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Matvæladagur MNÍ 2013

Ráðleggingar
um mataræði
og næringarefni
– nýjar áherslur
Ráðstefna MNÍ
á Grand Hótel Reykjavík

radgjof@matis.is

16. október 2013

Hvernig stendur þitt fyrirtæki varðandi
örverufræðileg viðmið?
Matís rekur stærstu faggildu matvælarannsóknastofu landsins.
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Matvæladagur MNÍ 2013

Ráðleggingar um mataræði
og næringarefni
– nýjar áherslur
Grand Hótel Reykjavík 16. október 2013, kl: 13:00-17:00
Dagskrá:
12:00-13:00

Skráning

13:00-13:30

Ávarp formanns MNÍ

Helga Sigurðardóttir, formaður

Setning

Geir Gunnlaugsson, landlæknir

Afhending Fjöreggsins

Orri Hauksson, framkvæmdastjóri SÍ

Nýjar norrænar ráðleggingar
– Tilurð og nýjar áherslur

Ingibjörg Gunnarsdóttir, prófessor, HÍ

Kolvetni
– Mjallhvít eða vonda stjúpan

Bryndís Eva Birgisdóttir, dósent, HÍ

14:30-14:50

Fita
– Hugleiðingar um nýjar ráðleggingar

Þórhallur Ingi Halldórsson, dósent, HÍ

14:50-15:20

Kaffihlé

15:20-15:50

Íslenskar og erlendar ráðleggingar
– Hver er munurinn?

13:30-14:10
14:10-14:30

Laufey Steingrímsdóttir, prófessor, HÍ

Nýting ráðlegginga um mataræði og næringarefni í daglegu lífi
15:50-16:10

Næring í heilsueflandi verkefnum

Elva Gísladóttir, verkefnisstjóri næringar, EL

16:10-16:30

Skráargatið
– Verður einfalt að velja hollara?

Zulema Sullca Porta, sérfræðingur, MAST

16:30-16:50

Horft í gegnum skráargatið:
– Um hagnýtingu mataræðisráðlegginga í mjólkuriðnaði

Björn S. Gunnarsson, vöruþróunarstjóri MS

16:50-17:00

Ráðstefnuslit

Fundarstjóri:

Jón Gíslason, forstjóri Matvælastofnunar

Þátttökugjald:

7.000 kr./3.500 kr. fyrir nemendur

Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands (MNÍ) var stofnað árið 1981. MNÍ er
fagfélag matvælafræðinga, næringarfræðinga, næringarráðgjafa, næringarrekstrarfræðinga og skyldra stétta. Fjöldi félagsmanna er um 250.
Vefsíða MNÍ: www.mni.is
Stjórn MNÍ 2013-2014: Helga Sigurðardóttir formaður, Rakel Dögg Hafliðadóttir
gjaldkeri, Baldvin Valgarðsson ritari, Anna Rósa Magnúsdóttir og Oddný Kristín
Kristbjörnsdóttir meðstjórnendur.
Starfsemi: Markmið félagsins er að sameina matvælafræðinga, næringarfræðinga,
næringarráðgjafa, næringarrekstrarfræðinga og aðra með háskólapróf í skyldum
greinum í eitt félag. Einnig að stuðla að þróun í matvælafyrirtækjum og efla samstarf við þau, stuðla að aukinni menntun og eflingu vísindalegra rannsókna á sviði
matvæla- og næringarfræða, vinna að umbótum í manneldismálum þjóðarinnar og
leitast við að hafa áhrif á löggjöf varðandi starfssvið félagsmanna. Félagið leitast við
að kynna matvæla- og næringarfræði fyrir almenningi og efla almenna þekkingu á
matvælum og næringu m.a. með því að halda úti öflugri heimasíðu með fréttum og
upplýsingum um matvæli og næringu. Félagið hefur gert samstarfssamning við Endurmenntun HÍ um endurmenntunarnámskeið á háskólastigi fyrir félagsmenn. Á
heimasíðu félagsins, www.mni.is, er að finna ýmsan fróðleik. Félagið stendur árlega
fyrir Matvæladeginum, ráðstefnu um málefni matvæla og næringar.
Fjöregg MNÍ eru verðlaun sem veitt eru á Matvæladegi fyrir lofsvert framtak á matvæla- og næringarsviði. „Fjöreggið“, sem er íslenskt glerlistaverk, er veitt með stuðningi frá Samtökum iðnaðarins.
Framkvæmdanefnd Matvæladags 2013: Ingibjörg Gunnarsdóttir, Ragnheiður
Héðinsdóttir, Hólmfríður Þorgeirsdóttir, Elva Gísladóttir, Steinar Arnbjörnsson og
Alfons Ramel
Matur er mannsins megin er rit sem hefur verið gefið út árlega frá 1993. Tilgangur
með útgáfu ritsins er að kynna fyrir landsmönnum mikilvægi matvælaiðnaðar fyrir
þjóðfélagið og þýðingu heilsusamlegs mataræðis.
Útgefandi: Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands (MNÍ), pósthólf 8941, 128
Reykjavík. Netfang: mni@mni.is
Ritnefnd: Jóhanna Eyrún Torfadóttir, Birna Þórisdóttir, Geir Gunnar Markússon
og Laufey Hrólfsdóttir
Forsíðumynd: Aníta Ósk Jóhannsdóttir
Umsjón og umbrot: Athygli ehf.
Auglýsingar: Ingibjörg Ágústsdóttir, inga@athygli.is
Prentun: Landsprent ehf.
Dreifing: Dreift til áskrifenda Morgunblaðsins fimmtudaginn 10. október 2013.
Kynningar- og auglýsingaefni í blaðinu endurspeglar ekki endilega skoðun MNÍ og er
það alfarið á ábyrgð auglýsenda.

Skráning á www.mni.is til kl. 16:00 þriðjudaginn 15. október, eftir það á staðnum.

Formannspistill

Helga Sigurðardóttir, formaður MNÍ.

Mælt er með mataræði sem inniheldur mikið af mat sem er trefjaríkur frá náttúrunnar hendi.

Matvæladagur MNÍ verður haldinn í 21. skipti
á vegum Matvæla- og næringarfræðafélags Íslands (MNÍ) á Grand Hótel miðvikudaginn 16.
október næstkomandi. Ráðleggingar um mataræði og næringarefni – nýjar áherslur eru til
umfjöllunar að þessu sinni.
Nýjar norrænar ráðleggingar um mataræði
og næringarefni voru kynntar í byrjun október.
Í nýju ráðleggingunum verður lögð meiri
áhersla á að horfa á heildarmataræði og neyslumunstur heldur en magn einstakra vítamína og
steinefna. Meira er horft til gæði fitu og kolvetna og uppruna þeirra í matvælum. Einnig
verður ítarlegri umfjöllun um fæðuflokka sem
hafa forvarnargildi gegn næringartengdum
krónískum sjúkdómum eins og t.d. sykursýki 2,
hjarta- og æðasjúkdómum og öðrum lífsstíllstengdum sjúkdómum. Þetta er mikilvægt í
ljósi þess að neytendur eru margir meðvitaðir

um mikilvægi næringar og leita í auknum mæli
að skýrum svörum er varða hollustu.
Ráðleggingar um mataræði og næringarefni
eru leiðbeinandi þegar mynduð er stefna um
mataræði, heilsu og næringu. Þetta á einnig við
þegar gefnar eru út leiðbeiningar um fæðuval
og næringu og við framkvæmd lýðheilsuaðgerða.
Í kjölfar útgáfu norrænu ráðlegginganna
verða íslensku ráðleggingarnar um mataræði og
næringarefni endurskoðaðar. Embætti Landlæknis hefur sett saman vinnuhóp sem vinnur
að endurskoðun íslensku ráðlegginganna m.t.t.
nýrra upplýsinga og neysluvenja á Íslandi.
Mikilvægt er að hafa í huga að ráðleggingar
um mataræði og næringarefni eru fyrir heilbrigða einstaklinga og settar fram í forvarnaskyni en ekki til að meðhöndla einstaka tilvik.
Það eru margir sem hafa tekið að sér að gefa

næringarráð, oft á tíðum byggða á persónulegri
reynslu eða af áhuga. Þegar verið er að gefa lýðheilsuráð er mikilvægt að hafa í huga á hverju
upplýsingarnar eru byggðar, þ.e.a.s. hvort þær
eru byggðar á vísindalegum rannsóknum eða
persónulegri skoðun eða reynslu. Mörkin þarna
á milli eru oft óljós og almenningur getur átt
erfitt með að greina þar á milli. Það er mikilvægt að fagfólk séu virkir þátttakendur í umræðu um næringu og heilsu, bæði sem snýr að
börnum og fullorðnum sem hafa ólíkar þarfir.
MNÍ hvetur félagsmenn sína til að taka þátt í
málefnalegri umræðu um næringarmál við fjölmiðla og aðra þá sem birta upplýsingar um ráðleggingar um næringu. Einnig vill MNÍ hvetja
almenning til að vera meðvitaðan um fagþekkingu aðila sem veita ráðgjöf um mataræði og
næringu.
Oft er farið frjálslega með starfsheitin nær-

Ljósm. Trinette Reed & Chris Gramly for Kinfolk

ingarráðgjafi og næringarfræðingur. Þessi starfsheiti eru lögvernduð og mega einungis vera
notuð af þeim sem hafa til þess leyfi frá Embætti landlæknis. Matvælafræðingur og næringarrekstrarfræðingur eru einnig löggild starfsheiti
sem sama gildir um.
Á matvæladeginum 16. október nk. verða
fjölmörg áhugaverð erindi til umfjöllunar, sjá
meðfylgjandi dagskrá. Ráðstefnan er opin öllum og byrjar kl. 13:00.
Við vonumst við til að sjá sem flesta á Matvæladeginum!
f.h. stjórnar MNÍ,
Helga Sigurðardóttir formaður.
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ISIO 4
með D-vítamíni
góð fyrir æðakerfið
ISIO4 er heilsusamleg blanda af olíum — auðug af
náttúrulegu E-vítamíni og viðbættu D-vítamíni.
Olíurnar fjórar sem sameinast í ISIO4, repju-, oléisol-,
sólblóma- og vínberjaolía, eru ríkar af E-vítamíni,
andoxunarefni sem verndar frumur líkamans.
Auk þess inniheldur ISIO4 núna meira af D-vítamíni
sem hjálpar þér að styrkja ónæmiskerfið.
Hugsaðu um heilsuna og veldu ISIO4
með lífsnauðsynlegum Omega-3 fyrir hjarta og æðakerfi
og Omega-6 til að halda kólesteróli í skefjum.
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Olían er bragðgóð og hentar vel í alla matargerð,
heita rétti sem kalda.
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Fjöregg MNÍ 2013
Dómnefnd að störfum, frá vinstri : Guðrún Þóra Hjaltadóttir, næringarráðgjafi og kennari, Sigurður Magnússon matreiðslumaður, Orri Hauksson, formaður dómnefndar og framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, Friðrikka Hjördís Geirsdóttir sjónvarpskona og Herdís M Guðjónsdóttir matvælafræðingur.

Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands (MNÍ) hefur veitt verðlaun fyrir lofsvert framtak á matvælasviði árlega frá árinu 1993 á Matvæladegi
MNÍ. Verðlaunagripurinn er íslenskt
glerlistaverk sem táknar Fjöreggið og

eru verðlaunin veitt með stuðningi
frá Samtökum iðnaðarins.
Líkt og undanfarin ár hefur MNÍ
borist fjöldi ábendinga um verðuga
verðlaunahafa og hafa fimm af þeim
nú verið tilnefndir til Fjöreggsins.

Það kemur í hlut dómnefndar að
velja verðlaunahafann úr þeim tilnefningum. Í dómnefndinni sitja
Orri Hauksson framkvæmdastjóri
Samtaka iðnaðarins, Guðrún Þóra
Hjaltadóttir næringarráðgjafi og

kennari, Herdís M Guðjónsdóttir
matvælafræðingur, Friðrikka Hjördís
Geirsdóttir sjónvarpskona og Sigurður Magnússon matreiðslumaður.
Við setningu Matvæladagsins
verður tilkynnt hver hlýtur Fjöregg

MNÍ 2013 og mun Orri Hauksson
formaður dómnefndar afhenda viðurkenningaskjöl og vinningshafa
verðlaunagripinn.

Eftirfarandi eru tilnefndir til Fjöreggs MNÍ 2013
Friðheimar

Frú Lauga

Laufey Steingrímsdóttir

Matarsmiðjur Matís

Saltverk

Friðheimar í Bláskógabyggð eru tilnefndir fyrir framúrskarandi,
skemmtilega og fræðandi kynningu á
afurðum sínum til gesta og gangandi.
Í Friðheimum eru ræktaðir tómatar
og gúrkur allan ársins hring í raflýstum gróðurhúsum. Fjölskyldan tekur á
móti um 40 þúsund gestum á ári, sýnir þeim hvernig ræktunin gengur fyrir
sig og gefur að smakka á afurðunum.
Gestirnir geta líka tekið með sér heim
matarminjagripi úr tómötum og gúrkum. Í Friðheimum er einnig stunduð
hrossarækt og ferðamönnum boðið
upp á hestasýningu á fjórtán tungumálum.

Verslunin Frú Lauga er tilnefnd fyrir
að gera vörur beint frá býli, aðgengilegar fyrir höfuðborgarbúa. Í versluninni, sem opnaði árið 2009, er lögð
mikil áhersla á gæði og rekjanleika og
þar eru fáanlegar vörur frá fjölda íslenskra bænda. Verslunin Frú Lauga
hefur orð á sér fyrir að vera skemmtilegur sveitamarkaður í miðri borg. Að
auki er hægt að fá sælkeravörur frá
Ítalíu og Englandi í versluninni.

Laufey Steingrímsdóttir næringarfræðingur er tilnefnd fyrir sitt mikilvæga starf, rannsóknir, kennslu og
uppfræðslu. Hún er í hugum margra
Íslendinga „næringarfræðingur Íslands“ enda verið í virk á vettvangi
næringarfræðinnar í áratugi og er
ennþá í fremstu víglínu. Hún er vísindamaður sem unnið hefur ötullega
að því að koma niðurstöðum vísindarannsókna, bæði sinna eigin en einnig
annarra, til almennings á fjölbreyttan
hátt. Laufey hefur síðastliðin ár
starfað sem prófessor í næringarfræði við Háskóla Íslands.

Matarsmiðjur Matís eru tilnefndar
fyrir að aðstoða nýja matvælaframleiðslu í litlum skala. Í Matarsmiðjum
Matís býðst einstaklingum, frumkvöðlum og litlum fyrirtækjum tækifæri til að stunda vöruþróun og hefja
smáframleiðslu á matvælum gegn
vægu leigugjaldi. Þannig spara þeir
sér fjárfestingu í dýrum tækjabúnaði
strax í upphafi rekstrar. Með þessu
gefst einstakt tækifæri til að prófa
sig áfram bæði við framleiðsluna og á
markaði. Sérstök áhersla er á uppbyggingu í tengslum við staðbundin
matvæli og matarferðaþjónustu.

Saltverk er tilnefnt fyrir framúrskarandi íslenska nýjung á matvælamarkaði, hágæða vöru sem er unnin á umhverfisvænan hátt. Saltverk er frumkvöðlafyrirtæki, stofnað 2011, sem
byggir á gamalli saltgerðarhefð sem
á rætur sínar að rekja til Reykjaness
við Ísafjarðardjúp. Hið heita hveravatn á Reykjanesi er nýtt í alla þætti
framleiðslunnar; forsuðuna, saltkrystalgerðina og þurrkunina.
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Að sjá verðmæti ...
… þar sem aðrir sjá þau ekki er einn dýrmætasti hæfileiki
sem fólk býr yfir. Okkar hlutverk er að auðvelda þeim
sem hafa þennan hæfileika að þroska og framkvæma
hugmyndir sínar, samfélaginu öllu til hagsbóta.

Matís er öflugt þekkingarfyrirtæki sem sinnir fjölbreyttu rannsókna-, þjónustu- og nýsköpunarstarfi. www.matis.is
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Næring barna
með fæðuofnæmi – áhrif á lífsgæði

Rannveig Björnsdóttir.

Eins árs. Tíðar heimsóknir til læknis eða á bráðavaktina, andvökunætur vegna vanlíðanar barnsins og eilífar áhyggjur af velferð þess vekja upp mikla streitu.

Fæðuofnæmi er víða vandamál, bæði
hjá börnum og fullorðnum. Rannsóknir sýna að allt að 3-8% skólabarna eru með fæðuofnæmi og er
tíðni talin fara vaxandi.
Næring er öllum afar mikilvæg til
að viðhalda góðri heilsu, þá sérstaklega börnum sem eru að vaxa og
þroskast mjög hratt. Til að viðhalda
heilbrigði barna þarf að gæta þess að
þau fái næga orku, mæta þarf próteinþörf og tryggja að þau fái öll

nauðsynleg næringarefni úr fæðunni
eins og kalk og járn. Þegar útiloka
þarf ákveðnar fæðutegundir vegna ofnæmis getur skapast hætta á næringarskorti, sé daglegri næringarþörf
ekki fullnægt með öðrum mat.
Algengustu ofnæmisvaldar eru
egg, mjólk, jarðhnetur, fiskur, hveiti
og soja en þeir geta verið mun fleiri.
Oft er ofnæmisvaldur aðeins ein tegund matar en einnig getur verið um
fjölþætt fæðuofnæmi að ræða og hef

ég, greinarhöfundur, reynslu af slíku
með son minn sem var með ofnæmi
fyrir öllu ofantöldu, ásamt ýmsum
fleiri matvælum.
Hvað er til ráða?
Besta leiðin til að halda einkennum í
skefjum er að forðast ofnæmisvaldinn. Lyf geta þó verið nauðsynleg
tímabundið, til að bæta líkamleg lífsgæði barnsins.
Það getur verið mjög snúið að

Uppistaðan í hráefninu
sem SS notar er upprunnin
úr hreinni náttúru Íslands

Frá stofnun SS, 28. janúar árið 1907, hefur fyrirtækið verið í
fararbroddi á sviði matvælaframleiðslu – og aldrei sem nú.
Íslendingar treysta SS til að framleiða aðeins gæðamatvöru.

Átta ára. Næring er öllum afar mikilvæg til að viðhalda góðri heilsu, þá sérstaklega
börnum sem eru að vaxa og þroskast mjög hratt.
Ljósmyndir: Rannveig Björnsdóttir.

forðast ofnæmisvaldinn þegar um
margar fæðutegundir er að ræða, það
þýðir í raun að nánast engin unnin
matvara er í boði og búa þarf allan
mat til frá grunni. Það er mikil vinna
en vel þess virði til að minnka líkur á
ofnæmisviðbrögðum.
Málið flækist til muna þegar
borðað er utan heimilisins, t.d. þegar
farið er í ferðalög, út að borða, veislur eins og afmæli eða skólamaturinn.
Þá er um að ræða mat sem er oft
mikið unninn og ekki hægt að nálgast upplýsingar um öll innihaldsefnin. Líkur á að maturinn innihaldi ofnæmisvald eru miklar og nánast eina
ráðið er að koma með nesti til að fyrirbyggja slys. Reynsla af bráðaofnæmi, ferðum með sjúkrabíl upp á
spítala er öllum erfið, það hef ég
upplifað og er eitthvað sem maður
vill koma í veg fyrir.
Áhrif á lífsgæði
Rannsóknir hafa sýnt að alvarlegt
fæðuofnæmi skerðir lífsgæði barna,
sérstaklega á skólaaldri. Áhrif á lífsgæði eru ekki bara líkamleg vanlíðan,
heldur hefur það líka félagsleg og sálræn áhrif. Rannsóknir hafa einnig
sýnt að það er ekki eingöngu lífsgæði
barnanna sem skerðast heldur eru
áhrif á foreldra/forráðamenn ekki
síðri. Tíðar heimsóknir til læknis eða
á bráðavaktina, andvökunætur vegna
vanlíðanar barnsins og eilífar áhyggjur af velferð þess vekja upp mikla
streitu.
Að vera með ofnæmisbarn hefur
áhrif á alla fjölskylduna. Matur spilar
stórt hlutverk þegar gera á sér glaðan
dag, t.d. verður ekki lengur spennandi að fara út að borða og ísbíltúrar
eru úr sögunni. Hvað skal gera þegar
farið er í frí, t.d. á sólarströnd? Það
þarf að elda allt heima á hóteli frá
grunni, sem breytir ferðalaginu heilmikið.
Eftir mikla togstreitu og vangaveltur ákváðum við fjölskyldan að
fara í frí til Spánar eitt árið og gistum
á íbúðahóteli. Við elduðum allan mat

heima á hóteli en einn daginn ákváðum við að breyta útaf vananum og
borða úti. Við höfðum fengið fararstjórann til að aðstoða okkur við að
skrifa niður á blað á spænsku að sonur okkar væri með bráðaofnæmi og
mætti hvorki borða fisk, egg, mjólkurvörur né hnetur. Pantaður var
hreinn hamborgari með engu nema
brauðinu. Þegar drengurinn var búinn að taka einn bita fann hann strax
kláða í munninum og vildi ekki
borða meira, guði sé lof, því ekki leið
á löngu þar til munnurinn bólgnaði
upp. Þetta var ekki skemmtileg
reynsla í spænskumælandi landi þar
sem enginn skilur ensku, því bráðaofnæmi getur verið lífshættulegt þegar
bólgan nær niður í háls og lokar öndunarveginum. Það gerðist ekki í
þessu tilfelli en það skapaðist mikill
ótti og streita við þessar aðstæður og
því ekki mikill áhugi á að fara aftur
út að borða í ferðinni nema með
nesti sem ekki allir veitingarstaðir
sýna skilning á.
Að lokum
Mikilvægt er að foreldrar barna með
fjölþætt fæðuofnæmi fái aðstoð sérfræðinga við næringu barna sinna,
því næringin getur oft orðið mjög
einhæf hjá þessum börnum. Næringarskortur getur jafnvel ýtt undir einkenni eða skapað ný vandamál.
Sonur minn er afskaplega hraustur ungur drengur í dag, lyfjalaus og
oftast alveg einkennalaus þó hann sé
enn með fjölþætt fæðuofnæmi. Telur
læknir hans að vel hafi til tekist, miðað við ástand hans fyrstu árin. Sálrænu áhrifin eru aftur á móti duldari
og mikilvægt að hafa það í huga að
sjúkdómurinn hefur áhrif á lífsgæði
barnsins sem og foreldra og systkina.
Höfundur: Rannveig Björnsdóttir, næringarfræðingur og starfar hjá Náttúrubörn
– næringarráðgjöf.
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GOJI
Í 1 lítra af Floridana Goji er safi úr

72 nýpressuðum gojiberjum
Nýr og heilnæmur safi með eplum, appelsínum,
gulrótum, ferskjum, ástaraldinum og gojiberjum
hefur bæst í hóp Floridana safa. Gojiber eru
afskaplega næringarrík og innihalda mikið magn

Nýtt

steinefna en eru einnig mjög auðug af C-vítamíni
og beta-karótíni. Í þeim er mikið magn andoxunarefna sem talin eru styrkja frumur hratt og efla þar
með ónæmiskerfið. Gojiber eru oft kölluð
hamingjuber vegna ætlaðra jákvæðra áhrifa
þeirra á bæði andlega og líkamlega heilsu.

Gojiber eru talin:
Hafa góð áhrif á sjónina
Efla ónæmiskerfið
Vernda lifrina
Styrkja blóðrásina
Draga úr matarlyst
Auka hraða efnaskipta –
hjálpa til við brennslu

FÍTON / SÍA

FÍTON / SÍA

Draga úr þreytu og stuðla
að betri svefni
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Náttúruleg lifandi
fæða er meðalið okkar
– Mataræðið á Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands í Hveragerði
Mataræðið er grunnur að heilbrigði
okkar og því fyrr sem við gerum okkur grein fyrir því, því betra. Þetta eru
engin ný sannindi því læknirinn
Hippókrates, sem hefur verið nefndur faðir læknisfræðinnar og upphafsmaður náttúrulækningastefnunnar,
(460-370 f. Kr.) sagði meðal annars:
„Notaðu mat sem meðalið og meðalið sem mat“.
Upphaf náttúrulækningastefnunnar og stofnun HNLFÍ
Frumkvöðull náttúrulækningastefnunnar á Íslandi er Jónas Kristjánsson
læknir, stofnandi Náttúrulækningafélags Íslands (NLFÍ) og Heilsustofunnar NLFÍ í Hveragerði. Þetta sagði
hann árið 1951 um mataræði, lækningar og heilsu landsmanna: „Fullkomið heilbrigði verður ekki fengið
með byggingu fleiri og stærri sjúkrahúsa og ekki með lyfjaáti, heldur með
því einu að gera mönnum kleift að lifa
heilbrigðu lífi og varðveita náttúrlega
heilbrigði, og til þess er sterkasta vopn-

Maturinn hefur alltaf verið grunnurinn í meðferð á Heilsustofun NLFÍ og mikið lagt
upp úr fersku hráefni við matseldina.
Ljósmyndir: Heilsustofnun NLFÍ.

Dvalargestir HNLFÍ eru á öllum aldri og meðferðir í boði fyrir alla.

ið og meginþátturinn náttúrleg og lifandi fæða.“
Hugsjón Jónasar Kristjánssonar
um heilbrigði landsmanna, byggða á

Heilsudvöl
í Hveragerði
Gisting – Baðhús – Matur – Leirböð – Nudd – Náttúruupplifun

Njóttu nálægðar við náttúruna
í heilsusamlegu umhverfi
Á Heilsustofnun NLFÍ bjóðast þér fjölbreyttar meðferðir í rólegu umhverfi og nálægð við náttúruna.
Við aðstoðum þig við að finna jafnvægi milli álags
og hvíldar. Með einstaklingsmiðaðri endurhæfingu,
faglegri þjónustu, hreyfingu við hæfi, reglulegu og
hollu mataræði, góðum svefnvenjum og andlegu
jafnvægi nærð þú árangri að bættri heilsu.

Kannaðu hvað við getum gert fyrir þig.

Nánari upplýsingar á www.hnlfi.is
- berum ábyrgð á eigin heilsu

Geir Gunnar Markússon.

Allt grænmeti, kryddjurtir og annað sem ræktað er á staðnum er lífrænt ræktað.

gæðum náttúrunnar og heilnæmum
meðferðum, varð til þess að hann var
aðalhvatamaður að stofun Heilsustofunnar NLFÍ (HNLFÍ) í Hveragerði
árið 1955. Helstu meðferðir sem
HNLFÍ býður uppá eru líkamsrækt,
sjúkraþjálfun, heilsuböð, nálastungur, nudd, næringarráðgjöf, gjörhygli,
sálfræðiráðgjöf, jóga og slökun, ásamt
hefðbundum læknis- og hjúkrunarmeðferðum.
Dvalargestir HNLFÍ eru á öllum
aldri og meðferðir í boði fyrir alla, alveg sama hvort það er bara til hressingardvalar eða til að jafna sig eftir
erfið veikindi. Á HNLFÍ starfar öflugt teymi heilbrigðisstarfsmanna
með áratuga reynslu í að huga að og
bæta heilsu dvalargesta. Yfirlæknir
HNLFÍ er Haraldur Erlendsson.
Saga HNLFÍ er stórbrotin en hér
verður farið yfir það mataræði sem
boðið eru uppá þar.

skertar mjólkurvörur, gróft brauð,
kornmeti og vatn til drykkjar.
Sérfæði er í boði fyrir þá dvalargesti sem þurfa, s.s vegna meltingarvandamála, ofnæmis, óþols og næringarskorts. Auk þess starfar næringarfræðingur náið með starfsfólki
mötuneytisins til að tryggja fjölbreytt
næringargildi matarins og leita leiða
til að bæta enn frekar hollustu hans.

Mataræði sem hluti af meðferð
Maturinn hefur alltaf verið grunnurinn í meðferð á Heilsustofun NLFÍ
og mikið lagt uppúr fersku hráefni
við matseldina. Í mötuneytinu er
lögð áhersla á fjölbreytni í fæðuvali.
Helstu fæðutegundir sem eru í boði
eru grænmeti, ávextir, fiskur, fitu-

Samsetning fæðunnar
Samsetning fæðunnar, sem er í boði
á HNLFÍ, byggir í meginatriðum á
ráðleggingum um mataræði og næringarefni frá Landlæknisembættinu
(2006). Þó er gengið lengra í takmörkun á viðbættum sykri en miðað
er við í ráðleggingunum og sífellt
reynt að fylgja nýjustu vitneskju um
mataræði til lýðheilsu.
Sérstaða mataræðis á HNLFÍ
Sérstaðan í mataræði er þó nokkur á
HNLFÍ og ber þar að nefna næringarráð stofnunarinnar sem hittist ársfjórðunglega og fer yfir næringarstefnuna og metur hvort breyta þurfi
áherslum í framboði matar á stofnuninni, s.s í samsetningu matarins.
Næringarfræðingur heldur reglulega fræðslufyrirlestra fyrir dvalargesti

um mikilvægi matarins í almennu
heilbrigði og til að bæta heilsu vegna
veikinda. Auk þess er dvalargestum
kennt að umgangast mat og aðferðir
til að borða með meðvituðum hætti.
Þeim dvalargestum sem teljast þurfa
sérleiðbeiningar í mataræðinu, s.s
vegna sykursýki eða annara næringartengra sjúkdóma, er boðið uppá tíma
í næringarráðgjöf.
Hjá HNLFÍ er leitast við að uppfylla sem mest sjálfbærni í framboði á
grænmeti og kryddjurtum sem ræktað er í gróðurhúsum á staðnum og
um leið að bjóða uppá sem næringarríkast fæði. Allt grænmeti, kryddjurtir og annað sem ræktað er á staðnum
er lífrænt ræktað. Við innkaup á matvælum er lögð mikil áhersla á að velja
íslenska framleiðslu.
Munum einkunnarorð HNLFÍ
„Berum ábyrgð á eigin heilsu“.
Höfundur: Geir Gunnar Markússon, næringarráðgjafi hjá Heilsustofnun NLFÍ og
ritstjóri NLFÍ.
Heimildir:
Tölublað Heilsuverndar árið 1951.
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SILKISKORIÐ ÁLEGG FRÁ GOÐA
– gott á brauðið, í salatið eða bara eitt og sér!
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Mataræði íslenskra barna
Samkvæmt nýjustu landskönnun á
mataræði sex ára barna (framkvæmd
2011-2012) hafa matarvenjur sex ára
barna þokast í átt að hollari venjum í
samanburði við fyrri landskönnun
(2001-2002). Fylgni við núverandi
ráðleggingar um mataræði og næringarefni var meiri nú en fyrir 10 árum síðan. Á árunum 2011-2012
dróst neysla á gosi og nýmjólk saman
um þriðjung frá því 2001-2002 og
neysla á kexi og kökum um 15%.
Neysla á ávöxtum og grænmeti ásamt
neyslu á morgunkorni jókst um 60%
og neysla á kjöti og kjötvörum um
fjórðung. Niðurstöður sýndu einnig
fram á aukna neyslu á trefjum og
minni neyslu á harðri fitu, sem lækkaði úr 16% af heildarorkuneyslu niður í 14% (viðmið <10%). Viðbættur
sykur fór úr því að vera 13% af heildarorkuneyslu sex ára barna niður í
11% (viðmið <10%). Gæði fitu og
kolvetna var því enn ábótavant.
Mikilla umbóta er þörf
Niðurstöður könnunarinnar 20112012 bentu til þess að um 20-25% af
heildarorku í fæði barnanna hafi
komið úr fæðuflokkum með takmarkaða næringarþéttni svo sem
snakki, sælgæti, ís, kexi, kökum og
sykruðum svaladrykkjum. Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar með tilliti til fylgni við núverandi ráðleggingar um fæðuval kemur
í ljós að mikilla umbóta er þörf. Um
það bil 20% barnanna fylgdu ráðleggingum um neyslu á ávöxtum og
grænmeti, fiski, grófu brauði og öðrum trefjaríkum kornmat. Þriðjungur
barnanna fylgdi ráðleggingum um
daglega inntöku lýsis og náði aðeins
fjórðungur barnanna ráðlögðum
dagsskammti eða meira af D-vítamíni. Aðeins 5% barnanna fylgdu ráðleggingum um neyslu á mjúkri fitu í

Skólastarf á að stuðla að heilsusamlegu fæðuvali með fræðslu og góðu framboði á fjölbreyttu fæði.
Ljósm. Eygló R. Sigurðardóttir.

Hafdís Helgadóttir.

stað harðrar og að halda saltneyslu í
hófi. Flest barnanna fylgdu ráðleggingum um tvo mjólkurskammta á
dag. Þróun á mataræði barna á Íslandi er sambærileg og hjá nágrannalöndum okkar og virðast flestar þjóð-

Heilsueflandi grunnskóli
Margir þættir hafa áhrif á breyttar
matarvenjur barna og má þar nefna
aðgengi að hollum mat sem er nauðsynlegt svo hollt fæðuval geti átt sér
stað. Mjög öflugt starf hefur átt sér

ir vera að kljást við of mikla neyslu á
viðbættum sykri og harðri fitu meðal
barna. Nauðsynlegt er að endurtaka
rannsóknir á mataræði barna svo
hægt sé að fylgjast með þróun þess.

stað í grunnskólum landsins fyrir tilstuðlan landlæknisembættis með
verkefninu heilsueflandi grunnskóli,
sem er í takt við nýju aðalnámskrá
grunnskóla. Samkvæmt henni eru
heilbrigði og velferð meðal grunnþátta menntunar og skólastarf á að
stuðla að heilsusamlegu fæðuvali með
fræðslu og góðu framboði á fjölbreyttu fæði. Þegar tekið er mið af
aukinni áherslu á heilbrigði og velferð er lítið pláss gefið fyrir kennslu á
heilsusamlegum matarvenjum og lífsháttum í kennsluskrá. Vandamálið er
þó ekki skortur á fræðsluefni því
finna má fjölbreytt fræðsluefni um
mataræði og almennt heilbrigði, bæði
á vef Námsgagnastofnunna og Embættis landlæknis. Með áframhaldandi
áherslu á heilbrigði og velferð barna í
skólasamfélaginu ásamt aukinni
fræðslu fyrir börn og fjölskyldur
þeirra má bæta mataræði barna enn
frekar og stuðla þannig að velferð Íslendinga.
Höfundur: Hafdís Helgadóttir, lífefnafræðingur og MS-nemi í næringarfræði.

Heilsueflandi samfélag
Mikil áhersla er á stefnumótun í
tengslum við heilsueflingu og lýðheilsu víðast hvar í dag. Mörg fyrirtæki leggja mikið upp úr heilsueflingu í stefnumörkun sinni og þá hafa
lýðheilsuverkefni um heilsueflandi

grunnskóla og heilsueflandi framhaldsskóla sótt í sig veðrið að undanförnu. Þá er einnig farið af stað þróunarverkefnið Heilsueflandi samfélag
en heilsuklasinn Heilsuvin hafði
frumkvæði að því við bæjarstjórn

Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir.

Mosfellsbæjar árið 2012 að bærinn
markaði sér stefnu sem heilsueflandi
samfélag og yrði þar með fyrsta samfélagið á Íslandi til að gera slíkt.
Leitað var eftir samstarfi við Embætti landlæknis og í framhaldinu var
stofnaður stýrihópur þar sem fulltrúar frá Heilsuvin, Mosfellsbæ og Embætti landlæknis sitja ásamt undirritaðri sem hefur unnið greiningarskýrslu um heilsu og líðan íbúa í
Mosfellsbæ. Markmið Heilsueflandi
samfélags er að efla heilsu og líðan
íbúa með markvissum þverfaglegum
aðgerðum eins og hvatningu, auknum tækifærum og greiðara aðgengi
að heilsueflingu. Fyrsti þáttur í
stefnumótunarferlinu var því að
greina núverandi stöðu og framtíðartækifæri innan bæjarfélagsins.
Greiningin byggði á hlutlægum
gögnum og mælingum. Val á mælikvörðum réðist af tvennu, annars
vegar á því hvaða mælikvarðar eru
mikilvægir þegar heilsa og líðan íbúa
eru metin og hins vegar aðgengi að

fyrirliggjandi gögnum og mælingum.
Jafnframt voru nýtt gögn frá íbúafundum sem sérstaklega var efnt til
innan bæjarfélagsins vegna verkefnisins. Fundirnir voru vel sóttir og unnið var eftir margreyndum aðferðum
til að skilgreina óskir og vilja íbúa.
Verkefninu hefur verið skipt upp
með tilliti til áhrifaþátta heilbrigðis í
fjóra áhersluþætti og er gert ráð fyrir
að hver áhersluþáttur verði í brennidepli í um það bil ár. Áhersluþættirnir eru eftirfarandi:
 Næring/mataræði
 Hreyfing og útivist
 Líðan/geðrækt
 Lífsgæði
Næsta árið munu Mosfellingar
því skoða niðurstöður greiningarinnar í áhersluþættinum næringu/mataræði og þær tillögur sem gerðar eru
til breytinga er varða þann þátt. Betra
aðgengi að hollri fæðu, meðvitund
um næringargildi matar og betri nýting á heilnæmu umhverfi íbúa með
tilliti til næringar eru dæmi um aðgerðir sem verður áhugavert að fylgjast með næsta árið. Þess má geta að
Mosfellsbær býr að miklum náttúruauði og mikið af ferskum afurðum
eru framleiddar þar og tækifærin því
mýmörg.
Markmið þessa verkefnis er, eins
og áður sagði, að efla heilsu og líðan
íbúa Mosfellsbæjar með hvatningu,
auknum tækifærum og greiðara aðgengi að heilsueflingu. Lykilatriði til
uppbyggingar heilsueflandi samfélags
eru: lýðheilsustefna, eignarhald og
þátttaka einstaklinga, þverfaglegt
samstarf, skuldbinding samfélagsins
og þróun samfélags út frá eiginleikum þess.
Höfundur: Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir, formaður Félags lýðheilsufræðinga.
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,,Æskilegt er að landsmenn borði meira af grófum
heilkornabrauðum og öðrum heilkornavörum til að
stuðla að bættri heilsu.”
- http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/
item20911/-Heilkornabraud-%E2%80%93-holla-valid

Lestu meira um heilnæmi og hollustu heilkorns á vef
Embættis landlæknis (http://www.landlaeknir.is)

Mundu eftir heilkornabrauðinu

Veldu Lífskorn Myllunnar
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g

Lífskornið mitt er bakað úr hveitikorni og rúgi

®

Lífskorn Myllunnar er trefjaríkt heilkornabrauð
frá Myllunni með hátt hlutfall heilkorns. Það
er ríkt af próteinum og inniheldur B-vítamín
og steinefni sem eru líkamanum nauðsynleg. Lífskorn er líka bragðgott og því tilvalið í
skólanestið. Það er gott bæði með morgunkaffinu og í hádeginu eða bara þegar næringar
er þörf. Með neyslu heilkorna fær líkami þinn
nauðsynleg næringarefni, steinefni og vítamín
sem stuðla að styrk hans og heilbrigði.
Mundu eftir Lífskorni í næstu matvöruverslun.
Veldu Lífskorn, trefjaríka heilkornabrauðið.
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Lífskorn Myllunnar uppfyllir öll skilyrði
Skráargatsins sem einungis hlotnast
hollustu vörunum í sínum flokki.

Lífskorn frá Myllunni uppfyllir öll
skilyrði sem sett eru fyrir því að
teljast heilkornabrauð og gott betur.
Kynntu þér innihald Lífskorns.

Kynntu þér heilsustefnu Myllunnar
á myllan.is og fylgstu með okkur
á facebook.com/Myllubraud

cw130213_ísam_myllan_hollustaheilkorns_auglblada5x38_28082013_END.indd 1

27.8.2013 15:47:10
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Þekkir þú næringargildismerkingar?
– Lærðu á nýju útgáfuna

Þegar við veljum matinn okkar skiptir bragð, verð og gæði miklu máli. En
ekki er síður mikilvægt að huga að
næringarefnunum sem hafa áhrif á
heilsu og líðan. Það er ekki auðvelt
að átta sig á næringarinnihaldi matvæla, ef það er ekki merkt á umbúðum eða gefið upp á annan hátt. Sérstaklega á það við um samsett matvæli sem geta verið mjög breytileg að
gerð, s.s. sósur, salöt og tilbúna rétti.
Næringargildismerkingar eru því
mikilvægar til þess að fá upplýsingar
um samsetningu matarins og til að
geta tekið upplýsta ákvörðun við
matarinnkaupin.
Hvað er merking næringargildis?
Það eru upplýsingar um orku og
magn næringarefna í matvælum þ.e.
fitu, próteina, kolvetna, trefja, vítamína og steinefna. Ýmist er talað um
næringarmerkingar eða næringargildismerkingar og í nýrri reglugerð er
notað orðið næringaryfirlýsingar.
Er skylda að merkja næringargildi
á matvæli?
Í dag er það ekki skylt, nema næringar- eða heilsufullyrðingar séu á umbúðum eða búið sé að blanda vítamínum eða steinefnum í matvælin.
Það er þó skylt að merkja næringargildi á kjötvörum og matvælum sem
eru sérstaklega ætluð ungum börnum. Hins vegar er ný reglugerð
(EB/1169/2011) á leiðinni, sem

Næringargildi
í 100 g eða 100 ml
Orka
kJ og kkal
Fita
g
Þar af mettuð fita
g
Kolvetni
g
Þar af sykur
g
Prótein
g
Salt
g
Tafla 1: Nýtt form upplýsinga um næringargildi.

í 100 g eða 100 ml
kJ og kkal
g
g
g
g
g

(Sem eru í XIII. viðauka)

Jónína Þ. Stefánsdóttir.

skyldar næringarmerkingar á öll forpökkuð matvæli. Sú skylda tekur þó
ekki gildi fyrr en í desember 2016 og
nær ekki til matvæla sem seld eru í
lausu, pakkað á sölustað að beiðni
neytandans eða forpakkað til beinnar
sölu og þegar matvæli eru úr einu
hráefni. En ef næringargildi er gefið
upp verður það að vera samkvæmt
ákvæðum reglugerðarinnar.

Hvað á að koma fram
í næringarmerkingu?
Skyldunæringarmerking miðast við
100 g eða 100 ml af vöru og er á
stöðluðu formi þannig að auðvelt sé
að læra á það og bera saman vörur,
jafnvel á mismunandi tungumálum.
Ákveðin atriði eiga að koma fram og
í ákveðinni röð, síðan má bæta við
vissum atriðum til viðbótar. Tölurnar
í næringarmerkingunni eru meðaltöl,

Hjartabrauð

Þitt hjartans mál...í hvert mál...

g
g
g
g
g
g
(Sjá einingar
í XIII. viðauka)

Tafla 2: Nýtt form upplýsinga um næringargildi, með öllum
leyfilegum atriðum.

Hugsaðu um heilsuna
og veldu heilkorn

Dalvegi 4 - 201 Kópavogur
Hamraborg 14 - 200 Kópavogur
Sími: 564 4700

Næringargildi
Orka
Fita
Þar af:
mettuð
einómettuð
fjölómettuð
Kolvetni
Þar af:
sykur
fjölalkóhól
sterkja
Trefjar
Prótein
Salt
Vítamín/steinefni

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

því flest matvæli eru eitthvað breytileg frá einum tíma til annars. Allar
næringarmerkingar á vörum sem
markaðssettar eru eftir 13. desember
2014 eiga að uppfylla nýju reglurnar
og eru fyrirtæki nú þegar byrjuð að
merkja samkvæmt því.

finna á mast.is. Þar er einnig fræðsluefni um merkingu næringargildis.

Nýju reglurnar:
Nýja formið sem skylt verður að nota
er í töflu 1.
Til viðbótar má bæta við einu eða
fleiri af eftirfarandi atriðum: Einómettuðum fitusýrum, fjölómettuðum fitusýrum, fjölalkóhóli, sterkju,
trefjum og vissum vítamínum og
steinefnum.
Tafla 2 sýnir endanlega uppsetningu með öllum leyfilegum atriðum í
réttri röð. Þó er aðeins vísað í hvar
upplýsingar er að finna um hvaða vítamín og steinefni má setja inn.
Þegar næringarfullyrðingar eru
notaðar fyrir efni sem ekki eru í nýja
forminu, t.d. „rík af ómega-3-fitusýrum“ á magn þeirra að koma fram utan við næringargildismerkinguna en
nálægt henni.
Þegar
skyldunæringarmerking
kemur fram eru tvær aðrar leiðir
leyfilegar til viðbótar:
Leyfilegt er að endurtaka eftirfarandi atriði framan á pakkningu:
a) orkugildið eða
b)	orkugildið ásamt magni fitu,
mettaðrar fitu, sykurs og salts.
Önnur leið sem nú er skilgreind í
reglugerð er hvernig merkja má viðmiðunarneyslu. Tiltaka má hvað
matvara gefur mörg prósent af orku
og af þeim næringarefnum sem eru í
skyldumerkingum miðað við neyslu
fullorðinnar meðalmanneskju. T.d.
að 100 g af plokkfiski gefi 18% af
viðmiðunarneyslu fyrir prótein (viðmiðunarneysla meðalmannesku er
2000 kkal og 50 g af próteinum á
dag).
Nánari upplýsingar um reglugerð
Evrópusambandsins nr. 1169/2011
um upplýsingar um matvæli er að

Fróðleiksmolar

Höfundur: Jónína Þ. Stefánsdóttir, matvælafræðingur á Matvælastofnun.

Óvatnsleysanlegar trefjar sjúga í
sig vatn og bólgna upp í þörmum.
Þessar trefjar eru náttúruleg
hægðalyf sem hjálpa til við að
mýkja hægðirnar og hraða för
úrgangs um meltingarveginn.
Þessar trefjar er aðallega að
finna í hveitiklíði, kornklíði,
heilkornabrauðum, morgunkorni
og grænmeti.
-Sítrónusýra (E330) sem er í
ýmsum bragðbættum
vatnsdrykkjum getur valdið
glerungseyðingu. Því er
mikilvægt að skoða
innihaldslýsingu drykkja. Best er
að drekka vatn sem oftast og
stundum kolsýrt vatn, með eða
án bragðefna, en sem sjaldnast
vatn með sítrónusýru.
-Þriðjungur þátttakenda í síðustu
landskönnun á mataræði taldi
efnahagsbreytingar í kjölfar
bankahrunsins hafa haft áhrif á
fæðuval sitt. Algengustu
breytingarnar voru minni neysla á
skyndibitum, sælgæti og
gosdrykkjum.
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Mjúka fitan er m.a. í fiski og fiskafurðum, hnetum, fræjum og jurtaolíum.

Harða fitu er að finna í m.a. smjöri, djúpsteikingarfeiti, ís og sælgæti.

Ellen Alma Tryggvadóttir.

Ljósm. Daniel Gilbey.

Hvað á ég að borða?
Það er komið að vikulegu verslunarferðinni. Í kælinum virðist vera endalaust úrval af kjötvörum, ostum, alls
kyns smjörtegundum og fleiri matvælum. Allt inniheldur þetta fitu, en
hvernig á maður að vita hver heilsusamlegasti kosturinn er? Það hafa
verið ýmsar kenningar um fitu og sú
nýjasta segir að harða fitan, sem er til
dæmis í kjöti og smjöri, sé ekki tengd
hættu á hjartasjúkdómum. Þetta er
ekki það sama og almennar ráðleggingar segja. Samt eru báðar kenningar byggðar á vísindalegum rannsóknum. Hverju er hægt að treysta?
Í hvaða matvælum er harða fitan?
Gleymum í bili öllum rökræðum um
hvort hörð fita auki líkur á hjartasjúkdómum eða ekki og skoðum
helstu matvælin sem innihalda harða
fitu.
Hörð fita er til dæmis í dýrafitu,
unnum kjötvörum, djúpsteikingarfeiti, smjöri, smjörlíki, osti og mjólkurafurðum, ýmsu kexi, kökum,
kleinum, vínarbrauði, snakki, ís og
sælgæti.
Í mörgum þessara matvæla leynast
aðrir neikvæðir áhrifavaldar á heilsu
okkar. Á því leikur ekki vafi. Sem
dæmi hefur verið sýnt fram á tengsl
mikillar neyslu á rauðu kjöti og unnum kjötvörum við offitu. Djúpsteiktur matur inniheldur gífurlegt magn
hitaeininga. Smjör og ostur innihalda
mikið magn af salti og flest hin matvælin innihalda ýmist mikið magn
fitu, sykurs og/eða salts. Ekkert af
þessu er ráðlagt til að viðhalda heilbrigði og kjörþyngd. Þess vegna er
mikilvægt að vanda valið og gæta að
magninu.
Ráðleggingar eru enn óbreyttar
En hvað með harða fitu og hjartasjúkdóma? Af hverju hafa opinberar
ráðleggingar ekki verið lagaðar að
öðrum niðurstöðum rannsókna?
Staðreyndin er sú að styrkur þessara
rannsókna er ekki eins mikill og
þeirra sem ráðleggja hófsemi í neyslu
harðrar fitu. Á endanum er alltaf litið
til þess hvar sterkasta sönnunarbyrðin
liggur í rannsóknum. Þegar verið er
að ráðleggja heilli þjóð varðandi
heilsusamlegasta mataræðið, skiptir
afar miklu máli að hafa sterk vísindaleg rök á bakvið ráðleggingarnar. Því
er þeim ekki breytt nema að svo sé.
Sérstaklega í ljósi þess að þekking út
frá rannsóknum getur verið breytileg
og er sífellt að aukast. Þá er mikilvægt að staðfesta niðurstöður vandlega áður en eitthvað er aðhafst.

Gæði fitunnar skipta máli
Fita er okkur lífsnauðsynleg og því
ráðlagt að borða hana en ekki í of
miklu magni, því fita getur jú verið
fitandi, sama hvaðan hún kemur.
Hvert gramm af fitu inniheldur rúmlega tvöfalt meira magn af hitaeiningum en gramm af próteinum eða kolvetnum. Þannig væri orkuneyslan fyrir hvern dag fljót að rjúka upp ef
borðuð er of mikil fita. Því eru gæði
fitunnar mikilvæg þegar kemur að
vali. Sýnt hefur verið fram á að mjúk

fita getur haft verndandi áhrif gegn
hjarta- og æðasjúkdómum. Hana
fáum við m.a. úr fiski og fiskafurðum, hnetum, fræjum og jurtaolíum.
Auk þess innihalda hnetur og fræ
töluvert magn trefja, sem eru einnig
taldar verndandi gegn hjartasjúkdómum. Til þess að fá þessa mikilvægu
mjúku fitu úr fæðunni, getur verið
nauðsynlegt að gera það á kostnað
harðrar fitu. Því ef orkuneyslan verður meiri en þörfin, þá safnar líkaminn
umfram magninu sem fituforða.

Hver er þá niðurstaðan?
Svarið er alls ekki nýtt af nálinni:
Borðið fjölbreytt en hófsamlega.
Borðið allt mögulegt, en ekki of mikið af því. Veljið fæðu úr öllum fæðuflokkum. Veljið líka fjölbreytt úr
hverjum fæðuflokki, sem sagt ekki
alltaf sömu tegundir. Notið þá fitu
sem hentar best hverju sinni í hóflegu magni og ekki alltaf sömu tegundina. Hægt er að fá flest næringarog orkuefni sem þörf er á úr fæðunni.
Öll matvæli innihalda mismunandi

samsetningu þessara efna. Til þess að
njóta þeirra allra þarf að velja mismunandi gerðir hverju sinni. Á endanum er gullna reglan oftast sú að allt
er gott í hófi. Flestir hafa heyrt þetta
áður, en hafa allir látið reyna á það?
Höfundur: Ellen Alma Tryggvadóttir,
meistaranemi í næringarfræði við Háskóla
Íslands og Rannsóknastofu í næringarfræði.

Tuttugasta alþjóðlega
næringarfræðiráðstefnan
Alþjóðlega næringarfræðiráðstefnan
(International Congress of Nutrition) var haldin í tuttugasta skipti í
Granada á Spáni dagana 16. til 20.
september 2013. Yfirskrift ráðstefnunnar að þessu sinni var „Joining
Cultures Through Nutrition“ og átti
hún vel við þar sem hún sameinaði
4000 fróðleiksþyrsta þátttakendur frá
öllum hornum heimsins, þar á meðal
konur í skrautlegum afrískum þjóðbúningum, menn í kuflum og með
túrbana og sólbrennda Norðurlandabúa.
Ísland var með sex fulltrúa á ráðstefnunni: Ingu Þórsdóttur, prófessor
og forseta Heilbrigðisvísindasviðs
Háskóla Íslands, Þórhall Inga Halldórsson, dósent og deildarforseta
Matvæla- og næringarfræðideildar,
Ólu Kallý Magnúsdóttur, Cindy
Mari Imai, Laufeyju Hrólfsdóttur og
undirritaða, sem allar eru doktorsnemar við deildina og vinna að verkefnum sínum á Rannsóknastofu í
næringarfræði. Inga hélt fjölsóttan
fyrirlestur um staðbundið og sjálfbært mataræði þar sem hún kynnti
meðal annars íslenskar rannsóknir á
næringu viðkvæmra hópa, sérstaklega
barna, þungaðra kvenna og fullorðinna sem eru í hættu að fá hjarta- og
æðasjúkdóma.
Þórhallur,
Óla,
Cindy, Laufey og undirrituð kynntu
veggspjöld með niðurstöðum rannsókna sinna.
Átta þemu ráðstefnunnar
Formleg dagskrá stóð yfir frá mánu-

Birna Þórisdóttir.
Af opnunarhátíð 20. alþjóðlegu næringarfræðiráðstefnunnar. 

degi til föstudags frá 08 á morgnanna
til 19 á kvöldin. Fyrirlestrar voru
haldnir í átta sölum samtímis, veggspjöld voru kynnt allan daginn auk
þess sem samtök og fyrirtæki voru
með sérstaka kynningarbása. Það má
því segja að það hafi verið nóg að sjá
og heyra og mikil keppni um athygli
þátttakenda. Hver salur var helgaður
ákveðnu þema: framförum í næringarfræðirannsóknum, næringu á mismunandi æviskeiðum, lýðheilsunæringarfræði, næringu og meðferð sjúkdóma, mati á næringarástandi, markfæði og lífvirkum efnum, matarmenningu og -venjum og matvælafræði og landbúnaði.

Ómega-3, grænmeti, íþróttir og
þyngdartap
Undirrituð sótti aðallega fyrirlestra
sem féllu undir þemað „næring á
mismunandi æviskeiðum“ þar sem
meðal annars var sagt frá því að
neysla þungaðra kvenna á ómega-3
fitusýrum, sem til dæmis fást úr feitum fiski, dragi verulega úr líkum á
fæðingarþunglyndi. Eins var rætt um
að það að kynna ungbörn fyrir einni
nýrri tegund af maukuðu grænmeti á
dag í fimm daga og endurtaka svo
hringinn þar til hver tegund hefur
verið smökkuð að minnsta kosti
fimm sinnum valdi því að börnin
borði meira magn af fjölbreyttu úrvali grænmetis fram á fullorðinsár.
Auk þess voru sóttir fyrirlestrar um

Ljósm. IUNS 20 ICN.

áhrif næringar á frammistöðu í
íþróttum og kappræður um bestu
leið til að léttast og viðhalda nýrri
þyngd, svo dæmi séu nefnd. Af nógu
er að taka og spennandi verður að
fylgjast með rannsóknum í næringarfræði næstu árin og hvernig til tekst
að hagnýta þær í þágu almennings.
Alþjóðlega næringarfræðiráðstefnan
verður næst haldin í Buenos Aires í
Argentínu í október 2017.
Höfundur: Birna Þórisdóttir, næringarfræðingur (M.Sc.) og doktorsnemi í næringarfræði á Rannsóknastofu í næringarfræði við Háskóla Íslands og Landspítala.
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Þjónustustaðall fyrir skólamötuneyti Reykjavíkurborgar
Borgarráð Reykjavíkur samþykkti 5.
október 2012 þjónustustaðal fyrir öll
mötuneyti Skóla- og frístundasviðs
Reykjavíkurborgar. Markmið Reykjavíkurborgar með þjónustustaðlinum
er að samræma gæði og hollustu matar fyrir börnin í borginni. Þjónustustaðallinn nær til mataræðis og þeirra
þátta sem falla þar undir s.s. hráefni
og matseld, daglega næringarsamsetningu, skammtastærðir, sérfæði og
öryggi matar. Einnig var fjallað um
umgjörð og umhverfi máltíða ásamt
aðstöðu og fagþekkingu.
Markmið Reykjavíkurborgar með
innleiðingu á þjónustaðlinum er
mikilvægt í ljósi þess að í lögum
91/2008 (23. grein) um grunnskóla
er tilgreint að skólabörn á Íslandi
skuli eiga kost á málsverðum til samræmis við manneldissjónarmið Lýðheilsustöðvar (nú Embætti Landlæknis). Í dag eru um það bil tuttugu
þúsund börn sem nýta sér þjónustu
mötuneyta Skóla- og frístundasviðs.
Flestir eru sammála um að gæði
matar og góð næring skiptir miklu
máli þegar einbeiting þarf að vera
góð og dagarnir eru langir. Það er
vitað að vel nærð börn hafa betri einbeitingu og úthald við nám. Það er
ekki nóg að maturinn sé eingöngu
hollur, hann þarf líka að vera bragðgóður og lystugur.
Reykjavíkurborg er að þróa
gagnagrunn með uppskriftum af vinsælum réttum úr mötuneytum Skólaog frístundsviðs þar sem farið er yfir
hverja uppskrift og hún aðlöguð til
að uppfylla næringarþörf barna í
samræmi við aldur. Í dag starfar fjölbreyttur hópur í mötuneytum sem
hafa mikla þekkingu á því hvað börn
borða og er mikilvægt að nýta þá
þekkingu áfram.
Heilsu og hollustusjónarmið hafa
fengið aukið vægi í skólakerfinu og er
það jákvætt. Margir skólar hafa sett
sér það markmið að verða heilsueflandi grunnskólar og nú þegar hafa 14
grunnskólar í Reykjavík sótt um að
verða heilsueflandi. Sjá nánari upplýsingar um heilsueflandi grunnskóla
á vef landlæknis http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/
item12346/Heilsueflandi_grunnskoli.
Heilsuefling verður ekki bara til
innan veggja skólans, heldur þarf allt
samfélagið að taka þátt og mikilvægt
er að stuðst sé við leiðbeiningar sem
byggja á vísindalegum rannsóknum
þegar verið er að gefa leiðbeiningar
um næringu fyrir börn og unglinga.
Það þarf að hafa í huga alla þætti sem
snúa að skólamat t.d. aðkoma stjórnvalda,
skólayfirvalda,
foreldra,
íþróttafélaga, iðnaðarins, o.s.frv.

Undirritaðar starfa við mötuneytisþjónustu Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar og vinna að
því að innleiða þjónustustaðalinn
með það markmið að auka gæði
þvert á allt starfið og stuðla að hagræðingu í innkaupum. Þjónustustaðallinn tekur á mörgum þáttum sem

snúa að mötuneytisþjónustu og mörg
atriði þarfnast ítarlegrar skoðunar og
útfærslu.
Höfundar: Helga Sigurðardóttir gæðastjóri
og Herborg Svana Hjelm rekstrarsérfræðingur hjá mötuneytisþjónustu Skóla- og
frístundasviðs Reykjavíkurborgar.

Helga Sigurðardóttir.

Herborg Svana Hjelm.
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Rúgbrauð og rúgflögur.

Ljósm. ÓKM.

Rúgvörur.

Ljósm. ÓKM.

Óla Kallý Magnúsdóttir.

ARI – rannsókn á áhrifum rúgneyslu og
reglulegrar hreyfingar á blóðsykurstjórnun
Rannsóknarstofa í næringarfræði er
þátttakandi í norrænu öndvegisverkefni þar sem hollusta norrænu korntegundanna, rúgs, byggs og hafra og
heilmalaðs korns er rannsökuð. Heilkornavörur eru vörur þar sem allir
hlutar upphaflega kornsins eru notaðir við famleiðsluna, þ.e. hýði,
mjölvi og kím, og ekkert er sigtað frá
eftir mölun. Í heilu korni eru því öll
næringarefni kornsins enn til staðar
en korn eru t.d. góð uppspretta trefja

og ýmissa vítamína, steinefna og lífvirkra efna. Heilkornavörur geta
innihaldið heil og ómöluð korn, eins
og t.d. bygg og hýðishrísgrjón, eða
fínmalað mjöl, eins og t.d. heilhveiti
og rúgmjöl. Rannsóknir hafa sýnt að
neysla á heilkorni dregur úr líkum á
ýmsum lífstílssjúkdómum, s.s. hjartaog æðasjúkdómum, offitu, sykursýki
2 og krabbameini. Rúgur er trefjaríkasta algenga korntegundin og hafa
skammtímarannsóknir bent til þess

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

Lífstíðareign!
Tilboðsverð kr. 106.900
Með fylgir Vitamix sleif
drykkjarmál og svunta
Fullt verð kr. 125.765

eykjav
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mánuði á meðan tæplega helmingur
sleppir rúgvörum alveg. Báðir hóparnir fengu fyrirmæli um að hreyfa
sig rösklega í 45 mínútur þrisvar í
viku auk þess að hreyfa sig töluvert
aðra daga. Fyrirtæki hafa tekið afskaplega vel í að aðstoða okkur við
framkvæmd rannsóknarinnar en
Heilsa ehf, Myllan, Bernhöfts bakarí,
Eggert Kristjánsson hf, Íslensk ameríska og K. Karlsson hafa styrkt okkur
með matvörum sem innihalda rúg,
Sölufélag garðyrkjumanna hafa gefið
þátttakendum grænmeti og Sporthúsið styrkti okkur með korti og
þjálfun handa þátttakendum. Kunn-

um við þeim bestu þakkir fyrir.
Rannsókninni lýkur í lok nóvember
og munu niðurstöður væntanlega
liggja fyrir fyrri hluta næsta árs.
Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar eru
dr. Laufey Steingrímsdóttir en auk
undirritaðrar hafa næringarfræðingarnir Laufey Hrólfsdóttir, Auður
Benediktsdóttir og Tinna Eysteinsdóttir starfað að rannsókninni.
Höfundur: Óla Kallý Magnúsdóttir, næringarfræðingur (M.Sc.) og doktorsnemi í
næringarfræði á Rannsóknarstofu í næringarfræði.

Arsen og hrísgrjónavörur

Meira en bara
blandari!

R a u ð a g e rð i 2 5 · 1 0 8 R

að neysla á rúgi og rúgvörum geti
stuðlað að bættri blóðsykurstjórnun
og bættu insúlínnæmi. Rúgur hefur
þó verið tiltölulega lítið rannsakaður,
e.t.v. vegna þess hve fáar þjóðir utan
Norðurlandanna borða hann í einhverju magni.
ARI er íslensk forrannsókn innan
þessa norræna öndvegisverkefnis þar
sem við skoðum áhrif rúgneyslu og
hreyfingar á blóðsykursstjórnun hjá
körlum með sykursýki 2. Til þess
fengum við 23 karla sem greindir
hafa verið með sjúkdóminn eða forstig hans. Rúmlega helmingur karlanna borða 100 g af rúgi daglega í 6

ími 4
40 18
00 · ww
w.kaelitaekni.is

Okkar þekking nýtist þér

Hrísgrjón eru uppistaðan í fæði hjá
allt að helmingi jarðarbúa. Þau eru
ræktuð víða í suður og suðaustur
Asíu, en í minna mæli í suður
Evrópu, suður hluta Bandaríkjanna,
Suður Ameríku, miðausturlöndum
og Afríku. Jarðvegur alls staðar inniheldur frumefnið arsen í mismiklu
magni, líka hrísgrjónaakrar. Arsen er
einnig að finna í grunnvatni og yfirborðsvatni, eftir því hvernig innihaldið er í bergi og jarðvegi sem það
kemur úr. Hrísgrjónaplantan er skilvirkari en aðrar plöntur í að taka arsen upp í plöntu og fræ og hún þarf
mjög mikið vatn til að dafna vel.
Ólífrænt arsen er meirihluti þess
arsens sem finnst í kornvörum. Þegar
arsen er bundið í lífræn efnasambönd
er það mun hættuminna. Í fiski við
Íslandsstrendur er þó nokkuð af arseni en það er að mestu á lífrænu
formi og veldur því ekki sömu
áhyggjum og ólífrænt arsen. Ólífrænt
arsen er krabbameinsvaldandi, helsta
uppspretta þess í fæði er hrísgrjón,
nema á svæðum þar sem arsen er hátt
í drykkjarvatni. Arseninnihald er
óháð því hvort hrísgrjónin eru úr lífrænni ræktun eða ekki og það getur
verið breytilegt í vörum eftir landshlutum í sama landi. Því er ekki hægt
að benda á eitt ákveðið land sem er
öruggt að kaupa hrísgrjónavörur frá.
Nýlega gáfu Matvælastofnun og
Embætti Landlæknis út ráðleggingar
um neyslu barna á drykkjum úr hrísgrjónum, byggðar á sænskri rannsókn
á þungmálmum og steinefnum í fæði
barna.
Markmið ráðlegginganna er að
vernda börn yngri en 6 ára fyrir skaðlegum áhrifum arsens og annarra
þungmálma enda eru ung- eða smá-

Ingibjörg Jónsdóttir.

Frá kínverskum hrísgrjónaakri.
Ljósm. Charlie Fong.

börn viðkvæmur hópur vegna þess
hve létt þau eru (ávallt er miðað við
grömm þungmálma á kg líkamsþyngdar). Sænska áhættumatið miðast við börn sem drekka hrísgrjónadrykk í stað kúamjólkur daglega.
Þannig fá börn sem vega minna en
20 kg (u.þ.b. 5-6 ára) og drekka daglega um 500 ml af hrísgrjónadrykk
það mikið magn arsens að það getur
haft neikvæð áhrif á heilsu þeirra.
Sérstaklega þykir mikilvægt að benda
á þessa hættu þar sem hrísgrjónadrykkja getur verið neytt í stað
mjólkur alla barnæskuna, t.d. hjá
börnum sem eru með mjólkurofnæmi.
Ráðleggingar til neytenda:
Foreldrum er ráðlagt að tryggja fjölbreytni í vali á ungbarnagrautum
með því að velja grauta úr mismunandi korntegundum og breyta til á

milli vörumerkja. Ekki er þörf á að
útiloka grauta úr hrísmjöli en einnig
ætti að velja grauta úr t.d. maís, hirsi
eða bókhveiti sem fyrsta graut. Eftir
sex mánaða aldur má byrja að gefa
grauta úr höfrum, byggi, hveiti eða
rúgi.
Foreldrum er ráðlagt að gefa ekki
börnum undir sex ára aldri drykki úr
hrísgrjónum, t.d. hrísgrjónadrykk (e.
rice drink) vegna arseninnihalds
þeirra.
Ráðleggingarnar eiga ekki við um
einstaka máltíðir sem innihalda hrísgrjón eða grjónagraut, einungis það
mikla magn sem neytt er þegar hrísgrjónadrykkir koma í stað kúamjólkur í fæði barna. Að lokum ítrekar
Matvælastofnun mikilvægi fjölbreyttni í neysluvenjum, bæði í vali á
korntegundum og öðrum matvælum.
Höfundur: Ingibjörg Jónsdóttir, sérfræðingur hjá Matvælastofnun

MATUR ER MANNSINS MEGIN – 17

Nýjar norrænar ráðleggingar

Ljósm. Sesselja M. Sveinsdóttir.

Íslenski hópurinn sem vann að nýju norrænu ráðleggingunum. Frá vinstri: Ingibjörg Gunnarsdóttir, Laufey Steingrímsdóttir, Alfons
Ramel, Inga Þórsdóttir, Þórhallur Ingi Halldórsson, Anna Sigríður Ólafsdóttir, Bryndís Eva Birgisdóttir og Ása Guðrún Kristjánsdóttir.
Ljósm. Guðrún Kristín Sigurgeirsdóttir.

Nýjar norrænar næringarráðleggingar
voru kynntar formlega í Kaupmannahöfn 3. október síðastliðinn. Endurskoðun hefur staðið yfir í fjögur ár
með aðkomu fjölda íslenskra sérfræðinga og fræðimanna, sem flestir eru
akademískir starfsmenn Háskóla Íslands og virkir í rannsóknum á sviði
næringarfræði. Norræna ráðherranefndin styrkir verkefnið og ber
ábyrgð á ráðleggingunum. Er þeim
meðal annars ætlað að nýtast stjórnvöldum við stefnumótun í manneldismálum og aðgerðum sem miða að
bættri lýðheilsu. Hvert land nýtir síðan þær áherslur sem gefnar eru í norrænu ráðleggingunum og mótar ráð
um fæðuval til sinna landsmanna.
Helstu áherslubreytingar
Áherslubreyting í norrænu ráðleggingunum frá fyrri útgáfu felur í sér
aukna áherslu á mataræðið í heild
sinni. Mælt er með mataræði sem
inniheldur mikið af mat sem er
trefjaríkur frá náttúrunnar hendi (t.d.
dökkgrænu blaðgrænmeti, káli, lauk,
baunum og ertum, rótargrænmeti,
ávöxtum og berjum, hnetum og heilkornavörum), þar sem fiskur og sjávarafurðir eru oft á borðum. Þá er
mælt með því að nota jurtaolíur,
velja fituminni mjólkurvörur og takmarka saltneyslu. Ef orkuríkar fæðutegundir sem innihalda lítið af nauðsynlegum næringarefnum og trefjum,
eins og sykraðir drykkir, sætar bakarísvörur eða sælgæti, fínunnar kornvörur og fita á föstu formi eru ríkur
þáttur neyslunnar, eykst hættan á
langvinnum sjúkdómum og þyngdaraukningu. Einnig getur mikil neysla
á unnum kjötvörum og rauðu kjöti
aukið líkur á neikvæðum heilsufarsáhrifum og langvinnum sjúkdómum.
Ekki klínískar leiðbeiningar eða
ráðleggingar til einstaklinga
Rétt er að taka fram að ráðlögð skipting orkuefnanna (kolvetni, fita, prótein) og ráðlagðir dagsskammtar vítamína og steinefna eins og þeir birtast í norrænu ráðleggingunum eiga
einungis við fyrir heilbrigða einstaklinga. Ráðleggingarnar má til dæmis
nýta til að skipuleggja matseðla eða
máltíðir fyrir hópa af fólki (í leikskólum, grunnskólum og vinnustöðum).
Norrænu ráðleggingarar á ekki að
nota sem leiðbeiningar til einstak-
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Spergilkál og baunir eru dæmi um mat sem er trefjaríkur frá náttúrunnar hendi.

linga eða sjúklingahópa þar sem sjúkdómar eða lyfjameðferð gætu haft
áhrif á þörf eða nýtingu næringarefna. Í ákveðnum tilfellum má þó
nýta ráðleggingarar sem grunn að
næringarmeðferð sjúklinga á meðan
að í öðrum tilfellum er þörf á sértækum klínískum leiðbeiningum.
Mótun íslenskra ráðlegginga
Framundan er vinna undir stjórn
Embættis landlæknis þar sem íslensku ráðleggingarnar verða teknar
til endurskoðunar. Við mótun íslenskra ráðlegginga er nauðsynlegt að
taka tillit til mataræðis Íslendinga
eins og það er í dag. Sem dæmi má
nefna að mataræði Íslendinga hefur

Ljósm. Sesselja M. Sveinsdóttir.

verið mjög próteinríkt í áratugi og
þar af leiðandi engin ástæða til að
leggja áherslu á að auka próteinneyslu þjóðarinar í aðgerðum sem
ætlað er að auka lýðheilsu. Eins er
breytilegt milli landa hvaða fæðuflokkar eru helstu uppsprettur mikilvægra vítamína og steinefna. Miðað
við niðurstöður landskönnunar á
mataræði þjóðarinnar frá 2010-2011
og nýjar niðurstöður Rannsóknastofu
í næringarfræði við HÍ og LSH um
breytingar á mataræði sex ára barna
má ætla að áhersla verði áfram lögð á
að hvetja Íslendinga til aukinnar
grænmetisneyslu auk þess sem gæði
kolvetna verður væntanlega eitt af
áhersluatriðunum. Felur sú áhersla í
sér takmörkun á fínunnum kolvetnum en að í staðinn sé valið heilkorn
sem kolvetnisgjafi ásamt kolvetni sem
kemur úr grænmeti og ávöxtum. Eins
þarf að leita leiða til að bæta D-vítamínhag landsmanna.
Nánari upplýsingar um nýjar norrænar ráðleggingar er að finna á
heimasíðu verkefnisins www.nnr5.
org.
Höfundur: Ingibjörg Gunnarsdóttir, prófessor í næringarfræði við Háskóla Íslands,
deildarstjóri Næringarstofu Landspítala og
forstöðumaður Rannsóknastofu í næringarfræði við HÍ og LSH.
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Kolvetni eru misgóð fyrir líkamann og fer það bæði eftir því hvernig þau koma innpökkuð og í hvaða magni.

Ljósmyndir: Sesselja M. Sveinsdóttir.

Sugarloaf Mountain.

Kolvetni – Mjallhvít
eða vonda stjúpan?
Mikil neysla á sykruðum drykkjum
eykur að öllum líkindum hættu á
sykursýki af gerð 2. Vísbendingar eru
um að þeir sem eru of þungir og
hreyfa sig lítið ættu að taka tillit til
sykurstuðuls matvæla auk þess að
fylgja almennum ráðleggingum um
heilsusamlegt mataræði. Trefjaneysla
lækkar greinilega líkur á ýmsum sjúkdómum og er mikilvægur hluti af
heilsusamlegu mataræði. Þetta voru
megin niðurstöður kolvetnahóps
Norrænna ráðlegginga um næringarefni sem vann kerfisbundna yfirlitsgrein (systematic literature review)
um sykur og hefðbundna yfirlitsgrein
(review) um bæði trefjar og sykurstuðul með sérstakri áherslu á greinar
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frá Norðurlöndum (Sonnested et al
2012, Overby et al 2013).

Bryndís Eva Birgisdóttir.

Sykraðir drykkir – mestu
skaðvaldarnir
Mikil neysla á sykruðum drykkjum,
svo sem gosdrykkjum og djús, eykur
að öllum líkindum hættu á sykursýki
af tegund 2, jafnvel þó leiðrétt sé fyr-

60 ára reynsla á Íslandi

Nútímahönnun
frá Russell Hobbs sem hlaut
hönnunarverðlaun „Reddot“ 2012

Fæst í Húsasmiðju-búðunum um allt land
Heildsöludreifing: ACT ehf, Dalvegi 16b, 201 Kópavogi, sími 577 2150

ir þyngdaraukningu sem oft fylgir
neyslu þessara drykkja. Varðandi
aðra sjúkdóma, t.d. hjarta- og æðasjúkdóma og áhættuþætti þeirra auk
dánartíðni höfðu of fáar rannsóknir
verið gerðar til að hægt væri að draga
sterkar ályktanir um tengsl þeirra við
sykurneyslu. Hugsanlega skiptir
neyslumynstur máli, en það virðist
t.d. hafa mismunandi áhrif á efnaskipti líkamans hvort sykurs er neytt
í minni skömmtum yfir daginn eða í
miklu magni á stuttum tíma, eins og
á við um neyslu sykraðra drykkja.
Það virðist sérstaklega eiga við um
frúktósa sem er annar helmingur af
viðbættum sykri. Einnig hefur verið
bent á að sykur úr drykkjum frásogast hratt inn í líkamann. Það má því
alveg vekja máls á því hvort við ættum að umgangast sykraða drykki eins
og mælt er með því að umgangast
áfengi, í hófi og af skynsemi, nú eða
sleppa með öllu eins og sumir gera.
Sykurstuðullinn (glycemic index) –
blóðsykur í kastljósinu
Sykurstuðullinn raðar matvælum í
röð eftir því eftir því hversu mikil
áhrif þau eru talin hafa á blóðsykur
eftir máltíð. Sykurálag (glycemic
load) er systurstuðull sem að auki
tekur tillit til magns af kolvetnum í
þeim skammti sem neytt er. Kolvetnahópurinn skoðaði þessa stuðla
og var stuðst við nýlegar skýrslur og
norrænar vísindagreinar um efnið
með áherslu á sömu sjúkdóma og
áhættuþætti og í greininni um sykur,
að viðbættu krabbameini.
Engar skýrar vísbendingar fundust
um mikilvægi stuðulsins fyrir allan
almenning. Vísbendingar fundust
um tengsl við sykursýki af gerð 2 en
eina norræna rannsóknin á þeim
endapunkti studdi ekki þau tengsl.
Margar rannsóknir sáu hins vegar
tengsl í sérstökum hópum svo sem
meðal þeirra sem eru of þungir og

hreyfa sig lítið. Hugsanlega er það
hópur sem svarar vel slíkum breytingum á mataræði þar sem áhættan á
t.d. skertu sykuþoli er aukin. Í alþjóðlegum ráðleggingum fyrir einstaklinga með sykursýki hefur verið
mælt með notkun stuðulsins sem
viðbót við aðrar ráðleggingar um
mataræði.
Margir þættir hafa áhrif á blóðsykurstuðulinn. Þetta er því ekki einfalt rannsóknarefni og aðferðafræðilegar áskoranir eru margar sem gætu
að hluta skýrt ósamræmi í niðurstöðum. Sykurstuðullinn er vonandi bara
fyrsta skrefið í rannsóknum á neyslu
mismunandi matvæla á efnaskipti
líkamans og líðan hans.
Trefjar – vítt hugtak
Hópurinn vann trefjahlutann á sama
hátt og unnið var með sykurstuðulinn. Allar skýrslurnar voru sammála
um mikilvægi trefja í heilsusamlegu
mataræði sem forvörn gegn ýmsum
sjúkdómum og áhættuþáttum þeirra
og allar fimm greinarnar frá Norðurlöndum um trefjaneyslu sem fullnægðu hæfisviðmiðum studdu tengsl
trefjaneyslu við ýmist minni hættu á
hjarta- og æðasjúkdómum, gerðar 2
af sykursýki, ristil- og brjóstakrabbameini. Mikil umræða var í kolvetnahópnum um hversu breitt orðið trefjar er og nær yfir mörg mismunandi
efni með mismunandi virkni en
einnig var ræddur munur á áhrifum
heilkorna og trefja og hvaða áhrif
vinnsluaðferðir hafi á virkni trefja.
Varðandi titilinn á þessari grein
þá er hann til að minna á að hlutirnir
eru sjaldan svo svartir eða hvítir að
þeir séu algóðir eða alslæmir. Kolvetni eru misgóð fyrir líkamann og
fer það bæði eftir því hvernig þau
koma innpökkuð og í hvaða magni.
Sem heilkorn í hæfilegu magni –
góð, sem unnin trefjalaus kolvetni í
miklu magni svo sem sykur – slæm.
Svo má benda á að allt of mikið af
heilkornum eru ekki af hinu góða á
meðan sykur og sætabragð veitir
mörgum vellíðan í litlum skömmtum.
Höfundur: Bryndís Eva Birgisdóttir, dósent
í næringarfræði við Háskóla Íslands og
starfar á Rannsóknastofu í næringarfræði
við HÍ og LSH.
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Horft í gegnum skráargatið:

Mjólkurvörur og
mataræðisráðleggingar
Mjólk er næringarríkasta einstaka
matvæli sem völ er á. Auk þess að
vera rík af próteinum inniheldur hún
vítamín og steinefni í ríkum mæli,
þar á meðal kalk sem er mikilvægt
byggingarefni beina í líkamanum.
Auk þess að vera næringarrík hefur
mjólk einstaka vinnslueiginleika sem
gerir að verkum að hægt er að framleiða úr mjólk alls konar mismunandi
vörur, allt frá jógúrt og mysudrykkjum til rjóma, smjörs og alls konar
osta. Innan ostaflokksins eins er gríðarleg fjölbreytni tegunda, og telst
mönnum til að alls séu til yfir 900
tegundir af ostum.

Matvæladagur
MNÍ 2013

og verða sett hér. Með þessu undirstrikar fyrirtækið að það er hlynnt
merkinu, enda er hér um að ræða
einfalt tæki fyrir neytendur til að
velja hollustu matvælin í hverjum
fæðuflokki, allavega m.t.t. þeirra efnisþátta sem nefndir eru hér að ofan.

MS hyggst leggja áherslu á þróun
fleiri vara sem falla að skilyrðum
skráargatsins á komandi misserum.
Höfundur: Björn S. Gunnarsson, Ph.D. í
næringarfræði og vöruþróunarstjóri hjá
Mjólkursamsölunni

Björn S. Gunnarsson.

Ráðleggingar um neyslu
mjólkurvara
Samkvæmt ráðleggingum Embættis
landlæknis er hæfilegt að fá sér tvö
glös, diska eða dósir af mjólk eða
mjólkurmat á dag, eða sem samsvarar
500 ml yfir daginn og best er að velja
fitulitlar og lítið sykraðar vörur. Þessar ráðleggingar eru í takti við það
sem gerist annars staðar á Norðurlöndunum, en í Bandaríkjunum er
ráðlagt að neyta þriggja skammta af
mjólkurvörum á dag.
Fitulitlar og lítið sykraðar
mjólkurvörur
Þegar mjólkurvörur eru þróaðar er
reynt að taka tillit til mataræðisráðlegginga, t.a.m. varðandi skammtastærðir og eins hefur verið mikil
áhersla lögð á þróun fituminni og
sykurminni mjólkurvara undanfarin
ár. Reyndar eru þónokkur ár síðan
fituminni mjólkurvörur hófu að líta
dagsins ljós. Léttmjólk kom á markað
á áttunda áratugnum og á þeim níunda hófst framleiðsla á léttjógúrt.
Létt viðbit, Létt og laggott kom fyrst
á markað 1987. Þessi þróun hefur átt
sér stað samfara auknum áherslum í
ráðleggingum yfirvalda á neyslu fituminni afurða og sér ekki fyrir endann
á þessari þróun, en enn er verið að
vinna að þróun fituminni vara, bæði
osta, viðbits og ferskra afurða.
Styttra er síðan áhersla jókst á
minna sykraðar mjólkurvörur, en
framboð sykurminni vara hefur aukist mikið síðustu ár. Undanfarin ár
hefur verið lögð mest áhersla á að
minnka sykurinnihald án þess að
bæta við sætuefnum. Dæmi um slíkar
vörur eru sykurskert Kókómjólk og
Frútína jógúrtdrykkur. Einnig hefur
talsvert verið dregið úr sykurmagni í
hefðbundnum vöruflokkum eins og
Óskajógúrt og Skyr.is.
Norræna skráargatið
Skráargatið hóf göngu sína í Svíþjóð
fyrir rúmlega tveimur áratugum, en
Danmörk og Noregur hafa einnig
tekið merkið upp. Því er ætlað að
auðvelda neytendum að velja hollar
afurðir í hverjum flokki matvæla.
Áhersla er lögð á lágt fitu-, salt-, sykurinnihald matvælanna og hátt trefjainnihald, og þurfa matvæli að uppfylla ákveðin skilyrði um magn þessara innihaldsefna til að geta borið
merkið. Búið er að samþykkja lög
hérlendis sem heimila upptöku
merkisins og styttist í að merkið verði
formlega tekið upp. Mjólkursamsalan
(MS) tók forskot á sæluna í fyrra og
hefur merkt skyrdrykki með skráargatinu og fer þar eftir þeim skilyrðum sem eru sett á Norðurlöndunum

www.fronkex.is

kemur við sögu
á hverjum degi
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Nokkrar hugleiðingar um nýjar
norrænar ráðleggingar um fitu – og
smá útúrdúr um lýsi
Nú hefur starfshópur Norrænu ráðherranefndarinnar um endurskoðun
norrænna ráðlegginga um mataræði
lokið störfum. Undirritaður var í
hópi þeirra sérfræðinga varðandi
tengsl fituneyslu og heilsu. Starfið
fólst í því að ég og annar sérfræðingur lásum í gegnum þúsundir útdrátta
af vísindagreinum sem tengdust fitu,
völdum úr þær greinar sem uppfylltu
ákveðnar gæðakröfur, mátum þær,
drógum saman niðurstöður og gáfum
einkunn eftir gæðum. Sú einkunnagjöf og samantekt var svo lögð til
grundvallar nýjum ráðleggingum sem
aðrir aðilar í hópnum mátu út frá
okkar vinnu. Kosturinn við þessi
vinnubrögð (svokallað systematic
literature review) er að þannig má fá

Ljósm. Sesselja M. Sveinsdóttir.
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Þórhallur Ingi Halldórsson.

heildstæða mynd á allar þær rannsóknir sem fyrir liggja á viðkomandi
sviði að teknu tilliti til nýlegra rannsókna. Einstaka rannsóknir sem hafa
komist að áhugaverðum niðurstöðum sem styðja við eigin skoðanir, tilfinningu eða áhugasvið fá þannig
ekki meira vægi en aðrar rannsóknir
sem benda til hins gagnstæða.
Helstu niðurstöður þessarar vinnu

LIFRARPYLSAN

- gamaldags og góð!
FRÁ KJARNAFÆÐI
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Ekkert hveiti - ekkert sojaprótein - engin aukaefni

og nýjar ráðleggingar um fitu má
draga saman í eftirfarandi setningu:
„Við þurfum ekki að vera svona hrædd
við fitu, en gæðin skipta máli.“ Nánari
útfærsla á ráðleggingum fyrir börn og
fullorðna frá tveggja ára aldri er þessi:
Heildarneysla á fitu: Í eldri ráðleggingum frá 2004 var mælt með að
fita úr fæði ætti að veita á bilinu 2535 prósent af heildar orku (%E). Í
nýju ráðleggingunum er þessi tala
hækkuð í 25-40%E.
Mettuð fita: Efri mörk fyrir æskilega neyslu á mettaðri fitu hafa ekki
breyst og eru enn 10%E. Landskönnun á mataræði 2010-2011
leiddi í ljós að meðalneysla Íslendinga á mettaðri fitu var 14,5%E, sem
er því töluvert yfir ráðlögðum efri
mörkum. Við verðum því ennþá að
hafa hemil á okkur þegar kemur að
matvörum eins og smjöri, beikoni,
slögum, bjúgum og rjóma.
Einómettaðar fitusýrur: Aðal
breytingin varðandi fituneyslu er sú
að við treystum okkur til að hækka
ráðleggingar fyrir cis-einómettaðar
fitusýrur úr 10-15%E í 10-20%E.
Meðalneysla Íslendinga samkvæmt
landskönnun er 12%E þannig að við
mættum borða meira af t.d. ólífuolíu
á kostnað mettaðrar fitu (kókosolía
er t.d. mettuð fita).
Fjölómettaðar fitusýrur: Ráðleggingar fyrir neyslu á fjölómettaðuðum fitusýrum (5-10%E) og
ómega-3 fitusýrum (≥1%E) eru
óbreyttar. Samkvæmt landskönnun
var meðalneysla Íslendinga á fjölómettuðum fitusýrum 6%E árin
2010-2011. Ekki er ráðlagt að neyta
fjölómettaðra fitusýra í of miklu
magni (>10%E) þar sem vísbendingar eru um að slík neysla geti verið
skaðleg m.t.t vissra tegunda krabbameins.
Transfitusýrur: Eftir að hafa átt
Evrópumet í neyslu á transfitusýrum,
m.a. sökum metnaðarleysis innlendra
matvælaframleiðanda um árabil, er
loksins búið að setja reglur er takmarka leyfilegt magn þessara fitusýra.
Svo lengi sem neyslu á mettaðri fitu
er stillt í hóf samkvæmt ráðleggingum er ekki ástæða til að hafa frekari
áhyggjur af þessum fitusýrum.
Þá að lýsinu og fiskiolíunni sem
nú er bæði markaðssett og selt sem
heilsuvara. Vandamálið með þessar
ágætu vörur er það að trú okkar á
meint heilnæmi er oft langt umfram
það sem rannsóknir styðja. Sem
dæmi má nefna að sérfræðihópurinn
komast að þeirri niðurstöðu að litlar
sannanir styddu það að neysla
ómega-3 fitusýra einna og sér sem

fæðubótarefnis hefði jákvæð áhrif á
blóðþrýsting, blóðfitur, blóðsykur,
sykursýki 2 og krabbamein. Hins
vegar væru einhverjar vísbendingar
um gagnsemi þegar kæmi að hjartaog æðasjúkdómum en frekari rannsókna væri þörf. Almennt bentu
rannsóknir frekar til þess að það væri
gagnlegra að borða fisk en að taka
fiskiolíu (og lýsi) sem fæðubót. Það
er nefnilega þannig að ef við borðum
fisk þá kemur það oft í staðinn fyrir
spikfeitt hakk með kartöflutrefjum
eða sambærilegt feitmeti, sem er
slæmt fyrir hjartað. Það er ekkert sem
mælir á móti því að við tökum lýsi,
en gleymum því ekki að það er enn
betra að borða mat og fá næringarefnin þannig!
Höfundur: Þórhallur Ingi Halldórsson,
dósent og deildarforseti Matvæla- og næringarfræðideildar HÍ.

Fróðleiksmolar
Á síðustu áratugum hafa
algengar skammtastærðir vaxið
svo um munar. Það eru ekki bara
gosumbúðir og súkkulaðistykki
sem hafa stækkað. Algengt er t.d.
að brauðsneiðar séu núna um 45
grömm en meðalsneiðin var um
30 grömm árið 1990.
Matardiskarnir hafa líka stækkað
og þvermál þeirra er núna að
meðaltali 5 cm meira en fyrir
tuttugu árum!
-Fullyrðingar á borð við
„sykurlaust“ og „fitulaust“ geta
verið villandi. Þó að vara sé
„fitulaus“ getur verið í henni mikið
magn af sykri og þar af leiðandi
getur hún verið alveg jafn orkurík
og þær vörur sem ekki eru
merktar fitulausar. „Sykurlaust“
þýðir að það er nánast enginn
sykur í vörunni, hvorki
náttúrulegur né viðbættur, en
hins vegar geta verið í henni
sætuefni.
-Tuttugu kílóa barn sem drekkur
hálfan lítra af kóladrykk innbyrðir
hlutfallslega jafn mikið koffein og
fullorðin manneskja sem drekkur
fimm kaffibolla.

Næring í heilsueflandi
skólaverkefnum

Mikilvægi heilsueflingar í skólum
Í aðgerðaáætlun Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar á sviði næringar
frá 2007 og í norrænni aðgerðaáætlun um að bæta heilsu með bættu
mataræði og aukinni hreyfingu er
lögð áhersla á að skólinn sé kjörinn
vettvangur fyrir heilsueflingu á sviði
næringar og hreyfingar. Næringin
gegnir veigamiklu hlutverki í öllu
skólastarfi því vel nærð börn eiga
betra með að einbeita sér og mataræðið getur haft áhrif á hegðun, lærdómsgetu og námsárangur. Auðveldara er að móta hegðun en breyta og
því mikilvægt að byrja snemma að
kenna börnum góðar neysluvenjur og
gegna foreldrar og skólasamfélagið í
heild sinni þar lykilhlutverki. Leik-,
grunn- og framhaldsskólar landsins
eru samkomustaðir mikils fjölda
barna og fullorðinna á degi hverjum.
Í skólunum er því kjörið tækifæri til
að hafa jákvæð áhrif á heilsu og líðan
nemenda og starfsfólks og auka jöfnuð til heilsu með því m.a. að skapa
aðstæður sem hvetja til heilbrigðra
lifnaðarhátta.
Nemendur verja stórum hluta
dagsins í skólanum eða á frístundaheimili eftir skóla og því er mikilvægt
að þau eigi þar kost á hollum og góðum mat. Í lögum um grunnskóla frá
árinu 2008 segir að nemendur skuli
eiga kost á málsverði á skólatíma í
samræmi við manneldismarkmið.
Enn fremur segir í lögum um framhaldsskóla að þar skuli tryggt að í
boði sé innan veggja hvers skóla heilnæmt fæði í samræmi við opinber
manneldismarkmið. Í almennum
hluta nýrrar aðalnámskrár leik-,
grunn- og framhaldsskóla frá árinu
2011 eru komnir inn sex grunnþættir
í íslenskri menntun og eru Heilbrigði
og velferð hluti þessara grunnþátta.
Þar er m.a. komið inn á mikilvægi
heilsusamlegs fæðuvals með fræðslu
og góðu framboði á fjölbreyttum mat
og að leggja þurfi áherslu á uppeldisog félagslegt gildi máltíða meðal annars með því að gefa nægan tíma til að
nærast.
Uppbygging heilsueflandi skólaverkefna
Heilsueflandi skólaverkefnin eru
byggð upp með stýrihópum innan
Embættis landlæknis en jafnframt
eru starfandi faghópar/vinnuhópar,
skipaðir utanaðkomandi aðilum.
Gefnar hafa verið út handbækur fyrir
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mötuneyti mismunandi skólastiga,
þ.e. Handbók fyrir leikskólaeldhús,

Handbók fyrir skólamötuneyti og
Handbók um mataræði í framhaldsskólum. Auk þess hefur verið gefin út
Handbók um heilsueflandi grunnskóla og unnin drög að Handbók um
heilsueflandi leikskóla þar sem sett
eru fram viðmið og gátlistar um m.a.
mataræði/næringu sem heilsueflandi
skólum ber að fara eftir. Skólar eru
jafnframt hvattir til að mynda sér
heildræna stefnu á sviði næringar en

þannig er hægt að stuðla að góðum
neysluvenjum nemenda og starfsfólks, öllu skólasamfélaginu til góðs.
Heilsueflandi verkefni Embættis
landlæknis eru því góður vettvangur
til að innleiða og fylgja eftir opinberum ráðleggingum um mataræði
og næringarefni.
Elva Gísladóttir.
Höfundur: Elva Gísladóttir næringarfræðingur og vinnur hjá Embætti landlæknis

NÝTT FRÁ MJÓLKURSAMSÖLUNNI
Nýjung!

D-VÍTAMÍNBÆTT

LÉTTMJÓLK OG NÝMJÓLK
Nú í 1/2 lítra umbúðum

Stóran hluta ársins fá Íslendingar ekki nægilegt D-vítamín. Þess vegna fæst nú D-vítamínbætt léttmjólk
og nýmjólk. Í einu glasi er einn þriðji af ráðlögðum dagskammti. D-vítamín er nauðsynlegt fyrir vöxt og
þroska beina og hjálpar okkur að takast á við daginn með bros á vör.
Í nýlegri rannsókn á mataræði 15 ára unglinga á vegum Rannsóknastofu í næringarfræði við HÍ og
Landspítala kemur í ljós að innan við 5% stúlkna nær ráðlögðum dagskammti af D-vítamíni og innan
við 10% drengja. Þegar litið er til þess að á yngri árum er beinmyndun í hámarki og þörf fyrir D-vítamín
sérstaklega mikil þá er ljóst að bregðast þarf við.

D-vítamínbætt léttmjólk og nýmjólk - eins og hollur sólargeisli
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Verkefnið um heilsueflandi skóla
hófst árið 1992 sem samstarf
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, Evrópuráðsins og Evrópusambandsins. Markmið þess er að efla
vitund og áhuga kennara og nemenda á heilsueflingu þar sem rík
áhersla er lögð á samstarf við foreldra
og nærsamfélagið. Ísland varð formlegur þátttakandi árið 1999. Embætti
landlæknis heldur utan um verkefnin
Heilsueflandi grunn- og framhaldsskóli sem er afrakstur þessa samstarfs.
Haustið 2013 eru 52 grunnskólar
(30%) og 31 framhaldsskóli (100%)
þátttakendur. Í þróun er verkefnið
Heilsueflandi leikskóli sem unnið er í
samstarfi við nokkra tilraunaleikskóla. Auk þess vinnur Embætti
landlæknis að þróun ráðlegginga fyrir
Heilsueflandi samfélag og hafa nokkur sveitarfélög undirritað samkomulag um að taka upp markvisst samstarf til heilsueflingar, t.d. með fjölgun heilsueflandi skóla.
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Íslenskar og
erlendar ráðleggingar um mataræði
– hver er munurinn?
fiskur, kjöt og mjólk, stærri þáttur í
fæði okkar en flestra nágrannaþjóða.
Manneldisráð taldi ekki ástæðu til að
hvetja til minni próteinneyslu og því
var ráðleggingin um prótein aðeins
rýmri hér en í þeim norrænu.

Laufey Steingrímsdóttir.

Það má vel velta fyrir sér hver sé
þörfin fyrir séríslenskar ráðleggingar
um mataræði. Duga okkur ekki erlendu ráðleggingarnar, unnar af virtum sérfræðingum á hverju sviði fyrir
sig? Varla eru næringarþarfir Íslendinga svo frábrugðnar þörfum annarra
þjóða að þeir þurfi einhvers konar
sérmeðferð?
Því er til að svara að flestar þjóðir
birta eigin ráðleggingar sem byggjast
ekki einungis á því hvers konar næring er talin sú hollasta í heimi hér,
heldur einnig á eigin matarmenningu
og hefðum. Af þeirri ástæðu birti
Manneldisráð til dæmis á sínum tíma
ráðleggingar um heldur meiri fitu,
prótein og salt en norrænu ráðleggingarnar sögðu til um, og eins heldur
meira af D-vítamíni og kalki. Það var
einfaldlega mat ráðsins að hægfara
breyting í hollustuátt væri heppilegri
en kollsteypur í mataræði þjóðarinnar.
Þetta var árið 1992 en fram að
þeim tíma hafði fæði Íslendinga verið
nokkuð sérstakt, borið saman við
hinar Norðurlandaþjóðirnar. Hér var
mun meira borðað af próteinríku
fæði, enda var fæði úr dýraríkinu,

Mettuð fita
Á sama tíma var fita – og þá einkum
mettuð fita – einnig nokkuð meiri
hér en víðast hvar í nágrannalöndum.
Samkvæmt könnun sem gerð var á
mataræði þjóðarinnar árið 1990 hefur mettuð fita og transfita, oftast
nefnd hörð fita, varla náð viðlíka
hæðum í fæði þjóðarinnar og á þeim
árum. Velmegunin hafði fært okkur
gnægð af feitum og sykruðum mat en
enn bar lítið á þeirri vitundarvakningu um hollustu sem einkennir nútímann. Faraldur hjartasjúkdóma
hafði mjög mikil áhrif á ráðleggingar

Það er fagnaðarefni að innleiðing
Skráargatsins á Íslandi er ekki langt
undan. Við getum sannarlega verið
stolt af því að hafa tekið þetta skref
um að ganga til samstarfs við Svía,
Dani og Norðmenn sem árið 2009
tóku þá ákvörðun um að velja Skráargatið sem samnorrænt opinbert
merki. Skráargatið á að hjálpa neytendum að velja hollari matvæli á einfaldan hátt og það kemur því ekki á
óvart að kjörorð Skráargatsins verður
„Einfalt að velja hollara“.
Skráargatið á sér reyndar eldri for-

Rauðrófugló og Gulrófugló eru afbragðs meðlæti með ostum,
grænmeti og kjötréttum s.s. villibráð. Einnig ofan á kexið eða
brauðið á morgnana.
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D-vítamín
Íslenskar ráðleggingar um D-vítamín
hafa einnig verið aðrar og heldur
hærri en í þeim norrænu. Þar höfum
við bæði byggt á íslenskum rannsóknum og eins legu landsins og veðurfari, en útivera í sól skiptir hvað
mestu máli til að líkaminn fái nægilegt D-vítamín. Langir vetur og sólarlítil sumur gera okkur því háðari
því að fá D-vítamín úr fæðinu heldur
en þeir eru sem búa við meiri og
sterkari sól. Nýjar ráðleggingar um
D-vítamín verða birtar í byrjun árs

og þá er stóra spurningin hvort þær
muni byggjast á íslenskum rannsóknum og aðstæðum eða norrænum ráðleggingum. Aðalatriðið er þó einfaldlega að taka D-vítamín – hár ráðlagður skammtur dugar lítið fyrir þá sem
ekki taka D-vítamín.
Höfundur: Laufey Steingrímsdóttir,

prófessor í næringarfræði við
Matvælaog næringarfræðideild
Háskóla Íslands.

Innleiðing Skráargatsins á Íslandi

BRAGÐAUKI ÚR ÍSLENSKUM RÓFUM

Lífræn ræktun síðan 1990

þessa tíma, hér á landi sem annars
staðar á Norðurlöndum, og því var
lögð megináhersla á að minnka harða
fitu sem kom að mestu úr smjöri og
smjörlíki, feitu kjöti og mjólkurvörum, jafnvel þótt miðað væri við heldur hærri mörk en á hinum Norðurlöndunum. Áróðurinn bar árangur,
fitan minnkaði svo um munaði og
kólesteról í blóði Íslendinga lækkaði
svo eftir var tekið. Jafnframt fækkaði
hjartaáföllum og dauðsföllum af
völdum hjartasjúkdóma fækkaði
hvorki meira né minna en um 80%.
Þótt margt hafi lagst þar á eitt, meðal
annars minni tóbaksreykingar, og
ekki sé hægt að færa órækar sönnur á
orsakasamband á milli lífshátta og
sjúkdóma, telja flestir sérfræðingar að
bætt mataræði, meira grænmeti og
minni hörð fita, eigi stóran þátt í
bættri hjartaheilsu Íslendinga.

Fæði úr dýraríkinu, fiskur, kjöt og mjólk, er stærri þáttur í fæði okkar en flestra nágrannaþjóða.
Ljósm. Sesselja María Sveinsdóttir.

sögu en það voru Svíar sem árið
1989 komu merkingunni á laggirnar,
sem þá var fyrsta „hollustumerkið“ í
Evrópu, með það að markmiði að
stuðla að hollari innkaupum hjá
neytendum þar á landi. Skráargatið
náði þá aðeins til fárra matvælaflokka
og næringarviðmiðin giltu aðeins fyrir innihald trefja og fitu í matvælum.
Smám saman bættust fleiri atriði við
en það var fyrst með samstarfi landanna þriggja og taka þurfti tillit til
ólíkra neysluvenja og breyta og fjölga
varð bæði skilyrðunum og matvælaflokkunum þannig að merkið hentaði betur stærri og fjölbreyttari hópi
neytenda. Nú hafa verið sett skilyrði
fyrir magn fitu, salts, sykurs, trefja og
heilkorns í alls 25 matvælaflokkum.
Markmið Skráargatsins er að auðvelda neytendum og aðstoða þá við
að velja hollustusamlegri matvörur
á virkan og skjótan hátt.
Skráargatið getur þannig
stuðlað að aukinni meðvitund um hollari matvæli. Þessu verður auðvitað að fylgja framboð hollustumerktra
matvæla svo merkið nái
árangri. Það er því mikilvægt að hvetja matvælaframleiðendur til að þróa og
fjölga hollustusamlegum vörum á
markaði sem standast kröfur Skráargatsins.
Skráargatið greinir sig frá þeim
merkingum sem aðeins enduspegla
næringargildi matvæla eins og GDA
merkingin eða Umferðaljósið í því að

Matvæladagur
MNÍ 2013

Zulema Sullca Porta.

miðla aðeins jákvæðum
eiginleikum
þeirra
matvæla sem uppfylla skilyrðin um
minna fitu-, sykurog saltinnihald en
hærra trefja- og
heilkornsinnihalds.
Næringarfræðilegur
grundvöllur fyrir Skráargatinu eru samnorrænu
næringarráðleggingarnar
sem
gefnar voru út árið 2004. Í stórum
dráttum er þar lagt til að minnka
fitu-, salt- og sykurneyslu en auka að
sama skapi neyslu á trefjum og heilu
korni. Þannig er Skráargatið í samræmi við hollustumarkmið Embættis

Landlæknis þar sem skráargatsmerktar vörur innihalda einmitt minni
fitu, sykur og salt en meira af trefjum
og heilkorni en sambærilegar ómerktar matvörur.
Matvælastofnun og Embætti
Landlæknis standa í sameiningu að
innleiðingu og kynningu Skráargatsins á Íslandi. Sú ákvörðun endurspeglar tvíþætt markmið merkisins,
þ.e. að aðstoða neytendur við val á
hollustuvörum og hvetja framleiðendur til að þróa vörur í anda Skrárgatsins.
Skráargatið hefur átt mikilli velgengni að fagna í Svíþjóð, Noregi og
Danmörku og haft mikið um það að
segja að fleiri vörur uppfylla nú hollustumarkmið Skrárgatsins en fyrir
upptöku þess. Eins er merkið þekkt
meðal svo til alls almennings í þessum löndum og tekur því virkan þátt í
hollustusamlegra vali neytenda. Það
er von Matvælastofnunar og Embættis Landlæknis, sem standa að innleiðingu Skráargatsins, að á næstu árum munum við upplifa sömu þróun
hér á Íslandi.
Höfundur: Zulema Sullca Porta, sérfræðingur hjá Matvælastofnun
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Næring á mismunandi æviskeiðum
og krabbamein í blöðruhálskirtli
mánaðarlega eða meiri neyslu á söltum og reyktum fiski borið saman við
sjaldnar en mánaðarlega.

Á Íslandi eru mörg tækifæri til rannsókna en sérstaða landsins, eins og á
Norðurlöndunum, er sá möguleiki
sem við höfum á að tengja gögn saman. Í því felst mikil verðmætasköpun
í formi þekkingar í þágu lýðheilsuvísinda og forvarna. Í doktorsverkefni1
mínu skoðaði ég hvort það væru
tengsl milli næringar á þremur æviskeiðum (unglingsárum, miðjum
aldri og á efri árum) og áhættu á að
greinast með krabbamein í blöðruhálskirtli.
Þátttakendur
Notuð voru gögn frá Hjartavernd,
nánar tiltekið úr Reykjavíkurrannsókninni sem hófst árið 1967. Tæplega níu þúsund karlmenn í rannsókninni, fæddir á árunum 19071935, gáfu upplýsingar um búsetu
frá fæðingu. Þessar upplýsingar þóttu
áhugaverðar í ljósi þess að fyrsta mataræðisrannsóknin sem framkvæmd
var á Íslandi árið 1939 sýndi að mataræði Íslendinga var mjög breytilegt
eftir búsetu. Til að mynda var mikil
kjöt- og mjólkurneysla í dreifbýli en
mikil fiskneysla í sjávarþorpum. Með
samtengingu við Krabbameinsskrá
var þátttakendum fylgt eftir til loka
árs 2009 með tilliti til greiningar og
dánarorsakar vegna krabbameins í
blöðruhálskirtli. Undirhópur þátttakendanna tók þátt í Öldrunarrannsókn Hjartaverndar á árunum 20022006 og greindi meðal annars frá
mataræði sínu á mismunandi ævi-

Á árum áður einkenndist mataræði landsmanna af þeirri fæðu sem var aðgengileg í
nánasta umhverfi.
Ljósm. Sesselja María Sveinsdóttir.

Jóhanna E. Torfadóttir.

Ljósm. Krissý.

Rannsaka þarf nánar mataræði á unglingsárum sem og á öðrum æviskeiðum.

skeiðum. Persónuvernd og Vísindasiðanefnd gáfu leyfi fyrir rannsókninni.
Niðurstöður
Karlmönnunum var fylgt eftir að
meðaltali í 24 ár og á þeim tíma
greindust rúmlega 1100 karlar með
krabbamein í blöðruhálskirtli, þar af
371 með langt gengið mein. Borið
saman við þá sem ólust upp í Reykjavík tengdist búseta í sveit á æskuárum aukinni áhættu á langt gengnu
meini og þá sérstaklega meðal þeirra
sem fæddust fyrir 1920. Var áhættuaukningin 60% fyrir þennan hóp
manna.
Við skoðun á mataræði kom í ljós
að mataræði á unglingsárum var
marktækt, tengt aukinni áhættu á
langt gengnu meini, og breyttust niðurstöðurnar ekki þegar tekið var tillit

til fjölskyldusögu, búsetu í æsku,
neyslu ýmissa fæðutegunda o.s.frv.
Dagleg mjólkurdrykkja (fengum ekki
upplýsingar um magn) og tíð neysla
á söltum eða reyktum fisk (einu sinni
í viku eða oftar) jók áhættuna 2-3 falt
borið saman við þá sem neyttu þessara fæðutegunda sjaldnar. Hins vegar
var dagleg rúgbrauðsneysla tengd
minnkaðri áhættu (53%) á langt
gengnu meini í blöðruhálskirtli borið
saman við rúgbrauðsneyslu sjaldnar
en daglega.
Engin marktæk tengsl fundust
milli mataræðis á miðjum aldri og
krabbameins í blöðruhálskirtli.
Á efri árum (meðalaldur 77 ára)
var reglubundin lýsisneysla tengd
57% minnkaðri áhættu á langt
gengnu meini, borið saman við þá
sem ekki tóku lýsi. Eins sást tvöföld
aukin áhætta á sjúkdómnum við

Samantekt
Þessi rannsókn sýnir að mataræði á
unglingsárum og á efri árum tengist
áhættu fyrir krabbameini í blöðruhálskirtli, þó aðallega fyrir langt
gengið mein (dánarorsök eða stig III/
IV við greiningu). Tíð neysla á rúgbrauði á unglingsárum og lýsi á efri
árum sýndi vernd gegn sjúkdómnum
meðan dagleg neysla á mjólk á unglingsárum og saltaður eða reyktur
fiskur, á unglings- og efri árum, jók
áhættuna.
Helsti galli rannsóknarinnar er að
við höfðum aðeins upplýsingar um
tíðni neyslu en ekki hversu mikið var
neytt af hverri fæðutegund. Rannsaka
þarf nánar mataræði á unglingsárum
sem og á öðrum æviskeiðum áður en
hægt er að fullyrða um orsakasamband ofangreindra fæðutegunda við
krabbamein í blöðruhálskirtli.
Höfundur: Jóhanna E. Torfadóttir, næringarfræðingur og doktor í lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands.
1	-Torfadottir et al. Milk intake in early life and risk of
advanced prostate cancer. Am J Epidemiol. 2012.
-Torfadottir et al. Rye bread consumption in early life
and reduced risk of advanced prostate cancer. Cancer
Causes Control, 2012.
-Torfadottir et al. Consumption of Fish Products across the Lifespan and Prostate Cancer Risk. PLoS
ONE, 2013.
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Raunhæfur valkostur fyrir Reykvíkinga
Fernur
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Rafhlöður
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Dagblöð/
tímarit

Plastumbúðir

Fyrir 8 árum hóf Gámaþjónustan hf. að bjóða upp á Endurvinnslutunnu á höfuðborgarsvæðinu
til flokkunar á heimilissorpi. Í hana mega fara SJÖ flokkar af efnum, allt laust í tunnuna nema
rafhlöður sem fara í þar til gerða poka. Aðeins Endurvinnslutunnan bíður upp á þetta marga
flokka í sömu tunnu, sem er mikil hagræðing. Allt sem í Endurvinnslutunnuna fer er síðan
flokkað í móttöku- og flokkunarstöð Gámaþjónustunnar hf., baggað og gert klárt til útflutnings.
Endurvinnsla okkar er ábyrg og örugg!

Reykvíkingar, kynnið ykkur vel
hvaða valkostir eru í boði:
Þið eigið val um að panta Endurvinnslutunnuna
frá Gámaþjónustunni en í hana má setja
SJÖ flokka af endurvinnsluefnum.
Okkar lausn er umhverfisvæn, ódýr og sparar
þér sporin.

Ekkert skrefagjald!

ET+

Kynnið ykkur allt um Endurvinnslutunnuna á

endurvinnslutunnan.is

maggi@12og3.is 21.895-10-13

Þarft þú að losna við raftæki?
Við sækjum stærri raftæki til viðskiptavina Endurvinnslutunnunnar þeim að
kostnaðarlausu.
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24 – MATUR ER MANNSINS MEGIN

Kolvetni og afköst
– engin klisja!
Anna Sigríður Ólafsdóttir.

Mikið hefur verið rætt og ritað um
kolvetni eða öllu heldur kolvetnasnautt mataræði síðustu mánuði. Sitt
sýnist hverjum, en það sem er áberandi í umræðunni er að samasemmerki virðist vera sett á milli holdafars og/eða þyngdartaps og heilsu.
Þessu tvennu ætti ekki að rugla saman þótt vissulega geti holdafar haft
talvert að segja um heilsufar einstaklinga – sem þó er heldur ekki algilt.
Mikilvægt er að gera sér grein fyrir
hvaða markmið eru sett og hverjum
er verið að ráðleggja, en í þessum
pistli er áherslan á mikilvægi kolvetna
í tengslum við þjálfun.
Gildi kolvetna fyrir íþróttafólk
og almenning
Til að ná árangri í íþróttum er æskilegt að borða vel samsett fæði sem
veitir öll orkuefnin; prótein, fitu og
kolvetni. Vöðvar vinna úr blöndu
orkuefnanna en ekki hreinum bruna
eins orkuefnis en vægi þeirra er mismikið eftir mataræði, álagi (ákefð og
tíma) og líkamsástandi. Hlutfallslega
eykst vægi kolvetna við aukna ákefð
en heildarmagnið sem við þurfum á
dag er fyrst og fremst háð líkamsþyngd. Það er stærsti vandinn við al-

Almennt vantar bæði grænmeti, ávexti og ber í fæði Íslendinga auk grófs kornmetis og
heilkorns.
Ljósm. Sesselja María Sveinsdóttir.

mennar ráðleggingar að þar er gengið
út frá hlutföllum orkuefna, en þau
geta verið verulega skekkt þegar

breytileikinn í orkuþörf er orðinn
jafn mikill og raun ber vitni milli
ólíkra íþróttagreina og mikla þjálfun.

„Það er okkur ástríða að
framleiða besta flögusalt í heimi ...“
Vestfirskt kristalsjávarsalt frá Saltverki Reykjaness eru stórar og stökkar saltflögur
sem draga fram fleiri og ríkari bragðtóna við matargerð.

Saltverk er tilnefnt til Fjöreggsins 2013.

Reykjanesi // 401 Ísafjörður // Sími 519 6510 // saltverk@saltverk.is

Breytilegt álag í þjálfun kallar á
mismikið magn
Rannsóknir benda til að við stífa
þjálfun, þar sem verulega er gengið á
kolvetnaforða líkamans, þurfi að innbyrða 7-10 grömm af kolvetnum fyrir hvert gramm líkamsþyngdar á dag
til að viðhalda kolvetnaforðanum, en
það er lykilatriði til að líkaminn sé
tilbúinn undir átök dag eftir dag í
fleiri daga. Ef ekki er fyllt á forðann
sígur hægt og rólega undan og afkastagetan verður smám saman
minni. Þess ber þó að geta að líkaminn er ólíkindatól og getur vanið sig á
flest og þannig má komast af með
nokkuð lágt magn kolvetna og venjast því að stunda íþróttir á „tómum
tanki“ án þess að það skerði frammistöðu verulega en það er samt talsvert
breytilegt eftir íþróttagreinum og
þreyta gerir vart við sig að lokum,
sérstaklega ef krafist er snerpu og
hraða.
Hjá þeim sem stunda þjálfun sem
ekki tæmir kolvetnaforðann eða fá
lengri hvíld á milli æfinga (amk sólarhring) eru 5g/kg ágætt viðmið og
sama má segja um kraftþjálfun, þar
er hæfilegt að miða við 5-6 g/kg en
þar sem þeir einstaklingar sem náð
hafa góðri vöðvauppbyggingu eru almennt þyngri en þolíþróttafólk er
magnið oft jafnt eða meira.
Gæði kolvetna skipta líka máli
Það er auðvitað ekki sama hvaðan
kolvetnin koma. Almennt vantar
bæði grænmeti, ávexti og ber í fæði
Íslendinga auk grófs kornmetis og
heilkorns; þetta á jafnt við um
íþróttafólk sem almenning. Auk þess
má fá góða blöndu próteina og kolvetna úr fræjum og hnetum sem um
leið auka trefjarnar í fæðunni. Því
meira sem þjálfunarálagið verður og
kolvetna- og orkuþörfin meiri má
hins vegar gera ráð fyrir að bæta við
kolvetnaríkum matvælum sem ekki
veita jafnmikið magn trefja því þær
veita þá svo mikla seddu að það getur
komið í veg fyrir að íþróttafólk fái
nóg að borða. Fyrir meðalmanneskjuna, sem þarf rétt í kringum 20003000 kcal á dag, er hins vegar lítið
pláss fyrir annað en gæðakolvetni,
þ.e. sætindi, bakarísvörur og flestir
drykkir sem veita orku, ekki bara
gosdrykkir heldur einnig safar að
ógleymdum bjórnum, þurfa að vera á
sparilista ef vel á að vera. Það er
kannski þess vegna sem kolvetnasnauða mataræðið hljómar vel í augum margra, því þá fara þessar vörur

ósjálfrátt á bannlista og eftir stendur
talsvert minna úrval og færri hitaeiningar til að falla fyrir.
Áhersla á afköst eða
útlit og þyngd?
Fyrir þá sem ætla sér að láta þjálfunina skila árangri í formi íþróttaafreka en ekki bara á vigtinni er mikilvægt að hafa í huga að þótt líkaminn
geti aðlagast kolvetnasnauðu fæði, og
50-100 g virðist almennt duga til að
sjá þeim líkamshlutum sem háðir eru
kolvetnum fyrir sínu, þá er ekki endilega neinn tilgangur í að forðast kolvetni og það getur jafnvel komið í
veg fyrir að þú standir uppi sem sigurvegari. Þótt líkaminn geti vanist
ýmsu þá er það einfaldlega þannig að
loftfirrt þjálfun, sem felur í sér mikla
ákefð á stuttum tíma s.s. að geta tekið spretti og lyft lóðum, er háð aðgengi að kolvetnum og getan takmarkast því þegar kolvetnabirgðir
líkamans tæmast. Ef markmiðið er
hins vegar útlit umfram árangur má
vel vera að kolvetnasnauða leiðin
henti því um leið og kolvetnabirgðirnar tæmast fara um 2 kg af vatni.
Það getur skipt máli tímabundið ef
stunduð er íþrótt þar sem skipt er í
þyngdarflokka og ef ekki þarf að skila
hámarksafköstum í sömu andránni
getur kolvetnasvelti vel verið tímabundin lausn. Til lengri tíma litið er
þó ágætt að spyrja sig hvort þetta
snúist um árangur eða útlitið?
Höfundur: Anna Sigríður Ólafsdóttir,
Ph.D. í næringarfræði og dósent á
Menntavísindasviði Háskóla Íslands.
Greinin hefur áður verið birt á spyr.is

Fróðleiksmolar
Neysla á ávöxtum og grænmeti
virðist minnka líkur á ýmsum
langvinnum sjúkdómum, þar á
meðal hjarta- og æðasjúkdómum,
sumum tegundum krabbameina,
sykursýki af gerð 2 og offitu.
Hollusta þeirra er til að mynda
fólgin í ríkulegu magni af trefjum,
fólati, kalíum, magnesíum,
andoxunarefnum (t.d. C- og
E-vítamínum), karótenóíðum,
flavenóíðum, plöntuestrógenum
og fleiri lífvirkum efnum.
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Ég nota lyftiduft, (heil)hveiti og sykur
– Er ég þá vond mamma?
Ef skoðaðar eru nýlegar uppskriftir á
netinu eða nýjar uppskriftabækur eru
innihaldsefni eins og lyftiduft, hveiti
og sykur jafn sjaldséð og hvítir
hrafnar. Það er sama hvort bækurnar
eru gefnar út fyrir börn eða fullorðna, nota skal vínsteinslyftiduft,
spelt og hrásykur eða agavesýróp. Það
er gefið í skyn í þeim uppskriftum
þar sem eitthvað af þessum hráefnum
eru til staðar að uppskriftin sé mikið
hollari og orð á borð við „hollustunammi“ og fleira óspart notuð. Mikill verðmunur er á þessum vörum en
„hollustuvörurnar“ eru talsvert dýrari. En hver er munurinn á lyftidufti
og vínsteinslyftidufti, hveiti og spelti
og sykri og hrásykri/agavesýrópi? Er
þetta virkilega hollara og er ég vond
mamma ef ég fylgi ekki þessum uppskriftum?
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Lyftiduft eða vínsteinslyftiduft?
Venjulegt lyftiduft er blanda af matarsóda, vínsteini og hveiti og er algengasta lyftiefnið í köku- og smákökuuppskriftum. Vínsteinslyftiduft
er búið til úr vínsteini, matarsóda og
maísmjöli. Vínsteinslyftiduft inniheldur yfirleitt ekki glútein og en þó
er varað við því á umbúðum að það
gæti innihaldið leifar af glúteini. Þeir
sem tala með vínsteinslyftidufti telja

að það sé betra vegna þess að í því sé
ekki ál. Í Bandaríkjunum er selt lyftiduft og kökumix (þurrefnablöndur)
sem innihalda álblöndur. Tvær algengustu tegundir af lyftidufti sem
eru seldar hér á landi innihalda aftur
á móti ekki ál (Katla og Royal) en þó
svo væri er lyftiduft notað í litlu
magni í uppskriftir og lítil hætta á að
fara yfir hóflegt magn.
Verðsamanburður: Lyftiduft: 215
kr., vínsteinslyftiduft: 359 kr.*
Hveiti eða spelt?
Venjulegt hveiti og spelt eru tvær
mismunandi tegundir af hveitiplöntu
og báðar innihalda próteinið glútein
sem sumir eru með óþol fyrir. Samkvæmt
næringarefnagagnagrunni
Matís er hvítt hveiti og fíntmalað
spelt keimlíkt hvað varðar næringarefnainnihald (fita, prótein og kolvetni) og er vítamíninnihald lágt í
báðum tegundum en þó eilítið hærra
í venjulegu hveiti. Trefjainnihald í
hvítu hveiti er 3,4 g í hundrað
grömmum á móti 1,8 g í hundrað
grömmum af spelti. Heilhveiti og
gróftmalað spelt eru jafnframt mjög
svipuð hvað varðar næringarefni
nema hvað að í heilhveiti eru 12,3 g
af trefjum en í grófu spelti 8,8 g í
100 grömmum. Margir telja að spelt

Jóna Björk Viðarsdóttir.

fari betur í maga og er það gott og
blessað en mikilvægt er að fólk geri
sér grein fyrir þessum litla mun á
næringarinnihaldi og að báðar tegundir innihalda glútein.
Verðsamanburður: 2 kg hveiti: 279
kr., 2 kg heilhveiti: 369 kr., 2 kg
spelt: 800-1400 kr.*
Sykur eða hrásykur/agavesýróp?
Sykur og hrásykur eru unnir úr sykurreyr og fara í gegnum sama

vinnsluferli fyrir utan lokahreinsunina. Hrásykur nýtist líkamanum á
nákvæmlega sama hátt og hvítur sykur og báðir hækka blóðsykur jafnmikið. Hrásykur inniheldur örlítið af
bætiefnum sem ekki eru í hvíta sykrinum en hafa ekki áhrif á næringargildi fæðunnar í heild og ætti frekar
að leitast við að borða ávexti og
grænmeti til að fá þessi vítamín og
steinefni.
Agavesíróp er unnin afurð rétt
eins og sykurinn. Það er unnið úr
agavekaktus og er seigfljótandi vökvi
sem er unninn úr sterkju plöntunnar.
Agavesýrópið inniheldur aðallega
ávaxtasykur og fer því aðeins hægar
út í blóðið. Það nýtist líkamanum á
sama hátt og hvítur sykur á endanum
en hægt er að nota minna af agavesýrópi en sykri þar sem það er sætara á
bragðið.
Verðsamanburður: 1 kg sykur: 205
kr., 1 kg hrásykur: 600-1000 kr.,
agavesýróp: 6-700 kr.*
Það má gera ýmislegt til að gera
uppskriftir hollari eins og að minnka
sykurmagn, setja ávaxtamauk í staðinn fyrir fitu og/eða sykur, nota
minna af súkkulaði, setja mjólk í
staðinn fyrir rjóma o.s.frv. Ég ætla að
halda mig við lyftiduft, heilhveiti og
sykur því ef ætlunin er að vera í holl-

ari kantinum er engin ástæða til að
skipta út lyftidufti, heilhveiti og sykri
fyrir eitthvað sem er dýrara en er í
rauninni það sama. Þessar vörur eru
líka mest megnis notaðar í bakkelsi
sem ætti að neyta í hófi en muna að
njóta vel.
*Verð í Bónus og Krónunni í nóvember 2012.

Höfundur: Jóna Björk Viðarsdóttir, B.Sc í
næringarfræði og mastersnemi í næringarfræði í HÍ.

Fróðleiksmolar
Hægt er að minnka líkur á
glúteinóþoli hjá börnum með því
að kynna glúteinvörur í fæði
ungabarna samhliða brjóstagjöf,
þ.e. brjóstamjólkin hefur
verndandi áhrif. Aldurinn virðist
einnig skipta máli, það að kynna
glútein fyrir þriggja mánaða aldur
og jafnvel líka eftir sjö mánaða
aldur getur aukið líkur á
glúteinóþoli seinna meir.
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Íslenski gagnagrunnurinn
um efnainnihald matvæla
Ráðleggingar um mataræði og næringarefni byggja á niðurstöðum næringarrannsókna og þar skiptir máli að
stuðst sé við sem áreiðanlegust gögn
um efnainnihald matvæla. Áreiðanlegir gagnagrunnar um efnainnihald
matvæla eru mikilvæg rannsóknartæki í næringarfræði og forsenda fyrir
útreikningum á neyslu næringarefna.
Slíkir gagnagrunnar eru nauðsynlegir
fyrir næringarráðgjöf í heilbrigðisþjónustu, næringargildismerkingar
og stefnumótun í lýðheilsu auk þess
að gagnast einstaklingum sem huga
vilja að innihaldi fæðu sinnar.

skammtur (RDS) af seleni verði 50
µg/dag fyrir konur en 60 µg/dag fyrir
konur með barn á brjósti og karla,
sem er aukning um 10 µg/dag fyrir
hvern hóp miðað við núverandi ráðleggingar. Tilefni þessara tillagna,
sem taka mið af áætlaðri þörf fyrir
heilbrigða einstaklinga, er aukin
þekking sem orðið hefur til síðastliðin tíu ár. Neysla selens umfram 100
µg/dag hefur ekki verið talin bæta
heilsu, svo framarlega sem styrkur
selens í blóði sé þegar fullnægjandi
(>130 µg/l í plasma). Efri mörk selenneyslu eru óbreytt við 300 µg/dag.

Stöðugrar endurskoðunar þörf
Efnainnihald matvæla er breytingum
háð, meðal annars vegna breyttra
framleiðsluhátta í landbúnaði og
matvælaiðnaði svo og vegna nýrra
matvæla á markaði. Gagnagrunnar
þurfa því að vera í stöðugri endurskoðun eigi þeir að veita áreiðanlegar
upplýsingar. Eins getur verið töluverður munur á efnainnihaldi hráefna og matvæla eftir upprunalandi
og því óvarlegt að treysta á erlenda
gagnagrunna þegar um er að ræða
innlenda fæðu.

Staðgóð þekking nauðsynlegur
grundvöllur lýðheilsuaðgerða
Staðgóð þekking á selenneyslu og selenhag, svo og annarra næringarefna,
er nauðsynlegur grundvöllur umræðu
um lýðheilsuaðgerðir til að bæta eða
draga úr neyslu eftir því sem við á.
Sumir hópar samfélagsins geta verið
viðkvæmari en aðrir og því ríkari
ástæða að fylgjast sérstaklega með
þeim. Nýleg rannsókn á selenneyslu
og selenhag ungra kvenna á Íslandi
sýndi að nýjar og vandaðar mælingar
á seleni í fæðu á íslenskum markaði
hafa áhrif á niðurstöður um selen í
fæðunni sem var innan ásættanlegra
marka (Gudmundsdottir EY, Gunn-

ÍSGEM
Íslenski gagnagrunnurinn um efnainnihald matvæla, ÍSGEM, er starfræktur hjá Matís ohf. sem í dag heyrir undir atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið. ÍSGEM er að mestu
samhæfður öðrum evrópskum gagnagrunnum um næringarefni sem auðveldar samanburð milli þjóða og
rannsókna og eykur gæði og áreiðanleika gagnanna. Efnamælingar matvæla eru kostnaðarsamar og vinna við
uppfærslu gagna slíkra grunna samkvæmt viðkenndum gæðastöðlum er
jafnframt tímafrek. Gildin fyrir efni

Magn selens, t.d. í mjólkurvörum, getur verið mjög breytilegt eftir styrk og formi efnisins í jarðvegi og fóðri dýra.
Ljósm. Sesselja M. Sveinsdóttir.

eru ýmist fengin með efnamælingum
eða útreikningum og er nákvæmni
gilda breytileg eftir efnum. Því ber
ávallt að líta á þau sem nálgun og
besta mat.
Selen
Snefilefnið selen er dæmi um
næringarefni sem getur verið mjög
breytilegt í fæðu eftir styrk og formi
efnisins í jarðvegi og í fóðri dýra.
Sama tegund matvöru getur verið
gjörólík hvað varðar styrk efnisins og
fer það eftir uppruna vörunnar og
þeim jarðvegi sem hún er sprottin úr.
Önnur efni sem geta ekki síður verið
breytileg í búvörum eftir fóðrun eru
ómega-3 fitusýrur, joð og jafnvel
kvikasilfur. Eins geta verið miklar
breytingar á fitusýrusamsetningu
matvæla eftir fitunotkun við framleiðsluna. Ef ætlunin er að fylgjast
með neyslu næringarefna er mikil-

vægt að stuðla að áreiðanlegum og
nákvæmum gagnagrunni á efnainnihaldi matvæla eftir því sem nokkur
kostur er.
5. útgáfa norrænu ráðlegginganna
Í tillögum að 5. útgáfu norrænu ráðlegginganna um næringarefni (Nordic Nutrition Recommendations,
NNR5) er lagt til að ráðlagður dag-

Edda Ýr Guðmundsdóttir.

arsdottir I, Thorlacius A, Reykdal O,
Gunnlaugsdottir H, Thorsdottir I,
Steingrimsdottir L. Blood selenium
levels and contribution of food groups to selenium intake in adolescent
girls in Iceland. Food Nutr Res
2012). Samanborið við eldri gögn í
ÍSGEM var marktækur munur á
heildarneyslu selens en ekki síður
framlagi mismunandi fæðuflokka til
heildarneyslunnar. Mjólk og afurðir
hennar lögðu mest til heildarneyslu
selens en fiskur virtist hins vegar
skipta mestu varðandi styrk selens í
heilblóði. Niðurstöðurnar undirstrika
mikilvægi þess að gagnagrunnar eins
og ÍSGEM séu endurskoðaðir reglulega.
Höfundur: Edda Ýr Guðmundsdóttir, er
næringarfræðingur og sjúkraþjálfari og
starfar hjá Næringarstofu Landspítala.
Greinin byggir á meistaraprófsverkefni í næringarfræði
um selen í fæðu og heilblóð ungra kvenna á Íslandi sem
unnið var á Rannsóknastofu í næringarfræði í október
2011. Verkefnið var hluti af stærra samstarfsverkefni
Rannsóknastofu í næringarfræði, Landbúnaðarháskóla Íslands og Matís.

Mikilvægi fjölbreytni
í fæðuvali hjá eldra fólki
Góðar fæðuvenjur eru mikilvægar á
öllum aldursstigum, ekki síst meðal
eldra fólks. Þegar líða tekur á efri ár

er matarlyst oft á tíðum skert og
fæðuinntaka þar af leiðandi minni
samanborið við yngra fólk. Þessu
fylgir aukin hætta á því að skortur
verði á ákveðnum næringarefnum,
sérstaklega ef fæðuval er fábreytilegt.
Aðrir aldurstengdir þættir geta einnig
stuðlað að næringarefnaskorti og ber
þar helst að nefna skerta upptöku
næringarefna úr meltingarvegi.
Dæmi um næringarefni sem oft
virðist ábótavant er D-vítamín.
Helstu uppsprettur D-vítamíns í fæði
Íslendinga eru feitur fiskur, eggjarauður, lýsi og fæðubótarefni, en auk
þess eru ýmis matvæli bætt með Dvítamíni. D-vítamín myndast einnig
í húð fyrir tilstuðlan sólarljóss en eftir
því sem árin færast yfir skerðist geta
húðar til þess að mynda þetta lífsnauðsynlega næringarefni. Eldra fólk,
sem sjaldan neytir fæðutegunda sem
ríkar eru af D-vítamíni, er því í sérstökum áhættuhópi, sér í lagi yfir
vetrartímann.
Í mörgum tilfellum má ráða bót á
næringarefnaskorti með því að auka
fjölbreytni og hollustu í fæðuvali.

Atli Arnarson.

Fæðubótarefni, eins og fjölvítamín
eða lýsi, eru oft á tíðum einföld og
áhrifarík lausn, en æskilegast er að
hugað sé að hollustu mataræðisins í
heild.
Höfundur: Atli Arnarson, næringarfræðingur og starfar hjá Íslenskri matorku.

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

Lýsisperlur.

Ljósm. Atli Arnarson.

MATUR ER MANNSINS MEGIN – 27

Sýn norrænna karla á næringu og heilsu
Áhugi á heilsusamlegu mataræði fer
vaxandi, eins og sést best í umfjöllun
um mataræði, ráðleggingar og merkingar matvæla í hinum ýmsu fjölmiðlum. Eins virðist nánast óseðjandi markaður fyrir matreiðslubækur
og sjónvarpsþætti með mismunandi
áherslur eða kenningar um hvað telst
vera hollt og gott. Samt sem áður
glíma margar vestrænar þjóðir við
lífsstílssjúkdóma sem rekja má til
slæms mataræðis þannig að þótt vitneskjan sé til staðar þá lifum við ekki
endilega eftir því.
Fleiri karlmenn en konur deyja
vegna lífsstílssjúkdóma og þeir lifa að
meðaltali 4-5 árum skemur en konur.
Ástæðan er margþætt og kemur til
vegna líffræðilegra orsaka en einnig á
menning og félagslegar væntingar til
karla þátt í því að karlmenn deyja
frekar af sjúkdómum sem ætti að
vera hægt að koma í veg fyrir með
breyttum lífsstíl. Margir karlmenn
sýna ekki sama áhuga, ábyrgð né hafa
áhyggjur af mataræði sínu og heilsu
eins og konur .

rannsókninni kom fram að þeir töldu
að vel þjálfaður líkami vekti aðdáun
kvenna. Margir þátttakendur settu
ekki endilega mataræði í samband
við almennt heilbrigði – það væri
bara eitthvað sem öfgafólk og konur
hefðu áhyggjur af. Hluti þátttakendanna tók ekki mark á ráðleggingum
um mataræði af því að þeir töldu að
það kæmi sér ekki við og af því að
þeir vildu fá að ráða sjálfir sínum
matarvenjum. Eins töldu þeir að það
væru svo margar ráðleggingar í gangi
sem stönguðust á og að ráðlegging-

arnar væru of einstrengislegar og erfiðar í framkvæmd í daglegu lífi. En
hvað fær norræna menn til að hugsa
um mataræði og lífsstíl?
Einfaldar lausnir
Þátttakendur rannsóknarinnar vildu
gjarnan fá einfaldar lausnir til bættra
lífshátta eins og heilsuskoðun á
vinnustað og persónulegar ráðleggingar í kjölfarið. Að þeirra mati væri
æskilegast að stunda hreyfingu þar
sem samkeppni er í boði, skemmtilegar uppákomur og verðlaun fyrir þá

sem standa sig vel til dæmis fyrir
þann sem léttist mest á tveimur vikum eða þann sem getur hlaupið
lengst. Að mati þátttakenda þá þurfa
ráðleggingar um mataræði að vera
skýrar, einfaldar og rúmast innan
daglegs lífs fólks.
Höfundur: Anne Marie Rieffestahl, hjúkrunar- og mannfræðingur, stýrði rannsókninni fyrir Kaupmannarhafnarháskólann.
Rannsóknin var þáttur í norrænu öndvegisverkefni um hollustu heilkornavara.

Anne Marie Rieffestahl.

Matarvenjur norrænna karla
Á árunum 2011-12 var gerð rannsókn á norrænum körlum, viðhorfum þeirra til hollustu og hvað fær þá
til að borða hollari mat. Tekin voru
eigindleg viðtöl við 33 karla frá Danmörku, Svíþjóð og Íslandi um matarvenjur þeirra, hvaða hlutverk matur
hefur í lífi þeirra, þeirra sýn á áróður
um mataræði og um almennt heilbrigði. Lýsingar þátttakendanna
sýndu hvaða hindranir geta verið í
vegi fyrir því að borða hollan mat, og
eins hvað hvetur karla til að borða
hollt og fjölbreytt í samræmi við
opinberar ráðleggingar um mataræði.
Þess skal þó getið að ekki er hægt að
yfirfæra niðurstöður þessarar rannsóknar á karlmenn almennt.
Hindranir í vegi bætts lífsstíls
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu
að matarvenjur og almennt heilbrigði
breytist með aldri og þjóðfélagsstöðu.
Það sem flestir þátttakendur áttu
sameiginlegt var að þeir tala sjaldan
við vini sína og félaga um mataræði
og heilsu. Flestum þeirra fannst heldur ekki ástæða til að breyta lífsstíl sínum, svo lengi að þeim leið vel og að
það þyrfti að koma til sjúkdómsgreiningar áður en breytinga væri
þörf. Flestir þátttakendur hugsuðu
ekki mikið um heilsu sína og gerðu
lítið í því skyni að viðhalda heilsu.
Þátttakendur sögðust borða það sem
þeim þætti gott og stunda líkamsrækt
af því tagi sem þeim þætti skemmtileg, og þá sérstaklega af því að þeir
hafa gaman af samkeppni. Meðal
einhleypra og yngri þátttakenda í
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Getur þyngdaraukning
á meðgöngu haft áhrif
á heilsu móður og
afkvæmis seinna meir?
Meðgangan er ákaflega mikilvægur
tími fyrir vaxandi fóstur en fjölmargir
umhverfisþættir, þar á meðal matar
æði verðandi móður, geta haft langtímaáhrif á heilsu barnsins síðar á
lífsleiðinni. Rannsóknir hafa til að
mynda sýnt að bæði ofnæring og
vannæring verðandi mæðra geta
mögulega haft neikvæð áhrif á mismunandi frumugerðir og líffærakerfi
líkamans sem geta aukið líkurnar á
ýmsum fylgikvillum á meðgöngunni
og hugsanlega verið rót ýmissa krónískra sjúkdóma hjá afkvæminu í
framtíðinni.
Borða fyrir tvo?
Á meðgöngunni eykst næringarþörfin fyrir flest vítamín og steinefni en
þó eykst orkuþörfin einungis um 300
kkal/dag að meðaltali. Maturinn sem
verður fyrir valinu þarf því að vera
næringarþéttur, þ.e.a.s. að innihalda
mikið af vítamínum og steinefnum,
til að uppfylla þarfir móður og barns.
Sú mýta að það sé því þörf á að borða
fyrir tvo á þessu mikilvæga skeiði á
því alls ekki við, fremur að borða
tvisvar sinnum hollara.

Laufey Hrólfsdóttir.

Eðlileg þyngdaraukning
á meðgöngu
Þyngdaraukningin sem á sér stað er
vegna aukningar á fituforða móðurinnar og vaxtar barnsins, einnig

vegna fylgjunnar, stækkunar á legi og
brjóstum og aukningar á blóðvökva.
Ráðleggingar um hæfilega þyngd-

araukningu á meðgöngu miðast við
þyngd kvenna fyrir meðgönguna og
byggja á rannsóknum þar sem hugað

FLEXI CLOG
HÁGÆÐA VINNUSKÓR FYRIR FAGFÓLK
Í ELDHÚSI OG Á HEILBRIGÐISSTOFNUNUM

er t.d að eðlilegri fæðingarstærð og
minni líkum á fylgikvillum á meðgöngunni. BMI stuðull er leiðbeinandi fyrir æskilega þyngdaraukningu,
en hér á landi er miðað við 12-18 kg
þyngdaraukningu fyrir konur í kjörþyngd en 7-12 kg fyrir of þungar
konur. Þessar ráðleggingar miðast því
við jákvæða meðgöngu- og fæðingarútkomu en aftur á móti vantar frekari upplýsingar varðandi langtíma
áhrifin, bæði fyrir móður og afkvæmi.
Rannsóknir sem hafa skoðað langtímaáhrif á heilsu móður seinna á
lífsleiðinni hafa greint frá sambandi
milli of mikillar þyngdaraukningar á
meðgöngu og hærri líkamsþyngdarstuðli og aukinnar kviðfitu seinna
meir, sem getur mögulega aukið
hættuna á hjarta- og æðasjúkdómum
og efnaskiptavillu. Nýlegar rannsóknir hafa einnig greint frá sambandi milli of mikillar þyngdaraukningar hjá móður og hærri líkamsþyngdarstuðli hjá afkvæminu í barnæsku, á unglingsaldri og á fullorðinsárum. Einnig eru vísbendingar um að
of mikil þyngdaraukning á meðgöngu tengist lítillega hækkuðum
blóðþrýstingi meðal afkvæma seinna
meir en þörf er á frekari rannsóknum
á þessu sviði.
Prógrammering á fósturskeiði?
En hvernig má það vera að óákjósanleg þyngdaraukning á meðgöngunni
geti hugsanlega haft langtímaáhrif á
afkvæmin? Mögulega liggur vandinn
í fjölskyldumynstrinu, þar sem lítil
hreyfing og lélegt mataræði foreldranna endurspeglast í lífstíl barnsins
þeirra seinna meir, eða að tilhneigingin til að eiga auðvelt með að
þyngjast hafi erfst. Kenningar eru þó
einnig uppi um að of mikill styrkur
glúkósa, frírra fitusýra og amínósýra
á þessu mikilvæga skeiði geti haft varanleg áhrif á svengdarstýringu og
efnaskiptin hjá vaxandi fóstrinu og
þannig aukið líkurnar á offitu og
efnaskiptasjúkdómum seinna á lífsleiðinni.
Góður lífstíll – gott upphaf
Það sem skiptir mestu máli er að
breyta mataræði sínu og lífsstíl til
hins betra án þess að einblína bara á
vigtina. Lykilatriðið er að fá næringarráðgjöf og hvatningu sem stuðlar
að heilbrigðum lífsstíl og eðlilegri

FlexiClog er með innbyggt innlegg sem styður
við fótinn og hjálpar þannig til við að halda
líkamanum í réttri stöðu. Verð kr. 12.900,Veit á vandaða lausn
Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16. Opið mán - fös 8.30 - 17.00
Síðumúli 16 • 108 Reykjavík • Sími 580 3900 • www.fastus.is

Á meðgöngunni eykst næringarþörfin
fyrir flest vítamín og steinefni en þó eykst
orkuþörfin einungis um 300 kkal/dag að
meðaltali.
Ljósm. Jón Pétur Skúlason.

þyngdaraukningu á meðgöngu. Með
því að huga að næringunni og góðum
lífsvenjum geta verðandi mæður því
ekki bara unnið að bættri eigin heilsu
heldur einnig stuðlað að heilbrigði
barnsins síns til lengri tíma.
Höfundur: Laufey Hrólfsdóttir, næringarfræðingur (M.Sc.) og doktorsnemi í næringarfræði á Rannsóknastofu í næringarfræði við Háskóla Íslands og Landspítala.

Fróðleiksmolar
Samkvæmt síðustu
landskönnun á mataræði var
meðalneysla flestra
næringarefna almennt um eða
yfir ráðlögðum dagskammti
með fáeinum undantekningum.
Neysla á D-vítamíni var langt
undir ráðleggingum hjá þorra
þjóðarinnar og öllum þeim sem
ekki tóku lýsi eða annan
D-vítamíngjafa að staðaldri.
Einnig var neysla ungra kvenna
á fólati og járni undir
ráðleggingum.
-Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að
mögulega er hægt að hafa áhrif á
bragðskyn barns strax á
meðgöngunni. Bragðefni eru í
legvatninu sem barnið gleypir og
einnig í brjóstamjólkinni.
Mataræði móður á meðgöngunni
og við brjóstagjöf getur því
hugsanlega haft áhrif á það
hversu auðvelt verður að fá börn
til að borða ákveðnar
fæðutegundir, til dæmis
grænmeti.
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Alþjóðlegur dagur
fæðunnar 2013
– heilbrigði fólks byggir á heilbrigðum fæðukerfum

Matvæla- og landbúnaðarstofnun
Sameinuðu þjóðanna (FAO) hefur á
hverju ári frá 1981 haldið alþjóðlegan dag fæðunnar. Dagurinn er 16.
október sem jafnframt er stofndagur
FAO 1945. Markmiðið með degi
fæðunnar er m.a. að vekja athygli á
landbúnaðarframleiðslu, auka samvinnu og tækniþekkingu í þróunarlöndunum og vekja athygli á hungri í
heiminum.
Þema dagsins í ár er „Sjálfbær
fæðukerfi fyrir fæðuöryggi og næringu“. Þemað er valið til að varpa
ljósi á mikilvægi sjálfbærra fæðukerfa
til að tryggja fæðuöryggi og næringu
fólks.
Vannæring í heiminum
Kostnaður þjóðfélaga vegna vannæringar er mikill og er birtingarmynd
hans fjölbreytt. Þroski hjá einu af
hverjum fjórum börnum í heiminum
undir fimm ára aldri er hamlaður
vegna vannæringar. Þetta þýðir að
165 milljón börn í heiminum ná
aldrei fullum þroska, hvorki líkamlegum né andlegum. Það eru tveir
milljarðar í heiminum sem skortir
nauðsynleg vítamín og steinefni sem
eru nauðsynleg fyrir góða heilsu. Á
hinum endanum eru það um 1,4
milljarður jarðarbúa sem er í ofþyngd
og þriðjungur þessa hóps glímir við
offitu. Offita eykur verulega hættu á
hjarta- og æðasjúkdómum, sykursýki
og öðrum heilsufarsvandamálum.
Vannæring mæðra leiðir af sér
smærri börn sem hefja lífið með
aukna hættu á því að líkamlegur og
andlegur þroski þeirra sé hamlaður.
Það má því segja að vannæring
mæðra styðji undir það að fátækt erfist í kynslóðir.

Kostnaður þjóðfélaga vegna vannæringar er mikill og er birtingarmynd hans fjölbreytt.

©FAO/Sarah Elliot.

Kostnaður efnahagskerfa heimsins
vegna vannæringar, minni framleiðni
og beinn heilbrigðiskostnaður, er
áætlaður að vera nálægt 5% af heimsframleiðslunni. Þetta jafngildir 3,5
billjón dollurum á ári eða 500 dollarar á hverja manneskju jarðarinnar.
Mikilvægi „fæðukerfa“
Fæðukerfi eru samsett úr umhverfinu, fólki, stofnunum og þeim ferlum sem þarf til að framleiða matvæli
og koma þeim til neytandans. Hver
hlekkur í þessari keðju hefur áhrif á
hvernig aðgengi neytandans er að
fjölbreyttri og næringarríkri fæðu og
hefur þar með áhrif á möguleika
neytandans til að velja heilsusamlega
fæðu.
Hinsvegar má segja að þegar
stefna í matvælaframleiðslu er mótuð
eða þegar eru inngrip í fæðukerfi þá

er næringarinnihald matvælanna
sjaldnast í brennidepli. Það er mikilvægt að horft sé til þess í stefnumótun, því þó að hægt sé til skamms
tíma að bregðast við næringarskorti
með læknismeðferð, þá kemur það
ekki í staðinn fyrir heilsusamlega
fæðu sem virkt fæðukerfi útvegar.
Áhrif á umhverfið
Landbúnaður er mjög háður náttúrulegum auðlindum og getur haft veruleg neikvæð umhverfisáhrif. Landbúnaður er veigamikill þáttur á bak
við ýmsar umhverfisvár, þ.m.t. hnattræna hlýnun, landskort og niðurbrot,
ferskvatnsskort, minni lífræðilegan
fjölbreytileika,
eyðingu
skóga,
minnkandi fiskistofna og mengun frá
efnum, notuð í landbúnaði.
Um 60% af vistkerfum heimsins
eru undir álagi eða eru nýtt á ósjálf-

Sjálfbær fæðukerfi nota auðlindir skilvirkt á öllum stigum frá hafi/haga til maga.

©FAO/Sean Gallagher.

bæran hátt. Sú staðreynd er alvarleg
ógnun við fæðuöryggi og næringu.
Sjálfbær fæðukerfi eru skilvirk
Sjálfbær fæðukerfi eru skilgreint
þannig að þau sjá fólki í dag fyrir
næringarríku fæði ásamt því að varðveita möguleika komandi kynslóða til
að brauðfæða sig. Sjálfbær fæðukerfi
nota auðlindir skilvirkt á öllum stigum frá hafi/haga til maga. Það er
mikilvægt að fá sem mesta fæðu úr
hverjum vatnsdropa, landsskika,
hverju kílói af áburði og hverri
vinnustund. Þetta spara auðlindir til
framtíðar og gerir fæðukerfin sjálfbærari.
Horft til framtíðar
Aukin framleiðni í landbúnaði er jákvætt skref, en það er ekki nóg.
Heilsusamleg fæða er meira en að

hafa nægan mat. Það er mikilvægt að
fæðan sé fjölbreytt og innihaldi jafnvægi milli orku og næringarefna.
Samhliða bættri fæðu þá er mikilvægt
að auka fræðslu til neytenda svo að
þeir séu í stakk búnir til að velja heilbrigða fæðu.
Til þess að þetta verði að veruleika þá þarf stefnumótun og
stjórnun að miða að því að bæta
fæðukerfin þannig að þau séu sjálfbær, skilvirk og skili fólki næringarríkri fæðu.
Þeir sem vilja kynna sér betur
starfsemi FAO og efni alþjóða fæðudagsins er bent á að heimsækja
heimasíðu FAO, www.fao.org.
Höfundur: Guðjón Gunnarsson, matvælafræðingur hjá Lýsi hf.

fyrir
góðan mat
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Höfum við efni á

kyrrsetunni?
Hreyfing hefur verið órjúfanlegur
hluti lífs okkar mannanna gegnum
þróunarsöguna. Það er áhugavert að
líta til þess að einar elstu heimildir
okkar um jákvæð áhrif hreyfingar á
mannslíkamann eru liðlega 5000 ára
gamlar og upprunnar í austurlöndum, nánar tiltekið Kína og Indlandi.
Þessari þekkingu var vissulega ekki
safnað með vísindalegum aðferðum á
sínum tíma, en fyrstu faraldsfræðilegu rannsóknirnar á áhrifum hreyfingar á heilsufar eru ekki nema liðlega 60 ára gamlar.
Mikil og hröð þróun þekkingar
hefur orðið innan fræðasviðsins undanfarna tvo áratugi. Vísindalegur
þekkingargrunnur okkar á gildi
hreyfingar, í heilsufarslegu tilliti,
styrkist því jafnt og þétt ef litið er til
tíðni birtinga alþjóðlegra ritrýndra
vísindagreina á sviðinu. Ef rýnt er í
þróun hreyfingar undanfarinna áratuga er ljóst að þekkingin ein og sér
er ekki nægjanleg til að viðhalda
heilsufarslega jákvæðri hegðun fólks.
Flestar rannsóknir benda nefnilega til
þess að kyrrseta hafi aldrei í sögunni
verið jafn mikil og nú. Við vitum að
hæfni líkamans til að aðlaga sig hinum ýmsu aðstæðum er næsta ótrúleg,
en er kostnaðurinn við þessa ónáttúrulegu aðlögun kyrrsetulífsstílsins
ekki full dýr? Þetta er meðal annars
viðfangsefni greinaflokks sem birtist
nýverið (2012) í hinu virta vísindariti
The Lancet þar sem fjallað var um
mikilvægi hreyfingar, stöðu hreyfingar og mögulegar aðgerðir sem auka
mættu hreyfingu fólks. Óhætt er að
mæla með lestri þessara greina fyrir
þá sem áhuga hafa á málefninu.
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Ríflega tveir milljarðar manna lifa
kyrrsetulífsstíl
Fyrsta grein áðurnefnds greinaflokks
ber heitið Global physical activity levels: surveillance progress, pitfalls,
and prospects, en þar eru færð fyrir
því rök að liðlega þriðjungur fullorðinna í heiminum lifi kyrrsetulífi. Það
þýðir að tæplega 2 milljarðar manna
(!) ná ekki lágmarks ráðleggingum
um daglega hreyfingu; alla jafna 30
mínútur á dag af miðlungs eða mikilli ákefð. Enn hærra hlutfall ungmenna virðist ekki ná ráðleggingum
um 60 mínútur af hreyfingu á dag,

Kristján Þór Magnússon.

Elstu heimildir um jákvæð áhrif hreyfingar á mannslíkamann eru liðlega 5000 ára
gamlar.
Ljósm. Jóhanna Eyrún Torfadóttir.

eða um 80%. Það gæti aftur útskýrt
neikvæða þróun þreks (úthalds) ungmenna á Vesturlöndum undanfarna
áratugi, óháð þróun holdafars. Rannsóknir undanfarinna ára hafa staðfest
mikilvægi þreks sem eins megin
áhrifaþáttar heilbrigðis; minnkar líkur á hjarta- og æðasjúkdómum og
eykur líkur á auknum lífsgæðum, svo
eitthvað sé nefnt. Það er viðbúið að
birtingarmynd þessarar þróunar verði
lakara heilsufar milljóna manna en
ella þyrfti að vera, því áhrif hreyfingarleysis á líkamlega getu, andlega líð-

an og félagslega heilsu geta verið afdrifarík.
Margir áhrifaþættir hreyfingar
Til þess að ýta undir aukna hreyfingu
fólks þurfum við að afla þekkingar á
því hvað það er sem hefur áhrif á það
hvort við hreyfum okkur eða ekki.
Fyrstu rannsóknirnar á þessu sviði
beindust að persónubundnum þáttum á borð við kyn, aldur, þekkingu,
innri hvata og gildi. Smám saman
hafa fleiri sálfélagslegir þættir verið
tengdir hreyfingu sem og ýmsir um-

hverfisþættir á borð við gæði almenningssamgangna, fjöldi grænna svæða í
nágrenni við heimili, gæði skólalóða
og göngustíga o.fl. Í dag má segja að
við búum yfir mikilli þekkingu á því
hvernig spyrna megi fastar við fótum
og hægja á þróun kyrrsetu og hreyfingarleysis næstu ára, þar með talið
hér á Íslandi. Nauðsynlegar eru
heildstæðar áætlanir um aðgerðir,
eftirfylgd og mat á árangri aðgerða
sem auðvelda fólki það val að vera
meira á hreyfingu yfir daginn. En
höfum við pólitískan vilja til þess að
setja þetta í forgang? Það er vissulega
mikið í húfi og til mikils að vinna ef
við getum aukið hreyfingu þeirra sem
minnst hreyfa sig.

konur. Þarf það að vera þannig? Við
vitum líka að hreyfing minnkar með
aldrinum. Þarf að verða svo mikil
minnkun á hreyfingu með aldri? Við
vitum enn fremur að fleiri lifa kyrrsetulífi innan efnameiri landa en
þeirra fátækari. Þarf þetta að vera
þannig? Ég læt ykkur svo eftir að
hugleiða það hvort ríflega 300 þúsund manna þjóð í einstakri útivistar
paradís í Atlandshafinu, skuldug og í
vandræðum með að halda uppi gæðum í heilbrigðiskerfinu, hafi efni á
öðru en að auka hreyfingu almennings á öllum æviskeiðum? Sjáum
hvað setur.
Höfundur: Kristján Þór Magnússon, lektor
við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og
sérfræðingur hjá Embætti landlæknis.

Þarf þetta að vera svona?
Alþjóðlegar rannsóknir segja okkur
að karlar hreyfi sig almennt meira en

Hvað er Stevia?
Náttúrulega sætuefnið sem allir eru að tala um
Steviol glycoside er náttúrulegur
hluti frá plöntunni Stevia rebaudiana
Bertoni og sá hluti plöntunnar sem
gefur sæta bragðið. Laufin frá plöntunni hafa meira en 30 undirtegundir
og hefur þeim verið gerð skil í vísindaheiminum, þó aðalega stevioside
og rebaudioside A. Stevioside hefur
engar hitaeiningar og er yfir 100-300
sinnum sætari en sykur. Hún hefur
verið notað um aldir sem sætuefni og

í ýmis lyf, t.d til þess að lækka blóðsykur. Hún getur verið gagnleg en
ákveðnir hópar eru líklegri til að
njóta góðs af henni sem sætuefni.
Hversu mikið magn er í lagi?
Efnaskipti steviu í líkamanum hafa
þó nokkuð verið könnuð. Upptaka
steviol glycoside er lítil fyrst eftir inntöku, en örverur í ristli brjóta hana
niður í steviol, sem frásogast að
mestu og skilst restin út með hægðum. Magnið skiptir máli og getur
mikil neysla haft neikvæð áhrif.
Vegna skorts á gögnum um samsetningu og öryggi plöntunnar hefur verið erfitt að áætla ásættanlega daglega
inntöku þ.e. það magn efnis sem talið er óhætt að neyta daglega án þess
að vera hættulegt.
Árið 2006 var gerð samantekt
sem kannaði efnaskipti og áhrif steviu. Niðurstöður sýndu fram á lyfjafræðileg áhrif á sjúklinga með háþrýsting eða sykurýki 2 ef þeir fengu
um 12,5-25 mg/kg á dag (sem jafngildir 5-10 mg/kg á dag sem steviol).
Niðurstöður voru hinsvegar ekki
nægar til þess að vita hvort minni
skammtar úr mat hefðu sömu lyfjafræðilegu áhrif. Samkvæmt alþjóðaheilbrigðisstofnuninni er ásættanleg
dagleg inntaka: 0-4 mg/kg af steviol
glycosides. Langtímaáhrif of mikillar
neyslu eru ekki þekkt og því ekki
æskilegt neyta í meira magni. Í
nóvember 2011 veitti Evrópureglugerðin leyfi til þess að nota steviu

um í offþyngd sem ætla sér að missa
þyngd með því að forðast sykur í
fæðunni. Stevia er ekki talin framkalla ónæmisviðbrögð né hafa rannsóknir sýnt að með neyslu hennar
komi fram aukaverkanir, þó ber að
hafa í huga að áhrif steviu á ófrískar
konur og aðra viðkvæma hópa hefur
ekki mikið verið könnuð.
Höfundur: Áróra Rós Ingadóttir, meistaranemi í næringarfræði við Háskóla Íslands
og Rannsóknastofu í næringarfræði.

Áróra Rós Ingadóttir.

sem sætuefni í mat og fékk hún aukefnanúmerið E960.
Notkun Steviu
Neysla sætra drykkja er mögulega ein
ástæða efnaskiptasjúkdóma eins og
offitu. Í þyngdarstjórnun getur þar
að leiðandi verið gott að skipta út
sykrinum fyrir sætuefni með fáar
hitaeiningar. Hins vegar ber að geta
að sætuefni eru ekki töfralausn í baráttunnni gegn offitu og getur sæta
bragðið mögulega ýtt undir sætindalöngun. Því ætti aðeins að nota þau í
hóflegu magni.
Stevia og stevioside virðist örugg
ef hún er notuð sem sætuefni. Hún
getur hentað bæði sykursjúkum og
PKU sjúklingum sem og einstakling-

Fróðleiksmolar
Vatnsleysanlegar trefjar hægja á
magatæmingu og tefja upptöku
næringarefna inn í meltingarveg.
Þessi trefjaefni geta hjálpa til við
að lækka kólesteról og stýra
blóðsykri. Þessi efni eru aðallega
að finna í ávöxtum, grænmeti,
rúgi, baunum, linsum og hnetum.
-Brjóstamjólkin inniheldur öll þau
næringarefni sem barnið þarf
fyrstu 6 mánuðina, fyrir utan
D-vítamín. Brjóstamjólk er
auðmeltanleg og inniheldur
einnig lífvirk efni sem örva
ónæmiskerfi barnsins.

Meðferð á Reykjalundi
Offita er alvarlegur sjúkdómur og
flókið samspil margra þátta. Það
verður sífellt erfiðara að gæta hófs í
mat og drykk og stöðugur neysluáróður hefur vissulega áhrif á neyslumynstur, magnvitund og fæðuval
fólks. Ofþyngd og offita eykst stöðugt
og er eitt alvarlegasta heilsufarsvandamál sem heimurinn hefur staðið
frammi fyrir. Á öllum endurhæfingarsviðum Reykjalundar er fólk í ofþyngd eða offitu.
Frá byrjun árs 2001 hefur offituteymi verið starfrækt á Reykjalundi
sem hefur sérhæft sig í meðferð fólks
með alvarlega offitu. Teymið samanstendur af lækni, hjúkrunarfræðingum, iðjuþjálfa, sálfræðingi, næringarfræðingi, félagsráðgjafa, sjúkraþjálfa
og íþróttafræðingi. Meðferðin er
byggð upp sem atferlismótandi meðferð og aðstoðar fólk með alvarlega
offitu að takast á við og endurskipuleggja lífshætti sína. Markmiðið er að
bæta heilsu og lífsgæði, léttast og
auka virkni. Í baráttunni við offitu
hefur oft verið tekið á einungis einum
þætti, þ.e. mataræðinu. Slíkt er ekki
vænlegt til árangurs þegar til lengri
tíma er litið. Þverfagleg vinna teymisins miðar að því að taka á þeim
mörgu þáttum sem sýnt hefur verið
fram á að eru orsakavaldar. Unnið er
með andlega, líkamlega og félagslega
þætti í lífi fólks.
Holl og fjölbreytt fæða er ein af
megin undirstöðum heilbrigðis, hluti
af æskilegum og heilsueflandi lífsstíl
og mikilvægur þáttur í allri endurhæfingu. Offituteymi Reykjalundar leggur áherslu á að fylgja viðurkenndum
vísindalegum ráðleggingum um mataræði þar sem lögð er áhersla á hollt,
gott og fjölbreytt mataræði. Reglulegar máltíðir, regluleg hreyfing, nægur
svefn og slökun er hluti af þessum
lífsstíl. Maturinn, magnið, máltíðamynstrið, hvenær og hvernig við
borðum er lífsstíll. Þennan lífsstíl
kennir offituteymið skjólstæðingum
sínum. Jákvætt hugarfar og góðar
venjur í tengslum við umgengni og
neyslu matar er lykillinn að góðri
heilsu. Stofnunin fylgir viðurkenndri
stefnu í mötuneytis- og næringarmálum og lítur á mötuneytið sem hluta
af faglegri starfsemi. Rannsóknir sýna
að, hvenær við borðum og hvernig
hugarfar okkar er gagnvart mat hefur
mikla þýðingu og er forsenda þess að
ná varanlegum árangri með þyngdina. Sýnt hefur verið fram á að boð
og bönn eru frekar hamlandi og draga
úr líkum á að einstaklingur í offitu
nái árangri. Ekkert er bannað í okkar
ráðgjöf en magn og tíðni er það sem
skiptir mestu máli. Einnig er lögð
áhersla á mikilvægi þess að njóta matarins og kennd eru fræði sem tengjast
svengdarvitund (appetite awareness).
Mikilvægt er að setja sér langtímamarkmið, taka mörg lítil skref og
breyta smátt.
Eitt af því sem við leggjum áherslu
á er umbúðalæsi og matreiðsla. Skjólstæðingar okkar sitja fyrirlestur um
umbúðamerkingar og fara með starfsmanni teymisins út í verslun þar sem
skoðaðar eru mismunandi umbúðir
og farið í gegnum æskilegt val. Þannig er færni fólks verulega aukin til að
taka upplýsta ákvörðun um hvað
skuli versla og matreiða. Í matreiðslunni er lögð áhersla á hollar og einfaldar uppskriftir og kenndar breytingar á almennum uppskriftum í
hollari. Kennd eru undirstöðuatriði í
næringarfræði til að stuðla að aukinni
kunnáttu og auðvelda fólki að taka
skynsamlegar ákvarðanir þegar verslað
er til heimilisins.
Við ráðleggjum fólki gjarnan að

skrá í matardagbók. Þannig fæst
yfirsýn yfir hvar vandinn liggur.
Skráð er klukkan hvað er borðað,
hvað og hve mikið. Líðan er gjarnan
skáð. Næringarfræðsla fer fram í hóptímum en þeim sem þess þurfa er
boðið upp á einstaklingsráðgjöf. Í
næringarráðgjöfinni er m.a. stuðst við
Næringarefnatöflu sem unnin var fyrir Reykjalund fyrir nokkrum árum
síðan. Þar eru upplýsingar um orkuinnihald og hlutföll orkuefna í algengum matvælum. Töflunni er skipt
upp í 14 fæðuflokka og ýmist eru útreikningarnir miðaðir við 100 g af
viðkomandi vöru eða tilteknum
skammti. Góð reynsla er að því að
styðjast við slíka töflu og eru allir

skjólstæðingar teymisins hvattir til að
tileinka sér hana.
Huga þarf að næringarástandi
fólks í offitu. Skjólstæðingar offituteymisins eru oft á tíðum með næringarefnaskort þrátt fyrir alvarlega offitu og huga þarf vel að því að meta
það, og ef þarf, bæta næringarástandið. Algengt er, að fólk sem er í
offitu borði einhæft, næringarsnautt
og orkuríkt fæði. Mikil gosdrykkjarneysla, skyndibiti, sælgæti og snakk
ýta undir lélegt næringarástand. Engin ein fæðutegund inniheldur öll
nauðsynleg næringarefni í hæfilegum
hlutföllum sem tryggir rétta samsetningu, næg vítamín og steinefni og því
nauðsynlegt að borða fjölbreytt fæði.

Í næringarfræðslunni er lögð áhersla á
gæði, ferskleika og fjölbreytni matarins. Næringarrík matvæli eins og
grænmeti, ávextir, gróft kornmeti,
baunir, fituminni mjólkurvörur, fiskur, magurt kjöt og lýsi ætti að vera í
algjörum forgangi. Lögð er áhersla á
að forðast unnin orkuríkan og næringarsnauðan mat.
Mikilvægt er að fólk geti sjálft
skipulagt og valið það mataræði sem
það hyggst temja sér í framtíðinni,
enda þótt gætt sé að næringargildi og
orkuinnihaldi. Nýja mataræðið þarf
að vera sem mest að skapi hvers og
eins. Við höfum því meðvitað reynt
að forðast að setja matseðla sem fólk
fylgir, en heldur reynt að aðstoða það
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Guðrún Jóna Bragadóttir.

við að skipuleggja sinn eigin. Þannig
teljum við meiri líkur á að mataræðisbreytingin geti fests í sessi.
Höfundur: Guðrún Jóna Bragadóttir,
yfirnæringarfræðingur á Reykjalundi.
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Laktósafríar mjólkurvörur frá MS

Í laktósafrírri mjólk er búið að fjarlægja laktósann úr mjólkinni.

K y nn i ng
Um tveggja ára skeið hefur verið
unnið að nýjung hjá Mjólkursamsölunni sem er laktósafrí léttmjólk. Í
laktósafrírri mjólk er búið að fjarlægja laktósann úr mjólkinni en laktósi er mjólkursykur sem er í mjólkinni frá náttúrunnar hendi. Áður hefur MS kynnt á markaði fjölmargar
vörunýjungar þar sem búið er að
draga úr laktósa en ekki fjarlægja
hann alveg. Má þar nefna sykurskerta
Kókómjólk, Hleðslu og Skyr.is
drykki.
Hvað er laktósaóþol?
Laktósaóþol hefur verið nokkuð í
umræðunni en hjá fólki með laktósaóþol er minnkuð virkni eða skortur
á ákveðnu ensími sem nefnist laktasi

en hann sér um niðurbrot mjólkursykursins í líkamanum. Neysla á
vörum með laktósa getur því valdið
fólki með laktósaóþol ýmsum kviðverkjum og öðrum óþægindum. Þó
ber að hafa í huga að laktósaóþol eða
mjólkursykursóþol
er
gjörólíkt
mjólkurofnæmi sem er ofnæmi fyrir
mjólkurpróteinum.
Tíðni laktósaóþols
Laktósaóþol er mjög mismunandi
eftir heimsálfum og í Asíu, Afríku og
Suður-Ameríku er meirihluti fólks
sem þolir ekki laktósa. Hér á Vesturlöndum er tíðni laktósaóþols þó mun
lægra eða um 10% og á Norðurlöndunum er tíðni laktósaóþols í kringum
2-5%. MS hefur fundið fyrir miklum
áhuga íslenskra neytenda á vörum

sem innihalda engan laktósa eða
mjólkursykur og þetta er ástæða þess
að fyrirtækið fór af stað með þessa
vöruþróun. Laktósafrí mjólk hentar
því fólki með mjólkursykursóþol og
öðrum þeim sem finna til óþæginda í
meltingarvegi við neyslu mjólkurvara. Laktósafrí mjólk er jafnframt
lægri í kolvetnum en önnur mjólk og
er einnig D-vítamínbætt en það vítamín er af skornum skammti í mat
og sérstaklega mikilvægt fyrir íbúa á
norðlægum slóðum sem lítið sjá af
sólinni á vetrarmánuðum.
Um nýju vöruna
Vöruþróun á laktósafrírri léttmjólk
var nokkuð langt og strangt ferli. MS
ákvað að velja léttmjólk sem fyrstu
laktósafríu vöruna enda stærsta sölueining í mjólk og ráðleggur Land-

Laktósafrí mjólk hentar fólki með
mjólkursykursóþol.

MS hefur sett laktósafría léttsúrmjólk á
markað.

læknisembættið neyslu á léttmjólk
frekar en öðrum mjólkurtegundunum. Fyrstu viðtökur á markaði hafa
verið jákvæðar, sérstaklega hjá foreldrum barna sem hafa mjólkursykursóþol.
Í lok september kom svo á markað önnur laktósafrí nýjung en það er
laktósafrí léttsúrmjólk. Eins og í

laktósafrírri léttmjólk er búið að fjarlægja allan laktósa úr vörunni. Þetta
er fyrsta sýrða mjólkurvaran sem er
laktósafrí hérlendis en á næstu misserum er svo von á fleiri laktósafríum
vörum frá MS.
ms.is

Ávaxtastangir í sex
bragðtegundum
K y nn i ng
Castus ávaxtastangirnar hafa notið
töluverðra vinsælda hérlendis að undanförnu, og ekki að ástæðulausu en
þær eru mjúkar og bragðgóðar, án
rotvarnarefna, litarefna og viðbætts
sykurs.
Þessar vinsælu stangir eru einstaklega trefjaríkar, enda er uppistaðan í
þeim döðlur. Castus ávaxtastangir
eru því holl næring og henta vel fyrir
börn jafnt sem fullorðna. Þær koma í
handhægum umbúðum og er pakkað

Trefjaríkar ávaxtastangir.

inn hverri fyrir sig svo auðvelt er að
stinga þeim í nestisboxið, í veskið,
eða í íþróttatöskuna og eiga þannig
alltaf til hollt og næringarríkt millimál.
Castus ávaxtastangirnar fást í sex
spennandi bragðtegundum; aprikósu,
jarðaberja, hnetu, fíkju, peru og bláberja. Pakkningar með fimm ávaxtastöngum í fást í öllum helstu matvöruverslunum og stakar stangir á
m.a. flestum bensínstöðvum.
asbjorn.is
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Borgartún

Ekki erfðabreytt

Mannúðlegri meðferð dýra
-eðlislæg hegðun og fæði

1 Fákafen 1 Hæðasmári

www.lifandimarkadur.is

Strangar reglur um
framleiðsluaðferðir og
íblöndunarefni
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Úr heilsubrunni
íslenskrar náttúru

Ofurþeytingurinn Græna þruman er vinsælasta
vara Lifandi markaðar.

Arndís Thorarensen, framkvæmdastjóri Lifandi
markaðar, segir fyrirtækið leggja mikla áherslu á
góða þjónustu við viðskiptavini.

Mesta úrval lífrænna
vara á landinu
K y nn i ng
Lifandi markaður rekur þrjár verslanir og veitingastaði á höfuðvorgarsvæðinu. „Í verslunum
okkar er vöruúrvalið að mestu leyti lífrænt en
við sérhæfum okkur einnig í að þjónusta þá sem
hafa sérþarfir í sínu mataræði,“ segir Arndís
Thorarensen, framkvæmdastjóri Lifandi markaðar.
„Þeir sem kjósa glútenlaust, mjólkurlaust,
sykurlaust, lágkolvetnamatvæli o.s.frv. geta
fengið sínar vörur hjá okkur. Við leggjum mikið upp úr góðri þjónustu og geta viðskiptavinir
leitað til starfsfólks okkar með flest það sem
snýr að heilsu og næringu.“
Á veitingastöðum Lifandi markaðar er úrval
hollra og næringaríkra rétta. „Við erum með
kjúklinga- og fiskrétti, grænmetisrétti og staðgóðan salatbar. Safabarinn er einstaklega vinsæll
þessa dagana og þar ber hæst Græna þruman,
ofurþeytingurinn okkar sem er vinsælasta vara

Lifandi markaðar,“ segir Arndís. Hjá Lifandi
markaði er einnig hægt að fá tilbúin salöt, samlokur og vefjur til að taka með fyrir þá sem eru
á hraðferð. Einnig hafa hollar en bragðgóðar
kökur og aðrir eftirréttir aldrei notið jafn mikilla vinsælda.
„Við finnum fyrir mikilli vakningu hjá viðskiptavinum fyrir hreinni afurðum, þar sem
uppruni er skilgreindur. Lífræn vottun er trygging slíkra gæða, t.d. er varðar fóður dýra og
notkun skordýraeiturs. Áskorun okkar hjá Lifandi markaði er sú að lífræn íslensk ræktun og
framleiðsla á matvælum er minni en eftirspurn.
Við leggjum okkur fram í samstarfi við íslenska
framleiðendur og viljum greiða leið þeirra að
neytendum.“
Verslanir og veitingastaðir Lifandi markaðar
eru í Borgartúni 24, Hæðasmára 6 í Kópavogi
og síðasta haust opnaði stærsta einingin í Fákafeni 11.
lifandimarkadur.is

Sæktu styrk í íslenska náttúru

SagaPro

SagaMemo

Angelica

Voxis

færri salernisferðir

fyrir minnið

fyrir aukna orku

fyrir sáran háls

MATVÆLARÁÐGJÖF

www.sagamedica.is

Róbert Hlöðversson - Sími 897 0525 - robert@isgen.is
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Papco:

Góð þjónusta og
hagstæð verð
K y nn i ng
Í ár eru 30 ár frá því að Papco hóf
starfsemi sína. Fyrirtækið hefur lengst
af verið leiðandi hér á landi í sölu og
framleiðslu á hverskyns pappírsvörum og þurrkum fyrir neytendamarkað. Árið 2009 var ákveðið að víkka
starfsemina og hefja alhliða þjónustu
við fyrirtæki og stofnanir sem tengjast matvælaiðnaði og stóreldhúsum.
Viðtökurnar á fyrirtækjamarkaði hafa
verið mjög góðar að sögn Þórðar
Kárasonar framkvæmdastjóra og í
dag er fyrirtækjasvið Papco orðin ein
stærsta einingin innan fyrirtækisins.
„Það er dálítið sérstakt eftir öll
þessi ár, þar sem kjarnastarfsemi
Papco hefur snúist um pappírinn, að
vera nú skyndilega orðin jafn umsvifamikil og raun ber vitni í hvers
kyns einnota umbúðum, plastumbúðum, bökkum, plastpokum og
þvottaefnum,“ segir Þórður. Ástæðuna segir hann vera þá að fyrirtækið
leggi sig fram um að bjóða góða
þjónustu á hagstæðum verðum. „Við
höfum getað boðið mötuneytum og
stóreldhúsum alhliða þjónustu með
þrifaplönum og öðru sem til þarf á
góðu verði. Grunnurinn að samkeppni við innflutta vöru eru gæði,
góð þjónusta og betri verð, á þeim
grunni höfum við byggt og það er
lykill að góðum árangri.“ Á síðustu
árum hefur Papco náð stórum samningum við Ríkiskaup auk rammasamninga við Reykjavíkurborg og
fleiri sveitarfélög.
Þórður segir að í allri starfsemi

Papco sé lögð mikil áhersla á umhverfismál og sjálfbæra þróun en með
umhverfisstefnu sinni leitist fyrirtækið við að lágmarka umhverfisáhrif
starfseminnar. Hráefnið sem Papco
notar til framleiðslunnar er vottað frá
birgjum með viðurkenndum umhverfismerkjum og má þar nefna

vottanir eins og Evrópublómið og
FSC sem staðfesta að hráefnið í
pappírsvörurnar kemur úr nytjaskógum og trjáræktarbúum þar sem 10
trjám er plantað fyrir hvert tré sem
fellt er. Engin kemísk efni eru notuð
í framleiðsluferla Papco og allur
ónotaður pappír sem til fellur í starf-

seminni er sendur úr landi til endurvinnslu.
Papco veitir þjónustu um allt land
og í dag starfa um 40 manns í starfsstöðvum fyrirtækisins í Reykjavík og
á Akureyri.
papco.is

Þórður Kárason segir að í allri starfsemi
Papco sé lögð mikil áhersla á umhverfismál en með umhverfisstefnu sinni
leitist fyrirtækið við að lágmarka umhverfisáhrif starfseminnar.

Fróðleiksmolar
Arsen er að finna í litlu magni í
fjölmörgum matvælum en
jarðvegur víða um heim er
arsenmengaður vegna
skordýraeiturs. Vitað er að
hrísgrjón og hrísgrjónavörur
innihalda hærra magn af arseni
en aðrar matvörur. Vegna þessa
er foreldrum ráðlagt að tryggja
fjölbreytni í vali á
ungbarnagrautum, ekki er þörf á
að útiloka grauta úr hrísmjöli en
einnig ætti að velja grauta úr t.d.
maís, hirsi eða bókhveiti sem
fyrsta graut. Foreldrum er einnig
ráðlagt að gefa ekki börnum
undir sex ára aldri drykki úr
hrísgrjónum vegna arseninnihalds
þeirra.
-C-vítamín eykur upptöku járns úr
fæðu frá jurtaríkunu, svo
framarlega sem beggja
næringarefna sé neytt samtímis.
Önnur efni, eins og trefjar, kalk,
fosfat, pólýfenól og oxalat geta á
hinn bóginn hindrað upptöku
járns.

ÞÚ ÁTT ÞAÐ SKILIÐ – NJÓTTU
www.kexsmidjan.is
www.facebook.com/Kexsmidjan
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Sushi er á meðal þess sem nýtur mikilla vinsælda hjá Nings.

Kjúklingaréttir af margvíslegu tagi eru fyrirferðamiklar á matseðli Nings.

Þrír veitingastaðir Nings
og sushigerð
K y nn i ng
Fyrsti veitingastaður Nings var opnaður við Suðurlandsbraut 6 sumarið
1991. Strax frá upphafi var Nings
leiðandi á skyndibitamarkaði á Íslandi og kynnti til sögunnar ýmsar
nýjungar.
Að sögn Hilmars Sigurjónssonar,
framkvæmdastjóra Nings veitingastaðanna, var Nings fyrst veitinga-

húsa til að að framleiða ferskt sushi
daglega og selja í verslanir.
Þá kom Nings með bókhveitis- og
green tea núðlur á markaðinn. Nings
kynnti einnig tofukjöt fyrir Íslendingum, vöru sem búin er til úr soya
en smakkast sem besti kjúklingur.
Nings hefur frá upphafi eingöngu
notað kólesterollausa repjuolíu í alla
matargerð.
Á Nings er notað ferskt grænmeti
í alla rétti og ferskar kryddjurtir sem

er trygging neytandans fyrir góðum
og hollum mat. Þá var Nings fyrsti
veitingastaðurinn sem vakti athygli á
óhollustu MSG og hefur ekki notað
það við matargerðina.

Árið 1998 opnaði Nings sinn
annan veitingastað í Hlíðasmára 12 í
Kópavogi og þriðji staðurinn var svo
opnaður við Stórhöfða 17 árið 2004.
Nings rekur einnig veisluþjónustu og

sushigerð sem þjónar Nings stöðunum, matvöruverslunum og öðrum
veisluþjónustum.
nings.is

Kexverksmiðjan Frón:

Neytendur áhugasamari um
hollstuáhersluna
K y nn i ng
Vörulína Kexverksmiðjunnar Fróns
spannar í dag rösklega 100 vöruteg-

Plokkfiskur

Tvær af framleiðsluvörum Fróns. Bitalínan var sett á markað fyrr á árinu.

- Hollur kostur tilbúinn á 5 mín.
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ÁN MSG
Kveðja Grímur kokkur • www.grimurkokkur.is

undir en fyrirtækið er meðal elstu
matvælafyrirtækja landsins, stofnað
árið 1926. Framleiðsla á mjólkurkexi
hefur alla tíð verið vörumerki fyrirtækisins og sú vörutegund sem mest
er framleitt af. Auk þess að þjóna
innanlandsmarkaði hefur Kexverksmiðjan Frón framleitt í auknum
mæli fyrir neytendamarkað í Færeyjum. Jóhannes Baldursson framleiðslustjóri segir að áhugi neytenda
hér heima, sem og vöruþróun fyrirtækisins, beinist í auknum mæli að
hollustuáherslum.
„Þetta birtist í notkun á höfrum,
heilkorna hveiti, spelti, minni sykurnotkun eða jafnvel notkun á öðrum sætugjöfum í stað sykurs í framleiðslunni. Við finnum að áhugi
neytenda er alltaf að færast meira í
þessa átt og þeir sýna nýjum vörum
áhuga sem hafa þessar heilsutengdu
áherslur að leiðarljósi. Okkar markmið eru að koma fram með 3-5 nýjar
vörutegundir árlega á næstunni
þannig að neytendur koma til með
að fá meira val um þessar áherslur við
hlið annarra klassískra vara frá Kexverksmiðunni Fróni sem verið hafa
lengi á markaðnum,“ segir Jóhannes.
Yfir sumarmánuðina er sala á
súkkulaðihjúpuðu kexi mest en sala á

mjólkurkexi er jöfn yfir allt árið, að
sögn Jóhannesar. Í auknum mæli
hefur fyrirtækið framleitt árstíðabundið kex, svo sem fyrir jólin. Nýjungar líta stöðugt dagsins ljós og nýjasta vörulínan frá Fróni eru bitar
með döðlum, salthnetum eða trönuberjum. „Þessi lína kom í sumar og
hefur gengið vel en nú fer í hönd
framleiðsla fyrir jólasöluna,“ segir Jóhannes.
fronkex.is
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Græni hlekkurinn:

Dreifir lífrænni, íslenskri vöru í allar verslanir

Hjónin Þórður G. Halldórsson og Karólína Gunnarsdóttir hafa selt lífrænt grænmeti
um langt árabil.

K y nn i ng
Græni hlekkurinn er heildsala með
lífrænt ræktaða vöru og var stofnað
árið 2002. Markmið fyrirtækisins er
ekki síst að viðhalda grasrótartengslunum milli framleiðenda og neytenda. Fyrirtækið dreifir vöru fyrir
þrjá innlenda framleiðendur til nánast allra verslana og stórmarkaða á
landinu. Þórður G. Halldórsson

framkvæmdastjóri segir umhverfið
hafa breyst í grundvallaratriðum frá
því fyrir 20 árum þegar hann og eiginkona hans, Karólína Gunnarsdóttir, hófu að selja lífrænt ræktað grænmeti í áskrift. Starfsemin hafi undið
upp á sig og nú er netverslun með lífrænt grænmeti einungis um 10% af
heildarstarfsemi Græna hlekksins.
„Eftirspurnin er mun meiri en
framboðið, en þó ræðst það af vörutegundum. Af íslenskri framleiðslu er

Frá markaði Græna hlekksins með lífrænt ræktað grænmeti og ávexti.

engan veginn nóg af ferskvöru. Gulrætur, kartöflur eða annað útigrænmeti er selt um leið og það er tekið
upp og ekki meira að hafa. Það er því
aldrei af neinum forða að taka þegar
frá líða stundir,“ segir Þórður. Hann
og Karólína eiga og reka garðyrkjustöðina Akur í Laugarási í Biskupstungum. Græni hlekkurinn dreifir
vörum frá Akri, Sólheimum og
Heilsustofnun NLFÍ.
Þórður segir að grunnurinn að

Frábær lausn sem hentar á alla staði þar sem sótthreinsunar er þörf
Sérstaklega hentugt í skip og báta þar sem pláss er lítið. Einfaldur
búnaður tryggir jafna blöndu af sótthreinsi sem drepur allar þekktar
matvælabakteríur s.s. listeríu, salmonellu, e-coli, staphylococcus ofl.

baki verslun með lífræna vöru sé rekjanleiki vörunnar. Lífræni geirinn
byggi á siðferðisviðmiðum gagnvart
jörðinni, umhverfinu og mannfólkinu. Til þess að geta staðið undir
þeirri hugmyndafræði þurfa neytendur helst að vita frá hvaða bónda varan
kemur. Eftir því sem eftirspurn og
framboð aukist verði lífrænt ræktaðar
vörur almennari neysluvörur og þá
þurfa neytendur í auknum mæli að
treysta á vottunarmerkið. Það skipti

því miklu máli að vörurnar séu rétt
merktar.
Græni hlekkurinn er með breitt
vöruúrval og flytur einnig inn talsvert
magn af lífrænt ræktað grænmeti og
ávexti.
graenihlekkurinn.is
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Móðir Jörð

Vaxandi meðvitund
um gæði og hreinleika
K y nn i ng
Móðir Jörð ehf. í Vallanesi á Fljótsdalshéraði hefur um árabil verið leiðandi í framleiðslu og markaðssetningu lífrænt ræktaðra afurða. Starfsemin grundvallast á kornrækt og
fjölbreyttri ræktun á grænmeti sem og
fullvinnslu tilbúinna rétta og sælkeravöru. Hjónin Eymundur Magnússon

og Eygló Björk Ólafsdóttir reka búið
eystra og dreifa afurðunum undir
merki Móður Jarðar í verslanir, veitingahús og mötuneyti um land allt.
Að sögn Eyglóar Bjarkar er stöðugt verið að þróa nýjar afurðir: „Við
höfum verið að þróa svokallaðar
þurrefnablöndur með heilkorni úr
okkar ræktun s.s. byggi og heilhveiti.
Nýlega kynntum við til leiks tilbúinn
morgungraut, brauðblöndu sem og

Enn koma nýjungar
frá Kexsmiðjunni

neytenda. „Okkur virðist sem æ fleiri
velti því fyrir sér hvaðan varan komi
og að meðvitund fólks um gæði,
hreinleika og uppruna matvælanna
fari vaxandi. Sífellt fleiri átta sig á
gildi þess að fá matinn úr nærumhverfi sínu og því mikilvægt að íslenskri ræktun og framleiðslu séu
sköpuð þau skilyrði að hún geti vaxið
og átt góða hlutdeild í lífrænt vottuðum afurðum á Íslandi.“

Hjónin Eymundur Magnússon og Eygló Björk Ólafsdóttir stunda lífræna ræktun og
matvælaframleiðslu í Vallanesi á Fljótsdalshéraði

lummu- eða vöfflublöndu sem einungis þarf að bæta við vökva. Fólk
getur síðan bætt sjálft við hráefnum
ef vill, en uppskriftirnar hafa líkað
mjög vel og eru góð leið til að koma
heilkorni inn í mataræðið með einföldum hætti.“
Vaxandi eftirspurn
Eygló segir að í þessum uppskriftum
státi þau af hollustu byggsins sem
innihaldi flókin kolvetni, með lágan
sykurstuðul og gefi þess vegna jafna
og góða orku fram í daginn. „Ræktunin okkar í grænmeti er það fjöl-

þætt að við eru stöðugt að þróa rétti
úr því, erum m.a. að gera kryddsultur
eða meðlætisrétti og erum nú að
koma með á markað mjólkursýrt
grænmeti, þ.m.t. ekta súrkál. Sú
vinnsluaðferð er hins vegar seinleg
þegar hún er gerð með hefðbundnum hætti og verður því að sinni einungis í boði í sér- og heilsuverslunum
s.s. Brauðhúsinu í Grímsbæ, Frú
Laugu, Búrinu og Lifandi Markaði,“
segir Eygló Björk í samtali.
Eygló Björk segir að markaðurinn
sé stöðugt að vaxa og almennt hafi
vörur Móður Jarðar átt greiða leið til

Ný vefsíða í loftið
Bankabyggið frá Móður Jörð fæst í
flestum verslunum og á fjölda veitingastaða um land allt. Eygló Björk
segir að heilsubúðir og sérverslanir
bjóði hvað mest úrval af vörum fyrirtækisins og nefnir hún Brauðhúsið í
Grímsbæ, Frú Laugu, Búrið, Heilsuhúsið, Lifandi Markað og Melabúðina. Einnig Fjarðarkaup, Hagkaup,
Víðir og Nettó á Egilsstöðum. „Það
er markmiðið að fólk geti nálgast
okkar vörur auðveldlega í sem flestum verslunum en auk þess seljum við
mikið til veitingahúsa þar sem
Bankabygg má finna í mörgum réttum í hinu nýja íslenska eldhúsi. Þá
munum við í lok októbermánaðar
opna nýja heimasíðu, vallanes.is, hvar
verður öflugur upplýsingagrunnur
um hráefnin okkar og framleiðsluvörur, upplýsingar um innihald og
næringargildi, notkunarleiðbeiningar
og uppskriftir.
vallanes.is

Bulsur – íslenskar grænmetispylsur
K y nn i ng

Ingólfur H. Gíslason með tvær nýjustu tegundirnar, hafrakex og heilhveitikex í Íslandskex-línunni frá Kexsmiðjunni.

K y nn i ng
Kexsmiðjan á Akureyri hefur nýlega
sett á markað tvær nýjar tegundir af
Íslandskexum en það eru heilhveitikex og hafrakex. Hvort tveggja eru sígildar kextegundir sem hafa fylgt Íslendingum í áratugi en eru nú orðnar
hluti af vöruframboði Kexsmiðjunnar.
„Alveg frá stofnun fyrirtækisins
höfum við lagt áherslu á að bjóða
vörur sem eiga meira skylt við heimabakstur en verksmiðjubakstur, eru án
aukaefna og bragðast kunnuglega,“
segir Ingólfur H. Gíslason hjá Kexsmiðjunni. Hann segir heilhveitikexið trefjaríkt og afar gott til að smyrja
með osti og öðru áleggi og tilvalið í
botna fyrir ostakökur og annað þess
háttar. Svipað er að segja um hafrakexið sem er klassískt og gott bæði

eitt og sér en einnig með hvers kyns
áleggi.
Meira vöruúrval - aukin eftirspurn
Í dag framleiðir Kexsmiðjan sex tegundir af kexi auk margskonar kaffibrauðs eins og snúða,vínarbrauða,
muffins og fleiri tegunda. Kexsmiðjan var stofnuð á Akureyri um mitt ár
1996 og tengdist stofnun fyrirtækisins áformum sem þá voru uppi um
að fjölga störfum á Akureyri.
Ingólfur segir að strax eftir hrun
hafi starfsemi fyrirtækisins verið endurskoðuð og aðlöguð að breyttum
markaðsaðstæðum. Undanfarið hafi
eftirspurnin eftir vörunum frá Kexsmiðjunni farið vaxandi í takti við
aukið vöruúrval. „Það er eins með
þetta og svo margt annað að sígandi
lukka er best,“ segir Ingólfur H.
Gíslason í Kexsmiðjunni.
kexsmidjan.is

Í byrjun sumars kom á markað nýjung í matvælaframleiðslu en það eru
svokallaðar Bulsur, sem eru í raun
grænmetispylsur þar sem lífrænt
ræktað bankabygg er uppistaðan í
stað kjöts. Við þróun Bulsunnar var
haft að leiðarljósi að hún skyldi innihalda sem mest af íslensku hráefni,
lífrænt ræktuðu, vera laus við aukaefni, vera holl og gómsæt og alls ekki
leiðinleg! Varan hefur verið þróuð af
hjónunum Svavari Pétri Eysteinssyni
og Berglindi Häsler sem nýlega fluttu
vestur á Strandir þar sem þau hafa
ýmislegt á prjónunum í matvælaframleiðslu.
Góðar viðtökur
„Viðtökurnar við Bulsunum hafa verið ótrúlega góðar, raunar miklu betri
en við þorðum að vona. Fyrst voru
Bulsurnar framleiddar af okkur sjálfum og aðeins til sölu í Frú Laugu og
Melabúðinni en við sáum fljótt að
það gengi aldrei upp. Nú er varan
framleidd hjá Esju Gæðafæði í
Reykjavík en við sjáum sjálf um
markaðssetningu og dreifingu og fást
nú Bulsurnar í öllum helstu matvörurverslunum,“ segir Berglind í samtali.
Berglind segir að Svavar Pétur
hafi framan af þróað uppskrift buls-

unnar í samráði við ýmsa sérfræðinga, m.a hjá Matís. Mikil áhersla er
lögð á lífrænt hráefni og má nefna
bankabygg frá Vallanesi. „Markmiðið
var að hafa sem mest af íslensku hráefni. Hins vegar er sumt, sem við
töldum nauðsynlegt í Bulsuna, ekki
framleitt hér á landi, t.d. nýrnabaunirnar sem eru ómissandi.“
Ný afurð í bígerð
Fram til þessa hefur ein bragðtegund
af Bulsum komið á markað en ýmislegt er í bígerð að sögn Berglindar.
„Nú, þegar við erum flutt úr 101

hingað í sveitasæluna í 520, þar sem
er ró og friður, getum við einbeitt
okkur að þróun fleiri tegunda og við
stefnum á að kynna nýja Bulsu til
sögunnar fljótlega á næsta ári,“ segir
Berglind að lokum.
Neytendur geta sem fyrr segir
nálgast Bulsurnar í Melabúðinni og
Frú Laugu en einnig í Víði, Fjarðarkaup, Verslun Einars Ó. á Akranesi,
Krónunni, Nóatúni, Iceland, Lifandi
markaði, Hagkaup, Samkaup Ísafirði
og Nettó.
bulsur.is

Bulsumeistarinn Svavar Pétur Eysteinsson handleikur afurðina sem hann þróaði í eldhúsinu heima.
Ljósm. Berglind Häsler.
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Saltverk:

Frá Reykjanesi við Ísafjarðardjúp þar sem Saltverk er staðsett.

Öll framleiðsla
ársins seld

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

Lífræn ræktun síðan 1990

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

Fjórar vörutegundir frá Saltverki. Helmingur framleiðslunnar fer á erlendan markað.

bónda á staðnum sem hefur stundað
birkireykingar á lambakjöti. Einnig
er í vörulínunni hraunsalt, lakkríssalt
og blóðbergssalt.
Sjö manns starfa hjá Saltverki í
fullu starfi. Verið er að bæta í fram-

leiðsluna og því er líklegt að starfsmenn verði orðnir amk. 10 í byrjun
næsta árs.
saltverk.com
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Saltverk á Reykjanesi við Ísafjarðardjúp hóf framleiðslu á hágæða sjávarsalti í árslok 2011 og hefur vara fyrirtækisins fengið einstakar móttökur
úti á markaðnum. Helmingur allrar
framleiðslunnar er seldur úr landi og
hefur fyrirtækið nú selt alla sína
framleiðslu út þetta ár. Fyrir dyrum
stendur að stækka verksmiðjuna og
fjölga starfsmönnum.
Björn Steinar Jónsson, framkvæmdastjóri Saltverks, segir að undirbúningur að framleiðslunni hafi
hafist í upphafi árs 2011. Hann segir
að sérstaða Saltverks felist ekki síst í
aðgangi að hreinum sjó og jarðvarma
sem er notaður til að eima saltið.
„Við höfum selt alla framleiðsluna
út þetta ár og erum byrjaðir að taka
niður pantanir vegna framleiðslu
næsta árs. Þetta er hágæðavara og
unnin eftir handverki. Grunnvaran
er flögusalt sem við framleiðum með
jarðvarma. Helsta ástæðan fyrir eftirspurninni er hreini sjórinn sem við
höfum aðgang að og sömuleiðis þær
umhverfisvænu framleiðsluaðferðir
sem felast í því að nota jarðvarma til
eimingar. Saltframleiðendur í Evrópu
nota margir gas og aðra umhverfisspillandi orkugjafa til sinnar framleiðslu,“ segir Björn Steinar.
Saltverk býður m.a. upp á birkireykt salt og er þá í samstarfi við

Burger hrökkbrauð –
hollur kostur
K y nn i ng
Burger hrökkbrauðin eru flestum Íslendingum að góðu kunn, enda hafa
þau verið vinsælustu hrökkbrauðin á
markaðnum um árabil. Burger, sem
er þýskt gæðamerki, býður einnig
upp á hrökkbrauð úr lífrænt ræktuðu
korni undir nafninu Burger BIO.
Burger BIO fæst í tveimur mismunandi ljúffengum bragðtegundum; annars vegar fimm korna og hins
vegar sesam. Burger BIO hrökkbrauðið er án gers og sykurs eins og
annað hrökkbrauð frá Burger. Burger
BIO hrökkbrauð er hollur kostur fyrir fólk sem lætur sér annt um heilsuna – og umhverfið. Hrökkbrauðið
er létt og stökkt, og hentar frábærlega
í morgunmat, í hádeginu eða sem
millimál með gómsætu áleggi.
Þú finnur Burger BIO línuna í
öllum helstu matvöruverslunum.
asbjorn.is

Lífrænn bakstur
alla virka daga
Næringarrík og bragðgóð súrdeigsbrauð úr heilkornamjöli

Burger BIO fæst í tveimur mismunandi ljúffengum bragðtegundum.

Brauðhúsið Grímsbæ.
Efstalandi 26 • Sími 568 6530

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

Grunnur að góðri máltíð
www.holta.is

