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Matvæladagur MNÍ 2007
Matvæladagur MNÍ er þriðjudaginn 16. október n.k.
Haldin verður ráðstefna á Grand Hóteli undir
yfirskriftinni „Hver ræður hvað þú borðar - þekking
á matvælum, upplýsingar og val.“ Meðal fyrirlesara
er Richard Shepherd prófessor í sálfræði við
háskólann í Surrey í Bretlandi. Hann mun fjalla um
hegðun neytenda. Upplýsingar um ráðstefnuna
er að finna í blaðinu. Á ráðstefnunni verður
afhent Fjöregg MNÍ fyrir lofsvert framtak á
matvælasviði. Dómnefnd hefur verið að
störfum og metið fjölda tilnefninga.
Samtök iðnaðarins gefa verðlaunagripinn
sem veittur hefur verið árlega frá 1993.

Hugsið um hollustuna!
Ekkert ger, enginn viðbættur sykur, ekkert hvítt hveiti.
Fimm tegundir, Sesam, Spelt, Delikate, Kúmen og Trefja.
Tvær tegundir úr lífrænt ræktuðu hráefni, Sesam og fjölkorna.
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Matvæladagur MNÍ 2007

Hver ræður hvað þú borðar?
Þekking á matvælum, upplýsingar og val
Staður: Grand hótel
Tími:

Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands (MNÍ) var stofnað árið 1981. MNÍ er
fagfélag matvælafræðinga, næringarfræðinga, næringarráðgjafa, næringarrekstrarfræðinga og skyldra stétta. Fjöldi félagsmanna er rúmlega 200.
Vefsíða MNÍ: www.mni.is

Þriðjudaginn 16. október kl. 12:00-17:00

12.00

Skráning

12.30

Ávarp formanns

Guðrún E. Gunnarsdóttir, formaður MNÍ

Stjórn MNÍ 2007-2008: Guðrún E. Gunnarsdóttir formaður, Ragnheiður
Héðinsdóttir varaformaður, Ingólfur Gissurarson gjaldkeri, Bertha Ársælsdóttir ritari og Grímur Ólafsson meðstjórnandi. Varamenn: Sesselja María Sveinsdóttir og Guðmundur Guðmundsson.

12.35

Setning

Guðlaugur Þór Þórðarson, heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra

Kynningarfulltrúi MNÍ: Guðrún Kristín Sigurgeirsdóttir.

12:45

Afhending Fjöreggs

Formaður dómnefndar

13:00

Skilningur á hegðun neytenda
Understanding consumer behaviour

Richard Shepherd - University of Surrey, Bretland

14:00

Hið frjálsa val - Þróun mataræðis á Íslandi frá tímum
haftabúskapar til frjálsræðis og markaðshyggju

Laufey Steingrímsdóttir, Landbúnaðarháskóla Íslands

Fundarstjóri: Inga Þórsdóttir, prófessor Matvæla- og næringarfræðiskor HÍ

14:30

Kaffihlé

15:00

Auðvelda merkingar val á hollu fæði?

15:15

Þekking á matvælum - ábyrgð framleiðenda

Ragnheiður Héðinsdóttir, Samtök iðnaðarins

15:30

Miðlun upplýsinga um efnainnihald matvæla
- gagnagrunnar

Ólafur Reykdal, Matís ohf

15:45

Viðhorf og þekking á næringu og hollustu
- mikilvægi menntunar

Anna Sigríður Ólafsdóttir, Kennaraháskóli Íslands

16:00

Næring barna og unglinga á leikskóla- og skólatíma

Jóhanna E. Torfadóttir, Menntasvið Reykjavíkurborgar

16:15

Miðlun upplýsinga til neytenda?

Brynhildur Pétursdóttir, Neytendasamtökin

16:30

Samantekt

17:00

Ráðstefnuslit

Brynhildur Briem og Jónína Stefánsdóttir, Umhverfisstofnun

앻

Markmið félagsins er að sameina matvælafræðinga, næringarfræðinga, næringarráðgjafa og aðra með háskólapróf í skyldum greinum í eitt félag. Einnig
að stuðla að þróun í matvælafyrirtækjum og efla samstarf við þau, stuðla að
aukinni menntun og eflingu vísindalegra rannsókna á sviði matvæla- og næringarfræða, vinna að umbótum í manneldismálum þjóðarinnar og leitast við
að hafa áhrif á löggjöf varðandi starfssvið félagsmanna.
Fjöregg MNÍ eru verðlaun sem veitt eru á Matvæladegi MNÍ fyrir lofsvert
framtak á matvæla- og næringarsviði. „Fjöreggið“, sem er íslenskt glerlistaverk,
er veitt með stuðningi frá Samtökum iðnaðarins.
Matur er mannsins megin er rit sem hefur verið gefið út árlega af MNÍ frá
1993. Tilgangurinn með útgáfu ritsins er að kynna fyrir landsmönnum mikilvægi matvælaiðnaðar fyrir þjóðfélagið og þýðingu heilsusamlegs mataræðis.
Útgefandi: Matvæla- og næringafræðafélag Íslands (MNÍ),
pósthólf 8941, 128 Reykjavík. Netfang: mni@mni.is

Vinsamlega tilkynni› ﬂátttöku í sí›asta lagi 12. október á netfangi› gudrun.gunnarsdottir@vifilfell.is GSM 660 2536

Nafn:

Heimilisfang:

Starfsemi: Á vegum félagsins eru haldin fræðsluerindi og haldið úti heimasíðu
með fréttum og upplýsingum um matvæli og næringu. Félagið leitast við að
kynna matvæla- og næringarfræði fyrir almenningi og efla almenna þekkingu á
matvælum og næringu. Félagið stendur árlega fyrir Matvæladegi, ráðstefnu um
málefni matvæla og næringar.

Grei›andi (fyrirtæki):

Sími:

Kennitala grei›anda

Ritnefnd: Jónína Stefánsdóttir, Guðmundur Guðmundsson, Elín Hrund
Búadóttir (ábyrgðarmaður), Svandís Jónsdóttir og Sesselja María Sveinsdóttir.
Auglýsingar og umbrot: Athygli ehf.
Prentun: Landsprent ehf.
Dreifing: Dreift til allra áskrifenda Morgunblaðsins.
Forsíðumynd: Sesselja María Sveinsdóttir. Myndin er af Hákoni Elliða Arnarsyni.

ﬁátttökugjald greitt vi› skráningu (ekki teki› á móti kortum): Þátttökugjald greiðist á reikning Matvæla- og næringarfræðafélags
Íslands í síðasta lagi 12. október. Vinsamlegast tilgreinið nafn þátttakanda. Banki: 117-26-5676. Kennitala 690482-1269.

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

Almennt ﬂátttökugjald: 6.000 kr. Félagar í MNÍ 3.500 kr. Nemendur 2.000 kr. (Innifalin rá›stefnugögn, kaffi og me›læti).

Frá stjórn MNÍ

Þekkingin er undirstaðan
Ofgnótt einkennir aðstæður meirihluta þjóðarinnar enda eru
afleiðingar hreyfingarleysis og ofeldis að verða jafnsýnilegar á Íslandi og víðar í hinum vestræna heimi. Í skýrslu, sem unnin var
af faghópi forsætisráðherra fyrir u.þ.b. ári síðan, þar sem fjallað
var um bætt heilbrigði þjóðarinnar, kemur m.a. fram að hægt sé
að fyrirbyggja 80% tilfella af hjarta- og æðasjúkdómum, 90% af
fullorðinssykursýki og 30% af öllum krabbameinstilvikum með
hollu mataræði, nægri hreyfingu og reykleysi. Í skýrslunni koma
fram ýmsar upplýsingar og tillögur um hvernig megi bregðast
við þessum mikla vanda. Bent er á að síðast en ekki síst þurfi að
vekja einstaklinginn til umhugsunar um mikilvægi góðrar heilsu
fyrir hann sjálfan og samfélagið allt.
Gylliboð auglýsinganna
Daglega flæða yfir í auglýsingum ýmis kostaboð um fæðubótarefni og
mataræði sem tryggja eiga bætta heilsu og betra líf. Einstaklingurinn
þarf að geta vegið og metið og valið úr þessum upplýsingum af þekkingu og skynsemi. Þekking og fræðsla er því undirstaðan. Þekking og
fræðsla er einnig undirstaða breytinga og framþróunar. Þess vegna
ákvað Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands að helga Matvæladaginn að þessu sinni þekkingu á mat og næringu. Markmiðið með ráðstefnunni er að vekja athygli fagfólks og annarra, sem áhuga hafa á
matvælamálefnum, á því hvar nálgast megi traustar upplýsingar um
mat og næringu, hver staðan er í skólakerfinu og hvernig upplýsingum verði sem best komið á framfæri þannig að þær nái eyrum fólks.
Almennar ráðleggingar ekki eins áhugaverðar
Fagfólk undrar sig oft á því hvers vegna neytendur eru frekar tilbúnir
til að hlaupa á eftir rándýrum gylliboðum en að fylgja almennum ráðleggingum um mataræði. Svarið er ekki einfalt en hluti af skýringunni er líklega sá að með vísindalegum rökum er oft erfitt að svara
afdráttarlaust að eitt sé betra en annað. Því geta ráðleggingarnar orðið
ruglingslegar og lítið spennandi. Miklu einfaldara er að fara eftir ráðum sem lofa breytingum strax og taka af allan vafa. Hlutverk fagfólks
hlýtur því að vera að setja ráðleggingar um mataræði fram á skýrari
og meira grípandi hátt til að einfaldara og áhugaverðara sé að fara eftir þeim og að gera matreiðslu úr ferskum og hollum hráefnum eftirsóknarverða.Umfram allt þarf að auka þekkingu barna og unglinga

Stjórn MNÍ: Ragnheiður Héðinsdóttir, Grímur Ólafsson, Guðrún Elísabet Gunnarsdóttir, Ingólfur Gissurarson og Bertha Ársælsdóttir.

á matvælum og kenna þeim að meta gæði og ferskleika. Þar bera foreldrar og skólar mikla ábyrgð.
Ábyrgðin liggur víða
En ábyrgðin liggur víðar. Stjórnvöld bera m.a. ábyrgð á að vinna úr
þeim tillögum sem settar voru fram í skýrslunni sem nefnd var hér í
upphafi. Nauðsynlegt er að meta tillögur nefndarinnar, forgangsraða
þeim og fylkja liði til að tillögurnar nái fram að ganga. Stjórnvöld og
matvælaframleiðendur þurfa jafnframt í sameiningu að hefja matvæla-

iðnað til meiri vegs og virðingar en nú er. Matvælafyrirtækin þurfa
að ráða fagfólk til starfa, því í aukinni þekkingu liggja sóknarfærin.
Sókn gæti falist í að stofna Matvælaráðuneyti, sameina stofnanir og
eftirlitsaðila sem fjalla um matvælamálefni og setja þar neytandann í
öndvegi.
Verkefnin eru mörg - blásum til sóknar - ábyrgðin er allra.
F.h. stjórnar MNÍ
Guðrún E. Gunnarsdóttir formaður
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Tilnefningar til verðlauna Matvæla- og næringarfræðafélags Íslands:

Fimm tilnefndir til Fjöreggs MNÍ 2007
Dómnefnd á vegum Matvæla- og
næringarfræðafélags Íslands (MNÍ)
hefur tilnefnt fimm aðila til að hljóta
Fjöregg MNÍ sem eru verðlaun veitt
fyrir lofsvert framtak á matvæla- og
næringarsviði. Félaginu barst fjöldi
ábendinga um verðuga verðlaunahafa
í ár.
Þær ábendingar sem dómnefnd valdi
að tilnefna til verðlaunanna að þessu
sinni eru: Áslaug Traustadóttir grunnskólakennari í Rimaskóla, Ávaxtabíllinn, Fylgifiskar, Móðir náttúra og MS
fyrir Stoðmjólk.
Tilkynnt verður hver hlýtur Fjöregg
MNÍ 2007 við setningu matvæladags
Matvæla- og næringarfræðafélags Íslands á Grand hótel þann 16.október
næstkomandi og mun Guðlaugur Þór
Þórðarson heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra afhenda Fjöreggið.
Yfirskrift matvæladagsins er að þessu
sinni „Hverjir bera ábyrgð á fæðuvali
þjóðarinnar?- Þekking á matvælum,
upplýsingar og val“.
Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands hefur veitt Fjöreggið árlega síðan
1993. Val á verðlaunahafa fer fram í
tveimur áföngum. Fyrri áfanginn felst í
því að dómnefnd félagsins kemur saman og velur 5 tilnefningar sem helst eru
taldar koma til greina að hljóta Fjöreggið úr þeim ábendingum sem borist hafa.
Greint er frá tilnefningum dómnefndar
um leið og þær liggja fyrir. Síðar kemur
nefndin svo saman á fundi og velur eftir
ítarlega skoðun og kynningu þann aðila
sem talinn er verðugastur þess að hljóta
Fjöreggið.

Tilnefnd til Fjöreggs 2007.

Fylgifiskar.

Fjöreggið, sem er íslenskt glerlistaverk, er veitt með stuðningi frá Samtökum iðnaðarins. Í dómnefndinni eiga
sæti Vilmundur Jósefsson framkvæmdastjóri, Klemenz Sæmundsson matvælaog næringarfræðingur, Margrét Reynisdóttir matvælafræðingur, Ólöf Guðný
Geirsdóttir matvæla- og næringarfræðingur og Sigríður Arnardóttir dagskrárgerðarkona.
Úr rökstuðningi dómnefndar
Í umfjöllun dómnefndar eru færð margvísleg rök fyrir tilnefningum hennar að
þessu sinni. Meðal þess sem dómnefndin bendir á er eftirfarandi:
Áslaug Traustadóttir
grunnskólakennari
Frumkvöðull í að auka áhuga ungs fólks
á matargerð með nýstárlegum aðferðum. Frábært einstaklingsframtak kennara með hugsjón, kveikir áhuga unga
fólksins og sáir fræjum til framtíðar.
Ávaxtabíllinn
Frumkvöðlastarf sem eykur aðgengi
fólks að ávöxtum og hvetur til ávaxtaneyslu í dagsins önn. Ávaxabíllinn er
akandi áminning um vítamínsprautuna sem ávextir eru. Hann hefur breytt
neyslumynstri á kaffistofum fyrirtækja
og stofnana.
Fylgifiskar
Hafa komið íslenska fiskmetinu á hærra
plan. Guðbjörg Glóð Logadóttir hefur lyft grettistaki í að gera fiskinn að
veislumat í hugum nútímamannsins.

Dómnefnd að störfum.

Ljósmynd: Sesselja María Sveinsdóttir.

Fylgifiskar hafa kynnt fiskinn fyrir nýjum kynslóðum.
Móðir náttúra
Frábært framtak sem bæta mun mataræði þjóðarinnar. Handhægar umbúðir utan um tilbúna máltíð fyrir önnum
kafið fólk. Nýtt fæði, sérlega trefjaríkt
og aukin viðbót í flóru hollusturétta.
MS Stoðmjólk
Járnbætt mjólk sem löguð er að næringarþörf íslenskra barna frá 6 mánaða
til tveggja ára aldurs. Gott dæmi um
samstarf matvælaiðnaðarins og vísindamanna hérlendis. Aðgengileg lausn fyrir
íslenska foreldra.

Ljósmynd: Sesselja María Sveinsdóttir.

Áslaug Traustadóttir, Rimaskóla.

Stoðmjólk frá MS.

Ávaxtabíllinn.

Ljósmynd: Odd Stefán.

Móðir náttúra.
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Viljum auka umræðu um lýðheilsu
Viðtal við Geir Gunnlaugsson, formann Félags um lýðheilsu
Geir Gunnlaugsson er forstöðumaður Miðstöðvar heilsuverndar barna í
Reykjavík, prófessor í lýðheilsufræði
og sviðsstjóri við Kennslufræði- og
lýðheilsudeild Háskólans í Reykjavík.
Einnig gegnir hann starfi formanns
Félags um lýðheilsu. Við lögðum fyrir Geir nokkrar spurningar sem varða
lýðheilsu.
Hvað er lýðheilsa?
„Um er að ræða þverfaglega nálgun
og sjónarhorn á heilsu þjóða eða hópa
í samfélaginu. Í því felst allt frá því að
fylgjast með heilbrigði og sjúkdómum í samfélaginu í almenna heilbrigðisfræðslu og heilsueflingu. Vettvangur
lýðheilsustarfs er fjölbreyttur og spannar
heimilin, vinnustaðina, skólana, heilsugæsluna eða vettvang götunnar og ræðst
af viðfangsefninu hverju sinni.“
Hvers vegna er þörf á sérstöku félagi
um lýðheilsu?
„Hugmyndin að stofnun félagsins
kviknaði á námskeiði um lýðheilsufræði
vorið 2001. Margir þátttakendur fundu
samhljóm hver með öðrum og ákváðu

að koma samskiptum sín á milli í fastara form. Félag um lýðheilsu var síðan
stofnað þann 3. desember 2001 til að
vera vettvangur fyrir einstaklinga sem
höfðu aflað sér sérstakrar menntunar í
lýðheilsu, störfuðu að lýðheilsumálum
eða höfðu áhuga á málefnum lýðheilsu
í víðu samhengi. Félagið er í Evrópusamtökum lýðheilsufélaga og tekur þátt
í starfi þeirra, m.a. undirbúningi að árlegum ráðstefnum þeirra, næst í Helsinki núna í október.“
Hvernig er menntun á sviði lýðheilsu
háttað hér á landi?
„Það var eitt af fyrstu verkefnum
Félags um lýðheilsu að vinna að framgangi lýðheilsunáms hér á landi. Í fyrsta
lagi buðum við hingað erlendum fyrirlesurum og héldum námskeið í samvinnu við Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands. Í öðru lagi hvöttum við
háskólasamfélagið að bjóða upp á slíkt
nám. Háskólinn í Reykjavík reið fyrstur á vaðið haustið 2005 og bauð upp á
meistaranám í lýðheilsufræðum. Fyrstu
nemendur úr því námi útskrifuðust nú

í lok ágústmánaðar. Það eru mikilvæg
og söguleg tímamót lýðheilsustarfs hér á
landi. Aðsókn hefur verið góð og bakgrunnur umsækjenda fjölbreyttur, í
sönnum lýðheilsufræðilegum anda. Það
sýnir að mikil þörf er á slíku þverfaglegu námi og Háskóli Íslands býður nú
í fyrsta sinn frá og með haustinu einnig
upp á slíkt meistaranám.“
Er þetta félag fyrir aðra en sérfræðinga?
„Já, svo sannarlega. Í félaginu eru
rúmlega 200 meðlimir og þeir koma úr
ýmsum áttum. Allir hafa grunnmenntun á einhverju sviði daglegra starfa en
menntun og bakgrunnur er mjög fjölbreyttur. Margir koma úr heilbrigðisþjónustunni, en aðrir starfa sjálfstætt,
eru kennarar, fræðimenn, starfsmenn
sveitarfélaga og svo mætti lengi telja.“
Hver eru mikilvægustu mál á sviði lýðheilsu á Íslandi?
„Áherslur lýðheilsustarfs hér á landi
hafa breyst mikið á liðnum árum og
áratugum. Áður fyrr var vannæring
og hár barnadauði mikilvæg verkefni
lýðheilsustarfs. Nú blasa við önnur
vandamál eins og vaxandi offita, bæði

barna og fullorðinna og geðvandi af
ýmsum toga. Ójöfnuður og áhrif hans
á heilsu eru einnig vaxandi áhyggjuefni
og áhrif hans óumdeild á heilsu hópa og
samfélaga. Mikilvægi umhverfis okkar
hefur einnig verið mikið í umræðunni
og nú síðast í aðdraganda kosninga.
Samgöngumál, skipulag bæja og möguleikar til útiveru eru einnig þættir sem
styðja við góða lýðheilsu hópa og þjóða
og valda reglulega miklum tilfinningum
þegar slík mál banka á dyrnar í nánasta
umhverfi okkar. Hnattvæddur heimur
tekur einnig sinn toll og sem dæmi má
nefna hlýnun jarðar og nýjar smitsjúkdómaógnir sem virða engin landamæri.
Verkefnin eru því fjölmörg og mörg
hver ekki á valdi okkar sem einstaklinga
að leysa.“
Er aukin tíðni offitu vandamál sem
Félag um lýðheilsu lætur sig varða?
„Vaxandi ofþyngd barna og fullorðinna er málefni sem varðar Félag um
lýðheilsu. Við getum og höfum reynt að
hafa áhrif á umræðuna í samfélaginu og
vakið athygli á hugsanlegum aðgerðum
til að sporna við vandanum. Hver og
einn verður t.d. að geta vegið og metið

Geir Gunnlaugsson.

þann aragrúa upplýsinga um næringu,
mat og heilsu sem streymir að okkur á
hverjum degi í fjölmiðlum og meðfylgjandi auglýsingaflóði. Það er þó erfitt
að átta sig á hvernig einstaklingar eiga
að verja sig þessum áreitum að ég tali
nú ekki um börn og áróður sem beinist beint til þeirra. Oft er ekki eingöngu
við einstaklinginn að sakast heldur er
vandinn fjölþættur og krefst aðgerða á
fjölmörgum sviðum þjóðlífsins. Þetta
eru því málefni sem varða okkur í Félagi
um lýðheilsu.“

Hólmfríður Þorgeirsdóttir

Áhrif mataræðis á heilsufar
Athygli manna hefur beinst æ meir
að því hvað næring og hreyfing eru
mikilvæg fyrir heilsu. Hér á landi má
rekja drjúgan hluta sjúkdómsbyrði,
eins og víða annars staðar í heiminum, til fáeinna skilgreindra áhættuþátta. Samkvæmt upplýsingum frá
Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni
eru tóbaksnotkun, of hátt kólesteról,
ofþyngd og of hár blóðþrýstingur þar
efst á blaði en áfengisneysla, hreyfingarleysi, ólögleg vímuefni og lítil
neysla grænmetis og ávaxta fylgja þar
fast á eftir. Eins og sést eru fimm af
þessum áhættuþáttum nátengdir næringu og hreyfingu.

Hólmfríður Þorgeirsdóttir.

Allt fyrir kælingu og frystingu fyrir matvæla og veitingamarkaðinn

Kæli- frystiklefar,
hurðir og kerfi

Kæli- og frystiborð

Kæli- og frystiskápar

Eloma gufuofnar

Okkar þekking nýtist þér ...

Kæli- og frystiskápar
undir borð

Salat- og samlokueyjur

Afgreiðsluborð, kökuskápar og innréttingar

Vínkælar

Hraðkælar og frystar

Norpe afgreiðslukælar

Djúskælar, vatnskælar
og Vitamix blandarar

Scotsman klakavélar
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Offita er alvarlegt
heilbrigðisvandamál
Óhollt mataræði og hreyfingarleysi auka
því líkur á langvinnum sjúkdómum á
borð við hjarta- og æðasjúkdóma, ýmsar
tegundir krabbameina, sykursýki tegund 2 og offitu. Ofþyngd og offita er
orðið alvarlegt heilbrigðisvandamál hér
á landi sem og annars staðar í heiminum. Yfir helmingur fullorðinna og
fimmta hvert barn er yfir kjörþyngd en
ofþyngd og offita eykur líkur á mörgum
langvinnum sjúkdómum, dregur úr lífslíkum og minnkar lífsgæði. Vandinn er
einkum ógnvekjandi meðal barna og
unglinga en rannsóknir hafa sýnt að
börn og unglingar, sem eru of þung,
eru líklegri til að vera það áfram þegar
komið er fram á fullorðinsár. Þannig
að útlit er fyrir að heilbrigðisvandamál
komandi kynslóðar muni aukast. Offita
hefur ekki einungis áhrif á einstaklingana sjálfa sem glíma við vandann heldur
hefur hún einnig mikil áhrif á efnahagslegar og félagslegar framfarir. Allt að 6%
útgjalda til heilbrigðismála í Evrópu má
rekja til ofþyngdar og offitu meðal fullorðinna en einnig er um óbeinan kostnað að ræða af sömu völdum t.d. vegna
fjarvista frá vinnu.
Bætt mataræði og aukin hreyfing
Þeir næringartengdu þættir sem tengjast
offitu og öðrum langvinnum sjúkdómum eiga margt sameiginlegt. Um er að
ræða aukna neyslu á orkuþéttum og
næringarsnauðum fæðutegundum sem
eru fituríkar (mikil hörð fita), sætar og
saltar og litla neyslu á ávöxtum, grænmeti og trefjaríkum fæðutegundum.
Auk þess sem hreyfingarleysi skiptir
máli en fullorðnum er ráðlagt að hreyfa
sig í minnst 30 mínútur daglega heilsunnar vegna en það getur þurft hreyfingu í um það bil 60 mínútur á dag til
að koma í veg fyrir þyngdaraukningu.
Aðgerðir sem miða að því að bæta
mataræði og auka hreyfingu er því kjörin leið til að bæta heilsu þjóðarinnar. Í
þessu sambandi er rétt að benda á ráðleggingar Lýðheilsustöðvar/manneldisráðs um mataræði og næringarefni sem
kom út á síðasta ári.
Höfundur er matvæla- og næringarfræðingur og
starfar sem verkefnisstjóri á Lýðheilsustöð.
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Alþjóðlegur dagur fæðunnar 2007:

Réttur allra til fullnægjandi fæðu
Með því að verja rétt allra manna til
fullnægjandi fæðu, sem er yfirskrift
alþjóðlegs dags fæðunnar þetta árið,
er alþjóðasamfélagið að viðurkenna
mikilvægi mannréttinda í baráttunni
við hungur og fátækt. Rétturinn til
fæðu var fyrst skilgreindur í Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna árið 1948 en hefur síðan verið
útfærður og tekinn upp í lögum 156
ríkja.
Réttur allra til fæðu þýðir að allir
menn, – konur, karlar og börn, – eiga
að hafa aðgang að eða möguleikann
á því að afla sér nægrar og heilnæmrar
fæðu. Aðeins þeir sem ekki geta fullnægt
fæðuþörf sinni, hvort sem það stafar af
fötlun, fátækt eða öðrum orsökum, eiga
rétt á því að ríkið útvegi þeim matvæli.
Þessi skilgreining byggir á þeirri forsendu að orsakir hungurs og vannæringar megi ekki eingöngu rekja til skorts
á matvælum, heldur einnig til fátæktar,
lélegrar heilsugæslu, ónógrar menntunar, skorts á hreinu vatni og hreinlæti.
Einnig er lagt til grundvallar að réttinn
til nægrar fæðu má ekki aðskilja frá öðrum mannréttindum svo sem félagafrelsi
eða réttinum til menntunar, til vinnu
og til heilbrigðis.
Mannréttindi og sjálfbær þróun
Það viðhorf nýtur vaxandi viðurkenningar að mannréttindi og sjálfbær þróun
séu samverkandi þættir. Þróun er ekki
takmark í sjálfu sér, heldur miðar hún
einnig að því að auka réttindi og frelsi.

Mannréttindi geta stuðlað að vexti og að
því að tryggja sjálfbæra þróun til langs
tíma. Þeir sem hafa fengið rétt sinn til
nægrar fæðu viðurkenndan, vinna og
skipuleggja líf sitt betur en þeir sem
ekki njóta þessa réttar. Mannréttindi
gefa þróunarmálum aukinn kraft með
því að hvetja þá snauðu til þátttöku í
samfélaginu og gera stjórnvöld ábyrg
fyrir ráðstöfun þeirra verðmæta sem þau
hafa undir höndum.
Rétturinn til nægrar fæðu og
fæðuöryggi
Með því að leggja áherslu á réttinn til
nægrar fæðu er mannleg reisn og menning tengd fæðuöryggi. Um leið verður
baráttan gegn fæðuskorti markvissari
því fleiri eru virkjaðir til þátttöku og
fleiri bera ábyrgð á því hvernig til tekst.
Rétturinn til fæðu gerir þeim hungruðu
og fátæku kleift að þrýsta á stjórnvöld
að axla ábyrgð. Um leið breytist staða
þeirra fátæku úr því að vera þiggjendur
aðstoðar í það að hafa lagalegan rétt.
Aðgerðir
Ríkisstjórnir bera stærsta ábyrgð á því
að tryggja fólki rétt til nægrar fæðu. Í
því skyni verða þær að nýta tekjustofna
sína til hins ítrasta svo allir hafi aðgang
að fæðu án mismununar af nokkru tagi.
Þrennskonar skyldur eru lagðar á ríkisstjórnir. Í fyrsta lagi verða þær að virða
aðgengi þegna sinna að þeim fæðuuppsprettum sem fyrir hendi eru og í engu
skerða það. Í öðru lagi verða þær að

Ljósmynd: FAO/17639/G Diana.

koma í veg fyrir að aðrir, einstaklingar
og fyrirtæki, spilli rétti fólks til nægrar
fæðu. Loks verða ríkisstjórnir að tryggja
réttinn til fæðu með því að auðvelda
fæðuöflun þeirra sem eru sjálfbjarga og
útvega hinum fæðu sem eru það ekki.
Ríkisstjórnir verða að beita tvíþættum aðgerðum. Annars vegar að styrkja
framleiðni og afkomu fólks og hins vegar að koma upp öryggisneti fyrir þá sem
ekki ná að brauðfæða sig. Um leið verður að auðvelda einstaklingum að taka

þátt í þróunarmálum og ákvarðanatöku
í gegnum kennslu og þjálfun og styrkja
stofnanir sem stuðla að þessum markmiðum.
Þótt ríkisstjórnir hafi hina lagalegu
skyldu að tryggja fæðurétt þegnanna,
þá bera allir ábyrgð á því að starfsemi
þeirra hindri ekki óheft aðgengi annarra að fæðu. Borgarasamtök og óháð
hjálparsamtök eru mjög mikilvæg við að
fylgja eftir stefnumiðum og áætlunum
ríkisstjórna varðandi fæðuréttindi með

því að dreifa upplýsingum og veita ráðgjöf.
Árið 1996 skuldbundu þjóðir heims
sig til þess að hafa fækkað hungruðum
og vannærðum um helming árið 2015
en baráttan fyrir því að sérhver maður
hafi öruggan aðgang að fullnægjandi
fæðu snýst ekki aðeins um siðferði og
arðsama fjárfestingu, heldur er hún barátta fyrir grundvallarmannréttindum.
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Skólarnir geta bætt lýðheilsu
Rætt við Helen Gray hjá IÐUNNI fræðslusetri
Helen Gray er með B.S. gráðu í næringarrekstrarfræði frá Umeå í Svíþjóð
og MA-próf í uppeldis- og kennslufræði frá Háskóla Íslands. Helen
kenndi í allmörg ár í Menntaskólanum í Kópavogi, en frá 2005 hefur
hún starfað hjá IÐUNNI fræðslusetri
(www.idan.is), sem hefur m.a. að
markmiði að bæta hæfni fyrirtækja
og starfsmanna í matvæla- og veitingagreinum. Við spyrjum Helen um
áherslu á lýðheilsu í skólakerfinu:
Leikskólar eru góð fyrirmynd
„Leikskólastigið er almennt til fyrirmyndar hvað varðar gildi lýðheilsu.
Þar er hugað að aðbúnaði barna og
starfsmanna. Maturinn er yfirleitt til
fyrirmyndar, fjölbreyttur og góður og
aðstæður til þess að matast eru að jafnaði góðar, það er tekinn nægur tími og
umhverfið skemmtilegt og rólegt.
Þegar börnin eru komin í grunnskólann þá má líkja þeim aðstæðum,
sem börnin og starfsfólkið þurfa að
matast og vinna í, við „orrustuvöll“.
Mikill hávaði er í matartímum, framreiðslan er oft á tíðum ólystug og misvel
heppnaðar eldunaraðferðir. En vissulega
eru til skólar sem gera þetta vel.“
Aukinn slagkraftur í
heimilisfræði í grunnskólum
„Aðalnámskrá er miðstýrt stjórntæki og

hvort það sé verið að fylgja námskrá í
heimilisfræði í skólum landsins en mig
grunar að hún sé útfærð með mismundi
hætti í skólunum. Ég dreg þá ályktun
eingöngu á orðræðunni í kringum mig.
En er námskráin í heild að virka sem
skyldi þannig að börnin útskrifist úr
grunnskóla með jákvætt viðhorf til heilbrigðra lífshátta? Því miður sýnir síðasta manneldiskönnunin að svo er ekki.
Börnin okkar eru að þyngjast. Orsökin
er margþætt, m.a. hreyfingarleysi, mataræði og stærð matarskammta.“
Nýtum framhaldsskólakerfið betur
„Aðalnámskrá framhaldsskólanna er að

mínu mati vannýtt hvað varðar áherslur
um lýðheilsu. Tækifærin eru til staðar.
Það mætti útfæra námskrána með markvissari hætti, t.d. í gegnum skólanámskrá framhaldsskólanna. Ef við skoðum
stúdentsprófið sem inniheldur 140 einingar eru þar um það bil 23 einingar
sem samanstanda af valfögum, íþróttum og lífsleikni. Þar liggja tækifæri sem
gætu nýst í markviss málefni sem snúa
að lýðheilsu. Áfangalýsingar eru um
margt ágætar en spurningin er hvernig
er hægt að virkja ungt fólk og almenning til að tileinka sér heilbrigðari lífshætti í gegnum skólakerfið? Þekkingin
er til staðar til að takast á við þessi mál
en það vantar að útfæra og framkvæma

lausnir. Vissulega eru til framhaldsskólar sem gefa þessu gaum en það þarf að
gera mikið betur.“
Nýtum tækifærin
„Fyrir mér er lýðheilsa meira en hollur og næringarríkur matur. Lýðheilsa
fjallar um almenna vellíðan og forvarnir. Ég tel að stefnumótandi aðilar
í skólakerfinu ættu að setja lýðheilsu á
oddinn og vinna markvisst með málefnið í samvinnu við skólastjórnendur og
sérfræðinga á lýðheilsu. Það vantar að
hnykkja betur á forvarnagildi lýðheilsu
og skilja afleiðingar þess að nýta ekki
það einstaka tækifæri sem við höfum til
að miðla þekkingu.“

Helen Gray.

kveður á um uppeldis- og menntunarhlutverk grunnskólanna og lýsir umfangi og inntaki einstakra námsgreina.
Í skólanámskrá eru markmið aðalnámskrár útfærð, leiðum að markmiðum
lýst, svo og kennslufræðilegum áherslum
ásamt stefnu og sérhæfingu hvers skóla.
Lýsingin fyrir heimilisfræði í aðalnámskrá grunnskóla er góð að mínu mati.
Ég hef ekki séð formlega úttekt á því

kjötvinnsla

fagfólk í þína þágu

Innkaupastjórar
mötuneyta athugið
Bjóðum upp á kjöt,
unnar kjötvörur
og álegg.
Persónuleg þjónusta,
gæði á góðu verði

Hrólfur Sigurðsson.

Hafið samband

www.kaess.is

587-0522
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Matvælafræðinámið hefur
verið góður grunnur
Rætt við Hrólf Sigurðsson, sérfræðing hjá örverudeild Matís ohf.
Hrólfur Sigurðsson er sérfræðingur
í örverurannsóknum hjá Matís ohf.
Hann útskrifaðist sem matvælafræð-

ingur frá Háskóla Íslands í október
1996. Hrólfur var spurður út í starf
hans sem matvælafræðingur.
„Eftir útskrift hóf ég störf hjá örverurannsóknastofunni en þá var hún hluti
af Hollustuvernd ríkisins sem síðan var
breytt í Umhverfisstofnun með sameiningu nokkurra stofnana. Um áramót var
síðan aftur söðlað um og er rannsóknastofan núna hluti af Matís ohf. sem var
stofnað með sameiningu þriggja stofnana; Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins, Matvælarannsókna Keldnaholti og
Rannsóknastofu Umhverfisstofnunar.
Örverurannsóknastofan var flutt í nýja
aðstöðu á Skúlagötu 4 og gekk vel að

koma henni fyrir á nýjum stað þrátt fyrir smá vaxtarverki í upphafi.
Ég hef haft yfirumsjón með örverurannsóknum á matvælum og varnarefnamælingum en lengst af hef ég
verið verkstjóri. Nýlega breyttist starfssvið mitt sem felst í yfirumsjón með
vatnsrannsóknum. Matís ohf. rannsakar meðal annars neysluvatn frá vatnsveitum kringum landið og vatn sem
almenningur vill fá staðfestingu á að sé
hæft til neyslu. Það á t.d. við um sumarbústaðaeigendur og aðra eigendur
einkavatnsveitna.
Auk þess að starfa hjá Matís hef ég
tekið þátt í verklegri kennslu í matvælaörverufræði hjá Háskóla Íslands og
Iðntæknistofnun. Einnig hef ég unnið
að verkefnum fyrir Þróunarsamvinnustofnun Íslands í samstarfi við rannsóknastofnun á Sri Lanka. Þangað fór
ég til að aðstoða við gerð áætlunar um
rannsóknir á vatni og ís sem notað er
við fiskvinnslu.
Matvælafræðinámið hefur nýst mér
mjög vel og verið góður grunnur fyrir
þau störf sem ég hef unnið í gegnum
tíðina. Í náminu fá nemendur góða
yfirsýn yfir störf matvælafræðinga en
reynsla og ýtarleg þekking fæst fyrst
þegar út á vinnumarkaðinn er komið.“
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Plokkfiskur

Plokkfiskurinn minn
fæst eftir vigt í fiskborðum
Nóatúns, Fjarðarkaupa, Samkaupsverslana,
Sparverslunar og verslun Einars Ólafssonar

Um leið og ég óska þeim góðs gengis sem hafa sett
sér það markmið á nýju ári að bæta mataræði sitt
og heilsu, vil ég minna á að fiskur er mikil heilsuvara og viðurkenndur sem slíkur af næringarfræðingum um allan heim.

Gríms fiskibollur

Gríms fiskibuff

Gríms plokkfiskur

Bestu kveðjur, Grímur kokkur

Hvítlauks- og hvítbaunabuff

Gulrótar- og linsubaunabuff

Gratineruð
ýsa með broccolí

Gratineruð
ýsa með mexíkósósu

Salsafiskur
í tortilla
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Nám við matvælaog næringarfræðiskor Háskóla Íslands
Grunnnám við matvæla- og næringarfræðiskor Háskóla Íslands er þriggja
ára háskólanám sem lýkur með B.S.
gráðu. Námið byggir á úrvali raungreina innan Raunvísindadeildar
skólans auk sérsniðinna námskeiða í
matvæla- og næringarfræðum. Þrjár
mismunandi áherslulínur eru í boði

Nám í
næringarrekstrarfræði
Næringarrekstrarfræði byggir á vísindagrunni næringarfræði, rekstrarfræði og að nokkrum hluta á
matvælafræði. Grunnnámið er
þverfaglegt þriggja ára nám sem
líkur með B.S. prófi. Einnig er
hægt að taka M.S. próf eða doktorspróf í næringarrekstrarfæði í
mörgum háskólum. Þetta nám er
þó ekki í boði á Íslandi enn sem
komið er. Næringarrekstrarfræðingar sem starfa hérlendis hafa
ýmist lært í Evrópu eða NorðurAmeríku. Næringarfræði og áhrif
matar á heilsu og vellíðan fólks er
grunnþema í gegnum allt námið.
Næringarrekstrarfræðingar læra að
útbúa matseðla sem uppfylla næringarþarfir mismunandi hópa fólks
auk þess sem þeir öðlast þjálfun í
að stýra stórum framleiðslueldhúsum eða matvælaframleiðslufyrirtækjum. Í náminu er lögð áhersla
á gæðastjórnun og ýmiss konar
rekstrarfræði.

í B.S. náminu; næringarfræði, matvælavinnsla og matvælaefnafræði.
Með B.S. gráðu öðlast nemandinn
starfsheitið matvælafræðingur en til
að öðlast starfsréttindi sem næringarfræðingur þarf hann að ljúka meistara- (M.S.) eða doktorsprófi í næringarfræði.
Matvæla- og næringarfræðiskor býður upp á tveggja ára rannsóknatengt
meistara- og doktorsnám í næringarfræði, matvælavinnslu, matvælaverkfræði, matvælaefnafræði og matvælalíftækni. Nám til meistaraprófs er 60
námseiningar og tekur það að jafnaði
tvö ár. Nám til doktorsprófs er 120
námseiningar og tekur helmingi lengri
tíma. Stærð rannsóknaverkefnis í námi
til meistaraprófs er 30 eða 45 einingar
en til doktorsprófs 90 einingar. Rannsóknaverkefni og námskeið eru valin í
samráði við leiðbeinanda og umsjón-

Ljósmynd: Kristberg Kristbergsson.

arkennara og er algengt að hluti námsins fari fram við erlenda háskóla.
Fjölbreytt starfssvið
Útskrifaðir matvæla- og næringarfræðingar vinna við ýmis störf, sem flest

eru í eðli sínu fjölbreytt og endurspegla
því námið við matvæla- og næringarfræðiskor. Nemendur, útskrifaðir frá
skorinni, starfa hjá einkafyrirtækjum,
ríki og sveitarfélögum. Þeir vinna meðal annars við rannsóknir og vöruþróun,

sem gæðastjórar og framleiðslustjórar,
sem ráðgjafar um næringu og mataræði
og sem kennarar á framhaldsskólastigi.
Fjölmargir matvæla- og næringarfræðingar starfa í lyfjaiðnaði og hefur
menntun þeirra reynst vel í þeim geira.

Nám í auðlindafræði við
Háskólann á Akureyri
Háskólinn á Akureyri hefur alla tíð
lagt aðaláherslu á þann þátt matvælavinnslu sem snýr að sjávarútvegi. Sérstaða námsins hefur falist í samþættingu raunvísinda- og tæknigreina við
auðlindahagfræði og stjórnunar- og
markaðsfræði. Nemendur auðlindasviðs hafa langflestir farið beint til
stjórnunarstarfa hjá fyrirtækjum sem
afla, vinna og markaðssetja hráefni
og fullunnin matvæli, en einnig til
banka og tölvu- og hátæknifyrirtækja
sem þjónusta þessa aðila. Þá vinna
útskrifaðir nemendur sviðsins sjálfstætt í eigin fyrirtækjum og hjá hinu
opinbera. Mörg þessara starfa eru
erlendis.

N‡ kynsló› örbylgjurétta fyrir fólk sem hugsar
um hollustuna. Réttirnir eru úr fersku
hráefni og eldast vi› gufu. ﬁannig
halda ﬂeir upprunalegu næringargildi a› langmestu leyti.

Prófa›u Réttmeti!

..
.

Rétt samsett máltí› sem er bæ›i holl og gó›.
enginn vi›bættur sykur
engin vi›bætt fita
salt í lágmarki

Á auðlindasviði er boðið upp á
B.S. og M.S. nám. Rík áhersla er lögð
á nám og rannsóknir í tengslum við
sjálfbæra og arðbæra nýtingu náttúruauðlinda. Með þetta að leiðarljósi
er hægt að velja um hagnýtt viðskipta- og raunvísindatengt nám á
þremur fræðasviðum; líftækni, sjávarútvegs- og fiskeldisfræði og umhverfis- og orkufræði. Markmið B.S.
námsins er að búa nemendur undir
störf og framhaldsnám í alþjóðlegu
og krefjandi umhverfi. Fyrsta árið er
kenndur sameiginlegur raunvísindagrunnur, en sérhæfing á sér að mestu
stað á öðru og þriðja ári námsins. Þá
býður auðlindasvið upp á alþjóðlegt, rannsóknatengt meistaranám í
auðlindafræðum. Meistaranámið nær
til fimm fræðasviða; umhverfisfræði,
orkufræði, líftækni, sjávarútvegsfræði og fiskeldisfræði. M.S. námið
er tengt rannsóknaverkefnum kennara og sérfræðinga deildarinnar og
gjarnan í samvinnu við aðra innlenda
og erlenda háskóla. Auðlindasvið er
staðsett að Borgum, nýju rannsóknaog nýsköpunarhúsi Háskólans á Akureyri.
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Íbúar Mósambík eru lífsglatt fólk
Rætt við Reyni Þrastarson, framkvæmdastjóra hjá Sýni skoðunarstofu ehf.
Reynir Þrastarson er matvælafræðingur og starfar sem framkvæmdastjóri
hjá Sýni skoðunarstofu ehf. í Hafnarfirði. Reynir hefur undanfarin ár
tekið þátt í verkefni á sviði þróunarsamvinnu í Mósambík. Guðmundur Guðmundsson matvælafræðingur
spurði Reyni út í verkefnið í Mósambík:
Um hvað snýst þróunarverkefnið í
Mósambík?
„Þróunarverkefnið snýst um hönnun
og smíði gagnagrunna fyrir Fiskieftirlitið í Mósambík (INIP). Gagnagrunnarnir halda utanum gögn er verða til í
skoðunum á fiskvinnslum í Mósambík
og útgáfu útflutningsvottorða fyrir mósambískar sjávarafurðir.
Þróunarsamvinnustofnun
hefur
unnið með Fiskieftirlitinu í Mósambík
í um 10 ár og meginþunginn hefur verið á tveimur verkefnum. Annarsvegar á
sviði eftirlitsmála til að tryggja að Evrópusambandið samþykki mósambískar
sjávarafurðir og eftirlitskerfið þar og
hinsvegar við uppbyggingu á faggildum rannsóknarstofum fyrir mælingar á
sjávarafurðum og öðrum matvælum.
Sýni skoðunarstofa ehf. hannaði á
sínum tíma gagnagrunn fyrir Fiskistofu
til að halda utan um þau gögn er verða
til í skoðunum á fiskvinnsluhúsum á
Íslandi. Íslenska skoðunarmódelið var
innleitt í Mósambík og sú aðferðarfræði, sem fylgt er hér heima, löguð að
mósambískum sjávarútvegi. Þar sem
að kerfin eru svipuð lá beinast við að

Reynir Þrastarson ásamt starfsmönnum Fiskieftirlitsins í Mósambík.

aðlaga þennan gagnagrunn að kerfinu í
Mósambík.
Gagnagrunnurinn er hannaður og
smíðaður í gagnagrunnsforriti sem heitir FileMaker. Sýni skoðunarstofa ehf.
og Aðalskoðun hf. hafa notað þetta forrit fyrir gagnavinnslu fyrirtækjanna frá
stofnun þeirra. FileMaker er einfaldur
og notendavænn gagnagrunnur sem
bæði er hægt að keyra á MacOS og
Windows stýrikerfunum.“
Hversu langan tíma er áætlað að verkefnið taki?
„Upphaflega áætlunin um verkefnið
var hálft ár. En síðan bættist við verk-

efnið hönnun og smíði á gagnagrunni
fyrir útflutningsvottorð. Það verkefni
er enn í gangi og ekki ljóst hvenær því
lýkur.“
Að hvaða leyti eru aðstæður í Mósambík frábrugðnar aðstæðum á Íslandi?
„Ja, hvar ætti maður að byrja. Mósambík er eitt af fátækustu ríkjum í
heiminum. Landið er um 800 þúsund
ferkílómetrar og íbúar um 20 milljónir.
Landið liggur að Indlandhafi og næstu
lönd eru Suður-Afríka, Zimbabwe,
Sambía, Malaví og Tansanía. Þjóðartekjur á mann eru 310$ og meðallífslíkur um 43 ár. Stór hluti Mósambík

er vanþróaður og má segja að aðeins
í hluta af höfuðborginni Mapútó séu
aðstæður sambærilegar því sem gerist í
vestrænum ríkjum. Alls staðar er mikil öryggisgæsla; varðhundar, gaddavír,
rafmagnsgirðingar og vopnaðir öryggisverðir á hverju götuhorni. Á þessu
sviði fannst mér munurinn á Íslandi og
Mósambík mest sláandi. Einnig gerir
maður sér betur grein fyrir því hversu
aðstæður meirihluta landsmanna eru
erfiðar þegar maður sér þær með eigin
augum en ekki í gegnum sjónvarpsskjá.
Samt var ég á þeim svæðum þar sem
lífskjör eru talin best í Mósambík. Íbúar

Mósambík eru lífsglatt fólk og það kom
mér mjög á óvart hvað fólk er snyrtilegt
til fara þó að hreinlætisaðstæður séu
víða bágbornar.“
Hvernig hefur þú kunnað við þig í
Afríku? Eru aðstæður þar öðruvísi en þú
áttir von á?
„Ég hef kunnað ágætlega við mig í
Afríku. Aðstæður í Mapútó eru í rauninni betri en ég átti von á. Hótelin sem
ég gisti á voru afbragðsgóð og matur á
veitingastöðum einnig mjög góður, þá
sérstaklega sjávarréttirnir. En ferðalagið
tekur svolítið á þolrifin. Einnig er maður óvanur því að betlarar hangi í manni
hvert sem maður fer í Mapútó. Þá þarf
að huga að ýmsum þáttum sem við
Íslendingar hugsum lítið út í dags daglega, s.s. að taka malaríulyfin, bera á
sig skordýrafælu og klæða sig rétt til að
forðast bit moskítóflugunnar.
Að lokum vill ég minnast á að Sýni
skoðunarstofa ehf. og Aðalskoðun hf.
styrkja verkefni sem nefnist „Gerum
eitthvað gott – gerum það saman“ sem
einn starfsmaður ÞSSÍ í Mósambik ýtti
úr vör og íslenskir sjálfboðaliðar leiða.
Verkefnið styrkir barnaheimili og munaðarleysingjahæli í Mósambík og stefnt
er að því að byggja barnaskóla fyrir
börnin sem þurfa í dag að læra undir
mangótrjám þegar ekki rignir. Fyrir þá
sem vilja kynna sér þetta verkefni nánar þá eru allar upplýsingar á vefslóðinni
www.123.is/gott“
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Hvaða máli skipta
örverur í matvælum?
Rætt við Birnu Guðbjörnsdóttur hjá VSÓ ráðgjöf
fjölgun og afkoma þeirra háð vatnsvirkni, réttri loftsamsetningu, hitastigi,
sýrustigi og saltstyrk. Samspil þessara
þátta skiptir miklu máli og er því mikilvægt fyrir matvælaframleiðendur að
gera sér grein fyrir því hvernig breyting
á einum þætti getur haft áhrif á virkni
annarra og síðan á afkomu og fjölgun
örvera.”
Hvað skiptir mestu máli í glímunni

við óæskilegar örverur?
„Megin atriðið er að hindra fjölgun
örvera í matvælum. Sjúkdóma af völdum matvæla er að miklu leyti hægt að
koma í veg fyrir með innra eftirliti og
fyrirbyggjandi aðferðum. Ábyrgð á öryggi matvæla liggur hjá öllum sem tengjast matvælavinnslu, jafnt hráefnisframleiðendum, fullvinnsluaðilum og ekki
síður framleiðendum vinnslubúnaðar.”

Gunnþórunn Einarsdóttir og Birna Guðbjörnsdóttir að störfum.

Guðrún Þóra Hjaltadóttir

Sóknarfæri í grunnskólum
Hlutverk grunnskólans
Samkvæmt grunnskólalögum er
það hlutverk skólans að efla alhliða
þroska og heilbrigði hvers og eins
nemanda. Þarna skiptir kennsla í
heimilisfræðum miklu máli. Hún á
að stuðla að góðu heilsufari, hagsýni
og verndun umhverfis. Þar er nemendum kennt að takast á við daglegt
líf og gera þá að meðvituðum neytendum.
Í samræmi við lögin er heimilisfræðikennsla skyldunámsgrein í grunnskólum landsins og hafa margir skólar
sinnt þessari kennslu samviskusamlega
en aðrir hafa slegið slöku við.
Námsefni skortir
Gott námsefni í heimilisfræði og öðr-

misgott og þarfnast endurskoðunar en
því miður virðist sem að vilji til endurbóta sé ekki fyrir hendi hjá þeim sem
sjá um námsgagnagerð.
Almennu kennaranámi er áfátt
Í almennu kennaranámi er ekki lengur
kennd næringarfræði og hinn almenni
kennari er þar af leiðandi ekki undir
það búinn að miðla þeirri þekkingu til
barnanna. Það er slæmt því allir þeir
sem koma að uppeldi barnanna okkar
verða að leggja þjóðinni lið í baráttunni
fyrir bættu heilsufari.
Guðrún Þóra Hjaltadóttir.

um verkgreinum hefur stórlega vantað.
Námsefnið sem nú er notast við þykir

Sóknarfæri
Það ætti að vera metnaður ráðamanna
þjóðarinnar að skólakerfið sinni neytenda- og fræðslumálum frá fyrsta skóla-

PLÁNETAN 2007

Birna Guðbjörnsdóttir útskrifaðist
með BS próf í matvælafræði frá HÍ
árið 1980. Árið 2004 lauk hún síðan
meistaraprófi í matvælafræði frá sama
skóla. Birna vann lengi við örverurannsóknir á Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins en vinnur nú á umhverfissviði VSÓ ráðgjafar. Við spurðum
Birnu um örverurnar og fræðin:
„Matvælaörverufræði fjallar um
bakteríur, veirur, sveppi, frumdýr og
þörunga með það að markmiði að
tryggja framleiðslu á heilnæmum og
öruggum matvælum. Eingöngu niðursoðin matvæli eru svo til laus við örverur. Örverur eru hluti af hráefninu en
geta einnig borist í matvælin við vinnslu
og dreifingu.“
En hvaða áhrif hafa örverur á matinn
og okkur?
„Örverur eru algengasti skemmdarvaldurinn í matvælum og hafa því
mikil áhrif á gæði og geymsluþol þeirra.
Sýklar er hópur örvera sem getur valdið matareitrunum eða matarsýkingum.
Svo eru örverur sem valda jákvæðum og
eftirsóttum breytingum á matvælum en
þar eru mjólkursýrugerlar mikilvægastir.
Flestar örverur í matvælum og umhverfi
okkar hafa samt hverfandi áhrif.“
Er eitthvað hægt að ráða við þessar
örverur?
„Já, það eru margar aðferðir til þess.
Til þess að örverum fjölgi í matvælum
þarf næringarefnasamsetning að henta
viðkomandi örverum. Sömuleiðis er

Hollur matur fyrir
alla fjölskylduna

Við hjá Móður Náttúru sérhæfum okkur í gerð næringarríkra,
ljúffengra og hollra grænmetisrétta úr fyrsta flokks hráefni.
Við leggjum metnað í að gæði handverksins og heimalagaða
bragðið haldi sér í gegnum alla framleiðsluna og skili sér beint
á matarborðið heima.

degi. Ekki vantar að þegar ráðamenn
eru komnir í sparifötin hefji þeir gildi
verkmennta á stall í orði, en þegar að
alvörunni kemur er sáralítið um efndir.
Ráðamenn þjóðarinnar virðast ekki
gera sér grein fyrir þeim gífurlegu sóknarfærum sem felast í bættri heimilisfræðikennslu í grunnskólum landsins.
Fræðsla um næringu og hollustu matvæla skilar sér í bættri heilsu. Það er
hagur hvers einstaklings að geta valið sér
holla næringu og tileinka sér góðar lífsvenjur. Trúlega er það hvað áhrifaríkasti
þátturinn í sparnaði í heilbrigðiskerfinu
þegar fram líða stundir.
Höfundur lauk prófi sem hússtjórnarkennari
1975 og lærði síðan næringarfræði og næringarráðgjöf í Árósum. Hún hefur verið formaður
Félags hússtjórnar- og heimilisfræðikennara frá
árinu 2006.
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Bertha María Ársælsdóttir

Áhrif mataræðis á líkamsþyngd og blóðfitur
SEAFOODplus YOUNG verkefnið
Í rannsókn sem var framkvæmd í þremur löndum var kannað hvaða áhrif
þyngdartap hefði á líkamsmál eins og
ummál mittis og mjaðma. Einnig hvaða
áhrif þyngdartap hefði á blóðgildi svo
sem blóðfitur og blóðsykur. Síðast en
ekki síst voru skoðuð áhrif af neyslu
sjávarfangs, bæði fisks og lýsis, á blóðfitur. Þessi rannsókn var byggð á SEAFOODplus YOUNG verkefninu sem styrkt
er af Evrópusambandinu.
Hvað var gert í rannsókninni?
Þátttakendur voru 340, 186 konur og
134 karlar, 20-40 ára með líkamsþyngdarstuðul 28-32 kg/m² (þyngd (kg)/hæð
(m)²). Þátttakendum var skipt í fjóra
hópa og fékk hver hópur mismunandi
matseðil sem þeir áttu að fylgja nákvæmlega í 8 vikur. Einn hópurinn fékk
magran fisk og annar hópurinn feitan
fisk en hvorugur hópurinn mátti neyta
kjötmetis. Þriðji og fjórði hópurinn fékk
engan fisk en eingöngu kjöt sem próteingjafa auk þess sem annar þeirra tók
lýsisperlur. Orkuneyslan var skert um
30%. Við þessa minnkuðu orkuinntöku
var gert ráð fyrir þyngdartapi og áhrif
þess á líkamsþyngd og önnur líkamsmál
könnuð.
Til þess að fylgjast með árangri rannsóknarinnar voru gerðar mælingar á
þyngd og öðrum líkamsmálum og blóðprufur teknar í upphafi og við lok rannsóknarinnar.
Hvað er efnaskiptavilla?
Efnaskiptavilla (e. metabolic syndrome)
er hugtak sem haft er um nokkra
áhættuþætti sem, þegar þeir safnast saman, eru taldir eiga þátt í aukinni hættu
á hjarta- og æðasjúkdómum sem og tegund 2 sykursýki. Þetta eru allt þættir
sem unnt er að hafa áhrif á með breyttum lífsstíl, betra mataræði, meiri hreyfingu og minnkaðri líkamsþyngd.
Skilgreiningar sem notaðar voru til
þess að meta áhættu þátttakenda á að
greinast með efnaskiptavillu skv. Alþjóðlegu sykursýkissamtökunum (IDF):
Hvernig var ástand
þátttakenda í upphafi?
Mælingar í upphafi rannsóknarinnar
sýndu að ungu mennirnir voru að meðaltali um 20 kg of þungir en konurnar
rúmum 16 kg of þungar. Ein af athyglisverðari niðurstöðum blóðrannsóknanna í byrjun var hversu margir hafa
of háar blóðfitur. Tæplega helmingur
karlanna voru með of hátt heildar-kólesteról og 86% þeirra höfðu of hátt
LDL-kólesteról, sem er vonda blóðfitan
og æskilegt að hafa sem minnst af. Þetta
er sérstaklega athyglisvert þegar tekið
er tillit til þess að meðalaldur karlanna
var einungis 30 ár. Konurnar voru með
eilítið betri niðurstöður. Hár blóðþrýstingur unga fólksins vakti einnig athygli
en rúmlega 50% karlanna var með of
háan slagbilsþrýsting en einungis 15%
kvennanna. Þegar allir þessir þættir eru

Bertha María Ársælsdóttir.

teknir saman greindust rúmlega 30%
karlanna og um 9% kvennanna með
efnaskiptavillu í upphafi rannsóknarinnar.
Hvernig voru breytingarnar við
nýja mataræðið?
Eftir 8 vikna meðhöndlun léttust karlarnir að meðaltali um 6,5 kg og konurnar um rúm 4 kg. Allir þátttakendurnir lækkuðu í blóðfitum og grenntust
auk þess sem blóðþrýstingurinn lækkaði.
Þegar allar þessar breytingar voru teknar
saman þá fækkaði körlunum sem greindust með efnaskiptavillu skv. skilgreiningum hér að framan úr 30% í upphafi
rannsóknarinnar í tæplega 12% eftir 8
vikna megrunarmatseðilinn.
Hvaða máli skipti að
borða fisk eða kjöt?
Ef bornar eru saman niðurstöður á
milli hópanna sem höfðu mismunandi
próteingjafa þ.e. magran fisk, feitan fisk
og kjöt þá lækkaði blóðfitan meira hjá
hópunum sem borðuðu fisk og lýsi en
hjá hópnum sem eingöngu borðaði kjöt
en fékk hvorki fisk né lýsi. Einnig sýndu
niðurstöður að góða blóðfitan, HDLkólesterólið, sem æskilegt er að hafa sem
mest af, lækkaði minna í þeim hópum
sem fengu mest af ómega-3 fitusýrum úr
feita fiskinum og lýsinu. Það er því betra
fyrir heilsuna að borða fisk, hvort heldur
það er feitur eða magur fiskur og taka
lýsi, heldur en að borða bara kjötmeti.

Ljósmynd: Sesselja María Sveinsdóttir.

hefur leyst sjávarfang af hólmi og nauðsynlegt fyrir heilbrigðisyfirvöld að hvetja
sérstaklega til neyslu fisks auk annarra
hollra matvæla s.s. grænmetis og ávaxta.
Við viljum að börnin alist upp sem heilbrigðir einstaklingar og mataræðið er
stór þáttur af því uppeldi.
Höfundur er matvæla- og næringarfræðingur M.S.
Greinin er byggð á verkefni til meistaraprófs í næringarfræði við Háskóla Íslands.
Ýtarlegri umfjöllun um rannsóknina er að finna á
heimasíðu MNÍ (www.mni.is).

Ljósmynd: Sesselja María Sveinsdóttir.

Lokaorð
Ályktunin sem dregin er af þessari rannsókn er sú að það er unnt að hafa áhrif
á efnaskiptavillu með breyttu mataræði,
aukinni hreyfingu og minni líkamsþyngd eða líkamsfitu. Það er því mjög
nauðsynlegt að hvetja ungt fólk og ekki
síst ungar fjölskyldur til þess að bæta
lífsstíl sinn og neyta heilsusamlegra sjávarafurða. Þessi rannsókn sýnir, svo ekki
verður um villst, að það skiptir í raun
og veru miklu máli að bæta mataræðið
og léttast. Annað sem helst vakti athygli
við niðurstöður tilraunarinnar var sú
staðreynd að þetta unga fólk reyndist með svo háar blóðfitur. Það er vitað
að skyndibitar og annar tilbúinn matur
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Þorgrímur Þráinsson rithöfundur og
blaðamaður hefur um árabil starfað
að æskulýðsmálum. Hann var ritari
nefndar forsætisráðherra um bætta
lýðheilsu og ræddi Guðmundur Guðmundsson matvælafræðingur við
Þorgrím um æskulýðsmál og heilsusamlegt líferni. Við spurðum Þorgrím
fyrst í hverju heilsusamlegt líferni
fælist:
„Það segir sig sjálft að þeir sem
borða hollan mat, hreyfa sig daglega,
eru jákvæðir, hamingjusamir, hvetjandi
og umburðarlyndir lifa heilsusamlegu
líferni. Ég þekki engan sem vill ekki
lifa þannig lífi. En þá kemur að mestu
glímu lífsins: glímunni við sjálfan sig.
Eitt það erfiðasta sem maður gerir er að
horfast í augu við sjálfan sig, viðurkenna
veikleikana og takast á við þá. Það eru
freistingar við hvert fótmál og það þarf
mikinn sjálfsaga og þrautseigju til að
lifa heilbrigðu lífi. Reyndar verður það
lífsstíll þegar allt er komið í fasta rútínu.
Gleði, gjafmildi og hamingja kemur
ekki í fallegum jólapökkum því maður temur sér þessa eiginleika og þessa
afstöðu og ákveður hreinlega að njóta
lífsins og lifa heilsusamlega. Það er vond
afsökun að kenna um tímaskorti enda
snýst þetta um forgangsröðun. Ég borða
fyrst og fremst hollan mat og hreyfi mig
daglega til að skapa vellíðan, andlega
sem og líkamlega. Líkamsræktin er vanmetin leið til að vinna bug á þunglyndi
og depurð.“
Í fjölmiðlum má lesa að „offitufaraldur“ geysi um alla heimsbyggðina sem tengist breyttum neysluháttum og kyrrsetulífi.
Er yfirleitt hægt að breyta þessu?
„Lengi býr að fyrstu gerð. Í stað þess
að verja mestu púðri í að hjálpa þeim
sem hafa misst sig í ofneyslu og hreyfingarleysi eigum við að leggja allt í sölurnar fyrir komandi kynslóðir. Heilbrigt
líferni hefst í móðurfaðmi og á heimilum landsmanna. Lifnaður eða ólifnaður foreldra endurspeglast í holdafari
og andlegri stöðu barnanna. Það virðist
vera feimnismál að fjalla um staðreyndir í þessum efnum. Við þurfum fyrst og
fremst að bjóða upp á hollan mat í leikskólum og grunnskólum og kraftmikil
hreyfing á að vera hluti af stundatöflu
dagsins á öllu skólastigi. Það er rangt
að allt sé gott í hófi, eins og sumir halda
fram. Hvað er hóf?
Ísland hefur alla burði til að vera
heilsuparadís og öðrum þjóðum til eftirbreytni. Stjórnmálamenn virðist skorta
hugrekki til að taka þá ákvörðun því
gæluverkefni hvers og eins virðast efst í
huga þeirra. Þingmenn þurfa að hugsa
lengur en til fjögurra ára. Á Íslandi
væru allir til í að taka höndum saman ef
ráðamenn tækju af skarið og veittu fjármagni í það lífsnauðsynlega verkefni að
hafa áhrif á afstöðu fólks til hreyfingar
og hollrar næringu. Þetta snýst um fjármagn eins og þeir vita sem hafa unnið
að grasrótar- og forvarnarstarfi. Við eigum fjölmarga kraftmikla einstaklinga
sem gætu leitt ólík og áhugverð verkefni sem myndu án ef hreyfa það mikið
við fólki, ekki síst börnum, að það væri
aldrei aftur snúið.“
Hefur þú í störfum þínum að æskulýðsmálum orðið var við breytingar á mataræði og lífsháttum ungmenna?
„Það þarf hvorki æskulýðs- né forvarnarfólk til að sjá í hvað stefnir. Hér,
sem og annars staðar, er um foreldravandamál að ræða, því við, hinir ábyrgu,
höfum ekki tíma til að sinna því sem
mestu máli skiptir. Við týnum okkur í
eltingleik við hégómann. Ég kaupi mér
stundum frið með því að bjóða börnunum upp á skyndibita, sjónvarpsgláp
og fleira því ég nenni ekki alltaf að ala
þau upp. Innan örfárra ára mun heilbrigðiskostnaður vegna lífsstílsvandmála
hlaupa á tugum milljarða, ef hann gerir það ekki nú þegar. Hver á að borga
brúsann? Það þarf að vinda ofan af þessari kúrfu og sannast sagna treysti ég nýjum heilbrigðisráðherra, Guðlaugi Þór
og Þorgerði Katrínu menntamálaráð-

Heilbrigt líferni hefst í móðurfaðmi
Rætt við Þorgrím Þráinsson rithöfund og blaðamann
Þorgrímur ásamt Kolfinnu og Þorláki Helga.

herra til að taka af skarið í þessum efnum. Til þess hafa þau réttan bakgrunn
og heilbrigða sýn á framtíðina.“
Hvernig heldur þú að best sé að vinna
að breytingum til bóta?
Það liggur fyrir ný ítarleg skýrsla um
bætt heilbrigði þjóðarinnar – með hollara mataræði og aukinni hreyfingu, sem
forsætisráðherra ber ábyrgð á. Ef farið
væri að þeim 67 tillögum sem nefndin
leggur til yrði Ísland heilsuparadís innan áratugar.“
Yfirskrift matvæladags þetta árið er
„Hver ræður hvað þú borðar? Þekking á
matvælum, upplýsingar og val“. Hvaða
áhrifaþættir telur þú að skipti mestu?
„Hver og einn ber vitanlega ábyrgð
á sjálfum sér en því miður eru ekki allir
ábyrgir uppalendur. Fæstir neytendur
lesa innihaldslýsingar matvæla og það
gæti tekið áratug að kenna þeim það.
Letur á innihaldslýsingum er svo smátt
að menn þyrftu stækkunargler til að
geta lesið. Ég er hlynntur því að auðvelda fólk innkaupin með því að merkja
þær vörur, sem eru óumdeilanlega hollar með grænum broskalli eða einhverju
slíku.
Við erum alltof umburðarlynd gagn-

Ljósmynd: Ragnhildur Eiríksdóttir.

vart óhollustu af því hér á landi er „frelsið“ í hávegum haft. Það þarf stundum
að hafa vit fyrir fólki, helst án þess að
það átti sig á því. Í mörgum verslunum
fær óhollustan, „bestu sætin“ ekki síst
við kassana. Helsti áhrifaþátturinn í
vali fólks á matvöru er án efa verðlagið. Auglýsingar hafa mikil áhrif, sem og
framstillingar. Margir smáir samverkandi þættir munu í rólegheitum breyta
fæðuvali þjóðarinnar. En það þurfa allir
að taka höndum saman.“
Heldur þú að fræðsla geti skilað viðunandi árangri þegar margföldum fjármunum er varið til auglýsinga á skyndibitafæði?
„Það ríkir of mikið umburðarlyndi
gagnvart óhollustu og í okkar litla samfélagi, þar sem allir þekkja alla, mætti
halda að það ríkti samkomulag um að
taka ekki á hlutunum af festu. Allir vita
að lög um áfengisauglýsingar eru brotin en hvað gera yfirvöld? Frjálslyndir
heimta léttvín og bjór í matvöruverslanir en hvað er matvöruverslun? Er það
ekki sjoppan á horninu sem selur mjólk
og ost? Fái hún ekki að selja áfengi til
jafns við stórmarkaði er það án efa brot
á jafnræðisreglu. Vill þjóðin að það sé

hægt að nálgast þá drykki, sem leggja
heilu fjölskyldurnar í rúst, á hverju
götuhorni, öllum bensínstöðum? Jú, í
skjóli frelsis, segja einhverjir. Siðmenntuð og frjáls lönd byggja á boðum og
bönnum en fæstir átta sig á því. Ég er
sannfærður um að fræðsla skili árangri
en í þessum efnum þarf að stokka upp
alla fræðslu og forvarnir í skólum. Það
er auðveldlega hægt að hreyfa þannig
við fólki að það velji sjálfu sér í hag. Það
þarf að virkja grasrótina betur.“
Stundum er sagt að unglingar séu
hópsálir. Er ekki erfitt að breyta afstöðu
þessa hóps?
„Unglingar eru yndislegir, áhrifagjarnir og hugmyndaríkir, eins og þeir
eiga að vera. Ástríkt uppeldi mótar
einstaklinginn og ef barnæskan byggist á vináttu við foreldrana, hvatningu,
stuðningi og heilbrigðri hugsun er ekki
hægt að spilla unglingum.“
Kannanir sýna að dregið hefur úr
reykingum meðal unglinga í 10. bekk.
Hvað heldur þú að hafi þar skipt mestu?
„Fyrst og fremst eljusemi einstaklinga sem hafa brunnið fyrir málefninu.
Ein erfiðasta barátta sem ég háði, þegar
ég starfaði fyrir tóbaksvarnanefnd, var

baráttan við yfirvöld og eftirlitsaðila.
Fólk hlustaði og þóttist skilja vandamálið en það skorti framkvæmdir. Eitt
pennastrik ráðherra hvað varðar betri
lög eða aukið fjármagn, getur skilað
meiru en milljóna auglýsingaherferðir.
Vitanlega kemur margt til þegar góður
árangur næst en hið þunga stjórnkerfi
byggir á einstaklingum og ef þeir þora
ekki að framkvæma hægist á framförum. Ég er hlynntur fjölbreytileika í forvörnum því engir tveir einstalingar eru
eins. Fræðsla, auglýsingar, fyrirmyndir,
hert lög, viðurlög við brotum og fleira
þarf að haldast í hendur.“
Hver er þín framtíðarsýn fyrir ungt
fólk á Íslandi?
„Fleyg eru orðin „Á meðan við reynum að kenna börnum okkar allt um
lífið, kenna börnin okkur um hvað lífið snýst.“ Ég hef haldið fyrirlestra fyrir
ungt fólk árum saman og það er augljóst
að æska þessa lands er á réttri braut. En
unga fólkið þarf stuðning og hvatningu
og ekki síst aga. Við megum aldrei sofna
á verðinum.“

Borghildur Sigurbergsdóttir

Heilsusamlegt mataræði
Í matvöruverslunum og á matsölustöðum á Íslandi er framboð af fjölbreyttum mat í úrvali, gott aðgengi
og langur opnunartími. Hráefni er
ferskt og framboð af unnum og tilbúnum mat mikið. Það getur þó vafist fyrir mörgum að velja hollustu, en
bæði heilsa og vellíðan er í húfi og
því mikilvægt að vel takist til.
Matarverð og markaðssetning hefur
eflaust áhrif á valið. Misvísandi skilaboð
gera neytendur óörugga um það hvernig
heppilegt er að setja saman heilsusamlegt mataræði. Staðhæfingar eru settar
fram um hollustu og óhollustu einstaka fæðutegunda sem stangast jafnvel
á, þannig að erfitt getur verið að meta
réttmæti. Er smjör hollt, er smjörlíki
betra eða er kannski best að nota ólívuolíu? Hvað með jómfrúarolíu? Er hollara að velja lífrænt ræktað? Eru kolvetni
fitandi, ættum við kannski að takmarka

fitu? Er nauðsynlegt að taka inn fæðubótarefni í pillum eða á duftformi? Þetta
eru spurningar sem við sjáum varpað
fram í daglegri umræðu en svörin eru
ekki alltaf skýr.
Með breyttum lífsstíl og velmegun stöndum við frammi fyrir öðrum
vandamálum varðandi næringu og
heilsu en áður fyrr. Ekki er langt síðan
skortur var helsta næringarvandamálið og það að fá nóg að borða nægilega
fjölbreyttan mat var aðalverkefnið. Nú
er ofeldi stærsta ógnin á Vesturlöndum
varðandi næringu og heilsu, þ.e. aukin
tíðni offitu og sjúkdóma sem tengja má
við ofneyslu og kyrrsetu, s.s. hjarta- og
æðasjúkdóma, sykursýki og ýmsar gerðir krabbameina.
Þekkingu á sambandi næringar og
heilsu hefur fleygt fram. Auk næringarefna, sem eru líkamanum nauðsynleg
til viðhalds og vaxtar, er í matnum

fjöldi efna sem hafa jákvæð áhrif á heilsuna, vernda líkamann og draga úr líkum á ýmsum sjúkdómum og önnur sem
stuðla að hrörnun og vanheilsu. Að velja
hollustu er að taka tillit til allra þessara
þátta.
„Ráðleggingar um mataræði og næringarefni“ eru gefnar út af Lýðheilsustöð
til leiðbeiningar með hollustusjónarmið
að leiðarljósi. Þar er leiðbeint um samsetningu á heilsusamlegu mataræði og
hvatt til daglegrar hreyfingar. Mælt er
með fjölbreytni: að borða grænmeti og
ávexti í ríkum magni, fisk helst tvisvar
í viku eða oftar, að velja gróf brauð og
annan trefjaríkan kornmat og fituminni
mjólkurvörur. Einnig er bent á mikilvægi hóflegrar saltnotkunar, að taka
lýsi eða annan D-vítamíngjafa og að
velja vatn oftar fram yfir aðra drykki.
Fjölbreytt val, sem einkennist af hófsemi og öfgaleysi, er einkenni á heilsu-

Borghildur Sigurbergsdóttir.

samlegu mataræði. Regla á máltíðum
skiptir miklu máli, að borða að minnsta
kosti fjórum til fimm sinnum á dag og
að gæta hófs í stærð matarskammta.
Borghildur Sigurbergsdóttir
næringarráðgjafi

MATUR ER MANNSINS MEGIN – 15

Jóhanna Eyrún Torfadóttir

Næring barna og
unglinga á skólatíma
Flestir foreldrar eru útivinnandi og
vinna báðir fullan vinnudag. Við foreldrar erum þess vegna háðir því að
skólakerfið annist fleiri þætti en þá
að setja fram krefjandi og skemmtileg
verkefni fyrir börnin okkar og kenna
þeim í samræmi við gildandi námskrár fyrir leik- og grunnskóla. Þeim
mikilvæga þætti, sem næring er í lífi
barna og unglinga, er einnig sinnt
innan skólakerfisins.
Viðvera barna í leikskólum
Haustið 2006 voru 94% leikskólabarna
í 7-9 tíma vistun í almennum leikskólum í Reykjavík. Samkvæmt handbók
Lýðheilsustöðvar fyrir leikskólaeldhús
ættu máltíðir í leikskólum að veita um
70% af orkuþörf dagsins eða 50% af
orkuþörfinni ef ekki er boðið upp á
morgunmat. Þessi prósentutala gildir
líka fyrir magn vítamína og steinefna
í fæðunni þó svo að þessi nauðsynlegu
næringarefni veiti ekki orku.
Hádegismatur í grunnskólum
Í nær öllum grunnskólum Reykjavíkurborgar stendur nemendum til boða
heit máltíð í hádeginu. Þó skal þess
getið að eldri nemendur eiga ekki alls
staðar kost á heitum mat vegna þess
að sum mötuneyti skóla anna því ekki
að elda fyrir mjög stóran hóp. Hádegismatur ásamt morgunnesti ætti að veita
um þriðjung af daglegri orkuþörf barna
og unglinga en orkuþörfin hækkar með
aldri. Margir unglingsstrákar þurfa 700800 hitaeiningar bara frá hádegismatnum.
Það er þó til lítils að orku- og næringarútreikna máltíðir í leik- og grunnskólum ef maturinn fer í ruslið enda
skiptir mestu máli að maturinn sem þar
er fram borinn sé lystugur og bragðgóður.
Hvað með aðrar máltíðir dagsins
fyrir grunnskólabörn
Mismunandi útfærsla milli skóla er
á morgunnesti, þ.e. hvort nemendur
koma með að heiman eða kaupa í skólanum t.d. ávexti og/eða mjólk. Á Frístundaheimilum sér ÍTR í flestum tilvikum um miðdegishressingu en þó er
nemendum frjálst að koma með nesti
þangað. Eins eru örfáir grunnskólar sem
bjóða upp á hafragraut í morgunmat.
Það getur því verið flókinn dagur hjá
grunnskólanemendum að fá næringu á
hinum og þessum stöðum og ekki má
gleyma því að mörg börn og unglingar
fara á íþróttaæfingar seinnipart dags og
þá þarf að sjá til þess að þau séu nógu
vel nærð eða nánar tiltekið rétt nærð til
að geta stundað æfingar.
Þættir sem hafa áhrif á
matseðlagerð
Margir þættir hafa áhrif á hvaða matseðill er í boði í leik- og grunnskólum.
Leikskólar fá úthlutað ákveðinni fjárhæð til að kaupa mat, föndurvörur,
kennslugögn, húsgögn o.þ.h. og geta
notað meira fjármagn í einn lið og þá
minna í aðra liði. Engu að síður er gerð
krafa um hagstæð innkaup á hráefni og
á það við um bæði leik- og grunnskóla.
Grunnskólar rukka inn sérgjald fyrir
mataráskrift sem er að mestu leyti hráefnisgjald.
Aðrir þættir en verð sem hafa áhrif
á matseðil eru opinberar ráðleggingar
frá Lýðheilsustöð, matarsmekkur mat-
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ráða, óskir nemenda, foreldra, kennara
og stjórnenda. Síðast en ekki síst má
ekki gleyma því að ekki er hægt að elda
mat ef ekki fæst starfsfólk og þá er mjög
æskilegt að fá faglært starfsfólk. Tækjabúnaður og aðstaða til eldunar skiptir
einnig gríðarlega miklu máli.
Ráðgjafi
Grunnskólum og leikskólum Reykjavíkurborgar gefst einnig kostur á því að
fá ráðgjafa sem staðsettur er á Leik- og
Menntasviði til að aðstoða við matseðlagerð, gera tillögur um samsetningu
máltíða, fjölda máltíða, gerð sérfæðis
o.s.frv. og hefur sú þjónusta verið talsvert notuð.
Höfundur starfar sem ráðgjafi við mötuneyti í
leikskólum og grunnskólum Reykjavíkurborgar.
Hún er matvælafræðingur frá Háskóla Íslands og
lauk meistaranámi í næringarfræði frá Háskóla
Íslands árið 2001.

Jóhanna Eyrún Torfadóttir ásamt börnum sínum Kolbrúnu og Sigurði.

Ragnheiður Héðinsdóttir

Þekking á matvælum
- ábyrgð framleiðenda
Matvælafyrirtæki gegna veigamiklu
hlutverki við að upplýsa neytendur
um vörur sínar. Svigrúm, sem framleiðendur hafa til að koma upplýsingum á framfæri, eru að því leyti
takmarkaðar að mjög strangar reglur
gilda um það hvað má segja á umbúðum matvæla. Það gildir um hvað
verður að segja, hvernig á að segja
það en ekki síst um hvað má ekki
segja.
Umbúðamerkingar
Ítarlegar reglur gilda um merkingar á
umbúðum matvæla. Grundvallaratriði
er að upplýsingarnar séu réttar og ekki
villandi á nokkurn hátt. Opinberar reglur um merkingar matvæla segja til um
það hvað verður að koma fram. Það eru
ýmsar gagnlegar upplýsingar en engan
veginn tæmandi yfir það sem neytendur
vilja vita eða framleiðendur vilja segja
frá. Margir framleiðendur vilja fá tækifæri til að draga fram kosti vöru sinnar,
t.d. varðandi næringargildi eða áhrif á

heilsu og margir neytendur hafa mikinn áhuga á slíkum upplýsingum. Um
það gilda aðrar og einnig mjög strangar
reglur.
Fræðsla og hvatning mikilvæg
Ekki er skylda að geta um næringargildi
nema á einstaka vöruflokkum, eins og
t.d. unnum kjötvörur. Margir framleiðendur gera það hins vegar að eigin frumkvæði. Það á til dæmis við um
allar mjólkurvörur, pakkað brauð og
margt fleira. Ef upplýsingar um næringargildi eru birtar verður það að gerast á
tiltekinn hátt. Næringargildi á alltaf að
gefa upp í grömmum í hverjum 100 g
af tilbúinni vöru. Gildandi reglur um
merkingu næringargildis hafa talsvert
verið gagnrýndar þar sem almenningur
áttar sig ekki nógu vel á því hvað upplýsingarnar þýða. Matarsalt er t.d. gefið
upp sem g af natríum í 100 g af vöru.
Fæstir hafa á reiðum höndum formúlu til að umreikna natríum yfir í matarsalt en allar ráðleggingar um neyslu
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næringu og hvetja fólk til að nýta sér
þær upplýsingar sem eru í boði.
Ragnheiður Héðinsdóttir.

eru um grömm af matarsalti á dag. Ekki
er heldur víst að allir þekki muninn á
mettuðum fitusýrum og annarri fitu.
Það veltir svo aftur upp spurningunni
um hversu duglegir neytendur eru að
skoða allar þessar upplýsingar. Því er afskaplega mikilvægt að halda uppi öflugri
fræðslu til almennings um mataræði og

Takmarkað rými á umbúðum
Á umbúðum matvæla er yfirleitt takmarkað rými til að koma á framfæri
upplýsingum, umfram það sem krafist
er. Því meira sem prentað er á umbúðirnar þeim mun smærra verður letrið og
meiri hætta á að mikilvægar upplýsingar týnist. Leiðbeiningar um matreiðslu,
geymsluþol og geymsluskilyrði eftir að
umbúðir hafa verið opnaðar, tillögur
um meðlæti, næringargildi samsettra
máltíða og fleira í þeim dúr eru upplýsingar sem neytendur þurfa á að halda.
Upplýsingar á Netinu
Með tilkomu Netsins hafa aðstæður til
að koma upplýsingum á framfæri gjörbreyst. Flestir íslenskir framleiðendur
hafa opnað netsvæði með ýmsum gagnlegum upplýsingum. Þ.á.m. er fróðleikur um fyrirtækin og framleiðsluvörur
þeirra, hráefni sem notuð eru, upplýsingar um meðferð og matreiðslu og
uppskriftir þar sem vörur viðkomandi
fyrirtækis eru notaðar sem hráefni í
rétti. Íslenskir neytendur eru hvattir til
að kynna sér þessi netsvæði og leita nánari upplýsinga um vörurnar en hægt er
að gefa á umbúðum.

Ljósmynd: Sesselja María Sveinsdóttir.

Höfundur er matvælafræðingur og starfar hjá
Samtökum iðnaðarins.
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Ólafur Reykdal

Miðlun upplýsinga um
efnainnihald matvæla
Upplýsingar um efnainnihald matvæla gegna veigamiklu hlutverki í
rannsóknum, ráðgjöf og eftirliti.
Nefna má ráðgjöf um mataræði,
rannsóknir á neyslu, kennslu í næringarfræði, næringargildismerkingar,
sölustarf og vöruþróun. Þá notar almenningur þessar upplýsingar til að
velja matvæli sem mæta þörfum hvers
og eins.
Með tilkomu Matvælarannsókna Íslands ohf. (Matís) í ársbyrjun 2007 varð
til í fyrsta skipti á Íslandi sérstök deild
sem fjallar um efnainnihald matvæla,
áhættumat og ráðgjöf. Stefna Matís
er að fullnægja þörfum atvinnulífs, almennings og sérfræðinga fyrir gögn um
efnainnihald matvæla. Í þessum tilgangi
rekur Matís þrjá samþætta gagnagrunna:
(1) Grunn fyrir mæliniðurstöður fyrirtækisins, (2) sérstakan grunn fyrir aðskotaefni og (3) almennan gagnagrunn
fyrir næringarefni (ÍSGEM) en upphaf
hans má rekja 30 ár aftur í tímann til
stofnunar fæðudeildar Rannsóknastofnunar landbúnaðarins. Matís hefur nú
sett upp upplýsingaveitu um efnainnihald matvæla á vefsíðu sinni, www.
matis.is. Þar er hægt að leita í ÍSGEM
grunninum, skoða einfaldar töflur yfir
næringarefni í matvælum og finna texta
með ýmsum skýringum.
Frá spjaldskrá til Netsins
Þróunin í miðlun upplýsinga er nú gríðarlega ör. Ekki eru liðin nema um 30
ár síðan mæliniðurstöður voru skráðar
niður á spjöld sem hægt var að fletta
upp í spjaldskrá. Handbækur um efnainnihald matvæla voru teknar saman og
þær þurftu að endast árum saman. Nú
hefur Netið gerbreytt stöðunni. Á allra
síðustu árum hefur hvert landið af öðru
verið að taka Netið í notkun við miðlun
upplýsinga um efnainnihald matvæla.
Lifandi gagnagrunnur
Birting gagna á Netinu gerir kröfu um
stöðuga vinnu við uppfærslu gagnanna.
Þegar nýjar mæliniðurstöður verða til
þarf að skrá þær í gagnagrunn og flytja
þær út á Netið. Sama dag og lokið er
við mælingu getur niðurstaðan nýst notendum hvar sem þeir eru í heiminum.
Það er því á vissan hátt hægt að tala um
lifandi gagnagrunn.
Notkun á gögnunum fer vaxandi
og því eru sífellt gerðar meiri kröfur til
þeirra. Það þarf því að vinna stöðugt við
endurskoðun gagnanna. Sem dæmi má
taka breytta notkun á hertri fitu í matvælaiðnaði. Þá má reikna með að margir
þurfi að fá upplýsingar um það hvernig
magn trans fitusýra hafi breyst í matvælum. Í raun þarf að endurskoða gildi fyrir allar fitusýrur í mörgum matvælum.
Áhættan metin
Hér á landi er mikil áhersla lögð á öryggi matvæla og því þurfa Íslendingar
að búa yfir þekkingu og aðstöðu til að
vinna áhættumat. Mikilvægur þáttur
í öryggi matvæla snýr að óæskilegum
efnum eða aðskotaefnum. Ekki er nægjanlegt að einblína á aðskotaefnin heldur
þarf að vega magn þeirra í hinum ýmsu
fæðutegundum á móti næringarefnunum sem gegna mikilvægu hlutverki.
Við þetta starf eru aðskotaefna- og næringarefnagrunnar Matís lykiltæki.
Ný efni
Þekking á áhrifum efna í fæðu á heilsu
fólks vex með hverju árinu sem líður.
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Ljósmynd: Matís ohf.

Ólafur Reykdal.

Nýjar rannsóknir í næringarfræði leiða
til þess að áherslur breytast og aukin
þörf verður fyrir upplýsingar um næringarefni eins og selen og fólasín. Ný
efni koma til sögunnar og má þá sérstaklega nefna andoxunarefni (til dæmis
lýkópen og jurtasterol). Allt þetta kallar

á aukin umsvif við mælingar og gagnagrunna.
Alþjóðleg þróun
Gera þarf miklar kröfur til gagnanna
sem eru skráð í gagnagrunna. Notendur verða að geta treyst því að gögnin séu

sambærileg frá einum tíma til annars.
Einnig er mikið hagsmunamál að hægt
sé að taka gögn úr erlendum gagnagrunnum og þá er stöðluð skráning á
gögnunum lykilatriði. Í Evrópu fer nú
fram umfangsmikil vinna við stöðlun matvælagagnagrunna. Ætlunin er

að hægt verði að skiptast á stöðluðum
gögnum um efnainnihald matvæla
millli landa í Evrópu. Þetta opnar alveg
nýja möguleika í rannsóknum og miðlun upplýsinga.
Höfundur er matvælafræðingur og verkefnastjóri
hjá Matís ohf.

Brynhildur Pétursdóttir

Miðlun upplýsinga
til neytenda?
Ýmis málefni tengd mataræði og næringu eru mjög áberandi í starfi neytendasamtaka víða um heim enda
um mikilvægan málaflokk að ræða.
Markmið neytendasamtaka er að
upplýsa almenning um ýmsa þætti
sem gætu haft áhrif á vöruval auk
þess að tryggja að við lagasetningu sé
alltaf tekið tillit til hagsmuna neytenda.
Hagsmunir framleiðenda og neytenda fara ekki alltaf saman og eru transfitusýrur í matvælum gott dæmi um
það. Með því að nota olíu sem hert
hefur verið að hluta eykst geymsluþol

matvæla og það kemur sér vel fyrir
framleiðendur. Neytendur hafa hins
vegar engan áhuga á að innbyrða óhollar transfitusýrur sem myndast þegar olía
er hálfhert en hafa í raun aldrei verið
spurðir álits. Stundum auglýsa framleiðendur sérstaklega ef vörur innihalda
engar transfitusýrur en að öðru leyti eru
upplýsingar um magn transfitusýra í
mat ekki aðgengilegar neytendum.
Sumar upplýsingar eru þó þess eðlis að framleiðendur telja þær eiga fullt
erindi til neytenda. Þannig má lesa á
umbúðum misgáfulegar heilsufullyrðingar: 25% meira korn, 99% fitulaust
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Brynhildur Pétursdóttir.

og náttúrulegar trefjar. Slíkum fullyrðingum fer fjölgandi og er það athyglisverð þróun. Það leiðir hugann að því
hvort það sæti slíkum tíðindum að matvæli séu holl eða hafi einhver jákvæð
áhrif á heilsufar að það þurfi að auglýsa
sérstaklega á umbúðum. Hvað segir það
um matvæli á markaði almennt?
Sú tilhneiging að bæta vítamínum
og steinefnum í hinar ólíklegustu tegundir matvæla hefur verið gagnrýnd
af hagsmunasamtökum neytenda, sérstaklega þegar vítamínum er bætt út í
matvæli sem ekki geta talist sérlega holl.
Líkt og með heilsufullyrðingar hlýtur
það að gefa ákveðnar vísbendingar um

matvælamarkaðinn ef nú orðið þarf að
bæta sérstaklega vítamínum og steinefnum í aðra hverja vöru.
Eins og áður sagði eru þær upplýsingar sem neytendur þyrftu raunverulega á að halda sjaldan haldið á lofti
af framleiðendum. Ekki er tekið sérstaklega fram á umbúðum ef matvæli
innihalda hátt hlutfall salts, sykurs eða
fitu svo dæmi sé tekið. Þá eiga framleiðendur trúlega ekki eftir að merkja magn
transfitusýra á umbúðir ef magnið er
umtalsvert nema með tilkomu lagasetningar líkt og í Bandaríkjunum. Innihaldi
matvæli hins vegar viðbætt vítamín þykir sérstök ástæða til að benda á það.
Það kemur því í hlut stofnana á vegum hins opinbera og allra þeirra sem
hafa hagsmuni almennings að leiðarljósi
að upplýsa og fræða almenning um
ýmsa þætti sem framleiðendur vilja síður vekja athygli á.
Brynhildur Pétursdóttir er ritstjóri
Neytendablaðsins.
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Anna Sigríður Ólafsdóttir

Viðhorf og þekking á næringu og
hollustu – mikilvægi menntunar
Tækifæri fólks til heilbrigðs lífs ráðast að miklu leyti af því umhverfi
sem það býr við og þar á meðal teljast
menntamál. Sjö af tíu veigamestu
áhættuþáttum fyrir glötuð góð æviár
eru á einn eða annan hátt tengdir
holdafari, mataræði og hreyfingu. Í
heilsustefnu Bandaríkjamanna til ársins 2010, Healthy People 2010, eru
næring og holdafar á meðal áhersluþátta með það að markmiði að hvetja
til heilsusamlegri lífshátta og draga
úr langvarandi sjúkdómum tengdum mataræði og líkamsþyngd og það
sama má segja um áherslur aðgerðaráætlun Lýðheilsustöðvar. Aukið aðgengi að öruggum upplýsingum um
næringu, menntun, ráðgjöf og skyldri
þjónustu hafa verið talin gunnurinn
að því að markmiðin náist.

Anna Sigríður Ólafsdóttir.

Aukin þekking í skólastarfi
Rannsóknir á viðhorfi og þekkingu til
næringar og hollustuhátta hafa meðal annars sýnt kynjamun á þekkingu,
skoðunum og hegðun tengdri næringu
og breytileika eftir aldri, menntun og
fjárhag. Það má því í raun líta á það
sem jafnréttismál að næring og hollusta
fái nægilegt vægi í skólastarfi, því þannig má skapa jafnari tækifæri til bættra
lífshátta. Með skólastarfi er um að ræða

bæði bóknám og verklega kennslu s.s.
í heimilisfræði og íþróttum auk matarframboðs í skólamötuneytum, skólastefnu um hollustu og einnig viðhorf
og breytni kennara og annars starfsfólks
skólans. Ekki má gleyma að næringin gegnir einnig veigamiklu hlutverki í
öllu skólastarfi, því vel nærð börn eiga
betra með að einbeita sér og mataræðið
getur haft áhrif bæði á lærdómsgetu og
hegðun.
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Staða næringarfræði
og skyldra greina
Maturinn er ólíkur öðrum viðfangsefnum þar sem við höfum ekki val um
það hvort við borðum – það er ein af
grunnþörfum manneskjunnar að nærast. Hins vegar veljum við hvað við
borðum og þar gegnir mótun í æsku
veigamiklu hlutverki. Maturinn skiptir ekki bara máli út frá næringargildi
heldur skiptir matarmenning, samfélagslegt gildi næringar og áhrif matar
á heilsu og líðan ekki síður máli. Í endurskoðuðu námi við Kennaraháskóla
Íslands hefur áhersla á þessa þætti verið
aukin í námi á heimilisfræðikjörsviði
og í íþróttakennaranámi auk þess sem
næringarfræðin í heild fær fleiri tíma.
Hins vegar eru í dag engin skyldunámskeið í næringarfræði í grunnskóla- eða
leikskólakennaranámi. Í erindi Önnu
Sigríðar Ólafsdóttur á Matvæladegi
MNÍ verður nánar sagt frá stöðu næringarfræði og skyldra greina á mismunandi skólastigum og greint frá fyrstu
niðurstöðum íslenskra rannsóka um
viðhorf og þekkingu ungs fólks á næringu og hollustu.
Höfundur er doktor í næringarfræði og lektor við
Kennaraháskóla Íslands.

Glaðar við eldhússtörfin. Nemendur á heimilisfræðikjörsviði við Kennaraháskóla Íslands.

Brynhildur Briem og Jónína Stefánsdóttir
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Tilgangur merkinga er að veita neytendum upplýsingar svo þeir geti valið matvæli á grundvelli þekkingar á
innihaldi og hollustu. Reglugerðir
setja ákveðnar kröfur um upplýsingar fyrir neytendur og framleiðendum
ákveðnar leikreglur til að skapa þeim
jafna stöðu. Merkingar skulu vera
greinilegar og læsilegar og mega ekki
vera villandi.
Merkingar er gagnlegar fyrir hinn almenna neytanda en þær eru lífsnauðsynlegar fyrir þá sem haldnir eru ofnæmi og
þurfa að forðast ákveðnar fæðutegundir.
Þar getur röng vörumerking í versta falli
leitt til dauða. Því eru gerðar kröfur
um að merkja sérstaklega á umbúðum
fæðutegundir sem eru algengir ofnæmisvaldar.
Hvernig vilja neytendur hafa
almennar merkingar?
Haustið 2006 var gerð norræn könnun
til þess að fá upplýsingar um þekkingu
og þarfir neytenda varðandi merkingar.
Niðurstöðurnar voru sendar Evrópusambandinu til nota við endurskoðun merkingareglna. Í hverju Norðurlandanna voru um 1000 neytendur
spurðir í símakönnun. Spurt var hvaða
upplýsingar yrðu að vera á umbúðum matvæla til að geta tekið upplýsta
ákvörðun við kaup á matvælum. Íslendingum fannst mikilvægast að innihaldsefni kæmu fram, næstmikilvægust var
„best fyrir” dagsetning og í þriðja sæti
var innihald sykurs, fitu, salts ofl. Þegar spurt var um þörf á ítarlegri reglum
um læsileika merkinga kom skýrt fram

Auðvelda merkingar val á hollu fæði?
að mikill meirihluti vill að reglur verði
settar um lágmarksstafastærð og að upplýsingar sem skylt er að gefa séu alltaf á
sama formi. Spurt var hver væri skoðun
þeirra á því að nota myndir og merki í
stað texta. Af norðurlandaþjóðum voru
Íslendingar því hlynntastir og fannst
60% þeirra það góð hugmynd.
Hollustumerki
Á umbúðum margra matvara er næringargildi vörunnar gefið upp, en almennt
er ekki skylt að hafa slíka merkingu.
Til að auðvelda neytendum valið hafa í
ýmsum löndum verið tekin upp sérstök
merki á umbúðir matvæla sem er ætlað
að gefa til kynna næringargildi vörunnar
á auðskiljanlegan hátt. Elsta dæmið um
slíkt merki er líklega sænska skráargatið,
sem framleiðendur mega setja á matvæli sem samkvæmt ákveðinni flokkun
eru æskileg frá næringarlegu sjónarmiði.
Jafnframt mega veitingastaðir nota
merkið uppfylli þeir ákveðin skilyrði.
Nýlega hafa Bretar tekið upp merki,
sem kallað er umferðarljósin, því rauður, gulur og grænn litur er notaður til
að leiðbeina neytandanum um fæðuval.
Reynslan af notkun þessara merkja er
góð. Allmörg fleiri merki eru komin í
notkun og skapast því nokkur hætta
á að neytendum finnist þessi merking
ruglingsleg, því merkin eru mjög mismunandi. Hér á landi hefur verið rætt
um hvort taka eigi upp notkun slíks
merkis, en engin ákvörðun hefur verið
tekin. Fyrst þarf að ákveða hvaða kröfur
skuli gera til samsetningar matvælanna
sem fá að nota merkin og hefur verið
rætt meðal Norðurlanda hvort hægt sé
að koma sér saman um slíkar kröfur.
Lykilatriði er að neytendur skilji merkin rétt þannig að þau auðveldi þeim val
á hollum matvörum. Vert er að benda
vinnubrögð Food Standard Agency í
Bretlandi við gerð umferðaljósakerfisins,

Brynhildur Briem.

Jónína Stefánsdóttir.

Ljósmynd: Sesselja María Sveinsdóttir.

því þar er mikil áhersla lögð á að vel til
takist með samvinnu við hagsmunaaðila
og óháðum rannsóknum.

Fullyrðingar
Fullyrðingar eru einn þáttur vörumerkinga. Með fullyrðingu er átt við merkingu eða tilvísun á hvaða formi sem er,
sem greinir frá eða gefur til kynna að

matvælin hafi sérstaka eiginleika. Dæmi
um fullyrðingar eru til dæmis sykurlaus
eða kalk styrkir beinin. Sérstakar reglur
gilda um notkun fullyrðinga. Fram að
þessu hafa örfáar fullyrðingar um næringarinnhald vöru verið leyfðar samkvæmt reglugerð en sækja hefur þurft
um leyfi til notkunar annarra fullyrðinga. Brátt mun verða innleidd hér á
landi evrópsk reglugerð þar sem mun
fleiri fullyrðingar verða leyfðar. Fullyrðingar verða að hafa sannleiksgildi og
mega ekki vera blekkjandi á nokkurn
hátt. Því er krafist að fyrir liggi vísindaleg rök sem styðja fullyrðinguna áður en
hún kemst á lista yfir leyfðar fullyrðingar. Auk þess er gerð sú krafa að fullyrðingin hafi gildi fyrir hinn almenna neytanda og að hann skilji fullyrðinguna. Að
þessum skilyrðum uppfylltum má ætla
að fullyrðingar geti hjálpað neytendum
við fæðuval.
Fullyrðingar eru einföld og áhrifarík
aðferð til að ná til neytenda. Fáar rannsóknir á því hvort neytendur skilji þær
fullyrðingar sem þegar eru notaðar hafa
verið birtar. En í nýlegri rannsókn kom
fram að um fimmtungur aðspurðra
töldu almennt ekki auðvelt að skilja
fullyrðingar. Ef notuð eru lítt þekkt
hugtök í fullyrðingum getur farið svo að
aðeins lítill hluti neytenda telji sig skilja
fullyrðinguna.
Þá vaknar sú spurning hvort neytendur nýti sér fullyrðingar. Í lítilli rannsókn (44 þátttakendur) kom fram að
jafnvel þó neytendur hefðu svarað því
að þeir nýttu sér fullyrðingar við vöruval
þá kom annað í ljós þegar þeim var fylgt
eftir úti í verslunum. Að sjálfsögðu þarf
frekari rannsóknir til að draga ályktanir
um þetta atriði en það er tekið hér með
til að vekja athygli á því að það er ekki
sjálfgefið að þó neytandi telji sig nýta
sér fullyrðingar að svo sé í raun.
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Laufey Steingrímsdóttir

Hið frjálsa val
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Þróun mataræðis á Íslandi frá tímum haftabúskapar til frjálsræðis og markaðshyggju
Flest óskum við þess líklega að val
okkar á mat og drykk ákvarðist af
okkar eigin ákvörðunum, að matarsmekkur okkar, menning og viðhorf
ráði ferðinni þegar kemur að innkaupum fyrir fjölskylduna, frekar en
hömlur og höft, neyslustýring eða
aðrar ytri aðstæður. En ef að er gáð,
hversu djúpt ætli okkar eigin ákvörðunarréttur risti þegar kemur að því
að tína vörurnar í innkaupakörfuna,
velja af matseðli veitingastaða eða
matast í vinnu og skóla?
Því hefur verið haldið fram að
nútíma neytandi sé meira eða minna
leiksoppur markaðsafla, sem stýri neyslunni í ólíkar áttir, veki nýjar langanir
og framleiði áður óþekktar þarfir með
auglýsingabrellur að vopni. Aðrir telja
að það séu ævinlega óskir neytandans
sem ráði ferðinni, því lítið dugi að auglýsa vöru sem enginn kærir sig um. Hitt
geti svo verið flóknara að greina, hvers
vegna við viljum og veljum á þann hátt
sem raun ber vitni.
Vísitölubrauð og erlendir
straumar
En það kunna þó að vera aðrir og öflugri kraftar á vegferð okkar með innkaupakörfuna, heldur en markaðsöfl
matvælageirans eða einstaklingsbundnar
óskir okkar sjálfra. Því leikreglur samfélagsins, lög og reglugerðir, geta svo
sannarlega sett mataræðinu skorður og
beint því á ákveðnar brautir. Ef litið
er á þær stórfelldu breytingar sem hafa
orðið á neyslu matvæla á Íslandi undanfarna áratugi, fer varla á milli mála að
það eru einmitt gjörbreyttar leikreglur,
þá sérstaklega afnám haftabúskapar,
aukið frjálsræði og minni verðstýring,
sem öðru fremur liggja að baki þessari
þróun. Því þótt einhverjir myndu segja
að breytingar á mataræði Íslendinga hafi
einfaldlega verið eðlileg og óumflýjanleg þróun í heimi alþjóðavæðingar,
og bein afleiðing þess að æ fleiri Íslendingar kynntust nýjum siðum og erlendri
matarmenningu, þá voru það ekki síst
breytingar í regluverkinu sem knúðu
fram neysluþróunina.
Við erum fljót að gleyma, og þess
vegna má alveg minna á tíma vísitölubrauðanna á áttunda áratugnum, þegar verðstýrð franskbrauð, rúgbrauð og
normalbrauð stóðu landsmönnum til
boða í flestum bakaríum landsins. Eins
þá tíma þegar innflutningur á sælgæti,
kexi, ávöxtum, grænmeti og fleiri vörum
var háður þröngum innflutningsleyfum

Nýi tíminn, brauðbúð í Reykjavík.

Laufey Steingrímsdóttir.

Gamli tíminn, bakarí í Reykjavík árið 1970.

og háir tollar og vörugjöld komu í veg
fyrir almenna neyslu á mörgum erlendum matvörum. Og það þarf ekki að fara
lengra aftur en til ársins 1981 til að rifja
upp þegar nýmjólk, súrmjólk og undanrenna voru einu mjólkurdrykkir á
boðstólum, enda lítil ástæða fyrir fjölbreytni þegar samkeppni var lítil sem
engin.
Nýir tímar
Síðan hefur eiginlega allt breyst. Framboð og fjölbreytni í mat og drykk er
orðið þannig, að margir eiga orðið erfitt
með að hemja sig við það gnægtarborð á
sama tíma og hlutur matvara í útgjöldum heimilanna hefur lækkað til muna.
Ef við berum saman okkar tíma og árin
1971-75, þá drekkur hvert mannsbarn
nú þrefalt meira af gosdrykkjum en
helmingi minni mjólk og borðar tvöfalt
meira af sælgæti. Við borðum þrisvar
sinnum meira af osti og grænmeti, rúmlega tvöfalt meira af ávöxtum og tólf
sinnum meira af kjúklingum. Fiskur
er orðinn sparimatur en svínakjöt, sem
varla var fáanlegt hér á árum áður, er nú
allt eins borðað hversdags.
Þótt sumir telji ef til vill umræðu

Ljósmynd: Þóra Ólafsdóttir.

Ljósmynd: Ljósmyndasafn Reykjavíkur.

um haftabúskap og verðstýringu gamla
lummu, sem lítil ástæða sé til að velta
sér upp úr nú á tímum frjálsræðis í viðskiptum, má benda á að það var síðast
árið 2002, sem tollar voru að miklu leyti
afnumdir eða lækkaðir á innfluttu grænmeti. Það ár lækkaði verð á grænmeti
verulega, og síðan hefur neyslan aukist
hröðum skrefum, bæði á innlendu og

erlendu grænmeti. Það merkilega er að
ávaxtaneyslan fylgdi grænmetinu, og
jókst samhliða, jafnvel þótt verðlagshöft
og tollar hefðu verið afnumdir af ávöxtum löngu áður.
Hægt er að nefna fleiri dæmi um
nýlegar ákvarðanir stjórnvalda, sem
geta orðið afdrifaríkar fyrir mataræði
landsmanna. Þar er nærtækust lækkun

á virðisaukaskatti og vörugjöldum þann
1. mars 2007, þegar m.a. ávaxtasafar,
grænmetissafar og gosdrykkir lækkuðu
í verði umfram flesta aðra matvöru.
Ákvörðun borgarstjórnar Reykjavíkur
og fleiri sveitarstjórna að bjóða skuli
öllum grunnskólanemum heita máltíð í
hádeginu, markar svo enn frekar tímamót fyrir velferð og viðurværi þúsunda
grunnskólabarna.
Að baki öllum ákvörðunum stjórnvalda og sveitarstjórna, allt frá tollalækkunum til betri aðbúnaðar barna í
skólum, liggur þó væntanlega krafa almennings um holla og góða matvöru á
sanngjörnu verði. Þar hefur bætt heilsuvitund og fræðsla um holla lífshætti
vafalítið haft sitt að segja. Góð menntun
og öflug almenningsfræðsla er og verður
undirstaða velferðar á þessu sviði eins og
víðar í samfélaginu.

Richard Shepherd

Skilningur á hegðun neytenda (neytendasálfræði)
Hegðun neytenda sem rannsóknarsvið er mikilvægt, bæði vegna þess
að val neytenda á heilsusamlegu eða
óhollu fæði hefur bein áhrif á heilsu,
en einnig vegna hagsmuna fyrirtækja
sem markaðssetja matvæli. Margir
þættir hafa áhrif á fæðuval eins og
bragðgæði matvæla, en einnig viðhorf
og sannfæring neytenda og í víðara
samhengi þættir eins og menningarlegur bakgrunnur, markaðssetning
og auglýsingar. Til að skilja hvað er
ráðandi varðandi fæðuval neytenda er
nauðsynlegt að skoða samspil þessara
áhrifaþátta.
Richard Shepherd er prófessor í sálfræði við háskólann í Surrey í Bretlandi.
Hann heldur erindi á Matvæladegi
MNÍ þar sem hann mun gefa innsýn í
áhrifaþætti sem hafa áhrif á fæðuval og
einnig verður fjallað um hvernig hægt er
að breyta neysluhegðun. Byggt er á evrópskum rannsóknum á viðhorfum neytenda varðandi lífrænt fæði, kornmeti og
markfæði byggt á afurðum úr korni með
lífvirka eiginleika. Einnig verður beint
sjónum að undirliggjandi þáttum varðandi skilning á áhættu í sambandi við
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Richard Shepherd.

matvæli, hlutverki fjölmiðla og traust á
upplýsingum.
Rannsóknir Richard Shepherd fjalla
aðallega um að skilja hvaða ástæður
liggja að baki fæðuvali fólks, breytingar
á neysluhegðun og áhættu í sambandi

við matvæli. Hann er í forsvari fyrir
breskt rannsóknarverkefni um miðlun
og stjórnun á áhættu og er verkefnistjóri
fyrir neytendarannsóknir í Evrópuverkefni um kornmeti (HEALTHGRAIN)
auk þess að taka þátt í nokkrum áhugaverðum stórum Evrópuverkefnum m.a.
um offitu (DIOGENES), gagnagrunna
um efnainnihald matvæla (EUROFIR)
og ráðleggingar um mataræði (EURECCA).
Höfundur er prófessor í sálfræði og aðstoðarforstjóri rannsóknarsetursins Matvæli, hegðun neytenda og heilsa við háskólann í Surrey í Bretlandi.
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Fjölbreytt
verkefni hjá
Heilbrigðiseftirliti
Suðurnesja
Rætt við Ásmund
Þorkelsson
heilbrigðisfulltrúa
Ásmundur Þorkelsson hefur starfað
sem heilbrigðisfulltrúi hjá Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja undanfarin 7 ár.
Hann lauk B.S. prófi í matvælafræði
frá HÍ árið 1993 og síðar M.S. prófi
þaðan árið 1997. Á síðari hluta námstímans og eftir nám starfaði hann við
kennslu, ráðgjöf og sem sérfræðingur
á Hollustuvernd ríkisins.
Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja
„Ég starfa aðallega við matvæla- og hollustuháttaeftirlit. Yfirleitt hefst eftirlitið
strax þegar hugmynd að rekstri fæðist.
Þeir sem hyggja á rekstur leita gjarnan
til eftirlitsaðila og fá upplýsingar um
gildandi löggjöf og hvernig þeir eigi að
uppfylla opinberar kröfur. Í framhaldi
af því fer svo fram yfirferð á teikningum, úttekt á aðstöðu, starfsemi og innra
eftirliti og útgáfa starfsleyfis. Upp frá
því þarf að halda uppi reglulegu eftirliti
með starfsemi fyrirtækisins með það að
leiðarljósi að starfsemin sé í samræmi
við þær reglur sem í gildi eru. Auk eftirlitisins getur heilbrigðiseftirlitið þurft
að fást við stjórnvaldsaðgerðir svo sem
lokanir og innkallanir.
Menntun í matvælafræði hefur nýst
mjög vel í þessu starfi. Það kemur sér
vel að hafa góða yfirsýn yfir framleiðsluferli algengustu matvæla en mikilvægast
er þó að vera vel að sér í örverufræði.
Heilbrigðiseftirlitið fæst einnig við fjölbreytt verkefni á sviði hollustuhátta,
sýkingarvarna og mengunarvarna. Því
má segja að öll menntun í heilbrigðisog náttúruvísindum nýtist vel í þessu
starfi.
Átaksverkefni í matvælaeftirliti
Á hverju ári eru skipulögð 5-10 átaksog eftirlitsverkefni í matvælaeftirlitinu
sem er samstarfsverkefni allra heilbrigðiseftirlitssvæða á landinu ásamt matvælasviði Umhverfisstofnunar. Stærstu
verkefnin sem unnin hafa verið síðastliðin ár tengjast innra eftirliti, baráttunni gegn matarsýkingum af völdum
Campylobacter og innleiðingu á reglum
Evrópusambandsins, m.a. um umbúðamerkingar matvæla.
Matvælafyrirtæki eru misstór og
mismunandi hvaða aðfinnslur eru gerðar. Stærri fyrirtæki hafa síðastliðinn
áratug tekið myndarlega á í gæðamálum
og áberandi hvað fyrirtæki, sem hafa
ráðið matvælafræðinga til starfa, hafa
náð góðum árangri á því sviði. Í smærri
fyrirtækjum virðist helst vanta upp á
þekkingu á sviði áhættuþátta við framleiðslu matvæla. Þar eiga matvælafræðingar mikið verk fyrir höndum á sviði
fræðslumála.“

Ásmundur Þorkelsson.

ISIO4 – Gættu heilsunnar í dag
svo þú njótir morgundagsins.
Til að tryggja heilbrigði líkama og hugar þarftu mataræði sem
er í jafnvægi: prótín úr kjöti og fiski, vítamín úr ávöxtum og grænmeti,
mjólkurvörur sem færa þér kalkið, sterkjufullan mat
til að fá orku - og jurtaolíu fyrir það sem gleymist of oft: nauðsynlegar
fitusýrur (Omega 3 og Omega 6).
ISIO4 – náttúruleg uppspretta nauðsynlegra fitusýra: Omega 3 og Omega 6.
Nauðsynlegar fitusýrur leika lykilhlutverk í að tryggja allri fjölskyldunni góða
heilsu.

Nú einnig gði
bra
með ólífu

Omega 3 hjálpar hjarta- og blóðæðum að starfa rétt og Omega 6 hjálpar til
við að draga úr óæskilegu kólesteróli. Því miður getur líkami þinn ekki framleitt
sjálfur þessar nauðsynlegu fitusýrur. Hann getur aðeins fengið þær úr matnum
sem þú borðar.
Lausnin er einföld:
2 matskeiðar af ISIO4 daglega tryggja líkama þínum það magn af Omega 3
og Omega 6 fitusýrum sem hann þarfnast.
ISIO4 – formúla sem virkar
LESIEUR, helsti framleiðandi matarolía í Frakklandi, hefur þróað ISIO4. Eftir
margra ára rannsóknir er niðurstaðan þessi einstaka formúla sem sameinar
fjórar olíur og færir þér það besta úr hverri: Canola, Oléisol (sólblómaolía með
áþekkri næringarefnasamsetningu og ólífuolía), sólblóma og vínberjafræ.
ISIO4 er rík af E-vítamínum sem hægja á öldrun fruma og hún inniheldur líka
D-vítamín sem eru nauðsynleg til að viðhalda styrk beinanna. ISIO4 færir þér
ánægju og jafnvægi og viðheldur upprunalegu bragði og lykt matarins. Hún
hentar jafnt sem bragðbætir, til eldunar og djúpsteikingar.

ISIO4 – holl olía fyrir alla
• Ómettaðar fitusýrur í réttu magni:
of mikið magn þessara fitusýra er ekki gott
fyrir heilsuna.
• Rétt magn af nauðsynlegum fitusýrum:
Omega 3 og Omega 6 í æskilegum hlutföllum.
• Laus við kólesteról.
• Inniheldur D- og E-vítamín.

Uppskrift:

Kryddaðir kartöflugeirar
6-800 g bökunarkartöflur,
3-4 msk. ISIO4-olía,
1 tsk. paprikuduft,
1 tsk. timjan,
1 tsk. kummin (má sleppa),
skvetta af tabasco-sósu,
nýmalaður pipar, salt.

Nanna Rögnvaldardóttir
Hitaðu ofninn í 215°C.
Skerðu kartöflurnar í geira. (Bestar
með hýðinu en það má líka afhýða
þær fyrst.) Blandaðu ISIO4-olíu,
paprikudufti, timjani, kummini,
tabasco-sósu, pipar og salti vel
saman í stórri skál. Settu kartöflu-

bátana út í og veltu þeim upp úr olíunni.
Raðaðu þeim á plötu klædda
bökunarpappír og bakaðu þá í miðjum
ofni í 25-30 mínútur, eða þar til þeir
eru brúnir og stökkir að utan og meyrir
í gegn. Snúðu þeim einu sinni á
bökunartímanum.
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Írönsk
matarmenning
Elham Tehrani er írönsk. Hún er
fædd í höfuðborginni Tehran og
flutti til Íslands fyrir 7 árum til að
læra og upplifa ný ævintýri. Hún er
nú á þriðja ári í matvælafræði við
Háskóla Íslands en hefur einnig m.a.
starfað hjá Rannsóknarþjónustunni
Sýni í tengslum við nám sitt. Elham
er mikil áhugamanneskja um næringu og matargerð og hefur hún boðið fjölmörgum Íslendingum uppá
þjóðarrétti Írana við góðar undirtektir. Hún segir okkur frá íranskri matarmenningu.
Matur er einn mikilvægasti þátturinn í menningu og er bragð eða framreiðsla matar einkenni sérhverrar þjóðar. Íranar eiga sér 3000-4000 ára langa
sögu matarmenningar og eru þar þjóðlegir og sígildir réttir mjög vinsælir. Í íranskri matargerð er notað hráefni hverrar árstíðar sem gerir matinn eins ferskan
og mögulegt er. Framreiðslan er mikilvægur þáttur í persneskri matargerð
þar sem hún er list sem veitir gleði fyrir
líkama og sál.
Heitt og kalt
„Heitur“ og „kaldur“ matur eru dæmi

um falin hlutverk mismunandi fæðu og
hráefna sem áhersla er lögð á íranskri
matargerð. „Heitur“ matur, s.s hnetur,
nautakjöt, dýrafita og hunang, er sá
matur sem gefur auka orku og hefur það
hlutverk að hita upp líkamann í kulda.
„Kaldur“ matur, s.s. mjólkurafurðir,
svínakjöt, ferskt grænmeti og ávextir,
lækkar líkamshitann í hita. Þegar valin er samsetning og framreiðsla á mat
er tekið tillit til þess hvort maturinn
sé kaldur eða heitur, t.d. er valhnetum
(heitur matur) blandað saman við rétt
sem inniheldur granatepli (kaldan mat)
sem bætir hvort annað upp.
Hrísgrjón eru helsta undirstaðan í
íranskri matargerð og eru kjöt, kjúklingur og fiskur notað sem uppspretta
próteina. Grænmeti, þurrkaðar baunir,
hnetur, kryddjurtir (mynta, basilika, dill
og steinselja) og ávextir (plómur, granatepli, aprikósur og rúsínur) eru mikið
notað. Krydd eins og saffron, þurrkuð
lime, túrmerik og kanill eru mjög algeng en austræn krydd svo sem karrý og
masala eru ekki notuð.
Doogh kallast drykkur sem hefur
fylgt þjóðinni lengi og er mjög algengur
með írönskum réttum. Doogh er sam-

Hráefni vantar
Að sögn Elham er fremur erfitt að búa
til íranska rétti hér á landi þar sem erfitt er að nálgast sum grunnhráefnin t.d.
kryddjurtir og grænmeti. Hér má þó
finna uppskrift sem gefur góða hug-

mynd hvernig hráefni eru valin í perskneskri matargerð og þeim blandað saman. Undirbúningur og eldamennska
tekur um 3-4 klst.
Granatepla-valhnetu pottréttur
– Fesenjan (fyrir 5-6)
2 stórir laukar, skornir í bita eða
sneiðar
2 msk. olía til steikingar
2 1/2 bolli fínt skornar valhnetur
1/2 bolli granateplasósa
(Persian Robe Anar)
1 heill kjúklingur eða önd, skorin í bita
2 bollar vatn
1-2 tsk salt

Aðferð: Brúnið laukinn í olíunni.
Bætið kjúklingnum/öndinni við og
brúnið á öllum hliðum. Saltið og setjið
valhneturnar útí. Bætið granateplasósunni við. Hellið vatni ofan á og eldið
í um 1 klst. Pottrétturinn er tilbúinn
þegar liturinn verður brúnn og olía frá
valhnetunum flýtur upp á yfirborðið.
Bragðið og ef rétturinn er of súr er hægt
að bæta örlitlum sykri við.
Athugið: Pottrétturinn er venjulega
borinn fram með hrísgrjónum, krydduðum með saffron. Granateplasósuna
má kaupa í búðum sem selja perskneskar vörur.

„Minna og fjölbreyttara er meira“
Rætt við Guðrúnu Adólfsdóttur, matvælafræðing
hjá Rannsóknarþjónustunni Sýni ehf.

Gullmiði
fjölskyldunnar

*%

Matarboð hjá Elham Tehrani.

sett úr jógúrt, vatni, salti og þurrkaðri
myntu. Doogh er kærkominn á heitum sumardögum þegar líkaminn tapar
vatni og salti. Chai er te sem líkist Earl
Gray en er útbúið á sérstakan hátt, einkennandi fyrir þennan heimshluta. Te
er drukkið á öllum tímum dags og hefur te sömu þýðingu fyrir Írana og kaffi
fyrir Íslendinga.
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Fjöreggið árið 2006 var veitt fyrir
Námskeiðið Borðum betur sem hefur verið haldið fyrir fjölda fólks síðastliðin 5 ár. Meðal þátttakenda má
nefna starfsmannahópa, starfsfólk
mötuneyta og íþróttafélög. Hugmyndafræðin er eitthvað á þessa leið:
„Minna og fjölbreyttara er meira,“
enda snýst gott mataræði m.a um
það að velja góð hráefni, matbúa af
ástríðu og njóta hvers bita sem borðaður er.
Hvetjandi og gaman
„Það var að sjálfsögðu bæði hvetjandi og
gaman að fá Fjöreggið. Í því fólst ákveðin viðurkenning á því að þekking og val
á hráefnum, kunnátta í matargerð og
rétt hugarfar er mjög mikilvægt þegar
hollusta er annars vegar,“ segir Guðrún Adólfsdóttir, matvælafræðingur hjá
Rannsóknarþjónustunni Sýni ehf.
Hvað er í matinn?
„Í framhaldi af Borðum betur nám-

skeiðunum og vegna eftirspurnar varð
til námskeið fyrir starfsfólk eldhúsa sem
heitir Hvað er í matinn? Þar er farið í
matseðlagerð og fjölbreytta matargerð
þar sem hráefnin eru að stórum hluta
grænmeti, ávextir, hnetur, baunir, kornmeti, olíur, spennandi krydd og kryddjurtir auk fisks, kjöts og eggja.
Í haust, þegar fullbúið kennslueldhús verður tekið í notkun hjá Sýni,
mun enn bætast við námskeiðaflóruna
og í ársbyrjun 2008 er stefnan að aðlaga
námskeiðið Hvað er í matinn? að þörfum starfsmannahópa fyrirtækja sem eru
í heilsu- og vellíðunarátaki.“
Guðrún Adólfsdóttir.

Mitt fæðuval
„Ilmur, útlit, litur og lestur góðra
bóka/blaða um mat hefur mest áhrif á
það hvað ég vel að elda og borða. Bókin Franskar konur fitna ekki er yndislega skynsamleg bók, rík af húmor og
ótrúlega fínum ráðum, bók sem ég gæti
alveg hafa hugsað mér að skrifa. Matreiðslubækur Jamie Oliver eru skemmti-

legar og hvetjandi með frábærum uppskriftum. Blöð gefin út af Australian
Womans Weekly með fínum uppskriftum og flottum myndum og svo blöðin
BBC Good Food sem koma út mánaðarlega og innihalda fjölbreyttar uppskriftir
og góð ráð sem ganga út á einfaldleika
og hollustu.“
Ein góð fyrir alla
Pasta með tómötum og basil. Salat og
sólkjarnabrauð haft með.
2 laukar
2 hvítlauksrif
Chillipipar eftir smekk
Ólífuolía
2 dósir af tómötum
Salt og pipar
Ferskt basil
Parmessanostur
500 g gróft pasta, soðið
Laukur og hvítlaukur svitað (mallað
við lágan hita - ýtir undir sætleikann) í
olíunni í 10 mín. Tómötum bætt út í
og soðið í 20 mín. Saltað og piprað eftir
smekk. Fersku basili bætt út í. Sósunni
hellt yfir soðið pastað og nýrifnum parmessanosti stráð yfir.







Pasta með tómötum og basil.

Borðið vel og hreyfið ykkur daglega!
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Tvær
milljónir
máltíða á ári
Rætt við Klemenz Sæmundsson,
forstöðumann Flugeldhúss
Klemenz Sæmundsson starfar sem
forstöðumaður Flugeldhúss og frílagers á Keflavíkurflugvelli sem er
hluti af Flugþjónustunni ehf. Hann
er íþróttakennari frá Íþróttakennaraskóla Íslands 1986 en lauk B.S. prófi
í næringarráðgjöf frá Loma Linda
University árið 1989 með sérstaka
áherslu á stjórnun stóreldhúsa og
mötuneyta. Árið 1991 lauk Klemenz
M.S. prófi í matvælafræði frá California State University Northridge.
„Mitt helsta hlutverk er að sjá til
þess að rekstur flugeldhúss og frílagers
gangi vel og að tekjurnar verði hærri en
gjöldin þegar árið er gert upp. Flugeldhúsið er mjög mikilvægt fyrir atvinnulífið á Suðurnesjum. Við erum með yfir
100 fastráðna starfsmenn og fer starfsfólkið vel yfir 200 á sumrin þegar mest
er að gera. Um 70% af okkar tekjum
koma frá sumarbyrjun fram í vetrarbyrjun. Við framleiðum rúmlega 2,0
milljón máltíðir á ári og er Icelandair
okkar langstærsti viðskiptavinur. Þess
utan erum við að selja mat í flestar flugvélar sem eiga leið um Keflavíkur- eða
Reykjavíkurflugvöll. Einnig erum við
með skólamötuneyti á Álftanesi, mötuneyti á Reykjavíkurflugvelli og þrjú
mötuneyti á Keflavíkurflugvelli.“
„Við höfum verið að bæta við okkur mötuneytum á síðustu árum til að
minnka sveiflurnar á milli sumars og
veturs og henta skólamötuneytin okkur
mjög vel í því sambandi. Það verða alltaf einhverjar breytingar í sölu á mat um
borð í flugvélar og einnig í mötuneytisrekstri en helstu breytingar sem hafa
orðið þau sjö ár sem ég hef verið forstöðumaður eru þær að við erum að selja
um hálfri milljón fleiri máltíðir í dag en
þegar ég kom að flugeldhúsinu. Það má
vissulega búast við einhverjum breytingum á næstu árum í þessum rekstri og
okkar von er sú að við komum til með
að halda áfram að vaxa, en að öðru leyti
er erfitt að spá í framtíðina.“
„Menntunin nýtist mjög vel, sérstaklega öll námskeiðin sem ég tók í stjórnun, markaðsfræði, viðskiptum og bókhaldi þótt ég hafi reyndar bölvað þeim
á sínum tíma því áhuginn var meira
tengdur næringarfræði og efnafræði og
skyldum greinum. Enda varð það svo
að masternámið snérist um rannsóknir
á fólasíni sem er eitt af B-vítamínunum.

Eftir á að hyggja tel ég mig hafa verið
mjög heppinn að hafa átt þess kost að
hafa tekið svona margar viðskiptatengdar greinar og í núverandi vinnu hefur
það hjálpað mér gríðarlega. En það er
nú samt þannig að í nútíma vinnusamfélagi þá ertu alltaf að læra og það tekur
væntanlega aldrei enda.“

Skólabörn í heimsókn hjá Klemenz í flugeldhúsinu.

Hugsaðu um heilsuna!
Gamla góða
Óskajógúrtin
– bara léttari

Frískandi, hollur
og léttur drykkur í dós

Svalandi, próteinrík
og fitulaus máltíð

Silkimjúkt,
próteinríkt
og fitulaust

Fitusnauðar
og mildar ab-vörur
– dagleg neysla stuðlar að bættri
heilsu og vellíðan

Klemenz Sæmundsson.
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Menntunin hefur nýst mér mjög vel
Rætt við Vigdísi Stefánsdóttur, þjónustustjóra eldhús - matsala (ELM) á Landspítalanum
Vigdís Stefánsdóttir er næringarrekstrarfræðingur frá Háskólanum
í Gautaborg en hún lauk þaðan
námi árið 1999. Hún hefur starfað
sem þjónustustjóri eldhús – matsala
(ELM) á Landspítalanum síðastliðin
7 ár.
Þjónustustjórn hjá
Landspítalanum
Verksvið þjónustustjóra er að sjá um allt
sem viðkemur þjónustu eldhúss Landspítalans þ.e matseðlagerð, uppskriftagerð, uppskriftabanka, deildarstjórn
matsala, hafa umsjón með veitingaþjónustu, yfirumsjón með tengiliðastarfi
við klínísku deildir spítalans og svara
ábendingum og kvörtunum hvað varðar
þjónustu ELM.
„Frá því ég tók til starfa hjá Landspítalanum hef ég séð um ýmis verkefni,
allt frá matarinnkaupum, matseðlaskipulagi, framleiðsluskipulagi, uppskriftagerð, deildarstjórnun og allskyns
sérverkefni. Stór hluti af mínu starfi er
fræðslustarf sem felst í því að koma upp
upplýsingagögnum/fræðslu í samvinnu
við næringaráðgjafa og forstöðumann
eldhúss og ýmis sérverkefni eins og endurnýjun á matsölum. Ég er einnig staðgengill forstöðumanns ELM.“
Átaksverkefni
Starf þjónustustjóra er mjög fjölbreytt
og engir tveir dagar eins. Ýmis átaksverkefni hafa verið í gangi hjá ELM
„Það eru alltaf einhver átaksverkefni
í gangi hjá okkur. Nú síðast var gert
mikið átak í íslenskukennslu fyrir er-

Vigdís Stefánsdóttir.

Starfsfólk í eldhúsi Landspítalans.

lenda starfsmenn ELM og tókst vel til.
Til þess að geta framkvæmt slíkt átak
sem fer að mestu leyti fram á vinnutíma
þarf gott skipulag og samstarfsvilja allra
starfsmanna. Annað átaksverkefni sem
er sérstaklega einskorðað við mitt starf
hjá ELM er aðlögun matseðilsins að
þörfum barna. Þar sem ekki er komið

valkerfi á Landspítalann er mikilvægt
að reyna að aðlaga matseðilinn eins og
mögulegt er að þörfum mismunandi
sjúklingahópa eins og barna og aldraðra.
Gerðar voru vissar breytingar á fæði
aldraðra fyrir u.þ.b. 2 árum og er nú
komið að börnunum. Sú vinna er enn
í gangi. Framtíðarsýnin er auðvitað sú

að vera með valkerfi þar sem sjúklingurinn getur t.d. valið um tvo aðalrétti,
tvo eftirrétti og e.t.v. meðlæti og annað
í hverri máltíð.“

og tel ég mikilvægt að slíkt nám sé í
boði fyrir þá sem vilja taka að sér stjórnun og skipulag stóreldhúsa eða ráðgjöf á
mataræði fyrir mismunandi hópa fólks.“

Nám í næringarrekstrarfræði
„Næringarrekstrarfræði, sem ég lærði í
Svíþjóð, hefur nýst mér mjög vel í starfi

Kári P. Ólafsson

Um óbeinar hrósbeiðnir
Ég hef verið að hugsa dálítið um viðurkenningar undanfarið og komist að því að þær mætti rannsaka töluvert
mikið meira. Eftir því sem ég kemst næst, þá má gróflega skipta þeim í tvo flokka. Í fyrri flokkinn raðast allar viðurkenningar sem styðjast við efnisheiminn, þ.e.a.s.
orður, viðurkenningarskjöl, verðlaunagripir o.þ.h.
Rannsóknarlega séð er þetta frekar leiðinlegur flokkur
og óáhugaverður.
Hinn flokkurinn er miklu stærri og skemmtilegri. Hann
inniheldur allar aðrar viðurkenningar, þ.e.a.s. þær sem veittar eru daglega, og jafnvel oft á dag í hinu daglega amstri.
Stærsti undirflokkur þessara viðurkenninga er hrós.
Hrós getur verið sagt með berum orðum, t.d. „rosalega ertu
hipp og kúl“ . Uppklapp í leikhúsi mætti jafnan flokka sem
hrós fyrir vel unnið verk og svo mætti lengi telja.
En það sem mér finnst skemmtilegast að stúdera er það
sem ég kýs að kalla óbeina hrósbeiðni. Óbeina hrósbeiðni
þekkja allir vel, en hafa kannki ekki veitt henni sérstaka
athygli. Þetta er hvimleiður ávani sem hrjáir aðallega kven-

fólk og útlegst þannig að þegar viðkomandi er búinn að
gera einhvern hlut fullkomlega vel, þá segir hann: „Æ-i, er
þetta ekki alveg kolómögulegt hjá mér?“ Svo er beðið eftir
að nærstaddir segi: „Ertu frá þér manneskja, þetta er alveg
stórkostlegt – þú ert svakalega dugleg og flink.“
Þar sem þessi hegðun hefur farið svo lengi í mínar fínustu þá hef ég lagt mig við að styrkja ekki hina óbeinu
hrósbeiðni þegar hennar verður vart. Svo alltaf þegar einhver segir: „Er þetta ekki ómögulegt hjá mér?“, þá tek ég
undir það og segi t.d.: „Jú – þetta er skelfilegt, ég kem ekki
nálægt þessu.“
Yfirleitt vekur þesslags svar kátínu og skapar gott og afslappandi andrúmsloft. Það virðist þó skipta máli hvernig
svarið er borið fram. Ef röddinni er t.d. beitt á ákveðinn
hátt og svipbrigði ekki notuð rétt, þá hefur það komið fyrir
að manni er nánast vísað á dyr.
Því vil ég ráðleggja ykkur áhugamönnunum að fara varlega í að taka undir óbeinar hrósbeiðnir!

G r i l l ve i s l a S æ g r e i f a n s
Hin fullkomna
humarsúpa
samkvæmt New York Times

Opið 9-22 alla daga vikunnar

Humarsúpa
Fiskur á grillið
Verbúð 8 við Geirsgötu, 101 Reykjavík, Sími 553 1500
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Brynhildur Briem

Hinar ýmsu myndir soja
Ótal afurðir eru gerðar úr sojabauninni eins og
olía, sósa, „mjólk”, tofu og miso.
Sojabaunir eru aldin jurtarinnar Glycine max
sem hefur verið ræktuð frá örófi alda og á uppruna
sinn að rekja til Asíu. Venjulega eru baunir flokkaðar sem belgjurtir en sojabaunin er frekar flokkuð sem olíufræ vegna olíuinnihalds hennar. Hér á
markaði eru eingöngu þurrkuðu sojabaunirnar og
sjá má efnainnhald þeirra í töflu 1. Þegar baunirnar hafa verið lagðar í bleyti og soðnar eykst vatnsinnihald þeirra og þar með breytist hlutfall annarra
næringarefna.
Tafla 1. Efnainnihald í þurrkuð
og soðnum sojabaunum
Magnið er miðað við 100 g af vöru
Næringarþáttur

Þurrkaðar
baunir

Soðnar
baunir

orka
prótein
fita
kolvetni
Trefjar
Vatn

378 kcal (hitaein.)
35,9 g
18,6 g
16,6 g
15,7 g
8,5 g

151 kcal
14 g
7,3 g
7,3 g
6,1 g
64,3 g

Heimild: Næringarefnatöflur Matra og Lýðheilsustöðvar 5. útg. des. 2003.

Gildi sojabaunarinnar felast einkum í próteinog olíuinnihaldi hennar en jafnframt inniheldur
hún nokkuð af kolvetnum. Hluti kolvetnanna er
ómeltanlegur og getur valdið loftmyndun í meltingarfærum eftir neyslu. Hægt er að draga úr
þessum óþægindum með því að leggja baunirnar
í bleyti í nokkra klukkutíma fyrir suðu, skola þær
síðan vel, sjóða í miklu vatni og henda suðuvatn-

Brynhildur Briem.

inu. Þessi ómeltanlegu kolvetni brotna niður við
gerjun og eru því ekki til ama í gerjuðum afurðum
sojabaunanna.
Mest er sojabaunaræktunin í Ameríku, bæði
suður og norður en einnig í Kína og á Indlandi.
Heimsframleiðslan hefur aukist mikið að undanförnu. Á síðasta áratug jókst hún um 50% og árið 2006 var hún komin upp í 228,4 milljón tonn.
Úr sojabaunum eru unnar ýmsar afurðir. Um
þær helstu er fjallað í töflu 2. Þar má einnig sjá
hvað sojabaunir eru notaðar við framleiðslu margra
afurða. Ljóst er því að sojabaunin er mikilvæg
fæðutegund þótt hún láti ekki mikið yfir sér.
Höfundur er matvæla- og næringarfræðingur og starfar á Umhverfisstofnun.

Ýmsar sojaafurðir.

Tafla 2. Ýmsar afurðir sem gerðar eru úr sojabaunum

Afurð

Lýsing

Sojaolía

Matarolía sem unnin er úr sojabaunum er fremur bragðlítil. Hún er oftast unnin með svokölluðum útdrætti. Þá eru baunirnar malaðar og hitaðar, síðan
er bætt við einhverjum vökva sem leysir upp fituna. Vökinn með fitunni (olíunni) er síðan síaður frá og loks er vökvinn eimaður burt og eftir verður olían.
Sojaolía er notuð til steikinga og í smjörlíkisgerð.

Sojasósa

Þunn sósa sem unnin er með því að láta sojabaunir gerjast í saltpækli. Stundum er hveiti einnig látið gerjast með. Sojasósa er mikið notuð í austurlenskri
matargerð og mörgum þykir hún ómissandi þegar hrísgrjón eru notuð sem meðlæti.

Sojamjólk

Sojamjólk er unnin með því að leggja baunirnar í bleyti þar til þær eru mjúkar, þá eru þær malaðar, soðnar í vatni og gruggið síað frá. Stundum er sojamjólkin kalkbætt til að líkja eftir hefðbundinni mjólk. Sojamjólk er notuð út á morgunkorn, í matargerð og til drykkjar.

Sojahlaup/tofu

Hlaupkenndir bitar sem eru unnir með því að hleypa sojamjólk. Við hleypingu eru notuð steinefnasölt sem gera það að verkum að próteinin hlaupa og
myndast fastur massi sem skorinn er í bita. Tofu er oft notað sem próteingjafi (í staðinn fyrir kjöt og fisk) í grænmetisfæði. Hægt er að steikja tofu eða nota
það í heita rétti, súpur og sósur.

Sojaostur

Sojaostur er unnum úr sojamjólk með viðbættum sojapróteinum sem út í er bætt ostahleypi. Síðan er varan bragðbætt og stundum blandað í hana vítamínum og steinefnum.

Miso

Bragðmikið mauk sem unnið er úr gerjuðum, söltum sojabaunum. Stundum eru hrísgrjón eða bygg einnig höfð með baununum í gerjuninni. Miso er notað
í súpur, sósu og kryddlegi.

Sojamjöl

Sojamjöl er unnið með því að þurrka og mala sojabaunir. Stundum er því bætt í rétti til að auka næringargildi eða í hveiti til brauðbaksturs því þá verður
skorpan mýkri og brauðið helst lengur mjúkt.

Sojaprótein

Ef fitan er fjarlægð úr sojamjöli fæst út afar próteinrík afurð. Sojaprótein er stundum notað sem bindiefni í matvælavinnslu, til dæmis í farsvörur og borgara.
Það bindur vatn og fitu og bætir áferð vörunnar.

Sojakjöt

Sojakjöt er unnið með því að leysa upp sojaprótein og fella það síðan út sem þræði sem hægt er að móta á ýmsa vegu. Með því að bæta í vöruna sykrungum
og bragð- og litarefnum er hægt að búa til afurð sem líkist kjöti að áferð og bragði.

Sojaspírur

Algengt er að láta baunirnar spíra og borða síðan sprotana. Sojaspírur eru notaðar í salöt en þá er ráðlagt að gufusjóða þær fyrst í nokkrar mínútur. Einnig er
hægt að nota þær í steikta rétti.

Fæðubótarefni

Við rannsóknir á sojabaunum hafa fundist í þeim estrógenlík efni (estrógen er hormón). Þetta hefur orðið til þess að sojabaunir eru stundum notaðar í fæðubótarefni sem beint er að konum á breytingaskeiði.
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MNÍ-síðan

Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands
Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands er fagfélag fólks sem hefur háskólamenntun í matvæla- og næringargreinum. Starfstéttir og
störf félagsmanna tengjast mat og næringu á mismunandi hátt og er
samvinna þeirra mikil. Fagfólki ber skylda til að viðhalda þekkingu
sinni og tileinka sér nýjungar og lögð er rík áhersla á að öll kennsla,
ráðleggingar eða upplýsingar sem settar eru fram byggi á bestu og
traustustu vitneskju út frá vísindarannsóknum. Félagsmenn eru
rúmlega 200 og þar af eru um 25 erlendis við nám og störf.

Meðferð og vinnsla matvæla hefur ýmis
áhrif á gæði og næringargildi
Gæðaeftirlit er mikilvægur þáttur í allri
matvælavinnslu og framreiðslu

Þeir sem vilja kynna sér nám í þessum greinum geta fengið ýmsar upplýsingar á vef félagsins www.mni.is, á vef Háskóla Íslands
www.hi.is og á Alþjóðaskrifstofu háskólastigsins (www.ask.hi.is).
Nýr starfsmaður hjá MNÍ
Í byrjun september var Guðrún Kristín Sigurgeirsdóttir ráðin til að sinna ýmsum verkefnum fyrir félagið sérstaklega á sviði kynningarmála. Fram til þessa hafa öll störf innan
félagsins verið unnin í sjálfboðavinnu, en
ákveðið með þessum hætti að efla starfsemi
þess enn frekar.
Guðrún Kristín er fædd og uppalin í Vestmannaeyjum. Hún lauk B.Sc. prófi í matvælafræði vorið 1992 og
meistaraprófi í næringarfræði haustið 2006. Lokaverkefni hennar
fjallaði um fylgni einstaklinga við næringarútreiknaða matseðla.
Guðrún vinnur nú á Rannsóknastofu í Næringarfræði, LandspítalaHáskólasjúkrahúsi.
Handbók MNÍ
Fyrr á árinu gaf stjórn MNÍ út handbók fyrir félagsmenn sem

Ráðleggingar til almennings verða
að byggja á traustum rannsóknum á
tengslum mataræðis og heilsu
Rétt næring er mikilvæg sjúkum
sem heilbrigðum
finna má á heimasíðunni www.mni.is. Hugmyndin með gerð þessarar bókar var að setja öll gögn félagsins og upplýsingar um nefndir
og störf á einn stað. Um leið var farið yfir skipurit félagsins með
það í huga að skýra vinnu nefndanna og skerpa á starfsemi félagsins. Helsta breytingin er sú að fræðslunefnd og skemmtinefnd hafa
verið skilgreindar betur og kynningarnefnd, heimasíðunefnd og
ritstjórn Matur er mannsins megin eru komnar undir ritnefnd en
forsvarsmenn þessara þriggja undirnefnda sitja í ritnefnd. Með þessari breytingu ætti ritnefnd að geta stýrt fræðslu til almennings og
skipulagt heildstæða ritstefnu.

www.mni.is
Á vefsíðu Matvæla- og næringarfræðafélagi Íslandis er nú orðið heilmikið greinasafn með
öflugri leitarvél. Í safninu er að finna greinar
um matvæli og næringu sem birtar hafa verið í
nafni félagsins og skrifaðar af félagsmönnum
og öðrum sérfræðingum. Þar er einnig hægt að
nálgast blaðið „Matur er mannsins megin” á pdf
formi, allt frá árinu 1993. Á vefsíðunni eru allar
helstu upplýsingar um MNÍ ásamt fundargerðum,
myndasafni, upplýsingum um Fjöreggið, atburðadagatali, upplýsingum um nám í matvæla- og
næringarfræði og margt fleira.

MNÍ stendur fyrir skógrækt í Heiðmörk
Félaginu var úthlutað skógræktarreit við Löngubrekkur í Heiðmörk árið 1995 og hefur verið skipulögð skógrækt þar síðan. Á
vorin er farið í skógræktarferðir og venjulega gróðursettar 100
til 200 plöntur. Stærstu trén hafa nú náð um 2 m hæð. Mest
hefur verið plantað af birki og furu. Síðastliðið sumar var reist
útigrill í reitnum og verður því verki lokið nú á haustdögum.
Ætlunin er að koma þar fyrir borði og bekkjum úr trjáviði sem
fellur til við grisjun í Mörkinni. Næsta vor verður grillið formlega tekið í notkun og fjölskylduferð farin af því tilefni.

www.mni.is ætti að nýtast öllum þeim sem
hafa áhuga á matvælum og næringu.

Hverjir eru í Matvæla- og næringarfræðafélagi Íslands?
Matvælafræðingar
Matvælafræðingar hafa lokið háskólanámi í matvælafræði oft
með séráherslu á sviði matvælaefnafræði, matvælaverkfræði, matvælaörverufræði eða næringarfræði. Matvælafræðingar vinna með
hina margvíslegu eðlis-og efnafræðilegu eiginleika matvæla og þau
lögmál sem liggja að baki matvælavinnslu þ.e. hvernig þessir eiginleikar ákvarða vinnslueiginleika, geymsluþol og öryggi þeirra,
sem og stjórnun á samspili þessara þátta við þróun nýrra afurða.
Matvælafræðingar vinna margvísleg störf í matvælaiðnaði svo sem
við vöruþróun, gæðastjórnun og framleiðslustjórnun. Þeir vinna
einnig að grunn- og hagnýtum rannsóknum innan rannsóknastofnana, háskóla, og iðnaðarfyrirtækja, sem og við heilbrigðiseftirlit og fleiri störf.

ingarfræði er sjálfstæð þvervísindaleg grein sem fjallar um hlutverk næringarefna í líkamanum og tengsl mataræðis við heilsu og
líðan. Í næringarfræði tengjast raunvísindi og heilbrigðisvísindi
við þekkingu á menningu og félagslegum aðstæðum eins og fjölskyldubundnum og samfélagslegum þáttum, iðanaði og markaði.
Næringarfræðingar hafa lýðheilsusjónarmið að leiðarljósi - það er
hvernig góð næring getur skapað hrausta einstaklinga og átt þátt í
að viðhalda heilsu frá fósturskeiði til æviloka. Næringarfræðingar
vinna fjölbreytt störf, einkum við grunnrannsóknir og hagnýtar
rannsóknir innan háskóla og rannsóknarstofnana, við kennslu,
matvælastofnanir, lyfjafyrirtæki, sjálfstætt við almenningsfræðslu
og víðar.

Næringarrekstarfræðingar
Næringarfræðingar
Næringarfræðingar hafa lokið háskólanámi í næringarfræði. Nær-

Næringarrekstrarfræðingar hafa lokið háskólanámi í næringarrekstrarfræði. Þeir starfa oft sem stjórnendur innan stóreldhúsa, svo sem sjúkrastofnana. Þeir bera faglega ábyrgð á næring-

arsamsetningu matseðla, matargerð og gæðum matarins auk þess
að bera ábyrgð á innkaupum, starfsmannahaldi og rekstri. Veita
ráðgjöf um mataræði hópa, bæði frískra og sjúklinga og hvernig framreiða skal góðan og hollan mat sem stuðlar að heilbrigði.
Þeir starfa einnig við kennslu, í tilraunaeldhúsum, sjálfstætt sem
ráðgefandi og víðar.

Næringarráðgjafar
Næringarráðgjafar hafa lokið háskólanámi í næringarráðgjöf með
áherslu á samspil fæðunnar og sjúkdóma. Næringarráðgjafar gefa
ráðleggingar um mataræði sniðnar að þörfum og aðstæðum einstaklinga og hafa sérhæft sig í næringarmeðferð sjúkra. Næringarráðgjafar starfa í meðferðarteymum innan heilbrigðisstofnana
og einnig við rannsóknarstofnanir og háskóla, við kennslu, innan
matvælastofnana, sjálfstætt við almenningsfræðslu og víðar.
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Framsækið
fyrirtæki
í Eyjum

Grímur kokkur og samstarfsfólk hans á Fiskideginum mikla á Dalvík 2007.

Bjóða úrvalskaffi frá Suður-Ameríku:

Mikilvægt að velja rétta kaffið
„Fáir ef nokkrir, bjóða kaffi úr jafn
náttúrulegum afurðum og við gerum
og það er okkar aðall,“ segir Svavar
Guðmundsson,
framkvæmdastjóri
Latino Market í Hafnarfirði. Fyrirtækið hóf á síðasta ári innflutning
og sölu á kaffi frá Panama. Starfseminni hefur vaxið mjög ásmegin síðustu misseri og nú er kaffi frá fyrirtækinu selt í áttatíu verslunum víða
um land ásamt því að selja nokkrar
tegundir gæðakaffibauna til keppinauta hérlendis.
Meðal þeirra kaffitegunda sem Latino Market flytur inn er Apakaffið svonefnda, en það er forsæluræktað í 1.900
metra hæð yfir sjávarmáli. Það var valið annað besta náttúruræktaða kaffið í
heiminum og sjöunda besta kaffi heims
í heildarkeppninni árið 2007. Þá hefur
Froskakaffið svonefnda fengið afar góða
dóma. Þar er ræktað í 1.600 metra hæð
yfir sjávarmáli og unnið úr Typica baunum sem þykja í allra hæsta gæðaflokki.
Framleiðsla beggja þessara kaffitegunda
er vottuð af samtökum sem berjast gegn
eyðingu regnskóga í Suður Ameríku og
vatnsvernd.
„Löngum hafa ríkt ríkar hefðir í
kringum vín, sér í lagi rauðvín. Bestu
vínin eru seld dýrum dómum og sér-

Með Panamakaffi í pökkunum. Svavar Guðmundsson og Guðrún Guðrúnardóttir.

fræðingar velta spekingslega vöngum
yfir árgerðum og eiginleikum einstakra
árganga og tegunda. Hitt vita færri,
að það er ekki síður mikilvægt að velja

rétta kaffið og að þar, líkt og í víninu,
eru einnig ríkar hefðir,“ segja Svavar og
Guðrún Guðrúnardóttir eiginkona hans
en heildverslun þeirra, Latino Market er

til húsa við Melabraut í Hafnarfirði. Þar
fæst kaffið góða, ávaxtadjús og raunar
margt fleira sem nýtur sívaxandi vinsælda íslenskra neytenda.

Grímur kokkur ehf. er framsækið
fjölskyldufyrirtæki, staðsett í Vestmannaeyjum. Vegna staðsetningar
hefur fyrirtækið líklega aðgang að
ferskasta fiski í heimi. Grímur kokkur hefur því lagt megin áherslu á
framleiðslu á tilbúnum fiskréttum úr
úrvals hráefni. Markmið fyrirtækisins
er að framleiða aðeins fyrsta flokks
vöru sem er bæði holl, bragðgóð og
fljótlegt að framreiða.
Grímur hefur getið sér gott orð fyrir
réttina sem hann framleiðir, sérstaklega
vegna þeirrar ástæðu að fljótlegt er að
framreiða þá. Í hraða nútímaþjóðfélags
verður krafan um hollan og góðan
skyndibita æ háværari og hafa réttirnir
til dæmis slegið í gegn hjá yngri kynslóðum, sem borða þá með bestu lyst.
Mikil markaðsetning er í gangi hjá
Grími kokk er varðar það að auka fiskneyslu þjóðarinnar, meðal annars með
auglýsingum í dagblöðum, sjónvarpi og
útvarpi. Grímur kokkur tók auk þess
þátt í Fiskideginum mikla á Dalvík í ár,
þar sem rúmlega þrjátíu þúsund manns
smökkuðu hjá honum plokkfisk og
ostafylltar fiskibollur.
Fiskréttir Gríms kokks og vinsælu
heilsubuffin eru seld í öllum matvöruverslunum, auk þess sem m.a. er hægt
að fá vörur frá fyrirtækinu í fiskborðum
Nóatúns, Fjarðarkaupa og Samkaupa.
Einnig selur Grímur kokkur framleiðslu
sína mikið til mötuneyta fyrirtækja,
skóla og leikskóla.
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Mjólka býður framleiðslu án aukaefna:

Hreinar afurðir eru forskot
Allur sýrður rjómi sem framleiddur
er í vinnslustöð Mjólku í Reykjavík
er án gelatíns og annarra aukaefna.
Þessi áfangi í framleiðslunni náðist
nýlega og er afrakstur umfangsmikils
vöruþróunarstarfs á vegum fyrirtækisins síðustu mánuði. „Við ætlum
okkar lengra á þessari braut, enda
hefur það verið stefna fyrirtækisins
allt frá fyrsta degi að framleiða og
bjóða hreinar og náttúrulegar afurðir,
enda er eftirspurnin eftir slíkri framleiðslu sívaxandi,“ segir Ólafur Magnússon framkvæmdastjóri Mjólku.
Fetaostur og sýrður rjómi voru
fyrstu framleiðsluvörurnar þegar Mjólka
hóf starfsemi fyrir um tveimur ár-

um. Framleiðsla á jógúrti hófst nýlega
og rjómi kemur á markaðinn innan
skamms. „Við höfum endurbætt sýrða
rjómann mikið að undanförnu og síað
aukaefnin frá. Þá er gaman að segja frá
því að nú erum við að þróa ýmsar nýjar vörur sem munu án vafa vekja mikla
athygli sakir hollustu og hreinleika, til
dæmis ýmsa mjólkurdrykki,“ segir Ólafur og bætir við að neytendur muni sjá
ýmsar fleiri nýjungar í framleiðslulínu
Mjólku á næstunni. Fyrirtækið hafi
markað þá stefnu að koma með nýja afurð á markað í hverjum mánuði.
„Að bjóða hreinar vörur án aukaefna
skapar okkur samkeppnisforskot,“ segir
Ólafur. „Vissulega eru þessar afurð-

ir dýrari í framleiðslu en þær sem eru
blandaðar aukaefnum. Ætli verðmunurinn sé ekki að jafnaði 10 til 20%.
Mjólka hefur samt ekki hleypt þeim
kostnaði út í verðlagið. Vitund og krafa
um hollustu matvæla fer stöðugt vaxandi og fólk vill ýmislegt fyrir hana gefa.

Umræðan um hollustu, umhverfismál,
heilbrigði og hreyfingu hefur gjörbreytt
lífstíll fólks hér á landi.“
Mjólka framleiðir á ári hverju úr
2,2 milljónum lítra hrámjólkur eða úr
um það bil 150 til 160 þúsund lítrum
á hverjum mánuði. Á annan tug bænda

framleiðir fyrir fyrirtækið, en á degi
hverjum er unnið úr um það bil 7,000
lítrum í vinnslustöð félagsins og útlit er
fyrir að það magn aukist umtalsvert í
náinni framtíð, nái fyrirætlanir félagsins
fram að ganga.

Hafliði Ragnarsson bakarameistari og Sunna Mírían Sigurðardóttir við konfektgerð.

Aukaefni eru á undanhaldi, segir Hafliði Ragnarsson í Mosfellsbakaríi:

Með fangið fullt. Ólafur Magnússon er framkvæmdastjóri Mjólku.

Góð brauð full
af næringarefnum
Gott úrval handverksbrauða, tertur af öllum stærðum og gerðum,
konfekt unnið úr frábæru hráefni

og svona mætti áfram telja. Vinsældir þessa fara stöðugt vaxandi og það
ætti því ekki að vera undrunarefni að

Mosfellsbakarí hafi slegið í gegn hjá
kröfuhörðum neytendum. Brauða- og
kökumenning landans hefur raunar
verið í mikilli og skemmtilegri þróun
á undanförnum árum, sem ætla má
að haldist í hendur við aukin ferðalög
sem hafa til muna þroskað og dýpkað
alla matarmenningu hér á landi.
„Síðustu árin hefur verið rekinn
mikill áróður gegn öllu brauðmeti,
sem oftast er þó byggður á alröngum
forsendum,“ segir Hafliði Ragnarsson
bakarameistari. „Gagnrýnendur tala
til dæmis um óhóflega notkun á hvítu
hveiti og hverskonar aukaefnum, sem á
sér hins vegar ekki stað í veruleikanum.
Framleiðsla handverksbakaría eru góð
brauð, full af næringarefnum og þróunin er í vaxandi mæli sú að brauðin séu
úr súrdeigi og látin hefa sig yfir langan
tíma, í stað þess að vera fyllt af tilbúnu
gerir svo hefunin taki sem skemmstan
tíma. Ég fullyrði að í dag nota flestir
bakarar ekki aukaefni í brauðin sín –
heldur nota þeir sjávarsalt, hrásykur og
fleiri slík efni sem eru náttúruleg.“
Verslanir Mosfellsbakarís eru tvær.
Hin upprunalega við Háholt í Mosfellsbæ og annað útibú við Háaleitisbraut í Reykjavík, það er í verslunarmiðstöðinni Miðbæ. Í báðum fæst fjölbreytt úrval af brauðum og kökum – og
handgert og heimaunnið konfekt en
Hafliði leggur sérstaka áherslu á framleiðslu þess. Hann nam á sínum tíma
kondidorfræði í Danmörku en bætti
síðan við sig námskeiðum í Belgíu og
Frakklandi þar sem konfektgerð byggist á langri hefð og sögu sem rómuð er
víða, meðal annars hér á landi.
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K ynning
Norðanfiskur í sókn með afurðir í neytendapökkum:

Fiskur er hollur matur
„Áherslur okkar miðaðst við að útbúa
og framleiða fisk í handhægum neytendaumbúðum og eftirspurn eftir
slíku eykst stöðugt. Vitund fólks um
mikilvægi þess að borða fisk reglulega
og fá þannig nauðsynleg næringarefni
verður æ meiri,“ segir Pétur Þorleifsson, framkvæmdstjóri Norðanfisks á
Akranesi.
Norðanfiskur ehf. var stofnaður á
Akureyri árið 2001 í þeim tilgangi að
framleiða fiskafurðir fyrir innanlandsmarkað og í fyllingu tímans var farið út
í framleiðslu fyrir markaði á meginlandi
Evrópu. Félagið sameinaðist fyrir nokkrum árum starfsemi Íslensks-fransks
eldhúss og framleiðslan flutt að norðan
í hina mjög svo fullkomnu aðstöðu sem
byggð var á Skipaskaga. Starfsmenn fyrirtækisins í dag eru um þrjátíu talsins.
„Meðal framleiðsluvara okkar eru
til dæmis plokkfiskur og fiskigratín í
stórum 2,5 kg. pakkningum sem eru
meðal annars ætlaðar fyrir mötuneyti.
Þá erum við einnig með marineraðan
lax og bleikju í lofttæmdum umbúðum,
þar sem hver skammtur er 600 til 800
gr.,“ segir Pétur Þorleifsson. Til skamms
tíma hafi fyrirtækið einkum framleitt þessar hefðbundnu vörur eins og
ýsu, þorsk, saltfisk og brauðaðan fisk í
neytendaumbúðum. Framleiðsla á laxaafurðum, hörpuskel, risarækjum og túnfisksteikum sé hins vegar það nýjasta.
„Fjölmargar rannsóknir sem gerðar
hafa verið staðfesta að inntaka á Omega
3 fitusýrum sé okkur lífsnauðsynleg til
þess að viðhalda heilbrigðri líkamsstarfsemi. Fiskur er tvímælalaust ein sú
hollasta matvara sem völ er á og er fólk
farið að átta sig á þessu í auknum mæli.
Næringarfræðingar mæla með að við
borðum fisk ekki sjaldnar en 3 sinnum
í viku,“ segir Pétur Þorleifsson.

Reykur lax er lostæti

Brauðaður fiskur þykir herramannsmatur.
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Skyr.is Dagmál
– þegar þú ert á ferðinni
Nýjasti meðlimur í Skyr.is fjölskyldunni er Skyr.is Dagmál. Dagmál er gamalt íslenskt orð sem þó er
nútímalegt og vísar í þessu tilviki til
máltíðar sem þú getur borðað daglega. Skyr.is Dagmál fæst með þremur bragðtegundum: epla- og perubragði, hindberja- og vanillubragði

og jarðarberjabragði.
Skyr.is Dagmál er einstaklega hentugt að grípa með sér og snæða milli
mála. Skeið fylgir dósunum þannig
að hægt er að borða það hvar sem er.
Hver dós inniheldur 170 g af skyri.
Eins og allt annað skyr er Skyr.is Dagmál mjög fitusnautt, inniheldur aðeins

Betra kaffi – betra líf
Panama var valið besta kaffiræktarlandið í heiminum 2007. Sjá: www.scaa.org og www.ra.org

0,5 g af fitu í 100 g. Í Dagmáli er ívið
minna magn próteina en í hefðbundnu
Skyr.is og hentar það vel þeim sem vilja
skyr en finnst það helst til þungt vegna
hins háa próteininnihalds. En þrátt
fyrir þetta er próteininnihald Dagmáls
um helmingi hærra en í hefðbundnu
jógúrti og fullnægir ein dós yfir 20%
af dagsþörf fullorðinna fyrir prótein*.
Eins og allt annað Skyr.is inniheldur
Dagmál hin heilsusamlegu mysuprótein sem eru tengd margvíslegum heilnæmum áhrifum, t.d. hvað varðar uppbyggingu vöðva, þyngdarstjórnun og til
eflingar á ónæmiskerfi líkamans.
*M.v. próteinþörf einstaklings sem vegur
70 kg (próteinþörf fullorðinna
einstaklinga 0,8 g/kg líkamsþyngdar/dag).

FLORA Pro.activ

Apakaffið sem er forsæluræktað í 1900 m hæð yfir
sjávarmáli var valið næst besta náttúruræktaða
(ecolocial) kaffið í heiminum 2007 og sjöunda besta
kaffi heims í heildarkeppninni. Fæst í „gourmet“
búðum um allan heim, og nú líka á Íslandi.

Hartmann kaffibóndi hefur verið einn helsti
ráðgjafi Starbucks og Sameinuðu þjóðanna í
áætlun sem miðar að bættum hag fátækra
kaffiríkja. Fæst hjá Starbucks og nú á Íslandi.

Panamakaffið fæst í þessum góðu búðum:

Froskakaffið er verðlaunakaffi sem ræktað er í
forsælu í 1600 m hæð yfir sjávarmáli. Það er 100%
Typica-baunir sem er afbrigði af Arabicabaununum. Froskakaffið er ein af fáum
kaffitegundum á Íslandi í þeim gæðaflokki.

Palo Alto er gæðablanda frá fjórum fremstu
kaffibændum Panama og er eitt mest selda
kaffið í Mið-Ameríku. Fæst einnig á Ítalíu
og í Japan ef þú skyldir eiga leið þar um.

Ps. Kaupum allt kaffið milliliðalaust frá bóndanum.

Þín
verslun
Seljabraut

Fæst einnig hjá þessum góðu kaupmönnum: Krambúðinni, Kjötborg, Aðalkaup Vogum,
Bakaranum á Ísafirði, Samkaup úrvali og KS Sauðárkróki.

Lækkar
kólesteról
umtalsvert

SKERJAVER

Litla búðin með stóra hjartað

Umboðsaðili:
Latino Market ehf.
sími 566-7979

FLORA Pro.activ er viðbit með
viðbættum plöntusterólestrum
sem stuðla með virkum hætti að
lækkun kólesteróls í blóði. Viðbitið kom fyrst á markað árið
2000 og er framleitt af Unilever
Bestfoods í Bretlandi. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á
að þegar plöntusterólar eru notaðir í viðbiti dregur það bæði
úr heildarmagni kólesteróls í
blóði og LDL-kólesteróli. Lækkun heildarmagns kólesteróls og
LDL-kólesteróls í blóði telst vera
mikilvægur þáttur í forvörnum
gegn kransæðasjúkdómum.
Plöntusterólar eru náttúruleg
efni úr plöntum sem koma nú
þegar fyrir í mataræði manna í
litlu magni því þau finnast í hnetum, fræjum og mat sem inniheldur jurtaolíu. Óháðar klínískar
rannsóknir hafa sýnt fram á að
plöntusterólarnir í FLORA Pro.
activ geta dregið úr LDL-kólesteróli um 10-15% að meðaltali á
einungis 3 vikum, þegar tekið er
upp heilsusamlegt mataræði.
FLORA Pro.activ viðbitið er
hugsað fyrir fullorðið fólk, sem vill
stjórna kólesterólmagni með mataræði. Varan er ekki ætluð börnum undir fimm ára aldri, ófrískum
konum né konum með börn á
brjósti. Til að ná sem mestri lækkun á kólesteróli skal neytt þriggja
skammta á hverjum degi ásamt
öðru heilsusamlegu fæði, m.a.
ávöxtum og grænmeti.
www.floraproactiv.co.uk
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K ynning
Kornax færir út
kvíarnar og
býður bökurum
heildstæða þjónustu:

Ferskleikinn er
sérstaða
Kornax ehf. hefur hafið innflutning
á ýmsum lífrænum vörum til baksturs og er hér um að ræða heildstæða
vörulínu til baksturs þannig að þeir
bakarar sem vilja bjóða upp á slíka
vöru geta fengið til þess hráefni og
faglega ráðgjöf hjá Kornax. Mikill áhugi er á þessu meðal bakara en
þannig er Kornax að koma til móts
við vaxandi hóp neytenda sem leggur
áherslu á hollar matarvenjur.
Kornax tók til starfa árið 1987 og er
eina hveitimyllan á Íslandi. Fyrirtækið flytur inn korn til mölunar frá Evrópu og Ameríku og hefur um árabil
séð stærsta hluta iðnaðarins fyrir mjöli.
Kornax framleiðir einnig hveiti og rúgmjöl fyrir neytendamarkað. Einnig
flytur fyrirtækið inn flest þau hjálparefni sem notuð eru til baksturs, til að
mynda konditorivörur, brauðblöndur,
frystiefni, sýra og sykur.
„Ferskleiki er okkar sérstaða,“ segir
Bergþóra Þorkelsdóttir, markaðsstjóri
Kornax. Sömu eigendur eru að því fyrirtæki og Líflandi – og sér Bergþóra um
markaðsmálin á báðum bæjum. „Þar
sem Kornax rekur hveitimyllu getum
við tryggt freskleika og gæði. Það líða
sjaldan meira en fjórir sólarhringar frá
því hveitið er malað þar til það er komið
í hendur notenda eða í hillur verslana.
Þá höfum við einnig verið að auka hlut
okkar í innflutningi á frystivöru þ.e.
vöru sem er forunnin og síðan stungið
stutta stund í ofninn. Fólk hefur sífellt
minni tíma til matargerðar og því er
mikil eftirspurn eftir slíkri framleiðslu.
Við erum að svara því kalli með þessum
innflutningi.“

Bakaríið við brúna sigraði í keppninni um brauð ársins sem efnt var til í tilefni af 20 ára
afmæli Kornax. Andrés Magnússon tók við verðlaununum.

Þá innbyrðir þú 136 grömm af sykri á dag, en aðeins 1 gramm af hollum
og góðum harðfiski eða bitafiski*

Omega 3 fitusýrur
Engin
rotvarnarefni

Steinefni

Kaloríusnautt

Frostþurrkað

Náttúrulegt Prótín

Gullfiskur

Nýbakað og ilmandi.

Gæðafiskur
Fæst í 10-11,
Hagkaup og
Skeljungsbúðunum

*Miðað við innflutning á sykri árið 2005 og áætlaða heildarsölu á harðfiski á Íslandi á ársgrundvelli.

ESSEMM

Fæst í Bónus
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Kynni ng
Móðir náttúra tilefnt til Fjöreggsins:

Vitund fyrir hollustu
er sífellt meiri
Einn þeirra fimm aðila sem Matvæla- og næringarfræðafélags Íslands
tilnefnir þetta árið til að hljóta Fjöreggið svonefnda er Móðir náttúra fyrir framleiðslu næringarríkra og hollra
grænmetisrétta. „Starfsemin hefur
verið í jöfnum stíganda alveg frá því
við fórum af stað. Áður en við eiginmaður minn, Karl Eiríksson, byrjuðum vann ég við matseld á leikskóla
og skynjaði þar þörfina á fyrirtæki
sem framleiddi tilbúna holla rétta úr
jurtaríkinu. Við létum því til skarar
skríða og hófum starfsemi í árslok
2003 og fengum góðar viðtökur strax
á fyrsta degi,“ segir Valentína Björnsdóttir framkvæmdastjóri.
Grænmetisbuff og grænmetislasagne
voru fyrstu vörurnar sem komu á markað frá Móðir náttúru. Í dag eru vörunúmerin orðin tuttugu talsins. „Við
mörkuðum strax þá stefnu að kaupa
íslenskt hráefni í eins ríkum mæli og
mögulegt væri. Við fáum lífrænt banka-

bygg ræktað af Eymundi Magnússyni
bónda í Vallanesi á Héraði og gulrætur,
brokkólí og kartöflur frá öðrum innlendum framleiðendum. Nú taka menn
hráefni upp fram eftir öllu hausti og það
er ekki langur tími í árinu sem ekki er
hægt að fá nýtt íslenskt grænmeti,” segir
Valentína.
Mjór er mikils vísir segir máltækið
og þegar Móðir náttúra hóf starfsemi
var algengt að fyrirtækið fengi pantanir
upp á kannski sextíu grænmetisbuff.
„Okkur fannst það óskaplega góður árangur og dönsuðum stríðsdans þegar
slíkar pantanir bárust. Í dag erum við
hins vegar að selja um sextíu þúsund
buff í hverjum mánuði. Framleiðslan
hefur því margfaldast og vitund almennings fyrir hollustu er sífellt meiri.
Í því felast okkar viðskiptatækifæri.“
Yfirskrift Matvæladagsins er að þessu
sinni er Hverjir bera ábyrgð á fæðuvali þjóðarinnar? Þekking á matvælum,
upplýsingar og val? Spurning þessi er

stór og áleitin en að sama skapi áhugaverð, að mati Valentínu sem segir matvælaframleiðendur og kaupmenn ráða
miklu um mataræði landans. „Ábyrgð
framleiðenda er mikil og framboð á tilbúnum réttum hefur verið einsleitt, þó
þetta hafi lagast á undanförnum árum
enda eru kröfur neytenda miklu meiri
nú en var fyrir fáum árum,“ segir framkvæmdastjórinn.
Sem fyrr segir framleiðir Móðir náttúra í dag um tuttugu vörunúmer. Fyrr
á þessu ári kom fyrirtækið á markað
með þrjá nýja rétti í neytendaumbúðum: Gado gado, það er smjörbaunir
í hnetu-, kókos- og engifersósu, chilipottrétt, sem er sojakjöt í mexíkósósu,
og linsubolognese sem er klassískur
ítalskur réttur Á næstunni koma svo
á markað tveir réttir til viðbótar: sojakjöt og grænmeti í indverskri sósu og
tælenskur karrýréttur með sojakjöti og
grænmeti. Einnig er væntanleg kókospiparsósa.

Fullt hús matar! Valentína Björnsdóttir, fyrir miðju á myndinni, með þeim Brynjari Loftssyni og Vigdísi Gígju Ingimundardóttur með indverskar pönnukökur.
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Kynni ng
Vitund fyrir lífrænni hollustu eykst:

Næringarefnin sem við þurfum
„Neysluvenjur almennings hafa tekið miklum og ánægjulegum breytingum á undanförnum árum. Fólk
verður sér sífellt betur meðvitaðra
um hollan mat og að hver máltíð þarf
að vera rétt saman sett af þeim næringarefnum sem við öll þurfum. Við
verðum hvert og eitt að axla ábyrgð
á eigin heilsu og haga lífi okkar samkvæmt því,“ segir Helga Mogensen
hjá Maður lifandi sem er með verslanir í Borgartúni og Hæðarsmára í
Kópavogi.
„Hér er boðið er upp á gott úrval af
hollri matvöru, tilbúnum heilsuréttum
og bætiefnum. Við erum til dæmis með
ýmiskonar grænmetisrétti og kornmat
og á miðvikudögum þegar við erum
með kjúklingaréttina á boðstólum er
röð út úr dyrum. Það er mikil aukning
í neyslu og innkaupum á lífrænum matvælum hjá öllum aldurshópum,“ segir
Helga. Hugmyndafræði Manns lifandi
byggir, að sögn Helgu, á breytingum

ingar og fræðslu, þrátt fyrir að margir
lifi í þeim sorglega blekkingarheimi
að brasaður matur eða skyndifæði úr
lágvöruvöruverðsverslunum sé hollt og
gott. Æ fleiri gera sér þó grein fyrir því
að til dæmis MSG kryddið er slæmt og
sömuleiðis gervisykurinn. Það er ekki
að ástæðulausu að framleiðendur taka æ

oftar fram að vörur þeirra innihaldi ekki
þessi efni. Því gleður það mig mikið að
finna til dæmis hvað ungu mæðurnar,
sem eru innkaupastjórar heimilanna,
þekkja vel hvaða mat og aukaefni beri
að forðast. Það vekur með mér bjartsýni
um neyslumenningu þjóðarinnar að
fólk setji hollustuna í fyrsta sæti.“

„Mikil aukning í neyslu og innkaupum á lífrænum matvælum hjá öllum aldurshópum,“
segir Helga Mogensen hjá Maður lifandi.

sem orðið hafa í samfélaginu síðustu ár
– sem tengjast aukinni áherslu á bætta
heilsu, aukinni tíðni lífstílssjúkdóma og
ofnæmis, lengri vinnutíma og álags og
aukinni þörf fyrir að geta matreitt fljótt
og auðveldlega heilsusamlegan mat fyrir alla fjölskylduna á sanngjörnu verði.

Því er sérstök áhersla lögð á framleiðslu
tilbúinna rétta sem viðskiptavinir geta
tekið mér sér heim eða borðað á staðnum.
„Mér finnst ánægjulegt að finna hve
vitund fyrir hollum mat hefur aukist
mikið síðustu árin. Fólk vill upplýs-

VST býður sérhæfða rágjöf um öryggi á vinnustöðum:

Ávinningur af öryggi
Mikil vakning hefur orðið í öryggis- og vinnuverndarmálum á síðustu
misserum, enda leiða rannsóknir í ljós
að öryggi og heilbrigði starfsmanna
sé ein mikilvægasta forsenda fyrir
velgengni fyrirtækja. Skráð vinnuslys
eru um 20% allra slysa sem verða hér
á landi. Það eru álíka mörg slys og
verða í umferðinni á hverju ári og því
eru verulegir hagsmunir í húfi fyrir
jafnt starfsfólk, atvinnurekendur sem
og þjóðfélagið í heild.
Rannsóknir hafa sýnt að auk þess að
draga úr vinnuslysum, atvinnusjúkdómum og framleiðslutruflunum, þá getur
góð öryggis- og heilbrigðisstjórnun aukið ánægju og afköst starfsfólks. Valgerður
Ásta Guðmundsdóttir matvælafræðingur hefur um nokkurt skeið sérhæft sig í
ráðgjöf á þessu sviði hjá VST, Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen. Hún segir
fjárhæðirnar í þessu sambandi verulegar.
„Fjarvistir vegna veikinda og slysa
námu á árinu 2005 samkvæmt upplýsingum frá Samtökum atvinnulífsins
um 4,3% af heildarvinnustundum og
út frá því má áætla að þessi kostnaður
fyrirtækja og stofnana nemi um 25
milljörðum króna. Þá hefur ekki verið
tekið tillit til kostnaðar vegna afleysingafólks og framleiðslutaps eða vegna
greiðslna úr sjúkrasjóðum, Tryggingastofnun eða lífeyrissjóðum. Síðast

en ekki síst, hefur starfsmannavelta umfram æskileg mörk verulegan kostnað í
för með sér og erum við þar að horfa til
þátta eins og minni framleiðni og aukins
þjálfunarkostnaðar. Það er því óhætt að
fullyrða að öryggi og heilbrigði á vinnustað standi fyrir góða fjárfestingu.“
Í lögum og reglugerðum er þeim
lágmarks kröfum í vinnuvernd lýst sem
uppfylla þarf. Það er svo hvers og eins að
meta þörfina umfram þær. Auk sérhæfðrar ráðgjafar, hefur Valgerður Ásta, ásamt
starfsfélögum sínum, haldið athyglisverð námskeið á vegum VST um gerð
áhættumats fyrir vinnustaði. Auk þess

sem þar er farið skipulega í hvað lög og
reglur skipi fyrir um, er fjallað m.a. um
greiningu áhættuþátta, forvarnir, úrbætur og eftirlit.
„Þegar búið er að kenna hvernig
áhættuþættirnir eru greindir og metnir er
fjallað um hugsanlegar forvarnir og hvort
nauðsynlegt sé að framkvæma frekari úrbætur til að tryggja öryggi starfsmanna,“
segir Valgerður Ásta. „Jafnframt leggjum
við áherslu á námskeiðunum á að sýna
fram á hvernig halda megi þessu mikilvæga starfi lifandi, því þessari vinnu
lýkur í raun aldrei, heldur þarf að vera í
stöðugri endurskoðun.“

100% hreinn ávaxtasmoothie
engin rotvarnarefni, engin
aukaefni
engin viðbættur sykur
250 ml smoothiepack® = 1 af 5
ráðlögðum skömmtum af
ávöxtum og grænmeti á dag
100% hrein samviska
250 ml og 1 líters fernur
Verðlaunavara - sjá nánar á:

www.thebigj.com
smoothiepack® fæst í þremur frábærum bragðtegundum:
ɿ Mangó og appelsína (36% maukað mangó) ɿ Hindber og banani (42% maukuð hindber) ɿ Ananas og lime

arka, sími 5626222
„Það er því óhætt að fullyrða að öryggi og
heilbrigði á vinnustað standi fyrir góða
fjárfestingu,“ segir Valgerður Ásta Guðmundsdóttir hjá VST.

