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er mannsins megin
Matvæladagur MNÍ 2008:

Fjöreggið
afhent í Iðnó á fimmtudag

Matvæladagur MNÍ
er fimmtudaginn 16. október n.k.
Haldin verður ráðstefna í Iðnó og er
yfirskrift dagsins Íslenskar matarhefðir
og héraðskrásir. Upplýsingar um
ráðstefnuna er að finna í blaðinu. Þar
Matvæladagur MNÍ er föstudagurinn 20. október n.k. Haldin
verður afhent Fjöregg MNÍ fyrir lofsvert
verður ráðstefna um framtíðarþróun matvælaiðnaðarins á
framtak
á matvælanæringarsviði.
Hótel
Loftleiðum
í Reykjavík. og
Meðal
fyrirlesara er Tim Lang,
Samtök
iðnaðarins
prófessor við City University í London.gefa
Hann mun fjalla um
verðlaunagripinn
sem
veittur
hefur
hollustustefnu og ábyrgð matvælaiðnaðarins.
Upplýsingar
verið
frá 1993.
um ráðstefnuna
er að árlega
finna í blaðinu.
Á ráðstefnunni verður

Matvæladagur MNÍ 2006

afhent Fjöregg MNÍ fyrir lofsvert framtak á matvælasviði.
Dómnefnd hefur verið að störfum og metið fjölda tilnefninga. Fimm aðilar hafa verið tilnefndir til Fjöreggs MNÍ 2006
og má sjá fulltrúa þeirra á myndinni að neðan. Samtök iðnaðarins gefa verðlaunagripinn en hann hefur verið veittur
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 2008

Íslenskar matarhefðir og héraðskrásir
Matvæladagur Matvæla- og næringarfræðafélags Íslands (MNÍ) verður haldinn í 16. skipti hinn 16. október næstkomandi. Yfirskrift Matvæladagsins er Íslenskar matarhefðir og
héraðskrásir. Þar verður meðal annars fjallað um vöruþróun og notkun íslenskra hráefna í matvæli, staðbundin einkenni matvæla, matvælatengda ferðamennsku og séríslenskar
hefðir.  Þá mun Richard Tellström frá Örebroháskóla fjalla um gildi þjóðlegs og staðbundins matar og matarhefða, með áherslu á Norðurlöndin.

Staður: Iðnó, Reykjavík
Tími:

Fimmtudagur 16. október kl. 12:30-17:00
Fundarstjóri: Gísli Einarsson fréttamaður

12:30

Skráning

13:00

Ávarp formanns

Guðrún E. Gunnarsdóttir, formaður MNÍ

Setning

Einar K. Guðfinnsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra

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

Afhending Fjöreggs

Jón Steindór Valdimarsson, Samtökum iðnaðarins

Vefsíða MNÍ: www.mni.is

13:30

Upprunalegar og tilbúnar matarhefðir – Héraðstenging,
raunveruleikaflótti og nautn í matvælaþróun samtímans
Authentic food vs. invented food traditions – Locality,
escapism and hedonism as a contemporary food identity

Richard Tellström, Örebro Háskóli

Stjórn MNÍ 2008-2009: Guðrún E. Gunnarsdóttir formaður, Ragnheiður
Héðinsdóttir varaformaður, Sigríður Ásta Guðjónsdóttir gjaldkeri, Sigríður
Dröfn Jónsdóttir ritari og Bertha Ársælsdóttir meðstjórnandi. Varamenn eru
Sesselja María Sveinsdóttir og Valgerður Ásta Guðmundsdóttir.

14:20

Steikt roð og súrir sporðar.  Héraðskrásir- arfur okkar

Guðrún Hallgrímsdóttir, Matur-Saga-Menning

14:45

Kaffihlé

15:15

Hvað telst íslenskur matur?

Nanna Rögnvaldardóttir ritstjóri

15:40

Vöruþróun úr staðbundnum matvælum

Guðmundur H. Gunnarsson, Matís ohf.

16:05

Matartengd ferðaþjónusta - Spennandi sóknarfæri

Soffía M. Gústafsdóttir, ráðgjafi

16:30

Samantekt og ráðstefnuslit

Starfsemi:  Markmið félagsins er að sameina matvælafræðinga, næringarfræðinga, næringarráðgjafa, næringarrekstarfræðinga og aðra með háskólapróf í
skyldum greinum í eitt félag. Einnig að stuðla að þróun í matvælafyrirtækjum
og efla samstarf við þau, stuðla að aukinni menntun og eflingu vísindalegra
rannsókna á sviði matvæla- og næringarfræða, vinna að umbótum í manneldismálum þjóðarinnar og leitast við að hafa áhrif á löggjöf varðandi starfssvið félagsmanna. Félagið leitast við að kynna matvæla- og næringarfræði fyrir almenningi og efla almenna þekkingu á matvælum og næringu m.a. með því að
halda úti öflugri heimasíðu með fréttum og upplýsingum um matvæli og næringu og með fræðsluerindum í samvinnu við matvælahóp Stjórnvísi.

Almennt þátttökugjald: 3500 kr. Nemendur: 2000 kr. (Innifalin ráðstefnugögn, kaffi og meðlæti.)
Skráning þátttöku er á heimasíðu MNÍ: www.mni.is

Félagið stendur árlega fyrir Matvæladegi, ráðstefnu um málefni matvæla og
næringar.
Fjöregg MNÍ eru verðlaun sem veitt eru á Matvæladegi MNÍ fyrir lofsvert
framtak á matvæla- og næringarsviði. „Fjöreggið“, sem er íslenskt glerlistaverk,
er veitt með stuðningi frá Samtökum iðnaðarins.
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
Ritnefnd: Jónína Stefánsdóttir, Ásmundur E. Þorkelsson (ábm.),
Guðjón Gunnarsson , Zulema Sullca Porta.
Forsíðumynd: Sesselja María Sveinsdóttir
Umsjón og umbrot: Athygli ehf.
Auglýsingar: Augljós miðlun ehf.
Prentun: Landsprent ehf.
Dreifing: Dreift til allra áskrifenda Morgunblaðsins,
þriðjudaginn 14. október 2008.

Matvæladagur MNÍ hefur verið haldinn árlega frá árinu 1993. Þessi mynd er tekin á deginum 2007.		

Mynd Sesselja M. Sveinsdóttir.

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

Formannspistill

Ætla Íslendingar að halda áfram að framleiða matvæli?
Neytendur verða að geta treyst því að matvaran sem þeir eru að kaupa
sé örugg til neyslu. Varan þarf líka að vera bragðgóð, í handhægum
umbúðum, úr fersku hráefni, merkt með greinagóðum upplýsingum
um innihald og næringargildi, auk þess sem hún þarf að falla að ráðleggingum um hollt mataræði. Ekki sakar heldur að varan geymist vel
án þess þó að hún innihaldi mikið af rotvarnarefnum. Kröfur neytandans til matvælaiðnaðarins eru miklar en ekki er alltaf jafn auðvelt
að verða við þeim kröfum. Matvælafræðingum er m.a. ætlað að leysa
úr hinum ýmsu tæknilegu vandamálum sem upp koma við framleiðslu matvæla. Mikill áhugi var á faginu þegar námið var sett á stofn
fyrir rúmum 30 árum en síðan hefur áhuginn dvínað og nú er svo
komið að einungis 2 nýnemar innrituðust í matvælafræði í Háskóla
Íslands síðastliðið haust. Áhugi á matvælaiðngreinum s.s. bakaraiðn
og kjötiðn hefur sömuleiðis dregist saman. Á milli 20 og 30 manns
stunda nú nám í hvorri iðngrein en voru helmingi fleiri fyrir um 10
árum síðan. Matreiðslumönnum hefur hins vegar tekist að halda sínu
fagi á lofti. Áhugi á næringarfræði og lýðheilsu hefur sömuleiðis aukist. Þannig eru til dæmis 30 nýnemar skráðir í næringarfræði við HÍ
sem vissulega er mikið gleðiefni.
Tæknilegar úrlausnir krefjast þekkingar
En það er ekki nóg að setja kröfur um hvernig maturinn á að vera
samsettur og vita hvað er „hollt“ og hvað er „ekki hollt“ það þarf
einnig að vera til staðar þekking til að framleiða matvæli sem uppfylla
þessar kröfur. Að minnka salt í mat er til dæmis ekki alltaf eins einfalt
og það hljómar. Salt hefur rotverjandi áhrif þannig að þegar saltið er
minnkað gæti geymsluþol vörunnar styst. Einnig hefur salt t.d. áhrif á
áferð og bragð brauða þannig að þegar saltið er tekið út getur brauðið
orðið klístrað og vatnskennt á bragðið. Ýmis vandamál geta einnig
tengst því að minnka fitu í vörum eða að nota olíu í stað harðrar fitu
og svo má lengi telja.
Fréttir um matarsýkingar eru ekki óalgengar
En það er fleira en tæknileg vandamál sem þarf að leysa við framleiðslu á matvælum. Úr fjölmiðlum fáum við ósjaldan fréttir um matarsýkingar sem upp koma bæði hérlendis og erlendis. Nýlega bárust

Stjórn MNÍ: Sigríður Dröfn Jónsdóttir, Berhta María Ársælsdóttir, Sigríður Ásta Guðjónsdóttir, Guðrún E. Gunnarsdóttir, Ragnheiður Héðinsdóttir.
Mynd Sesselja M. Sveinsdóttir.

slíkar fréttir frá Kanada og ekki er langt síðan fjöldi fólks veiktist í
Noregi eftir neyslu á spægipylsu sem menguð var með E. coli bakteríum. Enginn getur hugsað þá hugsun til enda að lenda í því að matvaran, sem þeir eru að framleiða, valdi sýkingum eða jafnvel dauða.
Framleiðsluferlar verða sífellt flóknari og dreifingaleiðir lengri. Örveruþekking og skilningur á því hvernig hægt er að varast slíkar sýkingar verður því sífellt mikilvægari á öllum stigum framleiðslu og
dreifingar.
Ferðamanna- og sælkeraeyjan Ísland
Ísland er auglýst sem paradís ferðamannsins enda hefur náttúra landsins upp á svo margt að bjóða sem ekki er að finna í öðrum löndum.
Maturinn þótti hins vegar ekki upp á marga fiska en á því hefur orðið
mikil breyting á síðustu árum. Fjöldi frábærra veitingahúsa hefur

sprottið upp og nú þykja Íslendingar síður en svo eftirbátar annarra
þjóða í matreiðslu. Allra síðustu ár hefur einnig orðið vakning í sambandi við svæðisbundinn mat og ferðamennsku. Mikilvægt er að hlúa
vel að þeirri uppbyggingu, kynda undir hugmyndum heimamanna og
leggja til þá fagþekkingu sem þarf til að við getum með stolti boðið
upp á þjóðlegar krásir í tengslum við spennandi útivistar- og menningarferðir.
Að ofansögðu má vera ljóst að matvælaiðnaður á Íslandi þarf á háskóla- tækni- og iðnmenntuðu fólki að halda. Fækkun í þessum stéttum er því verulegt áhyggjuefni fyrir matvælaframleiðendur og íslenska
neytendur.
f.h. stjórnar MNÍ,
Guðrún E. Gunnarsdóttir formaður.
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Þökkum frábærar
viðtökur
Viðtökur við KEA skyrdrykknum fóru fram úr björtustu vonum.
Við biðjumst velvirðingar á því að KEA skyrdrykkur hefur ekki verið fáanlegur
í sumum verslunum undanfarið. Ástæðan er sú að sala á drykknum var svo gríðarlega mikil
að við gátum ekki annað eftirspurn. Unnið er hörðum höndum að því að framleiða nægjanlegt
magn og má búast við nýrri sendingu innan skamms.

KE A skyrdrykkur

f y rir heil b rig ð an líf sstíl
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Fjöregg MNÍ 2008
Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands hefur veitt Fjöreggið árlega síðan 1993 með stuðningi frá Samtökum
iðnaðarins. Fjöreggið er íslenskt glerlistaverk sem veitt er fyrir lofsvert
framtak á matvæla- og næringarsviði.
Verðlaunahafi er valinn af fimm
manna dómnefnd sem er að þessu
sinni skipuð matvælafræðingunum
Ragnheiði Héðinsdóttur, Guðrúnu
Gunnarsdóttur og Iðunni Geirsdóttur, Ragnheiði Guðjónsdóttur næringarfræðingi og Kolbrúnu Björnsdóttur
útvarpskonu. Félaginu barst fjöldi
ábendinga um verðuga verðlaunahafa, en sex aðilar komust í gegnum
forval dómnefndar. Þeir eru:
Friðrik V.
Á veitingahúsinu Friðrik V. á Akureyri
hefur verið unnið öflugt starf við að
kynna matvæli úr héraðinu. Þannig hefur þjóðlegum hefðum verið haldið á
lofti. Með vinnu sinni, áhuga og elju
hefur Friðrik V Karlsson smitað aðra og
haft meiri áhrif en flestir aðrir við að
sýna þá möguleika sem felast í notkun á
afurðum héraða.
Fiskidagurinn mikli
Fiskidagurinn mikli hefur tengt saman
ferðaiðnaðinn og íslenskar matarhefðir.
Fiskidagurinn mikli gegnir hlutverki við
að gera ímynd fisksins jákvæðari og
vekja ungt fólk til umhugsunar um fiskneyslu.
Matur, saga og menning
Félagið er landsfélag áhugafólks um mat
og matarmenningu og er hlutverk þess
að efla þekkingu á íslenskum mat og
vekja áhuga á þeim menningararfi sem
felst í matarhefðum og matargerð. Félagið hefur staðið fyrir fræðslufundum
og uppákomum af ýmsu tagi og kynnt
þætti í sögu mataræðis á Íslandi, matargerð, hráefni eða vinnslu.
Ávaxtabíllinn
Þar er unnið frumkvöðlastarf sem eykur
aðgengi fólks að ávöxtum og hvetur til
ávaxtaneyslu í dagsins önn. Akandi
áminning um vítamínsprautuna sem

Dómnefnd fjöreggs MNÍ 2008: Guðrún Gunnarsdóttir, Ragnheiður Héðinsdóttir, Ragnheiður Guðjónsdóttir og Kolbrún Björnsdóttir. Á myndina vantar Iðunni Geirsdóttur.
Ljósmynd: Ásmundur E. Þorkelsson.

ávextir eru. Ávaxtabíllinn hefur breytt
neyslumynstri á kaffistofum fyrirtækja
og stofnana.

Hollt og gott í hádeginu
Hollt í hádeginu hefur í nokkur ár séð
um matseld í skólum nokkurra bæjarfélaga með góðum árangri. Mikið er lagt
uppúr fjölbreytni í gerð matseðla og
samsetningu máltíða samkvæmt ráðleggingum Lýðheilsustöðvar. Einungis
er notað fyrsta flokks hráefni og birgjar
vandlega valdir.
Myllan
Samkvæmt heilsustefnu Myllunnar frá
árinu 2006 hefur fyrirtækið meðal annars að markmiði að auka úrval og fjölbreytni í trefjaríkum brauðvörum. Með
trefjaríkum vörunýjungum og öflugri
markaðssetningu stuðlar Myllan að aukinni trefjaneyslu Íslendinga og hvetur
aðra brauðframleiðendur til að feta í
sömu spor.

Áslaug Traustadóttir, handhafi Fjöreggsins 2007 ásamt Guðlaugi Þór Þórðarsyni heilbrigðisráðherra.
           Ljósmynd: Sesselja María Sveinsdóttir.

Fjöreggið.          Ljósmynd: Sesselja María Sveinsdóttir.

Tilkynnt verður hver hlýtur Fjöregg
MNÍ 2008 við setningu matvæladags
Matvæla- og næringarfræðafélags Íslands

afhenda Fjöreggið. Yfirskrift matvæladagsins er að þessu sinni „Íslenskar matarhefðir og héraðskrásir“.

í Iðnó þann 16. október næstkomandi
og mun Jón Steindór Valdimarsson,
framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins

Alþjóðlegur dagur fæðunnar 2008 – Fæðuöryggi heimsins

Áskoranir loftlagsbreytinga og lífræns eldsneytis
Matvæla- og landbúnaðarstofnun
Sameinuðu þjóðanna (FAO) hefur á
hverju ári frá 1981 haldið alþjóðlegan dag fæðunnar. Dagurinn er 16.
október sem jafnframt er stofndagur
FAO 1945. Markmiðið með degi
fæðunnar er m.a. að vekja athygli á
landbúnaðarframleiðslu, auka samvinnu og tækniþekkingu í þróunarlöndunum og vekja athygli á hungri
í heiminum.
Í ár er þema dagsins „Fæðuöryggi
heimsins: Áskoranir loftlagsbreytinga
og lífræns eldsneytis“. Loftlagsbreytingar hafa áhrif á alla. En þeir sem
verst fara út úr þeim eru hinar hundruð milljóna smábænda, fiskimanna og
fólks sem byggir afkomu sína á skógarnytjum. Það er varnarlítið og býr við
óöruggt fæðuframboð. Loftslagsbreytingar hafa áhrif á aðgengi að landi og
vatni, líffræðilegan fjölbreytileika og
verð á matvælum. Hin aukna eftirspurn eftir lífrænu eldsneyti framleiddu
úr maís, sojabaunum eða annari uppskeru hefur einnig áhrif á hina fátæku,
því það á þátt í hækkun matvælaverðs í
heiminum.
Alþjóðadagur fæðunnar er tækifæri
til að vekja athygli á erfiðleikum þeirra
862 milljóna manna sem búa við
hungur í heiminum. Flestir þeirra búa
í dreifbýli og hafa viðurværi af land-

búnaði. FAO hefur haft það að markmiði að draga úr fjölda vannærðra um
helming fyrir 2015, þetta markmið er
þegar í hættu. Hnattræn hlýnun og sú
gríðarlega aukning sem hefur orðið á
framleiðslu lífræns eldsneytis úr akuryrkju mun stuðla að fjölgun vannærðra
í heiminum á næstu áratugum.
Ein af afleiðingum loftslagsbreytinga er að bændur munu þurfa að búa
við óútreiknanlegar vatnsbirgðir og
aukna tíðni þurrka og flóða. Þau landsvæði sem munu koma einna verst út
úr þessum breytingum verða lönd í
Afríku, sunnan Sahara, stór hluti Suður-Ameríku og Asíu. Á hálfþurrum
svæðum verða þurrkatímar lengri og
hættan á uppskerubresti eykst. Íbúar
þessara svæða munu flytja þegar þeir
geta ekki lengur reitt sig á stöðuga
uppskeru.
Loftlagsbreytingar munu einnig
hafa þau áhrif að sjávaryfirborð hækkar
og líklega þvinga mörg samfélög á láglendum strandsvæðum og við árósa í
þróunarlöndunum að flytja á landsvæði
sem eru hærra yfir sjávarmáli.
Áhrif loftlagsbreytinga á þá sem
byggja allt sitt á fiskveiðum eða fiskeldi
mun koma fram í auknum framleiðsluog markaðskostnaði, rýrnandi útflutningi og kaupmætti og vaxandi hættu
vegna óveðra. Lítil veiðimannasamfé-

Alþjóðadagur fæðunnar er tækifæri til að vekja athygli á erfiðleikum þeirra 862 milljóna manna sem búa við hungur í heiminum.
Ljósmynd: © FAO/Giulio Napolitano.

lög munu víða lenda í erfiðleikum. Á
móti kemur að aðstæður fyrir fiskeldi
geta batnað. Framleiðslan mun aukast
á heitum svæðum og hægt verður að
rækta ýmsar tegundir á svæðum þar

sem það hefur ekki verið hægt hingað
til. Tækifærin til ræktunar munu því
aukast víða, en sérstaklega þá á hitabeltissvæðum, eins og Afríku og Suður-Ameríku.

Þeir sem vilja kynna sér betur starfsemi FAO og efni fæðudagsins er bent
á heimasíðu FAO, www.fao.org.  gg
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Slow Food

Hreyfing til verndunar matarhefðum
Guðmundur Guðmundsson matvælafræðingur er áhugamaður um íslenskar matarhefðir. Hann er meðlimur í
Slow Food og var spurður út í þann
félagsskap. Hann var fyrst spurður
hvað væri Slow Food:
„Slow Food er alþjóðleg hreyfing um
matarmenningu sem var stofnuð á Ítalíu
fyrir rúmum tuttugu árum. Hreyfingin
berst fyrir verndun matarhefða en gegn
einhæfni og flatneskju. Eins og nafnið
gefur til kynna er Slow Food andsvar
við hugmyndafræði og framleiðsluháttum skyndibitans sem kallast „fast food“
á ensku.“
Hvert er skipulag samtakanna?
„Slow Food eru samtök sjálfboðaliða
og hver sem er getur orðið félagi. Félagsmenn eru í dag rúmlega 85.000 í
800 lands- og landshlutafélögum. Höfuðstöðvar Slow Food eru í borginni Bra
á Norður-Ítalíu. Reksturinn er fjármagnaður með félagsgjöldum og frjálsum framlögum en einnig hafa ríki og
sveitarfélög á Ítalíu styrkt samtökin.“
Í hverju felst starfsemi Slow Food?
„Starfsemi Slow Food má skipta í
þrennt. Í fyrsta lagi leggja samtökin
mikla áherslu á að upplýsa neytendur
um það hvernig matur er framleiddur
og hvaða áhrif hann hefur á umhverfið.
Í öðru lagi vinnur Slow Food að verndun matarhefða og þjóðlegra matvæla. Í
þriðja lagi vinna samtökin að því að
koma á samskiptum milli allra sem hafa
hag af heilbrigðri matvælaframleiðslu,
hvort sem það eru smábændur í þriðja
heiminum eða neytendur á Vesturlöndum.“
Á hvern hátt eru neytendur upplýstir?
„Samtökin gefa út bækur og skipuleggja ráðstefnur og námskeið út um
allan heim. Markmiðið er að gera neytendur og framleiðendur samábyrga fyrir
því að matvæli séu framleidd á sanngjarnan og umhverfisvænan máta. Til
þess að efla menntun ungs fólks hafa
samtökin stofnað háskóla í matargerðarlist og matarmenningu.“
Hvernig vinnur Slow Food að verndun matarhefða?
„Til þess að vernda matarhefðir og
fjölbreytni heldur Slow Food ítarlega
skrá yfir matvörur, hráefni, dýrakyn og
plöntur sem eru í útrýmingarhættu.
Þetta verkefni kallast Bragðörkin og er
þar vísað til arkarinnar hans Nóa. Félagsmenn geta sent Slow Food umsóknir um skráningu á tilteknum matvörum
eða hráefnum á Bragðörkina.“
Hvernig er unnið að því að tengja
saman Vesturlönd og þriðja heiminn?
„Í nánum tengslum við Slow Food
starfa samtökin Terra Madre eða Móðir
Jörð. Terra Madre eru regnhlífarsamtök
þar sem skapast hefur umræðuvettvangur fyrir smáframleiðendur, starfsfólk í
matvælaframleiðslu, matreiðslumenn og

vísindamenn. Oft eiga íbúar þróunarlanda ekki kost á því að taka þátt í starfi
af þessu tagi en sú er ekki raunin í Terra
Madre. Slow Food styrkir mörg þúsund
manns frá þriðja heiminum til þátttöku
í starfi Terra Madre.“
Er Slow Food með einhverja starfsemi
á Íslandi?
„Íslensk deild í Slow Food var stofnuð árið 2005. Hún hefur haldið fræðslufundi og unnið að skráningu íslenskra
afurða á Bragðörkina. Nú þegar hefur
íslensku geitinni og skyrinu verið kippt
um borð.“
Hvers vegna ert þú félagi í Slow Food?
„Ég er félagsmaður í Slow Food
vegna þess að samtökin vinna skipulega
að því að bjarga menningarverðmætum
sem felast í sérkennilegum mat og matarhefðum. Skyndibitinn hefur farið eins
og logi yfir akur síðustu áratugi. Í krafti
stærðarinnar útrýmir hann annarri
framleiðslu. Um leið hverfa sérkennin
því allt miðast við lægsta samnefnarann.
Maturinn er að sönnu ódýr en bragðdaufur og einsleitur. Skammtarnir eru
gjarnan risastórir sem skilar sér aftur í
útblásnum neytendum. Skyndibitans er
neytt á hlaupum, oft beint upp úr umbúðunum. Borðsiðirnir hverfa. Skyndibitinn hefur klippt á tengslin milli
neyslu og brennslu. Það sést vel ef farið
er í bíó. Þar rogast fólk inn í sali með
risaskammta af poppi og gosi til þess
eins að hlamma sér ofan í hægindastól.“

Hvað finnst þér um íslenskar matarhefðir?
„Það er forvitnilegt að hugleiða
hvernig matarhefðir mótast af þáttum
eins og umhverfi, menningu og tæknikunnáttu. Aðstæður á Íslandi voru frábrugðnar aðstæðum annars staðar á
Vesturlöndum sem skilaði sér í merkilegri og sérstæðri matarhefð. Þessi matarhefð á því miður undir högg að sækja.
Geymsluaðferðir eins og kæsing og súrsun í skyrmysu finnast hvergi nema hér.
Að sjálfsögðu er það í okkar verkahring
að vernda þessa matarhefð.“
Hvað með framtíðina?
„Sem betur fer er ekki eintómt svartnætti framundan. Víða er mikill áhugi á
matarhefðum og umhverfisvernd. Veitingamenn hafa sumir hverjir tekið til
sinna ráða því auðvitað vilja almennileg
veitingahús bjóða upp á almennilegan
mat. Þar fer fremstur meðal jafningja
Friðrik V. sem rekur öflugan veitingastað á Akureyri. Og sjoppurnar hafa líka
breyst. Matseðlarnir eru fjölbreyttari en
þeir voru fyrir nokkrum árum. Um daginn borðaði ég á tveimur söluskálum við
hringveginn. Annar bauð upp á síld og
rúgbrauð en hinn upp á kjötsúpu.
Hvorttveggja var fyrirtak. Íslenskir matvælaframleiðendur eiga hér sóknarfæri
sem þeir ættu hiklaust að nýta sér.“
Guðmundur Guðmundsson er áhugamaður um íslenskar matarhefðir.

Örbrugghús
Bjórgerð byggir á aldagamalli hefð. Í gegnum
tíðina hafa mismunandi bjórgerðir þróast í takt
við þau hráefni sem í boði eru í viðkomandi
héraði. Eitt af því sem þar hefur mikil áhrif er
steinefnainnihald neysluvatnsins á svæðinu.
Þannig hentar steinefnaríkt vatn fremur í dekkri
og bragðmeiri bjór. Guinness er dæmi um bjór
sem gerður er úr steinefnaríku vatni. Steinefnarýrt vatn, eins og er víða hér á landi, þykir hins
vegar henta betur í ljóst lageröl eins og t.d. Pilsner Urquell.
Þegar líða tók á áttunda áratug síðustu aldar
þótti mörgum einsleitni ríkjandi þegar litið var til
framboðs á bjór. Örfá vörumerki deildu með sér
bróðurparti markaðarins og yfirleitt voru algengustu bjórtegundirnar nokkuð líkar. Á þessum tíma
komu fram lítil brugghús á Bretlandseyjum og virkuðu sem mótvægi við þessa þróun. Þessi brugghús
lögðu fyrst í stað áherslu á bjór í tunnum sem framleiddur var með hefðbundnum aðferðum. Upp úr
þessu fjölgaði svo litlum brugghúsum sem lögðu
fyrst og fremst áherslu á fjölbreytni og gæði í framleiðslu.
Þó enn séu aðeins liðin 20 ár frá því að bjórbanninu var aflétt hér á landi hafa nokkur örbrugg-

hús þegar litið dagsins ljós og að minnsta kosti eitt
þeirra er nú flestum gleymt. Fyrsta veitingahúsið á
Íslandi til að bjóða upp á eigin bjór, bruggaðan á
staðnum, var líklega Amma Lú sem tengdist
Kringlunni. En veitingahúsið lagði upp laupana
fyrir nokkrum árum og þar með bjórgerðin sem þar
var til húsa. Bruggsmiðjan á Árskógsandi hóf framleiðslu á Kalda árið 2006. Á þessu ári hóf Ölvisholt
Brugghús framleiðslu á bjórnum Skjálfta og nýlega
bættist Móri við. Sífellt berast fréttir af fleiri brugghúsum í undirbúningi. Má þar nefna Mjöð ehf.,
brugghús í Stykkishólmi sem undirbýr að senda frá
sér bjórinn Jökul. Einnig eru dæmi um að fyrirtæki
sem ekki hafa yfir að ráða framleiðsluaðstöðu fái
bjór sinn framleiddann í starfandi ölgerð. Þannig
hefur Ölgerð Reykjavíkur fengið Bruggsmiðjuna á
Árskógssandi til að framleiða bjórinn Geysi og Ölgerðin Egill Skallagrímsson framleiðir El Grillo fyrir félag með sama nafni.
Þessu til viðbótar brydda stóru brugghúsin tvö
Vífilfell og Ölgerð Egils Skallagrímssonar reglulega
upp á nýjungum í sínu vöruvali. Miðað við þróun
síðustu ára þarf varla að kvíða einhæfu úrvali af íslenskum bjór.
        áeþ

Á Grænni Grein er ferskur staður þar sem hollustan er í fyrirrúmi.
LJÚFFENG HOLLUSTA!

ATHUGIÐ, NÚ ER EINNIG HÆGT AÐ FÁ FISKRÉTTI.
Að lokum má ekki gleyma okkar gómsætu kökum. Syndsamlega
góðum en samt hægt að njóta án samviskubits.
Góður afsláttur til fyrirtækishópa. Frábært að taka með sér
OPIÐ
hollan skyndibita í og eftir vinnu.
Virka daga: 11:00 - 19:15
LJÚFFENG LJÚFFENG TILBOÐ
Laugardaga: lokað
HÁDEGISTILBOÐ ALLAN DAGINN

Sunnudaga: lokað

Á GRÆNNI GREIN - SUÐURLANDSBRAUT 52 (BLÁU HÚSUNUM VIÐ FAXAFEN) SÍMI: 553-8810
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islenskt.is
ferskur vefur!
Á vefsí›unni islenskt.is finnur›u allt sem flú vilt vita um me›höndlun og matrei›slu á okkar
frábæra íslenska grænmeti. Legg›u vefsló›ina á minni› flví a› hún er lykillinn a› fjölmörgum
gómsætum uppskriftum ásamt skemmtilegum pistlum um grænmeti og næringargildi fless. Auk
fless s‡nir grænmetisdagatali› hvenær hinar ‡msu tegundir standa til bo›a. Skrá›u flig á póstlistann
og fá›u sendar uppskriftir og gómsætan fró›leik um grænmeti.

Velkomin í hollustuna!

www.islenskt.is - Uppskriftir - næringaruppl‡singar - greinar - grænmetisdagatal - póstlisti - fró›leikur - hollusta
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Háskólar reknir
eins og fyrirtæki
Rætt við Hörð G. Kristinsson, deildarstjóra lífefnadeildar Matís
Hörður G. Kristinsson er deildarstjóri
lífefnadeildar Matís. Hann og fjölskylda hans eru nýkomin frá Bandaríkjunum þar sem hann hefur á undanförnum árum starfað sem prófessor
í lífefnafræði sjávarfangs við Háskólann í Gainesville í Flórída. Ég hitti
Hörð á skrifstofu hans hjá Matís í
Grafarvogi og bað hann um að segja
mér frá lífinu í Bandaríkjunum.
„Eftir að ég útskrifaðist frá Háskóla
Íslands með B.Sc. í sameindalíffræði
vorið 1996 var stefnan strax tekin á að
komast í framhaldsnám í matvælafræði
til Bandaríkjanna. Ég hafði mestan
áhuga á að komast að hjá Herbert O.
Hultin, sem var virtur vísindamaður um
allan heim, sérstaklega í lífefnafræði
matvæla. Á þessum tíma var hann ekki í
aðstöðu til að taka á móti mér í nám svo
að það varð ofan á að fara til Seattle, í
Háskólann í Washington. Sá skóli bauð
upp á áhugaverða námsleið í meistaranámi, „Seafood Science Program“. Að
mörgu leyti var þetta happaskref því aðlögun að Bandaríkjunum er auðveldari
á vesturströndinni en hún er víða annars
staðar. Við fluttum þangað út, Margrét,
konan mín og dóttir okkar, Unnur
María sem var þriggja ára. Í Seattle er
mikið af Íslendingum og öðrum Norðurlandabúum. Fólkið þar var einstaklega
vingjarnlegt og hjálpsamt. Konan mín
var nýútskrifuð úr hjúkrun frá HÍ, en
þegar til Bandaríkjanna var komið þá

fékk hún ekki atvinnuleyfi. Það var
vissulega erfitt en hún hafði samt nóg
fyrir stafni því hún starfaði sem sjálfboðaliði á sjúkrahúsi. Meistaranámið
kláraði ég síðan 1998 og til að tryggja
að ég hefði nóg að gera þá eignuðumst
við Hilmar Þór þegar ég átti mánuð eftir í skrifum, en það hafðist allt saman,
enda á ég konu sem hefur endalausa
þolinmæði og hefur stutt dyggilega við
bakið á mér.“
Þú ferð síðan beina leið í doktorsnámið?
„Já, Hultin, prófessorinn sem ég
hafði haft mestan áhuga á að vinna hjá
var kominn með styrk til að taka til sín
doktorsnema og bauð hann mér að
koma til sín í háskólann í Massachusetts. Það var ánægjulegt að komast
loksins til Hultin en hins vegar má segja
að flutningur frá Seattle til Amherst,
sem er snotur háskólabær, hafi verið
hálfgert kúltúrsjokk, sérstaklega fyrir
konuna. Við vorum einangruð þarna og
viðmót fólks var annað en við höfðum
upplifað í Seattle. Við fluttum svo ári
seinna á Boston svæðið, nær rannsóknarstofu Hultins (Marine Station) sem
var í Gloucester rétt fyrir norðan Boston. Margrét sótti síðan um nám í klínískri félagsráðgjöf í Boston. Hún sérhæfði sig í aðstoð við fjölskyldur sem
orðið hafa fyrir miklum áföllum, t.d
misst börn vegna veikinda eða ástvini í
slysum.“

Svo liggur leiðin í appelsínuríkið Flórída?
„Já, þegar ég átti eftir um 15 mánuði
af doktorsnáminu þá var auglýst prófessorstaða í lífefnafræði sjávarfangs við
háskólann í Flórída í Gainesville. Ég
ákvað að slá til og sendi inn umsókn.
Fólki fannst ég létt geggjaður að sækja
um en ég lét það ekki á mig fá. Þetta var
draumastaða fyrir mig en svona staða
opnast aðeins á 10 til 15 ára fresti. Það
endaði með því að ég fékk starfið og þá
var ekki annað en að spýta í lófana og
klára doktorsnámið sem ég gerði 2001
og var þá komin með doktorsgráðu í
matvælalífefnafræði. Við fluttum þá til
Gainesville, sem er háskólaborg með um
250.000 íbúa, meðalaldurinn er 27 ár
svo að það var mikið líf þar og veðrið
var dýrðlegt, nema hvað það varð helst
til of heitt á sumrin. Margrét fór að
vinna á háskólaspítalanum við áfallahjálp og fjölskyldumeðferð svo við
höfðum nóg fyrir stafni auk þess sem
það bættist í barnahópinn þegar Steinar
Þór kom í heiminn 2002.“
Hvernig er að vera vísindamaður í
Bandaríkjunum í dag?
„Það er mjög harður heimur, það er
mikil ásókn í styrki svo að menn þurfa
að vera hugmyndaríkir og vanda mjög
til umsókna. Svo er líka nauðsynlegt að
vera góður sölumaður, því vísindamenn
standa iðulega frammi fyrir því að þurfa
selja sína hugmynd í samkeppni við

Hörður G. Kristinsson og fjölskylda: „Við þurftum að ákveða hvort við ætluðum að ala
upp Ameríkana eða Íslendinga.“

aðrar góðar hugmyndir. Á móti kemur
að fyrirtæki eru almennt mun opnari
fyrir því að vinna með háskólum heldur
en t.d. á Íslandi. Háskólarnir eru reknir
eins og fyrirtæki og við Íslendingar getum lært mikið af því, reyndar virðist

Matvæla- og næringafræðideild HÍ

Kennsla á tímamótum
Liðnir eru rúmir 3 áratugir frá því
kennsla í matvælafræði hófst við
Raunvísindadeild Háskóla Íslands.
Fyrstu árin var námsbrautin hluti af
líffræðiskor en fluttist síðar yfir til
efnafræðiskorar og var þar allt til
1995 þegar stofnuð var sérstök matvælafræðiskor.
Matvælafræðiskor
bauð upp á grunnnám í matvælafræði og rannsóknanám til meistara(M.S.) og doktorsprófs (Ph.D.). Boðið hefur verið upp á rannsóknanám
bæði í matvælafræði og næringarfræði.
Á þessu ári hefur innra skipulagi
Háskóla Íslands verið breytt. Hin gamla
skipting í deildir og skorir heyrir nú
sögunni til. Þess í stað hefur skólanum
verið deilt upp í fimm fræðasvið og
undir hvert svið heyra svo nokkrar
deildir. Þannig hefur nú verið stofnuð
Matvæla- og næringarfræðideild sem
heyrir undir Heilbrigðisvísindasvið Á
meðan hið nýja skipulag var í smíðum
kom einnig til álita að fella kennslu í
Matvæla- og næringarfræði undir Verkfræði- og náttúruvísindasvið, en horfið
var frá því .
Við Matvæla- og næringarfræðideild
starfa nú sjö fastráðnir kennarar í fimm
stöðugildum, þar af 1,75 í næringarfræði og 3,25 í matvælafræði. Við deildina kenna þrír prófessorar, þrír dósentar
og einn lektor, auk sérfræðinga og lausráðinna stundakennara. Í fyrsta sinn er
nú boðið upp á grunnnám í næringarfræði til B.S. prófs auk matvælafræðinámsins. Alls eru 90 nemendur skráðir
í deildina, 35 í matvælafræði og 55 í
næringarfræði. Í framhaldsnámi eru 27

nemendur, 18 meistaranemar og 9
doktorsnemar.
Inga Þórsdóttir er forseti hinnar
nýju Matvæla- og næringarfræðideildar.
Aðspurð, sýndist henni að kennsla í
matvæla- og næringarfræði væri nú
komin á sitt framtíðarheimili á Heilbrigðisvísindasviði og að breytingarnar
leggðust mjög vel í starfsfólk og nemendur.
Kemur hið nýja skipulag til með að
hafa áhrif á áherslur í kennslu og rannsóknum?
„Það að boðið er upp á nýtt grunnnám í næringarfræði hefur margfaldað
fjölda umsókna til deildarinnar, sem
mun auðvitað krefjast aukins kennslukrafts í þeirri grein fljótlega. En þetta
var líklega viðbúið og fyrir löngu orðið
tímabært að koma á fót grunnnámi í
næringarfræði, ég hef heyrt það á nemendum okkar í allmörg ár.“
Hefur þú áhyggjur af því að matvælafræðin sé á undanhaldi?
„Umsóknir um grunnnám í matvælafræði hafa verið fáar í mörg ár og
það er því gamalt en ekki nýtt áhyggjuefni. Það á reyndar við um fleiri greinar
sem kenndar voru í gömlu raunvísindadeildinni, sem auðvitað er miður.
Starfsvettvangur greinanna hefur ekki
verið nægilega ljós og að hluta til er það
ástæðan, auk þess sem inngangskröfur
voru ekki alveg samstíga námi utan
skólans.“
áeþ

Dr. Inga Þórsdóttir, forseti Matvæla- og næringarfræðideildar.

mér sem háskólarnir hér séu komnir á
þessa braut og er það vel.“
Hvernig fannst þér námið á Íslandi
gagnast þér sem undirbúningur fyrir námið í Bandaríkjunum?
„Mjög vel, bæði má segja að hinn
fræðilegi grunnur hafi verið mjög góður
og hitt, sem er kannski mikilvægara, að
ég kunni að vinna. Þetta er eitthvað sem
ég hef líka séð í þeim nemendum frá Íslandi sem ég hef síðan haft kynni af sem
leiðbeinandi á síðustu árum.“
Af hverju ákváðuð þið síðan að koma
heim?
„Það var í rauninni komið að þeim
tíma að við þurftum að ákveða hvort við
ætluðum að ala upp Ameríkana eða Íslendinga. Einnig toguðu fjölskyldubönd
og vinir á Íslandi. Ég kom til Íslands
2006 til að setja upp próteinvinnslufyrirtæki í Grindavík þar sem verið er að
vinna prótein úr afskurði og öðru sem
fellur til við fiskvinnslu. Á þann máta er
verið að búa til mjög verðmæta vöru úr
hráefni sem er lítils virði. Eftir að hafa
sett þetta fyrirtæki í gang var mér boðið
áhugavert og spennandi starf hjá Matís
við að byggja upp deild í lífefnarannsóknum. Það eru mikil tækifæri í því að
vera hér. Andrúmsloftið hjá Matís er
mjög gott og er mikill kraftur í starfseminni sem er mjög jákvætt. Ég er enn
með mjög virk tengsl við Háskólann í
Flórída og er þar reglulega. Við höfðum
vissar áhyggjur af aðlögun krakkanna
því þau töluðu litla íslensku, sérstaklega
strákarnir og vissulega voru erfiðleikar í
fyrstu en þetta er allt að koma núna.
Þau eru mjög sæl með að vera komin
heim í frjálsara umhverfi.“
Við Íslendingar tölum oft um okkur
sem matvælaframleiðsluþjóð, hvernig
stendur á því að svona lítil aðsókn er í
matvælafræðinámið?
„Þessu er erfitt að svara og er ég enn
að fá tilfinningu fyrir stöðu greinarinnar
hér heima. Matvælafræði er þokkalega
eftirsótt nám í Bandaríkunum og atvinnumöguleikar eru miklir og góðir. Í
Bandaríkjunum er talið að innan fárra
ára verði töluverður skortur á matvælafræðingum. Ég tel að meira mætti gera í
því að markaðssetja námið hér heima.
Matvælafræði er í samkeppni við aðrar
stéttir og það þarf að koma því skýrt á
framfæri hvað matvælafræðingar geta
gert fyrir fyrirtæki.“
gg

MATUR ER MANNSINS MEGIN – 9

Iceland créme
Sagt frá frumkvöðlinum Ingólfi Gísla Sigtryggssyni Esphólín

Hugmyndin að markaðssetja skyr erlendis er ekki ný af nálinni. Í kringum 1930 var það stórhuga hugsjónamaður að nafni Ingólfur Gísli Sigtryggson Esphólín (f.1898 - d.1973),
frá Espihóli í Eyjafirði, sem viðraði
hugmyndir sínar að reyna koma þessu
guðafæði til annara landa, svo fólk
þar gæti líkað upplifað dásemdir íslenska skyrsins. Hann var uppfinningamaður, athafnamaður og tók
virkan þátt í uppbyggingu hraðfrystiiðnaðarins hér á landi. Hann kom
m.a. að undirbúningi og uppbyggingu Sænsk-íslenska frystihússins í
Reykjavík og starfrækti frystihús á
fjórða áratug síðustu aldar, sem frysti
ýmis matvæli t.d. fisk, grænmeti og
skyr.
Esphólín fékk einkaleyfi á aðferð
sinni til frystingar á skyri. Á Íslandi fékk
hann einkaleyfi 1932, „á aðferð til varðveislu á skyri, sem heftir eftir vild, í
skamman eða lengri tíma, súrmyndun í
skyrinu á hvaða súrstigi sem er.“ Breska
leyfið er frá 1934, „a process for processing the milk product known as „skyr,“
útgefið á stjórnartímum Georgs V.
Bretakonungs og gilti fyrir Stóra-Bretland, Norður Írland og eyjuna Mön.
Til að afla stuðnings og fjár leitaði
Esphólín m.a. til Mjólkurbandalags
Suðurlands og í bréfum Mjólkurbandalagsins til Búnaðarfjélags Íslands má sjá
að hugmynd Esphólín um markaðssetningu á skyri erlendis fékk góðan hljómgrunn. Í einu bréfinu stóð eftirfarandi:
„Ennfremur getum við bent á, að okkur
er kunnugt um, að útlendingar sem hjer
hafa ferðast eru mjög sólgnir í skyr ef
þeir fá það verulega gott. Af þessu teljum við víst, að hægt sje að vinna upp
markað fyrir skyr erlendis, ef hægt er að
koma því á markaðinn í óskemmdu
ástandi“.
Á Búnaðarþingi 1932 kom fram
eindreginn vilji til að halda áfram tilraunum með skyr til útflutnings. Það
má samt lesa úr samskiptunum að þrátt
fyrir bjartsýni þá gerðu menn sér grein
fyrir helstu hindruninni, en hún var sú
að um var að ræða fæðutegund sem ekki
var til annars staðar.
Esphólín velti mikið fyrir sér hvernig
best væri að markaðssetja skyrið erlendis. Hann hafði fengið ábendingu frá
Jackson sem var kennari við Menntaskólann á Akureyri að fólk og þá sérstaklega fínna fólkið í Bretalandi vilji
helst borða einskonar „dæet“ - einhverja
léttmelta en holla fæðu. Annað sem Esphólín skoðaði var nafnið á skyrinu,
hann taldi það ekki vera nógu þjált fyrir
útlendinga. Hann kom með þá hugmynd að kalla skyrið „Iceland créme“,
með frönskum framburði. Tilgangurinn

Umbúðamerkingar á skyri Esphólíns.

með þessari nafngift var tvíþættur, annars vegar var hann sá að kenna skyrið
við Ísland og hinn var að fljóta inn í
huga fólks á því hversu líkt nafnið er
enska orðinu fyrir ís, „ice cream“. Ísiðnaður var orðin stór og umfangsmikill og
miklu hafði verið tilkostað í kynningu á
heitinu og afurðunum. Það má einnig
lesa út úr skrifum Esphólín og fleiri á
þessum tíma að skyrið var jafnvel hugsað sem vara sem myndi keppa við ís um
hylli almennings.
Esphólín fékk fjármagn til að setja á

stofn frystistöð sem var við Norðurstíg á
bak við Fiskhöllina, vestanvert við
Tryggvagötu. Þar gerði hann tilraunir
og framleiddi m.a. fryst skyr til útflutnings. Ekki er ljóst hversu mikið var selt
erlendis af frystu skyri, en ljóst er að
ekki varð honum að ósk sinni að fólk
erlendis fengi þetta guðafæði á sinn
disk. Hvort nýjasta útrásin með skyrið
okkar lukkist mun tíminn einn leiða í
ljós, en það verður ekki tekið af Ingólfi
Esphólín að hann var frumkvöðullinn á
þessu sviði.

Einkaleyfi Esphólins til frystingar á skyri, útgefið af Georgi V.

Pistill þessi er unnin upp úr ýmsum
frumgögnum sem Jón Þ. Ólafsson, hástökkvari og heiðursmaður, hefur

áskotnast og kann ég honum bestu
þakkir fyrir. Hvernig þessi gögn komust
í hendur hans er efni í annan pistil. gg

Kleinuuppskrift
frá árinu 1800
Í kleinur þarf hveitimjöl, eftir því, sem
þær eiga margar að vera, nokkuð af rifnum sítrónuberki, sé hann til, 3 eða 4
spónablöð af góðum súrum rjóma, lítið
eitt af steyttu sykri, og nokkur egg. Úr
þessu öllu er vel seigt deig gagnelt saman, og síðan ofurþunnt útflatt, skorið
svo upp með knífi í ferhyrnd mjó og vel
eitt qvartils löng stykki, viðlíka löguð og
teikningin sýnir:

Eru svo tvær rifur báðummegin við
miðjuna, sem heil sé, gjörðar langs eftir,
og hvörjum enda kökunnar ein- eða tvíbrugðið í gegnum rifurnar, svo að snúningur komi á deigið báðummegin þeirra.
Þær eru svo soðnar í bræddu smjöri í
potti eða kastarólu, uns þær fljóta vel

upp og virðast nóg bakaðar; kaldar borðast þær með sykri útásköfnu.
Tekið úr bókinni: Einfalt matreiðsluvasakver fyrir heldri manna húsfreyjur eftir
Mörtu Maríu Stephensen. Þorfinnur
Skúlason og Örn Hrafnkelsson bjuggu
til prentunar. Söguspekingastifti 1998.

Í hádeginu á þriðjudögum og fimmtudögum býður Sægreifinn
upp á siginn fisk ásamt selspiki, hamsatólg og kartöflum.
Í eftirrétt er svo kreppugrautur i boði hússins.
Í hádeginu á laugardögum er einnig boðið upp á skötu upp á gamla
mátann ásamt hamsatólg og/eða mörflot og kartöflum,
og að sjálfsögðu fylgir kreppugrauturinn líka með.
Verið velkomin á hlýjan
og heimilislegan veitingastað
í hjarta bæjarins.
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Skyrútrásin
Rætt við Einar Matthíasson hjá MS

Einar Matthíasson er framkvæmdastjóri Viðskipta- og þróunarsviðs MS.
Einar er doktor í matvælaverkfræði
frá Háskólanum í Lundi og hefur
unnið hjá MS í sextán ár. Á undanförnum árum hefur MS verið að
þreifa fyrir sér í markaðssetningu á
skyri erlendis. Við spurðum Einar út
í hver árangurinn hafi verið af þessu
markaðsstarfi.
„Það var fyrst farið að skoða markaðssetningu á skyri erlendis fyrir fimm
árum. Það var gert í tengslum við sölu á
íslensku lambakjöti í Bandaríkjunum.
Það var í samvinnu við ÁFORM, sem
er átaksverkefni Bændasamtakanna og
landbúnaðarráðuneytisins um útflutning og markaðssetningu á vistvænum
afurðum. Þetta leiddi síðan til þess að
2005 hófst útflutningur á skyri til
Whole Foods keðjunnar í Bandaríkjunum. Þetta er keðja sem sérhæfir sig í hágæða-, náttúrulegum og lífrænum afurðum.
Annar angi á markaðssetningu á
skyri er sala á framleiðsluleyfum, þessi
aðferð hentar vel í fjarlægari löndum, þó
að fyrsta leyfið hafi verið veitt til mjólkurbús í Danmörku.“
Hversu mikið magn er flutt til Bandaríkjanna?
„Í dag eru þetta rúmlega 100 tonn á
ársgrundvelli. Fyrir ári síðan var byrjað
að selja til Bretlands og þá til sömu
keðju og í Bandaríkjunum.“
Hvað er það sem gerir skyrið áhugavert
fyrir erlenda neytendur?
„Skyrið fellur vel að nútíma lífsstíl.
Það er próteinrík og fitulítil fæða. Það
er mikilvægt að gefa upplýsingar um
vöruna því hún er ný fyrir neytendum
erlendis. Því hefur vörukynning í verslunum verið okkar helsta vopn í markaðssetningu. Það gildir í þessu eins og
öðru að sníða sér stakk eftir vexti þegar
kemur að markaðssetningu. Skyrið hefur vakið athygli í morgunþáttum og
fjölmiðlum í Bandaríkjunum og hefur
það verið okkur góð auglýsing, því þar
er það hollusta skyrsins sem er í brennidepli.“

Hvernig upplifa neytendur skyrið okkar?
„Viðbrögðin eru mjög góð, það er
mikilvægt fyrir okkur að aðgreina okkur
frá jógúrti og skapa vörunni sérstöðu.
Enda er skyr flokkað sem fersk ostavara.
Skyrið er dýrara en jógúrt og því er
mikilvægt að neytandinn átti sig á því
að þetta eru ekki sambærilegar vörur,
það þarf 3-4 lítra af mjólk til að framleiða kíló af skyri á meðan í 1 lítra af
jógúrt þarf í 1 lítra af mjólk. Helsta
samkeppnin er hugsanlega grísk jógúrt.“
Framleiða íslenskir bændur næga
mjólk til að standa undir svona útflutningi?
„Í dag gera þeir það, en í byrjun
þurftum við að halda að okkur höndum, m.a. vegna þess að það var mikil
aukning á neyslu innanlands. Þróunin
undanfarin ár hefur verið sú að búum
fækkar, en þau sem eftir standa verða sífellt stærri. Þannig ná bændur fram
stærðarhagkvæmni. En bú hér á landi
eru samt mikið minni en t.d. meðalbúin

„Það gildir í þessu eins og öðru að sníða sér stakk eftir vexti þegar kemur að markaðssetningu,“ segir Einar Matthíasson framkvæmdastjóri í viðtali.

Einar Matthíasson framkvæmdastjóri
Viðskipta- og þróunarsviðs MS.

í Danmörku. Meðalbú á Íslandi framleiðir tæplega 200.000 lítra á ári, en
meðalbúið í Danmörku framleiðir um
800.000 lítra.“

Íslenska kýrin hefur verið í umræðunni, kemur hún til með halda velli?
„Þetta er atriði sem er alltaf í skoðun. Það hafa hinsvegar ekki verið gerðar
tilraunir hér með önnur mjólkurkúakyn. Það er ýmislegt sem mælir með því
að taka inn nýtt kúakyn, aukin nyt er
einn af kostunum, minni kálfadauði ofl.
Miðað við sömu stærð af fjósi þá myndi
t.d. norska kúakynið gefa 60-80% meiri
mjólk. Hugsanlegt er að í framtíðinni
verði hér tvö kúakyn og mjólkin frá
þeim væri aðskilin á markaði.“

Hvar hyggið þið helst á landvinninga
í framtíðinni?
„Stefnan er að selja meira til Evrópu,
Ísland fékk tollfrjálsan kvóta upp á 380
tonn á ári og er markmiðið að ná því
magni í Evrópu. Kostirnir við Evrópu
eru að hún er landfræðilega nálægt okkur og það opnar möguleika á því að
nota skip til útflutningsins. Eins og er,
þá er öllum vörum flogið á markað, en
það er mjög dýr kostur.“
gg

Ólafur Reykdal

Magn trans-fitusýra í matvælum hefur minnkað
Haustið 2008 voru hjá Matís ohf.
gerðar mælingar á fitusýrum í 30 sýnum af matvælum. Mælingarnar voru
liður í að uppfæra gögn í ÍSGEM
gagnagrunninum um efnainnihald
matvæla, en hann er aðgengilegur á
vefsíðu Matís. Áhersla var lögð á að
kanna magn trans-fitusýra í unnum
matvælum og því voru tekin sýni af
smjörlíki, bökunarvörum, kexi, ís,
snakki, sælgæti og mat frá skyndibitastöðum.
Í næringarráðleggingum er mælt
með því að fólk borði eins lítið af transfitusýrum úr iðnaðarhráefni og hægt er.
Einnig er mælt með því að takmarka
neyslu á mettuðum fitusýrum. Með
þessu móti er hægt að draga úr líkum á
hjartasjúkdómum. Skortur hefur verið á
upplýsingum um trans-fitusýrur í mat-

vælum á íslenskum markaði en nú hefur
verið bætt úr því.
Minna af trans-fitusýrum
Lítið af trans-fitusýrum greindist í rúmlega helmingi sýnanna. Sérstaka athygli
vakti að nær ekkert mældist af transfitusýrum í þeim 5 sýnum af kexi sem
voru til skoðunar (matarkex, mjólkurkex og kremkex frá Frón og innflutt
kex). Ýmis önnur matvæli innihéldu lítið af trans-fitusýrum og má nefna
Ljóma-smjörlíki, mjúkís, paprikuskrúfur, poppkorn, kjúklingabita og hjónabandssælu. Þetta sýnir að matvælaiðnaðurinn hefur fundið leiðir til að framleiða afurðir án trans-fitusýra. Í fyrsta
lagi er farið að nota fullherta fitu án
trans-fitusýra og í öðru lagi hefur notkun á fljótandi jurtaolíum aukist. Það er

Ólafur Reykdal matvælafræðingur hjá Matís ehf.

galli við notkun á fullhertri fitu að hún
leggur til mettaðar fitusýrur en það er
ótvíræður kostur að trans-fitusýrurnar
eru ekki lengur til staðar. Notkun á
jurtaolíum er að því leyti heppilegri að
þær innihalda mikið af einómettuðum
og fjölómettuðum fitusýrum.
Stór rannsókn var gerð á fitusýrum í
öllum flokkum matvæla á íslenskum
markaði árið 1995. Niðurstöðurnar nú
sýna að hlutfall trans-fitusýra fyrir nær
öll matvælin er lægra en áður var. Í
sumum tilfellum er breytingin mjög
mikil, svo sem fyrir kex, Ljóma smjörlíki og franskar kartöflur.
Þrátt fyrir að matvælaiðnaðurinn
hafi tekið mikilvæg skref til að draga úr
magni trans-fitusýra í unnum matvælum reyndust nokkrar fæðutegundir enn
innihalda mikið af þessum fitusýrum. Í
eftirtöldum fæðutegundum mældist
mest af trans-fitusýrum. Athuga þarf að
magn er gefið sem hlutfall af öllum fitusýrum: Kleinur (23%), Olivia smjörlíki
(23%), Hversdagsís (19%), MH-smjörlíki (17%) og Sólblóma-borðsmjörlíki

(15%). Ljóst er að framleiðendur geta
endurbætt þessar vörur og losað þær að
miklu leyti við trans-fitusýrur.
Leiðbeiningar fyrir neytendur
Þótt magn trans-fitusýra sé almennt
ekki merkt á umbúðir matvæla geta
neytendur samt dregið vissar ályktanir
af innihaldslýsingum. Ef jurtaolía er
eina fituhráefnið má reikna með að varan innihaldi ekki trans-fitusýrur. Sérstaklega ætti að huga að þessu í innihaldslýsingum fyrir brauð, kökur og
kex. Hafa þarf í huga að kókosfeiti og
pálmafeiti eru harðar feitmetistegundir
úr jurtaríkinu og innihalda mikið af
mettuðum fitusýrum.
Ef fita hert að hluta („partially hydrogenated“) kemur fyrir í innihaldslýsingu má gera ráð fyrir trans-fitusýrum.
Hert fita er hins vegar ekki sönnun þess
að trans-fitusýrur séu í vörunni, en gera
þarf ráð fyrir talsverðu af mettuðum
fitusýrum.
Höfundur er matvælafræðingur og starfar hjá
Matís ohf.
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Þóra Valsdóttir

Sérstaða í matarhefðum og
matvælaframleiðslu eftir landshlutum
Matvælaframleiðsla á Íslandi er aðallega mótuð af landfræðilegri legu
landsins; tempruðu röku sjávarlofslagi og miklum mun á dagsljósi milli
árstíða. Þó svo að tilltölulega lítill
munur sé á milli landsvæða m.t.t.
veðurfars er hann ásamt mismunandi
landkostum (s.s. fjarlægð frá sjó og
miðum og aðgengi að undirlendi),
hlunnindum, hefðum og sögu nægjanlegur til að skapa mörgum svæðum
tækifæri til ákveðinnar sérstöðu í
matarræði og matvælaframleiðslu.
Þegar talað er um hefbundinn mat
ætti í raun að tiltaka ákveðin tímabil.
Þverskorin soðin ýsa var t.a.m. regulega
á borði nánast hverrar einustu fjölskyldu á sjötta og áttunda ártug síðustu
aldar, en er mun sjaldséðnari nú.
Hvernig skapast og breytast hefðir sem
þessar? Fulltrúar margra þjóða hafa
heimsótt landið í gegnum aldirnar og
með samskiptum sínum við heimamenn sáð mörgum fræjum; af hverjum
lærðum við t.d. að salta fisk? Það er
ljóst að í gegnum tíðina hafa ýmsar
matarhefðir verið við líði, margar þó
tapast með bættum kjörum, meira úrvali af matvælum, áhrifum erlendis frá
og breytingum í neyslumynstri. Þá hafa
áherslur í landbúnaði, sjávarútvegi og
nýtingu ýmissa hlunninda breyst. Ávallt
eru þó við líði ákveðnar matarhefðir og
mörg tækifæri eru í að skapa nýjar út
frá þeim landkostum og sögu sem er á
hverjum stað.
Matarræði í sjávarbyggðum hefur
tengst ýmsum sjávarnytjum en inn til
landsins hefur matarræði litast meira af
nýtingu á ýmsum landbúnaðarafurðum
s.s. innmat og ferskur fiskur verið sjaldséðari. Til að draga fram mun á milli
landsvæða má nefna að svartfuglsegg og
-kjöt hefur einkum verið neytt í námunda við sjávarbjörg og í eyjum út
um allt land. Þá hafa verkunaraðferðir
verið mismunandi, t.a.m. þekktist ekki
að reykja fuglinn á Vestfjörðum (eingöngu súrsaður og saltaður) en það
tíðkaðist hinsvegar í Vestmannaeyjum.
Nýting á sel hefur einkum verið á svæðinu frá Breiðafirði til Húnaflóa annars
vegar og hinsvegar á Austfjörðum.
Verkun og matreiðsla hefur í megin atriðum verið sú sama. Harðfiskvinnsla
fer fram á ýmsum stöðum á landinu, en
er þó algengust á Vestfjörðum. Ræðst
það af sérstaklega hentugum veðurskilyrðum til útiþurrkunar því loftið er þar
þurrt og kalt á veturna. Söl voru áður
fyrr nýtt um allt land en eru í dag einkum nýtt á suður- og vesturlandi enda er
þar meiri munur á sjávarföllum en annarsstaðar á landinu. Þá hafa hverabrauð
verið gerð á hverasvæðum s.s. í Mývatnssveit og Árnessýslu. Silungsveiði
hefur verið stunduð víða um land, en
mest hefur farið fyrir henni sem hún
var hluti af atvinnulífinu s.s. við Þingvallavatn og Mývatn. Einnig var hvönn

mikið nýtt áður fyrr, sérstaklega á
Hornströndum og í Skaftafellssýslu.
Breytingar í landbúnaði hafa skapað
tækifæri á nýjum hefðum. Til forna var
kornrækt stunduð en lítið hefur verið
um hana síðan vegna óhagstæðra skilyrða fyrir kornþroska (Jónatan Hermannsson, 1993). Í dag er byggrækt
stunduð á nokkrum stöðum á landinu
og er það einkum nýtt til fóðurs. Á
síðasliðnum árum hefur þó komið á
markað bygg frá Fljótsdalshéraði og
undan Eyjafjöllum ætlað til manneldis.
Tilraunir með hveiti hafa líka skilað
þeim árangri að von er á íslensku heilhveiti á markað fljótlega. Ræktun grænmetis hefur einnig stóreflst á landinu,
einkum í innsveitum. Breytingar í sjónum umhverfis landið hafa einnig leitt af
sér göngur nýrra fisktegunda til landsins s.s. makríls. Þá hafa orðið breytingar
á viðhorfi fólks til ýmissa matvæla, t.
a.m. rjúpunnar sem var talinn til fátækramatar áður fyrr og grænmetis sem
margir töldu varla til mannamats.
Í hugum landsmanna hefur myndast
sterk tenging á milli ákveðinna matvæla
og staða á landinu s.s. humar á Höfn og
lundi í Vestmannaeyjum. Á nokkrum
stöðum á landinu er ýtt enn frekar undir þessar hefðir með matartengdum viðburðum s.s. Humarhátíð á Höfn, Fiskidagurinn mikli í Dalvíkurbyggð, Fjöruhlaðborð á Vatnsnesi Síldarævintýri á
Siglufirði og Saltfiskveislur á Ísafirði. Á
þennan hátt er ýtt undir viðhald ákveðinna hefða og dregið fram mikilvægi
ákveðinnar matvælaframleiðslu fyrir
viðkomandi stað. Um það hefur verið
rætt hvort að hvert landssvæði fyrir sig
eigi að gera út á ákveðnar matarhefðir
og hráefni í tengslum við matarferðamennsku s.s. hörpuskel á Snæfellsnesi,
rækja á Ísafirði, hrossakjöt og sauðfjárafurðir í Húnavatnssýslum, reykt lambakjöt í Eyjafirði, hreindýraafurðir á Héraði, mjólkurafurðir á Selfossi, silungur í
Þingvallasveit og ostar í Búðardal.
Það er þó ekki hægt að draga svo
skörp skil á milli mismunandi afurða
eftir landshlutum því breytileiki innan
hvers landshluta er oft meiri en á milli
þeirra. Hinsvegar, með því að tengja
saman fleiri þætti geta mismunandi
svæði skapað sér ákveðna sérstöðu. Á
suðausturlandi mætti t.d. draga fram
jöklakartöflur, reyktan ál og humarolíu
og tengja ýmsa framleiðslu á svæðinu
við sögur af skipströndum og áhrifum
frá erlendum sjómönnum (t.a.m.
koníakslegin hreindýralifur og bygg„bisquit“). Á suðursvæði vestfjarða eru
t.a.m. gjöful steinbíts mið og má finna
þar staðbunda rétti eins og „steinbít í
brúnni sósu“ og snakk úr steinbítsroði.
Þá mætti draga þar fram „hveitikökur“,
hjallaþurrkaðan harðfisk og ýmsa rétti
úr „Sauðlauksdals-kartöflum“ upprunnar frá Bjarna í Sauðlauksdal einum
fyrsta kartöfluræktanda landsins.

Íslensk matvælaframleiðsla og neysla
hefur breyst mikið á síðustu öld og því
hafa margar „hefðbundir“ réttir horfið
og aðrir komið í staðinn. Margar hefðir
eru ekki lengur tengdar ákveðnum
svæðum og koma þar m.a. til breytingar
á búsetu, aukið framboð á fjölbreyttara
hráefni og varðveisluaðferðum. Nokkur
vakning hefur verið á undanförnum árum á að enduvekja margar af þessum
hefðum og auka framboð á svæðistengdum matvælum. Það er vel, en
mikilvægt er að hafa í huga að neyslumynsur og smekkur neytenda hefur
breyst og því verður að aðlaga „nýjungar“ í samræmi við það til að skapa
grundvöll fyrir nýjar hefðir.
Þóra Valsdóttir matvælafræðingur er verkefnastjóri hjá Matís.
Heimildir
Hallgerður Gísladóttir. Íslensk matarhefð. Mál og
menning/Þjóðminjasafn Íslands, Reykjavik 1999.
Sigmar B. Hauksson. Íslenska eldhúsið – þróun og
markaðssetning íslenskrar matargerðarlistar. Ferðamálastofa, Reykjavík 2002.

Þóra Valsdóttir matvælafræðingur.

PRÓTÍNBOMBUR!
HOLLUSTA
Næringargildi harðfisks og
bitafisks kemur flestum á óvart.
Það fara fimm kíló af ferskum
roðlausum beinlausum ýsuflökum í að búa til eitt kíló af
Gullfiski. Gullfiskur notar kælda
framleiðsluaðferð, sem þýðir
að ferskleikinn heldur sér og
næringargildi vörunnar
rúmlega fimmfaldast við það
að vatnið er dregið úr henni.

Vísindamenn Matís hafa staðfest að Gullfiskur er ótrúlega
hollur. Rúmlega 80% hágæða prótín sem næra vöðva
líkamans, Omega 3 og nauðsynleg vítamín og snefilefni.

Veljum íslenskt í Bónus

Harðfiskvinnsla fer fram á ýmsum stöðum á landinu, en er þó algengust á Vestfjörðum.
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Matur sem er eldaður með gleði í hjarta
bragðast betur
Viðtal við Áslaugu Traustadóttur, frumkvöðul
kokkakeppni grunnskólanna
Áslaug Traustadóttir, grunnskólakennari í Rimaskóla, hlaut Fjöregg
MNÍ árið 2007. Fjöregg MNÍ er verðlaun sem veitt er fyrir lofsvert framtak á matvæla- og næringarsviði. Á
síðasta ári vakti Áslaug verðskuldaða
athygli fyrir athyglisverðar nýjungar í
heimilisfræðikennslu í Rimaskóla og
fyrir að auka áhuga ungs fólks á matargerð. Ákvörðun dómnefndar Fjöreggs var rökstudd með eftirfarandi
orðum: „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.“
Matreiðsluáhugi í Rimaskóla er með
því mesta sem þekkist í grunnskólum
landsins en árlega taka tugir nemenda
þátt í kokkakeppni skólans. Við spurðum Áslaugu, um kokkakeppnina og
ýmislegt fleira:
Hvenær var fyrsta kokkakeppnin haldin?
„Fyrsta kokkakeppnin var haldin
árið 2004 og í upphafi var hún aðeins
innan Rimaskóla. Árið 2007 fór svo
kokkakeppni grunnskóla Reykjavíkur
fram og í vor á þessu ári var komið að
fyrstu kokkakeppni grunnskóla á Íslandi. Í báðum tilvikum var keppnin
haldin í Menntaskólanum í Kópavogi.
Keppnin verður að sjálfsögðu haldin í
ár, bæði í Rimaskóla – þá í sjötta skipti
– og kokkakeppni grunnskóla á Íslandi.
Í henni hafa allir skólar þátttökurétt sem
eru með nemendur í 9. og 10. bekk.“
Hvað kemur næst, hvað er framundan?
„Næst er að halda áfram með keppnina í Rimaskóla og Íslandsmeistaramót
allra grunnskóla með stuðningi Menntasviðs Reykjavíkur, Hagkaupa, Innnes,
Flugleiða og fjölda veitingahúsa og annarra aðila sem lagt hafa keppninni lið í
gegnum tíðina. Nú standa yfir samningar við framkvæmdastjóra Fifteen, veitingastaðar í eigu Jamie Oliver, en þeir
hafa áhuga á að bjóða sigurvegurum
kokkakeppni grunnskóla Íslands að
koma í heimsókn og fá innsýn í starfsemi veitingastaðarins bæði í orði og
verki.“
Hvernig og hvenær varð hugmyndin
til?
„Hugmyndin varð til í febrúar 2004
þegar ég átti við veikindi að stríða,
þurfti að slaka á í nokkra daga og horfði

þá á þættina Masterchef, keppni áhugamanna í matreiðslu, sem var haldin árlega í Bretlandi. Einn þátturinn var
helgaður börnum og unglingum og hét
„Junior Masterchef“. Þarna varð kveikjan til, ég setti saman reglur og skipulag
og hélt fyrstu kokkakeppni Rimaskóla
þar sem hátt í þrjátíu keppnislið tóku
þátt, 2-4 nemendur úr 9. og 10. bekk
saman í liði. Með velvilja Menntaskólans í Kópavogi og fleiri góðra aðila kom
ég svo grunnskólamóti í matreiðslu í
gang, fyrst innan Reykavíkur og nú á
þessu ári Íslandsmeistaramóti grunnskóla í matreiðslu.“
Eru fleiri skólar sem halda sína eigin
kokkakeppni líkt og Rímaskóli?
„Í dag er haldin kokkakeppni í mjög
mörgum grunnskólum bæði í Reykjavík
og á landsbyggðinni en Árskóli á Sauðárkróki og Álftamýrarskóli í Reykjavík
voru fyrstir til að fylgja í kjölfar Rimaskóla og halda kokkakeppni innan
skóla.“
Heimilisfræði er valfag í 9. og 10.
bekk grunnskóla. Af hverju telurðu að
heimilisfræði hafi náð þessum vinsældum
meðal ungs fólks?
„Matur er mannsins megin og áhugi
almennings á matargerð hefur aukist
mikið á síðustu árum. Aukið framboð
hefur verið á þáttum um mat, menningu, heilsu og næringu í sjónvarpi undanfarin ár og þegar töffarar eins og Jamie Oliver, Völli Snær og Jói Fel ásamt
Nigellu stíga fram á sjónarsviðið þá taka
börnin eftir og langar að kunna að gera
listilega matreidda og framborna rétti. Í
dag eru 77 nemendur skráðir í heimilisfræði í Rimaskóla. Það er skemmtilegt
að sjá að strákar sækja síst minna í
heimilisfræði en stúlkur, en 47 drengir
og 30 stúlkur eru í vali í vetur.“
Er það kannski bara keppnin sem gerir heimilisfræði spennandi í augum nemenda?
„Fjölgun nemenda í heimilisfræði
verður ekki skýrð eingöngu með tilkomu kokkakeppnanna. Matur, næring
og heilsa eru einfaldlega eitt af aðaláhugamálum þjóðarinnar í dag. Kokkakeppnin hefur vakið athygli á faginu, en
áhugi almennings á matargerðarlist og
framþróun í kennslu og verkefnum í
heimilisfræði á líklega meiri þátt í fjölguninni sem orðið hefur á síðustu árum.“
Hver eru markmið kokkakeppninnar?
„Markmið kokkakeppninnar er
meðal annars að styrkja sjálfsmynd

Áslaug Traustadóttir, grunnskólakennari í Rimaskóla sem hlaut Fjöregg MNÍ í fyrra.

nemenda og auka færni þeirra í sjálfstæðum vinnubrögðum og með því að
auka trú þeirra á eigin getu og hæfni við
meðferð hráefnis svo úr megi verða
veislukostur og heilnæmur heimilismatur.“
Efni Matvæladagsins er að þessu sinni
Íslenskar matarhefðir og héraðskrásir.
Leggur þú áherslu á íslenska matreiðsluhefð í heimilisfræðikennslunni?
„Það er ekki hægt að ræða um eða
kynna matarmenningu framandi þjóða
nema þekkja sína eigin og að sjálfsögðu
eru matarhefðir Íslendinga teknar ítarlega fyrir í kennslu. Bæði eru eldaðir
hefðbundnir íslenskir réttir eins og
lambalifur,
plokkfiskur,
kjötsúpa,
lummur, kleinur og fleira, en nemendurnir læra líka um vinnslu, geymsluaðferðir, þróun matargerðar, framboð á
hráefni og helstu áhrif frá öðrum menningarsvæðum svo eitthvað sé nefnt.
Einnig skoðum við hvernig matarmenning Íslendinga hefur þróast, hvernig við
högum veisluhaldi nú og áður. Hvernig
móta umhverfi, veðurfar, samgöngur og
siðvenjur samkomur Íslendinga og þar
með matarmenninguna. Og ekki síst
hvað er líkt og ólíkt með okkur og öðrum menningarheimum bæði í mat og
veislusiðum.
Nemendur mínir koma með þá athugasemd á hverju ári að íslenskur matur hafi að mestu verið í sauðalitunum í
gegnum tíðina meðan matarborð flestra
suðrænna þjóða sé samansett af öllum
litum regnbogans.“
Heimilisfræði er nú kennd allt frá
fyrsta bekk í grunnskóla. Hvaða þekkingargrunn leggur þú áherslu á að veita
börnum til framtíðar?
„Mínar áherslur í kennslu eru umfram allt að senda nemendur frá mér
fulla af sjálfstrausti og áhuga á að elda
hollan og góðan mat sem hæfir efnahag
hvers og eins. Að þau hafi áhuga og þá

þekkingu sem þarf til að greina á milli
hollustu og óhollustu og ekki síst að þau
kunni og hafi áhuga á að leita sér upplýsinga um það sem þau ekki vita eða
kunna. Ég ætlast til að þau hafi vald á
tæknilegum atriðum eldamennsku og
baksturs og að þau hafi nægilegt vit á
næringarfræði til að leggja upp úr hollustu í lífi sínu og sinna því bæði í dag
og á fullorðinsárum. Ekki síst vil ég skila
inn þeirri tilfinningu að þau geti og
kunni og ráði við að elda nánast hvað

               Ljósmynd: Ásmundur E. Þorkelsson.

sem er og umgangist hráefni af virðingu,
með opnum huga og jákvæðni.
Farið og eldið hollan og góðan mat
handa ykkur og fjölskyldunni ykkar,
núna og í framtíðinni. Hafið gaman af
og njótið þess. Matur sem er eldaður
með gleði í hjarta bragðast betur!“.
Allar upplýsingar um kokkakeppnirnar má sjá á heimasíðu keppninnar
www.kokkakeppni.is og þar eru myndir
af sigurréttum og uppskriftir allt frá árinu 2004.
zsp

Íslensk matargerðarhefð er lifandi
-segir Nanna Rögnvaldardóttir rithöfundur
Árið 2004 gaf Nanna Rögnvaldardóttir út bókina Cool Cuisine – Traditional Icelandic Cuisine. Eins og
nafnið gefur til kynna er í bókinni
sýnt hvernig elda á íslenskan mat eins
og lunda, plokkfisk, íslenska brauðsúpu og auðvitað fjallalamb á afar
auðveldan hátt.
Af hverju ákvaðst þú að skrifa að þessu
sinni á erlendu tungumáli, þ.e. á ensku?
„Það var leitað til mín frá bókaútgáfunni Vöku-Helgafelli og ég beðin um
að skrifa bók um íslenska matargerð,
ætlaða ferðamönnum. Ég hafði áður
skrifað bók á ensku um íslenskan mat,
Icelandic Food and Cookery, sem gefin
var út í Bandaríkjunum, þannig að ég
hafði reynsluna og hjá útgáfunni var
metnaður til að gera fallega myndskreytta bók um íslenskan mat. Þetta
eru samt mjög ólíkar bækur þótt uppskriftirnar séu að hluta til þær sömu, í
Icelandic Food and Cookery er mun
meiri texti, kynning á íslenskum hráefnum, matarvenjum o.þ.h., en engar
myndir.“
Í bókinni Cool Cuisine er fjallað um
hefbundna gamla íslenska matargerð.
Hvaða uppskrift er elst?
„Ég veit það satt að segja ekki. Þetta
eru að stórum hluta uppskriftir úr fjölskyldu minni og frá vinum og eiga sér
ekkert þekkt upphaf. Margar má rekja
aftur á 19. öld, í dönsk-íslensku kvennaskólamatargerðarhefðina – ætli langamma mín hafi ekki fengið einhverjar
þeirra í kvennaskólanum á Ytri-Ey fyrir
meira en 100 árum? Einstöku eiga sér
eldri rætur, t.d. uppskriftir að fjallagrasasúpu og flatbrauði, þær eru áreiðanlega
mörg hundruð ára gamlar að stofni til
en eru örugglega ekki óbreyttar frá upphafi.“
Bókin tekur ekki aðeins á gamalli
matreiðsluhefð. Í henni kynnumst við líka
nýju íslensku eldhúsi. Er ekki hætta á því
að hefbundnir íslenskir réttir gleymist með
því að blanda saman gömlu og nýju?
„Nei, af hverju ætti það að gerast?
Íslensk matargerðarhefð er lifandi og í

Nanna Rögnvaldardóttir rithöfundur.
Ljósmynd: Gísli Egill Hrafnsson.

þróun, ekki safngripur og þótt nýir íslenskir réttir komi til sögunnar er ekki
þar með sagt að þeir gömlu hverfi – í
einhverjum tilvikum breytast þeir samt
eitthvað í samræmi við tímann, eru
gerðir hollari, eru kryddaðir meira eða
eitthvað slíkt og það finnst mér í góðu
lagi. Ég held einmitt að það sé gott að
blanda hefðbundnum og nýrri íslenskum réttum saman, vera ekki að aðgreina
þessa gömlu og setja þá á sérstakan bás.
Þá held ég að sé einmitt meiri hætta á
að þeim verði ýtt til hliðar.“
Að lokum: Telurðu ekki nú á tímum
pasta, pítsu og hamborgara að nauðsynlegt
sé að gefa út bók um hefðbundna íslenska
matargerð sérstaklega sniðna fyrir ungt
fólk á Íslandi?
„Jú, og vegna fjölda áskorana þýddi
ég einmitt Cool Cuisine yfir á íslensku
og hún kom út í fyrra undir heitinu
Maturinn okkar. Það er náttúrlega dálítið sérstakt að skrifa bók um íslenskan
mat á ensku og þýða hana svo yfir á
móðurmálið. Og sjálfsagt hefði bókin
orðið eitthvað öðruvísi ef hún hefði verið skrifuð fyrir Íslendinga – kannski
verður það skoðað í næstu útgáfu. En
þarna er samt sem áður margt af þessum
hefðbundna mömmu- og ömmumat.“
zsp

MATUR ER MANNSINS MEGIN – 13

Frá heilbrigði til hollustu
Viðtal við Jón Gíslason, forstjóra Matvælastofnunar
Matvælastofnun (MAST) tók til starfa
í byrjun árs 2008 og heyrir undir yfirstjórn sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis. Við hittum forstjóra
stofnunarinnar, Jón Gíslason, og
fengum hann til að fræða okkur um
nýju stofnunina.
Hvað er Matvælastofnun? Hvert er
verksvið hennar?
„MAST tók yfir þau verkefni sem
Landbúnaðarstofnun fór með og einnig
verkefni matvælasviða Umhverfisstofnunar og Fiskistofu. Aðalskrifstofa
MAST er á Selfossi, en stofnunin hefur
umdæmisskrifstofur út um allt land og
skrifstofu inn- og útflutningsmála í
Reykjavík. MAST fer með umfangsmikið landamæraeftirlit á sviði matvæla (s.s.
kjöt, sjávarafurðir, matjurtir og unnar
matvörur), áburðar, fóðurs, plöntuheilbrigðis og heilbrigðis og velferðar dýra.
Þá rekur stofnunin landamærastöðvar
vegna innflutnings sjávarafurða frá
þriðju ríkjum, þ.e. ríkjum utan Evrópska efnahagssvæðisins (EES).
Í innra skipulagi MAST er verkefnum skipt milli tveggja megin fagsviða,
sem eru annars vegar Heilbrigði og velferð dýra og hins vegar Matvælaöryggi
og neytendamál. Starfsmenn eru nálægt
80 en ársverk heldur fleiri vegna tímabundinna ráðninga og þar sem stofnunin er einnig með verksamninga við aðra
aðila.“
Hverjir vinna á Matvælastofnun?
„Starfsfólk MAST hefur menntun á
ýmsum sérsviðum. Við umdæmisskrifstofur starfa héraðsdýralæknar og eftirlitsdýralæknar og á aðalskrifstofu starfa
sérgreinadýralæknar að verkefnum sem
tengjast heilbrigði og velferð dýra. Matvælafræðingar og næringarfræðingar
starfa við matvælaöryggi og neytendamál, kjötmat og einnig stjórnsýslu í
samvinnu við lögfræðinga stofnunarinnar. Þá hefur MAST líffræðinga með sérmenntun á sviði plöntuheilbrigðis, sáðvara, fóðurmála og áburðareftirlits. Á
komandi árum má síðan gera ráð fyrir
að stofnunin hafi aukna þörf fyrir sérmenntað starfsfólk á framangreindum
sviðum því verkefnum MAST fjölgar í
takt við auknar kröfur sem gerðar eru á
sviði dýra- og plöntuheilbrigðis og sívaxandi áherslu sem lögð er á matvælaöryggi og neytendavernd.“
Hvað gerir Matvælastofnun?
„Neytendur eiga rétt á að matvælaöryggi sé tryggt og að þessu vinnur
MAST í samvinnu við aðra aðila, en
stofnunin fer bæði með stjórnsýslu og
eftirlit með matvælum.
Eitt af markmiðum stjórnvalda með
endurskoðun löggjafar og stofnanaumhverfis er um leið að auka veg og virðingu íslenskra matvælafyrirtækja og
tryggja hagsmuni þeirra með því að
byggja á góðri matvælalöggjöf og öflugu
eftirliti sem viðurkennt er af öðrum
ríkjum. Það er hagur bæði matvælafyrirtækja og neytenda að yfirstjórn matvælamála og matvælaeftirlits frá frumframleiðslu til tilbúinnar neysluvöru sé
eins einfalt og kostur er. Markmiðið er
að tryggja öryggi matvæla og að neytendur fái greinargóðar upplýsingar um
samsetningu, geymsluþol og annað sem
varðar rétta meðhöndlun þeirra.“
Matvælastofnun vinnur undir nýju
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti. Í
hverju felst það samstarf?
„MAST vinnur að matvælalöggjöf í
samvinnu við ráðuneytið og á þetta við
um löggjöf í allri fæðukeðjunni, þ.e. frá
heilbrigði og velferð dýra, þ.m.t. sjávarafurða, plöntuheilbrigði, fóðri, vinnslu
og dreifingu og þar til matur er borinn
á borð neytenda.“
Eftirlit með matvælaframleiðslu og
innflutningi er stór þáttur innan stofnunarinnar. Hvernig fer það fram?
„Stofnunin fer með eftirlit með
frumframleiðslu búfjárafurða, sláturhúsum og kjötvinnslum sem þeim tengjast,

eftirlit með sjávarafurðum og allt innog útflutningseftirlit með matvælum.
MAST hefur einnig yfirumsjón með
matvælaeftirliti á vegum heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga og eftirlit með störfum
sjálfstætt starfandi skoðunarstofa í sjávarútvegi og störfum dýralækna sem veita
almenna dýralæknaþjónustu.“
Hvernig tryggir Matvælastofnun öryggi
matvæla?
„Meginhlutverk MAST er að starfa
sem matvælaöryggisstofnun en það eru
þó framleiðendur og dreifendur sem
bera höfuðábyrgð á öryggi matvæla í
samræmi við þá matvælalöggjöf sem
gildir á hverjum tíma. Til að markmið
um gæði og öryggi framleiðslunnar náist
þarf að tryggja góða framleiðsluhætti og
traust eftirlit. Íslendingar búa við meira
matvælaöryggi en margar þjóðir heims
og alvarlegar matareitranir eða matarsýkingar eru fátíðar. Þegar slík mál
koma upp er brugðist við þeim í góðri
samvinnu við önnur heilbrigðisyfirvöld.
Að slíkum málum koma aðilar eins og
MAST, heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga
og sóttvarnalæknir. Samskipti þessara
aðila eru markvissari þegar yfirstjórn
matvælamála hefur verið sameinuð í
einu ráðuneyti og hjá einni ríkisstofnun.
Neytendur hafa á endanum hag af
því að opinbert eftirlit sé einfaldað. Öryggi og gæði frumframleiðslunnar stuðla
að því að minni líkur eru á mistökum á
síðari stigum vinnslu og dreifingar.“
Hvernig stöndum við okkur í eftirliti
með matvælaöryggi?
„Í mörgum ríkjum á sér nú stað
samræming á störfum þeirra sem vinna
við opinbert matvælaeftirlit, matvælalöggjöf og fræðslustarf á þeim vettvangi.
Þetta einfaldar lagasetningu og alla
stjórnsýslu, hætta á skörun í eftirliti
verður minni og fagleg þekking nýtist
betur. Ein besta leiðin til að vinna að
öryggi matvæla er að tryggja heilbrigði
dýra og plantna og þar með öryggi afurða á frumframleiðslustigi. Sýnt hefur
verið fram á þetta t.d. með öflugri baráttu framleiðenda og eftirlitsaðila við
salmonellu og kamfýlobakter í eldi og
framleiðslu alifugla. Nýlega var Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) í eftirlitsferð á Íslandi til að skoða stöðu mála hér á landi
varðandi súnur, þ.e. sjúkdóma sem borist geta frá dýrum til manna. Niðurstaðan var sú að staða mála hér á landi varðandi salmonellu og kamfýlobakter væri í
raun einstök og það má þakka samstilltu
átaki framleiðenda og þeirra sem fara
með löggjöf og eftirlit.“
Mikil umræða hefur orðið að undanförnu vegna tillagna um breytingu á EESsamningnum og innleiðingu nýrrar matvælalögjafar hér á landi. Hvert stefnir og
hafa þessar breytingar á löggjöf áhrif á
hefðbundna matvælaframleiðslu?
„Að mestu eru þetta mjög jákvæðar
breytingar á löggjöf, en ein afleiðing af
þessu sem sumir óttast er sú að frelsi í
viðskiptum með tiltekin matvæli verður
meira en áður var. Hér er sérstaklega átt
við viðskipti innan EES með búfjárafurðir eins kjöt, mjólk og egg. Margir
óttast að matvælaöryggi verði ekki
tryggt með sama hætti og áður ef frelsi í
viðskiptum verður aukið og einnig er
rætt um að dýrasjúkdómar geti borist til
landsins með búfjárafurðum. Að líkindum eru flestir sem til þekkja sammála
um að ekki sé mikil hætta á að dýrasjúkdómar hér á landi aukist með þessum
hætti, en hins vegar verður að horfa til
þess, ef ekkert er að gert, að örverumenguð matvæli gætu borist hér á
markað frá öðrum ríkjum. Í þessu sambandi verður að hafa í huga að búfjárafurðir frá þriðju ríkjum munu verða
háðar eftirliti í landamærastöð áður en
innflutningur er leyfður.
Endurskoðun íslenskrar matvælalöggjafar hefur umfangsmikil áhrif á skipulag og framkvæmd opinbers eftirlits og

„Meginhlutverk MAST er að starfa
sem matvælaöryggisstofnun,“ segir Jón
Gíslason, forstjóri Matvælastofnunar.

einnig á milliríkjaviðskipti með búfjarafurðir (s.s. kjöt), en áhrif á hefðbundna
matvælaframleiðslu gætu orðið minni
en marga grunar. Þó er ljóst að matvælalöggjöf hér á landi á að byggja á
áhættumati og að starfsemi matvælafyrirtækja og eftirlitsaðila á að byggja á
hættumati, sem er ein megin forsenda
innra eftirlits.“
„Frá heilbrigði til hollustu“ er kjörorð
Matvælastofnunar. Hvað merkir það?
„Já, þetta kjörorð Matvælastofnunar
vísar til þess að stofnunin fer með löggjöf og eftirlit sem varðar heilbrigði
plantna, heilbrigði og velferð dýra og
síðan matvælaöryggi, þ.e.a.s. hollustu
matvæla í víðasta skilningi.“
zsp
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Laufey Haraldsdóttir

Matur og
ferðaþjónusta
Matur og máltíðir eru mikilvægur
hluti hvers ferðalags. Allir þurfa að
borða og þekkt er að flestir ferðalangar eyða drjúgum tíma í að undirbúa
og njóta máltíða þegar þeir ferðast.
Við Ferðamáladeild Háskólans á
Hólum hefur um árabil verið lögð
áhersla á þátt matvæla og matarhefða í
ferðaþjónustu, bæði í kennslu og starfi.
Í kennslu er annars vegar fjallað um öryggi matvæla og hins vegar um mat og
matarhefðir sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Þá er unnið að ýmsum þróunarverkefnum og rannsóknum á þessu sviði
innan deildarinnar.
Nám við Ferðamáladeild
Háskólans á Hólum
Við Ferðamáladeild er boðið upp á háskólanám í ferðamálafræði. Um er að
ræða eins árs diplómanám, sem boðið er
bæði í staðarnámi og í fjarnámi og
þriggja ára nám til BSgráðu í ferðamálafræði. Innifalin í náminu eru landvarðaréttindi og staðarvarðaréttindi. Þá er
einnig í boði diplomanám í viðburðarstjórnun sem kennt er í fjarnámi og
mastersnám hefst haustið 2008. Nánari
upplýsingar um námið má finna á slóðinni www.holar.is/ferdamal.htm
Öryggi matvæla í ferðaþjónustu
Allir vilja hafa matinn aðlaðandi, bragðgóðan og öruggan til neyslu. Að geta
boðið ferðamönnum upp á fersk, vel
fram borin og heilnæm matvæli tengist
einnig ímynd lands og þjóðar. Í ferðamálanáminu læra nemendur grundvallaratriði varðandi öryggi matvæla og
rétta meðferð þeirra. Nemendum eru
kynntar helstu reglur sem gilda um
rekstur matvælafyrirtækja á Íslandi,
hvert sækja þarf um leyfi fyrir slíkum
rekstri og hverjir annast eftirlit með
slíkri starfsemi. Námið er sniðið að matvælafyrirtækjum innan ferðaþjónustu.
Matartengd ferðaþjónusta
Matartengd ferðaþjónusta („culinary
tourism“, „food tourism“ o.fl.) er grein
innan ferðaþjónustu sem hefur átt vinsældum að fagna síðustu ár. Hugtök
eins og „staðbundin matvæli“ og „beint
frá býli“ virka eins og seglar á ferðafólk
bæði hérlendis og erlendis. Þennan
áhuga hafa seljendur ferðaþjónustu nýtt
sér í auknum mæli og víða um land má
sjá þessa vöru auglýsta.
Við Ferðamáladeild Hólaskóla kynnast nemendur þessu sviði ferðaþjónustunnar. Lögð er áhersla á hlut matar og
matarhefða í menningu Íslendinga og
nemendur læra að nota þessa auðlind í
hagnýtum verkefnum í náminu, þar
sem matarmenning og staðbundin hráefnaframleiðsla verða aðdráttarafl fyrir
ferðamenn.
Þróunarverkefni og rannsóknir
Undanfarin ár hefur Ferðamáladeildin
átt frumkvæði að og tekið þátt í þróun
ýmissa verkefna á sviði matarferðaþjónustu, auk þess sem rannsóknir þessu
tengdar fara fram við deildina:
Matarkistan Skagafjörður – matur úr
héraði er svæðisbundið þróunarverkefni
þar sem áhersla er á staðbundna matvælaframleiðslu og hefðir í matargerð
innan ferðaþjónustunnar. Megin markmið verkefnisins, sem Ferðamáladeild
hrinti úr vör haustið 2004, var að til
yrði fyrirmynd í þróun matarferðaþjónustu hérlendis sem hægt væri að nýta í
öðrum héruðum landsins. Nú er unnið
að nokkrum sambærilegum verkefnum,
m.a. í Eyjafirði, Þingeyjarsýslum, á
Vestfjörðum, Austurlandi og Suðurlandi. www.holar.is/matur/
Norðurslóðanesti – Outdoor and

Recreational Food Project (OutRef).
Nýlokið er þriggja ára þróunarverkefni
við Ferðamáladeild í samvinnu við
Skota og Finna, þar sem unnið var með
svæðisbundin matvæli og matarhefðir í
útivistartengdri ferðaþjónustu. Verkefnið tilheyrir Norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins (NPP). Á Íslandi fer stór
hluti ferðamennsku fram utan dyra. Má
nefna fjallgöngur, skíðaferðir, hestaferðir, flúðasiglingar o.fl. Þarna liggja miklir
möguleikar fyrir ferðaþjónustuaðila og
matvælaframleiðendur í að nýta staðbundna matvælaframleiðslu í ferðaþjónustu til að auka fjölbreytni og draga að
ferðamenn. www.matkakori.net/outref/
Beint frá býli. Ferðamáladeild hefur
tekið þátt í að móta þróunarverkefnið
Beint frá býli, sem er samstarfsverkefni
nokkurra aðila um beina sölu matvæla
frá bónda til neytenda. Þetta verkefni og
sú starfsemi sem tengist því er nýjung
hérlendis, en víða í nágrannalöndum er
hefð fyrir beinni sölu staðbundinna
matvæla til neytenda; frá býli, gegnum
bændamarkaði, netið eða litlar bændaverslanir. Nýtur þetta mikilla vinsælda
víða um heim, ekki síst meðal ferðamanna og gefur ótal möguleika varðandi
nýsköpun og vöruþróun í dreifbýli á Íslandi. www.beintfrabyli.is
Nýr norrænn matur og matargerð –
Ny nordisk mat. Ferðamáladeild á fulltrúa í stjórn þessa verkefnis sem stýrt er
af Norrænu ráðherranefndinni. Í verkefninu vinna norrænu löndin saman að
því að kynna norræna matargerð og
hráefni norðurslóða. Áherslan er á einfaldleika matargerðarinnar og ferskleika
hráefnanna. www.nynordiskmad.org

Laufey Haraldsdóttir lektor við Háskólann á Hólum. Við ferðamáladeild skólans hefur lengi verið lögð áhersla á þátt matvæla og

matarhefða í ferðaþjónustu.
Lokaorð
Matur og matargerð hefur aldrei verið
vinsælli meðal almennings og þessi
áhugi endurspeglast í auknum áhuga
ferðamanna á svæðisbundnum mat og
matarmenningu þjóða.
Hugsanlega standa þjóðir heims
frammi fyrir breyttum tímum á matvælamarkaði, þar sem talað er um matvælaskort og hækkun matvælaverðs. Í
þessari þróun geta legið tækifæri fyrir
ferðaþjónustu á Íslandi. Innlend framleiðsla á gæða matvælum, þar sem rekjanleikinn er einfaldur og öryggi matvælanna tryggt gæti orðið verðmætari í
framtíðinni.
Það er mikilvægt að ferðaþjónusta á
Íslandi fylgist með í þessari þróun og að
gestgjafar framtíðarinnar séu færir um
að framreiða gæðamatvæli úr innlendu
hráefni á aðlaðandi og öruggan hátt.
Um leið er tækifæri til þess að kynna
fyrir ferðamönnum þann hluta menningar Íslendinga sem býr í matargerð.
Ferðamáladeild Háskólans á Hólum

Reyktur lundi.

leggur áherslu á hlut matvæla og veitinga í ferðaþjónustu, gegnum kennslu
og rannsóknir á þessu sviði.

Laufey Haraldsdóttir er lektor við ferðamáladeild
Háskólans á Hólum

Sigurður Örn Hansson

Heimavinnsla á matvælum
Mikil umræða hefur verið um aukna
heimavinnslu matvæla og milliliðalausa sölu beint frá býli á undanförnum árum. Stofnað hefur verið félag
sem kallast Beint frá býli og tilgangur
þess er að hvetja til heimavinnslu og
sölu beint frá bændum. Markmiðið er
að auka verðmæti framleiðslu hjá
bændum og að aukin verðmæti verði
eftir á frumframleiðslustaðnum.
Oft er rætt um að reglur um matvælavinnslu hér á landi séu mun strangari en í nágrannalöndunum og einnig er
oft vísað til landa í Mið-Evrópu eins og
Austurríki og Sviss þar sem heimavinnsla er algeng á sveitabæjum. Enn
fremur að í nýrri matvælalöggjöf Evrópusambandsins séu auknar heimildir
til matvælavinnslu heima á bæjum og til
milliliðalausrar sölu til neytenda.
Matvælastofnun telur að afurðir úr
heimavinnslu þurfi að vera öruggar til
neyslu, að kröfur fyrir vinnslu á mismunandi afurðum byggist á áhættumati,
verkkunnátta sé fyrir hendi og að neytandann sé upplýstur sérstaklega um afurðina, til dæmis þegar mjólk er ekki
gerilsneydd. Framleiðsla matvæla á býlum þarf að rúmast innan þess ramma
sem löggjöfin setur og eru það einkum
matvælalögin og lögin um slátrun sem
horfa þarf til. Samkvæmt gildandi löggjöf má eigandi lögbýlis slátra eigin búfé
á lögbýlinu til eigin neyslu, sala á ógerilsneyddri mjólk (nema broddmjólk) er
hins vegar bönnuð sem og dreifing á
matvælum sem unnin eru á heimilum.
Á næstu mánuðum og misserum
mun Ísland væntanlega innleiða nýja
matvælalöggjöf Evrópusambandsins, þar

á meðal eru reglugerð nr. 852/2004/EB
um hollustuhætti sem varðar matvæli,
sértækar reglur um dýraafurðir (nr.
853/2004/EB) og um opinbert eftirlit
með dýraafurðum (nr. 854/2004/EB). Í
nýju löggjöfinni eru lagðar grunnlínur
varðandi hollustukröfur við framleiðslu
og dreifingu matvæla og áhersla lögð á
að öryggi matvæla sé tryggt allt frá
frumframleiðslunni til neytandans. Þó
slakað sé á kröfum á vissum sviðum
munu ákvæði um heimaslátrun haldast
óbreytt.
Frumframleiðsla er framleiðsla eða
ræktun undirstöðuafurða, ásamt uppskeru, mjöltum og eldi dýra fram að
slátrun. Hugtakið tekur einnig til dýraog fiskveiða og nýtingar villigróðurs.
Slátrun og sláturafurðir teljast ekki til
frumframleiðslu. Sem dæmi um frumframleiðsluafurðir má nefna korn,
ávexti, grænmeti, sveppi, egg, hrámjólk,
hunang, fiskafurðir, ber og snigla.
Samkvæmt reglum Evrópusambandsins má selja ógerilsneydda mjólk
og aðra frumframleiðslu beint frá býli.
Hins vegar ber aðildarlöndum að setja
um það reglur og þeim er heimilt t.d. að
banna dreifingu á ógerilsneyddri mjólk.
Frekari vinnsla afurða á býli er heimil
en fellur þá undir almenn hollustuákvæði löggjafarinnar og þær landsreglur
sem heimilt er að setja, enda sé framleiðsla og dreifing staðbundin, t.d. á
markað í heimahéraði. Nýjar áherslur
koma auk þess fram í reglunum og svo
má nefna að landsreglurnar skulu
byggðar á áhættumati til að tryggja öryggi matvælanna.
Í evrópsku matvælalöggjöfinni munu

Sigurður Örn Hansson dýralæknir.

samræmdar reglur gilda almennt um
matvælaframleiðslu. Milliliðalaus sala á
frumframleiðsluafurðum er heimiluð
enda verði settar landsreglur til að
tryggja öryggi matvælanna. Hér á landi
hefur nýja matvælalöggjöfin ekki tekið
gildi og því hafa enn ekki verið mótaðar
landsreglur varðandi milliliðalausa sölu
á frumframleiðsluafurðum.
Við mótun reglna hér á landi á þessu
sviði væri eðlilegt að hafa hliðsjón af

reglum í næstu nágrannalöndum. Í
þessu samhengi er vert að benda á að
norska Matvælaeftirlitið leyfir ekki
„heimavinnslu“ afurða, hvorki á mjólk
eða „heimaslátrun“ nema farið sé að öllum opinberum kröfum. Þannig er réttara að tala um litlar afurðastöðvar staðsettar á sveitabýlum heldur en heimaostagerð eða heimaslátrun.
Sigurður Örn Hansson dýralæknir er forstöðumaður
matvælaöryggis- og neytendamála á Matvælastofnun.
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Guðmundur H. Gunnarsson.

Allt í kringum landið eru matvælaklasar og samstarfshópar, matvælamarkaðir og matvælahátíðir.“

Guðmundur H. Gunnarsson

Vöruþróun úr staðbundnum matvælum
Sú mikla iðnvæðing sem orðið hefur
á matvælaframleiðslu með kröfu um
einsleita magnframleiðslu hefur skapað svigrúm á markaði fyrir smáframleiðsluvörur. Slíkar vörur eru oft
seldar beint frá litlum framleiðendum
til sérhópa eins og ferðamanna. Smáframleiðsluvörur höfða oft til annarra
væntinga neytenda. Þær eru áhugaverðar sem tilbreyting frá hinni
sterku verslunarkeðjuvæðingu síðustu
ára. Þannig fylla þær oft þörf um
upplifun, sjálfbærni, gæði eða hafa
sterka skírskotun í matarmenningu.
Á síðustu árum hefur orðið vakning
um smáframleiðslu matvæla á Íslandi.
Meðal annars hafa verði stofnuð samtök
um heimavinnslu og sölu á afurðum
bænda. Samtökin heita Beint frá býli og
hafa beitt sér sérstaklega við gerð kynningar- og kennsluefnis sem taka á helstu
þáttum framleiðslu og markaðssetning-

ar. Einnig hafa verið stofnaðir samstarfshópar eða klasar allt í kringum landið
sem hafa það að markmiði að styðja við
smáframleiðslu á staðbundnum matvælum (sjá mynd). Mikill áhugi er einnig á
matarferðamennsku og þróun matvælaafurða sem henta sérstaklega sem minjagripir fyrir ferðamenn. Ekki þarf að efast
um þau tækifæri sem liggja í smáframleiðslu afurða á því afburða hráefni sem
framleitt og aflað er Íslandi. Sé rétt að
verki staðið getur slík vinnsla verið virðisaukandi og stutt við atvinnuuppbyggingu á landsbyggðinni.
Frumkvöðlar í matvælageiranum
sem hefja vilja smáframleiðslu mæta
mörgum hindrunum við uppbyggingu á
starfsemi sinni. Má þar nefna:
O Takmörkuð þekking á ferlum í
matvælaframleiðslu
O Háan stofnkostnað við kaup á
framleiðslutækjum

O Flókið regluverk
O Kostnað við vöruþróun/hönnun
O Áhættu við markaðsfærslu
O Dýrar dreifileiðir
Sé markvist unnið að uppbyggingu
stoðkerfa til að minnka þær hindranir
sem skilgreindar eru hér að ofan er líklegt að örva megi mjög nýsköpun
tengdri smáframleiðslu matvæla á Íslandi.
Aðstoð við vöruþróun í
matvælaiðnaði
Þegar öflug og stór matvælafyrirtæki
þróa nýjar vörur reiða þau sig á faghópa
sem í eru m.a. matvælafræðingar, matvælaverkfræðingar, hönnuðir og markaðssérfræðingar. Fyrir frumkvöðla er
erfitt að beita sömu nálgun. Einnig getur verið erfitt að leita upplýsinga hjá
stærri matvælaframleiðendum þar sem
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slík fyrirtæki beita ólíkum ferlum í
framleiðslu, markaðsetningu og dreifingu afurða sinna. Ef hvetja á til nýsköpunar í smáframleiðslu matvæla þá
er mikilvægt að tryggja aðgang að nauðsynlegri sérfræðiþekkingu og tækjabúnaði. Með þessu er leystur lykilhnútur í
vöruþróunarferlinu sem reynist oft erfitt

fyrir frumkvöðla að leysa af sjálfsdáðum.
Vöruþróunarhótel
Erlendis hefur fjöldi vöruþróunarhótela
verið stofnaður sem hluti af stuðningi
við nýsköpun í smáframleiðslu matvæla.
Vöruþróunarhótel eru byggð upp
þannig að þar geta frumkvöðlar hafið
framleiðslu á afurðum án þess að þurfa
að takast á við háa stofnfjárfestingu í
tækjabúnaði og flókið regluverk. Með
þessu geta frumkvöðlar farið í gegnum
vöruþróun/hönnun og gert markaðsathuganir á vörunni með mun minni tilkostnaði en annars væri. Þannig má lágmarka áhættu sem felst í fjárfestingu í
búnaði áður en varan hefur verið að
fullu þróuð eða prófuð á markaði. Með
því að tengja vöruþróunarhótel við
frumkvöðlastuðning er skapað samfellt
ferli þar sem hægt er að veita eftirfylgni
og stuðning frá hugmynd að vöru. Eftir
að hafa farið í gegnum ferlið getur
frumkvöðullinn svo annað hvort sett
upp eigin framleiðslulínu eða nýtt sér
aðstöðu vöruþróunarhótelsins gegn
leigugjaldi. Slíkt gæti verið sérstaklega
hentugt fyrir allra minnstu fyrirtækin
sem jafnvel framleiða eingöngu vörur
yfir stutt tímabil á hverju ári.
Á Íslandi hefur smáframleiðsla á
matvælum verið háð því að frumkvöðlar
komi sér sjálfir upp aðstöðu til framleiðslunnar eða að þeir hafa fengið að
framleiða vörur í aðstöðu stærri fyrirtækja. Sem dæmi um slíkt samstarf er
samvinna Norðlenska og Friðriks V.
með kjöt, sérunnið fyrir veitingastað
hans.
Unnið er að uppbyggingu á alhliða
vöruþróunarhóteli í tengslum við starfsstöð Matís á Hornafirði. Með þessu er
markvisst reynt að hvetja til nýsköpunar
í smáframleiðslu matvæla á landsvísu.
Aðstaðan verður aðgengileg öllum sem
áhuga hafa gegn sanngjörnu gjaldi.
Þannig verður mögulegt fyrir frumkvöðla að leigja aðgang, bæði að tækjum
og þekkingu til að fara í gegnum vöruþróunarferlið á skilvirkari hátt en áður
hefur verið hægt hérlendis.
Guðmundur H. Gunnarsson starfar
hjá Matís ohf.
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Guðrún Hallgrímsdóttir.

Rúgbrauð með rauðmaga.

Guðrún Hallgrímsdóttir

Steikt roð og súrir sporðar
Héraðskrásir – arfur okkar
Meðal þess eftirminnilegasta við ferðir til annarra landa er að kynnast
matarhefðum viðkomandi lands. Að
ferðast úr einu héraði til annars og
bragða á því sem er sérstakt fyrir
hvert þeirra er eins og að setjast á
skólabekk og fræðast um þjóðlíf og

menningu íbúanna um aldir. Hver
kantóna í Sviss á sinn kartöflurétt, á
Ítalíu er fátt meira spennandi en að
bragða á öllum þeim aragrúa rétta
sem búnir eru til úr gömlu brauði og
forréttum úr grænmetisafgöngum.
Hér á landi hefur ferðamönnum

reynst erfitt að kynnast íslenskri matarhefð, áhugasömum gesti í Vestmannaeyjum bauðst aðeins að velja á
milli kjúklings og hamborgara þótt
lundaveiði stæði sem hæst. Svo virðist
sem nú sé að rofa til, hægt er að
snæða hreindýr á Egilsstöðum, humar

á Stokkseyri, keyfa Kalda, El Grillo
eða Draugabjór en enn er ekki hægt
að gæða sér á skyri eða plokkfiski í
vegasjoppum landsins.
Hvað skapar matarhefð?
Matarhefð er ofin úr ótal þráðum, þar

Richard Tellström

Upprunalegar og
tilbúnar matarhefðir
- Héraðstenging, raunveruleikaflótti og nautn í matvælaþróun samtímans
Norrænn matur og matarmenning
eru í mikilli sókn um þessar mundir,
bæði fyrir tilstilli stjórnvalda og
vegna aukins áhuga markaðarins. En
nú horfir svo við að matur er ekki
bara matur. Í dag eru matarhefðirnar
notaðar við markaðssetningu og matararfleifðin er orðin að markaðsvöru.
Hvort tveggja er notað til að efla matarferðamennsku og sem tæki stjórnvalda til að vinna að byggðaþróun.
Matarhefðirnar gegna þannig mikilvægu hlutverki. En þær eru ekki bara
settar fram í upprunalegri mynd,
heldur einnig aðlagaðar og mótaðar
úr þeim nútímaleg vara eða þjónusta,
þar sem fólk flýr úr amstri hversdagsins inn í nautnir matarins.
Erindið fjallar um hvernig matur er

aðlagaður að gömlum norrænum matreiðslu- og verkunaraðferðum. Vinna
einstaklinga með eigin matarhefðir út
frá Norrænu sjónarhorni verður einnig
rædd. Verkefnið ÑNý norræn matargerðarlistì, sem stutt er af Norrænu ráðherranefndinni verður skoðað með hliðsjón af því að þar tekur hið opinbera
virkan þátt í að móta hugmyndir fólks
um mat.
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Richard Tellström.

Um fyrirlesarann
Richard Tellström, Ph.D., er fræðimaður við veitinga- og matargerðardeild
Háskólans í Örebro í Svíþjóð. Í doktorsritgerð sinni (2006) fjallaði hann um
hvernig matarmenning hefur verið
markaðssett og hún aðlöguð að þjóðernissjónarmiðum í Svíþjóð og hinum
Norðurlöndunum allt síðan á 19. öld.
Eitt af lykilviðfangsefnum rannsókna
hans er að skoða hvað orðið hafi til þess
að ákveðnir þættir í matarmenningunni
eru almennt álitnir gagnlegir meðan litið sé á aðra þætti sem gleymda.
Richard Tellström hefur einnig
starfað sem fyrirlesari í fjölda sænskra
háskóla og sem ráðgjafi stjórnvalda og
fyrirtækja um nýtingu matarmenningar
sem auðlindar á svæðum sem glíma við
efnahagserfiðleika, til vöruþróunar og
þróunar matarferðamennsku.
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ræður náttúrufar og lega staðarins,
framboð hráefnis, þekking og verkkunnátta, efnahagur þjóðar. Einkennandi
fyrir íslenskt eldhús var lengst af nýr eða
þurrkaður fiskur, eldiviðarskortur, saltleysi og kornekla. Um aldir hafði einangrun þjóðarinnar mikið að segja, en
einnig vöntun á hvers kyns eldunaráhöldum og ílátum. Hvernig þjóðir eða
einstök héruð svo bregðast við þessum
eða ámóta aðstæðum skapar matarhefðina. Kornleysið var ekki leyst á sama
hátt í Breiðafirði og á Norðurlandi. Ýmist var kornið drýgt með sölvum og
fjallagrösum eða flatt svo þunnt að
kökurnar urðu næstum gegnsæjar.
Félagið Matur – saga – menning
Félagið Matur-saga-menning er áhugamannafélag, stofnað fyrir tveimur árum,
fyrst og fremst til að vekja athygli á íslenskri matarhefð og til að bjarga þekkingu frá glötun. Félagið hefur staðið
fyrir fræðslukvöldum og tekið þátt í
margvíslegum menningarviðburðum. Í
sumar skipulagði félagið ferð til að
kynna matarkistu Breiðafjarðar. Á boðstólum var hvað eina sem nýta mátti af
landsins gæðum, eins og selur, teista,
skarfur, lundi, kjöt af lömbum úr
hvannaeldi, skarfakál, fjörukál, kræklingur, rauðmagi, flyðra, grásleppa, silungur, aðalbláber og krækiber. Á matseðli voru réttir sem byggðu á gamalli
hefð svo sem kofnasúpa og súrsaðir selshreifar en einnig nýir réttir úr hefðbundnu hráefni: Grillaður selur, ofnsteiktur skarfi og bláberjaskyrís.
Héraðskrásir
Mikið verk er óunnið hér á landi við að
draga fram sérkenni einstakra héraða
þar sem hráefnisframboð er annað og
takmarkanir fyrri alda hafa þróað aðrar
lausnir en þær sem fundust í Breiðafirðinum. Víða er að finna mikinn fróðleik
í frásögnum heimamanna frá ýmsum
tímum. Þessa þekkingu þarf að kortleggja og nýta síðan við matartilbúning.
Óskadraumur okkar er að matgæðingar
geti innan skamms farið um héruð
landsins og notið matarhefðarinnar á
nýjan og spennandi máta eða neytt
krásanna rétt eins og gert hefur verið
um aldir.
Guðrún Hallgrímsdóttir matvælaverkfræðingur er
sjálfstætt starfandi sérfræðingur í ReykjavíkurAkademíunni.
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Nanna Rögnvaldardóttir

Hvað er íslenskur matur?
Við tölum oft um íslenskan mat en er
víst að við séum öll að meina það
sama eða að við séum yfirleitt sammála um hvað sé íslenskur matur eða
íslenskt hráefni? Ég er ekki viss um
að svo sé. Ég veit að sumir telja að
hinn eini sanni íslenski matur sé sá
sem er borinn fram á þorrabakkanum, telja jafnvel að þarna sé matur
sem hafi verið nánast óbreyttur allt
frá landnámsöld og hafi verið hversdagskostur forfeðranna. Þetta er auðvitað ekki rétt; þótt sumir réttirnir
sem fram eru reiddir á þorrablótum
eigi sér vissulega langa sögu fer því
fjarri að þeir séu óbreyttir frá upphafi. Auðvitað var svo margt borðað
fyrr á öldum sem hvergi sést núna –
og engin eftirsjá er í sumu – og svo
hefur annað bæst við í nútímanum
eða breyst mikið.
Mömmu- og ömmumaturinn sem
fólk af minni kynslóð og eldra ólst flest
upp við er ekki síður íslenskur þótt
flestir séu kannski danskrar ættar upphaflega. Í mínum huga eru fiskibollur
alveg jafníslenskar og lifrarpylsa, kakósúpa með tvíbökum jafníslensk og skyrhræringur. Í þessari matargerð myndaðist á síðustu öld rík og fjölbreytileg hefð
sem ekki er síður ástæða til að halda á
lofti en forna matnum. Þessir réttir eru
íslenskir þótt uppskriftirnar séu kannski
upprunalega komnar að utan en hafi
verið aðlagaðar íslenskum aðstæðum.
En staðnæmist þróunin þegar
blómaskeiði húsmæðraskólanna og
danskmenntuðu húsmæðrakennaranna
lýkur og Matur og drykkur Helgu Sigurðardóttur fer að þoka fyrir nýrri matreiðslubókum? Nei, auðvitað ekki. Íslenskur matur heldur áfram að þróast
og verða til og matur sem gerður er úr
íslensku hráefni og er í eðlilegu samhengi við íslenska matargerðarhefð er
ekkert minna íslenskur en slátrið úr
tunnunni. Og ég sé heldur ekkert að því
að nýta þekkingu okkar á íslenskri matargerð og matarsögu til að búa til bæði
alveg nýja rétti og nútímalegar útgáfur
af hefðbundnum réttum úr íslensku
hráefni og kalla það íslenskan mat.
En þá er spurningin, hvaða hráefni
má kalla íslenskt? Hve lengi þarf eitthvað að hafa verið til staðar hér svo að
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Nanna Rögnvaldardóttir.

það teljist íslenskt? Kartöflur eru fyrst
ræktaðar hérlendis upp úr miðri 18. öld
en það eru ekki nema rúm 100 ár síðan
kartöflur urðu hluti af daglegri fæðu

Ljósmynd: Gísli Egill Hrafnsson.

flestra Íslendinga. Samt held ég að fæstir
neiti því að kartöflur séu íslenskur matur og þá má nefna rétti eins og kartöfluuppstúf og brúnaðar kartöflur – hvort-

tveggja komið hingað frá Danmörku en
algjörlega ómissandi með hangikjötinu
eða hefðbundnu sunnudagslæri. Hvað
þá um tómata? Þeir eru fyrst ræktaðir

hér snemma á 20. öld en verða ekki algengir fyrr en fyrir um 50 árum. Ég er
ekki viss um að allir mundu telja þá
hluta af íslenskri matarhefð eða segja að
réttir með tómötum væru dæmigerður
íslenskur matur. En hver er munurinn –
felst hann bara í árafjöldanum?
Annað dæmi: Hreindýr voru flutt
hingað seint á 18. öld og ég held að
flestir séu sammála um að hreindýrasteik að austan, e.t.v. með bláberjasósu
og villisveppum af Héraði, sé íslenskur
matur (nema kannski þeir sem sjá ekkert nema súrmatinn og harðfiskinn).
Svín komu aftur á móti hingað með
landnámsmönnum og svínakjöt var
borðað framan af öldum. Þau dóu svo
út á 17. öld en voru flutt inn aftur
snemma á 20. öld. Saga þeirra hérlendis
er því mun lengri en saga hreindýranna
en samt held ég að margir myndu hika
við að kalla svínakjötsrétti íslenska.
Hvað veldur því að við köllum eitt hráefni íslenskt en annað ekki? Hvað þarf
til að vinna sér hefðarrétt?
Allt þetta eru spurningar sem mér
finnst ákaflega gaman að velta fyrir mér
og skoða og svo mikið er víst að við
spurningunni sem hér er varpað fram,
um hvað sé íslenskur matur, fæst aldrei
hið eina rétta svar. Sem mér þykir mjög
jákvætt því fyrir mér eru matarhefðir –
þjóðlegar hefðir, svæðisbundnar hefðir,
fjölskylduhefðir – ekki eitthvað sem er
staðnað og frosið fast í tíma, heldur í
stöðugri þróun. Það er nefnilega vel
hægt að viðhalda hefðum án þess að rígbinda sig við þær.
Höfundur er matreiðslubókahöfundur og ritstjóri
hjá Forlaginu.

Soffía M. Gústafsdóttir

Matartengd ferðaþjónusta
Matartengd ferðaþjónusta er fremur
nýtt heiti hér á landi og ekki öllum
kunnugt út á hvað það gengur, þó
vissulega beri nafnið það með sér að
tengjast mat og ferðaþjónustu. Ekki
eru mörg ár síðan þessi leggur innan
ferðaþjónustunnar fór að festa sig í
sessi í heiminum, þrátt fyrir að lönd
eins og Ítalía og Frakkland hafi löngum byggt ímynd sína á mat- og vínframleiðslu og þ.a.l. höfðað til margra
ferðalanga í gegnum tíðina. Hins vegar er ekki svo langt síðan matartengd
ferðaþjónusta var skilgreind sem slík
en þó er þetta stærsti vaxtarbroddur
innan ferðamennsku í heiminum í
dag.
Á síðustu árum, hafa óteljandi matreiðsluþættir litið dagsins ljós í sjónvarpi
á borð við Jamie Oliver, Nigellu, Rachel
Ray og Martha Stewart, sem öll hafa
öðlast heimsfrægð og byggt upp viðskiptalegt stórveldi, byggð á matargerð.
Aðrir matartengdir sjónvarpsþættir, sem
notið hafa mikilla vinsælda, hafa snúist
um ferðalög til ýmissa landa þar sem
svæðisbundið hráefni hefur verið borið
fyrir áhorfendur ásamt því að krydda
með menningu viðkomandi lands á

fjölbreyttan hátt. Óhætt er að segja, að
slíkir þættir hafi í kjölfarið ýtt undir
áhuga margra að ferðast til þeirra
áfangastaða og því um afar sterka og
mikilvæga landkynningu að ræða.
En hvernig skilgreinum við matartengda ferðaþjónustu? Í stuttu máli má
segja, að matartengd ferðaþjónusta sé
einskonar brú sem tengir saman menningu og það land sem í hlut á, þar sem
áhersla er lögð á að draga fram séreinkenni viðkomandi staðar eða svæðis á
eftirminnilegan hátt.
Margir halda að matartengd ferðaþjónusta snúist eingöngu um 5 stjörnu
veitingahús og hágæða matreiðslu og
eðalvín, en svo þarf alls ekki að vera.
Það gæti einnig verið lítið bakarí í þorpi
á landsbyggðinni þar sem amman bakar
gómsætar rúgkökur eftir leyndri fjölskylduuppskrift eða veitingastaður við
höfnina þar sem trillukarlarnir hittast
reglulega yfir nýveiddum fisk sem er
lystilega matreiddur af fjörugum vert í
einstöku umhverfi. Endalaust væri hægt
að telja upp svipuð dæmi og líkja mætti
við einskonar glugga til að fræðast, upplifa og kynnast sérstöðu lands og þjóðar
með margvíslegum hætti.

Ferðamenn hafa, og munu um
ókomna tíð, leggja land undir fót í ýmsum tilgangi. Það hafa ekki allir áhuga á
að sækja söfn eða fyrirfram skipulagðar
túristagildrur. Eitt er það þó, sem allir
ferðamenn eiga sameiginlegt og komast
ekki hjá að gera, en það er að borða
meðan ferðalaginu stendur. Margir hafa
áhuga á að upplifa matarmenningu þess
lands er ferðast er til, þó aðrir geri einungis kröfu um ætan bita til að metta
hungrið. Aðrir fara í þeim eina tilgangi
að upplifa einhverja sérstöðu og ef gengið er út frá því að það sé matartengd
ferðaþjónusta, þá þarf ferðamaðurinn að
vera fyrirfram meðvitaður um áfangastaðinn.
Ísland hefur lengi gert út á þá ímynd
að hér sé hreint land og fagurt, en þó
finnst mér minna hafa farið fyrir markvissu starfi til að tengja þá ímynd við
alla þá fjölmörgu möguleika sem matarhefðir okkar bjóða upp á og er að mínu
mati ónýtt auðlind enn sem komið er.
Viðbrögð erlendis frá, af því starfi
sem unnið hefur verið til þessa í tengslum við markaðssetningu á lambakjöti,
mjólkurvörum og drykkjarföngum sem
dæmi, hefur klárlega opnað dyrnar upp
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á gátt, en þó vantar enn mikið upp á að
öll tækifæri séu nýtt til hins ýtrasta.
Spor í rétta átt væri t.a.m. ef stjórnvöld
og fyrirtæki almennt, hefðu betri skilning á því hvernig matartengd ferðaþjónusta getur átt drjúgan þátt í að stuðla að
auknum þjóðartekjum á margvíslegan
hátt, auk jákvæðra áhrifa á samfélagið í

heild sinni með atvinnuskapandi tækifærum. Hér þarf ekki síst að horfa til
landsbyggðarinnar, sem óneitanlega
hefur átt erfitt uppdráttar í breyttu umhverfi undanfarinna ára.
Matartengd ferðaþjónusta er mikilvæg brú og tenging við hinar ýmsu atvinnugreinar. Við þurfum að vakna til
vitundar um sérstöðu okkar og blása til
sóknar með samhentu og faglegu átaki.
Höfundur er sjálfstætt starfandi sérfræðingur og
ráðgjafi.
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Friðrik V. á Akureyri

Ber stoltur fram krásir af heimaslóð
Friðrik Valur Karlsson stofnaði veitingahús sitt Friðrik V. á Akureyri
ásamt konu sinni, Arnrúnu Magnúsdóttur, fyrir rúmum 7 árum. Staðurinn hefur getið sér gott orð sem sælkeraveitingastaður þar sem lögð er
áhersla á að bjóða upp á allt það besta
úr heimahéraði. Staðsetningin er ekki
síður merkileg, en veitingahúsið er til
húsa í 100 ára gömlu húsi Kaupfélags
Eyfirðinga. Í gegnum tíðina hefur
það hýst sláturhús, mjólkurbú og
ýmsa aðra matvælaframleiðslu. Á
matseðlinum gefur að líta rétti þar
sem ekki leynir sér hvaðan hráefnið
er fengið eins og „Eyfirskir smáréttir;
kjöt, sjávarfang og ostur úr héraði.“
Þá eru þjóðleg hráefni tengd saman
við alþjóðleg stef líkt og í „rabarbarahollandaisesósunni“
sem
fylgir
lambahryggnum.
Þegar horft er til þróunar matarmenningar undanfarna áratugi má segja
að hún einkennist af alþjóðavæðingu. Á
Íslandi birtist þetta í auknu framboði á
alls konar framandi mat. Margt af því er
reyndar orðið hversdagslegt eins og pitsur og hamborgarar, á meðan krókódílaog kengúrusteikur eru enn frekar framandi fyrir flest okkar. Á síðustu árum
hafa komið fram menn og konur sem
synda gegn þessum þunga straumi og
halda á lofti þeim sérkennum sem
heimahéraðið hefur upp á bjóða í matargerð. Við hittum Friðrik Val að máli
til að fræðast aðeins um hans sýn á þessa
þróun.
Hvernig atvikaðist það að þú fórst þá
leið að leggja áherslu á mat úr næsta nágrenni?
„Eftir heimsókn til Ítalíu opnuðust
augu mín enn betur fyrir því að einbeita
mér að íslensku og helst norðlensku
hráefni, á sama hátt og flestir góðir
kokkar á Ítalíu notast að mestu við hráefni úr sínu næsta nágrenni. Ekki bara
af því að hráefnið er úr minni heimabyggð, heldur líka af því að það skapar
atvinnu og auðvitað ekki síst vegna þess
að við eigum frábært hráefni.“
Hvernig hefur gengið að reka veitingahús sem byggir á mat úr heimahéraði?
„Það gengur mjög vel og fólk verður
sífellt meira meðvitað um nauðsyn þess
að vera stolt af okkar matarmenningu,
hefðum og hráefni.“
Er framboð nægt, nógu fjölbreytilegt og
gæðin jöfn?
„Í dag er auðvelt að fá allt sem maður vill, hvort sem um er að ræða ferskan

fisk, villibráð, villt ber og jurtir, kjötvörur, osta o.s.frv. Auðvelt er að nálgast
gæðavöru, en ef fólk horfir einungis í
verð, eins og yfirleitt er gert, þá er það
oftast á kostnað gæðanna.“
Hvaða þróun sérðu fyrir þér í veitingahúsaflórunni hérlendis?
„Í framtíðinni sjáum við skýrari línur í veitingamennsku. Hún á eftir að
skiptast í tvennt, annars vegar eru veitingastaðir sem gera vel í því að elda íslenskt hráefni með íslenskum siðum og
hins vegar staðir sem elta stefnur og
strauma erlendis og koma með heiminn
til Íslands. Ég held að það sé mjög gott
að hafa hvort tveggja.“
Má búast við að vöxturinn verði helst
í stöðum sem bjóða upp á kunnuglega
matargerð s.s. franska eða ítalska eða má
kannski búast við að ferðamenn framtíðarinnar vilji frekar kynnast íslenskum
„mömmumat“ eins og þverskorinni ýsu
með hömsum og kartöflum eða ofnsteiktum lambahrygg með brúnuðum kartöflum
og rabarbarasultu?

„Vissulega held ég að við eigum eftir
að sjá aukningu á stöðum sem sérhæfa
sig í íslenskum mömmumat, þá helst í
bændagistingu og á fjölsóttum ferðamannastöðum. Ég efast ekki um að það
á eftir að vekja mikla lukku meðal ferðamanna.“
Nú stefnir allt í það að innflutningur
og framboð af innfluttu kjöti, sem og öðrum landbúnaðarvörum, muni aukast
mjög á næstu misserum. Hvernig finnst
þér innlend framleiðsla búin undir þessar
breytingar?
„Ég hef talsvert miklar áhyggjur af
innflutningi á hráum kjötvörum, ég
held að smásalar hafi í dag of mikið vald
yfir sölu á ferskvörum. Ljóst er að íslenskir framleiðendur og neytendur
þurfa í sameiningu að leysa þennan
vanda, hann verður aðeins leystur með
betri vitund neytenda á uppruna og
gæðum hráefnis. Grænmetisbændur
hafa stigið gott skref með merkingu á
grænmeti með fánaborðanum og bæjarnafni og ég held að það sé aðferð sem

Friðrik Valur Karlsson í sælkeraverslun Friðriks V.  

kjötframleiðendur og aðrir bændur ættu
að temja sér. Ég er alveg viss um að Íslendingar velja íslenskar vörur fram yfir
innfluttar, þess vegna er mikilvægt að
innlendar vörur standist samanburð

             Ljósmynd: Ásmundur E. Þorkelsson.

gæðalega þó þær komi ekki endilega til
með að standast samanburð verðlega. Ef
við tökum ekki höndum saman núna og
finnum lausn á málinu, þá gæti íslenskur landbúnaður lagst af.“
áeþ

Veit svo sem ekkert
hvert vegurinn liggur!
Viðtal við Ágústu Gísladóttur verkefnastjóra
hjá Þróunarsamvinnustofnun Íslands
Ágústa Gísladóttir er verkefnastjóri í
fiskimálum hjá Þróunarsamvinnustofnun Íslands (ÞSSÍ). Hún er með
B.S. gráðu í matvælafræði frá Háskóla
Íslands og með M.S. frá University of
Wisconsin í Bandaríkjunum. Hún
hefur á síðustu 14 árum dvalið 12 ár í
Afríku og unnið þar að þróunarsamvinnu verkefnum. Blaðamaður hitti
Ágústu á skrifstofu ÞSSÍ í Reykjavík
þar sem við ræddum um hvernig það
kom til að hún fór að vinna í þróunarmálum og hvernig sá tími hefur
verið.
Hvenær byrjaðir þú að starfa að þróunarmálum?
„Aðkoma mín að þróunarmálum var
þannig að Sigurður Bogason, sem var
framkvæmdastjóri yfir fiskvinnslufyrirtæki í Walvis Bay í Namibíu, óskaði eftir aðstoð 1994 hjá Birni Dagbjartssyni
sem þá var forstjóri ÞSSÍ. Ég var á þeim

tíma útibússtjóri Rannsóknastofnunar
Fiskiðnaðarins (RF) á Ísafirði og var ég
fengin til að undirbúa námskeið um
hreinlæti og umgengni í fiskvinnslu sem
haldið var fyrir starfsfólk í fiskiðnaðinum í Namibíu. Að því loknu var mér
boðið að kenna í sjómannaskólanum í
Walvis Bay sem ÞSSÍ hafði aðkomu að.
Það má segja að Namibía hafi verið
ágætis aðlögun að menningu Afríku,
nokkurs konar „africa light“. Íbúar þar
eru um tvær milljónir og tekjur á hvern
íbúa eru um 3200 dollarar á ári. Eftir að
verkefni mínu lauk bauðst mér að fara
til Mósambik til að aðstoða við uppbyggingu á rannsóknastofu. Aðstæður
þar eru mun erfiðari en í Namibíu. Íbúar Mósambik eru 21 milljón og tekjur á
hvern íbúa er einungis 340 dollarar, sem
gerir það eitt fátækasta ríki heims. Annar stór þáttur er að þar er töluð portúgalska og fólk talar litla ensku. Ég settist

Ágústa Gísladóttir ásamt skólabörnum í Afríku.

því á skólabekk og lærði portúgölsku.
Eftir fjögur ár í Mósambik lá leiðin aftur til Íslands og nú síðast til Úganda.
Íbúafjöldinn í Úganda er ríflega 30
milljónir og býr meirihluti landsmanna
í sveitunum. Tekjur á hvern íbúa eru
um 300 dollarar. Landið liggur að Viktoríuvatni norðanverðu og er hátt yfir
sjávarmáli. Það var mjög gott að búa í
Úganda, loftslagið er frábært og náttúran einstök. Fólkið tekur manni sem
jafningja og menntun er mjög góð og

Allt fyrir kælingu og frystingu fyrir matvæla og veitingamarkaðinn
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því gott aðgengi að menntuðu fólki.“
Eru áhrif nýlenduherranna áberandi í
þessum þrem löndum?
„Já, tvímælalaust. Í Mósambik er allt
mjög þungt í vöfum, stimplar og fleira
sem þarf til að fá ýmis leyfi geta tekið
endalausan tíma. Portúgalar sem voru
nýlenduherrar þar skildu ekki eftir sig
góða háskóla, ólíkt t.d. Úganda þar sem
Bretar voru. Þar eru góðir háskólar, með
þeim betri í Austur-Afríku. Í Namibíu
eru þýsk áhrif nokkuð ríkjandi og allt í
röð reglu, eins og góðum Þjóðverjum
sæmir.“
Hvaða vandamál upplifðir þú helst í
þróunaraðstoðinni?
„Eitt af vandamálunum í sumum
ríkjum Afríku er hversu háð þessi ríki
hafa orðið framlögum í gegnum þróunaraðstoð. Það er því eitt það mikilvægasta í allri þróunaraðstoð að gera fólk í
þessum löndum meira sjálfbjarga. Annað sem maður þarf að venjast er að í
Afríku tekur allt margfalt lengri tíma.
Það er oft sagt að þolinmæði sé dyggð
og það er víst ábyggilegt að ekki veitir af
henni í þróunarstarfi. Ólíkt okkur Vesturlandabúum þá er tíminn eina auðlindin sem nóg er af hjá Afríkubúum,
hann er ekki að fara heldur kemur
stöðugt.“
Fannst þér erfitt að flytja til og starfa í
svona framandi löndum?
„Ég hef oft verið spurð að þessu. Ég
hef svarað því á þann veg að það er í
sjálfu sér ekki ósvipað því að fara ung til
starfa á stað eins og Ísafjörð, þar sem ég
þekkti engan. Það þarf að aðlagast samfélaginu hvort sem það er á Ísafirði eða í
Afríku. Það er mikilvægt í þessu starfi
að vinna traust þeirra sem þú ert að
starfa með.“
Að lokum, ert þú komin alfarin til Íslands eða ætlar þú að leggja aftur land
undir fót?
„Ég mun örugglega leggja land undir
fót - það er í eðli starfsins sem umdæmisstjóri hjá Þróunarsamvinnustofnun, en
hinsvegar veit ég svo sem ekkert hvert
vegurinn liggur!“
gg
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Heilsufæði sérhönnuð matvæli
Rætt við Sigrúnu Mjöll Halldórsdóttur hjá Matís
Víða má finna heilsubúðir sem selja
sérstakar vörur sem jafnan kallast
heilsuvörur. Þessar vörur, sem eru oft
nokkuð dýrar, fer fjölgandi bæði í
kjölfar aukinnar eftirspurnar og vegna
aukinnar heilsumeðvitundar í samfélaginu. Í júlímánuði sl. birtist skýrsla
Matís ohf. um heilsufæði. Við leituðum til Sigrúnar Mjallar Halldórsdóttur, einnar af höfundum skýrslunnar,
og ræddum við hana um heilsufæði.
Hvað er það sem kallast heilsufæði?
„Heilsufæði er alls kyns matvæli sem
eru ætluð til að bæta heilsu. Það sem
kemur fyrst upp huga flestra þegar við
heyrum orðið „heilsufæði“ er sérhönnuð
matvæli til að bæta heilsu og hugtök á
borð við lífræna ræktun, engin aukaefni,
mjólkurlausar vörur, sykurskertar vörur,
glúten- og gerlausar vörur eða lágmarks
fituinnihald. Fæðubótarefni og markfæði
(e. functional foods) eru líka heilsufæði.
Fæðubótarefni eru ætluð sem viðbót við
venjulegt fæði og markfæði eru matvæli,
sem eru breytt, til að auka heilsusamleg
áhrif þeirra. Í raun er hægt að segja að öll
venjuleg „holl“ matvæli, eins og ávextir,
grænmeti, fiskur og trefjaríkt brauð,
megi líka flokka undir heilsufæði.“
Heilsufæði er nýtt hugtak en er sú hugmynd að nota mat til að fyrirbyggja eða
jafnvel lækna sjúkdóma ekki gömul?
„Sú kenning að matur geti haft meðferðarlegt gildi gegn sjúkdómum er ekki
ný af nálinni. Fyrir um 2500 árum mælti
Hippocrates, faðir læknisfræðinnar: „Látið mat vera ykkar lyf og lyf vera ykkar
mat“. Sú heimspeki lá niðri á 19. öld
þegar nútímalyf hófu innreið sína. Á 20.
öldinni vaknaði almenningur aftur til
meðvitundar um mikilvægi mataræðis til
að fyrirbyggja sjúkdóma og bæta heilsu.
Á fyrri hluta síðustu aldar var til að
mynda mikið fjallað um bætiefni, svo
sem lífsnauðsynleg hlutverk vítamína og
hlutverk þeirra við að fyrirbyggja hörgulsjúkdóma. Á síðari hluta aldarinnar var
almenn ofneysla og sjúkdómar tengdir
henni orðin mikið lýðheilsuvandamál.
Því var mikið af lýðheilsufræðilegum
ráðleggingum settar fram til að afstýra
þeirri þróun.“
Hversu mikilvægt er mataræðið í stríðinu gegn nútíma lýðheilsuvandamálum?
„Í dag eru helstu lýðheilsuvandamál
heimsins ofneysla, vannæring, hjarta- og
æðasjúkdómar, krabbamein og sýkingar.
Mataræði hefur afgerandi áhrif á alla
þessa þætti enda er matur sá umhverfisþáttur sem hefur hvað mest áhrif á lífeðlisfræðilegt kerfi okkar, þ.e. starfsemi og
virkni líkamans. Lélegt mataræði eykur
hættu á langvinnum sjúkdómum en rétt
mataræði getur fyrirbyggt þá. Mögulega
má lækna sjúkdóm með mörgum samverkandi lífstílsþáttum svo sem mataræði, hreyfingu og öðrum umhverfisþáttum.“
Sum matvæli eða einstök efni í þeim
geta haft afgerandi áhrif á heilsuna. En
hvað er í raun hægt að fullyrða um þau?
„Þó að matvæli eða efni í þeim geti
haft ákveðin áhrif á heilsuna er óheimilt
að eigna einstökum matvælum þá eiginleika að fyrirbyggja eða lækna sjúkdóma.
Ef einstakt efni hefur svo afgerandi áhrif
fellur það undir skilgreiningu lyfja. Núgildandi sambærileg skilgreining hljóðar
svo að ekki sé um matvæli heldur lyf að
ræða ef staðhæft er í fullyrðingu að
neysla vöru fyrirbyggi eða lækni sjúkdóma. Þá er leyfilegt að fullyrða að
ákveðin matvæli hafi jákvæð heilsufarsleg
áhrif sem hluti af hollu mataræði.
Heilsufullyrðingar verða þó að vera vísindalega vel rökstuddar. Reglugerð ESB
um næringar- og heilsufullyrðingar, sem
jafnframt kemur til að gilda fyrir Ísland,
inniheldur langan lista yfir leyfðar fullyrðingar um næringarefni þar sem líka er
tilgreint hvaða skilyrði vara þarf að uppfylla til að mega bera fullyrðinguna. Sem
dæmi mætti nefna fullyrðingu sem notuð
er í Svíþjóð: „Mataræði í næringarlegu

jafnvægi með miklu af Ómega-3 fitusýrum minnkar líkur á hjarta- og æðasjúkdómum.“
Nú er ekki lengur aðeins rætt um gildi
hefðbundinna næringarefna heldur eru
menn farnir að ræða aðra og áður óþekkta
eiginleika matvæla. Hvað er það sem menn
eru að uppgötva?
„Á síðasta áratug síðustu aldar fóru
vísindamenn að bera kennsl á lífeðlisfræðilega virk efnasambönd í mat. Slík
lífvirk efni hafa áhrif á líkamann umfram
hefðbundið næringargildi og geta hugsanlega dregið úr áhættu á margskonar
langvinnum sjúkdómum t.d. omega-3
og bætibakteríur (e. probiotics). Í kjölfar
þessara uppgötvana, ásamt aukinni öldr-

Sigrún Mjöll Halldórsdóttir hjá Matís, einn skýrsluhöfunda um heilsufæði.

un og heilsumeðvitund samfélaga, auk
ýmissa tæknilegra framfara, hefur orðið
til blómlegur markaður fyrir heilsubætandi afurðir. Nú eru fæðubótarefni og
markfæði, sem innihalda lífvirk efni, algeng. Margskonar prótein, peptíð og
amínósýrur í mat hafa sýnt lífvirkni. Lífvirk peptíð hafa nú mikið vægi í hringiðu uppfinninga sem stuðla að bættri
heilsu. Rannsóknir hafa m.a. sýnt þau
geti haft andoxunarvirkni, lækkað blóðþrýsting og kólesteról og bætt ónæmiskerfið.“
Hvað hefur Ísland fram að færa á
markaði heilsuvara?
„Vaxandi markaður er fyrir afurðir
sem innihalda lífvirk peptíð og fyrir þær
fæst mjög hátt verð. Þetta er gott tækifæri fyrir Íslendinga til að fullnýta auðlindir og margfalda verðmæti og með því
að framleiða heilsufæði, sem inniheldur
m.a. lífvirk peptíð, úr íslensku fiskvöðvapróteini mun Ísland vera virkur þátttakandi í þeirri byltingu á framboði heilsufæðis sem á sér stað í heiminum í dag.“
zsp
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Laufey Steingrímsdóttir

Matarhefðin er
ríkari en
margir halda
Félagið
Matur-saga-menning
er
áhugamannafélag um mat og matarmenningu, stofnað 16. febrúar 2006.
Strax á stofnfundi félagsins kom í ljós
hversu brennandi áhuginn er fyrir
málefninu, og hvað maturinn tengist
mörgum og ólíkum sviðum mannlífs
og fræða. Í félaginu starfa saman
bændur og matreiðslumenn, sagnfræðingar, matgæðingar og ferðamálafrömuðir, kennarar, listamenn
og húsmæður, þjóðfræðingar, matvælafræðingar og kaupmenn. Og er
þá síður en svo allt upp talið. En
þannig er einmitt maturinn, hann
kemur svo víða við í okkar lífi. Matur
er eiginlega allt í senn pólitík, umhverfismál, heilbrigðismál og list, og
um fátt er meira rætt og ritað en einmitt mat og matargerð.
Meira en þorrabakkinn
Markmið félagsins er fyrst og fremst að
vekja athygli á íslenskum matarhefðum
og efla rannsóknir á öllu sem tengist

Kaffiboð árið 1911.

Laufey Steingrímsdóttir.

mat og matarmenningu. Umræða um
íslenskan mat og matarhefðir hefur
lengst af verið mjög einhæf, jafnvel nei-

kvæð, þar sem tönnlast er á skemmdri
og úldinni óhollustu. Hefðin er afgreidd
á einu bretti með þorrabakkanum, kæstum hákarl og súrmat, rétt eins og sami
staðlaði maturinn hefði verið etinn í öllum sveitum landsins um alla tíð. Þá
gleymist alveg að nefna nýjan silung,
svartbaksegg eða lunda, kálsúpur,
lummur og grauta, svo ekki sé minnst á
margbreytileg hlunnindi og skemmtilegar hefðir til sjávar og sveita.
Á þessu mikla fálæti er aðallega ein
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skýring, og hún er skortur á rannsóknum og þekkingu á þessu sviði. Þar
stöndum við flestum Evrópuþjóðum
langt að baki. Rannsóknir Hallgerðar
Gísladóttur, og bók hennar Íslensk matarhefð, er þar vissulega ómetanleg undantekning, en því miður naut hennar
starfa ekki nógu lengi við. Fjöldi áhugaverðra verkefna bíða því rannsakenda
framtíðarinnar um íslenskan mat og
matarhefð. En það má samt ekki bíða of
lengi, því á hverju ári tapast verðmæt
þekking með gengnum kynslóðum.
Þarna telur félagið að sé verk að vinna,
og vill leggja sitt af mörkum, meðal
annars með söfnun á gömlum uppskriftum frá héruðum landsins. Tekið er við
upplýsingum frá fólki sem lumar á upplýsingum frá gamalli tíð, á heimasíðu
félagsins www.matarsetur.is. Einnig má
skrifa félaginu bréf á heimilisfangið:
Matur-saga-menning, ReykjavíkurAkademían, Hringbraut 121, 107 Reykjavík.
Frá breiðfirskum krásum til
jurtanytja í klaustrum
Eins og félögum er títt, þá hefur Matursaga-menning staðið fyrir fræðslufundum og uppákomum af ýmsu tagi og
kynnt þætti í sögu mataræðis á Íslandi,
matargerð, hráefni eða vinnslu. Þar hefur verið fjallað um viðfangsefni allt frá
ímynd íslenska matarins, til jurtanytja í
Skálholtsstað til forna. Síðastliðið sumar
gekkst félagið m.a. fyrir ferð í Breiðafjarðarhéruð í samvinnu við Ferðafélag
Íslands. Þar var bragðað á afurðum héraðsins, gamlar uppskriftir og hefðir rifjaðar upp, jafnframt því sem boðið var
upp á nýrri útgáfur af réttum úr breiðfirsku hráefni. Húsbændur að Stað í
Reykhólasveit, þau Eiríkur Snæbjörnsson og Sigfríður Magnúsdóttir, voru
sótt heim og buðu þau gestum drekkhlaðið borð af héraðskrásum, m.a.
steiktan skarf sem sló rækilega í gegn.
Þar var líka boðið upp á grillaðan sel,
sem vakti stormandi lukku, líka hjá
þeim vandlátu og fyrrum fordómafullu,
enda matreiddur eftir kúnstarinnar reglum.
Í ferðinni var kynnt til sögunnar
kofnasúpa, en þar um slóðir heitir
lundaunginn kofa. Súpan var gerð samkvæmt gamalli hefð, úr lunda, nýjum
kartöflum, skarfakáli og öðru kryddi.
Segir sagan að súpan hafi ævinlega verið

matreidd og borin fyrir heimilisfólk um
miðjan ágúst, þegar lundaveiði lauk, og
var fyrsta kofnasúpa sumarsins helst
borðuð úti undir húsvegg. Líka var boðið upp á hvannalamb, sem bændur í
Ytri-Fagradal, þau Halla Steinólfsdóttir
og Guðmundur Gíslason, þróa og gera
tilraunir með í samvinnu við rannsóknarstofnanir. Er hvannafénu beitt á
hvönn, ýmist í Breiðafjarðareyjum eða í
afgirtum reitum, og skilar það sér í
bragðgæðum, sem sumir segja líkist því
að kjötið hafi verið kryddað á fæti.
Reykvíska eldhúsið. Matur og
mannlíf í 100 ár
Stærsta verkefni félagsins til þessa er
sýningin Reykvíska eldhúsið. Matur og
mannlíf í hundrað ár. Á sýningunni er
stiklað á stóru í matarsögunni og vakin
athygli á ýmsum eftirtektarverðum atburðum, enda margt verið kokkað,
verslað og snætt í Reykjavík frá aldamótum 1900 til loka 20. aldar. Sagan er
sögð í tímaröð, hún hefst á tímabilinu
1900 til 1930, þegar bærinn var fyrst og
fremst sjávarpláss, sem þó bauð fjölbreyttan varning í verslunum fyrir þá
efnameiri. Henni lýkur svo á umfjöllun
um tímabilið 1975 til 2000, þegar framandi matur og fjölbreytt matarmenning
berst til landsins, pizza og pasta verða
algengur hversdagsmatur en fiskurinn
borinn fram í hátíðaréttum. Sólveig Ólafsdóttir er framkvæmdastjóri sýningarinnar og Ólafur J Engilbertsson hönnuður. Sýningin er í Aðalstræti 10, elsta
húsi Reykjavíkur, og er aðgangur ókeypis.
Stjórn félagsins skipa:
Laufey Steingrímsdóttir prófessor, formaður. Ingólfur Guðnason garðyrkjubóndi, varaformaður. Guðrún Hallgrímsdóttir matvælaverkfræðingur, ritari. Sigurvin Gunnarsson matreiðslumeistari, gjaldkeri. Guðmundur Guðmundsson matvælafræðingur, meðstjórnandi. Sigrún Jónsdóttir Franklin,
MA í hagnýtri menningarmiðlun, meðstjórnandi. Sjöfn Sigurgísladóttir forstjóri, meðstjórnandi. Guðmundur
Jónsson sagnfræðiprófessor, varamaður í
stjórn. Sigrún Ólafsdóttir þjóðfræðingur, varamaður í stjórn. Birna Lárusdóttir þjóðfræðingur, varamaður í stjórn.
Höfundur er næringarfræðingur og prófessor við
Landbúnaðarháskóla Íslands.
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Kartaflan – matvæli framtíðarinnar

Kartaflan (Solanum tuberosum) var
fyrst nýtt sem nytjaplanta í Andesfjöllunum í Suður-Ameríku fyrir
meira en 8000 árum. Því var það viðeigandi að það var ríkisstjórn Perú
sem lagði til að árið 2008 yrði alþjóðlegt ár kartöflunnar. Þessu var svo
lýst yfir á aðalfundi Sameinuðu þjóðanna, árið 2008 varð alþjóðlegt ár
kartöflunnar og hún kynnt sem matvæli framtíðarinnar – „Food of the
Future“.
Saga kartöflunnar er afar spennandi
og vart munu önnur matvæli hafa haft
eins mikil áhrif á mannkynssöguna í
aldanna rás eins og kartaflan hefur gert.
Í júlí síðastliðnum birtist áhugaverð
grein í Bændablaðinu eftir Sigurgeir Ól-

afsson þar sem saga kartöflunnar er rakin og hvernig hún barst fyrst til Evrópu
og Íslands. Hjá honum kemur meðal
annars fram að kartaflan barst nokkuð
snemma hingað til lands eða á síðari
hluta 18. aldar. Enn fremur segir Sigurgeir að um 1780 hafi ráðamenn á Íslandi dreift kartöflum, sem voru innfluttar frá Danmörku, til landsmanna.
Það má vel hugsa sér að innfluttar kartöflur hafi haldið lífinu í landsmönnum í
þeim miklu harðindum sem fylgdu
næstu árin þar á eftir.
Nú þegar matvælaverð hækkar hratt
þá líta menn í síauknum mæli til kartöflunnar sem lausnar á fæðuvanda
mannkyns í framtíðinni. Hvað fær
menn til þess að hafa svo mikla trú á

kartöflunni og er hún virkilega matvæli
framtíðarinnar? Jú, það er margt sem
bendir til að svo sé. Kartaflan er ein
frjósamasta matvælaplantan en við hagstæðar aðstæður getur hún á aðeins 50
dögum gefið af sér 20 tonn á hektara.
Samanborið við hveiti er það töluvert
betri uppskera. Þar að auki inniheldur
kartaflan mikið magn gæða próteina og
C-vítamíns sem eru sérstaklega mikilvæg
næringarefni á tímum fæðuskorts.
Sérfræðingar hjá UNESCO hafa lagt
til að auka kartöfluræktun þar sem landrými er af skornum skammti en mikið

vinnuafl er fyrir hendi en þannig er einmitt ástatt í mörgum þróunarlöndum.
En auk þess hve kartaflan er frjó þá er
ekki verslað með hana á alþjóðamörkuðum. Verð á kartöflum er því yfirleitt
aðeins háð svæðisbundnum framleiðslukostnaði. Þess vegna hefur verð á þeim
ekki hækkað að sama skapi og til að
mynda á korni eða hrísgrjónum. Þannig
hefur kartaflan á síðustu árum ekki aðeins stuðlað að bættri næringu í ýmsum
þróunarlöndum heldur líka unnið gegn
frekari fátækt. Það er einmitt á þessum
forsendum sem sérfræðingar um framtíð

næringarmála í heiminum líta á kartöfluna sem matvæli framtíðarinnar.
Hér á landi gætum við líka þurft að
líta á kartöfluna sem matvæli framtíðar.
Vegna legu landsins eru kartöflur einu
grunnmatvælin sem hægt er að rækta
hér í miklu magni. Það er hverri þjóð
nauðsynlegt að geta staðið undir slíkri
framleiðslu sjálf og verið þannig óháð
innflutningi.
Að lokum er mikilvægast að gleyma
því aldrei að kartaflan er fyrst og fremst
mjög góð á bragðið.
zsp

Saga kartöflunnar er afar spennandi og vart munu önnur matvæli hafa haft eins mikil áhrif
á mannkynssöguna í aldanna rás eins og kartaflan hefur gert.

Rabarbarakaramella – nýsköpun í matvælaiðnaði
Samstarfsverkefni Matís, Listaháskóla Íslands og bænda á Löngumýri á Skeiðum

Ljósmynd: Áslaug

Karamellan fæst í versluninni Vínberinu við Laugaveg
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Eftirlit með innfluttum matvælum
Rætt við Þorvald H. Þórðarson framkvæmdastjóra og Herdísi Guðjónsdóttur matvælafræðing hjá Matvælastofnun

Innflutningur matvæla til Íslands er
mikill og fjölbreytilegur og kemur
víða að. En hvernig skyldi innflutningseftirliti vera háttað? Að undanförnu hefur mikið verið rætt um
mögulegar afleiðingar þess að Ísland
taki upp matvælalöggjöf Evrópusambandsins og hvaða áhrif aukinn innflutningur á dýraafurðum, s.s. kjöti
og mjólkurvörum, muni hafa á íslenska framleiðslu.
Í byrjun árs 2008 voru Matvælasvið
Fiskistofu, Matvælasvið Umhverfisstofnunar og Landbúnaðarstofnun sameinuð í Matvælastofnun og var þá sett á
laggirnar sérstök inn- og útflutningsskrifstofa sem er til húsa við Stórhöfða í
Reykjavík. Þar hittum við Þorvald H.
Þórðarson framkvæmdastjóra og Herdísi Guðjónsdóttur matvælafræðing sem
þar starfa við innflutningseftirlit og
spurðum þau nokkurra spurninga.
Hver ber ábyrgð á að matvara sem
flutt er til landsins uppfylli kröfur í íslenskum lögum og reglugerðum?
„Það er innflytjandi vörunnar sem
ber ábyrgð á því.“
Hvert er þá hlutverk innflutningseftirlitsins?

„Það er að ganga úr skugga um að
innflytjendur uppfylli kröfur um matvælaöryggi, varnir gegn dýrasjúkdómum
og rekjanleika matvæla, eins og til er
ætlast í lögum og reglugerðum. Með
matvælaöryggi er átt við að þau innihaldi ekki hættulegar örverur, efni eða
annað sem getur skaðað neytendur.“
Er eftirlit með matvælum frá löndum
á EES-svæðinu? Eru þær ekki í frjálsu
flæði?
„Jú, öll önnur matvæli en dýraafurðir eru í frjálsu flæði. Ákveðnir vöruflokkar geta þó lent í tímabundnu eftirliti vegna atvika sem upp koma varðandi
matvælaöryggi.
Fiskafurðir eru líka í frjálsu flæði því
við fylgjum Evrópusambandsreglum
varðandi fiskafurðir, en það þarf þó að
tilkynna innflutning með 24 klst. fyrirvara.
Allar kjöt- og mjólkurafurðir sem til
landsins koma eru skoðaðar, en það er
fyrst og fremst skjalaskoðun. Salmonelluvottorð þarf að fylgja öllum hráu
kjöti. Einstaka sinnum er farið í vöruskoðun en það er í undantekningatilfellum.“
Hvernig munu reglur um innflutning

dómsvaldandi örverur eða að nauðsynlegar merkingar skorti. Hvert ríki vinnur úr upplýsingunum eftir því sem við á
ef líkur eru á að varan hafi komið inn í
þeirra land. Fjöldi tilkynninga er sífellt
að aukast og var rúmlega sjö þúsund
árið 2007, þar af tæplega eitt þúsund
bráðatilkynningar, sem stöðugt þarf að
vakta.“
jþs

Almennar spurningar
Eru sætuefni fitandi?

Þorvaldur H. Þórðarson framkvæmdastjóri.

Herdísi Guðjónsdóttur matvælafræðingur.

og eftirlit með honum breytast þegar við
tökum upp matvælalöggjöf Evrópusambandsins?
„Þær munu breytast þannig að kjötinnflutningur frá löndum á EES-svæðinu verður eins og fiskurinn í dag, þ.e. í
frjálsu flæði. Önnur breyting sem við
þurfum að gera er að leggja af þetta
tímabundna eftirlit með öðrum matvælum en dýraafurðum, sem áður er getið.“
Hvernig er háttað innflutningseftirliti
með matvælum frá ríkjum utan EESsvæðisins? Ef við finnum sniðuga vöru í
Kína sem við viljum flytja inn, þarf þá að
hafa samband við ykkur?
„Vörur sem innihalda ekki dýraafurðir (s.s. kjöt, egg eða mjólk) fara ekki
gegnum sérstakt eftirlit, nema þær séu í
vöruflokkum sem eru undir sérstöku
eftirliti af einhverjum ástæðum. Má
nefna dæmi um að takmörkun er á innflutningi á vissum tegundum grænmetis
og kryddjurta frá Tælandi vegna örverumengunar og möndlur frá Bandaríkjunum eru undir sérstöku eftirliti vegna
hættu á að í þeim finnist myglusveppaeitur (aflatoxin). Það þarf því að fara yfir
vottorð og taka sýni í svona tilfellum.
Í dag er eftirlit með innflutningi vara
sem innihalda dýraafurðir frá ríkjum utan EES-svæðisins eins og frá ríkjum
innan þess. En það breytist þegar Ísland
tekur upp matvælalöggjöf Evrópusambandsins. Þá verða slíkar vörur frá ríkjum utan EES háðar innflutningseftirliti
og þurfa þær að fara gegnum landamærastöð til að komast inn í landið og
þar með inn á EES-svæðið. Við skoðun

í landamærastöð er farið yfir öll skjöl,
auðkennaskoðun er framkvæmd (sem
felur í sér skoðun á heiti vöru og framleiðanda, innihaldi o.fl.) og varan er
skoðuð og sýni tekin.
Það þarf því að hafa samband fyrirfram vegna innflutnings matvöru frá
Kína, ef um dýraafurð er að ræða.“
Þarf eftirlit með innfluttum matvælum eftir að þau eru komin inn í landið?
„Eftir að matvæli eru komin til
landsins eru þau undir eftirliti heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga, sem hafa eftirlit
með því hvort matvæli á markaði uppfylla íslenskar reglur og geta stöðvað
dreifingu og látið taka vörur af markaði
ef ástæða er til. Ef innkalla þarf innflutta
vöru af markaði þá sér Matvælastofnun
um að samræma aðgerðir heilbrigðiseftirlits í landinu.
Með nýju löggjöfinni er innflutningseftirliti Matvælastofnunar gefið
meira svigrúm í sýnatökum og geta þær
farið fram á öllum stöðum þ.e. við tollafgreiðslu, hjá birgjum og í verslunum.“
Nú hefur Evrópusambandið viðvörunarkerfi, hvernig virkar það?
„Matvælastofnun er tengiliður Íslands við RASFF-kerfið (Rapid Alert
System for Food and Feed) um hættuleg
matvæli og fóður. RASFF-kerfið er
þannig að aðildarríki EES-svæðisins
senda inn upplýsingar þegar þau finna
matvæli sem teljast varasöm fyrir heilsu
neytenda og eru líkleg til að vera í dreifingu í öðrum löndum. Það getur verið
af ýmsum ástæðum, s.s. að í vöru finnast efni sem eru skaðleg heilsu, sjúk-

Eins og er eru ekki nægar vísindalegar sannanir til að hægt sé
að svara þessari spurningu játandi eða neitandi. Rannsóknir
hafa verið gerðar þar sem fólk
hefur fengið annað hvort aspartam eða sykur í mat og drykk.
Marktæk minnkun sást á orkuinntöku þeirra sem fengu aspartam borið saman við þá sem
fengu sykur en ekki þegar aspartam var borið saman við ósæt
viðmið eins og vatn. Það er óljóst
hversu mikil áhrif það hefur á
orkujafnvægið til langs tíma að
nota sætuefni í stað sykurs, þar
sem sætuefni geta haft áhrif á
matarlyst og seddu. Mögulega
eykur sætabragðið löngun í sælgæti eða eitthvað sem gefur
orku.
Frá Rannsóknarstofu í næringarfræði.

Er aspartam algjörlega skaðlaust?
Eins og er eru ekki nægar vísindalegar sannanir til að svara því
hvort aspartam sé algjörlega
skaðlaust. Aspartam virðist ekki
auka hættu á krabbameini.
Rannsóknir hafa sýnt að langvarandi notkun á aspartam getur
komið af stað höfuðverkjum hjá
fólki sem á hætt til að fá mígreni,
en það virðist einstaklingsbundið
hversu vel fólk þolir aspartam.
Mögulega hefur aspartam einhver fleiri áhrif, eins og svima og
ógleði, sem erfiðara er að staðfesta með vísindalegum rannsóknum.
Frá Rannsóknarstofu í næringarfræði.

Erum við á réttri leið?
Sigmundur Guðbjarnason lýsir því í
ritinu Manneldi á nýrri öld, þegar
hann ásamt Jóni Óttari Ragnarssyni
stunduðu rannsóknir á íslenskum
matvælum á áttunda áratugnum.
Þessar rannsóknir leiddu síðan til
uppbyggingar á kennslu í matvælafræðum við Háskóla Íslands sem
hófst 1977.
„Við hófum rannsóknir á feitmeti,
einkum smjörlíki. Á markaði hér var
jurtasmjörlíki sem átti að vera mun
hollara en smjör og annað smjörlíki.
Átti þetta jurtasmjörlíki að vera heppilegt fyrir hjartasjúklinga og mæltu læknar m.a. með neyslu þess. Efnagreining
leiddi hins vegar í ljós að hráefnið var
einkum harðfeiti úr jurtaríkinu, þ.e.
kókosfeiti og innihélt það mun meira af
mettaðri fitu en smjör eða aðrar tegundir af smjörlíki. Niðurstöðunum var
komið á framfæri við framleiðandann
og til neytenda í dagblöðum. Framleiðandinn brást vel við og leitaði aðstoðar
okkar við að framleiða smjörlíki sem
hefði þá samsetningu sem stefnt var að.

Annað dæmi eru rannsóknir á saltkjöti.
Rannsóknirnar sýndu að í saltkjöti frá
sumum framleiðendum var tífalt magn
af nítríti í kjötinu miðað við það sem
mátti vera eða meira en 1000 mg í kílói
en leyfilegt magn var 100 mg í kílói.
Kjöt með svo miklu magni af nítríti var
í raun eitrað og óneysluhæft. Niðurstöðurnar voru kynntar í blöðum og tók
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur við sér og
keypti efnagreiningar á kjötinu til að
fylgjast með og hafa eftirlit með framleiðendum.“
Fleiri dæmi eru rakin. Nú rúmum
30 árum síðar skortir enn þekkingu í
mörgum matvælafyrirtækjum. Alltof fáir
matvælafræðingar eru þar við störf og
veruleg fækkun er í Matvælafræði í Háskóla Íslands. Minnkandi aðsókn er líka
í matvælaiðngreinum í Menntaskólanum í Kópavogi. Þetta er áhyggjuefni því
enn eru þessi mál í ólestri. Í eftirlitsverkefni Heilbrigðieftirlits sveitarfélaga og
Umhverfisstofnunar árið 2004 kom í
ljós að of mikið var af nítríti í 60%
sýna. Og enn þann dag í dag er verið að

auglýsa kókosfeiti sem holla og jafnvel
grennandi. Í upplýsingum frá Rannsóknastofu í næringarfræði kemur þetta
m.a. fram:
„Kókosolía er fita og þar af leiðandi
er orka í henni eins og í annari fitu.
Kókosfita samanstendur að mestum
hluta af mettuðum miðlungslöngum
fitusýrum. Mettuð fita er talin verri en
ómettuð fita fyrir hjarta og æðakerfið.
Rannsóknir á mismunandi gerðum
mettaðrar fitu hafa ekki sýnt mun á
áhrifum þeirra á þyngdartap í megrun.
Það er því ekki hægt að segja að kókosfita sé grennandi.“
Við verðum að geta treyst því að í
matvælafyrirtækjum landsins sé næg
þekking til staðar til þess að tryggja að
matvæli sem frá þeim koma séu heilnæm og örugg til neyslu og til þess að
gefa neytendum réttar upplýsingar um
þau. Mikilvægt er því að auka aðsókn að
námi í matvælagreinum og hvetja matvælafyrirtæki til þess að leggja áherslu á
að góð þekking á þessum atriðum sé til
staðar hjá þeim.
jþs
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Guðjón Þorkelsson

Þurrkað og reykt lambakjöt
- ný tækifæri
Reykt og þurrkað lambakjöt er bæði
gömul og ný afurð á Íslandi. Hangikjöt er hefðbundna afurðin. Það er
bæði heimareykt og framleitt í þar til
gerðum kjötvinnslustöðvum. Aðferðir
við söltun og reykingu hafa breyst og
margar útfærslur eru í gangi. Ekki er
alltaf á vísan að róa varðandi öryggi
og gæði ef borða á kjötið ósoðið eða
lítið soðið. Hráverkuðu kjöti, sem
ekki er soðið fyrir neyslu, og blautu
kjöti sem þarf að sjóða fyrir neyslu,
er oft ruglað saman.
Nokkrar kjötvinnslustöðvar hafa
þróað og framleitt tvíreykt kjöt og sérstaklega loftþurrkað lambakjöt með eða
án taðreyks. Margar þeirra hafa hætt
framleiðslu á hágæðavörum því þær hafa
einbeitt sér að hagræðingu og að framleiða ódýrar kjötvörur fyrir íslenska
stórmarkaði. Yfirsýn yfir heimareykt/
þurrkað kjöt vantar. Forverar Matís ohf.
hafa unnið með fyrirtækjum að nokkrum verkefnum um loftþurrkað kjöt og
tekið þátt í samstarfsverkefnum, fagkeppnum og ráðstefnum í samstarfi við
einstaklinga, samtök, stofnanir og fyrirtæki í Færeyjum, Noregi og Danmörku.
Samstarfið í Noregi er við Animalia
(„Norsk Kjött“), www.animalia.no. Á
þeim bæ er mikill áhugi og eru verkefni
í gangi í sambandi við „spekemat“ og
loftþurrkað lambakjöt („fenelår“). A.
m.k. tveir doktorsnemar stunda rannsóknir á þessu sviði og stofnaður hefur
verið faglegur samráðsvettvangur um
„spekemat“ sem staðið hefur fyrir alþjóðlegum ráðstefnum og öðrum
uppákomum og vinnur að því að „fenelår“ fái alþjóðlega landfræðilega vernd
skv. reglum Evrópusambandsins frá árinu 1992, sem voru settar til að vernda
og koma á framfæri svæðisbundnum afurðum. Einnig er samstarf við færeyska
aðila um rannsóknir á færeysku lambakjöti og áhrifum ýmissa þátta á gæði
skerpikjöts. Mikil skráning, vísindaleg
lýsing á afurðum og eiginleikum þeirra
svo og mikill „lobbí-ismi“ er nauðsynlegur til að tiltekin matvæli hljóti þessa
viðurkenningu.
Á Matís er hafið nýsköpunarverkefni
um reykt og þurrkað lambakjöt. Hugmyndin er að þróa vörur úr reyktu og
þurrkuðu lambakjöti í samvinnu við lítil
staðbundin fyrirtæki, sem myndu uppfylla allar kröfur um öryggi, gæði, frágang og framsetningu sem skipta máli
varðandi matarmenningu og ferðamennsku. Komið verður á samstarfi við
innlenda og erlenda aðila um rannsóknar- og þróunarverkefni til að skjalfesta
sérstöðu og fá uppruna, framleiðsluaðferðir og vöruheiti vernduð. Þurrkað og
reykt lambakjöt ætti að skipa sama sess
og loftþurrkuð skinka gerir í Suður-Evrópu ( „Parma“, „San Daniels“, „Serrano“). Þannig er hægt að sjá fyrir sér
aukinn markað fyrir loftþurrkað lambakjöt á Íslandi, í Færeyjum og Noregi (og
jafnvel öðrum löndum) bæði í tengslum
við matarferðamennsku, hið norræna
eldhús og menningu viðkomandi þjóða.
Lítil, sérhæfð fyrirtæki myndu eflast og
jafnvel verða stofnuð heima í héraði og
verðmætum störfum myndi fjölga.

Bragðmikið sjávarfang

Ljúffengur
og litríkur
.Þ ER TÓMI FYRIR HUMARVEISLU ,OKKANDI OG LJÞFFENGIR
HUMARHALAR BÓ¦A YKKAR Ó HENTUGUM UMBÞ¦UM OG
UPPSKRIFT FYLGIR ME¦ È BAKHLI¦INNI

Fjórir gæðaﬂokkar eru í boði:

Bjóðið upp á ...

ristaða humarhala

s &YRSTA mOKKS HUMARHALAR
s 'Ø¦IR HUMARHALAR
s 6ALDIR SKELBROTSHALAR
s 3MÈHUMAR Ó SÞPUR OG SMÈRÏTTI

Sannkallaður sælkeramatur fyrir alla!

Guðjón Þorkelsson er sviðsstjóri á Matís og dósent
í matvælafræði við Háskóla Íslands.

humarfyllta nautalund eða humar-tagliatelle
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Samstarf
MNÍ og
Stjórnvísi
Á síðasta vormisseri tóku MNÍ og
Stjórnvísi upp samstarf um fræðslu
á sviði matvæla og næringar. Innan Stjórnvísi er starfandi faghópur
á matvælasviði og innan MNÍ
fræðslunefnd, sem bæði hafa það
hlutverk að halda uppi fræðslu á
sviði matvæla og næringar. Því var
ákveðið að gera tilraun með samstarf þessara hópa og setja saman
sameiginlega dagskrá. Á liðnu
starfsári voru haldnir fjórir sameiginlegir fundir sem allir voru mjög
vel sóttir. Tilraunin þótti takast
það vel að ákveðið hefur verið að
halda samstarfinu áfram. Hóparnir
hafa birt eftirfarandi dagskrá fyrir
komandi starfsár:

Haustmisseri
Dagsetning:

7/10/08, kl. 15:30

Efni:

Þróunarvettvangur á
sviði matvæla

Fyrirlesari:

Ragnheiður Héðins-

Á göngu í Búrfellsgjá á leið í skógræktarreitinn. Félagið hefur verið með skógrækt við Löngubrekkur í Heiðmörk frá árinu 1995. Auk þess að planta trjám í reitinn er búið að koma þar
upp grillaðstöðu og skipulagðar hafa verið göngu- og grillferðir meðal félagsmanna.
Mynd Guðrún Kr. Sigurgeirsdóttir.

dóttir, matvælafræð-

Heimasíða MNÍ - www.mni.is

ingur hjá Samtökum
iðnaðarins
Fundarstaður: Samtök iðnaðarins,
Borgartúni 35
Dagsetning:

11/11/08, kl. 15:30

Efni:

Umbúðir matvæla

Fyrirlesari:

Grímur Ólafsson, mat-

Á heimasíðu MNÍ má finna heilmikinn fróðleik fyrir alla sem hafa áhuga á næringu og matvælum. Á
síðunni er stórt greinasafn með öflugri leitarvél þar sem finna má greinar um matvæli og næringu
sem birtar hafa verið í nafni félagsins og skrifaðar af félagsmönnum og öðrum sérfræðingum.
Þar er einnig að finna blaðið „Matur er mannsins megin“ á pdf formi, sem félagið hefur gefið út árlega síðan árið 1993. Haldið er úti atburðadagatali þar sem settir eru inn allir helstu atburðir sem
tengjast matvælamálefnum til að auðvelda félagsmönnum og öðrum sem hafa áhuga að hafa yfirsýn yfir það sem stendur til boða hverju sinni. Allar upplýsingar um Matvæladaga MNÍ má finna á
síðunni, bæði fyrirlestra og myndir.

vælafræðingur og
heilbrigðisfulltrúi hjá
Heilbrigðiseftirliti
Hafnarfjarðar- og
Kópavogssvæðis
Fundarstaður: Matvælastofnun, Stór-

Á heimasíðunni eru allar helstu upplýsingar um félagið ásamt fundargerðum og fyrir þá sem hafa
áhuga á að gerast félagar má sækja þar um aðild. Einnig má finna greinargóðar upplýsingar um
nám í matvæla- og næringarfræði, tenglasafn, upplýsingar um ráðgjöf og þjónustu í tengslum við
matvælavinnslu og næringu ásamt ýmsu fleiru.

höfða 23, Reykjavík

Vormisseri
Dagsetning:

Efni:

13/01/09

Rekstur matvælafyrir-

Síðastliðinn vetur var sett inn á síðuna reikniforrit til þess að reikna út líkamsþyngdarstuðul BMI
sem allir geta nú nýtt sér.

tækja
10/03/09

Aukefni í matvælum

12/05/09

Næring sérhópa

Endilega kíkið á www.mni.is

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.
Matvælafræðingar

Næringarfræðingar

Næringarrekstarfræðingar

Næringarráðgjafar

Matvælafræðingar (food scientists) hafa lokið
háskólanámi í matvælafræði, oft með séráherslu á sviði matvælaefnafræði, matvælaverkfræði, matvælaörverufræði eða næringarfræði. Í matvælafræðinni er fengist við
margvíslega eiginleika matvæla, áhrif þeirra
á vinnslu, geymsluþol og öryggi matvælanna
og hagnýtingu þeirra við vöruþróun. Matvælafræðingar vinna margvísleg störf í matvælaiðnaði svo sem við vöruþróun, gæðastjórnun og framleiðslustjórnun. Þeir vinna
einnig að grunnrannsóknum og hagnýtum
rannsóknum innan rannsóknastofnana, háskóla og iðnfyrirtækja, sem og við heilbrigðiseftirlit, auk fleiri starfa.

Næringarfræðingar (nutritionists) hafa lokið
háskólanámi í næringarfræði. Næringarfræði
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, iðnaði 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 rannsóknastofnana, við kennslu, matvælastofnanir, lyfjafyrirtæki, sjálfstætt við almenningsfræðslu og víðar.

Næringarrekstarfræðingar (administrative dietitians) hafa lokið háskólanámi í næringarrekstarfræði. Þeir starfa oft sem stjórnendur
innan stóreldhúsa, svo sem sjúkrastofnana.
Þeir bera faglega ábyrgð á næringarsamsetningu matseðla, matargerð og gæðum
matarins auk þess að bera ábyrgð á innkaupum, starfsmannahaldi og rekstri. Einnig
veita þeir 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, sem sjálfstæðir ráðgjafar og
víðar.

Næringarráðgjafar (clinical dietitians) 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 rannsóknastofnanir og háskóla,
við kennslu, innan matvælastofnana, sjálfstætt við almenningsfræðslu og víðar.
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.
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Ný norræn matargerðarlist á Vox
Rætt við Gunnar Karl Gíslason yfirmatreiðslumann á veitingahúsinu Vox
Hugmyndin um hið nýja norræna
eldhús á sér ekki langa sögu. Segja
má að saga þess hafi byrjað á ráðstefnu 18 valinkunnra matreiðslumanna haustið 2004. Forsprakkar
hreyfingarinnar voru matreiðslumennirnir Claus Meyer og René
Redzepi, sem hófu árinu áður rekstur
á veitingahúsinu Noma í Kaupmannahöfn. Þar á bæ var leitast við
að sameina gamlar og gleymdar norrænar hefðir í matargerð, úrvals hráefni frá Norðurlöndunum og nýjustu
tækni. Árangurinn lét ekki á sér
standa og 8 mánuðum eftir opnun
skartaði staðurinn sinni fyrstu Michellin stjörnu, sem nú eru reyndar
orðnar tvær. Noma mun vera eina
veitingahúsið í Danmörku prýtt
tveimur Michellin stjörnum.
Á fyrrnefndri ráðstefnu var gefin út
stefnuyfirlýsing í 10 liðum fyrir hið nýja
norræna eldhús. Í stuttu máli má segja
að ætlunin sé að leggja áherslu á þann
hreinleika, ferskleika, einfaldleika og
siðferði sem norrænu löndin vilja tengja
sig við. Að matargerðin endurspegli
mismunandi árstíðir. Haldið verði á
lofti hráefnum sem bera keim af loftslagi, landslagi og vatni á svæðinu. Að
bragðgæði og nýjustu hugmyndir um
hollustu og heilnæmi fari saman. Leitast
verði við að auka veg norrænna framleiðenda, kynna fjölbreytileika þeirra og
menninguna þar að baki. Gætt verði að
velferð dýra, sjálfbærri þróun og góðum
framleiðsluháttum. Unnið verði að því
að finna ný not fyrir hefðbundna norræna framleiðslu, auk þess að krydda
hefðbundnar norrænar aðferðir í framleiðslu og matargerð með utanaðkomandi hugmyndum. Stuðlað verði að
sameiningu sjálfsþurftarbúskapar og
vöruskipta á hágæða afurðum milli
svæða í þessum heimshluta. Að samvinna matreiðslumanna, framleiðenda,
neytenda, vísindamanna og annarra
hagmunaaðila verði til gagns og gleði
fyrir Norðurlandabúa.
Og hver er svo útkoman? Við hittum Gunnar Karl Gíslason yfirmatreiðslumann á veitingahúsinu Vox
í Reykjavík að máli. Vox er reyndar
nokkru eldra en yfirlýsingin um hið
nýja norræna eldhús. Frá stofnun staðarins hefur matargerðin hins vegar verið
á þeim nótum sem þar eru boðaðar og
árið 2004 tók þáverandi yfirmatreiðslumaður staðarins, Hákon Örvarsson þátt
í að móta stefnuyfirlýsinguna. Þegar
Gunnar Karl tók við stjórn staðarins á
síðasta ári ákvað hann að stefnuyfirlýsingin yrði leiðarljós Vox í framtíðinni.
Jákvæð viðbrögð
Við byrjuðum á að spyrja Gunnar Karl
um viðbrögð gesta:
„Þau eru mjög jákvæð og gestir eru
virkilega áhugasamir um það sem við
erum að gera.“
Heldurðu að norræn matargerðarlyst
eigi framtíð fyrir sér?
„Það bendir margt til þess að þessi
nálgun geti náð miklum vinsældum og
jafnvel staðið jafnfætis franska og ítalska
eldhúsinu í framtíðinni.“
Hvernig gengur að afla hráefna sem
uppfylla þær kröfur sem fram koma í
stefnuyfirlýsingunni?
„Það er mikil vinna að finna framleiðendur sem geta útvegað gæðahráefni
sem samrýmast þeirri stefnu sem við
störfum eftir. Sem dæmi þá höfum við
unnið með nokkrum saltfiskframleiðendum, með misjöfnum árangri. Nú
höfum við hins vegar fundið einn góðan
sem heldur í gömlu hefðirnar og framleiðir gæðavöru. Þannig notum við orðið eingöngu fullþurrkaðan saltfisk frá
Elvari Reykjalín á Hauganesi. Sá saltfiskur er unninn með hefðbundinni aðferð og ekki sprautusaltaður líkt og algengt er. Silunginn fáum við reyktan frá
Gylfa á Skútustöðum. Þar er einmitt
lögð áhersla á taðreykingu í kofa. Við
höfum líka séð að fólk er að gera stórkostlega hluti heima á bæjum, en flókið

laga- og reglugerðaumhverfi kemur í veg
fyrir markaðssetningu. Þannig smakkaði
ég frábæran heimaframleiddan ost á
einu mjólkurbúi og heimagert fíflavín.
Þetta var eitthvað sem fólk var að gera
til heimabrúks og fyrir vini og vandamenn, en treysti sér ekki til að afla
þeirra leyfa sem þarf til að koma vörunni á almennan markað. Oft er líka
eins og sumir hafi minnimáttarkennd
vegna þess sem þeir eru að gera og þori
ekki að koma því á framfæri.“

Norrænar aðferðir
Er eitthvað hráefni eða aðferð sem einkennir norrænt eldhús á svipaðan hátt og
til dæmis tómatar og pasta einkenna ítalskt eldhús?

„Í norræna eldhúsinu eru það frekar
aðferðir eins og reyking, söltun og súrsun sem setja sterkan svip á matargerðina. Upphaflega voru þessar aðferðir
notaðar til að geyma matinn yfir langan
vetur. Nú orðið er hins vegar meira
horft til þeirra áhrifa sem þessar aðferðir
hafa bragð, útlit og áferð matvælanna.“
Eru einhver hráefni sem ekki passa
inn í ykkar stefnu og hafa þess vegna
orðið að víkja? „Já, hér notum við til
dæmis ekki ólívuolíu, foie gras og
súkkulaði. Í stað ólívuolíunnar notum
við rafsolíu frá Danmörku. Eins er lögð
áhersla á krydd frá Norðurlöndunum
eins og blóðberg og dill.“
Segja má að hugtakið norrænt eldhús sé enn að slíta barnsskónum og
hróður þess rétt tekinn að berast út. Það

Sýnishorn af nýrri norrænni matargerðarlist.

verður spennandi að fylgjast með þróun
þess og sjá hvaða vel geymdu leyndarmál í íslenskri matvælaframleiðslu verða

             Ljósmynd: Ásmundur E. Þorkelsson.

dregin fram í dagsljósið á komandi árum.
áeþ

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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MS eykur framboð á sykurskertum vörum

Ávextir og enn minni sykur
Mjólkursamsalan hyggst á næstu
misserum stórauka framboð sitt á
sykurskertum vörum. Með sykurskertum vörum er átt við vörur þar
sem búið er að draga úr magni viðbætts sykurs eins og kostur er, án
þess að nota sætuefni í staðinn.   Að
sögn Guðnýjar Steinsdóttur markaðsstjóra ferskvara hjá MS tekur þessi
stefna einnig til aukins ávaxtamagns í
sýrðum vörum og breyttum skammtastærðum - sem helst í hendur við almenn manneldissjónarmið.
Guðný og Björn S. Gunnarsson
vöruþróunarstjóri segja þróun á sykurskertum vörum hafa verið áherslumál í
starfsemi MS að undanförnu. Slíkar
vörur séu þegar komnar á markað. Þar
megi nefna til dæmis sykurskerta Kókómjólk, sem inniheldur helmingi minni
sykur en hefðbundin Kókómjólk. Einnig hafa sykurskertir jógúrtdrykkir verið
á markaði um skeið. Þeir innihalda
fjórðungi minni sykur en hefð er fyrir.
Heilsteypt vörulína
„Fyrsta heilsteypta vörulínan samkvæmt
þessari auknu áherslu er Krakkaskyrið
sem kom á markað í sumar,“ segir Guðný. „Þetta er ávaxtaríkt og sykurskert
skyr sem fæst í fjórum mismunandi
bragðtegundum: Hreint og án sykurs og
ávaxta og með jarðarberjum, bönunum
og ferskjum. Krakkaskyr er í minni
skömmtum en aðrar skyrtegundir og
hentar það börnum sérstaklega vel.“
Að sögn Björns er samanlagt magn
viðbætts hvíts sykurs og ávaxtasykurs í
krakkaskyri 30% minna en í sambæri-

legum vörum. Sykurinnihaldið er þó
misjafnt eftir bragðtegundum. Auk þess
að minnka magn viðbætts sykurs er
heildarmagn hreinna ávaxta aukið í
bragðbættum tegundum krakkaskyrs, að
sögn Guðnýjar og Björns. Magn
hreinna ávaxta er 20% af heildarinnihaldi í krakkaskyri samanborið við 5 til
7% í hefðbundnum tegundum skyrs.
Enn meiri ávextir
„Hér er því um að ræða um 3 til 4 sinnum meira magn ávaxta en gengur og
gerist. Í Krakkaskyri eru ávextirnir

maukaðir að smekk krakka, en vinnsla
þeirra hefur engin áhrif á næringargildið. Úr einni 150 gr. Krakkaskyrsdós fást
því 30 g af ávöxtum sem leggja nokkuð
af mörkum til neyslu ávaxta og grænmetis,“ segir Guðný. Hún bætir við að í
könnun á mataræði níu ára barna á vegum Rannsóknastofu í næringarfræði við
Háskóla Íslands og Landspítala-háskólasjúkrahús, sem gerð var 2003 og 2004,
hafi komið fram að börn neyti að meðaltali tæplega 100 gr. af ávöxtum og 45
gr. af grænmeti á dag. Ein dós af
Krakkaskyri auki því ávaxtaneysluna um

30%. Svipað er uppi á teningnum meðal fimmtán ára barna, en mataræði
þeirra var einnig kannað.
„Við markaðssetningu Krakkaskyrsins höfum við lagt áherslu á heilnæma
hreyfingu og útiveru með því að hvetja
krakkana til að taka þátt í gömlum góðum útileikjum þar sem saman fer hreyfing, spenna og skemmtun,“ segir Guðný.
Skyrdrykkur með agavesafa
Í haust markaðssetti MS nýjan KEA
skyrdrykk sem inniheldur agavesafa úr

Kæstur hákarl
Íslendingar hafa verkað hákarl öldum
saman. Fyrr á öldum var kæstur hákarl
algeng fæða og þótti ómissandi í nesti
smalamanna. Nú á dögum hafa margir
mætur á hákarli til hátíðabrigða en aðrir
taka ekki í mál að bragða á honum.
Nauðsynlegt er að kæsa hákarlinn vegna
köfnunarefnissambanda í holdinu.
Sterka lyktin er vegna ammoníaks sem
myndast við verkunina. Kæsing á hákarli er langt og flókið ferli og enn er
litið á verkunina sem list. En hvert er
næringargildi kæsta hákarlsins? Mælingar sýndu að hákarlinn er auðugur af
próteini (17%) og fitu (36%). Samsetning fitunnar er mjög sérstök, um 2/3 af
fitusýrunum eru einómettaðar og lítið
er af mettuðum fitusýrum.

mexíkóskum kaktus í stað hvíts sykurs
og sætuefna. Drykkurinn inniheldur
einnig hátt hlutfall ávaxta eða 10%,
samanborið við 3-5% í öðrum drykkjum. Ennfremur inniheldur KEA skyrdrykkur meira magn mysupróteina en
sambærilegar afurðir. Í upphafi næsta
árs er svo stefnt að því að kynna til sögunnar ávaxtaríka léttjógúrtlínu, sem er
ekki ósvipuð krakkaskyri að samsetningu - með um 20% ávaxtahlutfalli og
minna sykurinnihaldi.
www.ms.is

Kreppa og kartöflur
Ein dós af Krakkaskyri eykur ávaxtaneysluna um 30%.

Þjóðleg íslensk
matvæli eru sérstök
Nokkur þjóðleg íslensk matvæli voru
rannsökuð í evrópsku verkefni um
efnainnihald matvæla. Matís ohf. í
samstarfi við Landbúnaðarháskóla Íslands tók þátt í verkefninu. Upplýsinga var aflað um þjóðleg íslensk
matvæli og síðan voru fimm þeirra
valin til mælinga á næringarefnum.
Óhætt er að segja að niðurstöðurnar
séu athyglisverðar og er getið um
nokkur atriði hér að neðan.

Sætindin á undanhaldi. Guðný Steinsdóttir, markaðsstjóri ferskvara MS og Björn S.
Gunnarsson vöruþróunarstjóri.

Harðfiskur
Þurrkaður fiskur var um aldir ein aðalfæða Íslendinga. Þurrkaður fiskur eða
harðfiskur var borðaður í flest mál með
feitmeti. Harðfiskur er einstakur próteingjafi og inniheldur hann hvorki
meira né minna en 76% prótein. Miklu
meira er af kalíum en natríum í harðfiski og er það hagstætt því margir glíma
við of mikið natríum í fæðunni.

Hangikjöt
Reyking var fyrr á öldum mikilvæg til
að tryggja geymslu lambakjöts yfir vetrarmánuðina. Hangikjötið gegnir nú
mikilvægu hlutverki sem hátíðarmatur.
Samsetning þess er í aðalatriðum lík
samsetningu lambakjöts nema salt hefur
bæst í hangikjötið og það inniheldur
minna vatn.

mörinn með kalki en salt fer úr blóðmörnum yfir í mysuna. Blóðmörinn er
með járnríkustu fæðutegundum sem til
eru. Helstu ókostir blóðmörsins eru að
hann er fituríkur (um 27% fita) og stór
hluti fitunnar er mettaður.

Skyr
Skyr er einstök séríslensk afurð en með
því að búa til skyr var hægt að geyma
næringarefni mjólkurinnar. Skyr er búið
til úr undanrennu og er því nær fitulaust. Við skyrgerðina fellur til mysa
sem var mjög mikilvæg við geymslu
matvæla og sem drykkur. Skyr er ríkt af
próteini (um 13%) og kalki.
Myndirnar tók Sesselja María Sveinsdóttir.

Súrsaður blóðmör
Súrsaður blóðmör er hollari en margur
hyggur. Súrsunarmysan auðgar blóð-

www.matis.is
www.eurofir.net

Fyrir 250 árum kom kartaflan til Íslands, og hefur þetta merka grænmeti
reynst okkur góður vinur í gegnum
tíðina. Hildur Hákonardóttir hefur
samið bókina Blálandsdrottninguna,
sem fjallar um kartöfluna frá nýju
sjónarhorni en bókaforlagið Salka gaf
bókina út.
„Bókin er um sögu kartöflunnar,
viðbrögðum fólksins við komu hennar
til Evrópu og hvernig hún átti sinn þátt
í uppbyggingu og framþróun í álfunni.
Kartaflan kom til Evrópu seint á sextándu öld en henni var ekki tekið sérstaklega vel í upphafi,“ segir Hildur og
segir að líkast hafi þurft að rækta hana
til og venja að loftslagi og dagbirtulengd
á þessum breiddargráðum. „Hún kom
upphaflega frá Perú og þar var hún
ásamt maís aðal fæðan, en þó nokkurs
konar varasjóður sem minna þurfti að
sinna. Í Evrópu hefur hún oft þjónað
þessu hlutverki líka og styrkt undirstöður fæðubúskaparins þegar harðnaði á
dalnum, þrátt fyrir að vera ákaflega góður matur.“
Krepputíð á Íslandi
Kartaflan hefur áður reynst Íslendingum
góð á krepputímum: „Fyrir nákvæmlega
200 árum lentum við í miklum erfiðleikum með korninnflutning í Napóleónsstyrjöldunum, þegar nær allar siglingar til landsins tepptust. Eitt skip
komst þó inn á Akureyrarhöfn með
slatta af kartöflum. Danski kaupmaðurinn Lever setti þær niður í brekkunni
fyrir ofan bæinn og hóf þannig fyrstu
ræktun kartaflna í atvinnuskyni á Íslandi. Þetta reyndist bjargráð mikið.
Það sama skeði í seinni heimsstyrjöldinni en þá voru 90 hektarar teknir undir
kartöflugarða bara í Reykjavík þegar
mest var. Eins getum við hugsað til
kartöflunnar núna, þegar við teljum
upp hver auðæfi landsins eru og hún
ávaxtast líka betur en flest annað. Sexföld ávöxtun á kartöflu þykir ekki góð
en ef maður fær tólf eða sextánfalda
uppskeru þá er maður ánægður.“
Nafnið Lever er þó ekki bara þekkt
úr kartöflusögunni, heldur hafði dóttir
hans, Vilhelmína, einnig áhrif á söguna
og er bókin tileinkuð henni að hluta.

Hildur Hákonardóttir.

„Vilhelmína Lever varð eitt af frægu
nöfnunum í Íslandssögunni, en hún
kaus fyrst kvenna á Íslandi. Hún var
borgarinna því hún átti búð og kartöflugarð. Konur voru ekki formlega komnar
með kosningarétt á þeim tíma, en hún
spurði ekkert að því, þessi mikla glæsikona gekk bara inn og kaus,“ segir
Hildur og deilir að lokum með okkur
uppskrift að forláta kartöflurétti:
Kartöflupönnuklattar
„Helga Sigurðardóttir húsmæðraskólastýra segir að taka eigi bolla af mjólk og
hræra út í 500 gr af soðnum og mörðum kartöflum. Í þetta er bætt 350 gr af
hveiti með 2 tsk lyftidufti og 4 tsk af
sykri. Öllu blandað saman og steikt á
pönnu. Helga hugsaði alltaf um heilsuna og bætir við að ef sulta sé höfð með
sé óhætt að sleppa sykrinum. Nútímafólk myndi hugsanlega nota kúrbít, gulrætur eða annað grænmeti að hluta til á
móti kartöflunum. Meðlætið má líka
vera ósætt eins og kavíar, sinnep, súr
rjómi eða þá eplamauk.“
www.salka.is
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Ora – ástríða í matargerð!
Allt frá stofnun fyrirtækisins Ora árið 1952 hafa
vörur þess verið með eindæmum vinsælar og á
borðum flestra Íslendinga á einn eða annan
hátt. Ora fiskbollur eru sígildur hversdagsmatur, Ora Lúxus síld einstakt ljúfmeti á brauðið
og hver getur ímyndað sér jól án hangikjöts
með Ora grænum baunum og rauðkáli eða grillmat án Ora maískorns?
Ef spurt væri hvernig stæði á velgengni Ora
vörunnar væri svarið einfalt. Fyrsta flokks hráefni,
auk fagmennsku á hæsta stigi geta ekki annað en
skilað góðri vöru, enda er það eitt af kjörorðum
fyrirtækisins að fyrsta flokks vara eigi alltaf erindi
til neytenda.
Ora þýðir strönd
Niðursuðuverksmiðjan Ora hf var stofnuð árið
1952 af Tryggva Jónssyni, Arnljóti Guðmundssyni
og Magnúsi J. Brynjólssyni sem nú eru allir látnir.
Þeir höfðu það eitt að markmiði að bjóða íslenskum markaði upp á hágæða niðursuðuvörur. Þeir
völdu nafnð Ora á fyrirtækið sem er latneskt orð
og þýðir strönd.
Hjá fyrirtækinu starfa í dag um 50 starfsmenn
og umboðsaðilar eru um allt land. Vörunúmer eru
í dag orðin um 150 talsins en það hefur lengi verið
stefna fyrirtækisins að vera ávallt vakandi fyrir nýjungum í greininni og vöruþróun almennt. Húsakynnin eru orðin 5000 fermetrar að flatarmáli og
öll vinnsla fer fram í mjög fullkomnum vinnslusölum sem standast fyllstu gæða- og hreinlætiskröfur.
Þess má geta að fyrirtækið vinnur eftir HACCP
gæðakerfi.
Ora fiskbollur
Vert er að benda á að Ora fiskbollurnar eru í raun

mjög hollar. Þær innihalda hvorki rotvarnarefni né
bindiefni og hvorki glútein né egg (sem eru algengir ofnæmisvaldar). Fyrir þá sem hugsa um línurnar
er gott að vita að Ora fiskbollur eru próteinríkar og
mjög fitusnauðar þar sem einungis 0,3% fita er í
fiskbollunum og án MSG.
ORA fiskbollur má matreiða á ýmsa vegu þó að
karrí og tómatsósa séu klassískar uppskriftir sem
allir Íslendingar þekkja. Inn á uppskriftarsíðum
ORA má finna góðar uppskriftir sem henta hverjum og einum. Á næstu vikum mun ORA koma
með skemmtilega nýjung, eða fiskbollur tilbúnar í
sósu. Um verður að ræða 3 tegundir af sósu, tómatsósu, karrísósu og humarsósu.
Ora - síldarsaga
Árið 1988 hófu stjórnendur Ora vinnu við að
koma hugmyndum sínum um nýjar síldarvörur á
markað. Gríðarleg vinna fór í að þróa marineraða
síld og síldarsósur fyrir nýja síldarlínu sem hafði þá
hlotið nafnið „Ora Lúxus Síld.“ Árið síðar hófst svo
farsælt samstarf við síldarvinnsluna Óskar ehf. um

val og vinnslu á besta fáanlega hráefni fyrir framleiðsluna. Ora Lúxus síld kom svo á markað nokkrum mánuðum síðar og má segja að neytendur hafi
tekið vörunni með opnum örmum allt frá upphafi,
og gagnrýnendur gáfu síldinni frá Ora strax hæstu
einkunn í fjölmiðlum.
Til að tryggja gæði vörunnar sem best, er varan
í loftdregnum umbúðum þ.e. í glerkrukku sem er
loftæmd og lokað með svokölluðu öryggisloki sem
tryggir að ekkert loft kemst að vörunni. Þannig
haldast gæði vörunnar og líftíminn lengist. Það er
stefna fyrirtækisins að bjóða ávallt uppá besta fáanlega hráefnið enda á fyrsta flokks hráefni alltaf erindi til neytenda.
Það var fyrir jólin árið 2003 sem Ora ákvað að
setja á markaðinn Jólasíld og kynna í framhaldinu
nýja síld fyrir hver jól. Ekkert skyldi sparað við
framleiðslu, vöruþróun og hönnun á umbúðum,
því Jólasíldin átti að vera algjörum sérflokki. Tilgangurinn var að vekja eftirvæntingu og búa til
hefð í kringum síldina, líkt og tíðkast í Danmörku.
Þessi skemmtilega hugmynd hefur svo sannarlega

hitt í mark hjá Íslendingum enda er síldin bæði
mjög góð og í fallegum umbúðum.
www.ora.is

HEILSA ... já takk
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ÆTIGARÐURINN
Garðyrkja, hollusta,
uppskriftir – allt þe
tta
og meira til er að fin
na
í hinum sívinsæla
Ætigarði.

Hollu bækurnar, HOLLT
& ÓDÝRT og HOLLT
& FLJÓTLEGT, eru
tilvaldar fyrir fólk sem
er annt um heilsuna og
vill matbúa einfalda en
spennandi rétti.

Djúsbókin vinsæla,
ENDALAUS ORKA,
með ljúffengum,
áhrifaríkum og
hressandi drykkjum
sem byggja upp
vöðva, hreinsa út
eiturefni, fyrirbyggja
vatnssöfnun og
veita vellíðan.

Í SÆLKERAFERÐ UM FRAKKLAND kallast á girnilegar uppskriftir
og skemmtilegar lýsingar á héruðum Frakklands. Fallega
myndskreytt og bætir ekki einungis við matargerð okkar
Íslendinga heldur víkkar sjóndeildarhringinn í leiðinni.
5x20_heilsublad.indd 1
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Sælkeraframleiðsla Mosfellsbakarís slær í gegn:

Konfekt er minn stóri draumur
„Konfektið er handgert, lagað úr
besta fáanlega hráefni og án allra
aukaefna. Í því felst sérstaðan,“ segir
Hafliði Ragnarsson kontídorímeistari
í Mosfellsbakaríi. Þar á bæ býður
hann upp á margt af hinu besta úr
konfektmenningu heimsins, sem
hann kynnst í námi sínu Frakklandi
og víðar. Þegar hann kom til starfa
við fjölskyldufyrirtækið Mosfellsbakarí árið 1996 markaði hann sér strax
sess í sælkeraframleiðslu á konfekti,
tertum og sobertís og fleiru slíku.
Þetta hefur landanum líkað vel.
„Það var minn stóri draumur að
framleiða eðalkonfekt og tertur undir
eigin nafni,“ segir Hafliði sem hefur
tekið þátt í fjölda fagkeppna hér heima
og erlendis. Hann er þrefaldur Íslandsmeistari í kökuskreytingum og hefur
verið desertmeistari íslenska kokkalandsliðsins. Hefur sömuleiðis tekið
þátt í alþjóðlegri samkeppni súkkulaðimeistara og náð þar góðum árangri.
Hlaut þar hinn eftirsótta titil Abassador
of Belgian chocolate og þannig tekinn
inn í hinn virðulega Ambassador Club
sem er klúbbur bestu kökugerðar- og
súkkulaðimeistara heims.
Spennandi hráefni
„Súkkulaði er spennandi hráefni sem á
sér langa og mikla hefð víðs vegar um
heiminn. Það er köllun mín að breiða
út þennan boðskap hér á Fróni og
bjóða Íslendingum upp á súkkulaði eins
og það gerist best. Þar á ég við súkkulaði úr náttúrulegum hráefnum og án
aukaefna,“ segir Hafliði.
„Hlutverk mitt sem súkkulaðimeistara er að vinna með súkkulaði og breyta
því í ljúffengar kökur, fallega eftirrétti
eða fallega mola. Í starfi mínu nota ég
hágæðasúkkulaði úr séruppskerum og
sérvaldar kryddtegundir. Með virðingu

Best í konfekti. Hafliði Ragnarsson kondidorímeistari og sælkerameistararnir Lone Olsen, til vinstri og Maria Kocur.

og skilningi á hráefnunum er markmið
mitt að búa til spennandi og framandi
vörur fyrir kröfuharða neytendur.“

Í úrvali
Mosfellsbakarí er fjölskyldufyrirtæki
sem var stofnað 1982 af þeim Ragnari
Hafliðasyni og Áslaugu Sveinbjörnsdóttir. Síðan þá hefur bakaríið vaxið og
dafnað og í dag eru reknar tvær verslan-

ir, í Urðarholti 2 í Mosfellsbæ og að
Háaleitisbraut 58-60 í Reykjavík. Sonur
stofnendanna, Hafliði, kom inn í reksturinn fyrir rúmum áratug og tók þá við
framleiðslustjórn og hóf súkkulaðigerð.
Fyrst og síðast er Mosfellsbakarí þó

handverksbakarí þar sem framleitt er almennt brauðmeti í sífellt fjölbreyttara
úrvali.
www.mosfellsbakari.is

Græni markaðurinn stækkar mikið,
segir framkvæmdastjóri SFG:

Ferskleiki
og hollusta
Neysla landans á grænmeti hefur
stóraukist á undanförnum árum. Þar
kemur meðal annars til aukin vitund
almennings um mikilvægi hollustuvara sem og fræðsla matvælafræðinga
og annara slíkra um nauðsyn þess að

grænmeti sé hluti af matarskammti
hvers dags. „Það hafa orðið algjör
straumhvörf á undanförnum árum.
Innlenda framleiðslan er hvergi næg.
Græni markaðurinn hefur stækkað
mikið,“ segir Gunnlaugur Karlsson
framkvæmdastjóri Sölufélags garðyrkjumanna.
Grænmeti allt árið
„Í dag eru framleidd hér innanlands um
1.800 tonn af tómötum á ári og 1.300
af gúrkum. Framleiðslan kemur á markað árið um kring. Um það bil tuttugu ár
eru síðan ræktun með raflýsingu hófst í
svartasta skammdeginu. Menn höfðu
raunar talið slíka ræktun vera ógerlega
en það afsönnuðu íslenskir garðyrkjubændur með útsjónarsemi sinni og hugkvæmni. Hins vegar er framleiðslan ekki
meiri en svo að fylla á með innfluttri
vöru yfir vetrartímann. Gulrófur, gulrætur og útiræktað kál er hins vegar
kælivara sem hægt að bjóða stóran hluta
ársin í nægu magni,“ segir Gunnlaugur
sem bindur vonir við að framleiðsla íslenskra garðyrkjubænda verði aukin á

Grænmetisneysla hefur stóraukist undanfarin ár, segir Gunnlaugur Karlsson, framkvæmdastjóri Sölufélags garðyrkjumanna.

næstu árum. Mikilvægt sé til dæmis að
auka framleiðslu á papriku sem sé hvergi
næg og þá sérstaklega yfir vetrartímann.
Ferskileiki og hollusta
Sérstaða íslensks grænmetis liggur í
þremur lykilatriðum, það er ferskleika
og nálægt við markaðinn, bragði og
hollustu. Þannig séu aukaefni ekki notuð við íslenska grænmetisframleiðslu og
lífrænar varnir allsráðandi. Þá sé ferskt

íslenskt vatn notað við framleiðsluna.
Allt þetta gefi íslenskri framleiðslu sérstöðu sakir gæða.
„Neytendur koma gjarnan í heimsóknir á garðyrkjubýli og kynna sér
framleiðsluna. Það eru mjög ánægjulegar heimsóknir enda styrkjar þær böndin
milli bænda og neytenda. Þá bjóða veitingahús út um land í sífellt meira mæli
upp á mat sem tengist framleiðslu viðkomandi hérað og þar er grænmetið

ekki undanskilið. Við getum varla hugsað okkur Frakklandsferð án þess að
bragða á úrvalsostum og dýrindis vínum. Og þá gildir sama um grænmetið
en framleiðsla á því er snar þáttur í
menningu og atvinnulífi víða um land,
til dæmis í uppsveitum Árnessýslu,
Borgarfirði og víðar,“ segir Gunnlaugur
Karlsson að síðustu.
www.islenskt.is
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VSV-humarinn er bæði
hvunndags- og veislumatur

Ólafur Haukur Magnússon, matreiðslumaður á veitingastaðnum Panorama.

„Humar er vissulega fyrirtaks veislukostur en fólk á hiklaust að prófa
hann líka í ýmsa rétti sem venjulegan
heimilismat. Það er góður búskapur
að eiga humarhala í frystinum og
nota til dæmis í súpu, með pasta, ofan á pizzur eða brauðsneiðar eða í
einhverja aðra matargerð eftir því
sem hugarflugið leyfir,“ segir Ólafur
Haukur Magnússon, matreiðslumaður á veitingastaðnum Panorama í
Reykjavík og höfundur margra

spennandi humaruppskrifta á öskjum
utan um humar frá Vinnslustöðinni í
Vestmannaeyjum. VSV kynnti þessa
gæðavöru sína í slíkum umbúðum
á árinu 2007 og þar með bauðst
neytendum í fyrsta sinn fyrsta flokks
humar í sérpakkningum og í mismunandi verðflokkum eftir stærð og útliti.
Gæði og ferskleiki hráefnisins er hinn
sami í öllum tilvikum. Fyrsta flokks
humar er seldur í sérmerktum öskjum
en lítilsháttar útlitsgallaður humar eða

Gæðabakstur og Ömmubakstur sameinast:

Munum halda í
hefðirnar
Nýlega sameinuðust fyrirtækin Gæðabakstur og Ömmubakstur sem bæði
eru landsmönnum að góðu kunn.
Vörumerki beggja verða þó áfram í
notkun og framleiðsla með sama hætti
og verið hefur. Bakað verður eftir
sömu uppskriftum og hefðum og
tíðkast hefur á báðum bæjum til þessa
en styrkurinn, felst ekki síst í því segir
Vilhjálmur Þorláksson framkvæmdastjóri.
Fyrirtækin tvö sameinast undir nafninu Gæðabakstur Ömmubakstur ehf.
Vilhjálmur hefur stýrt Gæðabakstri undanfarin ár. Hann er meðal eigenda sameinaðs fyrirtækis. Hinir eru Viska ehf. og
Haraldur Friðriksson sem hefur stýrt
Ömmubakstri á liðnum árum en hann
er sonur stofnandans, Friðriks Haraldssonar.
„Við höfum að undanförnu farið í
gegnum starfsemi fyrirtækisins og endurskipulagt það sem þarf. Einstakir
þættir í framleiðslunni verða hvor á sínum staðnum. Á Kársnesbraut í Kópavogi
þar sem Ömmubakstur hefur verið til

húsa, munum við baka allar kleinur,
flatkökur og skonsur. Öll framleiðsla á
þessum vörum flyst í Kópavog. Hér í
Mjóddinni munu við hins vegar áfram
baka rúg-, spelt- og sólkjarnabrauð og
svo pylsu- og hamborgarabrauð þar sem
við eru mjög sterk. Og áfram munum
við baka eftir sitthvorum uppskriftunum. Þó þessi tvö fyrirtæki, sem nú hafa
sameinast, hafi verið í sambærilegri
framleiðslu er bragðið ólíkt sem skapar
okkur ákveðinn styrk,“ segir Vilhjálmur.
Kleinur eru kaffibrauð sem eru í
miklu eftirlæti Íslendinga. Hefðin er
sterk og líkast til komin frá Danmörku,
þar sem kleinur eru þó aðeins á boðstólum fyrir jól. Hér eru þær hins vegar
bakaðar árið um kring. Það telja kunnugir telja að megi ef til vill rekja til þess
að íslenska landbúnaðarþjóðin hafði fyrr
á tíð alltaf næga steikingarfeiti sem féll
til í sláturtíðinni. Nú er öldin hins vegar
önnur og kleinurnar aðeins bakaðar upp
úr jurtaolíu, sem er að öllu leyti betra.
„Flatkökurnar eru önnur íslensk
hefð. Eru úr rúgmjöli og voru hér áður

Humarfyllt nautalund fyrir 4-6
1 nautalund
6-12 humarhalar frá VSV
1 chili
2 msk maískorn
10 g graslaukur
salt og pipar
Skerið humarinn í grófa bita en fínsaxið graslauk og chili. Hrærið saman
ásamt baununum. Skerið langsum í
nautalundina og fyllið með humarblöndunni. Gott er að binda utan um
lundina og loka sárinu. Steikið lundina
eða grillið.
Kærkomið kaffibrauð! Vilhjálmur Þorláksson til vinstri og Haraldur Friðriksson.

gjarnan bakaðar yfir hlóðaeldi. Ástæða
þess hve þær eru vinsælar meðal Íslendinga er líkast til sú hve vel þær geymast
lengi og eru kjarngóðar,“ segir Vilhjálmur. Ónefnt er laufabrauðið sem kemur í
verslanir fyrir jólin en Ömmubakstur
hefur verið landsins stærsti framleiðandi
þess.
Hjá sameinuðu fyrirtæki starfa nær
áttatíu manns. Um sextíu starfa við
framleiðsluna – þar á meðal fólk sem

Á grænni grein fær góðar viðtökur:

Á grænum miðum
Veitingastaðurinn Á grænni grein sem
opnaði í júní á síðasta ári hefur fengið góðar viðtökur. Slíkt er raunar í
samræmi við þróunin almennt: grænmetisstaðir njóta sífellt meiri vinsælda
og eru fjölsóttir. „Ég sjálf er grænmetisæta og raunar fjölskyldan öll.
Þegar við ákváðum að opna veitingastað kusum við að stefna á þau mið.
Vera með grænmetið í öndvegi sem
hefur mælst vel fyrir, enda höfum við
fengið góðar viðtökur,“ segir Ingibjörg Agnarsdóttir veitingamaður.
Hildur Eva og Heiða Lind Sigurðadætur, dætur Ingibjargar, eiga staðinn.
Móðir þeirra annast hins vegar daglegan
rekstur. Þar er hún á heimavelli eftir að
hafa sinnt þjónustustörfum og starfað
við matargerð ýmiskonar alla sína tíð.
Stemning dagsins
Veitingastaðurinn Á grænni grein er opinn alla rúmhelga daga, frá mánudegi til
föstudags.
„Við eigum góðan og sístækkandi
hóp traustra viðskiptavina,“ segir Ingibjörg. „Margir koma hingað inn og
grípa eitthvað með sér. Koma síðan
hingað aftur – og aftur - og segja líðan
sína miklu betri. Oft er þetta fólk sem
hefur þurft að breyta mataræði heilsu
sinnar vegna, svo sem vegna ristilvanda-

Grænt er vænt! „Við eigum góðan og sístækkandi hóp viðskiptavina,“ segir Ingibjörg
Agnarsdóttir veitingamaður.

mála, hás kólereróls, blóðsykurs eða
annars slíks. Grænmeti skilar sér í betra
jafnvægi, bæði í líkama og taugakerfi.
Stundum kemur hingað fólk sem segist
ómögulega skilja hvernig hægt er að
borða grænmeti í hvert mál. Þetta á ekki
síst við um karlana sem hingað koma og
heillast. Mér finnst afar vænt um vitundavakningu þeirra,“ segir Ingibjörg,
sem segir jafnan stíganda hafa verið í
starfseminni fram undir þetta.
Hollt fyrir sálina
„Þetta hefur verið á stöðugri uppleið.

humar með brot í skel er í öðrum sérmerktum öskjum á lægra verði. Enn má
svo nefna að VSV selur líka smærri
humar með útlitsgalla í pokum.
Ólafur Haukur gefur humarnum frá
VSV hæstu einkunn og segir þetta hráefni vera „mjög flott og ferskt.“ Kaupendur humarsins úr Eyjum fá í kaupbæti forvitnilegar uppskriftir hans að
veislu- og hvundagsréttum sem prentaðir eru á öskjurnar. Þar má nefna humarragú, humarpizzu með Miðjarðarhafsgrænmeti, humar tagliatelli, hvítlauksristaða humarhala, humarsúpu og humarfyllta nautalund. Síðasttaldi rétturinn er
sérlega rómaður af þeim sem prófað
hafa og meistarakokkurinn á Panorama
heitir hér með á lesendur að ná sér í
humar frá VSV, spreyta sig á að fylla
nautalund og bera á borð!

Að vísu hefur aðeins hægt á ferðinni að
undanförnu í samræmi við stöðu markaða. Slíkt er þó væntanlega aðeins tímabundið. Allir þurfa að borða og lífið
heldur áfram. Mikilvægi þess að maturinn sé hollur er aldrei meiri en þegar
álag er á sálina eins og mörgum hefur
mætt í óróleika síðustu daga,“ segir
Ingibjörg sem matbýr allt eftir eigin
höfði. „Ég hef aldrei notað uppskriftir
og læt tilfinninguna alltaf ráða. Þannig
trúi ég að maturinn verði bestur og heilnæmastur.“

kemur frá fjarlægum löndum eins og Víetnam og Tælandi og einnig Pólverjar
og Litháar. Framleiðslunni stýra hins
vegar Íslendingar. Þeir kunna uppskriftirnar og geta töfrað fram hið rétta og
ómótstæðilega bragð sem er sérstaða
þeirra tveggja fyrirtækja, Gæðabaksturs
og Ömmubaksturs, sem nú hafa sameinast.
www.ommubakstur.is

Rauðbeður
4 rauðbeður
6 msk olía
2 balsamedik
Bakið rauðbeðurnar í 45 mín. í
150°C heitum ofni eða þangað til þær
eru mjúkar. Skrælið og skerið í bita.
Setjið olíu og balsamedik í pott, bætið
rauðbeðunum út í og hitið.
www.vsv.is
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Mjólka og Vogabær sameinuðust fyrr á árinu:

Leiðandi
fyrirtæki

Fyrr á árinu festi Mjólka ehf. kaup á
matvælafyrirtækinu Vogabæ í Hafnarfirði og flutti mjólkurstöð sína
þangað. Að sögn Ólafs M. Magnússonar framkvæmdastjóra hafa kaupin
skilað umtalsverðum samlegðaráhrifum í framleiðslu og dreifingu á afurðum beggja fyrirtækja. Vogabær er
leiðandi í framleiðslu á sósum og
ídýfum hér á landi og selur framleiðslu sína undir merkjum Vogabæjar og E. Finnsson. Fráfarandi eigendur og stjórnendur Vogabæjar starfa
áfram hjá fyrirtækinu.

„Auk þeirra augljósu samlegðaráhrifa
sem felast í að sameina dreifingu, skrifstofuhald og stjórnun þessara tveggja
fyrirtækja leystum við húsnæðisvanda
sem háði vexti Mjólku. Mjólkurstöðin
rúmast vel í verksmiðjuhúsnæði Vogabæjar án þess að þrengt verði um of að
þeirri starfsemi sem fyrir er,“ segir Ólafur.
Áfangi í uppbyggingu
Starfsemi Mjólku hefur eflst að mun á
undanförnum árum. Fyrirtækið framleiðir m.a. fetaost, sýrðan rjóma, jógúrt

Pottagaldrar bæta kryddmenningu landans:

Flóra æ fjölbreyttari

„Kryddflóran verður sífellt fjölbreyttari. Á markaðinn hafa á undanförnum árum komið ýmsar nýjungar sem
falla vel að íslenskri matarhefð. Þar
má meðal annars nefna krydd á íslenska lambakjötið, grillkrydd og
fiskikrydd,“ segir Sigfríð Þórisdóttir
framkvæmdastjóri Pottagaldra í
Kópavogi.
Kryddmenning landsins verður sífellt fjölbreyttari – rétt eins og annað í
matarmenningu landans. Ætla má að
þar hafi Pottagaldrar haft veruleg áhrif,
enda hafa starfsmenn fyrirtækisins verið
í hlutverki brautryðjandans.
„Við byrjuðum með átta tegundir af
kryddi en í dag fáum við frá framleiðendum okkar í Hollandi 40 til 50 sérstakar kryddblöndur og um 50 hefðbundin krydd. Þar fer framleiðslan fram
á mjög náttúruvænan hátt, svo sem með
gufuhreinsun,“ segir framkvæmdastjórinn - sem bætir við að jafn stígandi hafi
verið í starfsemi fyrirtækisins að undanförnu. Í dag eru starfsmenn þess fimm
Fyrir nokkrum árum veitti Matvælaog næringafræðafélagið Fjöreggið fyrir

lofsvert framtak á matvælasviði. Dómnefndin varð einhuga um að Pottagaldrar ehf. skyldu hljóta verðlaunin fyrir
sérstöðu á íslenskum matvælamarkað.
Fyrirtækið byði fjölbreytt úrvali af
kryddi og væri hugmyndaríkt í vöruheitum og markaðsfærslu.
„Fyrirtækið hefur sýnt frumleika,
þrautseigju í samkeppni og verið brautryðjandi á sínu sviði hérlendis. Það hefur oft farið nýstárlegar leiðir og hvatt
neytendur til að matreiða skemmtilegan
og hollan mat. Fyrirtækið hefur stuðlað
að því að neytendur geti stjórnað betur
eigin saltnotkun með því að hafa kryddblöndur án salts í grænum umbúðum
og kryddblöndur með salti í gulum umbúðum. Einnig má þess geta að saltið,
sem fyrirtækið notar, inniheldur 60%
minna natríum en venjulegt salt,“ sagði
dómnefndin. Sagði aukinheldur að fyrirtækið hafi gefið framleiðslu sinni aukið
gildi með því að gefa út Galdrabók
Pottagaldra, þar sem blandað er saman
uppskriftum, heilræðum og fróðleik
sem eykur ánægju við eldamennskuna.

Ólafur M. Magnússon, framkvæmdastjóri Mjólku og Vogabæjar.

og ostakökur. Fleiri afurðir eru væntanlegar í næstu framtíð. Fyrirtækið er nú
vel í stakk búið til að takast á við áframhaldandi samkeppni í mjólkuriðnaði.
„Þær stoðir sem starfsemi Mjólku hvílir
á, hafa verið styrktar og eru enn einn
áfanginn í áframhaldandi uppbyggingu
fyrirtækisins,“ segir framkvæmdastjórinn.
Fyrirtækið Mjólka ehf. var stofnað í
febrúar árið 2005 af fjölskyldunni að
Eyjum II í Kjós og aðilum henni tengd-

um. Síðar hafa Vífilfell og fleiri hluthafar bæst við. Mjólka rekur umfangsmikla
mjólkurframleiðslu í eigin búi að Eyjum
II og einnig mjólkurstöðina sem fyrr er
nefnd.
Utan greiðslumarks
Mjólka er eina fyrirtækið í íslenskum
mjólkuriðnaði sem starfar utan hins
hefðbundna greiðslumarkskerfis landbúnaðarins og nýtur því ekki framleiðslustyrkja frá hinu opinbera. Mat-

vælaframleiðsla Vogabæjar hófst fyrir alvöru í febrúar 1985 og var fyrstu árin í
Vogum á Vatnsleysuströnd. Árið 1989
keypti fyrirtækið rekstur E. Finnson
sem einnig var með fjölbreytta sósuframleiðslu og í október 2001 var núverandi verksmiðjuhúsnæði við Eyrartröð 2 í Hafnarfirði tekið í notkun.
www.mjolka.is

Steinn Óskar Sigurðsson hjá Manni lifandi og Grænum kosti: „Þér líður betur þegar þú veist hvað þú ert að borða og getur treyst því að
vera ekki að borða mat sem inniheldur óæskileg aukaefni.“

Lífræn hollusta í fyrirrúmi

Með kryddbauka. Sigfríð Þórisdóttir, framkvæmdastjóri Pottagaldra.

Hollt mataræði og hreyfing eru íslensku þjóðinni æ mikilvægari og á
síðustu árum hefur framboð á heilsuvörum aukist hundraðfalt, rétt eins
og eftirspurnin. Steinn Óskar Sigurðsson tók nýlega við sem framkvæmdastjóri veitingasviðs hjá Manni
lifandi og Grænum kosti en hann
hafði áður verið þekktur fyrir störf
sín á Sjávarkjallaranum og Silfri. Við
spurðum hann hvort viðbrigðin væru
mikil.
„Þetta er allt öðruvísi, grænmeti spilar stærri þátt þó svo að við leggjum líka
áherslu á bjóða upp á vottaðan fisk og
lífrænt ræktað kjöt. Ég kem með svolítið
nýjar áherslur, meiri fjölbreytni og fleiri
rétti. Ég hef verið að læra af starfsfólkinu hér sem hefur mikla reynslu og
blanda því saman við mína þekkingu og
kem með nýja stefnu og strauma út frá

því,“ segir Steinn Óskar og bætir við að
Maður lifandi hafi alltaf mat á matseðli
sem hentað geti fólki með t.d. sykursýki
eða glútenóþol.
Maður lifandi starfrækir nú þrjár
matsölur; í Borgartúni, Heiðarsmára og
í Hafnarborg. „Okkur hefur verið gríðarlega vel tekið og það er mikil eftirspurn eftir að fá okkur á fleiri staði í
Reykjavík. Við bjóðum líka upp á að
fólk taki tilbúna rétti með sér heim á
kvöldin og svo geta fyrirtæki pantað
matarsendingar í hádeginu sem við
sendum á staðinn. Þó svo að ástandið sé
eins og það er þá heldur fólk áfram að
hugsa um að borða hollt og hreyfa sig.
Fólk er mikið að leita sér upplýsinga og
við höfum reynt að vera fólki innan
handar við það. Við höldum mikið af
námskeiðum og er það stór hluti af okkar starfsemi. Við fræðum fólk til að

mynda um aukaefni í matvælum sem
getur haft mikið að segja um til dæmis
ofnæmi og óþol, sem hefur verið að
aukast í nútíma samfélagi.“
Steinn Óskar segir fólk finna töluverðan mun þegar það fer að borða lífrænt ræktað heilsufæði. „Þér líður betur
þegar þú veist hvað þú ert að borða og
getur treyst því að vera ekki að borða
mat sem inniheldur óæskileg aukaefni.
Heilsufæði er léttara, auðmeltanlegra og
fólki líður betur. Við erum líka mjög
heppin með grænmeti en í haust höfum
við fengið að bragða mikið magn af lífrænum, íslenskum vörum. Íslenskt
grænmeti er alveg ótrúlega gott og það
er lúxus að hafa þetta hráefni.“
www.madurlifandi.is
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Kynning
Tilbúnir réttir Holtakjúklings í sókn:

Ferskar bringur,
leggir og læri
Reykjagarður hefur síðustu mánuði
aukið framleiðslu sína á tilbúnum
réttum undir merkjum Holtakjúklings. „Við höfum unnið að margvíslegri vöruþróun. Erum til dæmis í
samstarfi við verslanir Haga, Hagkaup og 10 – 11, um framleiðslu á
tilbúnum réttum. Þar má meðal annars nefna kjúklingabringu í sveppasósu og kjúklingalasagne ásamt grænmeti. Þessar vörur fást fulleldaðar og
heitar sem margir kunna vel að
meta,“ segir Ragnar Hjörleifsson
sölu- og markaðsstjóri Reykjagarðs.
Matvörumarkaðurinn þróast sífellt
meira í þá átt, að í boði séu tilbúnir
réttir. Þar kemur til, að tími fólks til
matargerðar er í mörgum tilvikum takmarkaðri en áður. Auk þess hentar það
mörgum þegar fátt er í heimili, segir
Ragnar. Hann nefnir að auk tilbúnu
réttanna framleiði Reykjagarður margvíslegar vörur aðrar undir merkjum
Holtakjúklings, svo sem pylsur, álegg,
bökur og fleira slíkt. Einnig eldaða
kjúklingastrimla, bollur og kjúklingahamborgara svo fátt eitt sé nefnt.
„Síðastliðin ár höfum við fengið
Capacent Gallup til að kanna viðhorf
neytenda, sem spurðir eru við hvaða
kjúklingaframleiðanda þeir skipti helst.
Holtakjúklingur hefur komið mjög
sterkt út úr þessum könnunum sem
sterkasta vörumerkið í kjúklingum,“
segir Ragnar.

Markaðshlutdeild Reykjagarðs í
kjúklingasölu á landsvísu er um það bil
40%.
„Kjúklingurinn verður sífellt vinsælli, enda hefur verið bryddað upp á
ýmsum nýjungum sem hafa aukið sölu.
Seljum til dæmis ferskar bringur, leggi,
læri og vængi og svo heilan ferskan
kjúkling. Þetta hefur komið mjög vel út
og undanfarin misseri hefur salan verið í
stöðugum vexti. Aukningin hefur verið
um 10 til 18% á ári,“segir Ragnar sem
telur slíkt meðal annars ráðast af því
kjúklingur er orðinn hvundagsmatur hjá
ungu fólki á Íslandi. Einnig sé kjúklingur vinsæll meðal fólks af erlendu bergi
brotið sem hér býr. Margt af því komi
frá löndum þar sem sterk hefð er fyrir
hvíta kjötinu svonefnda.
„Fyrir tæpum áratug sköpuðu salmonella og kamfýla mikinn vanda í framleiðslunni. Með samstilltu átaki tókst að
útrýma þessum veirum. Meiri fagþekking í fyrirtækinu, bætt umgengi og umgengisreglur skila því að nú getur fólk
verið alls óhrætt þegar það borðar kjúkling, enda eykst salan jafn og þétt. Hins
vegar eiga erlendir kjúklingaframleiðendur langt í land með að ná þeim árangri sem náðst hefur hérlendis,“ segir
Ragnar Hjörleifsson að síðustu.

Kjúklingurinn sífellt vinsælli, segir Ragnar Hjörleifsson, sölu- og markaðsstjóri Reykjagarðs.
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www.holta.is

Harðfiskur
er afar heilsusamleg fæða
Harðfiskur er afar heilsusamleg fæða,
létt, næringarrík og rík af próteinum,
að því er fram kemur í nýrri rannsókn
Matís á harðfiski sem heilsufæði. Þar
kemur í ljós að harðfiskur er ríkulegur próteingjafi með 80-85% próteininnihald. Ennfremur hefur komið í
ljós að saltinnihald er nokkuð hærra í
harðfiski sem er inniþurrkaður með
heitri þurrkun en fisks sem er útiþurrkaður eða framleiddur með
kældu framleiðsluaðferðinni sem notuð er við framleiðslu Gullfisks ehf.
Með kældu framleiðsluaðferðinni er
hægt að stjórna saltinnihaldi í vörunni
og því auðvelt að stilla slíkri notkun í
hóf . Snefilefni (frumefni) eru vel innan
við ráðlagðan dagskammt, nema selen.
Magn selen í 100 g er á við þrefaldan
ráðlagðan dagskammt en ekki talið
skaðlegt á nokkurn hátt.
Harðfiskur, sem er unnin úr steinbít,
ýsu, þorski, kolmuna og lúðu, var lengi
vel einn helsti matur Íslendinga. Þurrkunin varðveitti næringarefni vel og gerði
það að verkum að hægt var að geyma
hann og hafa á boðstólum allt árið um
kring þegar matarframboð sveiflaðist
eftir ársíma. Á seinni tímum hefur verið
hefð fyrir því að borða harðfisk á þorranum. Þá hefur hann verið etinn sem
nasl í heimahúsum og sem nesti í sumarfríum. Heildarframleiðsla og sala hefur
verið um 200-250 tonn á ári.
Sífellt hefur komið betur í ljós að
fiskprótein skipta verulegu máli hvað

hollustuáhrif varðar. Sem dæmi má
nefna að fersk ýsa er með 17-19% próteininnihald en harðfiskur úr ýsu er með
75-80% próteininnihald. Gert er ráð
fyrir því að fullorðinn heilbrigður einstaklingur þurfi 0,75 g af próteinum á
hvert kg líkamans. Því þarf karlmaður
sem er 70 kg að fá 53 g af próteinum á
dag. Til að fá þetta magn úr harðfiski
þarf hann að borða rúmlega 66 g. Kona
sem er 55 kg þarf 41 g af próteinum á
dag, eða 51 g af harðfiski.
Því sýnir rannsókn Matís fram á að
harðfiskur uppfyllir öll skilyrði sem góður próteingjafi.
www.gullfiskur.is
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