefa til kynna að 
skyndibitafæði úr hollari hráefnum sé 
vel tekið af ungu fólki. Hollt skyndi-
bitafæði gæti einnig valdið minna 
álagi á efnaskipti eftir máltíð, sérstak-
lega hjá of þungum einstaklingum. 

Höfundur: Fjóla Dröfn Guðmundsdóttir, 
meistaranemi í næringarfræði.

Fjóla Dröfn Guðmundsdóttir.

Laxaborgari og hreinn ávaxtasafi. Hefðbundinn hamborgari og kóladrykkur.     Ljósmyndari: Atli Arnarson.

Betra val – áhrif tvenns konar skyndibita 
á efnaskipti líkamans eftir máltíð

Hólmfríður Guðmundsdóttir.

Elva Gísladóttir.

* *

500 ml

pH ≈ 4,3
500 ml

pH > 5

 
Með sætuefni – 500 ml

pH ≈ 3,9
og með sætuefni – 500 ml

pH ≈ 3,9
500 ml

pH ≈ 3,4

~28 g af náttúrulegum 
ávaxtasykri í 250 ml 

pH ≈ 4,0

~28 g af náttúrulegum 
ávaxtasykri í 250 ml 

pH ≈ 3,5

~9 g af náttúrulegum ávaxtasykri 
í 250 ml og með sætuefni

pH ≈ 3,5

og ~9 g af náttúrulegum 
ávaxtasykri í 250 ml

pH ≈ 3,5

og ~9 g af náttúrulegum 
ávaxtasykri í 250 ml

pH ≈ 3,5

og ~2 g af náttúrulegum 
ávaxtasykri í 200 ml

pH ≈ 3,4

500 ml
pH ≈ 2,7

Hætta á eyðingu tannglerungs

500 ml

pH ≈ 4,3

Súrt

Þitt er valið
Vatn er best því sýrustig (pH) þess er yfir 5,5 en það er viðmið fyrir hættu á glerungseyðingu. 
Því lægra sem sýrustigið er í drykknum og því meiri viðbættur hvítur sykur – því verra fyrir tennurnar! 
Með sífelldri drykkju getur sýran í drykknum leyst upp glerung tannanna og hvítur sykur skemmir tennurnar. 
Veggspjaldið sýnir nokkra algengustu drykkina á markaðnum hér á landi.

Sýrustig (pH) mælt af rannsóknarstofu Tannlæknadeildar Háskóla Íslands, 2010. Sykurinnihald lesið af innihaldslýsingu og næringargildismerkingu sem og frá ÍSGEM gagnagrunninum, eftir því sem við á.
 Janúar 2011.

www.lydheilsustod.is

Með sætuefni – 500 ml
pH ≈ 2,9

500 ml
pH ≈ 3,7

500 ml
pH ≈ 3,3

= 2 g af viðbættum hvítum sykri

= 2 g af viðbættum ávaxtasykri 
   eða ávaxtaþykkni/safa

= Vara inniheldur koffín sem 
   er ekki æskilegt fyrir börn

 Allur sykur gefur orku: 1g = 4 kcal.

Hvað er í drykknum?
Stöldrum við og kynnum okkur innihaldið 
áður en við svölum þorstanum!

*

250 ml
pH ≈ 3,5

* *

250 ml
pH ≈ 2,7

250 ml
pH ≈ 2,9

500 ml
pH ≈ 2,9

Lítil hætta á eyðingu tannglerungs

500 ml
pH ≈ 3,0

500 ml
pH ≈ 2,5

500 ml
pH ≈ 2,7

* * * * *

Engin hætta á eyðingu tannglerungs

5

6

4

3

2

pH
Sýrustig

5,5

Bragðbættir vatnsdrykkir – eru þeir allir hollir?

 Þorstatilfinning minnkar 
með aldrinum og þess 
vegna er mikilvægt að 
minna sjálfan sig á að 
drekka reglulega yfir dag-
inn til að koma í veg fyrir 
vökvaskort.

 Kjöt túnfisks er rautt á lit-
inn af því að það inniheldur 
meira magn vöðvarauða 
(myoglobin, sem er sam-
eind sem bindur súrefni) en 
flestar aðrar tegundir fiska, 
enda eru þeir taldir vera 
hraðsyndastir allra sjávar-
dýra (hafa mælst á 77 km/
klst hraða).

Vissir þú að:
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Rannsóknir sýna að notkun sykurlauss Extra eykur munnvatnsframleiðslu, 
jafnar sýrustig, heldur tönnunum hreinum og stöðvar sýklaárásir á þær.
Extra minnkar upptöku hitaeininga og dregur það úr streitu í amstri
hversdagsins.

Fáðu þér tyggjó eftir hverja máltíð
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Rannsóknin Sysdiet er samnorræn 
rannsókn sem gerð var samtímis á 6 
stöðum: Kuopio og Oulu í Finn-
landi, Lundi og Uppsölum í Svíþjóð, 
Árhúsum í Danmörku og einnig hér 
í Reykjavík á vegum Rannsóknar-
stofu í næringarfræði.

Markmið Sysdiet var að kanna 
áhrif holls mataræðis, sem einkennd-
ist af heilnæmum norrænum matvæl-
um, á fólk með byrjandi efnaskipta-
villu. Mataræðið tók mið af Norrænu 
næringarráðleggingunum sem gefnar 
voru út árið 2004. 

Efnaskiptavilla er sjúklegt ástand 
sem fólk er ekki alltaf meðvitað um 
og talið er að hrjái um 20-25% full-
orðinna einstaklinga. Samkvæmt 
skilgreiningu Alþjóðasambands syk-
ursjúkra (International diabetes fe-
deration, IDF) telst fólk með efna-
skiptavillu ef það er með kviðlæga of-
fitu (evrópskir karlar með mittismál 
≥94 cm og konur ≥80 cm) og að 
auki tvo af eftirfarandi áhættuþátt-
um: 

 hækkuð þríglýseríð í blóði
  lækkað magn góða kólesteróls-

ins (HDL) í blóði
 hækkaður blóðþrýstingur
 hækkaður fastandi blóðsykur
Fólk með efnaskiptavillu er þrisv-

ar sinnum líklegra en heilbrigðir ein-
staklingar til að fá hjartaáfall eða 
heilablóðfall og tvisvar sinnum lík-
legra til að deyja af þeim völdum. 
Einnig eru þeir í fimmfalt aukinni 
áhættu á að þróa með sér sykursýki af 
gerð 2. Því er til mikils að vinna að 
finna leiðir til að fækka þeim sem fá 
efnaskiptavillu.

Þátttakendur sem kláruðu íhlut-
unartímabilið (18 eða 24 vikur eftir 
rannsóknarstað) voru 167. Áður en 
rannsóknin hófst var þeim skipt í tvo 
hópa, íhlutunarhóp sem borðaði 
holla norræna matinn og viðmiðun-
arhóp sem borðaði hefðbundinn 
mat. Inntökuskilyrðin í rannsóknina 
voru að fólkið væri á aldrinum 30-65 
ára og með líkamsþyngdarstuðul 27-
38 kg/m2 auk þess að hafa a.m.k. tvo 

af ofangreindum áhættuþáttum efna-
skiptavillu.

Holla norræna mataræðið, sem 
þátttakendur fóru eftir í Sysdiet, ein-
kenndist af heilkorni og grófum 
kornvörum, með áherslu á vörur úr 
rúgi, byggi og höfrum. Mælst var til 
þess að þátttakendur veldu gróf brauð 
sem innihéldu jafnt eða meira en 6 
grömm af trefjum í hverjum 100 g. 
Þá var lögð áhersla á ríkulega neyslu 
ávaxta, grænmetis og berja og sérstak-
lega þeirra tegunda sem vaxa á norð-
lægum slóðum, t.d. bláberja og að-
albláberja. Einnig var þátttakendum 
uppálagt að neyta þriggja fiskmáltíða 
á viku, tveggja máltíða af feitum fiski 
og einnar máltíðar af mögrum fiski 
auk þess að velja magurt kjöt með 
10% fitu eða minna. Þátttakendur 
voru beðnir um að velja tvo skammta 
af mögrum mjólkurvörum daglega og 
nota repjuolíu við alla matreiðslu en 
repju (Brassica napus) er auðvelt að 
rækta á Norðurlöndunum. Sykur- og 
saltneyslu átti að stilla í hóf ásamt því 
að nota vatn við þorsta.

Niðurstöður þessarar rannsóknar 
gætu leitt til þess að norræn hráefni 
fengju sama hollustustimpil á sig og 
sú fæða sem einkennir Miðjarðarhafs-
mataræðið. Einnig gætu niðurstöð-
urnar stuðlað að bættri heilsu al-

mennings á Norðurlöndunum. Þá er 
umhverfisvænna að nýta betur þau 
hráefni sem hægt er að rækta með 

góðum árangri hér á norðlægum slóð-
um frekar en að auka innflutning 
matvæla frá suðlægari slóðum.

Höfundar: Óla Kallý Magnúsdóttir og 
Svandís Erna Jónsdóttir, næringarfræðingar 
(M.Sc.) og doktorsnemar í næringarfræði 
við Rannsóknarstofu í næringarfræði.

Óla Kallý Magnúsdóttir. Svandís Erna Jónsdóttir.

Pizza - Pasta
Krydd fyrir krakka

Pizzakrydd fyrir krakka er frábært yfir pizzur og í pizzasósuna. 
Pizzakrydd fyrir krakka er líka eitt besta pastakyddið á markaðnum. 
Pizzakrydd innihleldur ekki pipar og salt, saltið og piprið eftir smekk.
Krydd fyrir krakka er eitt allra besta season all krydd á markaðnum.
Inniheldur lágnatríum salt. Gott á kjöt, fisk, samlokur með skinku og osti 
og svo einnig sem borðkrydd.

Harðfiskur, unninn úr steinbít, 
þorski og lúðu, var lengi vel einn 
helsti matur Íslendinga. Þurrkunin 
gerði það að verkum að hægt var að 
geyma fiskinn og hafa á boðstólum 
allt árið um kring. Á seinni árum 
hefur verið hefð fyrir því að borða 
harðfisk á þorranum. Þá hefur hans 
verið neytt sem nasls í heimahúsum 
og nestis í ferðalögum. 

Vinnsla
Ólíkar vinnsluaðferðir eru notaðar 
við framleiðslu á harðfiski og er aðal-
lega um þrjár aðferðir þurrkunar að 
ræða. Við útiþurrkun er fiskurinn 
flakaður, skolaður upp úr saltpækli 
og tvö flök hengd saman á sporðin-
um upp á rár. Fiskurinn er svo látinn 
þurrkast í svokölluðum hjöllum sem 
eru yfirleitt staðsettir við ströndina 
þar sem vel vindar í gegnum þá. 
Fiskurinn er aðeins þurrkaður í hjöll-
um yfir vetrarmánuðina, frá því í 
september og fram í byrjun maí. 
Fiskurinn er látinn hanga í hjöllun-
um í 4-6 vikur, en þurrkunartíminn 
ræðst af stærð fisksins og veðráttu. 
Eftir þann tíma er fiskurinn tekinn 
af ránum og metið hvort hann sé 
nægilega þurr. Ef hann er ekki nægi-
lega þurr er hann fluttur inn í fisk-
verkunarhús og látinn þurrkast betur 
við 10-15°C, eða þar til réttu raka-
stigi er náð. Fyrir pökkun er fiskur-
inn tekinn úr geymslukössum og 
valsaður/barinn í þar til gerðri barn-
ingsvél.

Við heita loftþurrkun (inni) er 
upphafleg meðferð hráefnisins sú 
sama og við útiþurrkun. Fiskurinn er 
lagður í pækil, síðan frystur og jafn-
vel skorinn í bita sem raðað er á 
grindur og þær settar í þurrklefa, þar 
sem hitastigi, rakastigi og lofthraða 
er stýrt. Inniþurrkun á flökum fer 
fram við 18-20°C í u.þ.b. 96 klst, en 
þurrkun á bitum við 20-30°C í 36-
48 klst.

Kæliþurrkun (inni) er einnig loft-
þurrkun við stýrðar aðstæður, en þá 
er byrjað að þurrka við mínus 5 til 
0°C. Hitinn er síðan aukinn þegar 
rakastigið hefur náð ákveðnu marki. 
Hráefnið er meðhöndlað á sama hátt 
fyrir þurrkun og við heita loftþurrk-
un. Munurinn á heitri loftþurrkun 
og kæliþurrkun er að afurðir sem 
unnar eru með fyrrnefndu aðferðinni 
eru bragðsterkari. Hægt er að stjórna 
saltinnihaldi í afurðinni og því auð-
velt að stilla slíkri notkun í hóf. Salt-
innihald er þó hærra í harðfiski sem 

er inniþurrkaður en í fiski sem er 
útiþurrkaður.

Hollusta
Það er almennt vitað að fiskur hefur 
góð áhrif á heilsuna og rannsóknir 
sýna að prótein úr fiski skipta veru-
legu máli hvað hollustuáhrif varðar. 
Gert er ráð fyrir að fullorðinn ein-
staklingur þurfi 0,75 g af próteinum 
á hvert kg líkamasþyngdar. Því þarf 

karlmaður sem er 70 kg að fá 53 g af 
próteinum á dag. Til að fá þetta 
magn úr harðfiski sem inniheldur 
um 80% prótein þarf hann að borða 
rúmlega 66 g. Kona sem er 55 kg 
þarf 41 g af próteinum á dag, sem 
hún gæti fengið úr 51 g af harðfiski. 
Gæði próteina ráðast af því hvort 
einstakar amínósýrur eru í því magni 
sem líkaminn þarf á að halda. Pró-
tein í eggjum komast næst því að 
uppfylla þarfir líkamans en þar á eftir 
koma prótein úr mjólk, fiski og 
kjöti. Því má álykta að prótein í 
harðfiski séu af miklum gæðum og 
henti því vel fyrir þá sem sækjast eftir 
að fá viðbótarprótein úr fæðu sinni, 
svo sem fólk sem stundar útivist og 
almenna heilsurækt. 

Harðfiskur er afar heilsusamleg 
og næringarrík fæða, að því er fram 
kemur í rannsókn Matís ohf. (Mat-
vælarannsóknir Íslands) á harðfiski 
sem heilsufæði. Harðfiskur er ríku-
legur próteingjafi með 80-85% pró-
teininnihald. Til að tryggja að gæði 
afurða séu ávallt sem best er harð-
fiskurinn unninn úr nýju og fersku 
hráefni.

Höfundur: Ásbjörn Jónsson, matvælafræð-
ingur hjá Matís ohf.

Ásbjörn Jónsson.

Þurrkun á fiski gerir það að verkum að auðvelt er að geyma fiskinn og hafa hann á 
boðstólum allt árið um kring.

Harðfiskur sem heilsufæði

Bláber vaxa vel á norðlægum slóðum og eru rík af andoxunarefnum. 
Ljósmyndari Atli Arnarson.

Hollur norrænn matur
Rannsóknarverkefnið Sysdiet
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Korn er meðal mikilvægustu fæðu-
tegunda og engin fæða er framleidd í 
jafnmiklu magni í heiminum. Nær-
ingarráðleggingar mæla með aukinni 
neyslu á grófu kornmeti, en korn er 
uppspretta mikilvægra næringarefna 
eins og trefjaefna, kolvetna og ýmissa 
bætiefna. Bygg sem ræktað er á Ís-
landi er engin undantekning, það er 
mjög trefjaríkt og meðal trefjaefn-
anna eru beta-glúkanar sem geta 
lækkað kólesteról í blóði og dregið úr 
blóðsykursveiflum. 

Byggið reynist vel
Íslenskir bændur hafa náð góðum 
tökum á kornræktinni og var upp-
skera byggs á árinu 2010 um 16 þús-
und tonn. Bygguppskeran á Íslandi 
er fyrst og fremst notuð sem skepnu-
fóður, einkum fyrir nautgripi. Bygg-
ræktin leiðir til þess að bændur geta 
sparað í innkaupum á kjarnfóðri og 
jákvætt er fyrir íslenskan efnahag að 
draga úr innflutningi og spara gjald-
eyri. 

Á síðustu árum hefur áhugi á 
notkun innlends korns til matvæla-
framleiðslu aukist verulega. Matvæla-
iðnaðurinn hefur sýnt innlenda korn-

inu áhuga og matvörur úr því hafa 
verið settar á markað. Matís og Land-
búnaðarháskólinn hafa staðið fyrir 
verkefnum til að auðvelda notkun á 
innlenda korninu í matvælaiðnaði og 
hafa þau sýnt fram á að íslenskt bygg 

hentar vel í margvíslega matvæla-
framleiðslu. 

Vörur á markaði
Neytendur á Íslandi geta nú valið úr 
ýmsum matvörum úr byggi. Mest 
ber á brauðum, en fjölmörg bakarí 
bjóða upp á brauð sem eru að hluta 
til úr byggi. Landssamband bakara-
meistara tók byggið upp á sína arma 
og síðan hefur verið stöðug þróun hjá 
bökunariðnaðinum. Myllan mark-
aðssetti til að mynda byggbrauðið 
Eyrarbrauð árið 2010 en byggið 
kemur frá Þorvaldseyri undir Eyja-
fjöllum. Á árinu 2011 leit dagsins 
ljós morgunkornið Byggi frá fyrir-
tækinu Árla ehf. En þetta morgun-
korn hefur þá sérstöðu að vera ein-
göngu úr íslensku byggi. Einnig eru 

ýmsar matvörur úr byggi frá Valla-
nesi á Fljótsdalshéraði markaðssettar 
undir heitinu Móðir jörð, svo sem 
hrökkbrauð og grænmetisbuff. 

Bygg er hægt að nýta á margan 
hátt í matseld. Í verslunum fæst 
byggmjöl, byggflögur og bankabygg 
sem er heilt bygg. Soðið bankabygg 
má meðal annars nota sem meðlæti, í 
salöt og í stað hrísgrjóna. Fljótlegt er 
að elda bygggraut úr byggflögum á 
sama hátt og hafragraut en gott bygg-
bragð skilar sér í grautnum. Ef baka á 
brauð sem ætlast er til að lyfti sér, 
þarf að nota blöndu af byggmjöli og 
hveiti. Það er vegna þess að glútenið 
sem heldur uppi byggingu brauðsins 
er veikara í byggi en hveiti. Það ætti 
að ganga ágætlega að baka úr 3 hlut-
um af byggmjöli á móti 7 hlutum af 

hveiti. Hins vegar er hægt er að nota 
hærra hlutfall af byggmjöli í aðrar 
vörur eins og kökur og kex. 

Byggið á sér framtíð
Það eru óteljandi möguleikar á notk-
un innlends korns í matvæli og hægt 
er að þróa margs konar bökunarvörur 
úr korni, auk morgunkorns og sam-
settra rétta. Í kornræktarhéruðum er 
svo tilvalið að nýta kornið í héraðs-
krásir eða svæðisbundinn mat. Einn-
ig er hugsanlegt að byggið verði nýtt 
í framtíðinni til framleiðslu á mark-
fæði til heilsueflingar. Ljóst er að 
hollusta byggsins verður hvati fyrir 
matvælaiðnaðinn til að nýta það í 
matvæli. 

Höfundur: Ólafur Reykdal, matvælafræð-
ingur hjá Matís ohf.

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

Hollur biti úr hafinu

Eyjabitinn landskunni

Ólafur Reykdal.

Korn er meðal mikilvægustu fæðutegunda.

Fjölmörg bakarí bjóða upp á brauð sem 
eru að hluta til úr byggi.

Benecol leit fyrst dagsins ljós árið 
1995 þegar smjörlíki með plöntusta-
nólum sem áttu að hafa áhrif til 
lækkunar kólesteróls kom fyrst á 
markað í Finnlandi. Síðan þá hefur 
vörunum fjölgað mikið og nú eru til 
alls konar vörur með þessum 
plöntustanólum í yfir 30 löndum, 
allt frá smjörlíki og jógúrtdrykkjum 
til rjómaosta, flestar undir Benecol 
vörumerkinu. Þar á meðal er Benecol 
sýrður mjólkurdrykkur í smáflöskum 

sem fæst hér á Íslandi og er fram-
leiddur hjá Mjólkursamsölunni. 

Benecol er markfæði
Benecol telst til markfæðis en mark-
fæði hefur verið skilgreint sem mat-
væli með heilsueflandi áhrif umfram 
hefðbundin matvæli. Þegar fullyrt er 
um heilsueflandi áhrif matvæla eða 
efna í mat þurfa að liggja til grund-
vallar rannsóknir sem staðfesta virkn-
ina. Í tilfelli plöntustanólanna í 
Benecol er fjöldi tvíblindra rann-
sókna (e. randomized controlled tri-
als) sem staðfesta þessa virkni, þ.e. að 
plöntustanólar lækki kólesteról í 
blóði og þá fyrst og fremst hið svo-
kallaða „vonda“ kólesteról eða LDL 
kólesteról og nemur lækkunin í 
mörgum rannsóknum um 10-15%. 
Þessi lækkun er ekki eins áhrifamikil 
og verður hjá fólki sem tekur kólest-
eróllækkandi lyf í flokki statína. Oft 
eru fyrstu viðbrögð fólks með hækk-
að kólesteról að breyta lífsháttum sín-
um og getur Benecol verið hluti af 
mataræðisbreytingunni. Einnig hafa 
sumar rannsóknir sýnt að plöntusta-
nólarnir geta virkað vel með kólester-
óllækkandi lyfjum.

Ein af 10 stærstu uppgötv-
unum næringarfræðinnar

Nýlega voru plöntustanólar og áhrif 
þeirra á kólesteról í blóði valin ein af 
10 stærstu uppgötvunum næringar-
fræðinnar frá árinu 1976. Þetta kom 
fram í yfirlitsgrein í vísindaritinu 
European Journal of Clinical Nutri-
tion árið 2009. Í greininni segja Mar-
tijn Katan prófessor við Háskólann í 

Amsterdam og félagar frá því að af-
urðir sem innihalda þessi virku efni 
sem ýmist nefnast stanól eða steról 
eftir fjölda tvíbindinga, séu meðal 
fárra matvæla sem hafa sönnuð 
merkjanleg áhrif á áhættuþátt sjúk-
dóma. 

Þetta samband hefur einnig verið 
staðfest af Evrópusambandinu en sér-
fræðinganefnd á vegum þess fór ný-
lega yfir umsóknir um allar heilsu-
farsfullyrðingar um matvæli og var 
krafist ítarlegra vísindagagna til stað-
festingar á fullyrðingunum. Fullyrð-
ingin um að Benecol lækki kólesteról 
var ein af fyrstu fullyrðingunum til 
að fá samþykki nefndarinnar vegna 
hins mikla fjölda vandaðra rann-
sókna sem hafa staðfest virkni Bene-
cols. 

Hvernig virkar Benecol?
Virka efnið í Benecol, plöntustanól-

arnir eru náttúruleg efni sem eiga 
uppruna sinn í jurtaríkinu og finnst 
m.a. í litlum mæli í olíum, hnetum, 
korni, fræjum og baunum. Þeir 
lækka kólesteról með því að hafa 
áhrif á frásog þess í meltingarvegi. 
Áhrif stanólanna eru tvíþætt. Annars 
vegar koma þeir í veg fyrir að kólest-
eról safnist í fitukirni í þarmaholi og 
hindra þannig upptöku í slímfrumur 
þarma. Hins vegar hafa þeir áhrif á 
ensím í slímfrumunum sem rekur 
kólesteról úr frumunum aftur í 
þarmaholið þaðan sem kólesterólið 
fer út með hægðum. Það kólesteról 
sem „tapast“ á þennan hátt er bæði 
kólesteról sem kemur með mat (að-
eins úr dýraafurðum) en einnig kól-
esteról úr líkamanum sem kemur í 
þarmaholið með gallsöltum til að 
leysa upp fitu í þörmunum. Þetta 
skilar sér síðan í umtalsverðri lækkun 
á LDL-kólesteróli (vonda kólesteról-
inu) eins og að ofan er lýst en hefur 
ekki áhrif á góða kólesterólið (HDL). 

Vörn gegn hjarta- og 
æðasjúkdómum

Of hátt kólesteról í blóði er einn af 
helstu áhættuþáttum hjarta- og æða-
sjúkdóma. Hægt er að hafa áhrif á 
magn blóðkólesteróls með mataræði 
og lífsháttum. Neysla markfæðis á 
borð við Benecol getur verið mikil-
vægur hluti af mataræðisbreytingu til 
að lækka kólesteról í blóði og efla 
með því vörnina gegn hjarta- og æða-
sjúkdómum. 

Höfundur: Björn S. Gunnarsson, matvæla- 
og næringarfræðingur (Ph.D) hjá Mjólkur-
samsölunni.

Benecol lækkar kólesteról

Íslenskt korn er notað í matvæli

 Sakkarín er fyrsta gervi-
sætuefnið sem búið var til 
og það er 450 sinnum sæt-
ara en sykur.

 Það þarf að ganga 10 km 
eða hjóla 20 km til að 
brenna þeim hitaeiningum 
sem fást úr 100 grömmum 
af súkkulaði.

 Í grænu tei er koffín, bara 
heldur minna magn en í 
venjulegu (svörtu) tei.

 Krækiber eru járnrík.

 Bláber innihalda C-vítamín 
og E-vítamín sem eru 
andoxunarefni

 Lárpera (avókadó) er einn 
af fáum ávöxtum sem inni-
heldur talsverða fitu? Fitan 
í lárperu er að mestu leyti 
einómettuð og hefur því 
góð áhrif á hjarta- og æða-
kerfið.

Vissir þú að:

Björn S. Gunnarsson.
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Ómótstædilegt bragd 
Hrein hollusta  
Einfaldleiki 

4 ítalskar pastasósur 
4 indverskar sósur 
3 thailenskar karrýsósur 
bragðsterk BBQ-sósa 
6 gerðir af sultum
3 bragðmikil chutney

Lífrænar sósur og sultur 
úr hágæða hráefn

i

Real Organic sósurnar eru lífrænar sósur úr  
hágæða hráefni. Sósurnar eru framleiddar  
í litlu fjölskyldufyrirtæki sem David og Jo  
Morg an í Oxfordshire í Englandi reka. Ástríða 
þeirra fyrir hreinum bragðgæðum, hollustu  
og uppskriftum sem eru innblásnar frá  
mismunandi heimshornum hefur skilað  
þessum ljúf engu og bragðmiklu sósum sem 
eru vott aðar lífrænar af Soil Association.  
Úrvalið er mikið og afar spennandi:

fitulitlar, salt- og 
sykurlitlar og lausar  

við öll aukefni

Real Organic vörurnar fást 
í heilsuvöruverslunum,  

Krónunni, Nóatúni og Fjarðarkaupum

Real Organic vörurnar fást í Heilsuhúsinu, 
Lifandi markaði, Fjarðarkaupum, 

Krónunni, Nóatúni, Hagkaupum, Nettó, 
Þín verslun Melabúðin og Seljabraut.
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Með stolti kynnum við skyrið fyrir 
erlendum gestum sem séríslenska sér-
staka vöru sem allir verða að smakka. 
En er skyrið á einhvern hátt sérstakt? 
Sambærilegar mjólkurafurðir má 
finna í mörgum öðrum löndum 
t.a.m. kvarg (quark, tvarog, topfen) 
sem er framleitt víða í mið- og austur 
Evrópu og labneh frá Mið-Austur-
löndum og Balkanskaga. Það sem að-
greinir vörurnar hverja frá annarri er 
fyrst og fremst staðbundin örveru-
flóra, handtök og hráefni en fram-
leiðsluaðferðin er að mestu sú sama.

Sem íslensk vara er skyrið vissu-
lega sérstakt því það er ein af fáum 
vörum sem við getum sannarlega 
kallað íslenska. Skyrgerð hefur verið 
stunduð hér frá landnámi, eins og 
fornsögurnar bera með sér, í meira í 
1000 ár! Skyr er íslenski osturinn 
sem náði að lifa af harðindi síðmið-
alda, líklega vegna þess að það var 
mun drýgra en annar ostur. Skyrgerð 
var mjög algeng fram á 20. öldina og 
fór fram á flestum sveitaheimilum til 
eigin nota. Á sama tíma og fram-
leiðsla skyrs í mjólkurbúum hefur 
stóraukist hefur hins vegar dregið úr 
skyrgerð heimavið og nú er svo kom-
ið að fáir gera skyr að staðaldri.

Skyrgerðin og þar með skyrið hef-
ur þó breyst í tímanna rás. Líklega 
hefur skyrið á landnámsöld verið 
bæði súrara og þynnra. Það er þó 
ekki vitað með vissu hversu ólíkt það 
var nútímaskyri. Skyrið hefur einnig 
líklega alltaf verið breytilegt frá ein-
um bæ til annars í gegnum tíðina. 
Ástæðuna má finna í skyrgerðinni 
sjálfri. Hefðbundið skyr felur í sér 
hitun og síðan kælingu á mjólk, 

notkun á skyrþétti (eldra skyr), osta-
hleypi og síun í gegnum grisjur. 
Bragð, áferð og geymsluþol skyrsins 
ræðst að miklu leyti af því hvers kon-
ar örverugróður verður ríkjandi í 
mjólkinni þegar hún hleypur. Örve-
ruflóra sjálfrar mjólkurinnar, sam-
setning skyrþéttisins og umhverfisað-
stæður við hleypinguna (svo sem 
hitastig, mengun úr umhverfi, o.fl.) 
ráða hver þessi örverugróður verður. 
Upprunaleg samsetning mjólkurinn-
ar hefur einnig mikil áhrif á eigin-
leika skyrsins, sem og hitun, kæling 
og aðferðir við síun. 

Eiginleikar skyrs hafa því ávallt 
verið háðir hráefni, aðstæðum og að-
ferðum og því mismunandi eftir 
heimilum og mjólkurbúum, jafnvel 
verið breytilegir frá einum tíma til 
annars því örverugróðurinn hefur 
ekki alltaf verið nákvæmlega eins. 
Skyrið, einkum skyrþéttirinn, hefur 
því líklega verið einkennandi fyrir 
hvern framleiðanda. Í sumum teg-
undum af iðnaðarskyri er hinsvegar 
notaðir nýir hreinræktaðir gerlar fyrir 
hverja lögun til að tryggja að skyrið 
sé alltaf eins og þar með er dregið úr 
fjölbreytileika örveruflórunnar. 
Rannsóknir á heimagerðu- og iðnað-
arskyri hafa staðfest þetta og gefur 
það tilefni til þess að ætla að hver 
framleiðandi geti þróað skyr með sér-
stakt bragð og áferð án þess að víkja 
frá hefðbundnum aðferðum við skyr-
gerð og þannig skapað sér sérstöðu á 
markaði. 

Í kjölfar tækniþróunar við fram-
leiðslu iðnaðarskyrs undanfarna ára-
tugi og aukins áhuga á framleiðslu og 
markaðssetningu erlendis, hefur verið 

rætt um hvort verndun á hefð-
bundnu skyri sé orðin tímabær. Skyr 
er almennt heiti og skilgreining á því 
er tiltölulega víð í reglugerð. Vernd-
un á heitinu sem slíku er því erfið 
umfangs. Sérstaða skyrs býður hins-
vegar upp á tækifæri á mörkuðum 
sem leggja áherslu á hefðir, ímynd, 
uppruna og/eða svæðisbundna fram-
leiðslu. Slík skírskotun hefur verið 
mikilvæg í markaðssetningu á t.d. 
Champagne og vörum kenndum við 
Parma. Viðurkenning eða vottun á 
uppruna og sérstöðu er m.a. veitt af 
Evrópusambandinu og af Slow Food 
samtökunum. Nú er einmitt í gangi 

vinna innan Slow Food á Íslandi við 
að fá viðurkenningu samtakanna á 
hefðbundnu íslensku skyri. Slík vott-
un mun þó líklega fyrst og fremst 
styðja við markaðssetningu á hefð-
bundnu skyri og aðgreina það frá því 
sem er „iðnaðarframleitt“ í dag á Ís-
landi og erlendis. Vottunin gæti 
hinsvegar orðið grunnur að opinberri 
vottun Evrópusambandsins eða sam-
bærilegra stofnana á íslensku skyri í 
framtíðinni. Hvernig þau mál þróast 
áfram verður þó að miklu leyti háð 
því hvaða stefnu framleiðendur og 
aðrir hagsmunaaðilar á Íslandi vilja 
taka. 

Í hinu stóra samhengi felst sér-
staða íslenska skyrsins því að mestu 
leyti í menningararfleifðinni, sögunni 
og hefðinni, sem er líklega eitt sterk-
asta vopnið í markaðssetningu á iðn-
aðarskyri erlendis í dag. Hver fram-
leiðandi getur hinsvegar skapað sér 
sérstöðu í bragði, útliti og áferð 
skyrsins út frá staðbundnum áhrifum 
umhverfis á vöruna. Á þann hátt get-
ur opnast fyrir flóru af ólíkum, sér-
stæðum skyrgerðum víðs vegar um 
landið, sem upplifun væri að smakka.

Höfundur: Þóra Valsdóttir, matvælafræð-
ingur hjá Matís.

Þóra Valsdóttir. Skyrgerð hefur verið stunduð hér á landi frá landnámi. Ljósmyndari Sesselja María Sveinsdóttir.

Sérstaða skyrs

Þrátt fyrir sterkar vísbendingar um 
heilsufarslegan ávinning af aukinni 
ávaxta- og grænmetisneyslu hafa 
rannsóknir endurtekið sýnt að neysla 

íslenskra skólabarna er alltof lítil. 
Undanfarin ár hefur þó mikil áhersla 
verið lögð á að auka ávaxta- og græn-
metisneyslu íslenskra skólabarna. Í 
rannsókn, sem framkvæmd var af 
Rannsóknarstofu í næringarfræði, var 
ávaxta- og grænmetisneysla 11 ára 
skólabarna á höfuðborgarsvæðinu ár-
in 2003 (n=577) og 2009 (n=699) 
borin saman. 

Jákvæð þróun varð á ávaxta- og 
grænmetisneyslu frá árinu 2003 til 
ársins 2009 þar sem heildarneysla 
ávaxta og grænmetis jókst úr 141 g/
dag árið 2003 í 211 g/dag árið 2009. 
Mest var aukningin í ávaxtaneyslu 
sem útskýrir 84% af heildaraukning-
unni. Þessi breyting var mest áber-
andi á skólatíma sem útskýrir 63% af 
heildaraukningunni. 

Ákveðnir þættir sem mögulega 
ákvarða neyslumynstur barnanna, svo 
sem aðgengi, jákvætt viðhorf og 
þekking á ráðleggingum mældust 
hærri 2009 en 2003. Þessi aukning 
var sérstaklega áberandi í skólaum-
hverfinu. Þessar jákvæðu breytingar 
milli ára benda til þess að aðgerðir til 
að auka ávaxta- og grænmetisneyslu í 
íslenskum grunnskólum hafi skilað 
árangri. Líklegt er að íhlutanir í skól-
um, skólamáltíðir, fræðsluefni, 
hvatning undir kjörorðinu „veljum 5 
á dag“ og fleiri þættir hafi allt átt þátt 
í þessari breytingu.

Þrátt fyrir góðan árangur í þessum 
málum má ekki gleyma að íslensk 
skólabörn eru ennþá töluvert undir 
þeim ráðleggingum sem Lýðheilsu-
stöð gefur um ávaxta- og grænmetis-
neyslu (500 g/d) og því mikilvægt að 
halda áfram að stuðla að aukinni 
neyslu á þessum matvælum og þá sér-
staklega grænmetisneyslu.

Höfundur: Hrafnhildur Eva Stephensen, 
næringarfræðingur á Rannsóknarstofu í 
næringarfræði.

Hrafnhildur Eva Stephensen.

Breytingar á ávaxta- og grænmetisneyslu 
11 ára íslenskra barna 2003 og 2009

Mikilvægt er að halda áfram að stuðla að aukinni ávaxta- og grænmetisneyslu.
 Ljósmyndari Sesselja María Sveinsdóttir.
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Öll þurfum við nauðsynleg næringar-
efni til að halda heilsu. Besta leiðin 
til að uppfylla þörfina fyrir næringar-
efni er að borða fjölbreytt fæði. Á 
þessu eru þó undantekningar og skal 
sérstaklega bent á D-víta mín í því 
sambandi en fæstir fá það í nægjan-
legu magni úr almennu fæði. Verði 
fæðið hins vegar mjög fábreytt geta 
vítamín og steinefni orðið af skorn-
um skammti. Ein leið til að bregðast 
við þessu er að bæta einstökum efn-
um í matvæli. 

Hvað er átt við með
 íblöndun bætiefna? 

Talað er um íblöndun bætiefna í 
matvæli þegar næringarefnum, yfir-
leitt vítamínum og/eða steinefnum, 
er bætt í matvæli við framleiðslu 
þeirra. Hér áður var þetta aðallega 
gert í þrennum tilgangi: 
- Til að endurheimta bætiefni sem 

tapast við framleiðslu, geymslu 
eða meðferð matvæla t.d. B-vít-
amín í hveiti. 

- Við framleiðslu vöru sem líkir eft-
ir annarri vöru í útliti og næring-
arlega séð, t.d. A-vítamín í smjör-
líki. 

- Til að auka næringargildi matvæla 
til hagsbóta fyrir neytendur t.d. 
D-vítamín í mjólk. 
Í seinni tíð sækjast framleiðendur 

hins vegar eftir að bæta vítamínum 
og steinefnum í matvæli, án ofan-
greindra ástæðna, til að gera þær 
meira aðlaðandi fyrir neytendur. Slík 
íblöndun getur í sumum tilvikum 
verið villandi, sérstaklega þegar varan 
er mikið sykruð eða feit, því vítamín-
bætingin gefur í skyn að um sérstaka 
hollustuvöru sé að ræða. Eins getur 
íblöndun bætiefna í margskonar mat-
væli á markaði orðið til þess að neyt-
endur eigi á hættu að fá of stóra 
skammta af einstökum næringarefn-
um. Í sumum tilvikum getur mark-
aðurinn og lýðheilsan átt samleið og 
íblöndunin orðið til að bæta heilsu 
almennings. 

Bætiefni sett í matvæli til að 
bæta lýðheilsu 

Dæmi um íblöndun bætiefna í mat-
væli til að bæta lýðheilsu er D-vítam-
ínbæting mjólkur eins og tíðkast 
víða, t.d. á Norðurlöndunum og í 
Bandaríkjunum. Annað dæmi er joð-
bæting salts víða um heim þar sem 
joðskortur er landlægur og járn og B-
vítamínbæting mjöls. Til að íblönd-
un bætiefna virki sem lýðheilsuað-
gerð – þ.e. viðhaldi eða bæti heilsu - 
er mikilvægt að matvaran sem um 
ræðir sé vandlega valin og nái til alls 
þorra markhópsins, samanber dæmin 
hér að ofan. Minni árangur næst ef 

bætiefnum er bætt í sérvörur þar sem 
þær eru oft dýrari og ná ekki til alls 
markhópsins. 

Hætta á ofneyslu bætiefna
Eftir því sem vítamín- eða steinefna-
bættum matvælum fjölgar á markaði 
aukast líkurnar á ofneyslu bætiefna. 
Hættan á ofneyslu er meiri fyrir 
ákveðin næringarefni en önnur, þar 
sem bilið á milli ráðlagðrar neyslu og 
efri marka neyslu er þröngt, en efri 
mörk neyslu miðast við það magn 

sem óhætt er að neyta daglega yfir 
lengri tíma án þess að það sé talið 
hafa neikvæð áhrif á heilsu. Það er 
því mikilvægt að fylgjast með þróun 
markaðarins hvað þetta varðar svo 
hægt sé að meta neyslu bætiefna. Því 
er afar mikilvægt að fyrirtæki tilkynni 
um vítamín- og/eða steinefna bættar 
vörur til Matvælastofnunar eins og 
kveðið er á um í reglugerð um 
íblöndun bætiefna í matvæli.

Vítamínbætt matvæli geta ekki 
komið í staðinn fyrir hollt mataræði. 

Fjölbreytt fæði samkvæmt ráðlegg-
ingum Landlæknisembættisins (áður 
Lýðheilsustöðvar) með grófmeti og 
ríflegri neyslu af grænmeti og ávöxt-
um er æskilegasti kosturinn.

Höfundur: Hólmfríður Þorgeirsdóttir, 
verkefnastjóri næringar hjá Landlæknis-
embættinu.

Hólmfríður Þorgeirsdóttir.

Nær ing arefnum bætt í matvæli 
– kostir og gallar 

NÝTT

NÝTT
BLÁBERJA 
BRAGÐ

HÁMARK LÉTT LEIÐ AÐ SETTU MARKI

PRÓTEINRÍKUR 
G PRÓTEN

FITULÍTILL  MINNA EN  FITA
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Merkingar á umbúðum matvæla 
veita neytendum mikilvægar upplýs-
ingar um eðli og sérkenni vörunnar. 
Þetta eru nauðsynlegar upplýsingar 
sem hjálpa neytendum að velja á 
milli mismunandi vara meðal annars 
með tilliti til eigin sérþarfa. Þá eru 
þær nauðsynlegt öryggisatriði, t.d. 
fyrir neytendur sem þjást af fæðuof-
næmi eða -óþoli. Fyrir þá geta réttar 
og nákvæmar upplýsingar um inni-
hald vöru verið lífsnauðsynlegar. 
Merkingar eru af mismunandi toga. 
Þær geta gefið upplýsingar um upp-
runa, þyngd eða hvort um lífræna 
ræktun sé að ræða svo fátt eitt sé 
nefnt. Sumar merkingar eru skyldu-
upplýsingar á umbúðum matvæla en 
aðrar eru valfrjálsar.

Matvælaöryggi er grund-
völlur merkinga matvælanna
Merkingar matvæla eru bundnar í 
lög. Grunnhugsunin á bak við lögin 
felst í að tryggja gæði og hollustu 
matvæla, þ.e. öryggi neytenda svo að 
matvæli valdi ekki heilsutjóni. Sam-
kvæmt þeim skulu merkingar og aðr-
ar upplýsingar um matvæli vera réttar 
og fullnægjandi og mega hvorki vera 
villandi né blekkjandi fyrir neytend-
ur. Upplýsingar um magn, eðli, að-
ferð við framleiðslu eða samsetningu 
matvælanna eiga ávallt að vera greini-
legar og réttar. Ákvæði laganna eru 
nánar útfærð í reglugerðum og eru 
það einkum þrjár reglugerðir sem 
hafa ber í huga þegar kemur að 
merkingu matvæla.

Reglugerð um 
merkingu matvæla

Markmið reglugerðar um merkingu 
matvæla er að tryggja að neytendur 
fái réttar og greinagóðar upplýsingar 
um þau matvæli sem boðin eru til 
sölu, auglýst eða kynnt með öðrum 
hætti. Upplýsingar sem eiga að koma 
fram á umbúðum matvæla eru vöru-
heiti og innihaldslýsing, þar sem talin 
eru upp öll hráefni og aukefni. Skylt 
er að merkja öll innihaldsefni sem 
innihalda ofnæmis- og óþolvalda 
með skýrum hætti. Þar að auki þarf 
að tilgreina geymsluþol og geymslu-
skilyrði vörunnar sem og að merkja 
nettóþyngd hennar og veita upplýs-
ingar um framleiðslulotu, heiti og 
heimilisfang ábyrgðaraðila. Fleiri at-
riði geta skipt máli s.s. upprunamerk-
ing og magnmerking.

Reglugerð um merkingu nær-
ingargildis matvæla

Næringargildismerkingar segja til um 
magn næringarefna (t.d. prótein, 
fitu, kolvetna eða vítamína) í matvör-
um. Þessar upplýsingar eru í raun 
valfrjálsar, þ.e. ekki er skylt að 
merkja næringargildi á umbúðir mat-
væla, nema á sérfæði, fæðubótarefni, 
matvæli sem hafa verið íblönduð vít-
amínum og steinefnum og þegar ein-

hvers konar heilsu- eða næringarfull-
yrðingar eru á umbúðunum. Einnig 
er skylt að merkja kjötvörur með 
næringargildi. Næringargildismerk-
ingar eru að verða mikilvægari þáttur 
en áður í innkaupum og vali neyt-
enda á matvörum. Það má því vænta 
þess að þessar merkingar verði 
skyldumerkingar í framtíðinni.

Reglugerð um næringar- 
og heilsufullyrðingar 

er varða matvæli
Þar sem áhugi almennings á næringu 
og heilsu hefur aukist talsvert eru 
matvælaframleiðendur farnir að nýta 
sér næringargildi og ákveðin næring-
arfræðileg einkenni vara sinna sem 
tæki í markaðssetningu þeirra. Nær-
ingar- og heilsufullyrðingar hafa þar 
af leiðandi stóraukist á umbúðum og 
í auglýsingum almennt. Skýrar leik-
reglur eru því nauðsynlegar svo að val 
neytenda geti byggst á þekkingu.

Reglugerð um næringar- og 
heilsufullyrðingar setur skilyrðin fyrir 
notkun þeirra. Sem dæmi má nefna 
að ef næringarfullyrðingin „án við-
bætts sykurs“ er sett á umbúðir gilda 
skýrar reglur um að varan megi 
hvorki innihalda viðbættan sykur 
(þ.e. ein- og tvísykrur) né önnur 
matvæli sem eru notuð til að gefa 
sætt bragð. Í slíkri vöru má þess 

vegna hvorki vera hunang né agaves-
íróp. Heilsufullyrðingar eru fullyrð-
ingar sem tilgreina bein tengsl á milli 
tiltekinna matvæla eða næringarefna 
og heilbrigðis, t.d. „kalk er gott fyrir 
beinin“. Eingöngu má nota fullyrð-
ingar sem eru viðurkenndar, vel skil-
greindar og byggjast á vísindalegum 
gögnum.

Það er ljóst að mataræði gegnir 
mikilvægum þætti í heilsu og líðan 
fólks og tekur matvælalöggjöfin mið 
af þessu. Framleiðendur og söluaðilar 
matvæla þurfa að fylgja reglum um 
merkingar til þess að neytandinn geti 
tekið upplýsta ákvörðun. Að sama 
skapi reynir á neytendur að nýta sér 
merkingarnar í erli dagsins við val á 
matvælum.

Höfundur: Zulema Sullca Porta, sérfræð-
ingur á Matvælastofnun.

Fyrirtækið Árla var stofnað árið 2009 
en megin tilgangur þess er að fram-
leiða eins og við segjum allskonar 
gott fyrir alla! þá með sérstaka 
áherslu á mikilvægustu máltíð dags-
ins sem er morgunverðurinn. Þó svo 
að fyrirtækið Árla sé aðeins 2ja ára þá 
höfum við verið að skoða og þróa 
hugmyndina í langan tíma. Meðal 
annars var farið erlendis til að leita 
sérfræðiþekkingar og skoða verk-
smiðjur á þessu sviði áður en ákveðið 
var að ráðast í verkefnið. Fjárfest var í 

tækjabúnaði og húsnæði tekið til 
leigu í Brákarey Borgarnesi, þar sem 
Árla er nú til húsa. Unnið var að 
vöruþróun mestallt árið 2010 og þar 
til í maí 2011. Okkar fyrsta vara, 
morgunkornið Byggi kom svo á 
markað í maí 2011. 

BYGGI
Byggi er einstakt morgunkorn, aðeins 
eitt hráefni er notað: íslenskt bygg. 
Enginn sykur, salt eða aukefni eru 
notuð við framleiðslu á Bygga. Bygg-
ið er upprunnið í hreinni íslenskri 
náttúru á Þorvaldseyri og vegna þess 
að það er framleitt á Íslandi hefur 
Byggi ekki stuðlað að mengun með 
flutningum yfir hálfan hnöttinn.

Í íslensku byggi eru mörg næring-
arefni. Bygg er sérstaklega auðugt af 
trefjaefnum sem er mikilvægur þáttur 
í hollu mataræði. Það er ekki bara 
mikið af trefjaefnum í íslensku byggi, 
í því er alveg sérstök tegund af trefja-
efnum sem heita beta-glúkanar og 
eru vatnsleysanleg trefjaefni. Sykur-
stuðullinn fyrir bygg er lágur svo 
bygg hjálpar til við að draga úr blóð-
sykursveiflum.

Þó enn hafi ekki verið samþykkt 
notkun á norræna skráargatinu á Ís-
landi er Byggi samt merktur með 
skráargatinu, enda uppfyllir hann all-

ar þær kröfur sem þar eru gerðar. 
Þannig er Byggi fyrsta íslenska varan 
sem merkt er með norræna skráargat-
inu.

Pakkningarnar eru skemmtilegar 
og litríkar með viðkunnanlegum fí-
gúrum og þar í fararbroddi er Byggi 
ísbjörn. Morgunkornið sjálft er lagað 
eins og fótspor ísbjarnarins Bygga. 
Með pakkningunum og glaðningum 
í pökkunum vonum við að auðvelt 
verði fyrir foreldra að fá börnin til að 
borða hollan morgunverð. Sem dæmi 
um glaðning í pökkunum má nefna 
að nú þegar fer að hausta setjum við 
endurskinslímmiða í pakkana.

Allskonar gott fyrir alla 
Slagorð Árla er Allskonar gott fyrir 
alla! Í því felst að við viljum fram-
leiða hollar matvörur fyrir alla aldurs-
hópa. Fyrsta vara fyrirtækisins er 

Byggi og nú þegar er búið að þróa og 
hanna Kanil Bygga þar sem hollustan 
er enn í brennidepli. Í Kanil Bygga 
eru eingöngu notuð tvö hráefni, ís-
lenskt bygg og kanill, og er hann 
væntanlegur á markað í lok október á 
þessu ári. Á teikniborðinu er Sæti 
Byggi en það er sæt útfærsla af Bygga 
og markmiðið er að halda sykur-
magni undir 5%. Til umhugsunar 
má nefna að sætasta morgunkornið í 
íslenskum verslunum inniheldur yfir 
40% sykur. Ungbarna Byggi er svo 
vara sem kemur fast í kjölfarið, ásamt 
því að við erum að kanna möguleika 
á lífrænt ræktuðum Bygga. 

Höfundar: Friðrik Arilíusson fram-
kvæmdarstjóri Árla ehf. og Arnar Snær 
Rafnsson, gæðastjóri Árla ehf.

Byggi, íslenskt morgunkorn 
– frá akri til morgunverðar

Zulema Sullca Porta.

Framleiðendur og söluaðilar matvæla þurfa að fylgja reglum um merkingar til þess að 
neytandinn geti tekið upplýsta ákvörðun.

Matvæladagur
MNÍ 2011

Merkingar á umbúðum matvæla, 
næringar- og heilsufullyrðingar

Matvæladagur
MNÍ 2011

Friðrik Arilíusson. Arnar Snær Rafnsson.

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.

STÖKKUR OG HOLLUR MEÐ ÍSLENSKU BYGGI

Lífræn ræktun síðan 1990
Móðir Jörð ehf. -  Vallanesi - Fljótsdalshéraði – sími: 471 1747 
info@vallanes.net - Dreifing: Heilsa ehf
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Fjöldi rannsókna undanfarna áratugi 
hefur sýnt að D-vítamín í fæðu er 
langt undir ráðleggingum hjá nánast 
öllum sem ekki taka bætiefni eða lýsi. 
Ekkert annað nauðsynlegt næringar-
efni kemur nálægt því að vera af svo 
skornum skammti í fæðunni, sé það 
reiknað sem hlutfall ráðlegginga. 
Mælingar á D-vítamínhag Íslendinga 
styðja þessa niðurstöðu, því blóðgildi 
D-vítamíns hafa mælst undir viðmið-
unarmörkum hjá stórum hluta fólks, 
fyrst og fremst hjá þeim sem ekki 
taka D-vítamín að staðaldri. Þótt lýs-
isneysla sé nokkuð almenn á Íslandi 
og líklega algengari en á nokkru öðru 
byggðu bóli, þá eru það þó ekki 
nema rétt um 45% landsmanna á 
aldrinum 18-80 ára sem taka lýsi.

Fæðan veitir ekki nóg
Það er umhugsunarefni að venjulegt 
hollt fæði geti ekki uppfyllt þarfir 
fólks fyrir svo mikilvægt næringar-

efni. Mjög fáar fæðutegundir inni-
halda D-vítamín í verulegu magni frá 
náttúrunnar hendi, fyrir utan feitan 
fisk á borð við lax, síld og silung. Þá 
daga sem slík fæða er á borðum er D-
vítamínþörfinni væntanlega mætt, en 
varla aðra daga. Sól og útivera geta að 
vísu bætt verulega úr skák, þar sem 
D-vítamín getur myndast í húðinni 
fyrir tilstilli sólarljóss. Víðast hvar er 
útivera meira að segja sá þáttur sem 
ræður mestu um D-vítamínhag fólks. 
Norðlæg lega landsins, með tilheyr-
andi skammdegi marga mánuði árs-
ins, setur stórt strik í D-vítamín-
reikninginn hjá okkur flestum. Þar 
að auki bætist við ný hindrun, sólar-
vörnin. Fólk sem vart fer úr húsi að 
sumarlagi án sólarvarnar, myndar lít-
ið sem ekkert D-vítamín og er því al-
farið háð fæðu eða fæðubót fyrir 
þetta mikilvæga efni. 

Hvað þurfum við 
mikið af D-vítamíni?

Nýlega hafa ráðleggingar um D-vít-
amín verið í gagngerri endurskoðun, 
þar sem rannsóknir benda eindregið 
til þess að heldur hærri skammta 
þurfi til að viðhalda ákjósanlegum D-
vítamínhag en áður var talið. Von er 
á nýjum ráðleggingum árið 2012 frá 
norrænum hópi vísindamanna, en ís-
lenskar ráðleggingar um næringarefni 
byggja að mestu leyti á þeim nor-
rænu. Íslensku ráðleggingarnar fyrir 
D-vítamín hafa að vísu verið heldur 
hærri en á öðrum Norðurlöndum 
hingað til, eða 10 µg/dag (400 AE) 
fyrir fólk að sextíu ára aldri en 15 µg/
dag (600 AE) fyrir þá sem komnir 
eru yfir sextugt. Margt bendir til þess 
að ráðlagður dagskammtur fyrir D-
vítamín verði hækkaður eftir endur-
skoðunina, hugsanlega í 15 µg/dag 
fyrir fullorðna að 60 ára aldri og í 20 
µg/dag fyrir þá eldri. Hins vegar 

bendir ekkert til þess að ástæða sé til 
að hækka skammtinn fyrir börn úr 
núverandi 10 µg/dag (400 AE). 

D-vítamínbætt matvæli
Víða hefur verið brugðið á það ráð að 
D-vítamínbæta algengar fæðutegund-
ir til að bæta D-vítamínhag, og hefur 
mjólk oftast orðið fyrir valinu, að 
minnsta kosti þar sem mjólkurneysla 
er útbreidd. Hér á landi er Fjörmjólk 
eina mjólkurtegundin, fyrir utan 
stoðmjólk, sem er bætt D-vítamíni. 
Magnið er hins vegar fremur lágt, eða 
rétt um 0,8 µg í einu glasi (0,36 µg í 
100g). Magnið þyrfti helst að vera 
ríflega tvöfalt hærra, eða t.d. 1 µg í 
100g til að skipta verulegu máli, en 
það magn hefur t.d. verið sett í mjólk 
í Bandaríkjunum frá því um miðja 
síðustu öld.

D-vítamínbæting mjólkur ein og 
sér dygði þó ekki til að tryggja lands-
mönnum ákjósanlegt magn af D-vít-
amíni. Í fyrsta lagi drekka ekki allir 
mjólk, auk þess sem það magn sem 
réttlætanlegt er að setja í fæðu, t.d. 1 
µg í 100g, er tiltölulega lágt. Hins 
vegar gæti D-vítamínbætingin orðið 
til þess að tryggja lágmarksmagn fyrir 
fjölda fólks sem ekki fylgir ráðlegg-
ingum Landlæknisembættis um 
neyslu D-vítamíns eða lýsis. Þrátt 
fyrir íblöndunina væri því enn full 
ástæða til að taka D-vítamín auka-
lega, annað hvort sem teskeið af lýsi 
eða sem bætiefni. Þótt D-vítamín í 
mjög stórum skömmtum geti verið 
skaðlegt, sérstaklega þegar börn eiga í 
hlut, væri engin hætta á ferðum við 
neyslu á D-vítamínbættri mjólk 
ásamt lýsisskeið á hverjum degi, jafn-
vel þótt feitur fiskur væri í matinn 

alla daga vikunnar. Það þarf samt að 
fylgjast vel með íblöndun D-vítamíns 
í fæðu því það getur orðið of mikið af 
því góða verði því blandað í of marg-
ar fæðutegundir eða í of stórum 
skömmtum. Samkvæmt reglugerð 
um íblöndun bætiefna frá 2010 skal 
tilkynna alla íblöndun vítamína og 
steinefna í matvæli til Matvælastofn-
unnar.

Merkingar næringarefna á 
matvælum og bætiefnum 

geta verið villandi
Merkingar næringarefna í matvælum 
fylgja evrópskri tilskipun og þar er 
gerð sú krafa að miða við evrópska 
ráðlagða dagskammta, ekki íslenska. 
Íslenskar ráðleggingar fyrir D-vítam-
ín eru tvisvar til þrisvar sinnum hærri 
en þær samevrópsku og getur það því 
verið meira en lítið villandi fyrir ís-
lenska neytendur að sjá merkingar á 
matvælum sem sýna að þar sé að 
finna 100% af ráðlögðum dag-
skammti af D-vítamíni. Þar er miðað 
við 5 µg ráðlagðan dagskammt, sem 
er aðeins einn þriðji af ráðleggingum 
fyrir eldri borgara á Íslandi, og helm-
ingur af ráðlögðum dagskammti fyrir 
aðra aldurshópa. Eina ráðið er að 
horfa algjörlega framhjá prósentutölu 
af ráðlögðum dagskammti á öllum 
matvælaumbúðum og bætiefnaum-
búðum, en miða við tölulegu upplýs-
ingarnar, míkrógrömm (µg) eða al-
þjóðlegar einingar (AE/IU). 

Höfundur: Laufey Steingrímsdóttir, pró-
fessor í næringarfræði við Háskóla Íslands.

Allt frá stofnun Kötlu árið 1954 hef-
ur fyrirtækið sérhæft sig í framleiðslu 
og innflutningi á vörum fyrir mat-
vælaiðnað með áherslu á gæðavörur 
fyrir neytendur, en fyrirtækið sérhæf-
ir sig einnig í framleiðslu og þróun 
lausna fyrir bakarí, kjöt- og fiskiðnað. 
Fyrirtækið var upphaflega stofnað til 
að pakka neysluvöru í neytendavænar 
umbúðir í stað þess að flytja inn 
pakkaðar vörur. Kötlu vörumerkið er 
löngu orðið þekkt meðal Íslendinga 
fyrir bökunarvörur s.s. púðursykur, 
lyftiduft, kakó og kökudropa ásamt 
vörum eins og kartöflumús, brauð-
raspi og borðsalti. Katla hefur alla tíð 
lagt mikið upp úr gæðum. 

Á síðustu árum hafa neysluvenjur 
Íslendinga þróast í átt til einfaldari 
rétta og fljótlegri matreiðsluaðferða. 
Katla fylgist vel með þessari þróun og 
eykur sífellt úrvalið af framleiðsluvör-
um sínum. Til að uppfylla breyttar 
kröfur neytanda hafa á síðustu miss-
erum komið nýjar Kötluvörur á 
markað sem fengið hafa góðar við-
tökur. Sem dæmi um slíkar vörur má 
nefna vöfflumix, vatnsdeigsmix og 
ýmsar tilbúnar brauðblöndur. Síðast 
en ekki síst hefur fyrirtækið nýlega 
markaðssett nýja vörulínu af hágæða 
fæðubótarefnum undir vörumerkinu 
PROFITT.

PROFITT vörurnar
PROFITT vörulínan hefur fengið 
mjög góðar viðtökur hjá hinum al-
menna neytanda sem og líkamsrækt-
ar- og íþróttafólki. PROFITT dufti 
er bætt í vatn eða annan vökva og 
síðan neytt sem næringarviðbót án 
aukefna. Einnig er gott að búa til 
orkudrykki, „boozt“, með því að 
bæta ávöxtum, berjum, hnetum eða 
öðru góðgæti í drykkinn.

Sjúkratryggingar Íslands hafa við-
urkennt Profitt prótein inn á lista 
yfir vörur sem ná til næringarviðbót-
ar v/vannæringar og niðurgreiðir 
stofnunin kaup á vörunni til sjúk-
linga með ákveðin sjúkraskírteini. 
PROFITT prótein er einnig boðið 
sjúklingum til neyslu á helstu sjúkra-
stofnunum landsins, þar á meðal á 
Landspítala háskólasjúkrahúsi en þar 

er PROFITT gefið sjúklingum sem 
næringardrykkur með bragðefnum 
eða sem hrein próteinviðbót í sjúkra-
fæði.

PROFITT próteinduft inniheldur 
hreint mysuprótein sem er góð upp-
spretta próteina fyrir líkamann. Úr 
próteinduftinu er tilvalið að útbúa 
góðan og heilsusamlegan drykk með 
súkkulaði-, vanillu- eða jarðaberja-
bragði. PROFITT prótein er fitu-
snautt, án allra aukefna.

PROFITT megrunarfæði er sam-
sett úr mysupróteinum með viðbætt-
um vítamínum og steinefnum. Varan 
er án bragðefna og hentar því ein-
staklega vel í “boozt“ með ávöxtum, 
hnetum eða öðrum hollum brag-
ðauka.

PROFITT meltingartrefjar er ný 
vara fyrir þá sem vilja auka daglega 
trefjaneyslu sína til að bæta meltingu 
og hægðir. Megininnihald vörunnar 
eru fæðutrefjar sem hjálpa líkaman-
um að losa sig við úrgangsefni sem 
verða til við meltingarstarfsemi lík-
amans. Trefjarnar hafa jákvæð áhrif á 
þarmaflóruna og draga í sig skaðleg 
efni sem líkaminn losar sig síðan við.

PROFITT vöðvabygging er 
blanda af mysupróteini og hrísgrjó-
natrefjum. Tilvalið er að neyta my-
supróteina strax eftir æfingu því þá er 

líkaminn tilbúinn til að taka hratt 
upp byggingarefni fyrir æfða vöðva.

PROFITT vörurnar eru íslensk 
framleiðsla og fást í helstu stórmörk-
uðum og apótekum landsins.

Höfundur: Björn Jónsson, framkvæmda-
stjóri Kötlu.

PROFITT fæðubótar-
efnin frá Kötlu

Laufey Steingrímsdóttir.
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Er ástæða til að bæta D-vítamíni 
í íslensk matvæli?

Björn Jónsson.
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Framleiðum 
íslenskt bygg og
hveiti til manneldis
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Fyrir tæpum þremur árum höfðu for-
svarsmenn Ankerhus háskólans í 
Danmörku samband við Önnu Sig-
ríði Ólafsdóttur við Háskóla Íslands 
og Helen Gray hjá IÐUNNI 
fræðslusetri til að koma á samstarfi 
vegna þróunar diplómanáms fyrir 
fagfólk sem vill vinna við og stuðla 
að heilsueflingu í sínu starfsumhverfi. 
Verkefnið kallast: Heilsuefling með 
aðstoð upplýsingatækni – evrópskt 
samvinnuverkefni (E-learning for the 
Health Agents Program in Europe - 
eHAP) og er styrkt af Leonardo da 
Vinci áætlun Evrópusambandsins. 
Markmið verkefnisins er að auka að-
gengi og möguleika fagfólks á að afla 
sér viðbótarþekkingar og þjálfunar til 
að geta verið hvetjandi afl fyrir 
heilsueflingu og aukna vellíðan á 
vinnustað. Verkefnið beinist að fag-
fólki sem starfar í skólum, stóreld-
húsum, mötuneytum, veitingahúsum 
og sjúkrahúsum svo nokkur dæmi 
séu nefnd. 

 
Áhugi og færniþættir fyrir 
heilsueflingu á vinnustað

Nú er verkefninu lokið og verið er að 
leggja lokahönd á námskrána sem 
gefin verður út á næstu vikum. Nám-
skráin byggir á fimm meginþáttum 
þarfagreiningar markhópsins. Heilsu-
tengdar ráðleggingar og sannprófuð 
þekking voru taldir mikilvægustu 
þættirnir meðal allra þátttakenda. 

Fimm meginþættir 
námskrár eHap

 Ráðleggingar um mataræði, hreyf-
ingu og ástandsmat

 Samskipti um heilsutengd málefni 
og breytingar á hegðun

 Gerð heilsusamlegra matseðla
 Öryggi og gæði matvæla
 Samfélagsverkefni

Kunna, skilja og geta
Menntaáætlun Evrópusambandsins 
styrkti verkefnið og því var viðmið-
unarrammi Evrópuráðsins (EQF) 
nýttur til að skilgreina námsþætti 
verkefnisins eftir þeirri færni sem ein-
staklingurinn á að öðlast. Kjarni við-
miðunarrammans er að lýsa kunn-
áttu, skilningi og getu einstaklingsins 
í átta þrepum. Viðmiðunarramminn 
á að auðvelda samanburð á hæfnivið-
miðum og færnismati. Þetta gegnsæi 

auðveldar m.a. færanleika vinnuafls 
milli aðildarríkja.

Sameiginlegt verkefni mis-
munandi starfsstétta

Það var ekki auðvelt að skipuleggja 
nám sem þurfti að höfða til þessa 
breiða markhóps sem verkefninu er 
ætlað að ná til. Við teljum þó að með 
þeirri aðferð sem við notum í verk-
efninu sé hægt að koma til móts við 
fólk með mismunandi bakgrunn á 
sama tíma. Sem dæmi má nefna að 
matreiðslumaður býr yfir hæfni á 
þrepum 3-4, hvað varðar matseðla-
gerð og matreiðslu en hefur takmark-
aða þekkingu á hvernig á að reikna út 
og meta næringarþarfir. Það sama á 
við heilbrigðisstarfsmann sem hefur 
meiri færni á þrepum 1-2, en gæti 
bætt skilning sinn á störfum mat-
reiðslumanna og öfugt. Nám sem er 
byggt upp með þessum hætti ætti að 
styrkja þær starfstéttir sem tengjast 
mat og næringu á einhvern hátt og 
efla samstarfið þeirra á milli.

Námið í heild veitir 20 ECTs ein-
ingar. Hugmyndin er að þátttakend-
ur geti valið hvort þeir taki einstaka 
þætti eða alla. Námið verður þannig 
uppbyggt að það verður kennt með 
blönduðu sniði, í staðbundnum lot-

um og fjarnámi. Lagt er upp með að 
námsefnið og verkefnin sem nem-
endur vinna nýtist jafnframt í starfi 
þeirra og séu leyst af hendi í 
tengslum við vinnustaðinn. Með því 
að tengja viðfangsefnin við það um-
hverfi sem viðkomandi vinnur við 
eflist hann í starfi. 

Þátttakendur í verkefninu eru auk 
IÐUNNAR fræðsluseturs og Há-
skóla Íslands, Akerhús háskólinn í 
Noregi, Leuven kaþólski háskólinn í 
Belgíu, Tækniháskólinn í Portúgal og 

háskólinn á Sjálandi í Danmörku 
sem jafnframt hefur umsjón með 
verkefnisstjórn. 

Það er von okkar að afrakstur 
verkefnisins verði gagnvirkt og hag-
nýtt nám sem eflir bæði einstaklinga 
til frekari heilsueflingar og ekki síður 
að þátttakendur geti haft jákvæð áhrif 
á sína samstarfsfélaga og skjólstæð-
inga/viðskiptavini með því að efla 
heilsu og vellíðan.

Námskráin verður birt á heima-
síðu verkefnisins www.ehap.eu/.

Þeir aðilar sem komu að verk-
efninu hér á landi voru Anna Sigríð-
ur Ólafsdóttir, Pálína Heiða Gunn-
arsdóttir, Hulda Sigurjónsdóttir, 
Helen Gray, Guðný Jónsdóttir og 
Ólafur Jónsson.

Höfundar: Helen Williamsdóttir Gray, 
næringarrekstrarfræðingur og uppeldis- og 
menntunarfræðingur,starfar hjá IÐUNNI 
fræðslusetri og Anna Sigríður Ólafsdóttir, 
dósent í næringarfræði við Menntavísinda-
svið HÍ.

Vífilfell setti HÁMARK próteind-
rykk á markað í lok árs 2008. Á þeim 
tíma var markaður fyrir próteind-
rykki lítill. Eingöngu voru innfluttar 
vörur í boði og neytendur fyrst og 
fremst fólk sem stundaði líkamsrækt 
og íþróttaiðkun af kappi. Neytendur 
hafa tekið innlendri framleiðslu og 
vöruþróun á próteindrykkjum frá-
bærlega sem lýsir sér best í því að 
stærð markaðarins í lítrum talið hefur 
tífaldast frá árinu 2008, veltan áttfal-
dast og er markaðurinn enn í örum 
vexti.

HÁMARK próteindrykkirnir eru 
þróaðir hjá Vífilfelli með aðstoð sér-

fræðinga í mjólkuriðnaði, í samvinnu 
við Arnar Grant og Ívar Guðmunds-
son, einkaþjálfara og margfalda verð-
launahafa í fitness. Greining Vífilfells 
og samstarfsaðila gaf tilefni til að ætla 
að tækifæri væru fólgin í að þróa og 
markaðssetja íslenska próteindrykki 
sérsniðna að íslenskum markaði. 
Tækifæragreining leiddi í ljós að pró-
teindrykkir framleiddir hér á landi 
með íslensku vörumerki og byggðir á 
íslensku hugviti gætu haft verulegt 
forskot og sérstöðu samanborið við 
erlendar samkeppnisvörur. Sú grein-
ing reyndist rétt og hafa íslenskir 
neytendur tekið HÁMARK pró-
teindrykkjunum afskaplega vel. „Víf-
ilfell er stolt af því að hafa tekið virk-
an þátt í þeim miklu framförum og 
þróun sem orðið hefur í framleiðslu á 
matvælum og heilsutengdum vörum 
á Íslandi. Lykillinn að árangri inn-
lendra fyrirtækja er að bjóða upp á 
hágæða vörur sem standast innflutt-
um vörum samanburð og gott bet-
ur,“ segir Árni Stefánsson, forstjóri 
Vífilfells.

Vöruþróunarferlið spannaði 18 
mánuði og kom að því ferli breiður 
hópur starfsmanna Vífilfells úr fram-
leiðslu, gæðaeftirliti, markaðs- og 
sölumálum ásamt ráðgjöfum í mjólk-
uriðnaði. 

Mikil vinna var lögð í þróun inni-
haldsins og ýmsar útgáfur reyndar 
hvað efnasamsetningu og bragð varð-
aði, með sérstaka áherslu á að gera 
bragðbetri drykki en voru á markaði 
á þessum tíma án þess að það kæmi 
niður á næringargildi drykkjanna. 
Niðurstaðan varð HÁMARK. Sam-
hliða þróun innihalds og framleiðslu 
átti sér stað markaðsleg vöruþróun, 
þ.e. vörumerki, umbúðir og kynn-
ingarstefna. Valin var sú leið að 
leggja áherslu á léttleika og húmor í 
markaðssetningu til að byggja upp 
vörumerki með glaðlega ímynd og 
hafa viðtökur almennings við þeirri 
stefnu verið mjög jákvæðar. Mark-
miðið var að gera HÁMARK að dag-
legri neysluvöru fyrir breiðan hóp 
fólks og sanna viðtökur neytenda að 
ætlunarverkið tókst. 

HÁMARK próteindrykkir fást nú 
í fjórum bragðtegundum: súkkulaði, 
jarðarberja, vanillu og síðast bláberja 
sem kom á markað í september 2011.

Höfundur: Pétur Helgason, matvælafræð-
ingur og gæða- og umhverfisstjóri Vífilfells.

HÁMARK - Góðar viðtökur við 
innlendri vöruþróun heilsu-

tengdra drykkjarvara

Helen Williamsdóttir Gray. Anna Sigríður Ólafsdóttir.

Matvæladagur
MNÍ 2011

Afl til heilsueflingar í nánasta 
umhverfi – e-HAP

Matvæladagur
MNÍ 2011

Pétur Helgason.

Náttúrlækningafélag Íslands
Laugavegi 7 - 101 Reykjavík
Sími: 552 8191 -  www.nlfi.is

Erfðabreyttar lífverur - innihaldslýsingar
Landsþing NLFÍ fordæmir aðgerðarleysi íslenskra stjórnvalda 

varðandi innihaldslýsingu matvæla og hvetur þingið 
til þess að nú þegar verði tekin upp tilskipun EES í íslensk lög 

um merkingar á matvælum sem framleidd eru úr erfðabreyttum 
lífverum og afurðum þeirra.

Stöndum vörð um Heilsustofnun NLFÍ

Berum ábyrgð á eigin heilsu

Ályktanir 33. landsþings Náttúrulækningafélags 
Íslands, haldið í Hveragerði 2. október 2011
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Allt fyrir kælingu og frystingu fyrir matvæla og veitingamarkaðinn

Kæli- frystiklefar,
   hurðir og kerfi

Salat- og samlokueyjur

Vita Mix blandarar Hraðkælar og frystar

Afgreiðslu & hillukælar Scotsman klakavélarGufuofnar
 

Kæli- & frystiskápar 
   Kæli- & frystiborð
 

Barkælar & minibarkælarKæliskápar & Tunnukælar
  

Djúskælar &  vatnskælar

Afgreiðslukælar, köku- 
   skápar og innréttingar
 

Þörungar, þang og heilsa
Vaxandi áhugi er á nýtingu þörunga 
og þangs til manneldis. Matþörungar 
eru enn svolítið framandi fyrir flesta 
neytendur en sífellt má finna fleiri 
mataruppskriftir sem innihalda þör-
unga. Í dag eru matþörungar einkum 
markaðssettir fyrir heilsusamlega eig-
inleika sína og ýmsir telja þá vera á 
meðal áhugaverðustu hráefna næstu 
ára. Þörungar eru auðugir af ýmsum 
vítamínum, málmum, svo sem natrí-
um, kalki og magnesíum sem gefa 
saltbragð, auk bragðaukandi efna. 
Þörungar innihalda einnig mikið 
magn af joði sem er mikilvægt fyrir 
virkni skjaldkirtilsins. Síðast en ekki 
síst innihalda þeir mikið af lífvirkum 
efnum sem geta haft margvísleg já-
kvæð áhrif á mannslíkamann. 

Nýting á þangi og þörungum
Um 300 tegundir af botnþörungum 
finnast við Ísland en nýtingin er að-
eins bundin við fáar tegundir. Aðrar 
tegundir en botnþörungar eru nýttar 
í miklu minni mæli. Vitað er að þör-
ungar hafa verið notaðir til manneld-
is í Austurlöndum í árþúsundir og 
enn þann dag í dag er neysla matþör-
unga mest í Japan, Kína og Suður-
Kóreu. Elstu rituðu heimildir um 
notkun þörunga til manneldis á 
Vesturlöndum eru aftur á móti í Eg-
ilssögu. Áður fyrr voru söl, fjörugrös 
og marinkjarni einkum notuð til 
matar og voru söl þeirra verðmætust.

Lífvirk efni úr þangi 
og þörungum

Mikill áhugi er á náttúrulegum líf-
virkum efnum og jákvæð virkni er 
eftirsótt til framleiðslu á heilsuvör-
um og til að fyrirbyggja ýmsa kvilla 
og sjúkdóma. Margir alvarlegir og 
algengir sjúkdómar heimsins tengj-
ast álagi af völdum oxunar í líkam-
anum en sýnt hefur verið fram á að 
náttúruleg andoxunarefni geti 
spornað við þessum sjúkdómum. 
Sem dæmi má nefna að margar teg-
undir brúnþörunga innihalda mikið 
af lífvirkum efnum sem vinna vel 
gegn þess konar álagi. Ákveðnar teg-
undir brúnþörunga eru einstaklega 
ríkir af sérstakri gerð fjölfenóla sem 
eru öflug andoxunarefni og hafa 
mun hærri virkni en til dæmis fjölfe-
nól úr grænu tei sem nýtur mikilla 
vinsælda. Fjölfenól úr brúnþörung-
um hafa einnig mælst með hugsan-
lega krabbameinsverndandi virkni, 
andbólguvirkni, blóðþrýstingslækk-
andi virkni og virkni gegn sykursýki. 
Rannsóknir á Matís ohf. hafa sýnt 
að íslenskt bóluþang, sem er brún-
þörungur, geymi mikið magn þess-
ara fjölfenóla og hefur sést andoxun-
arvirkni í tilraunaglösum og frumu-
ræktun, ásamt mikilli virkni gegn 
bæði þránun og óæskilegum lita-
breytingum í matvælum. Rannsókn-
ir á áhrifum gegn bólgum í líkaman-
um sýna einnig jákvæða virkni. 
Önnur efni í brúnþörungum hafa 
einnig mikla lífvirkni, eins og fjöl-
sykrur eða trefjar og litarefnið fucox-
anthin sem gefur brúnþörungum lit 
sinn. 

Nýting
Hægt er að nýta þörunga á margvís-
legan hátt. Þá má nýta beint til mat-
argerðar, sem krydd eða í stað salts í 
matvæli. Einnig má vinna ýmsar 
verðmætar afurðir sem nýttar eru til 
vinnslu lífvirkra efna í fæðubótarefni 
og fyrir matvælavinnslu og snyrti-
vöruiðnað. Það er gríðarleg eftir-
spurn eftir náttúrulegum andoxunar-
efnum í matvælaiðnaði vegna stefnu 
matvælafyrirtækja að draga úr notk-
un á tilbúnum efnum, sem og vegna 

betur upplýstra neytenda sem í 
auknum mæli krefjast náttúrulegra 
vara. 

Framtíðarsýn
Hafið umhverfis Ísland er afar ríkt af 
þörungum, sem einungis eru nýttir á 
takmarkaðan hátt. Það er mikil og 

aukin eftirspurn eftir lífvirkum efn-
um úr náttúrunni og Ísland hefur 
ímynd hreinnar náttúru. Þörungar 
eru vannýtt hráefni með óþrjótandi 

möguleika til verðmætasköpunnnar. 
Nú þegar hefur mikill árangur náðst 
í rannsóknarvinnu Matís ohf. og 
ljóst er að ýmsir möguleikar eru fyrir 
hendi. Með nýtingu á sjálfbæran hátt 
á þessari vannýttu auðlind í íslenskri 
náttúru skapast möguleikar á mikilli 
verðmætasköpun sem myndi hafa já-
kvæð áhrif á íslenskan iðnað og efna-
hag. 

 
Höfundar: Rósa Jónsdóttir, fagstjóri á líf-
tækni- og lífefnasviði Matis ohf., Þóra Vals-
dóttir, verkefnastjóri á nýsköpunar- og 
neytendasviði Matís ohf. og Dr. Hörður G. 
Kristinsson, rannsóknastjóri Matís ohf.

Hafið umhverfis Ísland er afar ríkt af þörungum sem einungis eru nýttir á takmark-
aðan hátt.

Þörungar eru með óþrjótandi möguleika til verðmætasköpunar.

Matvæladagur
MNÍ 2011

Þóra Valsdóttir, Hörður G. Kristinsson og Rósa Jónsdóttir.
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Þættirnir „Fagur fiskur“ sem fram-
leiddir voru af Matís og Sagafilm 
voru sýndir á RÚV haustið 2010 við 
miklar vinsældir (www.fagurfiskur.
is). Þeir hlutu m.a. Edduverðlaunin 
2011 sem „Menningar- eða lífsstíls-
þáttur ársins“. Tilgangurinn með 
þáttunum var ekki einungis að búa 
til skemmtilegt sjónvarpsefni heldur 
var þetta einnig tilraun til þess að 
fræða Íslendinga, þó sérstaklega ungt 
fólk, um alla þá óþrjótandi mögu-
leika á notkun á því frábæra hráefni 
sem finnst í hafinu í kringum landið. 
Sveinn Kjartansson, matreiðslumeist-
ari, var fenginn til að kynna sérstöðu, 
gæði og möguleika íslensks sjávar-
fangs á nýstárlegan og spennandi 
hátt. 

Kveikja þáttanna
Kveikjan að þáttunum var sú stað-
reynd að Íslendingar neyta minni 
fisks en áður, sérstaklega ungt fólk. 
Fjölmargir þættir hafa áhrif á fisk-
neyslu fólks, eins og meistaraverkefni 
Gunnþórunnar Einarsdóttur um við-
horf og fiskneyslu ungs fólks sýndi 
árið 2006. Það að borða fisk í æsku 
hefur áhrif á fiskneysluna síðar á æv-
inni og því bera foreldrar og skólar 
mikla ábyrgð. Mikilvægt er að kenna 
ungu fólki að meðhöndla og elda 
fisk, en rannsóknin sýndi að ungt 
fólk var mjög óöruggt hvað varðar 
þessa þætti. Fram kom að matreiðslu-
þættir geta verið hvetjandi þáttur 
varðandi neyslu á fiski. Könnun á 
fiskneyslu úr meistaraverkefni Gunn-
þórunnar var endurtekin nú í sumar 
og benda niðurstöðurnar til ákveð-
innar breytingar á síðustu 5 árum. 

Matarmenning Íslendinga
Jafnframt því að ýta undir jákvæða 
ímynd og auka neyslu og áhuga ungs 
fólks á sjávarfangi þá var verkefninu 
einnig ætlað að efla og styrkja ís-
lenska matarhefð með því að undir-
strika menningarlegt mikilvægi fisk-
neyslu. 

Mikilvægt er fyrir Íslendinga sem 
fiskveiðiþjóð og söluaðila að halda 
við eigin hefðum varðandi fiskneyslu 
og vera í fararbroddi varðandi nýj-
ungar og þekkingu um meðferð fisks. 
Í þessu samhengi er nauðsynlegt að 
ungir Íslendingar hafi þekkingu á 
tengslum þjóðarinnar við sjávarfang, 
næringarfræðilegum áhrifum afurð-
anna og læri jafnframt að matreiða 

og neyta fisks og annarra sjávaraf-
urða. Í jákvæðri ímynd og viðhorfum 
fólks felast mikil verðmæti sem geta 
smitast auðveldlega út fyrir landstein-
ana og þar með eflt ímynd íslensks 

sjávarútvegs og sjávarafurða á erlendri 
grundu. 

Þær þjóðir sem hafa sterka matarí-
mynd (s.s. Japanir, Ítalir, Frakkar og 
Spánverjar) hafa náð að skapa menn-

ingu og sérstöðu í kringum sínar af-
urðir. Menningin endurspeglast í af-
urðum og í veitingahúsum sem sér-
hæfa sig í matarmenningu þjóðanna. 
Þessar afurðir og veitingastaðir njóta 
vinsælda og virðingar vegna þeirra já-
kvæðu ímyndar sem matarmenning 

landanna hafa náð að skapa. Með því 
að setja íslenskt sjávarfang á sama 
stall væri hægt að skapa gífurleg verð-
mæti erlendis. Íslenskur sjávarút-
vegur er þekktur erlendis fyrir það að 
vera sjálfbær sem þykir gríðarlegur 
kostur á tímum sem þessum þar sem 
meðvitund neytenda hefur aukist 
mikið. Með þessar staðreyndir í huga 
væri hægt að markaðssetja íslenskan 
fisk og sjávarafurðir á nýjan hátt – 
sem umhverfisvæna gæðavöru.

Höfundar: Gunnþórunn Einarsdóttir, 
matvælafræðingur hjá Matís og Sveinn 
Kjartansson, matreiðslumaður og meðeig-
andi Fylgifiska.

Vallanes á Fljótsdalshéraði hefur 
lengi verið þekkt fyrir lífræna ræktun 
á korni og grænmeti, en afurðirnar 
eru seldar undir vörumerkinu Móðir 
Jörð. Eymundur Magnússon hóf líf-
ræna ræktun í Vallanesi árið 1990, 
og leggur hann ásamt eiginkonu 
sinni, Eygló Björk Ólafsdóttur, sífellt 
aukna áherslu á vöruþróun og full-
vinnslu afurða þar sem heimaræktað 
bygg, heilhveiti, grænmeti, ber og 
villtar jurtir koma við sögu. 

Fullvinnsla afurða 
Fullvinnsla afurða hófst snemma í 

Vallanesi, eða á áttunda áratug síð-
ustu aldar, með framleiðslu á nudd-
olíum, m.a. úr birki og blágresi. Árið 
2004 komu á markað tilbúin, frosin 
grænmetisbuff sem heita Byggbuff, 
Baunabuff og Rauðrófubuff og er yfir 
90% af innihaldi þeirra bygg og 
grænmeti sem ræktað er á staðnum. 
Undanfarin tvö ár hefur mikið bæst í 
vörulínu Móður Jarðar, m.a. með 
þróun á kryddsultum (chutney) úr 
rótargrænmeti, auk þess sem nú eru 
framleiddar sultur í Vallanesi úr blá-
berjum, sólberjum og rabarbara. 

Byggið góða 
Korn og kornafurðir skipa stóran sess 
í vöruúrvali Móður Jarðar þar sem 
bygg hefur verið kjölfestan og nú hef-
ur heilhveiti bæst í vörulínuna. 
Bankabygg var fyrsta afurð Eymund-
ar sem kom á markað, heilkorna af-
urð sem fljótlega skipaði sér sess ekki 
síst vegna mikilla heilsufarslegra 
kosta auk bragðgæða. Í kynningum 

er lögð áhersla á að bygg sé valkostur 
til jafns við hrísgrjón sem meðlæti 
með öðrum mat, auk þess sem upp-
skriftir á borð við Morgungraut 
Gabríels er að finna á bakhlið um-
búðanna. Fjölda annarra uppskrifta 
úr byggi og grænmeti er einnig að 
finna á www.vallanes.net. Með frek-
ari útfærslum á bygginu hafa notkun-
armöguleikar þess aukist til muna, til 
að mynda með framleiðslu á bygg-
flögum sem nota má í stað hafragr-
jóna í fljótgerða morgungrauta og í 
múslí, auk þess sem það opnar ýmsa 
möguleika í matargerð. Bakarar nota 
byggmjöl mikið í brauðbakstur og 
hefur samstarf við íslenska bakara 
skilað sér í auknu úrvali af brauði 
með byggi, til dæmis hafa Brauðhús-
ið í Grímsbæ og Reynir bakari tekið 
þetta hráefni upp á sína arma. Nýj-
asta vörutegundin frá Móður Jörð 
kom á markað á síðasta ári, en það er 
lína af hrökkkexi sem kallast 
Hrökkvi. Hrökkvi inniheldur bygg 

og heilhveiti frá Vallanesi og er ís-
lenskt korn 70% af innihaldinu 
ásamt íslenskum jurtum á borð við 
hvönn og kúmen sem notaðar eru 
sem krydd. 

Lífrænt til framtíðar 
Við vöruþróun og fullvinnslu hjá 
Móðir Jörð eru einungis nýtt hráefni 
úr jurtaríkinu og notkun hjálparefna 
er haldið í lágmarki, enda framleiðsl-
an samkvæmt evrópskum stöðlum 
um lífrænt vottaðar afurðir. Móðir 
Jörð hefur í vöruþróun sinni notið 
dyggrar aðstoðar MATÍS, m.a. til að 
hámarka næringargildi og náttúrulegt 
geymsluþol framleiðslunnar. Stefnan 
er tekin á lausnir sem koma íslenskri 
hollustu á disk landsmanna með 
frekari þróun og fullvinnslu úr líf-
rænt ræktuðu grænmeti og korni, 
berjum og afurðum jarðarinnar. 

Höfundur: Eymundur Magnússon er 
búfræðingur.

Íslensk sköpun – lífræn hollusta

Gunnþórunn Einarsdóttir og Sveinn Kjartansson. Ljósmyndari: Atli Arnarson.

Matvæladagur
MNÍ 2011

Tilgangur þáttanna var að búa til skemmtilegt sjónvarpsefni en um leið fræða Íslend-
inga um alla þá fjölmörgu möguleika á notkun fisks í matargerð.

Fagur fiskur, þættirnir 
og áhrif þeirra

Eymundur Magnússon.

Matvæladagur
MNÍ 2011
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Undanfarin ár hefur verið stunduð 
mjög öflug vöruþróun hjá bakaríinu 
Myllunni, sem hefur skilað sér í 
miklu úrvali af brauðvörum og sæta-
brauði í hillum verslana. Það sem 
vekur helst athygli er að við vöruþró-
un fyrirtækisins er tekið mið af sér-
stakri heilsustefnu sem mótuð var 
fyrir fimm árum síðan.

Aðspurð að því hvernig hafi geng-
ið að framfylgja stefnunni segir Ið-
unn Geirsdóttir matvælafræðingur að 
það hafi gengið mjög vel, enda hafi 
fyrirtækið verið farið að vinna á þeim 
nótum töluvert áður en ákveðið var 
að marka sérstaka heilsustefnu. „Þær 
aðaláherslur sem við höfum verið að 
vinna með eru að auka úrval af trefja-
ríkum brauðvörum með heilkorni og 
fræjum, draga úr notkun á mettaðri 
fitu og útiloka notkun á transfitu-
sýrum í framleiðsluvörum. Eins höf-
um við verið að vinna að því að draga 
smátt og smátt úr notkun á salti í 
brauðvörur. Þar sem búið var að taka 
transfitusýrurnar út úr okkar fram-
leiðsluvörum fyrir löngu síðan þurfti 
fyrirtækið enga aðlögun að nýrri 
reglugerð um transfitusýrur sem tók 
gildi nú í ágúst.“

Iðunn segir að síðan að heilsu-
stefnan hafi verið mótuð hafi Myllan 
komið með nýja tegund af trefjarík-
um samlokubrauðum á markað á 
hverju ári, sem væri hrein viðbót við 
það mikla úrval af trefjaríkum rúg-
brauðum sem Myllan státar af. Um 
er að ræða margar, mjög ólíkar teg-
undir og ættu því allir að finna eitt-
hvað við sitt hæfi. Viðtökurnar hafi 
verið góðar en mættu vera enn betri 
þar sem kannanir Lýðheilsustöðvar 
(nú Landlæknisembættið) á mataræði 
landsmanna sýna að trefjaneysla 
landsmanna er langt undir ráðlegg-
ingum. Neysla á viðbættum sykri er 
þeim mun meiri samkvæmt sömu 
könnunum. Sjá töflu 1.

Hluti af heilsustefnu Myllunnar 
er að taka þátt í rannsóknarverkefn-
um sem snúa að bættri lýðheilsu. 
Eyrarbrauðið okkar er dæmi um af-
sprengi slíks verkefnis en þar tókum 
við þátt í forathugunum á notkun 
byggs til manneldis. Niðurstöður 
verkefnisins lofuðu mjög góðu og 
urðu til þess að við héldum frekari 
þróun áfram í samstarfi við Ólaf Egg-
ertsson á Þorvaldseyri. Íslenska bygg-
ið er mjög spennandi hráefni, það 
eitt að eiga þess kost að baka úr alís-
lensku korni er stórkostlegt út af fyrir 
sig og ekki skemmir fyrir að byggið 
inniheldur mikið af spennandi holl-
ustuefnum sem eru mikilvæg fyrir 
heilsuna.

„Enn einn liður heilsustefnunnar 
er að leggja áherslu á fræðslu og góð-
ar upplýsingar til neytenda um fram-
leiðsluvörur. Þar höfum við notað 
heimasíðuna mikið en þar má finna 

helstu upplýsingar um vörurnar okk-
ar auk ýmiss konar fróðleiks um nær-
ingu og heilsu. Við höfum til margra 
ára verið með næringargildisupplýs-
ingar á umbúðum samlokubrauð-
anna okkar, en ekki átt þess kost fyrir 
kökur, en það horfir nú til bóta inn-
an skamms með bættum tækjakosti,“ 
segir Iðunn. „Upplýsingar um of-
næmisvaka í brauðum og kökum er 
einnig að finna á heimasíðunni og 
fáum við hrós fyrir öflugt upplýs-
ingaflæði á því sviði.“

Viljum getað 
notað Skráargatið

„Það sem hefur verið helsta áskorun-
in við markaðssetningu á nýjum 
vörum, sem hafa sérstaka næringar-
eiginleika, er að koma þeim eiginleik-
um á framfæri til neytenda. Nú til 
dags er svo mikið af misvísandi upp-
lýsingum í gangi um hvað sé hollt og 
hvað ekki og oft á tíðum erum við að 
berjast við allskonar ranghugmyndir 
um mataræði. Merkingarreglugerð 
fyrir matvæli gefur ekki marga kosti 
til þess að koma hollustu framleiðslu-
vara á framfæri og því getur oft verið 
erfitt að ná til neytenda með skýr 
skilaboð. Þess vegna söknum við þess 
að hafa ekki kost á að nota hollustu-
merkingu á borð við Skráargatið. 
Nokkrar af okkar vörum gætu borið 
þá merkingu nú þegar, sem dæmi má 
nefna Eyrarbrauð og Lífskorn í sam-
lokubrauðum og Danskt rúgbrauð og 
Maltbrauð í flokki rúgbrauða. Á 
meðan stjórnvöld taka ekki ákvörðun 
um að gefa framleiðendum kost á að 
nota slíkar merkingar erum við ekki 
samkeppnishæf við vörur frá hinum 
Norðurlöndunum, sem nú þegar eru 
í hillum verslana og ekki heldur til að 
takast á við ranghugmyndir sem eru 
á sveimi um heilbrigt mataræði,“ seg-
ir Iðunn. Sjá töflu 2.

Nýjungar frá Myllunni?
„Við erum að koma með á markað 
nýtt brauð sem fellur inn í trefjaríka 
flokkinn, en til að vara flokkist sem 
trefjarík þarf hún að innihalda 6 g 
eða meira af trefjum í 100 g. Um er 
að ræða brauð sem inniheldur hátt 
hlutfall af heilkorni og er því afar ríkt 
af hollefnum. Það hefur fengið nafn-
ið Lífskorn. Það er mikil synd að það 
fái ekki að skarta Skráargatinu,“ segir 
Iðunn kankvís, „en það verður með 
„trefjaríka stimpilinn“ okkar auk þess 
að vera með hvatningu til neytenda 
um að velja heilkorn. Nú er farið að 

leggja meiri áherslu á hlutfall heil-
korns í brauðum frekar en trefja-
magnið eingöngu, við vonum að 
sjálfsögðu að viðtökurnar verði góð-
ar.“

ÓKM, AVT

Iðunn Geirsdóttir.

 
Matvæladagur

MNÍ 2011

Aldurshópur 3 ára 5 ára 9 ára 15 ára Fullorðnir
RDS* af fæðutrefjum 17 g 19 g 20 g >25 g > 25 g
Trefjar á dag 12 g 13 g 15 g 18 g 16,7 g
Viðbættur sykur á dag 26 g 34 g 66 g 101 g 62 g
Niðurstöður birtar 2009 2006 2003
*Ráðlagður dagskammtur

Aukið úrval brauða 
úr íslensku korni

Viðtal við Iðunni Geirsdóttur matvælafræðing hjá Myllunni

Tafla 1. Dagleg neysla á trefjum og viðbættum sykri samkvæmt könnunum á mataræði 
Íslendinga

Tafla 2. Viðmið Skráargatsins fyrir brauð.

  
Heilkorn Minnst 25% heilkorn reiknað á þurrefni
Fita Hámark 7 g/100 g
Viðbættur sykur Hámark 5 g/100 g
Natríum  Hámark 0,5 g/100g
Trefjar Að lágmarki 5g/100g

 Kíví er um tvöfalt C-víta-
mínríkara en appelsínur.

 Ein fiskmáltíð í viku gæti 
fækkað dánartilfellum úr 
kransæðasjúkdómum um 
15%, samanborið við að 
borða fisk einu sinni í mán-
uði eða sjaldnar.

 Kolvetni fást nánast ein-
göngu úr hvers kyns fæðu 
úr jurtaríkinu og er mjólk 
nánast eina dýraafurðin 
sem inniheldur kolvetni. 

 Próteinrík fæða er t.d. fisk-
ur og kjöt, mjólk og mjólkur-
matur, egg, hnetur og allar 
tegundir af baunum. 

 Rannsóknir hafa leitt í ljós 
að heilbrigður einstaklingur 
þarf að meðaltali um 0,8 g 
af próteinum á hvert kíló-
gramm líkamsþyngdar á 
hverjum degi, þannig að 70 
kg maður þarf um 56 g af 
próteinum á dag. 

 Um 99% af öllu kalki 
mannslíkamans er í beinun-
um en kalkið gegnir einnig 
mjög mikilvægu hlutverki 
utan beina, meðal annars 
við storknun blóðs og 
vöðvasamdrátt.

 Að fjórir bitar af suðu-
súkkulaði innihalda um 80 
hitaeiningar.

 Vatnsleysanlegar trefjar 
hægja m.a. á upptöku kol-
vetna inn í blóðrás frá melt-
ingarvegi, og hafa þannig 
góð áhrif á blóðsykurs-
tjórnun, og einnig geta þær 
lækkað kólesteról í blóði en 
of hátt kólesteról er 
áhættuþáttur fyrir hjarta- 
og æðasjúkdóma.

Vissir þú að:
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Saga Þorvaldseyrar hefst árið 1886 en 
síðan þá hefur búskapur verið stund-
aður þar nær óslitið síðan, utan ár-
anna 1905 og 1906. Árið 1960 hófst 
þar bygg- og kornrækt. Ábúendur 
Þorvaldseyrar hafa ávallt hugsað 
stórt. Hlaðan sem var byggð þar í 
upphafi var til dæmis stærsta hús 
landsins á þeim tíma, stærri en hús-
næði Menntaskólans í Reykjavík, 
sem áður var stærsta bygging á Ís-
landi. Bygging þessarar hlöðu var þó 
aðeins eitt stórvirkið sem framkvæmt 
hefur verið á jörðinni. Miklir skjól-
garðar voru reistir til að verjast 
ágangi Svaðbælisár sem gjarnan rann 
yfir bakka sína með meðfylgjandi 
sandi og grjóti. Einnig voru tún og 
engjar sléttuð sem mest svo nota 
mætti vinnuvélar við heyskap og 
uppskerustörf auk þess sem mýrar 
voru ræstar fram og gerðar að ræktar-
landi. Vatnsaflsrafstöð var reist fyrir 
bæinn sem gekk í hálfa öld með 
nokkrum endurbótum og frá árinu 
2001 hefur umframorka verið seld til 
RARIK. Frá árinu 1973 hafa verið 
teknar upp ýmsar tækninýjungar s.s. 
jarðvinnslutæki, kornþreskivél, korn-
þurrkari, fóðurblöndun, sjálfvirkur 
votheyslosunarbúnaður, tölvustýrður 
mjaltabúnaður og kálfafóstra. Árið 
1989 var borað eftir heitu vatni og 
nú eru íbúðarhús hituð upp með 
vatninu og rennandi heitt vatn er í 
öllum útihúsum auk þess sem varm-
inn frá vatninu er notaður til þurrk-
unar á korni.

Árið 2006 var haldið upp á 100 
ára búsetu á Þorvaldseyri, en jörðin 
er alls um 1000 hektarar. Ræktað 
land er um 150 hektarar og korn-
ræktarland 25 hektarar. Auk ræktun-
ar er þar mjólkurkvóti upp á 230.000 
lítra og nautakjötsframleiðsla. Árið 
2008 hófust tilraunir með ræktun á 
repju til olíuframleiðslu auk þess sem 
Þorvaldseyri gerði tímamótasamning 
við Kornax ehf. um dreifingu og sölu 
á heilhveiti og byggmjöli

Ólafur Pálsson hlaut á sínum bú-
skaparárum (1906-49) heiðursverð-
laun úr sjóði Kristjáns konungs IX 
fyrir afrek sín í búskapnum en það 
var fyrsta viðurkenningin sem ábú-
endur Þorvaldseyrar hlutu. Síðan þá 
hefur fjöldi viðurkenninga verið 

veittur ábúendum. Meðal annars 
hlaut Guðný A. Valberg, húsfreyja á 
Þorvaldseyri, viðurkenningar fyrir 

matjurtaræktun og skrúðgarð, land-
búnaðarráðherra hefur svo veitt við-
urkenningar fyrir árangursrík störf í 

þágu íslensks landbúnaðar sem og ís-
lenskir kúabændur. Eyrarbúið var til-
nefnt til Fjöreggs MNÍ árið 2009 og 
sama ár var Ólafur Eggertsson sæmd-
ur hinni Íslensku fálkaorðu fyrir ný-
sköpun í landbúnaði auk þess sem 
hann hlaut viðurkenninguna Orku-
bóndinn 2010 fyrir frumkvöðlastörf.

Nokkurt bakslag kom í bústörf á 
Þorvaldseyri í kjölfari eldgossins í 
Eyjafjallajökli árið 2010. Ábúendur 
hafa þó ekki látið deigan síga og 
halda ótrauðir áfram, enda miklir 
möguleikar fólgnir í þeim landkost-
um sem Þorvaldseyrin hefur á að 
skipa. Hlýnandi loftslag gefur aukna 
möguleika á ræktun á korni og repju 
í matvælaframleiðslu fyrir innlendan 
markað. Íslendingar eru orðnir mun 
meðvitaðri um gæði matvæla og láta 
sig varða hvaðan þau koma en í því 
liggja mörg tækifæri fyrir íslenska 
bændur. 

Höfundur: Ólafur Eggertsson,  
bóndi á Þorvaldseyri.

Ævintýramarkaðssetning er aðferð 
sem miðar að því að skapa eigin vöru 
eða þjónustu sem hefur sérstöðu á 
markaðnum og gefur neytandanum 
reynslu og ævintýraleg tengsl við vör-
una til viðbótar við notagildið.

Aðspurður segir Þráinn Þorvalds-
son hjá Sagapro að reynsla skipti afar 
miklu máli. Ekki er nægjanlegt að 
hafa upplýsingar til að ná árangri ef 
reynsluna vantar. 

„Í erindi mínu á Matvæladeginum 
ætla ég að ræða um mikilvægi reynsl-
unnar í markaðssetningu neytenda-
vara, hvernig uppsöfnuð reynsla á 
starfsferlinum getur leitt til ákveðinn-
ar hugmyndafræði sem mótast með 
nýjum verkefnum. Ég mun greina frá 
þremur útflutningsverkefnum sem ég 
hef verið þátttakandi í. Sameiginleg-

ur markaðsþáttur þessara þriggja 
verkefna er nú viðurkennd grein 
markaðsfræðinnar og nefnist ævin-
týramarkaðssetning. Ævintýramark-
aðssetning er aðferð sem skapar bæði 
tilfinningaleg og rökræn viðbrögð hjá 
viðskiptavinum.“

Þráinn starfaði um nokkurra ára 
skeið hjá útflutningsfyrirtækinu 
Hildu hf. við útflutning ullarfatnað-
ar. Þegar hann hóf störf hafði Tómas 
Holton ásamt eiginkonu sinni 
Hönnu, starfaði að útflutningi ullar-
fatnaðar í 12 ár og gengið í gegnum 
margvíslega erfiðleika. Sameiginlega 
lögðu þau grunninn að markaðssetn-
ingu sem nú hefur verið skilgreind 
sem ævintýramarkaðssetning. Hönn-
un fatnaðarins var undir stjórn Stein-
unnar Bergsteinsdóttur fatahönnuðar 

og Bjarni Árnason klæðskerameistari 
leiddi aðlögun að framleiðslu. Salan 
var einkum til stórverslana og vöru-
lista í Bandaríkjunum og Kanada en 
einnig til verslana í Evrópu. „Árang-
urinn var ævintýralegur. Fáar ef 
nokkrar íslenskar neytendavörur 
náðu jafnlangt í erlendri markaðs-
setningu á þessum tíma eins og ís-
lenskur ullarfatnaður,“ segir Þráinn.

Þráinn starfaði einnig um nokk-
urra ára skeið við framleiðslu og 
markaðssetningu tilbúinna fiskrétta 
hjá fyrirtækinu Íslenskt-franskt eld-
hús sem flutt var til Akraness og er 
nú hluti af Norðanfiski. Þráinn segir 
fyrirtækið hafa náð góðum árangri í 
útflutningi í samstarfi við Sölumið-
stöð hraðfrystihúsanna. Uppistaðan í 
útflutningnum voru hágæða frosin 
fiskipaté sem matreiðslumeistararnir 
Eric Calmon og Gunnlaugur Guð-
mundsson þróuðu. Selt var til flug-
eldhúsa bæði Flugleiða og flugfélaga í 

Evrópu og einnig til heimasölufyrir-
tækja í Evrópu. „Gæðamál í fram-
leiðslu matvæla fyrir flugeldhús eru 
með þeim ströngustu sem þekkjast 
og sá Indriði Óskarsson matvæla-
fræðingur um þau af mikilli alúð. 
Lágt gengi krónunnar á þessum tíma 
gerði verkefninu hins vegar mjög erf-
itt fyrir,“ segir Þráinn.

Þriðja verkefnið sem Þráinn starf-
ar nú við með ævintýramarkaðssetn-
ingu að leiðarljósi, er markaðssetning 
náttúruvara SagaMedica ehf. Þráinn 
segir grunninn að markaðslegri hug-
myndafræði verkefnisins vera lagðan í 
tveimur fyrri verkefnum. „Rannsókn-
ir og vöruþróun eru eðlilega undir-
staðan, en íslenskur uppruni hráefn-
isins er mikilvægur þáttur í markaðs-
setningunni, eins og í fyrri verkefn-
um, og þar með ævintýramarkaðs-
setningin. Reynslan við framleiðslu-
skipulagningu í fyrri verkefnum nýt-
ist hér vel.“ Dr. Sigmundur Guð-
bjarnason og dr. Steinþór Sigurðsson 
hafa unnið að rannsóknum og vöru-
þróun í 20 ár og markaðssetningunni 
stjórna Þráinn og Perla Björk Egils-
dóttir markaðsstjóri. 

„Niðurstaðan er sú að ekki skuli 
vanmeta reynsluna og að reynslan er 
yfirfæranleg milli verkefna og getur 
orðið undirstaðan í markaðssetningu 
nýrra tækifæra,“ segir Þráinn að lok-
um.

ÓKM, AVT

Ævin týra mark aðs setn ing:
Ull – fiskur – fæðu bót ar efni

Viðtal við Þráinn Þorvaldsson, viðskiptafræðing og framkvæmdastjóra SagaMedica-Heilsujurta ehf.

Ólafur Eggertsson.

Matvæladagur
MNÍ 2011

Pökkun á korni frá Þorvaldseyri.

Þorvaldseyri, 110 ára 
saga framsýni og 

framþróunar

Þráinn Þorvaldsson.

Matvæladagur
MNÍ 2011

Biobú ehf. • Sími: 587 4500
Netfang: biobu@biobu.is • www.biobu.is

Lífrænar 
mjólkurvörur

Lífræn jógúrt
Tilnefnd til Fjöreggsins 2011!

Biobú hóf framleiðslu á lífrænni jógúrt 3. 
júní 2003. Fyrirtækið var stofnað af Kristjáni 
og Dóru á Neðra Hálsi í Kjós í júlí 2002.
Framkvæmdastjóri Biobú er Helgi Rafn 
Gunnarsson.

Það er okkur mikill heiður að lífræna jógúrtin 
frá Biobú, sem nú fæst í 6 bragðtegundum, 
skuli vera tilnefnd til Fjöreggsins 2011. 

Tilnefningin er okkur mikilvæg hvatning til 
að halda áfram á sömu braut, að framleiða 
hollar og næringarríkar vörur fyrir tryggan
og ört stækkandi neytendahóp.

Takk fyrir okkur!

Það er okkur mikill heiður Það er okkur mikill heiður 
frá Biobú, sem nú fæst í 6 bragðtegundum, 
skuli vera tilnefnd til Fjöreggsins 2011. 

Tilnefningin er okkur mikilvæg hvatning til 
að halda áfram á sömu braut, að framleiða 
hollar og næringarríkar vörur fyrir tryggan
og ört stækkandi neytendahóp.

Takk fyrir okkur!
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Íslensk 
ætihvönn

í þúsund ár

Náttúruvörur úr íslenskri ætihvönn

www.sagamedica.is

Ætihvönn hefur frá landnámi verið 
talin ein mikilvægasta lækningajurtin. 
Rannsóknir benda til þess að forfeður 
okkar hafi þar haft á réttu að standa

Ætihvönn sem vex á 
norðurslóðum hefur lengi 
verið talin virkari en sú sem 
vex sunnar í álfunni

Rannsóknir benda til þess að efni í hvönn:
·  Geti aukið magn taugaboðefnis 
   sem er mikilvægt fyrir heilbrigt minni
·  Geti unnið gegn streitu
·  Geti haft kvíðastillandi áhrif
·  Geti haft slakandi áhrif á sléttar 
   vöðvafrumur m.a. í þvagfærum
·  Geti unnið gegn veirum

Hvönn er náskyld ginseng 
plöntunni og hefur því 
stundum verið kölluð 
„Ginseng norðursins“

Næsta sumar, 3.-5. júní 2012, verður 10. 
Norræna næringarfræðiráðstefnan haldin í 
Reykjavík, nánar tiltekið á Hilton Reykjavík 
Nordica. Rannsóknastofa í næringarfræði er 
aðalumsjónaraðili ráðstefnunnar, í samvinnu 
við Íslandsfundi ehf. 

Norræna næringarfræðiráðstefnan (Nordic 
Nutrition Conference, NNC) hefur verið 
haldin fjórða hvert ár síðan 1977. Markmið 
ráðstefnunnar er að koma á framfæri nýjustu 
rannsóknum í næringarfræði í norður Evrópu 
og gefa næringarfræðingum og öðrum sérfræð-
ingum tækifæri til að hlusta á og taka þátt í 
umræðum um allt það nýjasta er viðkemur 
næringu og heilsu. Áhersla er lögð á núverandi 
rannsóknir á matvælum, næringu og heilsu í 
norrænum löndum, sem og um allan heim. 

NNC í norrænum borgum 
frá 1977 til 2012

Svíþjóð 1977 Stokkh. 1996 Gautaborg
Finnland 1980 Helsinki  2000 Mariehamn
Noregur 1984 Bergen 2004 Tønsberg
Ísland 1992 Reykjavík 2012 reykjavík

Á dagskrá ráðstefnunnar verða boðsfyrir-
lestrar sem og opnar umræður. Á sunnudegin-
um verða vinnustofur og nokkur norræn verk-
efni kynnt. Fyrri ráðstefnudaginn verður m.a. 
fjallað um offitu og mataræðiskannanir á 
Norðurlöndum en á öðrum degi verður þem-
að norrænt mataræði. Eftir hádegi báða dag-
ana verða fyrirlestrar á tveimur stöðum í einu 
þar sem mismunandi umræðuefni verða tekin 
fyrir. Opinbert tungumál ráðstefnunnar verð-
ur enska.

Frú Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi for-
seti Íslands, verður verndari ráðstefnunnar og 

mun opna hana formlega að morgni 4. júní. 
Norræna ráðherranefndin er aðal styrktaraðili 
og verða Norrænu næringarráðleggingarnar 
2012 kynntar á ráðstefnunni.

Allar upplýsingar um ráðstefnuna má finna 
á http://nnc2012.is/

Síðasti skiladagur til að senda inn ágrip er 
1. febrúar 2012.

Höfundur: Guðrún Kristín Sigurgeirsdóttir, matvæla- 
og næringarfræðingur og verkefnastjóri Rannsóknastofu 
í næringarfræði.

Guðrún Kristín Sigurgeirsdóttir.

Matvæladagur MNÍ 2011

Norræna næringar-
fræðirástefnan 2012

Fisksósa er framleidd með gerjun saltaðs fisks, 
hún er tær brúnleitur vökvi með einkennandi 
lykt. Fisksósa og afurðir hennar veita matvæl-
um fimmta bragðið (umami), einkum vegna 
mikils innihalds glutamíns. Dæmigerður 
framleiðsluferill byggir á því að leggja lög af 
smáfiski í tanka með salti á milli laga og láta 
gerjast í 6-18 mánuði. Í vinnslunni brotna 
fiskipróteining niður með vatnsrofi. Gerjunar-
hiti er mismunandi frá 20-25°C upp í 30-
35°C, allt eftir því hver umhverfishitinn er á 
hverjum stað. Hlutfall fisks og salts ræðst m.a. 
af gæðum fisks og tegund salts. Til framleiðslu 
á fisksósu má nota auk salts ýmist lífhvata eða 
önnur lífræn efni. Eftir gerjun er ómeðhöndl-
uð fisksósan síuð og síaðri fisksósu er pakkað. 
Leifar úr síun má lagera á tönkum í mislangan 
tíma og sía aftur síðar. Fisksósan er talin batna 
með aukinni lageringu og má flokka hana í 
nýja fisksósu, sem hefur verið lageruð í nokkr-
ar vikur og gamla fisksósu, sem hefur verið 
lageruð í allt að þrjú ár. Heimsframleiðsla af 
fisksósu er um milljón tonn á ári. 

Tækifæri
Íslenskur sjávarútvegur hefur fram að þessu 
leitað leiða til að auka verðmæti sjávarfangs. 
Tækifæri til verðmætaaukningar geta leynst 
víða, t.a.m. innan hefðbundinnar vinnslu bol-
fisks, sem og með aukinni vinnslu uppsjávar-
fisks. Aukaafurðir hefðbundinnar bolfisk-
vinnslu, sem og vissar tegundir uppsjávarfisks, 
geta hentað til gerjunar. Með verkefninu 
‘Gagnleg gerjun’, sem Brimberg ehf. er í for-
svari fyrir, taka nokkur fyrirtæki höndum 
saman um að kanna þessa leið til verðmæta-
aukningar. Með stuðningi AVS rannsókna-
sjóðs í sjávarútvegi og Vaxtarsamnings Austur-
lands standa yfir tilraunir til gerjunar fisks á 
Seyðisfirði.

Hráefni
Framleiðsla roðlausra flaka gefur m.a. af sé 

aukaafurðina roð, sem verið er að kanna 
hversu vel henti í fisksósugerð. Bolfiskvinnsla 
á Íslandi gefur af sér ýmiss konar aðrar aukaaf-
urðir sem geta nýst sem hráefni fyrir gerjun 
fisks. Ef hægt er að nýta hráefni sem að öllu 
jöfnu fer til bræðslu (eins og uppsjávarfisk) 
með hagkvæmum hætti í neysluvöru á borð 
við fisksósu má e.t.v. ná fram þjóðhagslegum 
ávinningi. 

Notkun
Fisksósa kemur gjarnan fyrir í matargerð sem 
á rætur sínar að rekja til Suðaustur Asíu. Finna 
má fisksósu í ýmiss konar uppskriftum, rétt 
eins og sósur sem framleiddar erum með gerj-
un annarra matvæla s.s. sojasósu. Þegar þátt-
takendur í verkefninu hafa fundið hentugustu 
uppskriftina verður kannað hvort fisksósa geti 
bæst í úrval austfirskra krása.

Höfundar: Arnljótur Bjarki Bergsson sviðstjóri hjá 
Matís og Ómar Bogason verkefnisstjóri hjá Brimbergi.

Fisksósa - lítið nýtt 
lúxus hráefni

Ómar Bogason.Arnljótur Bjarki Bergs-
son.

Matvæladagur MNÍ 2011
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Þekking á virkni D-vítamíns hefur 
aukist til muna undanfarin ár. Rann-
sóknir hafa sýnt að D-vítamín er ekki 
einungis mikilvægt fyrir bein og 
tennur heldur hafa fundist D-víta-
mín viðtakar í frumum flestra vefja 
líkamans. D-vítamín hefur víðtæk 
áhrif innan frumanna, m.a. við að 
efla sérhæfingu fruma, örva prótein-
myndun, ýta undir eða draga úr 
frumufjölgun og svo mætti lengi 
telja. D-vítamín er því meira en víta-
mín og er í raun hormón.

D-vítamín fæst annars vegar úr 
mat og hins vegar myndast D-víta-
mín í húðinni fyrir tilstuðlan sólar-
ljóss. D-vítamín er í fáum fæðuteg-
undum og er nær ómögulegt að fá 
nægilegt magn eingöngu úr fæðunni. 
D-vítamín myndast í húðinni við 
nægilega geislun frá sólinni eða ljós-
um en á Íslandi er geislun sólar ekki 
nógu öflug í 6-8 mánuði á ári. Það 
má því búast við að þeir sem búa á 
Íslandi og taka ekki lýsi eða annan 
D-vítamíngjafa séu með D-vítamín-
skort. 

Ekki er enn vitað hver æskilegasti 
dagskammtur D-vítamíns er. Rann-
sóknir undanfarin ár hafa sýnt fram á 
að dagskammtarnir sem mælt hefur 
verið með eru líklegast of lágir því D-
vítamín í blóði við þá skammta er í 
lægri kantinum. Búið er að hækka 
viðmiðunarblóðgildin, en ekki er enn 

nákvæmlega vitað hvert hið æskilega 
blóðgildi er, þ.e. hvaða gildi gefur 
okkur bestu mögulegu áhrifin af D-
vítamíni. Sennilega er það við hærri 
gildi en mælt hefur verið með til 
þessa. Eitt af því sem menn hafa haft 
áhyggjur af varðandi að hækka ráð-
leggingar eru eituráhrif. Þrátt fyrir að 
hópur fræðimanna hafi mælt með 
10-15 sinnum hærri dagskömmtum 
en hafa verið notaðir, hefur ekki ver-
ið tilkynnt um fleiri tilfelli eitrana af 
völdum D-vítamíns og gæti því verið 
að þessar áhyggjur séu óþarfar. Mikil-
vægt er þó að hafa í huga að allt er 
gott í hófi.

Í Bandaríkjunum voru ráðlegg-
ingar um ráðlagðan dagskammt af 
D-vítamíni yfirfarnar og var skammt-
urinn aukinn úr 5 µg/dag (200 ae) 
upp í 15 µg/dag (600 ae) fyrir full-
orðna. Einnig hafa þeir sett efri mörk 
í 100 µg/dag (4000 ae). Við endur-
skoðun íslenskra ráðlegginga um 
neyslu næringarefna árið 2006 var 
ráðlagður dagskammtur af D-víta-

míni fyrir börn og fullorðna ákvarð-
aður 10 µg/dag, en 15 µg/dag fyrir 
einstaklinga 60 ára og eldri. Rann-
sóknir á Íslandi sýna að Íslendingar 
eru ekki nógu duglegir að taka 
D-víta mín og árlega greinast nokkur 

börn með beinkröm. Mikilvægt er að 
upplýsa fólk um mikilvægi D-víta-
míns til að bæta heilsu og vellíðan 
fólks og ráðlagða dagskammta þarf að 
endurskoða. Erlendis er nú verið að 
framkvæma stórar rannsóknir með 

hærri skömmtum og verður fróðlegt 
að sjá hvaða upplýsingum þær skila. 

Höfundur: Guðbjörg Ludvigsdóttir, endur-
hæfingarlæknir á Grensás.

Í febrúar 2010 kom á markað nýr 
próteindrykkur frá MS. Drykkurinn 
hlaut nafnið Hleðsla og var markaðs-
settur sem íþróttadrykkur. Hleðsla 
hefur hlotið góðar viðtökur neyt-
enda. Í upphafi voru tvær bragðteg-
undir á boðstólum, jarðarber og van-
illa, en á vormánuðum 2011 bættist 
við ný bragðtegund með kókos og 
súkkulaði í 250 ml dósum auk þess 
að Hleðsla var einnig kynnt til sög-
unnar í 250 ml fernum, með jarðar-
berjum og léttu karamellubragði.

Umhverfislegur ávinningur
Grunnhráefni Hleðslu er mysupró-
teinþykkni. Þykknið verður til við sí-
un á mysu sem fellur til við ostagerð 
hjá MS á Akureyri. Um 24 milljónir 
lítra af mysu verða til á Akureyri ár-
lega og áður en síun hennar hófst var 
þriðjungur mysunnar nýttur í fóður 
fyrir dýr og annað fór í hafið. My-
supróteinþykknið er nýtt í ýmsar 
vörur, s.s. ost, kotasælu, KEA skyr-
drykk og Hleðslu með góðum ár-

angri. Einnig hefur tilkoma þessarar 
tækni sparað MS Akureyri kaup á 
dýrum hreinsibúnaði fyrir frárennsli.

Mysupróteinþykknið
Við síun mysunnar verða hin verð-

mætu mysuprótein eftir en frá síast 
vatn og mjólkursykur. Mysuprótein-
þykknið er meðhöndlað á mismun-
andi hátt eftir því til hvers þykknið er 
notað. Í þykkni sem notað er til 
framleiðslu á drykkjum eru prótein-
agnirnar hafðar mjög litlar. Þykknið 
hefur því ekki þennan þurra eftir-
keim sem gjarnan má finna við 
neyslu ýmiss konar próteindrykkja.

Gæði mysupróteina
Notkun mysupróteina er algeng hjá 
íþróttafólki. Ástæðan er að þau þykja 
henta sérstaklega vel við uppbygg-
ingu vöðva, hafa hagstæða amínó-
sýrusamsetningu og þykja auðveld í 
meltingu.

Þróun vörunnar
Með hrein mysuprótein í höndunum 
var hafist handa við þróun íþrótta-
drykkjar. Þróunin var unnin í sam-
starfi við íþróttafólk sem strax fékk 
trú á vörunni. Leitast var við að halda 
próteininnihaldi háu og að heildar-
orkumagn færi ekki yfir ákveðin 
mörk. Agavesafi varð fyrir valinu sem 
sætugjafi, en þar sem drykkurinn er 
sýrður þarf einhver sæta að koma á 
móti til að gera drykkinn lystugri. 
Drykkurinn var ekki háhitaður til að 
tryggja ferskleika próteinanna og 
sýrður til að tryggja lengra geymslu-
þol. Lögð var áhersla á að umbúðirn-
ar líktust ekki öðrum mjólkurvörum 
til að undirstrika sérstöðu drykkjar-
ins.

Útflutningur
Varan hefur vakið mikla athygli bæði 
hér heima og á sýningum erlendis. 
Útflutningur til Finnlands er á döf-
inni á allra næstu vikum, en þarlend-
is verður drykkurinn nefndur 
„Renue“. Gangi áætlanir eftir verður 
um verulegt magn að ræða. Tíminn 
verður hins vegar að leiða í ljós hvort 
þær ganga eftir.

Höfundur: Kristín Halldórsdóttir, mjólkur-
fræðingur, starfar sem gæðastjóri hjá MS 
Akureyri, auk vöruþróunar og annarra 
verkefna.

Kristín Halldórsdóttir.

Matvæladagur
MNÍ 2011

Mest selda hrökkbrauðið á Íslandi

Guðbjörg Ludvigsdóttir.

Þróun á próteindrykknum 
Hleðslu hjá MS

Hvað á maður að taka mikið af D-vítamíni?

Matvæladagur
MNÍ 2011

Mjög fáar fæðutegundir innihalda D-vítamín, fyrir utan feitan fisk á borð við lax, síld 
og silung. Ljósmyndari: Sesselja María Sveinsdóttir.

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.
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Næringarrík og bragðgóð súrdeigs-
brauð úr heilkornamjöli
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Gerjaðar eða sýrðar mjólkurvörur 
innihalda í nokkrum mæli mjólkur-
sýrugerla, sem eru taldir stuðla að 
heilbrigðri gerlaflóru í þörmum. Á 
undanförnum árum hafa rutt sér til 
rúms vörur þar sem ákveðnum stofn-
um mjólkursýrugerla hefur verið bætt 
við til að auka heilnæmi varanna og 
flokkast slíkar vörur sem markfæði. 
Sem dæmi um slíkar vörur má nefna 
ab-vöruflokkinn og LGG+. 

Sá sem fyrstur er talinn hafa gert 
sér grein fyrir jákvæðu hlutverki 
mjólkursýrugerla var rússneski nób-
elsverðlaunahafinn Elie Metchnikoff. 
Í upphafi 20. aldarinnar setti hann 
fram kenningu um að mögulegt væri 
að breyta samsetningu gerlaflórunnar 
í þörmunum og skipta út skaðlegum 
gerlum fyrir heilnæma. Taldi hann 
þetta tengjast langlífi og máli sínu til 
stuðnings benti hann á að á sumum 
svæðum í Búlgaríu og Rússlandi þar 
sem neysla sýrðra mjólkurafurða var 
algeng væru íbúar einstaklega langlíf-
ir. 

Mikilvægur hluti 
heilbrigðrar þarmaflóru

Heilsusamleg áhrif mjólkursýrugerla 
á borð við LGG gerilinn (Lactobacil-
lus rhamnosus Gorbach og Goldin) og 
a og b gerlana (Lactobacillus acidophi-
lus og Bifidobacterium bifidum), og 
margra fleiri, koma fyrst og fremst 
fram í þörmunum þar sem þeir eru 
mikilvægur hluti af heilbrigðri þar-
maflóru. Meðal hlutverka þessara 
gerla í þörmunum er gerjun trefja í 
ristli og einnig vernda þeir þarmana 
fyrir sýklum og öðrum óæskilegum 
gerlum. Verndunin felst í því að 
hindra bindingu þessara óæskilegu 
gerla í þörmunum og skapa óæskileg-
ar aðstæður þar fyrir flestar aðrar 
bakteríur, t.d. með lækkun sýrustigs. 
Þessir gerlar þykja einnig hafa jákvæð 
áhrif á slímhúð þarmanna. Auk þess 
hafa vörur eins og LGG+ verið gagn-
legar til að byggja upp heilbrigða 
þarma flóru hjá sjúklingum sem hafa 
verið að taka inn pensillín og önnur 
fúkalyf.

Jákvæð áhrif á 
ónæmiskerfið og fleira

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á 
jákvæð áhrif mjólkursýrugerla á 
ónæmiskerfið. Til dæmis hafa rann-
sóknir sýnt að þeir sem neyta mark-
fæðis á borð við LGG+ eru minna 
kvef- og pestasæknir en aðrir. Þessir 
gerlar virðast einnig geta komið í veg 
fyrir ofnæmisviðbrögð, til dæmis ým-
iss konar fæðuofnæmi og einnig hafa 
sést mjög jákvæð áhrif á exem hjá 
börnum. Mjólkursýrugerlar eru taldir 
hafa góð áhrif á mjólkursykursóþol 
með því að brjóta niður hluta af 
mjólkursykrinum í vörunni sjálfri og 
í þörmunum eftir neyslu vörunnar. 
Ýmislegt fleira má nefna af mögu-
legum jákvæðum eiginleikum mjólk-
ursýrugerla, m.a. jákvæð áhrif á 
Crohn›s sjúkdóm, gigt og verndandi 
áhrif gegn krabbameini í ristli, tann-
skemmdum, þvagfærasýkingum og 
jafnvel kynsjúkdómum. 

Harðgerir gerlastofnar í 
markfæði

Þrátt fyrir að kostir mjólkursýrugerla 
í þörmunum séu ótvíræðir er ekki 
endilega víst að sáning þeirra í mat-
væli bæti endilega gerlaflóru neytand-
ans. Í fyrsta lagi er ekki víst að þeir 
lifi ferðina af í gegnum meltingarveg-
inn til þarmanna, þar sem t.d. maga-
sýrur geta gert útaf við gerlana. Í 
öðru lagi ná þeir ekki alltaf að festast 
við þarmavegginn og geta því skolast 

út með hægðum. Gerlastofnar virðast 
vera mismunandi hvað þetta varðar 
og hafa umfangsmiklar rannsóknir 
leitt til þess að fundist hafa harðgerð-
ari stofnar sem þola ferðina í gegnum 
magann og loða frekar við þarma-
vegginn. Þetta eru síðan þeir gerlar 
sem eru notaðir í afurðir, til dæmis í 
LGG+.

Höfundur: Björn S. Gunnarsson (Ph.D), 
matvæla- og næringarfræðingur hjá 
Mjólkursamsölunni.

Björn S. Gunnarsson.

Heil næmir mjólk ur sýru-
gerl ar í mat vælum
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Heilsa hf sérhæfir sig m.a. í innflutn-
ingi og dreifingu á lífrænum matvör-
um, jurtum, fæðubótarefnum, vist-
vænum snyrtivörum og hreingerning-
arvörum. Þá framleiðir fyrirtækið líf-
rænar vörur og vítamín undir eigin 
vörumerki. Matur er mannsins megin  
tók hús á heilsufólkinu þeim Þórarni, 
Ingu, Hafdísi og Steinunni á dögun-
um.

Örn Svavarsson stofnaði Heilsu 
fyrir tæpum 40 árum og er einn helsti 
frumkvöðull þegar kemur að innflut-
ingi á heilsutengdum matvörum hér á 
landi. Hann seldi fyrirtækið fyrir sex 
árum og er Lyfja nýr eigandi. Fyrir-
tækið flytur í dag inn vörur frá um 60 
fyrirtækjum í Evrópu og Norður Am-
eríku. 

„Við leggjum áherslu á að vera 
með sem mest lífrænt,“ segir Þórarinn 
Þórhallsson framkvæmdastjóri, „og 
erum við með mikið af góðum vöru-
merkjum; ég held að það sé óhætt að 
segja að við séum í fararbroddi þar á 
flestum sviðum.“ Heilsa framleiðir 
síðan lífrænar vörur og vítamín undir 
eigin vörumerki og er einnig með 
mörg af þekktustu vörumerkjum 
heims í bætiefnum.

Vörur frá Heilsu fást í öllum apó-
tekum á landinu, heilsuvöruverslun-
um og í flestum matvöruverslunum. 
Að sögn starfsmanna hjá Heilsu er al-
menningur nú á dögum mun upp-
lýstari en áður um hvað er í boði og 
að lífræn vara sé ekki lengur fyrir sér-
valinn hóp heldur fyrir alla. „Fólk 
kaupir þessa vöru í auknum mæli og 
er meðvitaðra um mikilvægi þess að 
hugsa um næringarefni í matnum. 
Fólk hringir einnig mikið til okkar 
eða sendir okkur tölvupóst og vill fá 
upplýsingar um vörurnar og hvar þær 
eru fáanlegar. Við reynum að svara 

öllum eftir bestu getu og erum ánægð 
með áhuga fólks.“

Hráfæði er á meðal nýjunga hjá 
Heilsu, bæði fullbúnar vörur og eins 
ýmiss konar hráefni úr hráfæði. Hrá-
fæði er búið til á lágu hitastigi og 
inniheldur þannig meira af næringar-
efnum en hefðbundin vara. Lífrænar 
vörur, sem úrval er til af hjá Heilsu, 
eru lausar við aukaefni, eru fram-
leiddar og ræktaðar án skordýraeiturs 
og annarra aukaefni t.d. rotvarnarefna 
og eru þess vegna oft með styttri líf-
tíma en hefðbundnar vörur. Það er 
m.a. einkennandi í dag að fólk kaupir 
meira af hráefni en áður og býr til 
sinn mat frá grunni í staðinn fyrir til-
búinn mat. Þetta er trúlega bæði 
vegna þess að fólk er í síauknum mæli 
að hugsa meira um það sem það lætur 
ofan í sig en eins vegna þess að það 
gefur sér betri tíma en áður til að 
elda, er meira heima og notar þá 
gjarnan gæða hráefni.

Starfsmenn Heilsu benda til dæm-
is á mikilvægi þess að neyta nóg af 
hollri fitu, en því miður borða margir 
of mikið af óhollri fitu. Holl fita 
kemur m.a. úr Extra virgin Ólífu olíu 
og annarri óunninni, kaldpressaðri 

olíu. Það er góð regla að reyna að tak-
marka steikingu á mat og nota frekar 
vandaðar olíur út á matinn eftir að 
hann hefur verið eldaður, sjóða hann 
þá frekar eða láta hann malla á pönnu 
á vægum hita og nota vatn frekar en 
olíur. Ef notaðar eru olíur er nauð-
synlegt að velja þær sem þola hita án 
þess að brenna. „Til að ná fram jafn-
vægi í næringu fyrir meðalmanninn 
er mikilvægt að borða vel úr öllum 
fæðuflokkum og hafa jafnvægi í 
neyslu grænmetis, próteins og fitu 
jafnframt því að stilla neyslu kolvetna 
í hóf. Betra er að orkan komi frekar 
úr fitu en kolvetnum,“ segja starfs-
menn Heilsu að lokum.

Finna má ýmis áhugaverð ráð á 
heimasíðu fyrirtækisins www.heilsa.is 

Kynning

Heilsufólkið frá vinstri. Þórarinn Þórhallsson framkvæmdastjóri, Ingibjörg Óskars-
dóttir sölustjóri, Hafdís B. Guðmundsdóttir vörustjóri, Arnar Gauti Óskarsson, sölu- 
og markaðsfulltrúi og Steinunn Hafsteinsdóttir fræðslufulltrúi.

Heilsa

Vörur boðnar með góðri samvisku

Sjávarskyri, nýrri alíslenskri skyraf-
urð, var um síðustu helgi teflt fram af 
Íslands hálfu í keppni um vænlegastu 
og vistvænustu nýsköpunarhug-
myndina á matvælasviði árið 2011. 
Keppnin heitir Ecotrophelia Europe 
og fór fram í Köln í Þýskalandi en 
hún er liður í hinni risavöxnu Anuga 
matvælasýningu sem nú stendur yfir. 
Þrátt fyrir að sjávarskyrið hafi ekki 

unnið til verðlauna í keppninni vakti 
það mikla athygli, bæði sem frumleg 
afurð og var um leið góð kynning á 
matvælanýsköpun á Íslandi. Sjávar-
skyrið er skemmtileg afurð sem til 
varð í samstarfi fjögurra nema í verk-
efni sem Matís og Nýsköpunarmið-
stöð Íslands stóðu fyrir en efnt var til 
þess í þeim tilgangi að þróa vöru til 
þátttöku fyrir Íslands hönd í áður-
nefndri keppni. Þetta er í fyrsta skipti 
sem Ísland tekur þátt í keppninni.

Þeir sem að þróun sjávarskyrsins 
hafa unnið eru nemarnir Jón Trausti 
Kárason, Kjartan Trauner, Jökull 
Vilhjálmsson og Andri Freyr Þórðar-
son. Í keppninni í Þýskalandi var 
dæmt út frá mörgum þátttum, ekki 
einungis bragði vörunnar heldur 
einnig útliti, vistvænleika, nýsköpun-
argildi, framsetningu kynningar og 
viðskiptaáætlun um framleiðslu og 
markaðssetningu. Þeir fjórmenningar 
koma enda af ólíkum sviðum í námi; 
Jón Trausti er nemi í vélaverkfræði, 
Andri Freyr er nemi í viðskiptafræði, 
Kjartan er nemi í vöruhönnun og 
loks er Jökull nemi í næringarfræði.

Verkefnið fékk styrk frá Nýsköp-
unarsjóði námsmanna og unnu fjór-
menningarnir að því síðastliðið sum-
ar, eins og áður segir. Jón Trausti 
segir þetta hafa verið skemmtilegt 
starf en hvernig kom sú hugmynd til 
að tengja saman sjó og land með 
þessum hætti?

„Í verkefninu beindum við kast-
ljósi okkar að þara og fórum vestur í 

Stykkishólm þar sem mikið fellur til 
af honum í skelvinnslu í Breiðafirði. 
Þarna er þari af tegundinni marín-
kjarni og hann notuðum við sem út-
gangspunkt. Síðan horfðum við til 
skyrsins því það er einkennandi sérís-
lensk vara og við vinnsluna notum 
við lífræna mjólk frá BioBú. Til að 
auka sætubragðið höfðum við sam-
band við býflugnabændur og fengum 
frá þeim lífrænt blómahunang og 
loks notum við íslensk aðalbláber 
sem bæði gefa skyrinu skemmtilegan 
lit og auka enn á hollustuna. Andox-
unareiginleikar bláberja eru vel 
þekktir og úr þaranum fáum við 
bæði steinefni og vítamín, auk an-
doxunarefna. Allt bætist þetta við 
hina miklu hollustu skyrsins og við 

erum mjög ánægðir með útkomuna. 
Til viðbótar við allt þetta má bæta að 
sjávarskyrið inniheldur engan við-
bættan sykur. Það má segja að gæði 
lands og sjávar mætist í þessari vöru 
og það er einmitt lykiláhersla í kynn-
ingu okkar á henni,“ segir Jón 
Trausti en hann og Kjartan Trauner 
fylgdu skyrinu eftir í keppninni í 
Þýskalandi.

Óhætt er að segja að skyrið hafi 
nú þegar fengið mikla og góða kynn-
ingu hér á landi því Matís gaf smakk 
af því á tveimur fjölsóttum sýningum 
nú í haust, fyrst á Íslensku sjávarút-
vegssýningunni í Kópavogi og síðan á 
sýningunni MATUR-INN 2011 á 
Akureyri. Þúsundir gesta gerðu þar 
góðan róm að sjávarskyrinu. 

Sjávarskyr. 

Tveir af fjórum nemum sem unnu að þróun sjávarskyrsins, þeir Kjartan Trauner, 
nemi í vöruhönnun og Jón Trausti Kárason vélaverkfræðinemi. 

Gæði lands og sjávar mætast í nýju sjávarskyri

Bændur í bænum
Lífrænn ferskvörumarkaður

- G
ræ

ni hlekkurinn -

Lífrænt og ljúffengt

Opið alla virka daga frá kl. 12
graenihlekkurinn.is - Nethyl 2c

og netverslun

Grænmeti - Ávextir - Mjólkurvörur
Kornvörur - Kjötvörur
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Kynning

Á hverju ári markaðssetur Mjólkur-
samsalan fjölda nýjunga, bæði í fersk-
um mjólkurvörum og svokölluðum 
birgðavörum, þ.e. ostum og smjöri. 
Nýjungum þessum er yfirleitt vel 
tekið af neytendum, enda reynir 
Mjólkursamsalan ávallt að mæta ósk-
um um hollar og góðar vörur. Að 
sögn Björns S. Gunnarssonar, 
vöruþróunarstjóra MS, fær fyrirtækið 
oft ábendingar um nýjungar frá neyt-
endum og eins það sem betur má fara 
og eru slíkar ábendingar verðmæti 
fyrir fyrirtæki eins og Mjólkursamsöl-
una sem leggur sig fram um að hlusta 
á skoðanir sinna viðskiptavina.

„Við ákváðum að halda fullum 
dampi í þróun, sölu og markaðssetn-
ingu nýrra afurða þegar hrunið varð,“ 
segir Björn, „og tel ég það hafa verið 
gæfuspor, enda hefur þeim nýjung-
um sem við höfum komið með frá 
hruni verið mjög vel tekið, hvort 
heldur sem eru eftirréttir eins og 
ostakökur og desertostar, eða ódýrari 
vörur eins og vörur í Heimilislín-
unni, svo sem Heimilisjógúrt og 
Heimilisgrjónagrautur. Ekki má svo 
gleyma Hleðslunni sem hefur slegið 
algjörlega í gegn, en þar erum við að 
nýta afurð sem fór áður í hafið til að 
gera toppvöru, sem er meira að segja 
að verða útflutningsvara hjá okkur. 
Hleðslan hefur hlotið viðurkenningar 
af ýmsu tagi, vann til verðlauna á 
norrænu mjólkuvörusýningunni í 
Herning í fyrra, fékk nýsköpunar-
verðlaun á sýningunni Matur-inn 
2011 og er nú tilnefnd til Fjöreggs 
MNÍ 2011.“ Að mati Björns eru Ís-
lendingar mjög opnir fyrir nýjungum 
en jafnframt kröfuharðir neytendur, 
sem gerir starfið í vöruþróuninni að 
mikilli en skemmtilegri áskorun. 

Eitt af stærstu áherslumálum MS 
undanfarin misseri hefur verið að 
auka framboð sykurminni mjólkur-
vara í samræmi við óskir neytenda. 
„Sýrðar bragðbættar afurðir eins og 
jógúrt þurfa einhverja sætu til að 
maska súrbragðið og lyfta undir 
bragðið af ávöxtunum sem eru settir í 
þær,“ segir Björn. „Því miður dugar 
sætan í ávöxtunum sjálfum ekki til 
ein og sér til að ná þessum markmið-
um og því þarf líka að bæta við sykri 
eða öðrum sætugjöfum. Undanfarin 
ár höfum við unnið markvisst að því 
að auka hlutfall ávaxta á kostnað syk-
urs og höfum meðal annars kynnt til 
sögunnar Frútínu jógúrt og jógúrt-
drykk þar sem magn ávaxta er 20% 
af heildinni, en magn viðbætts sykurs 
er skert án þess að bæta við sætuefn-
um. KEA skyrdrykkur inniheldur 
einnig meira ávaxtamagn en sam-
bærilegir drykkir og þar er sætt með 
agavesafa sem margir eru hrifnir af,“ 
bætir Björn við. „Ennfremur erum 
við að vinna að endurbótum á Skyr.is 
línunni og þar er meiningin að kynna 
til sögunnar endurbættan Skyr.is 
drykk, sem fellur að skilyrðum hins 

norræna skráargats, en þar er kveðið 
á um minni notkun á sykri, fitu og 
salti í matvæli.“ 

En vöruþróun snýst um fleira en 
að koma með nýjar vörur á markað, 
hún getur einnig snúist um endur-
bætur á núverandi vörum. Undanfar-
in misseri hefur verið unnið að því að 
minnka magn salts í ostum og hefur 
það nú verið jafnt og þétt lækkað og 
nemur lækkunin allt að 20%, að 
sögn Björns. „Einnig höfum við verið 

að kynna til sögunnar nýja fituminni 
osta. Fjörostur sem er aðeins 9% feit-
ur var tilnefndur til Fjöreggs MNÍ í 
fyrra og nú vorum við að markaðs-
setja í samstarfi við KS 17% Sveita-
bita, sem er mjúkur fituminni ostur, 
samsvarar sér í mýkt við hefðbund-
inn 26% ost,“ segir Björn.

Að endingu bendir Björn á að til 
að ná árangri í vöruþróun þurfi gott 
starfsfólk. „Hjá MS starfar vel 
menntað og öflugt fagfólk sem sýnir 

frumkvæði og mikinn áhuga og það 
er lykilatriði þegar kemur að því að 
ná góðum árangri í vöruþróun. Enn-
fremur hafa eigendur fyrirtækisins, 
kúabændur í landinu, alltaf haft mik-
inn áhuga á vöruþróun og stutt vel 
við bakið á starfsfólki fyrirtækisins 
þegar kemur að því að fjárfesta í 
vöruþróun til framtíðar,“ segir Björn 
S. Gunnarsson að lokum. 

Velkomin í 
LIFANDI markað!
Maður Lifandi hefur fengið nýja 
ásýnd og nafn - LIFANDI markaður.

Við seljum eingöngu vörur úr 
góðum hráefnum án óæskilegra  
fyllingar- og aukefna. Lífrænar vörur 
eru að sjálfsögðu í miklum meirihluta.

Komdu og upplifðu allt öðruvísi 
matvöruverslun og veitingastað
fyrir þá sem vilja lifa vel.

www.lifandimarkadur.is 
Borgartúni 24  | Hæðasmára 6 | Hafnarborg

Öflug vöruþróun hjá MS 

Björn S. Gunnarsson.
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Ölgerðin Egill Skallagrímsson hefur 
hafið framleiðslu á þremur nýjum 
gerðum ávaxtasafa undir heitinu 
„Floridana Virkni“. Vegna sérvalinna 
hráefna í hverri tegund er um meiri 
virkni að ræða heldur en tíðkast hef-
ur í öðrum ávaxtasöfum.

„Eitt af markmiðum Ölgerðarinn-
ar er að þróa og selja vöru sem er 
betri fyrir neytandann og Floridana 
Virkni línan fellur mjög vel að því 
markmiði,“ segir Guðni Þór Sigur-
jónsson, matvælafræðingur og 
vöruþróunarstjóri hjá Ölgerðinni. 
Fyrir ári síðan setti Ölgerðin á mark-
að nýja línu í ávaxtasöfum, Floridana 
Virkni. Þá var um tvo safa að ræða, 
annars vegar Einbeitingu og hins 
vegar Yerba Mate ávaxtasafa. Í ágúst 
á þessu ári bættist svo enn ein nýj-
ungin við í línunni en það er Florid-
ana Virkni Andoxun. Andoxunarsaf-
inn inniheldur mikið magn af andox-
unarefnum en þau koma meðal ann-
ars úr bláberjum, kínverskum yum-
berjum, aroniaberjum og fjólublárri 
gulrót. Andoxunarefni vernda frum-
ur líkamans fyrir sindurefnum og 
koma því í veg fyrir skaðleg áhrif 
þeirra. Ýmislegt er talið benda til þess 

að andoxunarefni geti minnkað líkur 
á krabbameini, hjarta- og æðasjúk-
dómum, minnkað hrukkumyndun 
og dregið úr líkum á æðakölkun og 
blóðtappa. 

Katrín Eva Björgvinsdóttir vöru-
merkjastjóri segir að við þróunina á 
Virkni línunni hafi verið lögð áhersla 
á gæði og gott bragð og telur hún   
að það hafi tekist einstaklega vel. 
Ekki er viðbættur sykur, litar- eða 
rotvarnarefni í söfunum. 

Ölgerðin fékk tilnefningu til verð-
launa fyrir Floridana Virkni Einbeit-
ingu í keppninni Beverage Innova-
tion Awards sem haldin var í Wash-
ington í vor í flokknum um besta 
„árveknisdrykkinn“. „Það er mjög 
ánægjulegt að íslenskt fyrirtæki sé til-
nefnt fyrir óáfengan drykk,“ segir 
Guðni en keppendur eru drykkja-
vöruframleiðendur frá hinum ýmsu 
löndum. Floridana Virkni Einbeiting 
er blanda suðrænna ávaxta sem gefur 
safanum sætan keim. Virknin í safan-
um kemur frá þekktum jurtum, t.d. 
guarana, grænum kaffibaunum, gin-
seng og náttúrulegu ginkgo biloba. 
Katrín segir að í rauninni sé um holl-
an orkudrykk að ræða sem sé ekki 

uppfullur af sykri. „Það er hægt að 
sleppa kaffibollanum og fá sér þetta í 
staðinn með góðri samvisku þar sem 
örvunin er jafnari og betri en í kaffi.“ 
Gingko biloba er mögnuð jurt sem 
hefur verið notuð lengi í Austurlönd-
um, bæði sem fæða og lækningajurt, 
hún er talin auka blóðfæði til heila, 
auka einbeitingu og gagnast gegn el-
liglöpum.

Floridana Virkni Yerba Mate er 
blanda sítrusávaxta og trefja. Safinn 
gefur því fyllingu í maga og jafnar 
blóðsykur. Virka jurtin er Yerba 
Mate en hún vex í Suður-Ameríku og 
er í ætt við grænt te. Hún inniheldur 
196 virk efni en til samanburðar 
inniheldur grænt te 144 virk efni. 
Katrín segir að nota megi drykkinn 
sem „millimáltíð“ þar sem hann er 
með trefjum, hraðar brennslu og eyk-
ur um leið orku. Þessi safi þykir góð-
ur kostur fyrir fólk sem stundar lík-
amsrækt.

Eins og áður segir þá er Floridana 
Virkni Andoxun blanda ýmissa berja, 
sem flest hafa verið kölluð „súper-

ávextir“ vegna andoxunareiginleika 
þeirra, eplasafa og fjólublárri gulrót. 
Hver flaska inniheldur 231 mg af an-
doxunarefnum en best er að neyta 
þeirra efna úr fæðunni svo upptaka 
þeirra sé sem best. Sindurefni geta 
m.a. sest í líkamann vegna mengunar 
og streitu. „Bláber eru okkur Íslend-
ingum vel kunn,“ segir Guðni, „en 
þau innihalda mjög hátt hlutfall an-
doxunarefna en þau gefa berjunum 
meðal annars þennan sterka, ein-
kennandi lit. Þarna eru einnig ber 
sem lítið hafa sést hérlendis en öll 
hafa þau mikla virkni en þar ber helst 
að nefna kínversk Yum ber. Það eru 
mögnuð ber sem koma úr fjallshlíð-
um sunnan Shanghai, þau hafa verið 
ræktuð í yfir 5000 ár og er þeirra get-
ið í kínverskum þjóðsögum og ljóð-
um fyrir lækningamátt. Granatepli 

eru einnig í safanum en hugsanlegt er 
talið að granatepli geti minnkað 
blóðþrýsting og hjálpað til við draga 
úr fitu á magasvæði.“

Við hönnun á umbúðunum var 
ákveðið að hafa þær stílhreinar og 
einfaldar. Flöskurnar eru þær sömu 
og tilheyra Floridana línunni. Mið-
inn er hvítur og aðgreiningin á hverj-
um safa fyrir sig er gerður með lituð-
um borða og myndum af þeim jurt-
um eða berjum sem draga á fram 
hverju sinni. „Þetta er framandi jurt,“ 
segir Katrín, „og þess vegna var þetta 
heiti valið á safann. Hvað varðar fleiri 
tegundir í línunni segir Guðni: „Við 
erum alltaf að reyna að hugsa út fyrir 
boxið og sjá hvar við getum komið 
með nýjungar, enda er fyrirtækið 
leiðandi í vöruþróun á drykkjamark-
aði í dag.“

·        ·   

Saltfiskurinn frá Ekta fiski 
er unninn með gömlu 
íslensku handbragði og er 
án allra aukefna.

Sérútvatnaði saltfiskurinn er 
sérstaklega hentugur í seiðandi 
saltfiskrétti og fæst í verslunum 
um allt land.

Hafðu samband!

Þessi gamli góði

466 1016
www.ektafiskur.is
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VACUUM PÖKKUNARVÉLAR 
TIL SÖLU

Katrín Eva Björgvinsdóttir vörumerkjastjóri og Guðni Þór Sigurjónsson, matvælafræð-
ingur og vöruþróunarstjóri hjá Ölgerðinni. 

Ölgerðin

Ávaxtasafi með meiri virkni

Græni hlekkurinn

Lífrænt ræktaðar vörur
Græni hlekkurinn er sölu- og dreif-
ingarfyrirtæki með grænmeti sem er 
ræktað hér á landi og einnig innflutt 
grænmeti og ávexti. Þá rekur fyrir-
tækið grænmetismarkaðinn „Bændur 
í bænum“ og netverslunina „Græn-
meti í áskrift“ en allar afurðir eru líf-
rænt ræktaðar. 

Þórður G. Halldórsson og Karól-
ína Gunnarsdóttir, bændur að Akri í 
Laugarási, stofnuðu fyrirtækið árið 
2002 til að sérhæfa sig í dreifingu á 
lífrænum afurðum en þeim fannst 
m.a. að aðgangur og gæði til neyt-
enda væru ekki ásættanleg, vitund 
um lífrænar vörur og lífrænar hug-
sjónir væru á byrjunarstigi og að þau 
markaðsöfl sem voru til staðar væru 
ekki að sinna kynningarstarfi á þess-
ari gæðavöru sem skildi.

Farið var að dreifa lífrænum af-
urðum frá Akri og varð þróunin að 
Þórður og starfsfólk hans fór að sjá 
um dreifingu fyrir fleiri innlenda 
framleiðendur og þá fyrst og fremst 
garðyrkjustöðina að Sólheimum og 
garðyrkjustöð Náttúrulækninga-
félagsins í Hveragerði þar sem lífræn-
ar vörur eru líka ræktaðar. Afurðirnar 
er að finna í flestum stórmörkuðum 
en einnig í heilsuverslunum og öðr-
um verslunum.

Græni hlekkurinn er með net-
verslun sem kallast „Grænmeti í 
áskrift“ sem finna má á vefsíðu fyrir-
tækisins, www.graenihlekkurinn.is 
sem selur beint til neytenda. „Við 
byrjuðum með það fyrirkomulag eig-
inlega strax á fyrstu árunum á Akri 
en þá voru ekki margar verslanir sem 
höfðu áhuga á að selja lífrænt ræktað-

ar vörur. Við fórum því að selja 
grænmetiskassa beint til neytenda í 
staðinn fyrir að fara hefðbundna leið 
í gegnum dreifingarfyrirtæki. Hag-
kaup var svo fyrsti stórmarkaðurinn 
sem opnaði fyrir okkar afurðir og þá 
fóru hjólin að snúast annars staðar og 
í dag er netverslunin lítill hluti af 
veltunni eða um 10%. Úrvalið í net-
versluninni er nú orðið ansi breitt en 
þar er að finna fyrir utan ferskvöruna 
ýmsar þurrvörur eins og mjöl, mjók-
urvörur og ýmislegt annað.“

Græni hlekkurinn flytur inn 
grænmeti og ávexti en byrjað var á 
því á sínum tíma til að auka úrvalið í 
netversluninni. „Okkur fannst ekki 
spennandi það sem boðið var upp á 
hér á landi og vildum auka úrvalið. 
Við fundum heildsölufyrirtæki í Hol-
landi sem verslar eingöngu með líf-
rænar vörur og er með góð tengsl út 

um allan heim við framleiðendur og 
sölufyrirtæki svo sem í þriðja heimin-
um.“

Þess má geta að hollenska fyrir-
tækið var einn af upphafsaðilum 
Nature and More staðlinum, www.
natureandmore.com, en um er að 
ræða gæðakerfi sem gerir það að 
verkum að neytendur geta látið 
bændur í hinum ýmsu löndum vita 
hvað þeim finnst um vöruna þeirra. 
Þá felst í staðlinum að eftirlit er haft 
með gæðum vörunnar sem og hvern-
ig aðstæður verkamanna eru á þeim 
stöðum þar sem varan er ræktuð.

Græni hlekkurinn rekur svo 
markaðinn „Bændur í bænum“ að 
Nethyl 2c í Reykjavík en þar er seld 
sama vara og seld er í netversluninni 
og meira til svo sem kæli- og frysti-
vara. Sú vara er lífræn eins og annað 
sem tengist Græna hlekknum.

Allar afurðir Græna hlekksins eru lífrænt ræktaðar.
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Kynning

Ferskar kjötvörur hafa fyrst fyrirtækja 
á Íslandi framleitt saltkjöt með skertu 
saltinnihaldi og munar þar um 45%. 
Við verkun kjötsins er notaður salt-
skerðir á móti salti án þess að það 
komi niður á bragðgæðum.

Mikil saltneysla er slæm fyrir 
heilsuna og sumum er ráðlagt að 
minnka verulega við sig saltneyslu. 
Salt er okkur þó nauðsynlegt fyrir 
eðlilega líkamsstarfsemi og ráðleggur 
Landlæknisembættið að dagleg salt-
neysla kvenna sé undir 6 grömmum 
og karla undir 7 grömmum. Ferskar 
kjötvörur framleiða saltkjöt með 
skertu saltinnihaldi: Í því er 45% 

minna salt en verið hefur en sama 
bragð. 

„Mikil saltneysla hefur takmörkuð 
áhrif á ungt fólk en um leið og mað-
ur fer að telja árin fer mikil saltneysla 
að hafa áhrif á líðan og heilsu fólks,“ 
segir Leifur Þórsson, framkvæmda-
stjóri hjá Ferskum kjötvörum. Hár 
blóðþrýstingur getur fylgt ofneyslu á 
salti og síðan hætta á heilablóðfalli 
eða hjartaáfalli; hér á landi deyja ár-
lega hundruð Íslendinga úr hjarta- og 
æðasjúkdómum. Þess má geta að 
heilbrigðisyfirvöld í Bandaríkjunum, 
Bretlandi og Finnlandi hafa varað við 
ofneyslu salts og bent á að það sé eitt 

af stóru áhættuþáttunum hvað heils-
una varðar.

Salt er í rauninni natríumklóríð 
(NaCl) en hjá Ferskum kjötvörum er 
búið að taka hluta af natríum og er í 
nýju framleiðslunni um að ræða kalí-
umklóríð (KCl) til að lækka áhrifa-
valdinn sem tengist til dæmis háum 
blóðþrýstingi. Jurtaprótín og rósmar-
ín eru í nýju blöndunni og vegur það 
upp á móti bragðáhrifunum af kalí-
umklóríði. Þar með næst sama bragð 
og er af „venjulegu“ saltkjöti.

„Auðvitað er alltaf verið að leita 
að nýjum leiðum í framleiðslunni og 
það er gríðarlegur kostur ef hægt er 
að framleiða vöru með sömu eigin-
leikum og sama bragði en með 
minna af natríumklóríði sem er betra 
fyrir heilsu fólks. Í fyrsta skipti er 

kominn valkostur fyrir fólk sem er að 
draga úr saltneyslu eða á samkvæmt 
læknisráði að borða minna af salti.“

Leifur segist vona að ungt fólk fari 
að borða meira af saltkjöti sem og 
þeir sem hafa sneitt hjá því að borða 
saltkjöt vegna hins háa saltmagns. 
„Fólk getur leyft sér að fá sér saltkjöt 
vitandi að það er 45% minna salt í 
því en áður.“

Þá framleiðir fyrirtækið hamborg-
arhrygg sömuleiðis með skertu salt-
innihaldi þannig að ekki þarf að for-
sjóða hrygginn til að ná úr honum 
saltinu áður en hann er settur í ofn-
inn.

„Við viljum leggja okkar af mörk-
um og bjóða vörur með minna salti. 
Á teikniborðinu eru fleiri vörur 
byggðar á þessari útfærslu.“

Leifur Þórsson. „Auðvitað er alltaf verið að leita að nýjum leiðum í framleiðslunni og 
það er gríðarlegur kostur ef hægt er að framleiða vöru með sömu eiginleikum og sama 
bragði en með minna af salti sem er betra fyrir heilsu fólks.“

Ferskar kjötvörur

Saltkjöt með skertu saltinnihaldi

Ostarnir fengu 
ótrúlegar móttökur

- segir Ólafur M. Magnússon, framkvæmdastjóri hjá Kú
Ostarnir frá mjólkurvinnslunni Kú 
hafa svo sannarlega slegið í gegn hjá 
íslenskum neytendum á þeim tíu 
mánuðum sem liðnir eru frá því þeir 
komu fyrst á markað í desember í 
fyrra. Til þessa hefur ostagerðin hjá 
Kú einskorðast við tvær tegundir af 
mygluostum, hvítmygluostinn Ljúf-
ling og Öðling, sem er blanda af 
hvít- og blámygluosti. Á næstunni er 
von á þriðja ostinum, Glaðningi sem 
verið hefur í þróun undanfarna mán-
uði. 

 „Það hefur verið jöfn og sígandi 
lukka í framleiðslunni okkar og frá 
byrjun hefur eftirspurnin alltaf verið 
heldur meiri en það sem við höfum 
náð að framleiða á hverjum tíma,“ 
segir Ólafur M. Magnússon, fram-
kvæmdastjóri hjá Kú. Að hans sögn 
selst nú álíka mikið af ostunum á 
einni viku og seldist á mánuði í byrj-
un. „Það er augljóst að ostarnir falla 
Íslendingum vel í geð og það má 
segja að mótttökur neytenda hafi far-
ið fram úr okkar villtustu draumum.“

Þegar Ólafur er inntur eftir skýr-
ingu á þessum góðu viðtökum segir 
hann ostana framleidda samkvæmt 
franskri ostagerðarhefð þar sem ost-
urinn er mjúkur og það kunni Ís-
lendingar vel að meta. Íslensk osta-
gerð hafi hins vegar verið að færast 
meira í átt til þýskrar ostagerðar á 

undanförnum árum sem byggi á því 
að ostarnir séu stífari í sér og harðari 
en nýju ostarnir frá Kú. Þeir séu því 
augljóslega vel þegin viðbót á mark-
aðinn hér.

Nýi osturinn Glaðningur verður 
blanda af rauð- og hvítmygluosti og 
með aðra byggingu og eiginleika en 
hinir ostarnir frá Kú sem voru þróað-
ir í samvinnu við danska ostagerða-
meistara. Ólafur segir rauðmygluosta 
þekkta erlendis þótt þeir hafi ekki 
verið á markaði hér til þessa. „Við er-
um ekki með neina beina fyrirmynd 
af Glaðningi því að þróun hans er að 
mestu leyti í höndum okkar sjálfra. 
Hann verður aðeins frábrugðinn öðr-
um rauðmygluostum því hann verð-
ur blanda af hvít- og rauðmyglu sem 
tryggir ákveðna mýkt,“ segir Ólafur. 

Vörumerkið Kú, sem er hannað af 
Erni Smára Gíslasyni teiknara, fékk 
nýlega viðurkenningu sem eitt best 

hannaða vörumerkið í árlegri alþjóð-
legri samkeppni á vegum Wolda 
(World Logo Design Annual). Alls 
bárust um 1400 vörumerki í sam-
keppnina en þar af voru 200 merki 
valin úr og af þeim fékk vörumerkið 
KÚ viðurkenninguna Best of Nation. 
Þetta er þriðja merkið eftir Örn 
Smára sem Wolda velur Best of Na-
tion, en fyrri tvö merkin eru Mjólka 
2006 og Matur Englanna 2007. „Við 
erum mjög stolt af þeirri viðurkenn-
ingu sem merkið okkar fékk en við 
höfum í mörg ár átt farsælt samstarf 
við Örn Smára sem er einn fremsti 
hönnuður landsins þegar kemur að 
matvælaumbúðum. Um það vitna 
ýmsar viðurkenningar sem hann hef-
ur fengið,“ segir Ólafur M. Magnús-
son.

Ólafur með ostana sem slegið hafa svo rækilega í gegn hjá íslenskum neytendum 
undanfarið. Innan tíðar er von á þriðja ostinum frá Kú. 

Vörumerkið Kú, sem er hannað af Erni 
Smára Gíslasyni, fékk nýlega viðurkenn-
ingu í alþjóðlegri vörumerkjasamkeppni.
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Kornrækt hófst á jörðinni Þorvalseyri 
fyrir um hálfri öld og í dag er þar 
ræktað korn sem er nýtt bæði sem 
fóður og til manneldis. Engin hjálp-
arefni eru notuð við ræktunina og er 
notaður um helmingi minni áburður 
heldur en víðast hvar erlendis.

Eggert Ólafsson, bóndi að Þor-
valdseyri, hóf að rækta korn árið 
1960. Hann vann að stofnun korn-
ræktarfélags undir Eyjafjöllum sem 
starfaði í mörg ár og hóf félagsræktun 
á korni á Skógasandi. 

„Strax á fyrstu árunum ráku menn 
sig á að þau afbrigði sem voru ræktuð 
hentuðu illa,“ segir Ólafur Eggerts-
son, bóndi að Þorvaldseyri og sonur 
Eggerts Ólafssonar, en tilraunaræktun 
hefur einnig verið stunduð þar í ára-
tugi af Rannsóknarstofnun landbún-
aðarins og síðar Landbúnaðarháskól-
anum.

„Komin eru fram afbrigði sem 
henta íslenskum aðstæðum sem gerir 
kornræktina öruggari. Kornið var á 
árum áður fyrst og fremst notað sem 
dýrafóður, bæði fyrir kýr og svín. 
Korn til manneldis hefur verið ræktað 
síðustu ár.“

Ólafur segir að engin hjálparefni, 
svo sem lyf gegn skordýrum og ill-
gresi, séu notuð við ræktunina og 
bendir á að varan sé þá væntanlega 
heilnæmari og hollari heldur en ella. 
Þá er notaður um helmingi minni 
áburður við ræktun heldur en víða er-
lendis. 

Ólafur segir aðallega tvær til þrjár 
byggtegundir hafa verið ræktaðar síð-
ustu ár en þær hafa reynst sérstaklega 
vel. Þá tekur hann fram að oft komi 
fram ný afbrigði sem prófuð eru. 

„Fljótþroska yrki eru notuð sem 
þurfa styttra sumar og þroska fræ 
snemma. Það skiptir máli þar sem 
sumarið hér er styttra en t.d. á megin-
landi Evrópu.“ 

Ólafur segir að lögð sé áhersla á að 
rækta nóg af matkorni enda fari 
markaður fyrir slíkt vaxandi. „Bygg-
mjölið hefur mikið verið notað í 
bakstur og margir bakarar kaupa það. 
Svo er það þessi nýja afurð sem kom á 

markaðinn í sumar, morgunkorn sem 
kallast Byggi, sem er framleitt hjá fyr-
irtækinu Árla í Borgarnesi. Salan hef-
ur gengið vel, þetta er áhugaverð 
framleiðsla og er Árla að þreifa sig 
áfram með fleiri tegundir af morgun-
korni úr korninu sem við ræktum.“

Ólafur segir að Ísland bjóði upp á 
mikla möguleika í þá átt að framleiða 
bygg og hveiti til manneldis í fram-
tíðinni. „Tilraunir eru í gangi með 
hveitirækt. Á Íslandi er nóg til af 
góðu ræktunarlandi og tæknikunn-
átta og verkþekking öll í jarðrækt er 
komin á gott plan.“

Kynning

Hjá heildsölunni Arka-heilsuvörum 
er lögð áhersla á innflutning og sölu 
á lífrænum og aukaefnalausum 
vörum. Þar á meðal eru drykkir frá 
The Berry Company.

„Við skilgreinum fyrirtækið sem 
heilsuvörufyrirtæki,“ segir Þóra Dag-
finnsdóttir framkvæmdastjóri en um 
helmingur varanna sem Arka flytur 
inn eru lífrænar. „Flest vörunúmerin 
hjá okkur eru frá danska fyrirtækinu 
Urtekram sem er stærsta fyrirtækið á 
Norðurlöndunum sem framleiðir líf-
rænar vörur.“ Þar má nefna matvör-
ur, snyrtivörur og hreinlætisvörur. 

„Þá erum við með vörur frá Lima 
sem er 55 ára gamalt frumkvöðlafyr-
irtæki.“ Lima hefur allan þennan 
tíma verið í forystu fyrir lífrænar 
matvörur úr jurtaríkinu og hefur 
framleiðsla fyrirtækisins alltaf mætt 
ströngum kröfum um næringarinni-
hald. Þess má geta að framleiðslan 
þarf að standast strangar gæðakröfur 
fyrirtækisins þar sem gerðar eru rúm-
lega 16.000 prófanir á hverju ári á 
þeirra eigin rannsóknarstofu. Á með-
al vara frá því fyrirtæki má nefna 
hrísmjólk, sojamjólk, haframjólk og 
hrískökur.

„Það sem er mikilvægast eru vörur 
fyrir fólk sem er með sérþarfir eins og 
mjólkuróþol og glútenóþol en við er-
um með nokkuð af glútenlausum 
vörum og við flytjum inn tamari sem 

er sojasósa sem ekkert hveiti er í en 
fólk með glútenóþol má ekki neyta 
hveitis. Svo erum við með vörur fyrir 
fólk sem er með ofnæmi fyrir mjólk 
svo sem hrísmjólk og haframjólk.“ 
Einnig má nefna belgískt súkkulaði 
frá fyrirtækinu Klingele og má þar 
nefna þrjár gerðir: Sykurlaust, mjólk-
ur- og glútenlaust og lífrænt.

Arka flytur inn og selur smoothie-
drykki frá Smoove en um er að ræða 
ávaxtadrykki þar sem blandað er 
saman ávöxtum og berjum. Drykk-
irnir þykja saðsamir en um þriðjung-
ur innihaldsins eru pressaðir ávextir. 
Drykkirnir eru hreinir og án allra 
aukefna, svo sem rotvarnar- og litar-
efna, og eru án viðbætts sykurs.

„Drykkirnir frá The Berry Comp-
any hafa slegið í gegn,“ segir Þóra. 
„Þetta eru berjadrykkir úr „ofurfæði“, 
fullir af andoxunarefnum.“ Engin 
aukefni eða viðbættur sykur eru í 
drykkjunum. Arka flytur inn sex teg-
undir af þessum drykkjum: Goji-
berjadrykk, acaiberjadrykk, gran-
ateplasafa, bláberjasafa, superberry úr 
dökkum berjum og superberry rauð-
an drykk úr rauðum berjum.

Gojiber, sem hafa verið notuð til 
lækninga í árþúsundir, eru sögð vera 
ein hollasta fæða sem völ er á en 
berin eru full af vítamínum og an-
doxunarefnum sem sögð eru m.a. 
vinna á móti hrörnun líkamans. 

Acai-ber eru einnig full af andoxun-
arefnum, amínósýrum og nauðsyn-
legum fitusýrum. Þau eru talin auka 
orku og fitubrennslu, bæta svefn og 
efla ónæmiskerfið. Bláber eru full af 
andoxunarefnum. Superberry blár og 
superberry rauður innihalda hollar 
berjablöndur.

„Fljótlega munum við setja á 
markað kókosvatn sem í raun eru 
náttúrulegir orkudrykkir og munu 
þeir fást í nokkrum bragðtegundum.“

Þóra Dagfinnsdóttir. „Það sem er mikil-
vægast eru vörur fyrir fólk sem er með 
sérþarfir eins og mjólkuróþol og glútenó-
þol.“

Arka

Áhersla lögð á lífrænar vörur

Salka hefur gefið út bókina Hollt 
nesti heiman að. Þar er lögð áhersla á 
fjölbreyttar og einfaldar uppskriftir 
fyrir alla aldurshópa.

Sigurveig Káradóttir, Margrét 
Gylfadóttir og Sigurrós Pálsdóttir 
eiga börn í grunnskóla og fannst 
maturinn, sem er í boði í skólum 
borgarinnar ekki spennandi. „Okkur 
leist ekkert á matinn sem verið er að 
bjóða upp á,“ segir Sigurveig. „Okk-
ur finnst börnunum vera boðið upp á 
of mikið af unnum kjötvörum og 
forelduðum matvælum sem oft og 
tíðum innihalda mikið magn salts og 

annarra óæskilegra efna. Tíminn, 
sem þau fá til að fara í matarröðina 
og borða, er líka allt of stuttur.“

Þá segir Sigurveig að fólki skorti 
oft hugmyndir um hvað það geti sent 
börnin með í nesti. 

„Við höfum verið að skoða það 
sem er verið að bjóða upp á í skóla-
mötuneytum og bókin kom í fram-
haldi af því samstarfi okkar. Við höf-
um allar áhuga á mat og hollu mat-
aræði og leggjum áherslu á uppskrift-
ir að hollum og góðum réttum. Eng-
inn sykur eða hvítt hveiti er í upp-
skriftunum heldur spelt og gróft 
mjöl. Við leggjum áherslu á að mat-
urinn sé ferskur og eldaður frá 
grunni, fjölbreyttur og einfaldur 
þannig að fólk sé ekkert að flækja 
þetta of mikið. Flest má einnig frysta 
í smærri skömmtum þannig að það 
sé fljótlegt að grípa með í nestið.“

Það er sem sé ekki eingöngu lögð 
áhersla á holl brauð og hollt álegg 
heldur er líka um að ræða uppskriftir 

að góðum grænmetisréttum, bauna-
réttum, kjötréttum, fiskréttum og 
ýmsu fleira góðgæti og eru uppskrift-
irnar ætlaðar bæði börnum og full-
orðnum. „Fullorðna fólkið og ung-
lingarnar ættu að taka sér börnin til 
fyrirmyndar og vera duglegra að taka 
með sér nesti í vinnuna og skólann. 
Það er allt of algengt að fólk grípi 
með sér skyndilausnir á hlaupum í 
stað þess að taka með sér bragðgott 
nesti heiman að sem er bæði hollari 
og ódýrari kostur.“

Á meðal uppskrifta má nefna la-
sagna, kjötbollur, fiskibollur, pastasa-
löt, baunabuff, vefjur og holla kan-
ilsnúða.

Alls eru uppskriftirnar um 70 tals-
ins og að auki er í bókinni skemmti-
legur kafli um lautarferðir.

Uppskriftunum fylgja svo áhuga-
verðir fróðleiksmolar sem tengjast 
hráefnunum og eins eru ýmis ráð 
sem gott er að hafa í huga við nestis-
gerðina.

Hollt nesti heiman að. „Enginn sykur 
eða hvítt hveiti er í uppskriftunum 
heldur spelt og gróft mjöl. Við leggjum 
áherslu á að maturinn sé ferskur og eld-
aður frá grunni, fjölbreyttur og einfaldur 
þannig að fólk sé ekkert að flækja þetta of 
mikið.“

Hollt nesti heiman að

Fjölbreyttar og einfaldar uppskriftir

Þorvaldseyri

Morgunkorn úr íslensku byggi

Ólafur Eggertsson. „Byggmjölið hefur mikið verið notað í bakstur og margir bakarar 
kaupa það. Svo er það þessi nýja afurð sem kom á markaðinn í sumar, morgunkorn 
sem kallast Byggi, sem er framleitt hjá fyrirtækinu Árla í Borgarnesi.“
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Maður Lifandi breytti nýverið um 
ásýnd og nafn og heitir nú LIFANDI 
markaður. Í LIFANDI markaði er 
sem fyrr bæði verslun og veitinga-
staður sem selja góðar og nærandi 
vörur og veitingar. Við tókum Arn-
dísi Thorarensen, framkvæmdastjóra, 
tali til að forvitnast meira um hvað 
LIFANDI markaður stendur fyrir.

Öðruvísi verslun
Ástæðan fyrir breytingunum var að 
við vildum stimpla okkur inn sem 
valkost á matvörumarkaði þar sem 
fólk gæti gert heimilisinnkaupin án 
þess að þurfa að rýna í innihaldslýs-
ingar, vilji það sneiða hjá lélegum 
hráefnum og óæskilegum efnum. Ís-
lendingar þekkja slíkar verslanir er-
lendis frá og hefur verið mikið í um-
ræðunni að slíkan valkost vanti hér á 
landi. 

Fyrir hverja er verslun 
LIFANDI markaðar?

LIFANDI markaður er verslun fyrir 
þá sem eru meðvitaðir um mikilvægi 
þess að velja næringarríkar matvörur 
sem stuðla að góðri heilsu og vellíð-
an, hreinlætis- og snyrtivörur án 
kemískra efna, gefa náttúrulegum 
lausnum tækifæri við ýmsum kvillum 
og óþægindum, einstaklinga sem vilja 
fá ráðgjöf um hvaða fæðubótarefni 
henti þeim sem viðbót við fjölbreytt 
fæði og foreldra sem vilja kaupa það 
besta og hreinasta fyrir börnin sín.

Innkaupin í einni ferð - líf-
rænt alltaf fyrsti kostur

Til að fólk geti gert innkaupin í einni 

ferð breikkuðum við vöruúrvalið 
töluvert – sérstaklega í ferskvöru – og 
er stærstur hluti þess lífrænt vottaður, 
enda er á bak við þá vottun trygging 

fyrir því að hráefnið var ræktað og 
varan framleidd án skaðlegra efna. 
Loforð okkar til viðskiptavinanna er 
að þeir þurfi ekki að rýna í innihalds-

lýsingar til að ganga úr skugga um að 
vörurnar innihaldi ekki óæskileg fyll-
ingar og aukefni því við höfum þegar 
séð um það. 

Hollir og góðir réttir á 
veitingastaðnum

Við erum mjög stolt af veitingastaðn-
um okkar. Þar bjóðum við upp á úr-
val ljúffengra og næringarríkra rétta, 
ásamt súpu- og salatbar. Á Orku-
barnum fást þeytingar, nýkreistir saf-
ar og engifer- og hveitgrasskot sem 
eru stútfull af góðri orku og næringu. 
Allt sem boðið er upp á á veitinga-
staðnum er eldað frá grunni úr heil-
næmum hráefnum, þ.m.t. sósur. Eld-
húsið notar aldrei neitt „hvítt“ og þar 
er hvorki til panna né djúpsteikingar-
pottur því maturinn er eldaður á 
þann hátt að hann sé sem hollastur 
og næringarríkastur.

Er eitthvað sem þú vilt segja að 
lokum? „Helst það að okkar reynda 

starfsfólk er boðið og búið að aðstoða 
viðskiptavinina við að velja réttu vör-
urnar og tileinka sér heilbrigðan lífs-
stíl. Við hvetjum þá sem finnst fram-
andi að ganga inn í verslun eins og 
LIFANDI markað að leita aðstoðar 
hjá starfsfólkinu.“

„Á markaðinn hafa á undanförnum 
árum komið ýmsar nýjungar sem 
falla vel að íslenskri matarhefð. Okk-
ar krafa er að vörur fyrirtækisins verði 
að vera uppbyggandi fyrir líkama og 
sál og skapa gleði og stuðla að mann-
rækt í matargerð,“ segir Sigfríð Þóris-
dóttir framkvæmdastjóri Pottagaldra 
í Kópavogi.

„Pottagaldrar sérhæfa sig í krydd-
blöndum, kryddolíum og kryddiðn-
aði almennt til að stuðla að fjöl-
breytni og hollustu í matargerð 
heimilanna. Pottagaldrar framleiða 
um 30 tegundir kryddblanda og 35 
tegundir af almennu kryddi í þremur 
stærðum, fyrir neytendur, veitinga-
hús og mötuneyti. Auk þess fram-

leiða Pottagaldrar nokkrar gerðir af 
grill- og kryddolíum. Vörur Potta-
galdra fyrir neytendur fást í öllum 
helstu matvöruverslunum landsins,“ 
segir framkvæmdastjórinn – og bætir 
við að jafn stígandi hafi verið í starf-
semi fyrirtækisins undanfarin ár. 

Fjöreggið 2003
Fyrir nokkrum árum veitti Matvæla- 
og næringarfræðafélag Íslands Potta-
göldrum Fjöreggið fyrir lofsvert 
framtak á matvælasviði. Dómnefndin 
varð einhuga um að Pottagaldrar ehf. 
skyldu hljóta verðlaunin fyrir sér-
stöðu á íslenskum matvælamarkað. 
Fyrirtækið byði fjölbreytt úrvali af 
kryddi og væri hugmyndaríkt í vöru-
heitum og markaðsfærslu. 

„Fyrirtækið hefur sýnt frumleika, 
þrautseigju í samkeppni og verið 
brautryðjandi á sínu sviði hérlendis. 
Það hefur oft farið nýstárlegar leiðir 
og hvatt neytendur til að matreiða 
skemmtilegan og hollan mat. Fyrir-
tækið hefur stuðlað að því að neyt-
endur geti stjórnað betur eigin salt-

notkun með því að hafa kryddblönd-
ur án salts í grænum umbúðum og 
kryddblöndur með salti í gulum um-
búðum. Einnig má þess geta að salt-
ið, sem fyrirtækið notar, inniheldur 
60% minna natríum en venjulegt 
salt,” sagði dómnefndin. 

Fyrirtækið hefur um árabil gefið 
út Galdrabók Pottagaldra, þar sem 
blandað er saman uppskriftum heil-
ræðum og fróðleik sem eykur ánægju 
við eldamennskuna.

Kynning

Öryggis-, heilbrigðis- og umhverfis-
mál eru mikilvægir þættir í rekstri 
allra fyrirtækja og sífellt meiri áhersla 
er lögð á, af hálfu löggjafa, opinbers 
eftirlits og viðskiptavina, að fyrirtæki 
sinni þessum málum vel. Verkís býð-
ur matvælafyrirtækjum fjölbreytta 
þjónustu á þessu sviði, sérsniðna að 
þörfum hvers og eins.

Öryggi og heilbrigði á vinnu-
stað – góð fjárfesting fyrir 

matvælaiðnaðinn
Mikið hefur áunnist í vinnuverndar-
málum á síðustu árum. Banaslysum 
og alvarlegum slysum hefur fækkað 
og ljóst er að unnt er að koma í veg 
fyrir slys með markvissri fræðslu og 
þjálfun. En betur má ef duga skal, 
því slysin gera boð á undan sér!

Koma má auga á hættu á slysum 
með því að fara kerfisbundið yfir og 
meta alla áhættuþætti í vinnuum-
hverfinu. Það er kallað áhættumat 
starfa og er ásamt áætlun um 
heilsuvernd og forvarnir, hluti af 
öryggis- og heilbrigðisáætlun 
vinnustaða, sem gerð er krafa um í 
vinnuverndarlöggjöfinni.

Ávinningur af öflugu vinnuvernd-
arstarfi er m.a.:

• Færri vinnuslys og óhöpp
• Minni veikindafjarvistir
• Færri atvinnusjúkdómar
• Minni starfsmannavelta
• Aukin afköst og gæði
• Ánægðara starfsfólk
• Sparnaður og betri þjónusta
Virkt og öflugt vinnuverndarstarf 

er góð leið til að ná markmiðinu 
„heil heim að vinnudegi loknum.“

Verkís býður m.a. úttektir á 
vinnuumhverfi með tillögum að úr-
bótum, aðstoð við að koma skipulagi 
á vinnuverndarmálin, gerð viðbragð-
sáætlana, kynningar og fræðslu um 
vinnuvernd.

Úrgangur
Sveitarfélög leggja í auknum mæli 
áherslu á að fyrirtæki og einstaklingar 
skili sorpi flokkuðu til förgunar og 
áhersla á endurnýtingu hefur aukist. 
Sparnaði má m.a. ná fram með því 
að draga úr magni úrgangs, flokka 
hann og endurnýta.

Verkís býður matvælafyrirtækjum 
fjölbreytta ráðgjöf sem miðar að því 
að draga úr sorpi og getur falið í sér 
þarfagreiningu á aðföngum, úttekt á 
vinnuferlum, ráðgjöf við flokkun auk 
fræðslu og kynninga um sorpmál og 
endurvinnslu.

Mengun í frárennsli
Mikil vatnsnotkun er að jafnaði 
vegna flestrar matvælaframleiðslu, 

sem leiðir af sér mikið frárennsli og 
er mengunin í frárennslinu einna 
helst lífrænn úrgangur.

Heilbrigðiseftirlit gefa út starfs-
leyfi fyrir matvælavinnslur og þar 
koma fram mörk á losun mengandi 
efna sem sleppa má út í umhverfið 
sem og mörk á vatnsnotkun.

Mæla þarf magn lífrænna efna 
(COD), fitu, svifagna og súlfats. 
Einnig er mælt sýrustigsgildi (pH). 
Við mælingar eru notaðir sjálfvirkir 
sýnatakar sem taka sýni með ákveðnu 
millibili og safna því í glös yfir 
vinnsludaginn. Verkís býður mat-
vælafyrirtækjum mælingar á frá-
rennsli, skýrslugerð til eftirlits og ráð-
gjöf við úrbætur.

Hafðu samband, við tökum út 
stöðuna og gerum tillögu að aðgerð-
um: 

Dóra Hjálmarsdóttir, dh@verkis.is 
(öryggi- og vinnuvernd), Birgir Tóm-
as Arnar, bta@verkis.is (mælingar á 
umhverfisþáttum), Elín Vignisdóttir, 
ev@verkis.is (sorpflokkun).

Pottagaldrar 

Mannrækt í matargerð

Gefðu heilsunni undir fótinn

Arndís Thorarensen, framkvæmdastjóri 
Lifandi markaðar.

Verkís

Heildstæð þjónusta fyrir 
matvælaiðnaðinn

Með kryddbauka. Sigfríð Þórisdóttir 
framkvæmdastjóri Pottagaldra.

Lifandi markaður – verslun og veitingastaður fyrir þá sem vilja lifa vel.

Betra kaffi!
Kaffivél með hitabrúsa
Tekur aðeins 7 mínútur 
að hella upp á 2,2 lítra 
af kaffi.
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Grunnur að góðri máltíð
www.holta.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. 
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