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er mannsins megin
Matvæladagur MNÍ 2009:

Fjöreggið

afhent á Grand Hótel Reykjavík á fimmtudag

Matvæladagur MNÍ 2006
Matvæladagur MNÍ er föstudagurinn 20. október n.k. Haldin
verður ráðstefna um framtíðarþróun matvælaiðnaðarins á
Hótel Loftleiðum í Reykjavík. Meðal fyrirlesara er Tim Lang,
prófessor við City University í London. Hann mun fjalla um
hollustustefnu og ábyrgð matvælaiðnaðarins. Upplýsingar
um ráðstefnuna er að finna í blaðinu. Á ráðstefnunni verður
afhent Fjöregg MNÍ fyrir lofsvert framtak á matvælasviði.
Dómnefnd hefur verið að störfum og metið fjölda tilnefninga. 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 2009

Matvælaframleiðsla og
gjaldeyrissköpun
DAGSKRÁ
Staður: Grand Hótel Reykjavík við Sigtún
Tími:

Fimmtudagur 15. október 2009 kl. 12:00-17:00

12:00

Skráning

13:00

Ávarp formanns

Herdís Guðjónsdóttir, formaður MNÍ

Setning

Steingrímur J. Sigfússon, fjármálaráðherra

Fundarstjóri: Guðbrandur Sigurðsson, framkvæmdastjóri Nýlands

Afhending Fjöreggs

Jón Steindór Valdimarsson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins

13:30

Matvælaframleiðsla, hrunið og auðlegð þjóðarinnar

Þórólfur Matthíasson, prófessor

13.50

Innlend matvælaframleiðsla - verðmætasköpun
sem bragð er að

Laufey Steingrímsdóttir, prófessor, Landbúnaðarháskóla Íslands

14:20

Matvæli úr sjó og gjaldeyristekjur

Kristján Hjaltason, ráðgjafi

14:40

Hlutur matvælaiðnaðar í efnahagslífinu

Bjarni Már Gylfason, hagfræðingur Samtaka iðnaðarins

15:00

Kaffihlé

15:30

Kauphegðun neytenda í efnahagslægð

Jonathan Banks, sérfræðingur í viðskiptagreiningu,
Nielsen Company

15:50

Verðmæti í sérstöðunni og hollustunni

Inga Þórsdóttir, prófessor, Háskóla Íslands og
Ingibjörg Gunnarsdóttir, dósent, Háskóla Íslands

16:10

Lífefni úr íslenskri náttúru: Ný tekjulind

Hörður Kristinsson, sviðsstjóri, Matís ohf.

16:30

Samantekt og ráðstefnuslit
Almennt þátttökugjald: 3500 kr. Nemendur: 2000 kr.
Þátttöku á ráðstefnuna þarf að tilkynna á heimasíðu MNÍ: www.mni.is
Léttar veitingar.
Ráðstefnugögn: Nálgast má fyrirlestra og önnur gögn varðandi
ráðstefnuna á heimasíðu MNÍ www.mni.is að ráðstefnu lokinni.
Matvæladagur MNÍ 2009 er styrktur af Útflutningsráði
og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu

Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands (MNÍ) var stofnað árið 1981. MNÍ
er fagfélag matvælafræðinga, næringarfræðinga, næringarráðgjafa, næringarrekstrarfræðinga og skyldra stétta. Fjöldi félagsmanna er um 230.
Vefsíða MNÍ: www.mni.is
Stjórn MNÍ 2009-2010: Herdís M. Guðjónsdóttir formaður, Sigríður Ásta
Guðjónsdóttir gjaldkeri, Ragnheiður Guðjónsdóttir ritari Guðný Jónsdóttir og
Helen Williamsdóttir Gray. Varamaður í stjórn er Rósa Jónsdóttir.
Starfsemi: Markmið félagsins er að sameina matvælafræðinga, 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. Samstarfssamningur MNÍ og Endurmenntunar H.Í. var undirritaður í
haust og er ætlunin að bjóða upp á endurmenntunarnámskeið  á háskólastigi
fyrir félagsmenn. Heimasíða félagsins er www.mni.is og er þar að finna ýmsan
fróðleik. Félagið stendur árlega fyrir Matvæladeginum, ráðstefnu um málefni
matvæla og næringar.
Fjöregg MNÍ eru verðlaun sem veitt eru á Matvæladegi MNÍ fyrir lofsvert
framtak á matvæla- og næringarsviði. „Fjöreggið“, sem er íslenskt glerlistaverk,
er veitt með stuðningi frá Samtökum iðnaðarins.
Framkvæmdanefnd Matvæladagsins 2009: Ólafur Reykdal formaður, Ágúst
Sigurðsson, Dóróthea Jóhannsdóttir, Atli Arnason, Jóhanna Gunnarsdóttir.
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 næringarfræðafélag Íslands (MNÍ), pósthólf
8941,128 Reykjavík. Netfang: mni@mni.is
Ritnefnd: Jónína Þ. Stefánsdóttir (ábm.), Brynhildur Briem, Ólöf Hafsteinsdóttir og Guðjón Gunnarsson.
Yfirlestur: Guðrún Hallgrímsdóttir og Guðmundur Örn Arnarson.
Myndatökur og öflun myndefnis: Ásmundur E. Þorkelsson, Sesselja María
Sveinsdóttir og fleiri.
Forsíðumynd: Sesselja María Sveinsdóttir.
Umsjón, umbrot og prófarkalestur: Athygli ehf.
Auglýsingar: Augljós miðlun ehf.
Prentun: Landsprent ehf.
Dreifing: Dreift til áskrifenda Morgunblaðsins miðvikud. 14. október 2009.
Kynningar- og auglýsingaefni í blaðinu endurspeglar ekki endilega skoðun MNÍ og
er það alfarið á ábyrgð auglýsenda.

Formannspistill
Matvælaframleiðsla og gjaldeyrissköpun er umfjöllunarefnið á Matvæladegi MNÍ í ár og þar verða m.a. fyrirlestrar um hvernig hægt sé að
auka verðmæti matvæla og hvaða áhrif efnahagslægð hefur á kauphegðun okkar.
Til þess að tryggja matvælaöryggi og viðhalda þekkingu í matvælageiranum verður að gera átak í menntunarmálum. Það hefur verið
fækkun í matvælafræði í Háskóla Íslands síðustu ár og þar var enginn
nýnemi skráður í haust. Fiskvinnsluskólinn á framhaldsskólastigi var
lagður niður árið 2001 en þar voru útskrifaðir nemendur sem tóku að
sér gæða-, verk- og framleiðslustjórnun í fiskvinnslufyrirtækjum
landsins. Nýlega var sagt frá því, að í Hótel- og matvælaskólanum í
Kópavogi væri enginn nemandi að læra kjötiðn.
Tillaga hefur komið fram á Alþingi um að stuðla að aukinni
menntun á sviði sjávarútvegs og fiskvinnslu. Mikill áhugi er fyrir því
hjá Samtökum fiskvinnslustöðva að skipuleggja námskeið í samvinnu
við Matís, Rannsóknarþjónustuna Sýni ehf og Nýsköpunarmiðstöð
Íslands.
Heyrst hefur að fiskvinnslufyrirtækin hafi áhuga á að verkmenntun fari fram í fiskvinnslufyrirtækjunum. Starfsfræðslunefnd fiskvinnslunnar heyrir undir sjávarútvegsráðuneytið og hlutverk hennar
er að skipuleggja fræðslu fyrir starfsfólk í fiskiðnaði. Nefndin stendur
fyrir námskeiðahaldi af ýmsu tagi, gefur út námsefni og kynningarbæklinga um sjávarútveg og stuðlar að aukinni gæðavitund starfsfólks
í sjávarútvegi með ýmsum hætti.
Það er á ábyrgð matvælafyrirtækja að fræða sitt starfsfólk samkvæmt nýju matvælalöggjöfinni frá Evrópusambandinu sem liggur
fyrir á Alþingi núna. Löggjöfin fjallar almennt um öll matvæli og er
beint að matvælafyrirtækjum og stjórnendum þeirra. Stjórnendur bera
frumábyrgð á að allar kröfur séu uppfylltar til að tryggja matvælaöryggi í allri matvælakeðjunni frá hafi og haga til maga og að starfsfólk
sé heilbrigt og fái fræðslu um matvælaöryggi og hreinlæti.
Í Finnlandi er starfsfólki í matvælafyrirtækjum skylt að bera skírteini sem þýðir að það hefur sótt námskeið um 1) grunnþekkingu í
örverufræði og mengun í matvælum, 2) matarsýkingar og varnir gegn
þeim, 3) persónulegt hreinlæti, 4) þrifnað í fyrirtækjum, 5) innra eftirlit og 6) lög og reglur.
Matvælafyrirtæki verða að sjá sér hag í að ráða matvælafræðing eða
starfskraft með sambærilega menntun sem getur séð um gæðastjórnun, meðferð matvæla og hefur kunnáttu í lögum og reglum. Einnig er
nauðsynlegt að vera vakandi fyrir nýjungum og að rekstur sé í lagi.
Matvælafræðingar fara margir í framhaldsnám erlendis og koma því
til baka með þekkingu og ekki síður tengslanet sem getur skipt sköpum varðandi markaðstækifæri erlendis.
Í fyrra var stofnaður Þróunarvettvangur á sviði matvæla. Mark-

Stjórn MNÍ: Helen Williamsdóttir Gray, Guðný Jónsdóttir, Herdís Guðjónsdóttir formaður og Sigríður Ásta Guðjónsdóttir með son sinn. Á myndina
vantar Ragnheiði Guðjónsdóttur.

miðið var að koma á samstarfi fyrirtækja í matvælaframleiðslu, frá hafi
og haga til maga, og samtaka þeirra, rannsókna- og þjónustuaðila,
neytenda, stjórnvaldsstofnana og matvælaeftirlits, neytendasamtaka,
fjármögnunaraðila og stjórnvalda með það að markmiði að hvetja til
nýsköpunar í matvælaiðnaði og auka með því samkeppnishæfni hans.
Eftirtaldir aðilar hafa þegar lýst yfir áhuga á að taka þátt í starfseminni: Samtök iðnaðarins, Rannsóknarþjónustan Sýni, RANNÍS,
MATÍS ohf., Samtök fiskvinnslustöðva, Samtök verslunar og þjónustu, Samtök ferðaþjónustunnar, Matvælastofnun, Neytendasamtökin, Rannsóknastofa í næringarfræði, Háskólinn á Akureyri, Menntasvið Reykjavíkurborgar, Mjólkursamsalan, Bændasamtök Íslands, Vífilfell, A.R.K. ehf., Nói-Síríus, Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands, Lýðheilsustöð, Norðlenska matborðið ehf., Landbúnaðarhá-

skóli Íslands, Eðal ehf. og Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið.
Stjórnvöld verða að styðja við íslenskan matvælaiðnað með réttum
ákvörðunum og sjá til þess að hlúð verði að menntun í starfsgreinum
sem vinna við matvæli og hafa eftirlit með þeim.
Það er gleðiefni að útflutningur íslenskra matvæla sé að skila inn
miklu fjármagni í þjóðarbúið. Við megum vera stolt af því að framleiða kjöt af dýrum sem ekki er gefið fóður sem blandað hefur verið
með hormónum og sýklalyfjum og sjávarafurðir úr sjó sem eru
hreinni en í nágrannalöndum okkar. Þessa hreinu ímynd eigum við
að notfæra okkur í samkeppni við önnur lönd.
f.h. stjórnar MNÍ,
Herdís M. Guðjónsdóttir formaður
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Isio4

með ólífuolíu

Isio4 - hollusta í hverjum dropa
Isio4 með ólífuolíu er bæði holl og næringarrík.
Hún inniheldur jómfrúarólífuolíu sem gefur réttunum
ljúffengan ávaxtakeim.
Isio4 með ólífuolíu inniheldur, eins og Isio4, omega-3
og omega-6 fitusýrur. Þessar lífsnauðsynlegu fitusýrur
getur líkaminn ekki framleitt sjálfur og verður því að fá
þær úr fæðunni.
Isio4 ólífuolía inniheldur einnig D-vítamín sem er gott
fyrir beinin og E-vítamín sem á þátt í að byggja upp
ónæmiskerfi líkamans.
Isio4 með ólífuolíu er tilvalin í allar máltíðir, heitar
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sem kaldar.

Omega 3

Omega 6

D-vítamín

E-vítamín

fyrir heilbrigt hjarta

til að halda
kólesteróli í skefjum

fyrir sterk bein

fyrir ónæmiskerfið

4 – MATUR ER MANNSINS MEGIN

Fjöregg
MNÍ 2009
Fjöregg Matvæla- og næringarfræðafélags Íslands eru verðlaun fyrir lofsvert framtak á matvælasviði sem félagið hefur veitt árlega frá árinu
1993. Verðlaunagripurinn er íslenskt
glerlistaverk sem táknar Fjöreggið og
eru verðlaunin veitt með stuðningi
frá Samtökum iðnaðarins.
Að þessu sinni barst MNÍ fjöldi
ábendinga um verðuga verðlaunahafa.
Það kemur í hlut dómnefndar að velja
verðlaunahafann úr þeim tilnefningum
sem hafa borist félaginu. Í dómnefndinni sitja Jón Steindór Valdimarsson,
framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins,
Sigurður Bogason, matvælafræðingur og
framkvæmdastjóri Markmar, Gunnar
Sigurgeirsson, matvælafræðingur og
framkvæmdastjóri markaðssviðs Ölgerðarinnar og Sólveig Baldursdóttir ritstjóri
Gestgjafans.
Matvæladagur MNÍ – 15. október
2009
Þann 15. október 2009 verður haldinn
hinn árlegi matvæladagur MNÍ á Grand
Hótel sem að þessu sinni er haldinn
undir yfirskriftinni „Matvælaframleiðsla
og gjaldeyrissköpun“. Við setningu matvæladagsins verður tilkynnt hver hlýtur
Fjöreggið og mun Jón Steindór Valdimarsson afhenda verðlaunin til vinningshafa.
Að venju eru það fimm aðilar sem
eru tilnefndir til Fjöreggsins árið 2009:
Beint frá býli - Félag
heimavinnsluaðila
Vinnsla og sala á matvælum beint frá
býli til neytenda miðar að því að auka
sóknarfæri til fjölbreyttari og vaxandi
heimavinnslu þar sem öryggi og gæði
framleiðslunnar eru höfð að leiðarljósi.
Heimavinnsla tengist mjög ferðaþjónustu og kröfum neytenda um fjölbreyttara vöruúval og nýja þjónustu.
Mjólkursamsalan
Mjólkursamsalan hefur alla tíð leitast
við að mæta óskum viðskiptavina um
hollar og góðar afurðir. Nýlega setti
Mjólkursamsalan fram nýja þróunarstefnu þar sem áhersla er lögð á að auka
framboð af sykurskertum vörum án
sætuefna og breyttum skammtastærðum
í takt við ráðleggingar Lýðheilsustöðvar.
Í kjölfarið hafa verið settar á markað

nýjar afurðir sem falla að þessari stefnu
á borð við Frútína, KEA skyrdrykk og
sykurskerta Kókómjólk.
Ólafur Eggertsson á Þorvaldseyri
Ólafur Eggertsson hefur sýnt óbilandi
þrautseigju við að rækta og koma á
markað íslensku byggi og hveiti til
manneldis. Nýting íslensks korns til
matvælaframleiðslu er mikilvægt skref
til að spara erlendan gjaldeyri og nýta
íslenskt hráefni.
Sölufélag garðyrkjumanna
Sölufélag garðyrkjumanna og íslenskir
grænmetisbændur hafa náð miklum og
góðum árangri í sölu og markaðsfærslu
íslensks grænmetis á undanförnum árum. Ímynd íslensks grænmetis er jákvæð
og góð auk þess sem félagið hefur vakið

Dómnefnd Fjöreggs MNÍ 2009. Jón Steindór Valdimarsson framkvæmdastjóri, Sólveig Baldursdóttir ritstjóri og Sigurður Bogason matvælafræðingur. Á myndina vantar Gunnar Sigurgeirsson matvælafræðing.

neytendur til umhugsunar um mikilvægi grænmetisneyslu. Íslenskt grænmeti hefur á síðustu árum náð að skjóta
ferskum og traustum rótum á íslenskum
markaði í samkeppni við innfluttar afurðir.

Síldarvinnslan Neskaupstað
Síldarvinnslan hefur verið í fararbroddi
þeirra fyrirtækja sem vinna uppsjávarfisk
til manneldis. Félagið hefur unnið
markvisst að því að byggja upp veiðar
og vinnsluferla sem hafa leitt til bættrar
meðferðar á afla, aukinnar sjálfvirkni og

vaxandi nýtingar á uppsjávarfiski til
manneldis. Afurðir úr uppsjávarfiski til
manneldis eru allar fluttar á erlenda
markaði þar sem þær skila verulega
hærra verðmæti en eldri afurðir sem
hafa fyrst og fremst hentað til fóðurgerðar.

Ása Guðrún Kristjánsdóttir

Skólamáltíðir í grunnskólum
Undanfarna áratugi hefur skóladagurinn í grunnskólum lengst, börn eru
nú í skólanum frá því snemma morguns og fram yfir hádegi. Það var því
mjög mikilvægt skref sem tekið var
fyrir nokkrum árum þegar ákveðið
var að allir grunnskólar skyldu bjóða
upp á heitan mat í hádeginu.
Börn þurfa að borða reglulega svo
þau hafi orku til að geta einbeitt sér að
verkefnunum í skólanum. Skólamáltíðin
í hádeginu er ekki bara mikilvæg til að
hlaða batteríin heldur líka til að börnin
fái að njóta góðs félagsskapar hvers annars. Bæði þarf því að huga að góðri næringu og góðum aðbúnaði barna til að
nærast á skólatíma. Þar sem þetta er tiltölulega nýtt eru aðstæður í skólum fyrir
mötuneyti mismunandi og enn er ýmislegt sem má bæta en starfsmenn gera sitt
besta miðað við aðstæður á hverjum
stað.
Skólamáltíðin
Matur í skólamötuneytum er vanalega
matreiddur á staðnum eins og mannafli

Ása Guðrún Kristjánsdóttir.

Börn þurfa að borða reglulega svo þau hafi orku til að geta einbeitt sér að verkefnunum.

og aðstæður leyfa. Lýðheilsustöð hefur
gefið út „Handbók fyrir skólamötuneyti“
en einnig er mikilvægt að fylgja því eftir

að farið sé eftir þessum leiðbeiningum.
Það er sérstaklega mikilvægt nú þegar að
kreppir að, að boðinn sé hollur matur í
skólanum til að jafna stöðu barna,
þannig að öll börn fái að minnsta kosti
eina holla heita máltíð á dag. Skólamáltíðin getur gegnt veigamiklu hlutverki í
því að börn nái ráðleggingum Lýðheilsustöðvar um mataræði. Til dæmis
að börn fái fisk að minnsta kosti tvisvar
á viku, eins og Lýðheilsustöð ráðleggur,
og fái grænmeti með matnum og ávöxt
eftir matinn. Með því móti er stuðlað
að því að mataræði barna sé nær ráðleggingum varðandi ávaxta- og grænmetisneyslu, þ.e. 5 skammtar á dag. Það
er að sjálfsögðu mikilvægt að huga að
gæðum matarins og hann sé matreiddur
og borinn fram á aðlaðandi hátt til að
börnin hafi lyst á að borða matinn. Til
dæmis er mikilvægt að ávextirnir séu
ferskir og ef þeir eru skornir í bita að
það sé gert stuttu áður en á að borða þá.
Yngri börn kunna líka oftast betur að
meta að grænmetið sé það borið fram
sér þannig að þau sjái hvað þau eru að
fá.
Umhverfið
Matartíminn getur verið mikill álagstími fyrir starfsfólk og nemendur enda
borða oft mörg börn í hverju mötuneyti. Matsalirnir rúma ekki nema

ákveðinn fjölda, því er nemendum skipt
niður í nokkra hópa og í flestum skólum hefur hver hópur um 20 mínútur í
matsalnum. Hluti af þeim tíma fer í að
bíða í röð eftir því að fá matinn. Börnin
hafa því ekki langan tíma til að borða
og njóta matarins, því er mikilvægt að
sá tími sem fer að bíða í röðum sé sem
stystur og að í matsalnum séu skýrar
reglur til að allt gangi vel fyrir sig. Mun
lengri hefð er fyrir hádegismat sem hluta
af skóladeginum í leikskólum en í
grunnskólum og hægt er að nýta þá
reynslu sem fengist hefur þar. Eftirfarandi er tekið úr aðalnámskrá leikskóla
(1999): „Mikilvægt er að kennari borði
með börnunum, það skapar festu og ró
meðal barnanna“ en þetta er ekki síður
mikilvægt fyrir yngstu bekki grunnskóla. Nauðsynlegt er að hafa fleiri
starfsmenn á matartíma til að kennari
geti sinnt 20-30 börnum sem er venjuleg bekkjareining, styrkt góða borðsiði
og veitt félagslegan stuðning. Forðast
ætti hávaða í matartímanum en hægt er
að draga úr hávaða með hljóðdempun.
Mikilvægt er að tryggja umhverfi þar
sem börn geta notið matarins og góðs
félagsskapar.
Höfundur er næringarfræðingur og starfar á
Rannsóknastofu í næringarfræði við
Háskóla Íslands
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Sigurgeir Ólafsson

Heimilisræktun
á kartöflum
þeim. Þótt þær byrji að spíra eru þær
ekki ónýtar og má brjóta spírurnar af.
En markmiðið hlýtur að vera að geyma
þær sem lengst án þess að þær spíri og
hver og einn verður að sjá út hvaða leiðir
eru færar til þess. Hægt er að geyma eitthvert magn í kæliskáp, á svölum stað
innan dyra eða í einangraðri geymsluaðstöðu úti en gæta þarf þess að kartöflur
frjósi ekki.
Höfundur er plöntusjúkdómafræðingur hjá Matvælastofnun.
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Heimilisræktun á kartöflum fer nú
vaxandi á ný eftir að hafa dregist
verulega saman miðað við sem áður
var. Til að vel takist til þarf að huga
að mörgum þáttum og skal hér nefna
nokkur atriði.
Það eru einkum „íslensku“ yrkin þrjú
sem að jafnaði gefa mönnum bragðbestu
kartöflurnar, þ.e. Gullauga, Helga (rautt
Gullauga) og Rauðar íslenskar. Vilji
menn fá stærri kartöflur má nota
snemmsprottna hollenska yrkið Premiere. Einungis skal kaupa útsæði frá ræktendum sem viðurkenndir eru sem útsæðisseljendur og fái menn útsæði frá
vinum og kunningjum skal gæta þess að
kartöfluhnúðormur fylgi ekki með.
Gæði útsæðisins og forspírun, val á
garðlandi, jarðvinnsla, áburðarnotkun,
hugsanleg notkun á yfirbreiðslu, illgresiseyðing og sjúkdómavarnir eru þættir
sem þarf að huga að og geta ráðið miklu
um hvernig til tekst með uppskeruna.
Mikilvægt er að geyma kartöflur
þannig að nýting verði sem best og sem
minnst fari til spillis. Nokkur vandi er á
höndum því víða er ekki lengur hægt að
leigja sér geymslurými fyrir kartöflur
eins og var hér áður fyrr, m.a. í jarðhúsunum við Elliðaár í Reykjavík.
Hýðið veitir kartöflunum mikilvæga
vörn og er mjög viðkvæmt á nýjum kartöflum. Það þarf því að gæta þess að særa
það sem minnst við alla meðhöndlun.
Ef kartöflur eru teknar upp í þurru
veðri og úr hæfilega rökum jarðvegi er
ekki þörf á að þurrka þær heldur nægir
að láta lofta um poka eða kassa meðan á
upptöku stendur. Annað gildir ef tekið
er upp úr blautum jarðvegi, tekið upp í
rigningu eða ef kartöflurnar eru þvegnar
þá er rétt að þurrka þær. Best er að dreifa
þeim varlega á undirlag sem dregur í sig
raka. Ef blaut kartafla er sett á plastdúk
stendur hún í lengri tíma í vatnspolli og
er það ávísun á skemmd. En má þvo
kartöflur? Almenna reglan er sú að ekki
á að þvo kartöflur nema rétt fyrir neyslu
vegna þess að þvottur dregur úr
geymsluþoli. Hins vegar má þvo kartöflur með góðum árangri ef þess er gætt að
skadda hýðið sem minnst við þvottinn
og þurrka þær hratt og vel á eftir. Dæmi
eru um að menn hafi eyðilagt uppskeruna með því nánast að spúla hýðinu
af og láta síðan kartöflurnar standa í
vatni á plastdúk á eftir. Aldrei skal þó
þvo kartöflur sem nota á sem útsæði.
Kartöflur verða grænar í birtu og það
ber að forðast eins og hægt er. Dökkgrænar kartöflur á ekki að borða enda
geta þær verið bragðvondar og óheilnæmar. Ef kartaflan er með afmarkaðan,
dökkgrænan blett upp úr garðinum er
þó óþarfi að henda henni heldur má
skera blettinn úr. Eins er í lagi að nota
grænar kartöflur sem útsæði. Ef kartöflur eru þurrkaðar skal það gert fjarri sólarljósi á sem stystum tíma og geyma þær
eftir það í myrkri. Velja skal skuggsælan
stað og breiða yfir þær ef þörf er á til að
útiloka birtuna. Kartöflur eru lifandi og
þurfa því súrefni til öndunar. Því hærri
hiti því betur þarf að lofta um þær. Kartöflur geta kafnað og rotnað í lokuðum
plastpoka við háan hita.
Fyrst eftir upptöku eru kartöflurnar í
dvala. Þær spíra ekki jafnvel þótt þær séu
geymdar við háan hita, en því hærri sem
hitinn er, því fyrr rofnar dvalinn og þær
spíra. Æskilegt er að geyma kartöflur við
góðan hita fyrstu 2 vikurnar, t.d. 12-15
gráður, því þá gróa sárin fyrr en eftir það
þarf að ná hitanum niður. Þeir sem
þurfa að geyma kartöflur fram á næsta
vor reyna að ná hitanum niður í 3-4
gráður. Ekki er æskilegt að fara neðar
því þá er hætta á frostskemmdum og
hætt er við að kartöflurnar verði sætar ef
þær eru lengi við hita nálægt frostmarki.
Það á ekki að vera vandamál að
geyma kartöflurnar fyrsta mánuðinn ef
þess er gætt að birta komist ekki að
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Guðrún E. Gunnarsdóttir

Matur er okkar mál
Íslendingar eru og verða matvælaframleiðendur. Hin síðari ár hefur á
hinn bóginn ekki þótt sérlega fínt að
vinna við matvælaiðnað, enda voru
launin mun hærri í öðrum greinum.
Nú er hins vegar öldin önnur. Eftir
bankahrunið blasir við nýr veruleiki.
Leita þarf á önnur mið og þá er aftur
farið að tala um matvælaiðnaðinn
sem öfluga undirstöðu. Víst er um
það að við Íslendingar erum svo
heppnir að eiga mikið af fersku og
góðu hráefni, ómengað vatn, land og
sjó. Nú er tækifærið að hefja matvælaiðnað aftur til vegs og virðingar.
Til þess að svo megi verða þarf hins
vegar að leggja áherslu á þekkingu á
öllum sviðum innan greinarinnar.
Þjónusta við matvælaiðnað
í sextán ár
Rannsóknarþjónustan Sýni hefur þjónustað matvælaiðnaðinn allt frá stofnun
fyrirtækisins árið 1993. Fyrirtækið hefur
í gegnum árin boðið upp á þjónusturannsóknir, örveru- og efnagreiningar
og unnið að fjölbreyttum verkefnum
sem tengjast gæðamálum, hreinlæti,
vöruþróun, næringu, vöruþekkingu og
gerð matseðla svo eitthvað sé nefnt. Fyrirtækið hefur komið að hinum ýmsu
verkefnum fyrir fóðurframleiðendur,
sláturhús, fiskiskip, frystihús, kjötvinnslur, sem og aðrar matvælavinnslur, verslanir, dreifingafyrirtæki og veitingahús.
Öll fæðukeðjan hefur verið undir, enda
viðfangsefnin ekki endilega svo ólík
hvort sem þau eru í veitingahúsi eða
kjötvinnslu. Hin síðari ár hafa námskeið
og fræðsla skipað sífellt stærri sess í
starfsemi fyrirtækisins, enda þörf á hvers
konar þekkingu um matvæli og meðhöndlun þeirra mjög mikil. Til að byrja
með var höfuðáherslan lögð á fræðslu
um gæði og öryggi matvæla, en nú er
áherslan einnig á hollustu, vöruþekkingu og matseld því það er margsannað
að vel nærður starfsmaður verður mun
betri starfskrafur en sá sem lítið hugsar
um hvað hann setur ofan í sig.
Sýni stofnar Matvælaskólann hjá Sýni
Í dag er svo komið að námskeið og
fræðsla eru orðin það umfangsmikill
hluti af starfseminni að ástæða þótti til
að halda utan um hana sérstaklega með

stofnun Matvælaskólans hjá Sýni. Þar
verður í auknum mæli boðið upp á
námskeið fyrir einstaklinga, en til þessa
hefur megináherslan verið á námskeið
sem henta öllum starfsmönnum og þá
sérstaklega í matvælafyrirtækjum. Meðal
nýjunga sem boðið verður upp á í haust
er námskeið um Stofnun matvælafyrirtækis þar sem farið er yfir það helsta
sem mikilvægt er að kunna skil á við
stofnun slíkra fyrirtækja. Svo einkennilegt sem það nú er, þá er ekki gerð nein
sérstök krafa til þeirra sem stofna matvælafyrirtæki um menntun eða sérþekkingu á sviði matvæla meðan á bifreiðaverkstæðinu þarf að vera bifvélavirki og
á hárgreiðslustofunni, hárgreiðslumeistari. Með námskeiðinu Stofnun matvælafyrirtækis er gerð tilraun til að bæta
úr brýnni þörf á fræðslu á þessu sviði.
Meðal annarra nýjunga er 60 tíma
grunnnámskeið um matvæli og meðhöndlun fyrir almennt starfsfólk í matvælafyrirtækjum, en hingað til hefur
einungis verið boðið upp á slíkt nám
fyrir fiskvinnslufólk. Eftir grunnnámskeiðið verður síðan boðið upp á 120
eininga nám til viðbótar um gæðastjórnun í matvælaiðnaði.

Hluti af starfsfólki Rannsóknarþjónustunnar Sýnis.

Samstarf við Þekkingarmiðlun
og Verkís
Til að auka fjölbreytni námskeiða hefur
Matvælaskólinn hjá Sýni einnig efnt til
samstarfs bæði við Þekkingarmiðlun og
Verkís ehf. Undanfarið hefur Sýni boðið upp á námskeið um hópefli þar sem
m.a. fyrirtækjahópar og hópar ungra
íþróttamanna hafa stillt saman strengi
sína með því að elda saman og njóta

síðan afrakstursins með sameiginlegri
máltíð. Nú er einnig hægt að bæta við
hópeflið stuttum fyrirlestri t.d. um samvinnu eða jákvætt hugarfar frá Þekkingarmiðlun. Á meðan Matvælaskólinn hjá
Sýni býður upp á áhættugreiningu
vegna öryggis matvæla þá býður Verkís
upp á áhættugreiningu vegna öryggis
starfsmanna. Námsframboðið er því
eins og sjá má ákaflega fjölbreytt og

stefnan er og hefur alltaf verið að klæðskerasmíða námskeiðin eins mikið og
hægt er að þörfum hvers og eins. Því er
um að gera að hafa samband í netfangið
matvaelaskolinn@syni.is eða skoða
heimasíðuna www.syni.is.  
Guðrún E. Gunnarsdóttir er matvælafræðingur
hjá Rannsóknarþjónustunni Sýni ehf.

Alþjóðlegur dagur fæðunnar 2009

Matvælaöryggi á tímum alþjóðlegrar fjármálakreppu
Matvæla- og landbúnaðarstofnun
Sameinuðu þjóðanna (FAO) hefur á
hverju ári frá 1981 haldið upp á 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 þá er þema dagsins
„Matvælaöryggi á tímum alþjóðlegrar
fjármálakreppu“.
Frá miðju ári 2007 fram á mitt ár
2008 hækkaði matvælaverð í heiminum
að meðaltali um 52 prósent. Fjöldi
hungraðara jókst um 75 milljónir 2007.

Í júlí 2008 byrjaði matvælaverð aftur að
lækka, en það er ekki þar með sagt að
matvælakreppan sé búin, verð á korni er
enn meira en 63 prósentum hærra en
það var 2005. Þeir þættir sem ollu matvælakreppunni eru enn til staðar:
• Landbúnaðarframleiðsla er lítil
• Fólksfjölgun er enn mikil í þeim
löndum sem búa við hvað minnst
fæðuöryggi
• Vatn og land til ræktunar er af
skornum skammti
• Óvenju tíð flóð og þurrka
• Minna fjárfest í rannsóknum og þróun fyrir landbúnaðinn en mælt er
með, og áherslan ekki á nytjaplöntur
sem mikilvægastar eru fyrir fátæka

Frá miðju ári 2007 fram á mitt ár 2008 hækkaði matvælaverð í heiminum að meðaltali um
52 prósent.

Gæðafiskur úr Eyjum
Skoðaðu úrvalið og pantaðu á www.boddabiti.is

Pöntunarsími

616 1299

Á eftir matvælakreppunni kom síðan
fjármálakreppan. Sökum þess að fjármálakreppan hefur leitt af sé lægri laun
og aukið atvinnuleysi þá þurfa fátæk ríki
að eiga við tvær kreppur samtímis.
Önnur kreppa skellur því á fátækum
þegar þeir eiga nóg með að fæða fjölskyldur sínar. Peningar sem sendir eru
heim frá ættingjum sem vinna í borgunum eða erlendis hafa minnkað sökum
aukins atvinnuleysis.
Talið er að samdráttur í erlendum
fjárfestingum og útflutningi muni auka
atvinnuleysi í þróunarlöndunum Efnahagslegt útlit hjá efnaðri þjóðum er
þannig að búast má við að þróunar- og
mannúðaraðstoð dragist saman, eins og
orðið hefur raunin hjá Íslendingum.
Alþjóðlega fjármálakreppan hertekur
fréttir og er efst á lista ríkisstjórna um

allan heim. Trilljónum dollara er varið
til að lífga við hin þróuðu hagkerfi
heimsins, en hverjir munu koma fátækum í þróunarlöndunum til hjálpar?
Fyrir utan langtíma þróunaraðstoð
við landbúnað og aðra matvælaframleiðslu þá er það augljóst að varnarlausir
þjóðfélagshópar þurfa aðstoð strax. Það
er áætlað að 105 milljónir manna, beint
eða óbeint af völdum fjármálakreppunnar, hafi bæst í þann hóp mannkyns
sem býr við vannæringu og telur sá hópur nú 1,2 milljarða. Þúsaldarmarkmið
Sameinuðu þjóðanna um fækkun þeirra
sem búa við vannæringu um helming
fyrir 2015 eru í verulegri hættu.
Þeir sem vilja kynna sér betur starfsemi FAO og efni fæðudagsins er bent á
heimasíðu FAO, www.fao.org.
GG
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Ragnheiður Héðinsdóttir

Hollur matur fyrir skólabörn
Norræna
nýsköpunarmiðstöðin,
NICe, veitti nýlega styrk til verkefnis
sem miðar að því að auka framboð á
hollum matvörum fyrir börn og ungt
fólk í skólum. Markmiðið er að auka
úrval girnilegra og vel samsettra máltíða fyrir börn og skapa um leið jákvætt viðhorf til hollra matarvenja.
Verkefnið er unnið í samstarfi svokallaðra þróunarvettvanga á sviði
matvæla á öllum Norðurlöndunum.
Verkefnisstjóri er Ragnheiður Héðinsdóttir hjá Samtökum iðnaðarins
(ragnheidur@si.is). Aðrir beinir þátttakendur frá Íslandi eru Rannsóknarþjónustan Sýni og Matís, auk fjölmargra fyrirtækja og stofnana sem
tengjast því í gegnum íslenska þróunarvettvanginn á sviði matvæla.
Þróunarvettvangar á sviði matvæla
byggjast á því að leiða saman þekkingu
úr ólíkum greinum til að auka nýsköpun í matvælaframleiðslu. Leiðarljósið er
þarfir og óskir neytenda, með aukin lífsgæði í huga. Því er sjónum beint sérstaklega að auknu framboði á hollum
matvælum. Íslenski þróunarvettvangurinn var stofnaður fyrir rúmu ári síðan,
að frumkvæði Samtaka iðnaðarins, með
þátttöku fyrirtækja, opinberra stofnana,
ráðuneyta, neytendasamtaka og fleiri.
Það er hægara sagt en gert að halda uppi

Skólayfirvöld
Matráðar og starfsfólk
mötuneyta

Matvæla‐
framleiðendur

Hollar máltíðir
fyrir börn
Þekkingarbil

Ragnheiður Héðinsdóttir.

Opinberar ráðleggingar
g
um næringu

Brúum þ
þekkingarbilið
g
með fræðslu,, jjákvæðu viðhorfi og
g auknum samskiptum
p

starfsemi án fjármagns eða starfsmanns
og því var leitað eftir stuðningi NICe til
að koma á samstarfi við hliðstæða vettvanga á hinum Norðurlöndunum og
læra af þeim. Verkefnið er afraksturinn
af þeirri málaleitan.
Verkefnið hófst um síðustu áramót
og stendur til loka árs 2010. Byrjað var
á að skoða hvernig staðið er að skólamáltíðum í öllum þátttökulöndunum.
Algengast er að sveitarfélög séu ábyrg
fyrir skólamáltíðunum á einn eða annan
hátt. Allur gangur er á því hvort matur
er eldaður á staðnum eða í miðlægum

eldhúsum og hitaður upp í skólanum,
rétt eins og hér. Þróunin hefur fremur
verið í átt til miðlægra eldhúsa sem eru
í sumum tilvikum rekin af sveitarfélögunum sjálfum en annars af einkaaðilum. Finnar og Svíar hafa langa reynslu
af skólamáltíðum, en í Danmörku og
Noregi hefur tíðkast að börn komi með
nesti með sér, bæði í leikskólum og
grunnskólum. Á þessu er þó að verða
breyting í Danmörku en breytingar
ekki fyrirsjáanlegar í Noregi í næstu
framtíð.
Á nýafstöðnum verkefnafundi, með
öllum þátttakendum verkefnisins, kom
fram að lærdómsríkt er að skoða þróun
og umgjörð um skólamáltíðir í Finnlandi. Þar er skýrt í lögum að öll börn
frá 6-19 ára aldurs eiga rétt á ókeypis,
hollum mat í skólum. Kennarar borða

með börnunum í neðri bekkjum (6-12
ára) og rætt er um að taka þann hátt
einnig upp í efri bekkjum. Ástæðan er
sú að kannanir meðal nemenda hafa
sýnt að einungis 35% nemenda í efri
bekkjunum borða alla hluta máltíðarinnar en næringarútreikningar miðast
við að börnin borði alla þætti, þ.e. aðalréttinn og meðlætið, sem oftast er grænmeti og stundum líka brauð.
Þetta er í góðu samræmi við niðurstöður fundar með hagsmunaaðilum hér
á landi. Þar kom fram að víða er mjög
vel staðið að skólamáltíðum, en þó má
ýmislegt laga. Góðar opinberar ráðleggingar eru til um næringarsamsetningu
skólamáltíða og leitast er við að fara eftir
þeim en erfitt að hafa stjórn á því að
börnin fái sér af öllum réttum eða borði
það sem sett er á diskinn. Það er samdóma álit allra þátttakenda í þessu verkefni að lykilatriði sé að skólabörn borði
undir leiðsögn fullorðinna til að tryggja
að markmið um rétta samsetningu máltíðarinnar náist. Sá háttur er t.d. hafður

á, á leikskólum hér á landi, þar sem litið
er á máltíðina sem mikilvægan hluta af
uppeldis- og skólastarfinu.
Í verkefninu verður lagt mat á hvaða
þjálfunar er þörf til að geta boðið hollar
og lystugar máltíðir í skólum og hvernig
best sé staðið að þróun slíkra máltíða. Í
Finnlandi gilda skýrar reglur um hvaða
menntun eða þjálfun starfsfólk í skólamötuneytum þarf að hafa en slíkar reglur eru óljósari annars staðar. Víða skortir þekkingu til að útfæra leiðbeiningar
um samsetningu máltíða. Auka þarf
fræðslu um næringu, samsetningu máltíða og vöruval fyrir alla þá sem koma
að skólamat (sjá mynd).
Á fyrrgreindum verkefnafundi voru
sýnd lærdómsrík dæmi um það hversu
mikilvægt er að hafa alla hlutaðeigandi
með í ráðum þegar skólamáltíðir eru
skipulagðar og umfram allt að gleyma
ekki hinum endanlega neytanda, þ.e.
skólabörnunum sjálfum.
Höfundur er matvælafræðingur hjá Samtökum
iðnaðarins.

Boðið upp á ávexti og
grænmeti í vinnunni
Rætt við Hauk Magnússon, framkvæmdastjóra
og annan stofnanda Ávaxtabílsins ehf.
Ávaxtabíllinn hlaut Fjöregg MNÍ árið
2008 fyrir lofsvert framtak á matvælaog næringarsviði. Fyrirtækið hefur
unnið mikið frumkvöðlastarf til að
auðvelda aðgang að hollum matvælum á vinnustöðum og hefur vakið
verðskuldaða athygli fyrir. Í umsögn
dómnefndar kom fram að einna
þyngst hafi vegið hinn sýnilegi árangur sem ávaxtabíllinn hefur náð í að
gera ávexti að daglegri neysluvöru á
vinnustöðum.
Hjónin Haukur Magnússon og Soffía Marteinsdóttir stofnuðu fyrirtækið
Ávaxtabílinn ehf árið 2004 og komu
fram með þá nýjung að bjóða ávexti og
grænmeti í áskrift. Fyrirtæki velja ávexti
og grænmeti af pöntunarlista og afhendingardag og fá vörurnar sendar vikulega.
Með þessu móti er auðvelt fyrir fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu að bjóða
starfsmönnum sínum holla millibita í
vinnutímanum. Starfsemin hefur notið
mikilla vinsælda og að sögn Hauks hefur Ávaxtabíllinn haft mikil áhrif á fæðuframboð innan fyrirtækja og vakið
starfsfólk til umhugsunar um holla næringu.
Auk ávaxta og grænmetis dreifir
Ávaxtabíllinn einnig til fyrirtækja samlokum, skyrdrykkjum og ýmsum hollum smáréttum sem henta sem hádegismatur eða millibiti. Og enn eykst starfsemin því nú í haust var byrjað að bjóða
fyrirtækjum heitan mat í hádegi.
Aðspurður segist Haukur hafa orðið
var við samdrátt í upphafi kreppunnar
en nú sé eins og fyrirtæki séu að átta sig
á því að í stað þess að skera niður fjármagn til starfsmannamála sé mikilvægt
að þjappa starfsfólkinu saman og efla

Handhafar Fjöreggsins 2008: Soffía Marteinsdóttir og Haukur Magnússon.

samstöðuna á þessum erfiðu tímum.
Með ávöxtum og grænmeti er því bæði
hresst upp á líkama og sál.
Haukur saknar þess að opinberir aðilar skuli ekki veita fyrirtækjum eins og
Ávaxtabílnum meiri athygli. Þarna er
verið að stuðla að hollu mataræði og
bættri lýðheilsu. Æskilegt sé að saman
fari fræðsla um hollustu ávaxta og grænmetis og bætt aðgengi að vörunum.
Að hljóta Fjöregg MNÍ er viðurkenning fyrir gott starf og vekur athygli
margra. Ávaxtabíllinn hefur nýtt sér
verðlaunin til að vekja athygli á góðri
starfsemi bæði á umbúðum matvælanna
og í útboðum. Það eykur traust viðskiptavina á fyrirtækinu að Ávaxtabíll-

inn hlaut Fjöregg MNÍ.
Fyrirtæki eins og Ávaxtabíllinn eiga
erindi við skóla á öllum stigum að mati
Hauks, allt frá leikskóla upp í háskóla.
Fyrirtækið er að hasla sér völl á þessum
vettvangi og mun hafa hollustu að leiðarljósi þar sem á öðrum stöðum.
Þau hjónin Haukur og Soffía hafa
mikinn áhuga á hollum mat og heilsusamlegum lífsstíl. Heima fyrir eru þau
með matjurtagarð og borða salat úr eigin garði á sumrin og langt fram eftir
hausti. Til að reka fyrirtæki eins og
Ávaxtabílinn þarf að hafa bæði ástríðu
og hugsjón ásamt því að hafa ánægju af
því að gleðja aðra, segir Haukur.      BB
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Vinsælastur í heimi

*

Nokkur atriði um vinsældir og sætumagn tómata

Er alveg fitulaus
Íslenskir tómatar eru bragðmeiri
sökum þess að þeir fá að þroskast
til fulls á tómataplöntunni
Ítalir kalla tómatinn
ástareplið og þykir hann
afar kynörvandi
Inniheldur lýkópen
sem er öflugt
andoxunarefni

Til eru meira en
10.000 mismunandi
tegundir af tómötum
Geymist best við stofuhita
því kæling eyðir bragði
og næringu tómatsins
Tómaturinn er mest selda
grænmeti í heimi en meira
en 60 milljónir tonna eru
ræktuð ár hvert *
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Er ávöxtur en vegna lítils
sætumagns var tómaturinn
flokkaður sem grænmeti

islenskt.is
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Vannýttar auðlindir í hafinu

Kári Ólafsson er einn þeirra matvælafræðinga sem lengsta reynslu
hefur af þróun afurða úr vannýttum
tegundum í sjó. Hann starfar hjá
Reykofninum í Grundarfirði. Fyrirtækið hefur sérhæft sig í vinnslu á
sæbjúgum. Við spurðum Kára um
stöðuna í dag.
Ég held að það sé óþarft að tíunda
stöðu lands og þjóðar. Það er öllum
ljóst að það er sérstaklega mikilvægt að
auka gjaldeyristekjur eins mikið og
hratt og unnt er. Menn leita því með
logandi ljósi að tækifærum sem skapað
geta tekjur í erlendri mynt og verkefnum sem stuðla að sparnaði á gjaldeyri.
Mörgum góðum verkefnum hefur
verið hrundið í framkvæmd og íslenskir
neytendur virðast flestir vera með á
nótunum. Ég hef hins vegar saknað
umræðu um vannýttar tegundir í hafinu. Þar eigum við Íslendingar næg
verkefni að vinna.
Lausleg athugun sýnir að Íslendingar veiða nú um 37 tegundir af sjávardýrum. Auk þorsksins og ýsunnar veiðum við innan kvóta tegundir eins og
djúpkarfa, grálúðu og skrápflúru. Utan
kvóta nýtum við ígulker, sæbjúgu, blálöngu, landsel, beitukóng og nýlega
hófust veiðar á gulldeplu og makríl.
Hvernig hefur þróunin verið í nýtingu
nýrra tegnda?
Þó að tegundirnar séu þetta margar,
þá hefur það ekki alltaf verið svo. Til
dæmis eru ekki svo margir áratugir síðan rækjuveiðar hófust og þeir sem stóðu
fyrir þeim voru álitnir hálf skrýtnir.
Sama má segja um þá sem hófu veiðar
og vinnslu á hörpudiski fyrir um 40 árum síðan. Keilan kom inn í veiðistofninn um 1990, skötuselurinn um svipað
leyti og ígulkerin einnig. Þegar maður

Gaddakrabbi.

Geisladiskar.

skoðar hvenær nýjar tegundir komu inn
í veiðarnar þá skera árin 1989-1991 sig
dálítið úr. Þessi ár virðist mikil aukning

Matargerð með ástúð og virðingu
Krúska er matstofa og verslun.

Í Krúsku er lögð áhersla á holla og vandaða matargerð.
Úrval af ferskum, framandi réttum og lífrænum vörum.

Verið velkomin!
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Matargerð með ástúð og virðingu
Krúska er matstofa og verslun þar sem þú getur snætt

heitan rétt dagsins eða dýrindis súpu. Einnig í boði ljúffeng
salöt, grænmetis- og kjúklingaréttir til að taka með
heim og/eða í vinnuna. Verið velkomin!
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Velkomin í Krúsku
Suðurlandsbraut 12
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Krúska er
matstofa og verslun

LAUGARDALUR

KRÚSKA • Suðurlandsbraut 12 • 105 Reykjavík • Sími: 557-5880 • www.kruska.is

VIÐ ELDUM FYRIR ÞIG
G E R I R L Í F I Ð L É T TA R A

hafa átt sér stað í nýtingu nýrra tegunda
hér við land.
Hver hefur verið aðkoma ríkisins í
þróuninni?
Aflanýtingarnefnd hét nefnd sem
skipuð var árið 1989 til að liðka fyrir
nýtingu óþekktra tegunda. Setti hún á
stofn svonefndan Aflakaupabanka sem
keypti allan meðafla af frystitogurum á
15 kr/kg. Markmiðið var að safna nægjanlegu magni af hverri tegund til að
gera vinnslutilraunir í fullum skala.
Sjálfsagt hafa rit Hafró um lífríki sjávar
komið mönnum upphaflega á sporið og
upplýsingar sjómanna um magn meðaflans. Aflakaupabankinn keypti töluvert af alls kyns fiskum sem þóttu

furðulegir þá en vegna tilstuðlan verkefnisins hófst nýting á gulllaxi, langhala,
tindabykkju og nokkrum flatfiskum.
Þetta verkefni skilaði þar af leiðandi
góðum árangri til langframa og jók
gjaldeyrisskapandi fiskveiðar og vinnslu.
Þessi nefnd er fyrir löngu aflögð.
Hefur setning kvótakerfis eitthvað haft
að segja um sókn í vannýtta stofna?
Ýmislegt má sjálfsagt segja um
kvótakerfið okkar og skoðanir á því
virðast fara dálítið eftir því hvort viðkomandi hafi yfir kvóta að ráða eða
ekki. En lítið hefur verið rætt um einn
anga af kvótakerfinu sem er „kvótakerfið sem þróunarhvetjandi kerfi“. Úr því
að aðgangur að kvóta er takmarkaður
og dýr þá leiðast menn hugsanlega frekar út í að sækja í óþekktar tegundir í
stað þess að kaupa sig inn í þær tegundir sem fyrir eru í kvóta. Því hafa nokkrar tegundir komið inn í veiðistofninn
beinlínis vegna kvótakerfisins t.d. sæbjúgu.
Nú hefur þú komið að þróun á
vinnslu sæbjúga, hvernig hefur gengið?
Reykofninn-Grundarfirði ehf (RG)
var stofnaður árið 2003 með það í huga
að þróa veiðar og vinnslu á sæbjúgum
og koma afurðum á markað í Asíu. Einhver smá vitneskja var til um sæbjúgnastofn í Breiðafirði og var því nærtækast
að hefja veiðarnar þar. Árið 2005 fundust mið út af Vesturlandi og í Faxaflóa
og hafa þau staðið undir vinnslunni
síðan. Nú eru veiðarnar orðnar rúmlega
1000 tonn af sæbjúgum á ári og hjá RG
vinna hátt í 20 manns til sjós og lands.
Þar sem félagið hefur farið með bát
sinn út um allan sjó í leit að sæbjúgum,
þá hafa ýmsar tegundir komið fyrir
sjónir manna sem mikill áhugi er á að
kanna betur. Þar mætti t.d. telja ýmsar
krabbategundir, gaddakrabba, töskukrabba, trjónukrabba, grjótakrabba o.fl.
Einnig ýmsar skeljategundir, svo sem
hörpudisk utan hefðbundinna veiði-

Kári Ólafsson.

svæða, og skel sem heitir því skemmtilega nafni „geisladiskur“, kuðunga eigum við ónýtta, þara, marglyttur ofl.
Það kann kannski að hljóma undarlega en marglyttur eru hinn ágætasti
matur ef þær eru rétt meðhöndlaðar og
örugglega ekki svo langt þar til þær
koma inn í veiðistofninn.
Þessi listi er alls ekki tæmandi en
markaður er fyrir allar þessar tegundir.
Hvernig koma menn á fót reksti fyrir
vannýttar tegundir?
Taka þarf af skarið og styðja við
bakið á þeim sem vilja nýta þessa
stofna, bæði fjárhagslega, tæknilega og
með andlegum stuðningi. Þá þarf að
gefa frumkvöðlunum frið til að vinna
sína tegund óáreittir í einhvern tíma,
t.d. 10 ár. Þeir ná þá að fóta sig í greininni og á markaði áður en aðrir, sem
ekki lögðu neitt til þróunarinnar, hefja
samkeppnisrekstur. Sjóði eins og AVS
þarf að styrkja til muna og jafnvel mætti
stofna einhverskonar aflakaupabanka
sem legði aðal áherslu á botndýr í þetta
skiptið.
Ég er viss um að við eigum töluvert
í land með að fullnýta auðlindir okkar
til sjávar.
ÓH

Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands

Störf sem tengjast
mat og næringu
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 (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 vef Alþjóðaskrifstofu háskólastigsins, www.
ask.hi.is  
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Brynhildur Pálsdóttir

Stefnumót hönnuða
og bænda
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Á Íslandi leynast vannýttir möguleikar í framleiðslu á matvælum víðs vegar um landið. Möguleikarnir felast
meðal annars í samstarfi hönnuða og
framleiðanda. Með því að nýta það
hráefni sem er til staðar og þá tækni
og þekkingu sem til er í landinu geta
hönnuðir aukið verðmætagildi framleiðslunnar. Þetta felst í því að nota
aðferðafræði hönnunar í vöruþróun
matvæla.
Í dag stækkar ört sá markhópur sem
gerir kröfur um vörur sem byggja á
gæðum og rekjanleika. Þessum forsendum þurfa íslenskar vörur að byggja á. Í
flokki matvæla er mikið hráefni og mikil
þekking til staðar. Íslensk matvælaframleiðsla getur verið í hæsta gæðaflokki.
Það sem einkennir oft vöruþróun í matvælum hér á landi er þróun á eftirhermum af þekktum erlendum afurðum og
það er auðvitað sannað mál að eftirherma mun aldrei standast samanburð
við hina upprunalegu afurð. Hér finnst
fjöldinn allur af tækifærum sem kallar á
samstarf við hönnuði til að skapa vöru
með sérstöðu.
Stefnumót hönnuða og bænda er
verkefni á vegum Listaháskóla Íslands.
Verkefnið skiptist í tvo hluta, áfanga
fyrir nemendur í vöruhönnun og síðan
rannsóknarhluta þar sem að frambærilegustu verkefnin úr áfanganum eru valin til áframhaldandi þróunar. Á síðasta
ári hlaut verkefnið styrk úr Tækniþróunarsjóði og Framleiðnisjóði Landbúnaðarins sem gerði það kleift að hægt var
að setja af stað rannsóknarhluta verkefnisins.
Í áfanganum er nemendum boðið á
stefnumót við bændasamfélagið til þess
að skapa héraðsbundnar matvörur með
sögulegri og menningarlegri skírskotun.
Lögð er áhersla á að verkefnin byggist á
uppruna vörunnar, rekjanleika hennar
og nýsköpun í matvælaframleiðslu.
Nemendur vinna í samstarfi við bændur
í matvælaframleiðslu og lögð er áhersla
á að nemendur kynni sér vel starfsemi
og afurðir bóndans til að geta áttað sig á
möguleikum. Bændurnir eru allir að
hefja eða starfrækja heimaframleiðslu á
sínu hráefni og margir hverjir eru þátttakendur í Beint frá býli. Nemendur
kynna sér afurðir þess bónda sem að
þeir munu vinna með og í framhaldinu
setja fram hugmyndir að vöruþróun
með það að markmiði að auka verðgildi
og eftirspurn.
Rannsóknarhluti verkefnisins byggist
á því að tvö frambærilegustu verkefnin
úr áfanganum eru valin til áframhaldandi þróunar. Þegar rannsóknarhlutinn
hefst breytist verkefnið úr því að vera
verkefni innan skóla í að vera raunverulegt vöruþróunarverkefni. Nemendur
starfa að verkefninu sem hönnuðir í
starfsþjálfun og kennarar áfangans,
Brynhildur Pálsdóttir og Guðfinna
Mjöll Magnúsdóttir eru hönnunarstjórar
og bera ábyrgð á framkvæmd verkefnisins. Grafískur hönnuður er einnig partur
af hönnunarteyminu. Vinnan við rannsóknarhlutann byggist á þverfaglegri
samvinnu sérfræðinga, unnið er náið
með sérfræðingum frá Matís, matreiðslu-

meisturum, Innovit og fleirum. Vöruþróunin fór fram sumarið 2008, þá var
unnið að þróun tveggja afurða, rabarbarakaramellu fyrir Löngumýri á Skeiðum
og Sláturtertu fyrir Möðrudal á Fjöllum.
Í byrjun hausts voru vörurnar kynntar
opinberlega og jafnframt afhentar bændunum til framleiðslu á sínu býli. Bændurnir á Löngumýri hófu framleiðslu á

karamellunni í nóvember 2008. Salan á
karamelluni hefur farið fram úr björtustu vonum og Sláturtertan er í boði á
veitingastaðnum sem rekinn er á
Möðrudal yfir sumartímann og hefur
vakið lukku meðal gesta. Í dag er unnið
hörðum höndum að því að þróa áfram
skyrkonfekt fyrir Rjómabúið Erpstaði.
Höfundur er vöruhönnuður.

Irek Klonowski frá Matís, Örvar Birgisson landsliðsbakari, Alda Haldórsdóttir og Sabrina
Stigler niðursokkin í rannsóknaverkefni.

12 – MATUR ER MANNSINS MEGIN

Matarsmiðja

- frá hugmynd að tilbúinni vöru
Þegar öflug og stór matvælafyrirtæki
þróa nýjar vörur reiða þau sig á faghópa sem í eru m.a. matvælafræðingar, matvælaverkfræðingar, hönnuðir
og markaðssérfræðingar ásamt tæknimenntuðum starfsmönnum. Fyrir
frumkvöðla og sprotafyrirtæki er erfitt að beita sömu nálgun. Eigi að efla
vöruþróun lítilla fyrirtækja og frumkvöðla er því mikilvægt að tryggður
sé aðgangur þeirra að nauðsynlegri
sérfræðiþekkingu og tækjabúnaði.
Með þessu er leyst lykilverkefni í
vöruþróunarferlinu sem reynist oft
erfitt fyrir slíka aðila að leysa af sjálfsdáðum. Einnig getur verið erfitt fyrir
frumkvöðla og minni fyrirtæki að
leita upplýsinga hjá stærri matvælaframleiðendum þar sem þeir beita
ólíkum ferlum í framleiðslu, markaðssetningu og dreifingu afurða sinna
miðað við það sem oftast gerist í smáframleiðslu. Án þess að ætla sér það
sérstaklega geta upplýsingar frá öflugri aðilum hreinlega reynst letjandi
fyrir frumkvöðla.

Einkar ánægjulegt er finna þann áhuga sem frumkvöðlar hafa sýnt starfsemi Matarsmiðju
Matís.

Fyrirtæki geta farið beint í vöruþróun og prufuframleiðslu til að þreifa á markaði áður en
ráðist er í miklar fjárfestingar.

Matarsmiðjur
Fjöldi matarsmiðja (food incubators)
hafa verið stofnaðar sem hluti að stuðningi við uppbyggingu örfyrirtækja í
matvælaframleiðslu, sérstaklega í Norður-Ameríku. Slíkar matarsmiðjur eru
byggðar upp þannig að þar geta frum-

kvöðlar/örfyrirtæki 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 líka lágmarka
áhættu sem felst í fjárfestingu í búnaði
áður en varan hefur verið að fullu þróuð
eða prófuð á markaði. Eftir að hafa farið
í gegnum ferlið getur frumkvöðullinn
svo annað hvort sett upp sína eigin
framleiðslulínu eða nýtt sér aðstöðu
matarsmiðjunnar gegn leigugjaldi. Slíkt
getur verið sérstaklega hentugt fyrir allra
minnstu fyrirtækin sem jafnvel eru eingöngu að framleiða vörur yfir stutt
tímabil á hverju ári.

Samstarf við stofnanir og skóla
Háskólar og rannsóknastofnanir/fyrirtæki hafa oft yfir að ráða sérhæfðum
búnaði og þekkingu sem ekki er raunhæft að veita í matarsmiðju. Samstarf
við slíka aðila er því einkar mikilvægt til
að tryggja aðgang af tækjum og þekkingu. Þannig geta t.a.m. matvælafræðideildir háskóla verið hluti af stuðningi
við frumkvöðla. Slíkt samstarf getur
verið áhugavert fyrir báða aðila þar sem
ákveðnir hlutar af vöruþróunar/hönnunarferlum hjá fyrirtæki gæti nýst sem
rannsóknaverkefni fyrir nemendur í
matvælafræðum. Auk þess sem slíkt
samstarf getur skilað sér í kennsluefni
og námskeiðum fyrir frumkvöðla. Eins
er mikilvægt að vera í nánu samstarfi við
stærri fyrirtæki eða stofnanir sem veitt
geta aðgang að sérhæfum verkefnum
eins og skynmati, gæðamælingum,
gæðamati, matvælaöryggismálum og
sérhæfðari framleiðslulínum.
Matarsmiðja Matís á Hornafirði
Í nóvember 2008 opnaði þáverandi
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
Einar K. Guðfinnsson formlega Matarsmiðju Matís á Hornafirði. Með Matarsmiðjunni vinnur Matís markvisst að
því að örva nýsköpun í smáframleiðslu
matvæla með því að tryggja frumkvöðlum aðgengi að réttum búnaði og sérfræðiþekkingu. Matarsmiðjan er byggð
á þeirri hugmyndafræði sem líst hefur
verið hér að framan. Í smiðjunni, sem
hefur rekstrarleyfi fyrir fjölbreytta matvælavinnslu, er aðstaða til þróunar og
smáframleiðslu á ýmiskonar vörum öðrum en mjólkurafurðum. Matarsmiðjan
er staðsett í nýlegu og vönduðu vinnsluhúsnæði sem er um 200 fm. Í vinnslurými er allur helsti búnaður sem þarf til
smáframleiðslu matvæla. Í Matarsmiðjunni eru helstu tæki til kjötvinnslu, s.s.
reykofn, þrýstisuðupottur, kvarnir,
þurrkklefar, frostþurrkari, frystar, kælar,
matvinnsluvélar, vogir, pökkunarvélar
og fleira. Aðstaðan er þannig sett upp að
aðeins er unnið með eina vöru í rýminu
í einu og þannig er tryggður fullkomin
aðskilnaður ólíkra hráefna í tíma. Því er
í raun hægt að vinna með hvaða hráefni

sem er í Matarsmiðjunni utan mjólkurafurða. Búnaður sem valinn hefur verið
í Matarsmiðjuna er ekki hugsaður til
magnframleiðslu og sjálfvirkar línur
ekki til staðar. Þetta er gert þar sem búist er við að þeir sem noti aðstöðu séu
yfirleitt smáframleiðendur sem eru að
stíga sín fyrstu skref og framleiða þar af
leiðandi takmarkað magn.
Í Matarsmiðjunni á Hornafirði geta
frumkvöðlar og fyrirtæki hvaðan sem er
á landinu farið beint í vöruþróun og
prufuframleiðslu til að þreifa á markaði
áður en ráðist er í miklar fjárfestingar.
Markmið rekstrarins er að veita frumkvöðlum og sprotafyrirtækjum í smáframleiðslu matvæla sem bestan stuðning í ferlinu frá hugmynd að raunverulegri afurð á markaði. Með því að bæta
matarsmiðju inn í slíkt ferli hefur Matís
brúað leiðina frá viðskiptahugmynd og
skilgreiningu viðskiptaráætlunar yfir í
raunverulega framleiðsluvöru. Þannig
má segja að aukið hafi verið við frumkvöðlastuðning í matvælavinnslu á
landsvísu með því skrefi að bjóða frumkvöðlum að reyna framleiðslu við raunverulegar aðstæður.
Starfsemi í Matarsmiðju Matís
Á þeim mánuðum sem liðnir eru frá
opnun Matarsmiðju Matís á Hornafirði
hafa verið skilgreind á þriðja tug verkefna sem unnið er að. Sumum er að
fullu lokið meðan önnur eru í startholunum. Meðal afurða sem unnið er að
þróun á í Matarsmiðju Matís má nefna
heitreyktan makríl, frostþurrkaðar
kryddjurtir, lúxusbeikon, andafitu,
ferskfóður fyrir hunda, heitreyktar
andabringur, lífrænan frosinn ungbarnamat, birkilíkjör, þurrkaða lúru,
sultugerð, lífrænt sýrt grænmeti og
fleira. Einkar ánægjulegt er finna þann
áhuga sem frumkvöðlar hafa sýnt starfsemi Matarsmiðju Matís en þeir hafa
komið víðs vegar að til að koma hugmyndum sínum yfir á það stig að verða
raunverulegar markaðshæfar matvörur.
Frekari upplýsingar um starfsemi
Matarsmiðjunnar veitir Guðmundur H.
Gunnarsson fagstjóri hjá Matís Ohf.

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 mörfloti og kartöflum,
og að sjálfsögðu fylgir kreppugrauturinn líka með.
Verið velkomin á hlýjan
og heimilislegan veitingastað
í hjarta bæjarins.
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Staða sjávarútvegsins
Rætt við Gunnar Tómasson, varaformann í Samtökum fiskvinnslustöðva
Drottins dýrðar koppalogn hefur
aldrei ríkt í aðalatvinnugrein þjóðarinnar, sjávarútvegnum. Þref um eignarrétt kvótans og afkomu greinarinnar hefur verið sígilt umræðuefni. Í
góðærinu bar minna á greininni í
fjölmiðlun en nú er sem meðvitund
um mikilvægi auðlindarinnar beri
frekar á góma. Blaðamönnum MNÍ
blaðsins lék forvitni á að vita hvernig
útvegur og fiskvinnsla standa í öldurróti hrunsins og höfðu því samband
við Gunnar Tómasson, varaformann í
Samtökum fiskvinnslustöðva. Flest
fiskvinnslufyrirtæki landsins eru innan þessara samtaka.
Hver er staða fiskvinnslunnar í dag?
Fiskvinnslan á í vök að verjast að
mörgu leyti. Erfiðust hjá fyrirtækjum er
skulda- og eignastaðan sem breyttist við
efnahagshrunið. Við veikingu krónunnar hefur rekstrarstaðan batnað og arðsemi vinnslunnar er að mörgu leyti
ágæt. Markaðsstaðan breyttist, verð
lækkuðu á flestum mörkuðum í vor og
um tíma var ákveðin birgðasöfnun
vegna versnandi stöðu erlendis, sem er
nú að minnka.
Er staðan misjöfn milli undirgreina og
svæða í landinu?
Já, en ekki vegna kreppunnar, frekar
vegna samdráttar í veiðum almennt.
Loðnubrestur og síldarsýking höfðu
veruleg áhrif á ákveðin svæði, en við
reiknum nú með að það sé aðeins tímabundið. Við höfum oft orðið fyrir svoleiðis áföllum í gegnum tíðina og getum
alltaf átt von á slíku.
Hvernig gengur stjórnun fyrirtækja
þegar svona miklar sveiflur verða?
Það er von að menn velti því fyrir
sér . Það er mikið talað um bestun í alls
konar iðnaði og auðvitað hefur sjávarútvegurinn reynt að byggja upp ákveðna
bestun. Kvótakerfið breytti miklu á sínum tíma, áætlanagerð varð miklu betri.
Kapphlaupið og aflabresturinn með
fiskleysi vikum saman og aflahrotum
inn á milli hvarf. Fiskveiðikerfið hjálpar
okkur, við getum ráðið hvenær við veiðum, hvernig og hvar. Við þurfum ekki
að standa í miklu kapphlaupi við aðra,
heldur fyrst og fremst erum við í kapphlaupi við markaðina og náttúruna. Um
sumt má geta sér til við áætlanagerð en
annað ekki t.d. að bestu markaðsaðstæður eru fyrir fisk þegar kólnar í veðri, þá
er meiri neysla. Neyslan byrja oft þegar
líða fer á haust og svo minnkar hún á
vorin. Síðan má ekki gleyma kaþólskunni. Fastan fyrir jól og páska bjargar
miklu, þá borða menn bara fisk en ekki
kjöt. Við erum þakklátir kaþólikkum og
páfanum fyrir þetta.
Hefur ekki gengið betur að fá vel
menntað vinnuafl inn í sjávarútveginn nú
en áður ?
Jú, þegar uppsveiflan var áttu íslensk
sjávarútvegsfyrirtæki í erfiðleikum með
að keppa um fólk sem auðvitað leitaði

Gunnar Tómasson, varaformaður Samtaka fiskvinnslustöðva.

þangað sem borgað var best, í fjármálageirann. Nú er komin allt önnur staða.
Innan sjávarútvegsins er mjög hæft og
ágætlega menntað fólk en eflaust væri
hægt að efla greinina m.a. að hraða ferlum eins og t.d bestunarlíkönum við
vinnslu og veiðar.
Hvað með annað starfsmannahald við
hrunið?
Í uppsveiflunni var erfitt að sækja
vinnuafl innan lands og við þurftum því
að sækja fólk erlendis frá. Sumt af þessu
fólki hefur verið í fiskvinnlu í áratugi og
er komið með íslenskan ríkisborgararéttt. Við höfum orðið vör við breytingar, innfæddir Íslendingar vilja vinna í
vinnslunni en erlendir starfsmenn hafa
ekki verið að hætta í fiskvinnslunni
undanfarið.
Hvað með menntun í greininni
Í dag standa samtökin að símenntun
í gegnum fyrirtæki og stofnanir. Fiskvinnsluskólinn hætti starfsemi á sínum
tíma þegar ekki fengust fleiri nemendur
í skólann. Þegar fyrirtækjum og stórum
skipum fækkaði þá færðist vinnuaflið til
og því var ekki eins mikil þörf á endurnýjun. Í dag er vakning um að koma á
fót fisktækniskóla í Grindavík í samvinnu menntastofnana og sjávarútvegsins. Meiningin er að byggja m.a. á fjarnámi, þar sem nemar væru úti í iðnaðinum og í fjölbrautarskóla.
Þegar þú horfir til framtíðar, hvar
sérðu sóknarfærin?
Vinnslan hefur verið að sérhæfa sig,
þó það hafi gengið hægt. Sérhæfing er
ákveðið svar við kröfu markaðarins og
einnig til að nýta fjárfestinguna sem

best. Áður fyrr var sama fyritækið í
mörgum tegundum og vinnsluaðferðum, en nú hafa menn valið sér svið og
komið að betri og meiri tækni sem hefur létt vinnuna og aukið afköstin. En
þetta geta fyrirtækin ekki gert nema þau
hafi aðgang að nægu hráefni. Þetta hefur þá kosti að kröftunum er ekki dreift
um of, en við áföll hoppum við ekki
skart á milli markaða.
Mesta eftirspurnin er eftir fersku
hráefni og hærra verð fæst eftir því sem
fiskurinn er ferskari. Akkillesarhæll eru
flutningarnir, flugið er orðið dýrara og
gámaflutningur ekki fullnægjandi nema

á Bretland og næstu Evrópulönd. Það
tekur einn dag að fljúga með vöru á
markað, en fimm sólarhringa sjóleiðina.
Fiskur geymist best heill og vel ísaður,
en fersk flök er vandasamara að flytja
sjóleiðina, þó það sé gert. Það skýrir
hvers vegna siglt er frekar með heilan
ferskan fisk. Stærsti hluti fiskafurða fer
til Evrópu. Þegar kvótinn minnkaði og
dollarinn veiktist dróst útflutningur til
Bandaríkjanna saman, en hélst að mestu
óbreyttur til Evrópu.
Varðandi nýjar afurðir þá eru einstök fyrirtæki í verkefnum eins og próteinframleiðslu úr fiski, surími, söltuðum

marningi og sérafurðum. Allt til að auka
enn á nýtingu og bjóða upp á meiri fjölbreytni.
Hvernig sérðu þróunina ef Ísland
gengur í Evrópubandalagið?
Evrópubandalagið er maklegt gagnvart öllu nema stjórnun fiskveiða, sem
Íslendingar geta ekki sætt sig við. Við
höfum fengið ágætis samninga við
bandalagið. Tollar og kvótar féllu niður
ef við færum inn. Hugsanlega gæti orðið
meiri fullvinnsla eins og t.d. í síldinni.
ÓH og JS

Við notum ekkert hvítt hveiti
og engan hvítan sykur.
Allar marineringar eru heimalagaðar beint frá hjartanu og
eru án allra aukaefna og MSG.
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Mekka vatnsins
Rætt við Jón Ólafsson vatnsútflytjanda

Við Hlíðarenda í Ölfusi stendur ný
og glæsileg átöppunarverksmiðja,
Icelandic Glacial Water. Það var fallegur septemberdagur þegar blaðamaður renndi í hlað til að hitta Jón
Ólafsson vatnsútflytjanda, tilefnið er
að fræðast um vatnið okkar og hvernig gangi að búa til verðmæti úr því.
Við spurðum Jón fyrst út í sögu fyrirtækisins.
„Það var í september 2004 að við
settum upp verksmiðju í Þorlákshöfn,
við Unubakka. Það má segja að þessi
verksmiðja hafi verið pilot útgáfa, hún
gaf okkur möguleika á að prófa línuna
og kanna hvernig vörunni yrði tekið á
markaði. Það var síðan í september
2008 sem við opnuðum verksmiðjuna
sem stendur hér við Híðarenda, rétt
norðan við Þorlákshöfn. Vatnið kemur
úr Ölfus lindum sem eru grunnvatns-

Lítri af vatni getur verið dýrari en lítri af
olíu.
Jón Ólafsson, aðaleigandi og stjórnarformaður Icelandic Water Holdings í Ölfusi.

straumur sem rennur til sjávar við Þorlákshöfn, magnið er gríðarlegt eða um
900.000 m3 á dag.

Framleiðslugeta þessarar verksmiðju
er margföld á við það sem við höfum
hingað til verið með, afköstin jukust úr
5.000 flöskum á klst. í 30.000 flöskur á
klst. Núverandi húsnæði gerir okkur
kleift að bæta við einni pökkunarlínu og
þá tvöfaldast framleiðslugetan.“
Hvað er markaður fyrir átappað vatn
stór og hvert fer framleiðslan?
„Markaðurinn fyrir átappað drykkjarvatn er gríðarlega stór, yfir 100 milljarðar lítra á ári. Stærsta einstaki markaðurinn eru Bandaríkin, 20% af öllu
magni er selt þar en verðmætið er 50%
þannig að þetta er mjög eftirsóknarverður markaður, en jafnframt sá erfiðasti.
Viðtökur vatnsins okkar hafa verið mjög
góðar og hefur það fengið verðlaun víða
um heim, sú staðreynd gerði okkur
kleift að ná samningum við gríðarsterkan dreifingaraðila í Bandaríkjunum,
Anheuser Busch. Bandaríkin eru okkar
helsti markaður og hefur verið ágætis

vöxtur þar, vatnið okkar er sú tegund
átappaðs vatns sem hefur verið að vaxa
hvað hraðast í smásölu. Einnig höfum
við verið að þreifa fyrir okkur í öðrum
löndum s.s. Kanada, Englandi og Mexíkó svo eitthvað sé nefnt.“
Íslendingar vilja meina að okkar vatn
sé það besta í heimi. Af hverju hefur okkur ekki tekist hingað til að ná alvöru fótfestu á erlendum mörkuðum?
„Það eru líklega fjölmargar ástæður
fyrir því en það vegur þungt hversu
mikil samkeppni er á markaðnum. Það
er talað um að á hverju ári komi 200
nýjar tegundir á markað, hugsanlega lifa
fjórar af árið, vatnið okkar er búið að
vera í þrjú ár á Bandaríkjamarkaði svo
að eitthvað erum við að gera rétt.“
Hvað hafið þið lært á þessum árum
sem fyrirtækið hefur verið starfandi?
„Að okkar mati var það gríðarlega
mikilvægt að fá öflugan dreifingaraðila í
lið með okkur. Ef íslensk fyrirtæki ætla

að sjá um dreifingu og markaðssetningu
sjálf þá þarf mikið fjármagn. Við höfum
líka gætt sérstaklega að umhverfisþáttum, meðvitaðir neytendur um allan
heim eru farnir að krefjast þess að varan,
sem þeir neyta, hafi ekki neikvæð áhrif á
umhverfið. Þessari kröfu höfum við
brugðist við með að hafa okkar vörur
kolefnisjafnaðar og erum við fyrsta
drykkjarvörufyrirtækið í heiminum sem
nær þeim áfanga.
Á þessum tímum þegar gjaldeyrisöflun
hefur aldrei verið mikilvægari, sérð þú
vatnsútflutning sem hugsanlegan vaxtarbrodd?
„Eins og ég minntist á þá er markaðurinn gríðarstór, lítri af vatni getur verið
dýrari en lítri af olíu. Sóknarfærin eru
því mörg fyrir íslenska framleiðendur en
það verður að vanda til verks. Við eigum að markaðssetja vatnið okkar sem
hágæðavatn. Ísland á að vera Mekka
vatnsins í augum útlendinga.“
-GG

beint af bakkanum

Veiðisögur og laxaréttir

Margvíslegur fróðleikur um bestu
árnar, flugurnar, veiðistaðina og
ekki síst uppskriftirnar.
Atvinnumenn úr veiðihúsum landsins
segja þér hvernig best sé að
meðhöndla laxinn frá því hann er
veiddur þar til hann er borinn fram.
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Laufey Steingrímsdóttir

Innlend matvælaframleiðsla
– verðmætasköpun sem bragð er að
Sviptingar síðasta árs hafa minnt
okkur harkalega á hvaða verðmæti
það eru sem skipta mestu máli þegar
á reynir. Nægt og hreint vatn, gott
ræktunarland, gjöful fiskimið og öflug matvælavinnsla eru væntanlega
þau efnislegu verðmæti   sem gengisvísitölur geta síst grandað. Allir þurfa
að borða hvernig sem allt veltur og
maturinn verður ekki til í kauphöllum eða fjármálastofnunum.
Við erum flest stolt af íslenskum
mat, vitum að við eigum gott hráefni í
fiski og landbúnaðarvörum, en spurningin er hvort við getum ekki nýtt
þennan efnivið ennþá betur, staðið betur að framleiðslunni og gert hana fjölbreyttari, þannig að meiri verðmæti og
fleiri störf skapist hér innanlands. Hér
býr ágætlega menntað fagfólk á sviði
matvæla, landbúnaðar og tækni og hér
eru tækifæri til náms og rannsókna. Við
Matvæla- og næringarfræðideild Háskóla Íslands stunda nú hvorki meira né
minna en 120 nemar nám á BS stigi og
28 eru þar á meistara- og doktorsstigi.
Við Auðlindadeild Landbúnaðarháskóla
Íslands stundar 61 nemandi nám á BS
stigi og 13 á framhaldsstigi. Á Íslandi
eru því góðar aðstæður fyrir vandaða
matvælaframleiðslu, ekki síst þá tegund
sem byggir á þekkingu, gæðum og nýnæmi frekar en framleiðslumagni.  
Það getur verið gaman að velta fyrir
sér, gjörsamlega án allrar ábyrgðar, hugmyndum að nýjungum eða vaxtarsprotum í matvælaframleiðslu, framleiðslu
sem einmitt byggir á styrk og menntun
þjóðarinnar. Matvörur fyrir hópa með
sérþarfir, eins og ungbörn eða sjúklinga,
eru til dæmis áhugaverður kostur, þar
sem sú framleiðsla krefst ekki síst nákvæmni og þekkingar í næringar- og
matvælafræði, auk afburða hráefnis og
hreinleika. Hver veit nema ungbarnafæða úr íslensku lambakjöti, rófum,
byggi og kartöflum geti orðið arðbær
útflutningsvara á Íslandi í náinni framtíð? Að vísu er gæfulegra, í ljósi reynslunnar, að reyna fyrst fyrir sér á innanlandsmarkaði áður en farið er í útrás.
Svo mikið er víst að það er lítil ástæða
fyrir okkur að flytja inn krukkur með
kjötréttum eða gulrótum fyrir þetta
mikilvæga fólk, ungbörnin okkar, þegar
við eigum sjálf besta hráefnið.
Þótt tækifærin séu nánast óteljandi
er erfitt að standast freistinguna að
nefna sérstaklega möguleikana sem felast í íslenska bygginu. Þetta íslenska
korn býr yfir hollustu umfram flestar  
aðrar korntegundir (ef til vill að rúginum undanskildum) og er auk þess
bragðgott og hentar til margs konar
framleiðslu, allt frá brauðbakstri til bjórgerðar. Bygg var notað hér á árum áður
í flatkökur, grauta, slátur og súpur, en
er nú haft í salöt, alls kyns brauð, grænmetisbuff og ýmsa aðra rétti í staðinn
fyrir hrísgrjón. Einnig má nefna möguleika á annarri og gjörólíkri framleiðsluvöru, sem sannarlega byggir á öðrum
eiginleikum byggsins en hollustunni.
Þar er átt við íslenskt viskí, unnið úr íslenska bygginu, sem að fróðra manna
sögn getur hentað ágætlega til þessarar
framleiðslu. Lögunin tekur auðvitað
sinn tíma, alla vega nokkur ár, svo verkið krefst þolinmæði. Þeir sem ekki búa
yfir þeim eiginleika, en vilja halda sig
við áfengisframleiðslu, geta hugsanlega
snúið sér að gerð líkjöra með bragðefnum úr íslenskri náttúru, svo ekki sé
minnst á alls kyns aðrar sérvörur og
matarminjagripi fyrir ferðamenn, vörur
sem gjarnan byggja á hefð, afurðum eða
sögu hvers héraðs.
Það lætur nærri að tíunda hvert starf
á Íslandi tengist annað hvort landbúnaði eða matvælaframleiðslu. Það munar
um minna, og þó eru fiskveiðar og fiskvinnslan ekki talin hér með. Áþreifan-

Þótt við verðum seint sjálfbjarga með mat, leynast tækifæri til að auka hlut innlendrar
framleiðslu, bæði í ræktun en þó sérstaklega vinnslu matvara, segir Laufey.

Laufey Steingrímsdóttir.
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legasti ávinningurinn af starfseminni er
samt fólginn í sjálfum matnum sem við
borðum eða flytjum úr landi, en innlent
hráefni, landbúnaðarvörur og fiskur, sér
okkur fyrir um helming matarkörfunnar
hér innanlands. Til viðbótar kemur svo
önnur innlend matvælaframleiðsla sem
byggir að mestu á innfluttu hráefni, svo
sem brauð, sælgæti, kex og gosdrykkir.
Þótt við verðum seint sjálfbjarga með
mat, leynast tækifæri til að auka hlut
innlendrar framleiðslu, bæði í ræktun
en þó sérstaklega vinnslu matvara. Íslensk matvælaframleiðsla skapar ekki
aðeins störf og verðmæti fyrir þjóðarbúið, hún eykur matvælaöryggi á viðsjárverðum tímum og dregur jafnframt úr
mengun vegna matvælaflutninga heimshorna á milli.

Hörður G. Kristinsson og Margrét Geirsdóttir

Lífvirk efni úr íslenskri náttúru
Lífvirk efni eru efni sem geta haft
margvísleg áhrif á mannslíkamann.
Mikill áhugi er nú á náttúrulegum
lífvirkum efnum. Þessi efni hafa sum
sýnt mikla virkni og getu til að vinna
gegn krabbameini, hjarta- og kransæðasjúkdómum, liðagigt, hrörnun,
ónæmissjúkdómum, o.fl. Á fyrstu
stigum er virkni efna mæld í tilraunaglasi og í frumuræktun. Þau efni sem
sýna góða virkni eru þvínæst prófuð
áfram í dýrum og að lokum í mönnum. Rannsóknarferillinn getur verið
tímafrekur og kostnaðarsamur, en á
móti getur uppskeran verið mikil þar
sem lífvirk efni með vel skilgreinda
virkni eru afar verðmæt.
Rannsóknir og vinnsla lífvirkra
efna á Íslandi
Þó nokkur lífvirk efni og afurðir eru í
vinnslu á Íslandi í dag. Hér má nefna
Pensím sem er áburður sem inniheldur
þorskensím, framleiddur af Ensímtækni.
Fyrirtækið Primex framleiðir kítín efni
og kítósan úr rækjuskel. Fyrirtækin Iceprotein og Norðurbragð framleiða fiskipeptíð sem nota má í matvælum eða
sem fæðubótarefni. Fyrirtækið Orf
framleiðir afar verðmæt lífvirk efni úr
byggi og Bláa lónið er með framleiðslu á
efnum úr þörungum. Eitthvað er framleitt af efnum úr íslenskum grösum, t.d.
fjallagrösum hjá Íslenskum fjallagrösum,
og svo er Saga Medica með framleiðslulínu úr hvönn. Ekki má gleyma lýsinu
framleitt af Lýsi, sem er sennilega með
best skilgreinda og skjalfesta lífvirkni af
afurðunum nefndum hér að ofan.
Matís ohf er með mjög öflugt rannsóknarstarf á sviði lífvirkra efna, bæði á
vinnslu og einangrun þeirra með hjálp
líftækni og eiginleikum efnanna. Þessi
rannsóknarvinna er unnin í nánu samstarfi við atvinnulífið og háskóla á Íslandi sem og erlenda aðila. Sérstök
áhersla er lögð á að finna, einangra og
skilgreina náttúruleg, lífvirk efni sem
hafa heilsubætandi áhrif og geta aukið
stöðugleika matvæla. Markmiðið er að
innan fárra ára muni þessi þróunarvinna
skila sér í arðbærum afurðum á alþjóðlegum mörkuðum. Nokkur áhugaverð
verkefni sem lofa góðu eru útlistuð hér
á eftir.
Brjósksykrur úr sæbjúgum
Í Asíu hafa sæbjúgu verið þekkt í árþúsund fyrir heilsusamleg áhrif og eru þau
afar dýr. Nýlega hefur verið hafin

Margrét Geirsdóttir og Hörður G. Kristinsson hjá Matís ohf.
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vinnsla á þeim hér á landi. Hjá Matís er
unnið að því ásamt lyfjafræðideild HÍ
að vinna sykrur, nánar tiltekið
chondroitin sulfate úr sæbjúgum með íslenskum ensímum. Efnið er talið hafa
jákvæð áhrif á liði og draga úr verkjum
og er selt í töfluformi sem fæðubótarefni. Einnig er verið að leita að efnum í
sæbjúgum sem hafa aðra lífvirkni svo
sem andoxunarvirkni, blóðþrýstingslækkandi áhrif og krabbameinshemjandi
eiginleika.

Peptíð úr vannýttum fiskafurðum
Við niðurbrot próteina með ensímum
myndast smærri einingar sem kallast
peptíð. Margskonar peptíðafurðir úr
mjólkurpróteinum eru á markaðnum en
rannsóknir síðustu ára sýna að peptíð úr
fiski hafa mikla lífvirkni sem gerir þau
spennandi til notkunar í matvæli. Hjá
Matís hafa verið þróaðar afurðir sem
hafa sýnt margskonar jákvæð áhrif í tilraunaglösum og í frumuræktun og eru
nú í haust að hefjast rannsóknir á dýrum og mönnum. Séu t.d. aukaafurðir
notaðar til að framleiða þessi peptíð má
marghundraðfalda verðmæti þeirra m.v.
að setja þau í fiskimjöl.
Andoxunarefni úr þangi og þörungum
Unnið er að því að skima fyrir andoxunarefnum úr íslenskum þörungum og
þangi, en þetta hráefni inniheldur s.k.
fjölfenól sem hafa mikla lífvirkni. Mesta
magn fjölfenóla hefur fundist í brúnþörungunum, sérstaklega í bóluþangi
sem líka hefur greinst með afar mikla
andoxunarvirkni. Fyrstu vísbendingar

sýna einnig að bóluþang hafi hugsanleg
blóðþrýstingslækkandi áhrif. Það má
nefna að ef íslenskt þang er unnið í
fæðubótarefni má nærri tvöþúsundfalda
verðmæti þess m.v. þörungamjöl.
Framtíðarhorfur
Framtíðardraumurinn er að á sjálfbæran
hátt megi nýta sem mest og best það
sem úr íslenskri náttúru kemur í fjölbreytta gerð verðmætra afurða. Möguleikar á gjaldeyrisskapandi þáttum eru
miklir enda er um að ræða afar verðmætar útflutningsvörur þar sem allt
hráefni og hugvit er íslenskt. Framtíðin
er björt á þessu sviði á Íslandi, en sýna
þarf þolinmæði og þrautseigju til að ná
settu marki. Til að ná árangri á þessu
mikilvæga sviði er afar mikilvægt að
leggja fjármagn til rannsókna, samstarfs
og ekki síst í menntun þjóðarinnar sem
styrkir þennan framtíðaratvinnuveg.
Höfundar eru dr. Hörður G. Kristinsson sviðsstjóri og Margrét Geirsdóttir, M.Sc., sérfræðingur
á líftækni- og lífefnasviði Matís ohf.
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Kristján Hjaltason

Mörg tækifæri til að auka
verðmæti útflutnings
Auðlindir sjávar eru miklar og skila
þær verðmætu hráefni til vinnslu á
sjó og í landi. Lykill að  aukinni verðmætasköpun er gott samstarf rannsóknarfyrirtækja, útgerðar, vinnslu,
fjárfesta og markaðsfyrirtækja.
Einstök auðlind
Á síðasta ári nam afli íslenskra skipa
1.283.000 tonnum, en Ísland er meðal
stærstu fiskveiðiþjóða heims. Mest var
veitt af uppsjávartegundum eða tæp
800.000 tonn, 475.000 tonn voru veidd
af bolfiski en aðeins rúm 12.000 tonn af
skelfiski. Þorskur hefur alltaf verið ráðandi í bolfiskveiðum, í fyrra kom ýsa
næst á eftir, þá ufsi og karfi en mikill
fjöldi annarra tegunda kom þar á eftir.
Veiðar á uppsjávartegundum hafa sveiflast mjög á liðnum árum, í fyrra var
magnið mest af síld með tilkomu norskíslenskrar síldar og sterks síldarstofns við
landið. Loðnuafli hefur minnkað mikið
sem og kolmunni en tilkoma makríls og
gulldeplu hefur bætt það upp að hluta.
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Veiðar á skel- og krabbadýrum hafa
dregist saman, bæði vegna brottfalls
hörpudisks en sérstaklega þó vegna
hruns rækjustofnsins. Talsvert hefur
veiðst af kúfiski síðustu ár.

Kristján Hjaltason.

Á síðasta ári nam afli íslenskra skipa 1.283.000 tonnum.

Þórólfur Matthíasson

Matvælaframleiðsla, hrunið og
auðlegð þjóðarinnar
Auðlegð einstaklinga og þjóða hefur
verið mæld með mismunandi hætti á
ólíkum tímum. Lengi vel var jarðarverð á Íslandi mælt í kúgildum, afrakstur 10-15 kúgilda jarðar dugði
10-15 manna fjölskyldu til framfærslu. Landnámsmenn höfðu með
sér nokkra silfursjóði, en talið er að
vegna halla á viðskiptum við útlönd
hafi þessir sjóðir þurrkast út á fáum
hundruðum ára. Eftir það samanstóð
þjóðarauðurinn
af
jarðnæðinu,
nokkrum timburkirkjum og litlu
öðru. Með öðrum orðum sagt, þjóðarauðurinn var beinlínis mældur og
metinn í matvælum!
Samkvæmt Hagskinnu var verðmæti
allra jarða á landinu um 87 þúsund kúgildi á árabilinu frá 1700 til 1860 sem
gefur nokkra hugmynd um hversu
mörgum landið gat framfleytt miðað
við stöðu verkþekkingar á þeim tíma.
Reyndar var mannfjöldinn aðeins 40-50
þúsund á þessu árabili þannig að það
kann að vera að einhver verðbólga hafi
hlaupið í kýrgildismælikvarðann. Á
þessu hafa orðið miklar breytingar. Árið
2007 var meðalkúabú með 40 mjólkandi kýr og skilaði 2,5 milljónum í árslaun eða 200 þúsund krónum í meðallaun á mánuði samkvæmt Hagþjónustu
landbúnaðarins. Ætli sé ekki óhætt,
svona til einföldunar, að bera meðalbúið
núna saman við 15 kúgilda bú í fyrndinni. Búið er nú á um 4.000 jörðum og
vinnuafl í landbúnaði telst um 4.000
manns. Samandregið: Landbúnaðurinn
fæddi og klæddi og skilaði tekjum sem
dugðu 40-50 þúsund manns til lífsviðurværis fyrir 300 árum síðan. Núna
dugar sama landnæði vart til að framfleyta 10unda hluta þess fjölda en samt
er það magn matvæla sem framleitt er
margfalt á við það sem var fyrir 300 ár-
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Hagkvæmni veiða hefur
mikil áhrif á ráðstöfun afla
Rúmur helmingur bolfisks er frystur,
bæði á sjó og í landi. Mikið er saltað,
sérstaklega af þorski, og vinnsla á ferskum afurðum hefur aukist. Það hlýtur þó
að teljast mikið að 15% af bolfiski er
sendur óunninn úr landi. Uppsjávarfiskur er að langmestu leyti settur í
bræðslu en 68% af afla fer þá leið.
Frysting hefur þó aukist töluvert á liðnum árum en söltun á síld hefur hins
vegar minnkað. Skel- og krabbadýr eru
að mestu leyti fryst í landi eftir að sjófrystingu á rækju var hætt.
Útflutningsverðmæti hafa dregist
saman
Heildarverðmæti útflutnings 2008 voru
rúmir 171 milljarðar kr., þar af voru
bolfiskafurðir 73%, uppsjávarfiskur
20% og skel- og krabbadýr 7%. Verðmæti útflutnings mæld í krónum hafa
aukist á liðnum árum, en því miður er
það fyrst og fremst vegna veikingar
krónunnar. Ef verðmæti útflutnings eru
skoðuð á verðlagi 2004 sést að þau hafa
lækkað mikið, farið úr 120 milljörðum
kr í 100 milljarða kr.

•

•
um. Þetta er ein af stóru þversögnunum
í hagþróun undangenginna 2ja alda.
Sem er náttúrulega engin þversögn þegar nánar er skoðað.
Hrun bankanna hefur haft mikil og
ólík áhrif á rekstrarreikning og efnahagsreikning allra fyrirtækja í landinu.
Reynum að skoða áhrif hrunsins á tvær
af frumframleiðslugreinunum í matvælaframleiðslunni, sjávarútveginn og
landbúnaðinn. Eftir hrun er efnahagsreikningur beggja þessara atvinnugreina
í rúst. Ástæður þess eru mismunandi.
Sjávarútvegurinn var fórnarlamb ásækinnar bankastarfsemi og notaði verðrými sem kvótakerfið og almenn efnahagsþensla á árunum 2002 til 2007 bjó
honum til að byggja upp eignir utan
greinarinnar. Landbúnaðurinn hafði
ekki þetta svigrúm. Áhrif hrunsins á
rekstrarreikninga beggja atvinnugreina
er einnig ólík. Sjávarútvegurinn nýtur
mikillar afkomubætingar. Afkoma landbúnaðarins mun versna. Þessar niðurstöður má alhæfa til úrvinnslugreina í
matvælaiðnaði hvað rekstrarreikninginn
áhrærir. Afkoma greina sem framleiða
fyrir útflutning mun batna, hún mun
batna hratt og rekstrarafgangur mun
verða verulegar. Afkoma greina sem

•

•

•
Þórólfur Matthíasson, prófessor við Háskóla Íslands.

framleiða fyrir innanlandsmarkað mun
líklega versna.
Menn velta mjög fyrir sér stöðu
efnahagsreikninganna, bæði hjá heimilum og fyrirtækjum um þessar mundir.
Eins og við höfum séð eiga flest fyrirtæki það sammerkt að efnahagsreikningar þeirra eru í rúst. Þýðir það þá að
auðlegð þjóðarinnar sé einnig í rúst?
Svarið er nei því auðlegð þjóðarinnar
ræðst ekki af stærðum á efnahagsreikningum heldur þvert á móti af stærðum á
rekstrarreikningum jafn þverstæðukennt

og það kann að virðast. En þó þjóðin
þurfi ekki að hafa nema takmarkaðar
áhyggjur af hruni efnahagsreikninga fyrirtækjanna þá munu margir einstaklingar ganga með mjög skertan hlut frá
borði.
Nota má virðiskeðju matvælaframleiðslunnar og stöðu ólíkra greina innan
hennar til að skýra afkomuþróun greinanna. Reyna má að álykta um líklega
framtíðarþróun og sennilegar aðgerðir
stjórnvalda með hliðsjón af stöðu greinanna í virðiskeðjunni.

Miklir möguleikar á að auka
verðmæti sjávarafurða
Það eru miklir möguleikar á að stórauka verðmæti aflans og er hægt að
skipta þeim í fjóra flokka.
Fullvinna allan afla og koma honum
í flokk dýrustu afurða. Hér er horft
til þess að bæta meðferð afla og
koma með innyfli, afskurð og annað
hráefni að landi til vinnslu.
Draga úr útflutningi á óunnum fiski
en í stað þess að auka vinnslu innanlands.
Auka vinnslu til manneldis, en frysting skilar yfir 50% hærra verðmæti
en mjöl og lýsi. Og enn meiru ef
þróaðri afurðir eru framleiddar.
Nýjar afurðir og vinnsla eru mjög
mikilvægar fyrir framtíð greinarinnar. Það eru geysileg tækifæri í því að
þróa nýjar afurðir úr þeim verðmæta
afla sem berst á land.

Mikill árangur hefur náðst á ýmsum
sviðum vinnslu sjávarfangs. Miklar
framfarir í vinnslu- og vöruþróun á bolfisk- og loðnuhrognum sem og léttsöltuðum þorskflökum og athyglisverðar
nýjungar hafa komið fram í líftækni, svo
nokkur dæmi séu nefnd.
Höfundur er sjálfstæður ráðgjafi með 23 ára
reynslu í markaðssetningu á sjávarafurðum.

MATUR ER MANNSINS MEGIN – 17

Matvæladagur
MNÍ
2009

Ingibjörg Gunnarsdóttir

Heilsufullyrðingar – tækifæri fyrir
íslenska matvælaframleiðendur

Heilsufullyrðing er sérhver fullyrðing
þar sem er fullyrt, látið að því liggja
eða gefið í skyn að það sé tenging á
milli tiltekins matvælaflokks, tiltekinna matvæla, eða innihaldsefnis, og
hollustu. Nýlega var endurskoðuð
reglugerð Evrópuþingsins og -ráðsins
(EB) um næringar- og heilsufullyrðingar við merkingar matvæla. Matvælaeftirlitsstofnun Evrópu (EFSA)
fer nú yfir fjölda umsókna um heilsufullyrðingar sem lagðar voru inn til
umsagnar víðsvegar um Evrópu í
tengslum við nýju reglugerðina.
Nokkuð hefur borið á því að margs
konar fullyrðingar séu notaðar á merkimiðum og í auglýsingum fyrir matvæli
sem varða efni, sem ekki er búið að færa
sönnur á að hafi jákvæð áhrif eða sem í
augnablikinu er ekki nægileg vísindaleg
samstaða um. Nauðsynlegt er að tryggja
að búið sé að sýna fram á að efnin, sem
fullyrðingin á við um, hafi í reynd jákvæð næringar- og lífeðlisfræðileg áhrif.
Óvissa um viðmið
Í reglugerðinni segir að einungis vörur
með góða næringarefnasamsetningu
(nutrition profile) fái leyfi til þess að
bera heilsufullyrðingu. Ekki hefur verið
gefið út opinberlega hvernig menn
hyggjast meta vörurnar, en líklegt verður að teljast að viðmið muni tengjast
hámarksmagni af innihaldsefnum á
borð við sykur, salt og mettaða fitu.
Kemur þetta í veg fyrir að vara sem
inniheldur mikinn sykur eða salt en lítið
magn af mettaðri fitu verði auglýst sem
„hjartavæn“ vara. Nauðsynlegt er fyrir
Íslendinga að vera á tánum og fylgjast
með þeirri vinnu sem nú fer fram hjá
EFSA og Evrópusambandinu er varðar
heilsufullyrðingar og ákvörðun á góðri
næringarefnasamsetningu mismunandi
vara.
Tækifæri til vöruþróunar
og rannsókna
Meðal þess sem nýja Evrópureglugerðin
leyfir eru heilsufullyrðingar sem snúa að
megrun, þyngdarstjórnun, hverfandi

Sterkar rannsóknir myndu án efa styðja við markaðssetningu íslenskrar framleiðslu á
erlendum mörkuðum, segir greinarhöfundur.

Ingibjörg Gunnarsdóttir, dósent við
Háskóla Íslands.

Bjarni Már Gylfason

Matvælaframleiðsla í efnahagsstarfseminni
Vægi og umfang matvælaframleiðslu,
og tilsvarandi iðnaðar, er á hverjum
tíma beintengt við fólksfjölda og
efnahagslega stöðu. Sambandið við
fólksfjölda er augljóst vegna þess að
líffræðileg takmörk eru á því hvað
hver maður getur borðað. Tengsl
matvælaiðnar við efnahaginn eru hins
vegar margþættari.
Í víðu samhengi má segja að því efnaðri sem þjóð er, þeim mun lægra hlutfall af heildartekjum fer til kaupa á matvælum. Á Íslandi eyðir meðalfjölskylda í

Matvæladagur
MNÍ
2009

Jonathan Banks

Alþjóðlegur fyrirlesari
Jonathan Banks hefur um árabil
starfað sem viðskipta- og markaðsgreinir hjá hinum ýmsu matvælaframleiðendum og smásöluverslunum
í Bretlandi og gegnir nú stjórnunarhlutverki sem markaðsgreinir hjá Nielsen Company.
Í starfi sínu hjá Nielsen Company
sérhæfir hann sig í að greina og spá fyrir
um kauphegðun neytenda og í því sambandi aðstoðar hann fyrirtæki á neysluvörumarkaði við að beita skilvirkum
viðskiptaaðferðum og ná góðum árangri. Í gegnum árin hefur Jonathan
haldið fjölmarga fyrirlestra um viðfangsefnið á alþjóðlegum ráðstefnum.
Á Matvæladegi MNÍ mun Jonathan

svengdartilfinningu eða aukinni tilfinningu fyrir seddu og fullyrðingar um
skert orkuinnihald fæðunnar. Í ljósi
aukinnar tíðni ofþyngdar og offitu á
síðustu áratugum er ljóst að þessi reglugerðarbreyting opnar á nýja möguleika í
vöruþróun. Eins og áður sagði þá verða
allar heilsufullyrðingar að byggja á
sterkum vísindalegum grunni. Á þessum
tímapunkti virðist sem vísindalegar
sannanir á skammtímaáhrifum trefja og
próteina á seddu séu mest sannfærandi
og gætu þar af leiðandi reynst góður
kostur við þyngdarstjórnun. Langtímarannsókna er þörf. Erfitt er að gera sér
grein fyrir því að svo stöddu hvort EFSA
muni krefjast rannsókna á mismunandi
vörutegundum (product specific) við
mat á vísindalegum grunni heilsufullyrðinga eða hvort opnari leyfi verði
veitt. Það er mín skoðun að íslenskir
matvælaframleiðendur ættu ekki að bíða
eftir niðurstöðum frá Evrópusambandinu heldur hefja strax rannsóknir á
heilsufarslegum áhrifum neyslu sinna
framleiðsluvara. Sterkar rannsóknir
myndu án efa styðja við markaðssetningu íslenskrar framleiðslu á erlendum
mörkuðum.

flytja erindi um kauphegðun neytenda í
efnahagslægð. Hann mun meðal annars
fjalla um þær breytingar sem orðið hafa
á eftirspurn eftir matvælum vegna
kreppunnar, meta stöðu Íslendinga úr
fjarlægð og gefa ráð um það hvernig
skynsamlegt sé að bregðast við breyttum
aðstæðum. Á tímum efnahagsþrenginga
er umfjöllunarefnið sérstaklega viðeigandi og mun án efa nýtast mörgum
þeim sem starfa að viðskipta- og markaðsmálum.

Matvæladagur
MNÍ
2009
Jonathan Banks.

Bjarni Már Gylfason, hagfræðingur Samtaka iðnaðarins.

dag um 17% af neysluútgjöldum sínum
í mat- og drykkjarvörur. Fyrir 10 árum
var þetta hlutfall 22% og miklu hærra
um miðja síðustu öld. Þessi breyting
skýrist öðru fremur af miklum hagvexti
og kaupmáttaraukningu. Í ljósi þess
hver staða efnahagslífsins er um þessar
mundir má fastlega búast við að þetta
hlutfall fari hækkandi enda hefur kaupmáttur dregist hratt saman á innan við
einu ári.
Breytingar á efnahag þjóðar hafa líka
áhrif á neyslusamsetningu. Þegar rauntekjur lækka eykst eftirspurn gjarnan
eftir ódýrari mat á meðan eftirspurn eftir matvælum sem flokka má sem lúxus
dregst saman. Einnig virðist gæta þeirrar
þróunar að eftirspurn eftir hvers kyns
magnumbúðum eykst á meðan samdráttur er í dýrari afurðum sem hafa
verið unnar meira. Þetta er skiljanleg
þróun í ljósi efnahagsástands en kemur
sér auðvitað illa fyrir mörg fyrirtæki þar
sem framlegð í dýrari afurðum er gjarnan meiri.
Gengisbreytingar hafa líka veruleg
áhrif á neyslusamsetningu. Ljóst er að
samkeppnisstaða innlendra matvæla-

framleiðenda er mun betri þegar gengi
krónunnar er veikt. Þannig veldur veik
króna því sjálfkrafa að neysla færist í
auknum mæli að innlendri framleiðslu.
Við þetta bætist svo aukin vitund meðal
almennings um að með því að kaupa
innlenda framleiðslu er verið að standa
vörð um störf á Íslandi og spara gjaldeyri. Því er hins vegar ekki hægt að neita
að vegna smæðar hagkerfisins erum við
enn mjög háð innflutningi. Sem dæmi
má nefna að um 2/3 af grænmeti sem
neytt er í landinu er innflutt sem og
mest allt korn.
Smekkur hefur einnig breyst í tímans rás og umdeilt hvort efnahagur hafi
þar áhrif. Neysla á kjöti, eggjum og
grænmeti hefur aukist jafnt og þétt á
sama tíma og neysla á fiski, smjöri og
nýmjólk hefur dregist saman. Vægi sælgætis og gosdrykkja hefur einnig aukist
mikið og nefna má að frá árinu 1960
hefur neysla á gosdrykkjum á mann áttfaldast.
Því er gjarnan velt upp hvort Ísland
geti í auknum mæli verið útflytjandi á
matvælum, sérstaklega í því ljósi að
krónan er veik um þessar mundir. Auð-

vitað er allur sá fiskur sem fluttur er út
frá Íslandi matvæli. Fyrstu sjö mánuði
ársins nam útflutningur sjávarafurða
44,7% af vöruútflutningi eða 113 milljörðum. Vægi iðnaðar er 48,8% eða 124
milljarðar. Þar af nam útflutningur matvæla og áfengis 1,9 milljarði eða 0,7%
af heildinni. Samkvæmt þessu vegur útflutningur á matvælum, að sjávarafurðum undanskildum, mjög lítið. Möguleikar Íslands til útflutnings á matvælum
hljóta að vera fólgnir í einhverri sérstöðu
en ekki síður að bjóða upp á matvælatengda ferðaþjónustu en tekjur af erlendum ferðamönnum má í vissum
skilningi líta á sem útflutningstekjur.
Þrátt fyrir að vega lítið í útflutningi
er efnahagslegt vægi greinarinnar afar
mikið. Árið 2008 var velta í matvælaog drykkjarvöruiðnaði 258 milljarðar en
vissulega er stór hluti þeirrar upphæðar
tengdur vinnslu sjávarafurða. Matvælaiðnaðurinn er einnig nátengdur landbúnaði enda er framleiðsla bænda uppistaðan í hráefnum hans.
Í þeim efnahagshremmingum sem
nú ganga yfir berjast mörg fyrirtæki og
heimili í bökkum. Matvælaframleiðsla
er líklegri en margar aðrar greinar til að
standa storminn af sér enda munum við
halda áfram að borða hvað sem gengur
á í efnahagslífinu. En vissulega þarf iðnaðurinn að laga sig að breyttum aðstæðum.
Bjarni Már Gylfason er hagfræðingur Samtaka
iðnaðarins.
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Ólafur Reykdal

Hvers vegna
íslenskt bygg?
Bygg er nú ræktað á Íslandi með góðum árangri og er ársframleiðslan orðin um 15 þúsund tonn en fer að
mestu leyti í skepnufóður. Með framleiðslunni spara bændur mikilvægan
gjaldeyri sem annars færi í innflutning á fóðri. Áhugi á notkun byggs í
matvæli hefur vaxið mikið á seinustu
árum og má segja að íslenskir bakarar
hafi tekið byggið upp á sína arma.
Hjá Landbúnaðarháskóla Íslands hefur lengi verið unnið að rannsóknum
á byggrækt og nú á síðustu árum hefur Matís ohf unnið þróunarverkefni í
samstarfi við fyrirtæki til að auðvelda
notkun byggs í matvæli.
Hollusta
Með notkun byggs í matvæli er ekki aðeins verið að auka nýtingu innlendra

hráefna og spara gjaldeyri heldur er
einnig verið að auka hollustu afurðanna.
Skýringin er meðal annars sú að bygg er
auðugt af trefjaefnum, einkum hinum
svokölluðu beta-glúkönum sem eru
vatnsleysanleg trefjaefni. Mun meira er
af beta-glúkönum í byggi en í hveiti en
þessi efni eru talin geta lækkað kólesteról í blóði og dregið úr sveiflum á blóðsykri. Þá er í byggi hátt hlutfall flókinna
kolvetna (sterkju) og það er auðugt af
ýmsum vítamínum, steinefnum og andoxunarefnum. Íslenskt bygg hefur þann
kost að vera nær laust við notkun varnarefna vegna færri sjúkdóma í byggi en
víðast annars staðar. Byggið býður upp
á bragðgæði, hollustu og óendanlega
möguleika í þróun á nýjum matvörum.
Íslenskt bygg fæst í matvöruverslunum og það er fáanlegt í stórsekkjum fyr-

Matargerð með ástúð og virðingu
Krúska er matstofa og verslun.

Í Krúsku er lögð áhersla á holla og vandaða matargerð.
Úrval af ferskum, framandi réttum og lífrænum vörum.

Verið velkomin!
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Brauð úr byggi hafa sín sérkenni, þau eru dökk og gróf með einkennandi byggbragð.

Matargerð með ástúð og virðingu
Krúska er matstofa og verslun þar sem þú getur snætt

heitan rétt dagsins eða dýrindis súpu. Einnig í boði ljúffeng
salöt, grænmetis- og kjúklingaréttir til að taka með
heim og/eða í vinnuna. Verið velkomin!
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Ólafur Reykdal matvælafræðingur.

ir matvælaiðnaðinn. Um tvenns konar
afurðir er að ræða, fínmalað byggmjöl
og heilt korn (bankabygg). Það bygg
sem nú er selt í verslunum kemur frá
Vallanesi á Fljótsdalshéraði eða Þorvaldseyri undir Eyjafjöllum.
Brauðvörur
Brauð úr byggi hafa sín sérkenni, þau
eru dökk og gróf brauð og með einkennandi byggbragð. Ef byggbrauð eiga
að hefa sig er bakað úr blöndu af byggmjöli og hveiti. Það er gert vegna þess
að bygg myndar veikari glúten-netju en
hveiti en glútenið er nauðsynlegt til þess
að brauðið falli ekki saman. Í vörur eins
og kex og margvíslegar bökunarvörur er

hins vegar hægt að nota bygg eingöngu.
Nýlega fór fram keppni um brauð
ársins 2009 á vegum fyrirtækisins Kornax en að þessu sinni var bakað úr byggi.
Góð þátttaka var í keppninni og geta
neytendur nú keypt brauð úr byggi í
fjölmörgum bakaríum. Enn getum við
átt von á mörgum nýjum bökunarvörum úr byggi. Til dæmis nýtur byggbragðið sín vel í kexi ef sykur og önnur
hráefni yfirgnæfa það ekki. Byggbrauð
hefur verið bakað í tilraunaskyni án
hveitis, sykurs og salts. Brauðið var þétt
en þótti mjög bragðmikið og gott.
Ótal möguleikar
Bygg hentar vel í matargerð, svo sem í

grauta, salöt og út í súpur. Á veitingastöðum er víða farið að bjóða upp á
soðin byggkorn í stað hrísgrjóna. Enn er
ekki fáanlegt íslenskt valsað bygg en það
myndi henta vel í morgunkornsblöndur.
Ástæða er til að nefna bygg sem hráefni
í margvíslegan mat úr héraði sem dregur
fram sérstöðu landshluta, ekki síst í
þágu ferðaþjónustunnar. Allar athuganir
á íslenska bygginu benda til að það
henti vel til manneldis. Það er því hægt
að mæla með því að matvælaiðnaðurinn
noti bygg í framleiðslu sína. Landsmenn
ættu einnig að hagnýta þessa ágætu afurð í matargerð.
Höfundur er matvælafræðingur og starfar hjá
Matís ohf.

Bók um reiknilíkön og
áhættugreiningu
Út er kominn bókin „Predictive
Modeling and Risk Assessment“ hjá
bókaforlaginu Springer sem er eitt af
stærstu bókaforlögum í heimi sem
sérhæfa sig í útgáfu vísindarita. Ritstjóri er Kristberg Kristbergsson,
prófessor við Matvæla- og næringarfræðideild Háskóla Íslands ásamt Rui
Costa prófessor.
Á íslensku má kalla bókina „Reikni-
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Kristberg Kristbergsson.
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líkön og áhættugreining“ en hún fjallar
um aðferðir og reiknilíkön sem notuð
eru til að áætla breytingar sem eiga sér
stað við vinnslu og geymslu matvæla og
áhættugreiningu. Kynnt eru reiknilíkön
fyrir varma og massaflæði í matvælum
ásamt útreikningum á hraða efnahvarfa
og örveruvexti. Einnig er fjallað um
hvernig má reikna út flutning efna úr
og í matvælum frá umbúðum og aðferðir sem má nota til að áætla afdrif sýklalyfja og annarra mengandi efna í náttúrunni. Leitast er við að birta raunveruleg
dæmi til stuðnings reiknilíkönum. Í
bókinni er að finna kafla eftir þá Guðmund Guðmundsson matvælafræðing
hjá Lýsi hf og Kristberg þar sem fjallað
er um reiknilíkön sem má nota við útreikninga og mat á geymsluþoli kældra
matvæla.
Bókin er fjórða bindið í bókarflokknum „ISEKI Food Series“ sem gefinn er út af Springer bókaforlaginu en
Kristberg er jafnframt yfirritstjóri eða
„Series Editor“ bókarflokksins. ISEKI er
skammstöfun og stytting á „Integrating
Safety and Environment Knowledge In
Food towards European Sustainable
Development“ sem má útleggja sem

„Notkun þekkingar á matvælaöryggi og
umhverfi við matvælaframleiðslu til að
stuðla að endurnýjanlegum auðæfum og
framgangi Evrópu“ en það er heiti á
netverkefni sem hefur verið styrkt af
Evrópusambandinu í um 10 ár en upplýsingar um það starf má finna á netinu
www.esb.ucp.pt/iseki og www.isekifood.eu/drupal. Í stuttu máli er þetta
samstarfsverkefni flest allra háskóla í
Evrópu sem kenna matvælafræði og
stefnir að því að auka faglega þekkingu í
matvælatengdum greinum.
Þegar hafa komið út sex bindi í bókarflokknum og eru þrjú til viðbótar í
lokavinnslu fyrir útgáfu. Bækurnar eru
skrifaðar af fjölda sérfræðinga um allan
heim á mismunandi sviðum matvælafræðinnar þar sem mismunandi þættir
sem tengjast matvælaöryggi og umhverfissjónarmiðum eru reifuð. Í öllum bókunum hefur verið lögð áhersla að birta
og greina frá raunverulegum dæmum úr
matvælaiðnaði. Bækurnar eru ætlaðar
matvæla- og næringarfræðingum og
öðrum aðilum í matvælaiðnaði sem láta
sig þessi atriði varða. Þær má einnig
nýta til kennslu við háskóla í þessum
greinum.
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Laufey Steingrímsdóttir

Hollusta í rúgi og byggi
Það er að vissu leyti skemmtilegt tímanna tákn að rúgbrauð skuli vera
þungamiðjan í viðamiklu norrænu
rannsóknaverkefni á sviði heilbrigðisvísinda, sögu og þjóðfræði. Hversdaglegra viðfangsefni er varla hægt að
hugsa sér, en um leið snertir það líf
okkar meira en margt annað, heilsu
okkar, sögu og menningu. Þekking á
matarsögu og hollustu hefur líka þýðingu fyrir matvælaframleiðslu, þar
sem innlend sérkenni og hollustueiginleikar eru þróuð áfram í nýjum vörum. Á þessum sviðum verður bókvitið
sannarlega í askana látið - í bókstaflegri merkingu.
Öndvegisverkefnið HELGA: Nordic
Health Whole Grain Food var sett á
laggirnar fyrir tveimur árum á vegum
Norrænu
rannsóknarstofnunarinnar
NordForsk. Þar starfa saman norrænir
vísinda- og fræðimenn úr gjörólíkum
fræðigreinum við rannsóknir á grófu
korni, hollustu þess, sögu og menningu
og taka fræðimenn og framhaldsnemendur á Íslandi þátt í því verkefni.
Grófa kornið einkennir norræna
matarhefð
Gróft korn er áberandi sérkenni norrænna matarvenja. Rúgur, bygg og hafrar eru korntegundir norðursins og gróf
rúgbrauð, rúg- og bygggrautar voru
uppistaða í fæði Norðurlandabúa um
aldir, meðan hveitibrauð og pasta hafa
einkennt fæðið sunnar í álfunni, ásamt
miklu grænmeti og ávöxtum. Ísland var
þó ævinlega svolítið afbrigðilegt í norrænu samhengi, þar sem kornneysla var
hér lítil lengst af, en það litla sem þó var
á boðstólum var sannarlega mikið til
gróft mjöl úr rúgi og byggi. Síðustu áratugi hefur matarmenning Miðjarðarhafslanda slegið rækilega í gegn á Norðurlöndum eins og víðar og pitsur, pasta og
fleiri matvörur úr hvítu hveiti komið í
stað hefðbundnari kornvara. Hollusta og
gæði suður-evrópskrar matreiðslu er
sannarlega óumdeild, ekki síst vegna
þess hversu listilega þar er matreitt úr
tómötum og öðru grænmeti, kryddjurtum og ólífuolíu ásamt öðru góðu hráefni. Í allri hrifningunni má samt ekki
alveg gleyma þeim kostum sem einkenna
norræna matarhefð. Sem dæmi má nefna
grófu, norrænu kornvörurnar sem einnig
búa yfir mikilvægum hollustueiginleikum, ekki síður en grænmeti og ávextir.
Bæði rúgur og bygg hafa að geyma einstök hollustuefni sem tengjast minni líkum á alvarlegum sjúkdómum á borð við
sykursýki og sum krabbamein, og það er
því hinn mesti skaði ef neysla þeirra
minnkar verulega eða nánast hverfur.
Hollusta, saga og menning
Nú hefur áhugi norrænna vísindamanna
loks vaknað fyrir alvöru að kanna betur
eiginleika og hollustu norrænu kornvaranna, ekki síst þeirra grófu. Hér á landi
taka lýðheilsu- og næringarfræðingar
þátt í verkefninu, ásamt þjóð- og sagnfræðingum en hópur meistara- og dokt-

orsnema vinnur að einstökum þáttum
sem tengjast grófa korninu. Þar má
nefna Pálma Gaut Sverrisson, meistaranema í sagnfræði við HÍ, sem vinnur að
rannsókn á sögu kornneyslunnar á Íslandi og leitar þar skýringa á þeim miklu
sveiflum sem urðu á rúg- og kornneyslu
á Íslandi á 19. og 20. öld. Sjálf matarmenningin er svo viðfangsefni doktorsnema í þjóðfræði, Jóns Þórs Péturssonar.
Hann hefur meðal annars tekið viðtöl
við fólk af Breiðafjarðarsvæðinu og í
Dölunum til að kynna sér samtíma matarmenningu og setja hana í félagslegt og
efnahagslegt samhengi. Þar er þáttur
kornsins að sjálfsögðu ekki undanskil-

inn. Að síðustu má nefna rannsóknir á
næringu og heilsu sem eru unnar í samvinnu við Hjartavernd, Krabbameinsfélagið, Rannsóknarstofu í næringarfræði
við Landspítala háskólasjúkrahús og
Miðstöð í lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands. Á öllum Norðurlöndunum vinna rannsóknarhópar að hliðstæðum verkefnum undir hatti öndvegisverkefnisins HELGA. Hver veit nema rúgbrauð og byggsalöt verði vinsæl hollustuvara í framtíðinni, ekki síður en
grænmetissalöt eða ávextir.
Höfundur er prófessor við Landbúnaðarháskóla Íslands og gestaprófessor við Háskóla Íslands.

Laufey Steingrímsdóttir.

Bragðmikið sjávarfang

Ljúffengur
og litríkur
Nú er tími fyrir humarveislu. Lokkandi og ljúffengir
humarhalar bíða ykkar í hentugum umbúðum og
uppskrift fylgir með á bakhliðinni.

Fjórir gæðaflokkar eru í boði:

Bjóðið upp á ...

ristaða humarhala

• Fyrsta flokks humarhalar
• Góðir humarhalar
• Valdir skelbrotshalar
• Smáhumar í súpur og smárétti

Sannkallaður sælkeramatur fyrir alla!

humarfyllta nautalund eða humar-tagliatelle

Rúgbrauð, þjóðlegt og afar hollt.
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Ingibjörg Gunnarsdóttir

Hollara mataræði – sparnaður í heilbrigðiskerfinu
Allt að 82% kransæðatilfella
lífsstílstengd
Heilsufarsvandamál sem tengjast lifnaðarháttum fólks hafa aukist á undanförnum árum. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin telur að sjúkdómar tengdir lífsstíl
muni verða helsti heilsufarsvandi komandi kynslóðar. Áætlað hefur verið að
breyting á mataræði og lífsstíl í átt að
ráðleggingum gæti komið í veg fyrir
82% kransæðatilfella. Meðal þeirra sem
ekki reykja mætti koma í veg fyrir 74%
tilfella með því að borða hollan mat,
viðhalda kjörþyngd og stunda líkamsþjálfun (30 mín á dag). Jafnvel ennþá
hærri tölur hafa verið nefndar í tengslum við sykursýki af gerð 2. Ráðleggingar um mataræði eru settar fram með það
að markmiði að auðvelda fólki að velja
sér fjölbreytta og góða fæðu. Einnig hafa
verið gefnar út ráðleggingar um hreyfingu. Ráðleggingarnar má nálgast á vef
Lýðheilsustöðvar (www.lydheilsustod.
is).
Kostnaður sem hleypur á milljörðum
Ráðleggingar um mataræði og hreyfingu
kunna að hljóma eins og gömul tugga í
eyrum margra. Ekki er víst að allir átti
sig á því hve miklu máli það skiptir fyrir
þjóðarbúið að sem allra flestir tileinki
sér hollari lífsstíl. Í Bandaríkjum Norður- Ameríku má áætla að 9,1% (1998)
af útgjöldum til heilbrigðismála séu
vegna offitu. Ætla má að um lægra hlutfall sé að ræða hérlendis, að minnsta
kosti enn um sinn. Í bókinni Holdafar
eftir Tinnu Laufeyju Ásgeirsdóttur sem
kom út árið 2007 er tilraun gerð til þess
að meta ytri heilbrigðiskostnað vegna
offitu hérlendis. Kemst höfundur að
þeirri niðurstöðu að við hverja aukingu
á meðallíkamsþyngdarstuðli (kg/m2) Íslendinga um eitt stig mun árlegur ytri
heilbrigðiskostnaður á Íslandi hækka
um tæpa tvo milljarða. Setur höfundur
fyrirvara við þessar tölur þar sem töluverður breytileiki var á niðurstöðum
miðað við forsendur, en tölurnar hlaupa
þó á milljörðum. Á síðastliðnum áratugum hefur meðalþyngd Íslendinga aukist
umtalsvert.
Aukin trefjaneysla hjálpar
Áhugavert er að velta þessum tölum fyrir sér þar sem eitt stig líkamsþyngdarstuðuls jafngildir einungis um 2-3 kg
fyrir meðaleinstakling sem er yfir kjörþyngd. Árið 2001 var gerð úttekt á niðurstöðum 22 rannsókna á áhrifum trefja
á þyngdartap (án þess að orkuskerðing
væri áætluð). Eftir að hafa tekið niðurstöður allra rannsóknanna saman áætluðu höfundar að um 14 g viðbót við
daglega inntöku fæðutrefja myndi leiða
til 10% minnkunar á orkuinntöku og
1,9 kg þyngdartaps á 3,8 mánaða tímabili. Trefjaneysla Íslendinga er almennt
mjög lág eða tæplega 17 grömm á dag
að meðaltali meðal fullorðinna einstaklinga en ráðlögð trefjaneysla er 25-35
grömm á dag. Með því að leika sér að
tölum mætti því áætla að unnt væri að
spara árlega að minnsta kosti einn milljarð á ári í heilbrigðiskerfinu með því að
tryggja að þjóðin fylgdi ráðleggingum
um trefjaneyslu. Trefjar fást aðallega úr
heilkorni, grænmeti og ávöxtum þannig
að ætla má að ávinningurinn yrði margfaldur kæmu trefjarnar úr þessum afurðum. Eins og sjá má á mynd 1 er grænmetisneysla íslenskra barna um eða innan við 30% af því sem ráðlagt er. Neysla
ávaxta er ívið meiri en þó einungis um
helmingur af því sem ráðleggingar segja
til um. Trefjaneysla íslenskra barna er
eins og fullorðinna Íslendinga mjög lág
vegna lítillar neyslu ávaxta, grænmetis
og heilkorns.

Ingibjörg Gunnarsdóttir.

Mynd 1. Grænmetisneysla íslenskra barna og unglinga Rannsóknir Rannsóknastofu í
næringarfræði 2000-2008

Hvað kostar það að fá Íslendinga til
þess að borða hollari mat?
Hvernig á að fara að?
Er hagkvæmt að leggja út í kostnað
til þess að tryggja börnum
þessa lands aðgang að hollum mat?

Síðastliðin 10 ár hafa vísindamenn og
heilbrigðisstarfsfólk kannað árangur af
íhlutunaraðgerðum sem miða að því að
lækka tíðni ofþyngdar og bæta almenna
heilsu með bættu mataræði og aukinni
hreyfingu. Árangur hefur í flestum tilfellum verið mjög góður. Hérlendis hef-

ur verið mikil gróska í slíkum rannsóknum, þar sem árangur af íhlutunum hefur verið kannaður á ýmsum aldurshópum. Sem dæmi má nefna nýlega íhlutun
meðal 7-9 ára barna á Íslandi á vegum
Rannsóknastofu í næringarfræði og
Rannsóknastofu í íþróttafræði. Í þeirri
íhlutun tókst að auka grænmetis og
ávaxtaneyslu um að minnsta kosti 30%
með aukinni meðvitund og fræðslu sem
beint var til barna, foreldra og grunnskólakennara. Mjög áhugavert væri að
reikna út hagkvæmni þess að innleiða
slíka íhlutun á landsvísu.
Því miður hefur hagkvæmni íhlutana
á sviði næringar og hreyfingar mjög
sjaldan verið metin.Í þessu samhengi er
rétt að geta þess að hagkvæmni af lyfjameðferð er iðulega metin í lyfjarannsóknum. Oftar en ekki er verið að með-

höndla með lyfjum einkenni eða sjúkdóma sem hefði mátt koma í veg fyrir
með hollu mataræði og hreyfingu.
Skortur á hagkvæmnisgreiningum lífsstílsíhlutana gæti átt sinn þátt í því að
ekki hefur ennþá tekist að innleiða einfaldar aðgerðir sem miða að því að bæta
heilsu fólks með bættu mataræði og
aukinni hreyfingu. Lyfjameðferð er sett
framar þegar kemur að því að forgangsraða fjármunum til heilbrigðisþjónustu.
Þær greiningar sem þó hafa verið gerðar
benda eindregið til þess að lífsstílsíhlutanir séu mjög þjóðhagslega hagkvæmar.
Kallað er eftir frekari greiningum á
þessu sviði hérlendis, en í dag eru gögn
á sviði heilsuhagfræði takmörkuð.
Höfundur er dr. Ingibjörg Gunnarsdóttir dósent
við Háskóla Íslands.

Brynhildur Briem

Hvað veldur langlífi matreiðslubóka
Helgu Sigurðardóttur?
Nýlega er komin út í fimmta sinn
bókin Matur og drykkur, stærsta bók
Helgu Sigurðardóttur, sem stundum
hefur verið kölluð matmóðir þjóðarinnar. Bókin var fyrst gefin út árið
1947 og er sú matreiðslubók sem
kemst næst því að vera nefnd matarbiblía Íslendinga.
Helga Sigurðardóttir var afkastamikill matreiðslubókahöfundur, eftir hana
liggja 18 rit auk þess sem hún skrifaði í
blöð og hélt erindi í útvarpi. Jafnframt
ritstörfum átti Helga stóran þátt í að
Hússtjórnarkennaraskóli Íslands var
stofnaður og var hún skólastjóri þess
skóla frá stofnun hans árið 1942 til
1961 er hún lét af störfum vegna veikinda. Helga Sigurðardóttir lést árið
1962 aðeins 58 ára að aldri.
Vel unnar bækur
Helstu einkenni góðra matreiðslubóka
eru aðgengileg uppsetning uppskrifta,
að uppskriftir hafi verið prófaðar, að
hráefnin sem fara eiga í réttinn séu öll
fáanleg og að það sem verið er að matreiða sé bragðgott. Allt þetta einkennir
bækur Helgu Sigurðardóttur. Uppskriftirnar eru alltaf settar upp á þann hátt að
hráefnin, sem notuð eru í uppskriftina
eru talin upp í þeirri röð sem þau eiga
að fara út í réttinn. Þetta er aðferð sem
allir þeir sem senda frá sér uppskriftir
ættu að tileinka sér. Helgu gafst tækifæri
til að láta nemendur sína margprófa
uppskriftirnar áður en hún birti þær á
prenti. Þannig var hægt að sníða af
helstu hnökra og aðlaga þær að íslenskum aðstæðum og hráefnum sem fáanleg
voru hér á landi. Auk þess að maturinn
væri bragðgóður lagði Helga mikla
áherslu á að hann væri smekklega framborinn
Skynsemin ræður
Í ritum sínum hvetur Helga til nýtingar
innlendra hráefna og bendir á ýmsar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rit Helgu Sigurðardóttur og
útgáfuár (fyrsta útgáfa)
Bökun í heimahúsum, 1930
150 jurtaréttir, 1932
Lærið að matbúa, 1934
Kaldir réttir og smurt brauð, 1933
160 fiskréttir, 1939
Tækifærisréttir, 1936
Grænmetisréttir, 1937
30 rækjuréttir, 1937
Grænmeti og ber allt árið, 1940
Íslenskar kartöflur, 1940
Hrossakjöt, 1940
Heimilisalmanak, 1942
Matur og drykkur, 1947
Fryst grænmeti, 1952
Ostaréttir, 1952
Jólagóðgæti, 1956
Hráir grænmetisréttir, 1957
90 ostaréttir, 1961

útvarpi, lét nemendur sína útbúa útvarpsþætti og stóð fyrir stórum matarsýningum í Reykjavík. Auk þess voru
bækur hennar notaðar sem kennslubækur.

Nokkrar bækur Helgu Sigurðardóttur.

nýstárlegar leiðir til þess. Í fyrstu bókinni Bökun í heimahúsum eru til dæmis
nokkrar uppskriftir þar sem kartöflur
eru notaðar í brauð og í Grænmeti og ber
allt árið leggur hún áherslu á rétti úr íslenskum jurtum svo sem skarfakáli,
njóla og fjallagrösum. Hagsýnin gleymist heldur ekki, í Jólagóðgæti bendir hún
á að húsmæður geti sparað mikið fé með
því að búa til jólagóðgæti sjálfar því það
sé dýrt að kaupa slíkan varning í verslunum.

Hæfileg blanda af þjóðlegum réttum
og framandi réttum
Í bókum Helgu Sigurðardóttur er sérstök áhersla lögð á þjóðlega rétti en
jafnframt eru kynntir nýir og framandi
réttir. Helga fylgdist vel með nýjungum
enda fór hún margoft utan og kynnti sér
það sem hæst bar í þeim fræðum meðal
grannþjóða og fyrir vestan haf.
Bókunum fylgt eftir
Segja má að Helga Sigurðardóttir hafi
verið óþreytandi við að fylgja efni bóka
sinna eftir. Hún skrifaði greinar, talaði í

Titlar bókanna
Titill bókarinnar Grænmeti og ber allt
árið þykir nokkuð skondinn og hefur
vakið kátínu. Ekki er vitað hvort Helgu
hafi mislíkað það, en í seinni útgáfum
heitir sú bók Grænmeti og ber en síðari
hluta titilsins er sleppt.
Hin mikla fjölbreytni í ritum Helgu
ber vott um að hún hafi verið afar víðsýn, hugmyndarík og fljót að átta sig á
aðstæðum og finna nýjar leiðir eftir því
sem ástandið í þjóðfélaginu breyttist.
Allir þeir þættir sem hér hafa verið taldir
eiga sinn þátt í að bækur Helgu Sigurðardóttur lifa enn, einkum þó sú stærsta
Matur og drykkur.
Höfundur er matvæla- og næringarfræðingur og
kenndi lengi við heimilisfræðideild Kennaraháskóla Íslands.
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Þorgils Völundarson

Hugmyndaráðuneytið „með öðrum“

Hugmyndaráðuneytið með Matvælaog næringarfræðafélagi Íslands
Stoðir íslensks efnahagslífs eru einhæfar.
Eins og sést á meðfylgjandi línuriti var
útflutningsverðmæti sjávarafurða og
iðnaðarvara milli 89% og 95% af heildarverðmætinu á árabilinu 1999 - 2008
samkvæmt tölum frá Hagstofu. Hlutfall
áls í útflutningsverðmæti iðnaðarvara
hefur verið frá 52% og upp í 74%. Af
þessu má sjá að efnahagurinn er mjög
viðkvæmur fyrir sveiflum á þessum
mörkuðum en jafnframt að öll verðmætaaukning skiptir miklu máli fyrir
þjóðarbúið. Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands er augljóslega nátengt
helstu lífæð íslensks samfélags enda er
Matvæladagurinn í ár tileinkaður matvælaiðnaði og gjaldeyrissköpun og veitir
ekki af.
Nýsköpun er mikilvæg fyrir öll fyrirtæki hvort sem þau eru í frumbernsku
sinni eða hafa verið á markaði í áratugi.
Markaðir eiga til að breytast skyndilega
og við það geta fyrirtæki orðið fyrir
miklu tjóni og endað í gjaldþroti ef þau
geta ekki brugðist við breytingum. En
breytingum fylgja líka tækifæri ef betur
er að gáð. Þegar efnahagshrunið dundi
yfir breyttist rekstrarumhverfi fyrirtækja
á Íslandi á svipstundu. Mörg fyrirtæki
eru illa stödd og margir eru að bíða eftir
lausnum frá stjórnvöldum. Ef vandamálið er myndgert með tilvísun til þjóðarskútunnar margnefndu má segja að
hún hafi fengið á sig brotsjó. Seglin eru
rifin, skútan full af sjó og stjórnvöld eru
í óðaönn að reyna ausa vatninu út fyrir

Vöruútflutningsverðmæti
Hagstofuflokkun

500,000
Alls

450,000

Útflutningsverðmæti í milljónum króna

Í janúar var haldinn stofnfundur fyrir
grasrótarsamtök sem kalla sig Hugmyndaráðuneytið. Ástæðan fyrir
stofnun ráðuneytisins var að í glundroðanum og stefnuleysinu sem ríkti í
samfélaginu eftir efnahagshrunið
spruttu upp á netinu ýmsar hugmyndir og verkefni til að bæta samfélagið
en mörg þeirra urðu fljótt að engu.
Því ákvað Guðjón Már Guðjónsson,
sem hefur mestan hluta ævi sinnar
verið í frumkvöðlageiranum, að prófa
nýja aðferð og stofna grasrótarsamtök
fólks sem vill hittast og ræða mikilvæg
verkefni til uppbyggingar fjölbreyttara atvinnulífi. Síðan snemma í janúar
hefur fjölbreyttur hópur fólks hist
einu sinni í viku og leyst margvísleg
vandamál á skapandi og skemmtilegan máta. Fundirnir eru öllum opnir
og er hægt að skoða dagskrána á
www.hugmyndaraduneytid.is.
Stefna Hugmyndaráðuneytisins er
að efla frumkvæði og nýsköpun með því
að greina vandamál, leita lausna og
tengja saman fólk og fyrirtæki sem geta
stutt hvert annað. Í því skyni heldur félagið vikulega fundi þar sem tekin eru
fyrir ákveðin málefni. Til að stjórna
fundunum er kallað til sérfræðinga sem
geta haldið framsögu og/eða stjórnað
umræðum t.d. með aðstoð umræðuráðs
sem þeir velja sjálfir eða er valið á fundunum. Í lok fundar getur fólk svo talað
saman og myndað ný tengsl sem erfitt
gæti verið annars að koma á. Hugmyndaráðuneytið hefur einnig skipað
vinnuhópa og unnið með öðrum að
mikilvægum verkefnum sem stuðla að
ofangreindum markmiðum. Hugmyndaráðuneytið leggur mikla áherslu á
að vera óháð hagsmunum en vill vinna
með öllum sem geta skilið hagsmunaskóna sína eftir við dyrnar og rætt málefnin á uppbyggilegan og jákvæðan
hátt.
Í ljóðinu Fákar segir höfundurinn
Einar Benediktsson: „Maðurinn einn er
ei nema hálfur, með öðrum er hann
meiri en hann sjálfur“. Hugmyndaráðuneytið mun í vetur halda fundi sem
nefnast „með öðrum“ þar sem tilgangurinn er að leiða saman einstaklinga,
fyrirtæki, stofnanir og hópa sem eru að
sinna svipuðum málum en hver í sínu
horni. Tilgangurinn er að reyna að nýta
kraft samvinnunnar til að styðja betur
við mikilvæg málefni.
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Þorgils Völundarson.
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Myndin sýnir útflutningsverðmæti helstu vöruflokka (heilar línur) og mikilvægra undirflokka (brotalínur) á tíu ára tímabili. Tölurnar eru fengnar af vefsvæði Hagstofu Íslands og
er notast við flokkun Hagstofunnar í vöruflokka.

borðstokkinn til að halda henni á floti.
Það er því mikilvægara en nokkurn tíma
fyrr að allir sem geta leggi hendur á árar
og byrji að róa, því einungis þannig
komumst við að landi.
Eftir átta mánaða róður hefur Hug-

myndaráðuneytið meðal annars skilað
inn greinargerð til lagabreytinga varðandi umhverfi frumkvöðlafyrirtækja
sem tekið verður fyrir á haustþingi. Sent
var bréf um hlutverk Íslands í þróun
sjálfbærs heims sem lesið var á G20
fundinum í apríl í London. Rætt var við
fjölskyldur í landinu um framtíðarsýn
og gildismat, 50 sjálfboðaliðar komu að
verkinu, yfir 1000 manns tóku þátt og
verða niðurstöður birtar í haust. Stofnaður var vinnuhópur til að halda ráðstefnu 6. október undir merkjum TEDx
(www.tedxreykjavik.com) með íslenskum fyrirlesurum sem eru að gera merkilega hluti en eru ekki endilega þjóðþekktir einstaklingar. Þetta eru bara
nokkur dæmi um starf Hugmyndaráðuneytisins og við erum rétt að byrja.
Hugmyndaráðuneytið býður því
fram aðstoð sína við að finna leiðir til að
bæta aðstæður fyrirtækja, þeirra á meðal
fyrirtækja í matvælaiðnaði, auka fjölbreytni atvinnuvegarins og auka gjaldeyristekjur. Tölum saman, vinnum
saman, náum árangri saman!
Þorgils Völundarson
sjálfboðaliði í Hugmyndaráðuneytinu
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Ari Þorsteinsson

Svæðisbundin
matvæli og
gjaldeyrissköpun

Matargerð með ástúð og virðingu
Krúska er matstofa og verslun þar sem þú getur snætt

heitan rétt dagsins eða dýrindis súpu. Einnig í boði ljúffeng
salöt, grænmetis- og kjúklingaréttir til að taka með
heim og/eða í vinnuna. Verið velkomin!
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aðila. Hér er ætlunin að lýsa þremur af
Eftirspurn eftir svæðis- og staðbundnþeim.
um matvörum og matarminjagripum
hefur aukist mikið undanfarin ár.
Krásir – matur úr héraði
Aukningin er fyrst og fremst hjá
Krásir - Matur úr héraði er fræðslu- og
ferðamönnum sem óska eftir vörum
þróunarverkefni í heimavinnslu matvæla
sem hafa tengingu við matvæli,
sem Impra á Nýsköpunarmiðstöð Ísósnortna náttúru og menningu. Við
lands og Ferðamálastofa efndu til með
þekkjum það sjálf sem ferðamenn að
styrk frá Iðnaðarráðuneytinu árið 2008.
við viljum taka með okkur minningar
HILTON umhverfTilgangur verkefnisins er að styrkja þróí formi matvæla eða upplifa
Hótel
un í svæðisbundinni matargerð og efla
ið sem við erum að heimsækja með
LAUGARDALUR
ferðaþjónustu með því að framleiða og
bragðskyninu
til jafns við sjón og
selja matvörur sem byggja á hráefni,
heyrn.
sögu og þekkingu á ákveðnum svæðum.
Impra á Nýsköpunarmiðstöð er
• Sími: 557-5880 • www.kruska.is
KRÚSKA •í Suðurlandsbraut
12 • 105
Ennfremur
er markmiðið að auka samþáttakandi
nokkrum verkefnum
semReykjavík

Velkomin í Krúsku
Suðurlandsbraut 12
Krúska er
matstofa og verslun

tengjast svæðisbundnum matvælum og
þá í samstarfi við innlenda og erlenda

starf milli fyrirtækja í ferðaþjónustu og
lítilla fyrirtækja sem framleiða matvörur

VIÐ ELDUM FYRIR ÞIG
G E R I R L Í F I Ð L É T TA R A

Opið mánudaga til föstudaga frá 11.00 til 20.00 og laugardaga
frá 11.00 til 15.00 (Sunnudagar eru hvíldardagar)
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Lúruveiði á Hornafirði.

og auðvelda þeim sameiginlega markaðssetningu á svæðinu. Stuðningur felst
í fjárhagslegum stuðningi, námskeiðahaldi og handleiðslu.
Haldið var námskeið á Hólum í
Hjaltadal þar sem þátttakendur í verkefninu fengu fræðslu um hugmyndavinnu, þróun, vinnslu og meðferð matvæla. Námskeiðið á Hólum sátu um 20
manns sem nú vinna að því að þróa
matartengdar söluvörur. Verkefnisstyrkjum var úthlutað fyrr á árinu og
stefnt er að nýrri úthlutun haustið
2009.
Freistandi ferðaminjar
(Nordic Delight)
Freistandi ferðaminjar er norrænt samstarfsverkefni milli Noregs, Íslands,
Færeyja og Grænlands sem hefur fengið
stuðning frá Norrænu nýsköpunarmiðEitt dæmi um matarminjagrip er þurrkuð hornfirsk lúra.

www.kjotpol.is

Heill heimur af pylsum!
Kjötpól framleiðir gæðapylur og skinkur án allra auka- og fylliefna og án MSG.
Framleiddar eftir uppskriftum frá öllum heimshornum.
Sölustaðir: Falkon Traffic, Akureyri • Júbí, Reykjanesbæ • Kaupmaðurinn á horninu, Síðumúla 29
Kjöthöllin, Háaleitisbraut • Kjöthöllin, Skipholti • Kjötkompaníið, Dalshrauni • Melabúðin, Þín verslun
Mini Market, Drafnarfelli 14 • Mini Market, Reykjanesbæ • Verslunin Albina, Patreksfirði
Verslunin Smáalind, Patreksfirði • Verslunin Virkið, Snæfellbæ • Vesturkaup, Tálknafirði

Íslensk framleiðsla úr íslensku hráefni

stöðinni og NORA Norrænu Atlantsnefndinni. Þátttakendur í verkefninu
fyrir Íslands hönd eru Impra á Nýsköpunarmiðstöð, Matís ohf., klasinn Ríki
Vatnajökuls ehf. og Menningarmiðstöð
Hornafjarðar.
Í mörgum löndum Evrópu upplifa
ferðamenn að verslanir hafi á boðstólum
breitt og spennandi úrval matvöru sem
er einkennandi fyrir viðkomandi land
eða svæði, fallega innpakkaða í umbúðir
sem eru hannaðar með það fyrir augum
að þola flutning í ferðatösku. Hér í
norðri er mikill skortur á þannig minjagripum. Markmiðið með verkefninu er
að ýta undir framleiðslu á spennandi
norrænum svæðisbundnum minjagripum sem tengjast mat, náttúru og menningu. Sögunni á bak við vöruna ásamt
umbúðum og hönnun er ætlað að vekja
hrifningu kaupenda en stolt og fjárhagslegan ávinning hjá framleiðendum.
Matarminjagripurinn Hert lúra
Eitt dæmi um matarminjagrip er þurrkuð hornfirsk lúra, minjagripurinn var
þróaður í samvinnu Gísla Karls Ágústssonar veiðimanns, Matís ohf., Impru á
Nýsköpunarmiðstöð og Menningarmiðstöðvar Hornafjarðar.
Lúra er heiti á skarkola sem veiðist í
Hornafirði. Þar veiðist hún í hálfsöltu
vatni á mótum jökulfljótsins og úthafsins. Aldahefð er fyrir lúruveiðum og
verkun á svæðinu og hefur þekkingin
borist kynslóða á milli fram á okkar dag.
Veiðar og vinnsla fara fram á svipaðan
hátt og fyrr á öldum en þó nýta menn
sér vélbáta í dag í stað árabáta. Lúran er
veidd í net sem dregin eru í straumálum
í firðinum. Þá er talað um að draga fyrir
eða fara í ál.
Nýveidd lúra er gjarnan soðin eða
steikt og þykir hún afbragðs matur.
Lúra var hins vegar geymd til vetrarins
með því að þurrka hana. Sú hefð hefur
viðhaldist. Við þurrkun er lúran breidd
út til þerris. Fyrst er hún þurrkuð með

dökka borðið upp. Þegar það er orðið
þurrt er lúrunni snúið við og hvíta
borðið látið þorna. Þegar roðið er orðið
þurrt og komið skel á bæði borð er hún
dregin upp á bönd og hengd á rár eða í
hjall og látin hanga þar til hún var að
fullu þurr.
Hornfirðingum er mikið í mun að
varðveita þær hefðir sem skapast hafa
við veiðar og vinnslu á lúru í gegnum
árhundruðin. Það er þó ein fjölskylda
öðrum fremur sem hefur lagt á sig
ómælda vinnu og fyrirhöfn við að varðveita og miðla þekkingunni til komandi
kynslóða en það eru Ágúst Þorbjörnsson
og strákarnir hans. Það hafa þeir gert
með því að bjóða ungum Hornfirðingum að taka þátt í veiðiferðunum. Eins
hafa þeir fært Hornfirðingum nýveidda
og herta lúru. Hert lúra hefur allt sem
prýðir góðan matarminjagrip en það er
glæsilegar hannaðar umbúðir, fer vel í
ferðatösku, hefur langt geymsluþol,
miðlar sögu og menningu og síðast en
ekki síst lúran er hreint sælgæti.
Ari Þorsteinsson er verkefnastjóri Impru
á Nýsköpunarniðstöð.
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Hermann Ottósson

Útflutningur matvæla frá Íslandi
Ekki eru fyrirsjáanlegar miklar breytingar á samsetningu gjaldeyristekna
af viðskiptum við útlönd á þessu ári
miðað við árið 2008. Gjaldeyristekjur
af útflutningi matvæla nema um 27%
af heildarútflutningstekjunum og
þaraf er hlutur sjávarafurða um 26%
og landbúnaðarafurða rétt um 1%.
Það eru engin ný sannindi að útflutningur matvæla frá Íslandi er að
stærstum hluta sjávarafurðir og hefur
útflutningur þeirra verið nokkuð jafn
síðustu ár. Það hafa reyndar orðið sveiflur í magni innan tegunda eins og eðlilegt er þegar um auðlind eins og hafið
er um að ræða.
Heildarverðmætið hefur verið á bilinu 100 til 120 milljarðar síðustu ár,
með þeirri undantekningu þó að 2008
var verðmæti útfluttra sjávarafurða um
170 milljarðar. Sú mikla hækkun skýrist
að mestu af falli krónunnar (tafla 1.
Heimild: Hagstofan). Ef hinsvegar útflutningsframleiðsla sjávarafurða er
skoðuð á föstu verðlagi þá kemur í ljós
að verðmætið hefur minnkað lítillega á
síðustu 4 árum (tafla 2. Heimild: Hagstofan). Ef skoðaður er útflutningur á
landbúnaðarvörum kemur í ljós að
heildarútflutningurinn hefur verið um 4
milljarða króna á ári undanfarin ár.
Vaxandi útflutningur á silungi er að
skila um 1 milljarði króna í þjóðarbúið
og útflutningur sauðfjárafurða svipaðri
upphæð. Þá hefur útflutningur mjólkurafurða einnig aukist og má þakka það
vinsældum skyrs. Þá er ástæða til að
minnast á útflutning á neysluvatni á
flöskum sem vex hröðum skrefum og að
fyrirtæki hafa verið að ná ákveðnum árangri í útflutningi á sælgæti.
Ef útflutningur er skoðaður er ljóst

Tafla 1.
Mynd frá Sjávarútvegssýningunni í Brussel 2009.

Tafla 2.

2003
2004
2005
2006
2007

EES

Önnur Evrópulönd

Bandaríkin

Japan

Önnur lönd

73.101
82.870
78.506
88.229
90.994

3.762
2.774
3.660
5.007
5.937

11.067
11.627
8.467
9.388
7.993

5.393
5.398
5.379
4.157
4.072

6.453
7.283
6.602
9.047
8.327

Tafla 3 (í milljónum króna)

að EES er okkar helsti viðskiptaaðili og
útflutningur þangað hefur vaxið jafnt og
þétt síðustu ár. Þar á eftir koma Banda-

ríkin og síðan Japan en þar hefur gengi
dollars og jens gagnvart krónu haft áhrif
á markaðssókn síðustu ár. Þau lönd sem

Hermann Ottósson er forstöðumaður
fræðslu og ráðgjafarsviðs hjá Útflutningsráði Íslands.

kaupa mest af okkur eru Bretland,
Þýskaland, Holland og Danmörk (tafla
3. Heimild: Hagstofan).

Tækifæri okkar Íslendinga í aukinni
matvælaframleiðslu liggja líklegast í
stöðugri og öflugri vöruþróun, markaðssetningu og sölu á vörum sem koma frá
sjávarútvegi og landbúnaði. Þessi vinna
þarf að taka mið af góðum og öruggum
markaðsupplýsingum um þróun og
þarfir markaðarins og síðan markvissri
markaðssókn fyrir nýjar vörur. Einnig
gæti hugsanleg innganga í Evrópusambandið falið í sér ný tækifæri sem byggja
á frekari vinnu og áherslu á vottun á
vörum okkar bæði í landbúnaði og sjávarútvegi. Því skal einnig haldið til haga
að við hugsanlega inngöngu í ESB
hverfa tollar á unnum matvælum í viðskiptum innan bandalagsins. Þessir tollar eru í dag yfirleitt á bilinu 3-10% á
sjávarafurðum og í örfáum tilfellum
hærri, mismunandi eftir tegundum og
vörum. Hvað landbúnaðarafurðir varðar
er yfirleitt magntollur á vörunni þ.e.
EUR/kg og jafnvel aukatollur ef varan
inniheldur mjólkurprótein, kakó, sykur
og svo framvegis.
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Þór Gunnarsson

Kræklingarækt

- ný framleiðslugrein við Ísland
Í vor hófst framleiðsla á ræktuðum
krækling í Eyjafirði og má þar með
segja að greinin sé komin af tilraunastigi sem hefur staðið frá því um aldamótin síðustu. Tilraunir með línurækt hófust á nokkrum stöðum um
þetta leyti og voru Hríseyingar fyrstir
til að komast formlega af stað.

Í Kanada hefur þessi grein náð að
blómstra á undanförnum árum, sérstaklega upp úr hruni þorskstofnsins við
austurströndina. Reynslan þaðan sýnir
að það tekur að jafnaði 10-15 ár að
komast af tilraunastigi í fullmótað framleiðslufyrirtæki í kræklingarækt. Mjög
lítið virðist vera hægt að gera til að stytta

þennan feril því hver og einn ræktandi
verður að læra á umhverfisaðstæður þar
sem tilraunin fer fram.
Skelfiskrækt er allstaðar í heiminum
undir ströngu eftirliti opinberra aðila
vegna þess hversu áhættusöm afurðin er.
Þessi áhætta endurspeglast af náttúrulegum eiginleikum skelfisks sem síar
smáar agnir og þörunga úr sjónum sér
til lífsviðurværis. Neysluvenjur spila
einnig stóran þátt í áhættu skelfisks, en
hráneysla afurðarinnar er algeng á
mörgum tegundum hans, það á þó ekki
við um krækling en algengast er að hann
sé soðinn fyrir neyslu. Skelfiskurinn
endurspeglar því umhverfisaðastæður
sínar mjög vel og er kræklingur að jafnaði notaður til að leggja mat á mengun.
Skelfiskrækt er yfirleitt stunduð á
strandsvæðum, sem hjá þétttbýlum
löndum geta verið mjög menguð af örverum og þungmálmum. Hér við land
hafa þau ræktunarsvæði, sem tekin hafa
verið til skoðunar, reynst vera að mestu
laus við saurmengun og þungmálma.
Opinbert eftirlit felst m.a. í forkönnun á ræktunarsvæðum, svokölluð heilnæmiskönnun, en ræktunarsvæðin verða
að standast kröfur um mengun vegna
örvera og þungmálma áður en heimilt
er að hefja ræktun á staðnum.
Matvælastofnun (MAST) hefur heilnæmiskannað átta kræklingaræktarsvæði
og fjögur ný svæði eru í heilnæmiskönnun. Flest svæðin eru á Vesturlandi og
Vestfjörðum, en hins vegar eru tilraunir
með kræklingarækt í gangi á ýmsum
stöðum við landið þar sem verið er að
forkanna hvort kræklingarækt sé möguleg.
Á undanförnum árum hefur MAST
ásamt Hafrannsóknastofnun og Matís
fylgst með heilnæmisþáttum og eru
meginniðurstöður þær að strandsvæði
við Ísland hafa litla sem enga örverumengun þrátt fyrir að óhreinsað skolp
sé losað í sjó fram í flestum þéttbýliskjörnum. Megináhættan liggur hins
vegar í tilvist eiturþörunga, en af þúsundum þörungategunda í sjó eru nokkrar sem geta orsakað eitrun í skelfiski.

Skelfiskrækt er allstaðar undir ströngu eftirliti opinberra aðila.

Eitrið hefur engin áhrif á skelina en hún
verður hættuleg til neyslu og getur valdið alvarlegum sjúkdómseinkennum og
dauðsföllum. Eiturþörunga verður einkum vart yfir sumartímann eða eins og
segir í gömlum alþýðuvísum, að menn
skyldu ekki tína skel í r- lausum mánuðum. Þrjár gerðir eiturþörunga hafa
fundist hér við Ísland og þar af tvær sem
eru eiturmyndandi.
Matvælastofnun ásamt Hafró hefur
fylgst með þrem svæðum síðan 2006;
Hvalfirði, Breiðafirði og Eyjafirði. Eiturþörungar hafa reynst vera viðvarandi
yfir sumartímann í Hvalfirði og Eyjafirði en Breiðafjörður hefur verið laus
við eiturþörunga nema í sumar, en þá
greindist verulegt magn þörunga í firðinum.
Hvert ræktunarsvæði hefur sín séreinkenni hvað þetta varðar og ekki er
nokkur möguleiki að spá fyrir um hvaða
þörungar koma upp, hversu lengi þeir
eru á svæðinu eða samsetningu mismunandi þörunga. Eitt er þó ljóst að
menn verða að gera ráð fyrir að ekki sé
hægt að uppskera krækling frá júní fram
í ágúst/september og í sumum tilfellum
finnast eiturþörungar langt fram á haust

og er þá hætta á að kræklingur sé eitraður stóran hluta vetrarins.
Megnið af kræklingaframleiðslu í
Kanada og Írlandi fer lifandi á markað,
en eitthvað er þó um að hann sé seldur
sem reyktur, soðinn, frystur í sósum o.
s.frv. Það er því ljóst að markaðssetning
og vöruþróun er næsta áskorun kræklingaframleiðslunnar á Íslandi.
Í Kanada jókst framleiðsla kræklings
frá 1992 úr 4,5 þúsund tonnum í 18
þúsund tonn árið 2000, þannig að ef vel
er að málum staðið þá eru vaxtarmöguleikar þessarar greinar miklir. Megnið af
framleiðslu þeirra fer á Bandaríkjamarkað og á heimamarkað, en hann hefur
vaxið hröðum skrefum samhliða aukinni framleiðslu.
Ekki er gott segja á þessari stundu
hvort greinin eigi sér framtíð hér, en
náttúrulegar aðstæður eru vissulega góðar og þar stöndum við flestum framar
vegna lítillar mengunar. Á hinn bóginn
ræðst framtíðin af samkeppnishæfni íslensks kræklings annars vegar í verði og
hinsvegar gæðum framleiðslunnar.
Höfundur er lífeðlisfræðingur hjá Matvælastofnun.

www.mni.is enn betri

Framleiðum íslenskt bygg
og hveiti til manneldis
Erum tilnefnd til Fjöreggs 2009
í tilefni af Matvæladeginum

Á vefsíðu 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.
Allar helstu upplýsingar um félagið
eru þarna ásamt fundargerðum og fyrir

Á matvæladegi MNÍ 15. október verður
opnuð endurbætt vefsíða með nýtt útlit.

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.
Loks er að finna reikniforrit til þess
að reikna út líkamsþyngdarstuðul BMI
auk áhugaverðra upplýsinga sem birtast
með niðurstöðunni.
Velkomin á www.mni.is
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Gott í matinn

Matargerðarlína frá MS fyrir alla sem elda
Gott í matinn er heildstæð matargerðarlína frá Mjólkursamsölunni
sem kom á markað í apríl 2009. Línan samanstendur af 13 vörum, bæði
vörur sem neytendur þekkja vel eins
og t.d matreiðslurjómi og rjómaostur
og einnig spennandi nýjungar á borð
við gríska jógúrt sem hefur fengið
frábærar viðtökur.
Að sögn Ernu Erlendsdóttur verkefnastjóra hjá MS er um að ræða gæðavörur sem eru þægilegar í notkun og
bæta matseldina. Á flestum umbúðunum er að finna uppskriftir og myndmerki sem gefa hugmyndir um noktunarmöguleika.
Samtímis markaðssetningunni var
opnaður nýr vefur www.gottimatinn.is

með fjölda girnilegra uppskrifta sem
hægt er að fá sendar til sín með smssmáskilaboðum. Á vefsíðunni má einnig
nálgast upplýsingar um vörurnar og þar
getur fólk tekið bráðskemmtilegt persónuleikapróf til að finna út hvaða týpa
það er í eldhúsinu; ástríðukokkur, hamfarakokkur, vélrænn kokkur eða andlaus
kokkur! „Við hjá MS höfum fengið
fregnir af því að heilu saumaklúbbarnir
skemmti sér við það að taka persónuleikaprófið og ræða svo útkomuna á eftir. Síðast en ekki síst er hægt að skrá sig
í netklúbb Gott í matinn sem sendir frá
sér nýjar og spennandi uppskriftir á
hálfs mánaðar fresti,“ segir Erna ennfremur.
Í kjölfar markaðssetningar á Gott í

Matargerðarlínan Gott í matinn hjá MS samstendur af þrettán vörutegundum.

Sægreifinn við Tryggvagötu með tilbúna sköturétti

Skata á pönnu og súrt rengi
Hjá Sægreifanum við Tryggvagötu
hefur nú í haust verið boðið upp á tilbúna sköturétti sem er algjör nýmæli.
Skatan hefur í gegnum tíðina verið
bara Þorláksmessumatur en Sægreifinn vildi brjóta þessa hefð upp og
byrjaði nú í september að afgreiða
skötuna á laugardögum.
„Fólk hefur verið rosalega ánægt með
þessa nýju hefð og það fyndna er að
margir gamlir karlar koma í skötuna
vegna þess að þá langar svo mikið í hana
en mega ekki elda hana heima út af lyktinni,“ segir Elísabet Jean Skúladóttir hjá
Sægreifanum.
Sægreifinn er bæði búð og veitingastaður. Á veitingastaðnum er hægt að fá
humarsúpu, grillspjót með fisk og einnig
hrefnukjöti. Á laugardögum er boðið
upp á skötu með öllu tilheyrandi í hádeginu en á þriðjudögum og fimmtudögum er á boðstólum siginn fiskur. „Í
búðinni sjálfri erum við með margar
tegundir af ferskum fiski. Við seljum
einnig siginn fisk, signa grásleppu, selspik, súrt hrefnurengi og svo má lengi
telja,“ útskýrir Elísabet sem segir Sægreifann kaupa fiskmeti af mörkuðum

hver og einn réttur sé á tilteknum degi
þannig að ef þig langar í íslenska kjötsúpu einn daginn þá veistu hvaða dag þú
getur fengið hana á Sægreifanum.

Gríska jógúrtin úr Gott í matinn línunni
hefur fengið frábærar viðtökur meðal neytenda en hún hentar vel í sósur, ofnbakaða
rétti, kaldar ídýfur og eftirrétti.

matinn línunni var einnig gefið út
glæsilegt tímarit með upplýsingum um
vörulínuna en þar eru fjölmargar girnilegar uppskriftir og góð ráð. „Þetta uppskriftatímarit var sent til allra landsmanna og voru viðtökurnar við því
hreint út sagt frábærar. Veit ég að margir bíða með eftirvæntingu eftir næsta
blaði en það mun koma út fyrir hátíðarnar og verður með efni sem tengist
jólunum,“ segir Erna sem bætir við að
ýmsar spennandi nýjungar muni sjá
dagsins ljós í Gott í matinn línunni á
næsta ári.
www.ms.is/gottimatinn

Sægreifinn við Tryggvagötu er vinsæll samkomustaður og miklu meira en bara fiskbúð og
veitingastaður.

og víðar en skötu og siginn fisk af frá
bátakörlum.
„Sægreifinn er svo miklu meira en
bara fiskbúð og veitingastaður,“ segir
Elísabet. „Hingað koma sömu gömlu
karlarnir dag eftir dag, ekki til þess að
borða eða kaupa fisk heldur til þess að
spjalla saman og þræta um pólitík. Það
er reyndar erfitt að þræta um pólitík
með Kjartan viðstaddan því hann er
frjálslyndur í húð og hár og vill ekkert
annað viðurkenna. Það er hreint og

beint yndislegur lærdómur fyrir starfsfólkið, sem er flest af yngri kynslóðinni,
að hlusta á þessa karla ræða saman.“
Elísabet segir skötu vera góðan matfisk, hvort sem hún sé kæst eða ekki.
„Það er rosalega gott að borða ferska
skötu, steikta á pönnu en það jafnast
ekkert á við að fá vel kæsta skötu með
hamsatólg og kartöflum. Við ætlum þó
að reyna að hafa góðan, íslenskan
mömmumat í vetur og vonumst til þess
að fólk geti gengið að því sem vísu að
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Fiskréttir

Pasta/núðlu réttir

Grænmetisréttir

Kjúklingsréttir

Súpur
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Gratineraður saltfiskur á
tómat-lauk mauki. Borinn
fram með hrísgjónum,
ólífum og gulrótum
Ferskt salat og ávöxtur

Grænmetispizza
Ostur,sósa, paprika,
ananas,sveppir,
hvítlaukur, svartur pipar.

Grænmetislasagne ásamt
fersku brakandi salati.
Borið fram með grófu
brauði.

Bökuð kjúklingabuff
með grænmeti og
sinnepsdressingu

Skyrbúst með fullt af
hressandi ávöxtum
ásamt grófu brauði

Ferskt salat og ávöxtur

Ávöxtur

Ferskt salat og ávöxtur

Ferskt salat og ávöxtur

43

Steiktur lax og soðið
grænmeti á couscous.
Borinn fram með kaldri
mangósósu og grófu brauði.
Ferskt salat og ávöxtur

Eggjanúðlur með kjúklingi,
hvítkáli, gulrótum ,
blaðlauk, hvílauk og chilli.

Soðnir Hvítlkálsbögglar,
fullir af grænmeti
á spínatsósu að
rússneskum sið.

Steiktir kjúklingabitar
með mangó og bökuðu
grænmeti.

Gulrótarsúpa
Timian, laukur, þykkt með
basmati grjónum.
Gróft bagettubrauð

44

Steiktur þorskur í kókosraspi
ásamt tómatsósu og soðnum
gulrótum, kartöflum og
brokkoli. Gróft brauð.
Ferskt salat og ávöxtur

Heitt heilhveitipasta á
pestósósu ásamt kjúkling,
selleríi, gulrótum og
paprikustrimlum.

Ofnsteikt brokkolibuff á
cous cous, engifer og
hvítlauk. Köld Dijon
dressing með lime.

Kjúklingur, beinlaus í
súrsætri sósu. Borinn fram
með hýðishrísgrjónum og
soðnu grænmeti.

Ferskt salat og ávöxtur

Ferskt salat og ávöxtur

Ferskt salat og ávöxtur

Paella
Borin fram með allskonar
sjávarfangi.

Amerísk samloka
með grænmeti, salati,
barbecuesósu og
kjúkling.

Austurlenskur pottréttur
með engifer, chilli og
hvítlauk.

Tandoori kjúklingur á
grænmetissalati
Borinn fram með
jógúrtsósu.

Gúllassúpa
Nautakjöt, tómatar,
svartur pipar, sveppir.
Nýbakað brauð.

Ferskt salat og ávöxtur

Ferskt salat og ávöxtur

Ferskt salat og ávöxtur

Ferskt salat og ávöxtur

VIKA
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Ferskt salat og ávöxtur

Ferskt salat og ávöxtur

Ferskt salat og ávöxtur

Ferskt salat og ávöxtur

Ferskt salat og ávöxtur

Myndin er af Eykoni Finni fyrrverandi starfsmanni BÉ sf, sem var lengi búinn að
hanga á horriminni áður en hann missti sig - og starfið.

Eldsneytið ræður afköstunum
Ávaxtabíllinn býður nú heitan mat í hádegi. Um er að ræða
léttan, hollan og skemmtilegan matseðil, sem er ekki síst sniðinn
að meðalstórum og litlum fyrirtækjum. Ef þið hafið áhyggjur af
því að taka á móti heitum mat og halda honum heitum – vegna
aðstöðuleysis – þá bjallið þið bara í okkur því það eru til lausnir
á því verkefni.

Lauksúpa
borin fram með ristuðu
ostabaguette.
Ferskt salat og ávöxtur

Við bjóðum ykkur að kynnast matnum okkar með 2 fyrir 1 tilboði
í eitt skipti. Þið veljið daginn og réttinn útfrá matseðlinum á
heimasíðu Ávaxtabílsins
og pantið tímanlega.

www.avaxtabillinn.is
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VSV humar í útrásarvíking
til Vesturheims

Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum
haslar sér nú völl á markaði í Quebec,
fylki frönskumælandi Kanadamanna,
með humarhala og selur undir merkjum VSV í gegnum kanadískt umboðsfyrirtæki. Eyjamenn eru þar með
að endurnýja kynni Quebecbúa við
þessa gæðavöru úr sjó við Ísland því
það voru einmitt þessir „frönsku“
Kanadamenn sem öðrum framar
gerðu íslenskan humar að útflutn-

ingsafurð á sínum tíma með því að
byrja að kaupa hann. Íslendingar
sjálfir höfðu fram að því tæpast litið á
humar sem mat, hvað þá söluvöru.
„Kanadamennirnir kaupa humarhala
en á Spáni og Ítalíu eru hins vegar
markaðir fyrir heilan humar. Kanadamarkaðurinn var mikilvægur en Íslendingar fóru samt að líta meira til Spánar
og slökuðu jafnframt á vöruvöndun
gagnvart Kanandamönnum. Það varð til

Seyðandi Saffran
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Í lok febrúar var tvöföld fæðing hjá
Oddi Smára Rafnssyni, þegar hann
eignaðist barn á sama tíma og veitingastaðurinn Saffran opnaði í Glæsibæ, en þar gegnir hann bæði hlutverki rekstrarstjóra og yfirmatreiðslumanns.
Vinsældir veitingastðarins hafa verið
miklar, enda matseðillinn bæði frumlegur og fjölbreyttur. „Þegar fyrst var rætt
við mig um að koma að stofnun staðar
með miðausturlensku þema vissi ég ekki
alveg hvað ég væri að fara að gera. Bakgrunnur minn er í franskri matargerðarlist þannig að ég þurfti að lesa mér mikið til. Í kjölfarið ákvað ég að leggja upp
með svokallaðri „fusion“ matreiðslu,
það er að segja að við tökum þessa indversku og persnesku matreiðslu og
blöndum henni saman við franska, íslenska og ítalska og úr þessu verður
skemmtileg útkoma. Ég legg mikla
áherslu á að við leikum okkur með hráefnið, förum út fyrir öll mörk og blöndum saman hráefni sem hefur ekki verið
blandað saman áður,“ segir Oddur
Smári sem leggur metnað í að framreiða
hollan og heilsusamlegan mat.
Þrátt fyrir bágt efnahagsástand hefur
verið meira en nóg að gera hjá Saffran.
„Eftirspurnin hefur verið svo mikil að
við afráðum að opna annan veitingastað
á Dalveginum í Kópavogi, og höfum nú
opnað veitingaþjónustu að auki,“ segir
Oddur Smári og bætir við að verðið sé
hagstætt og sambærilegt við marga
skyndibitastaði. „Við ákváðum að halda
verðinu lágu og selja frekar meira og
hafa gaman af þessu og það hefur gengið mjög vel.“
„Við lögðum upp með að skapa
svipaða stemmningu eins og þegar maður fer inn í fiskbúð,“ segir Oddur Smári.
„Þar er létt andrúmsloft, fólk að tala

Oddur Smári Rafnsson matreiðslumaður: Viljum að það sé gaman að koma til okkar.

saman, fisksalinn að kalla til kúnnans og
þess háttar. Það hefur tekist vel í Glæsibæ og við erum að vinna að því á Dalveginum líka. Við viljum að fólk sé

brosandi og það sé gaman að koma til
okkar.“
www.saffran.is

Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson, framkvæmdstjóri Vinnslustöðvarinnar í Vestmannaeyjum.

þess að íslensk markaðshlutdeild tapaðist vestra og humar frá Brasilíu og Kína
fyllti í skarðið sem sá íslenski skildi eftir
sig. Eftir sem áður litu kaupendur í
Quebec á íslenska humarhala sem lúxusvöru á borð við kavíar úr Kaspíahafi
og á þau markaðsmið ætlum við nú að
róa af krafti,“ segir Sigurgeir Brynjar
Kristgeirsson,
framkvæmdastjóri
Vinnslustöðvarinnar.
Sigurgeir Brynjar segir að tækifærin
séu út af fyrir sig óþrjótandi en fyrirtækin verði að hafa frið og stuðning til að
nýta þau. Einmitt í þeim efnum séu
hins vegar blikur á lofti.
„Við þurfum praktískar lausnir en
ekki pólitískar kreddur til vinstri eða
hægri til að skapa sem mest verðmæti úr
sjávarfangi. Makrílveiðar í aflamarkskerfi í ár hefðu til dæmis skilað 6-8
milljörðum króna meiri tekjum en
sóknarstýringin gerði. Hefur þjóðin efni
á að standa þannig að málum? Strandveiðarnar í sumar eru dæmi um kredduhugsun þar aðalatriðið var að moka
þessum pólitíska kvóta á land á tíu dögum en ekki að hugsa um vöruvöndun

og afhendingaröryggi gagnvart kaupendum.
Ég vil nýta krafta mína til að ná sem
allra mestu út úr því sem sjórinn gefur
okkur en ganga jafnframt þannig um
auðlindir sjávarins að fullur sómi sé að.
Humarverkefnið sýnir og sannar að
þetta viðhorf er miklu meira en orðin
tóm í Vinnslustöðinni. Pólitískt ástand í
landinu er hins vegar þannig að nú fjárfestum við ekki frekar í slíkum verkefnum, enda ekki eftirsóknarvert að verja
fjármunum og orku í rannsóknir, markaðsstarf og uppbyggingu sjávarútvegsfyrirtækja þegar fyrir liggur að ríkið
muni þjóðnýta atvinnugreinina með
skipulagðri innköllun (fyrningu) aflaheimilda í samræmi við yfirlýst markmið ríkisstjórnarinnar. Fyrningarleiðin
er þegar farin að hafa lamandi áhrif í
sjávarútveginum sjálfum og í fjármálakerfinu, bæði hér innanlands og erlendis. Við þurfum auðvitað á öllu öðru að
halda á erfiðleikatímum í þjóðfélaginu
en feigðarflani af þessu tagi.“
www.vsv.is

Ný uppskriftabók frá Sölku, bókaforlagi:

Ljúffengur, spriklandi lax
„Stundum er uppskriftabækur þannig
að þú færð tilfinninguna fyrir því
hvernig er að vera á svæðinu, finnur
fyrir menningunni. Þannig upplifun
vildum við tengja við Spriklandi lax,“
segir Lárus Karl Ingason, sem á heiðurinn af ljósmyndum í hinni nýútgefnu bók, Spriklandi laxar í boði
veiðikokka.
Í bókinni segja kokkar nokkurra
veiðihúsa frá hinu sérstaka lífi á árbakkanum þar sem þeir eru í félagsskap við
menn, fiska og náttúru – og deila með
okkur sínum bestu laxauppskriftum.
Lárus Karl segir hugmyndina að bókinni hafa komið frá Sölku bókaútgáfu
og Sturlu Birgissyni, en að Bjarni Brynjólfsson og Loftur Atli Eiríksson hafi séð
um textagerðina. „Hugmyndin var sú
að skemmtilegt væri að gera bók um
veiðikokka, matreiðslumennina sem
elda ofan í gesti veiðihúsa í helstu veiðiám Íslands. Mér fannst þetta heillandi
hugmynd, og vildi ná fram þeim áhrif-

Spriklandi lax er gullfalleg bók.

um að lesandinn hafi það á tilfinningunni að hann sé að elda laxinn í veiðihúsinu sjálfu, fái tilfinningu fyrir ánni,
umhverfinu og andrúmsloftinu.“
Í kjölfarið ferðaðist Lárus Karl til
margra helstu veiðiáa landsins. „Bókin
er byggð þannig upp að farið er réttsælis
í kringum landið. Við byrjuðum í Kjósinni, fórum svo í Borgarfjörðinn og þar
fram eftir götum. Auðvitað eru fjölmargar veiðiár sem ekki voru með, en
það réðst af ýmsu. Til að mynda gat
Lárus Karl Ingason ljósmyndari við veiðar.

verið erfitt að finna kokk sem væri
nægilega tengdur ánni, og svo vildum
við að þeir hefðu eitthvað nýstárlegt
fram að færa, helst að deila með okkur
leyndarmáli!“
Kokkarnir sem lögðu fram uppskriftir í bókina eru meðal okkar
fremstu matreiðslumanna og segir Lárus
það hafa komið á óvart hversu ólíkir

þeir voru og hve fjölbreyttar uppskriftirnar hefðu orðið. „Þeir deila með okkur
sýnum bestu laxauppskriftum, en þarna
er bæði um að ræða einfalda rétti þar
sem ferskleikinn fær að njóta sín og ofurlítið flóknari þar sem notaðar eru nýstárlegar kryddjurtir og aðferðir.“
www.salka.is
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Kynning
Aukinn kraftur í þróunarstarf hjá Mjólku:

Smurostar meðal nýjunga
sem Mjólka kynnir á næstunni
Á næstu vikum er von á nýrri vörulínu frá Mjólku en það eru smurostar
sem boðnir verða í 200 gramma
öskjum á neytendamarkaði og í stærri
einingum fyrir stórnotendur. Undirbúningur framleiðslunnar sem staðið
hefur yfir undanfarið er nú kominn á
lokastig og er stefnt að því að osturinn verði kominn í hillur verslana á
næstu vikum. „Við höfum verið með
tilraunaframaleiðslu á nýju ostunum
í samstarfi við einn af viðskiptavinum
okkar sem rekur stóreldhús og það
hefur gengið mjög vel þannig að við
teljum okkur núna tilbúna til að fara
með nýju ostana á markað,“ segir Ólafur M. Magnússon framkvæmdastjóri Mjólku. Ólafur segir að smurostagerðin falli mjög vel að þeim

rekstri sem fyrir er hjá Mjólku því
með henni náist enn betri nýting á
því hráefni sem fer í gegnum vinnsluna.
Úr fjórum tegundum í áttatiu á
fjórum árum
Það verður ekki annað sagt en að valkostunum sem neytendum standa til
boða hafi fjölgað verulega með tilkomu
Mjólku á markaðinn fyrir tæpum fjórum árum. Þegar Mjólka hóf starfsemi í
desember 2005 voru framleiddar fjórar
tegundir af fetaosti en í dag eru vörunúmerin sem Mjólka sendir frá sér á
milli 80 og 90. „Undanfarið höfum við
ekki getað kynnt eins mikið af nýjungum og við hefðum viljað vegna þess að
efnahagsumhverfið hefur gert okkur erf-

itt fyrir. Með samningum við lánadrottna, fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækisins og aðkomu nýrra aðila
teljum við okkur hins vegar sjá fyrir
endann á þessum þrengingum. Þess
vegna gerum við ráð fyrir að geta komið
með inn á markaðinn á næstunni með
margvíslegar nýjungar sem hafa verið í
þróun hjá okkur um nokkurt skeið.“
Eðli málsins samkvæmt er Ólafur spar á
upplýsingar um aðrar afurðir sem væntanlegar eru á markaðinn en segir þó að
menn geti strax byrjað að hlakka til
jólanna því þá verði væntanlega kominn
á markað mygluostur frá Mjólku. „Þetta
er nokkuð sem okkur hefur lengi
dreymt um að geta boðið viðskiptavin-

Ólafur væntir þess að með fjárhagslegri endurskipulagningu Mjólku komist nýr kraftur í
þróunarstarfið og boðar ýmsar nýjungar á næstunni.

um okkar en nú sjáum við fram á að
draumurinn verði að veruleika,“ segir
Ólafur að lokum.

www.mjolka.is

Hollt og gott í sókn í grænmetis- og saltatframleiðslu:

Ódýrt og grænt

Framboðið á vörum frá Mjólku hefur aukist jafnt og þétt síðustu misserin og innan
skamms munu smurostar frá Mjólku bætast í hillur verslana.

„Neyslumynstur fólks er í stöðugri
þróun. Fólk vill fljótlega og ódýra
rétti og er sömuleiðis sér vel meðvitað
um hina grænu hollustu. Eftirspurnin
þar fer stöðugt vaxandi,“ segir Máni
Ásgeirsson, framkvæmdastjóri hjá
Hollt og gott. Fyrirtækið var stofnað
árið 1995 og er sameign Sláturfélags
Suðurlands og Mjólkursamsölunnar.
Hollt og gott hefur sérhæft sig í fullvinnslu á fersku skornu grænmeti og
ávöxtum. Strimlar, saxað, hringir - allt
eftir óskum hvers og eins. Hjá Hollt og
gott eru framleidd brauðsalöt og hrásal-

Girnilegur salatbar frá Hollt og gott.

Máni Ásgeirsson undirstrikar að í salatbörunum fáist biti sem sé í senn hollur, ódýr
og skjótfenginn.

Eyjólfur Friðgeirsson í fjörunni að safna hráefni til framleiðslunnar.

Mynd: Hreinn Magnússon.

Eyjólfur Friðgeirsson með verðlaunagripinn sem Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra
afhenti honum fyrir hönd Verðlaunasjóðs iðnaðarins.
Mynd: Hreinn Magnússon.

Hollustuvara í boði íslenskrar náttúru
„Ég er þakklátur fyrir viðurkenninguna og sérlega ánægður með að hún
skuli vera í nafni Kristjáns Friðrikssonar í Últíma því hann var sannur
frumkvöðull sem markaði djúp spor í
sögu iðnaðar á Íslandi,“ segir Eyjólfur Friðgeirsson, líffræðingur og eigandi Íslenskrar hollustu ehf. (áður
Hollustu úr hafinu), fjölskyldufyrirtækis sem fékk á dögunum verðlaun
úr sjóði sem kenndur er við Kristján í
Últíma. Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra veitti Eyjólfi verðlaunin við
hátíðlega athöfn undir þaki Samtaka
iðnaðarins.
Íslensk hollusta ehf. hefur sett á

markað hátt í tvo tugi vara: jurtate,
krydd, sósur, osta, snakk, kryddlegin
söl, berjasaft og baðefni. Félagið var
stofnað árið 2005 og starfseminni hefur
frá upphafi verið í raun haldið gangandi
af hugsjón og þrákelkni eigandands,
Eyjólfs. Í ár stefnir velta fyrirtækisins í
að vera fjórfalt meiri en var árið 2008.
Mest selst af jurtatei úr fjallagrösum,
birkilaufi og hvönn en ostarnir eru líka
að ná góðri stöðu á markaðnum, einnig
snakk og krydd úr sölvum og fjallagrösum. Söluaukningunni undanfarna mánuði má helst líkja við sprengingu og
meginskýringin er aukinn áhugi erlendra ferðamanna á þessum góðu vör-

um, þökk sé líka veikburða íslenskri
krónu. Vörur Íslenskrar hollustu eru
seldar í fjölda verslana á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni, í fríhöfninni á Keflavíkurflugvelli og í SAGAverslun Icelandair.
Óhætt er að segja að Eyjólfur fari
ótroðnar slóðir í framleiðslunni. Engum
hafði til dæmis dottið áður í hug að rista
beltisþara og hafa sem snakk, nota birki,
fjallagrös og ætihvönn í osta, stefna
saman rabarbara og ætihvönn í mauki
(chutney) eða blanda saman muldum
Hekluvikri og jarðsalti úr borholu á
Reykjanesi til að gera hollustuefni fyrir
baðvatn!

„Ég hef að leiðarljósi að nota hrein
íslensk náttúruefni og láta þau njóta sín
í eigin ferskleika og einfaldleika,“ segir
Eyjólfur. „Íslendingar nýttu sjávargróður til matar áður fyrr, sömuleiðis hvönn
og fjallagrös. Ég vil stuðla að því að
endurvekja þessa þjóðlegu íslensku matargerð. Þari er til dæmis stór þáttur í
matarmenningu fólks í Austurlöndum
fjær, hvers vegna skyldu ekki Íslendingar
notfæra sér líka þennan holla og gómsæta sjávargróður eða sækja sér fjallagrös
og hvönn til að krydda matinn og tilveruna?“
islenskhollusta.is

öt af ýmsum gerðum en einnig má
nefna pokasalatið, sem slegið hefur
rækilega í gegn meðal neytenda.
„Pokasaltið er vinsælt og skorar sífellt hærra. Grænmetið þar er bæði innlent og erlent að uppruna, allt eftir uppskeru og framboði hvers tíma. Að öllu
jöfnu reynum við að nota innlent grænmeti eins og kostur er,“ segir Máni enda
er það ferskt og gott!
Einn stærsti þátturinn í starfsemi
Hollt og gott er framleiðsla á því hráefni
sem fer í salatbari verslana, mötuneyta,
skóla og annara slíkra. „Við byrjuðum
með þessa þjónustu árið 2005 og sendum réttina tilbúna beint í kæliborðin.
Þeir koma í fyrirfram ákveðnum
skömmtum sem tryggja hámarksnýtingu, enginn afskurður og sparar bæði
tíma og pláss. Fjölbreytnin er mikil, til
dæmis grænmeti, kjöt ýmiskonar, pasta,
egg, túnfiskur og fleira,“ segir Máni sem
undirstrikar að í salatbörunum fáist biti
sem sé í senn hollur, ódýr og skjótfenginn.
„Fólk fær tæpast ódýrari mat. Við
höfum fundið ákveðna neyslubreytingu
í kreppunni að undanförnu; fólk grípur
salatboxið í hádeginu eins og áður og
hins vegar koma margir og finna til í
salatbörum verslana það sem þarf í pítur
eða á pizzur,“ útskýrir Máni sem segir
stöðugar nýjungar framundan hjá fyrirtækinu á næstunni. Þar megi nefna
framleiðslu á samlokum og brauðsalötum undir nýju merki Ferskt og gott.
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Kynning
Þorvaldseyri undir Eyjafjöllum:

Bygg, hveiti og repja
Á Þorvaldseyri undir Eyjafjöllum hefur verið stunduð kornrækt í nærri
hálfa öld, eða frá árinu 1960. Það var
Eggert Ólafsson bóndi, sem hóf tilraunir með kornrækt og hefur ræktunin farið fram óslitið síðan. Frá árinu 1975 hefur Ólafur Eggertsson
rekið búið og aukið verulega við
kornræktina. Árlega er nú ræktað
korn á um 45 ha lands sem skilar um
150 tonnum af korni og einnig er
hafin ræktun á hveiti til manneldis.
Tilraunir með hveitirækt hófust árið
2002 á Þorvaldseyri og hafa þær gengið
vel. Hveiti er nú ræktað á 6 ha og er
uppskeran um 20 tonn. Á árinu 2008
hófst á býlinu tilraunaræktun á repju til
olíuframleiðslu (bíódísel). Sáð var repju
og nepju í 2 ha og uppskorið 2009. Árangurinn varð ótrúlega góður og uppskeran álíka mikil og í þeim löndum
sem við berum okkur saman við. Úr
repjunni verður einnig þróuð framleiðsla á matarolíu.
Síðastliðin 20 ár hafa farið fram
markvissar kynbætur á korni. Landbúnaðarháskóli Íslands stendur að kynbótum á kornyrkjum sem henta íslenskum
aðstæðum. Sú vinna hefur skilað verulegum árangri og eru nú komin fram alíslensk yrki sem eru fljótsprottnari og
þola betur þau veðurskilyrði sem við
búum við.
Félagsmenn í Landssambandi bakarameistara hafa bundist samtökum um
að hefja markvissa notkun á íslensku
byggi í brauðgerð og bakstur. Fyrir

Íslenskt heilhveiti í tveggja kg pakkningum.

stuttu gerði Kornax samkomulag við
Eyrarbúið ehf., Þorvaldseyri um að
dreifa möluðu byggi og hveiti á almennan markað.
„Þetta eru tímamót í almennri nýtingu íslensks korns til matvælaframleiðslu,“ segir Ragnheiður Héðinsdóttir,
forstöðumaður matvælasviðs Samtaka
iðnaðarins; „Bakarar hafa mikinn áhuga
á að vinna með bændum. Þetta er mikilvægt skref, ekki síst vegna þess að nú
skiptir máli að spara gjaldeyri og nýta
íslenskt hráefni.“
Repjuakur í blóma. Þorvaldseyri í baksýn.

Kjarnafæði þróaði
nýjan kjötbúðing
fyrir krakkana!
„Við lögðum mikla vöruþróunarvinnu í þetta verkefni, allt frá innihaldi vörunnar yfir í umbúðirnar og
markaðssetninguna. Í heild tók verkefnið um eitt ár í undirbúningi og að
því komu fjölmargir aðilar, til dæmis
matreiðslumenn í skólamötuneytum,

næringarráðgjafar og þannig má
áfram telja. Markmið okkar var að
koma með vöru sem sérstaklega væri
sniðin að þörfum og áhuga yngstu
neytendanna og ég er mjög ánægður
með viðtökurnar í verslunum frá því
Krakkabúðingurinn kom á markað í

Heimsfaraldur inflúensu A (H1N1):

Ert þú viðbúinn?
Á Íslandi hefur verið í gildi neyðarstig vegna heimsfaraldurs inflúensu A
(H1N1) um nokkurt skeið. Talsverður fjöldi fólks hefur fengið flensuna,
en búist er við því að önnur bylgja
faraldursins berist þá og þegar og
jafnvel verri. Alvarleiki þessa heimsfaraldurs er ekki ósvipaður og við
árstíðabundna inflúensu en það eru
mun fleiri sem sýkjast í heimsfaraldri.
Hér gildir eins og alltaf hinar almennu reglur í sóttvörnum, starfsmenn fylgist með eigin heilsu og
mæti ekki til vinnu ef þeir eru veikir
og er ráðlagt að vera heima. Mikilvægt er að hafa í huga að inflúensa er
mest smitandi fljótlega eftir að sjúkdómseinkenni byrja.
Búast má við skertri starfsemi fyrirtækja vegna veikindafjarveru starfsmanna og fjölskyldna þeirra skelli á
okkur skæðari bylgja inflúensunnar.
Nauðsynlegt er því að gera ráðstafanir
svo bregðast megi við afleiðingum eins
og skertri framleiðslugetu, truflun á
dreifingu og skorti á aðföngum til að
lágmarka tjón.
Til að standa við skuldbindingar
sínar gagnvart viðskipavinum og halda
samfellu í rekstri er mikilvægt að fyrirtæki sýni fyrirhyggju, séu vel undirbúin
og geri viðbragðsáætlun.
Viðbragðsáætlun miðar að því að
lágmarka áhrif og afleiðingar alvarlegra
áfalla með því að:
• Skilgreina
mikilvæga/viðkvæma
framleiðsluþætti
• Skilgreina mikilvæg störf
• Skipuleggja forvarnir /aðgerðir
• Fræða og þjálfa starfsmenn (staðgenglar)
Viðbragðsáætlun er tæki til að bregðast hratt og örugglega, með skipulögð-

Auðjón Guðmundsson, markaðsstjóri Kjarnafæðis.

Hvað gerir þú ef stór hluti starfsmanna er frá vegna veikinda?
Hvað gerir þú ef truflun er fyrirsjáanleg í framleiðslu og rekstri?
Veist þú hvað neyðarstig þýðir?
Er til viðbragðsáætlun á þínum vinnustað?
Ert þú viðbúinn?

Vel útbúin
Vel undirbúin
Vel sett

um hætti við óvæntum uppákomum
eins og matarsjúkdómum, alvarlegum
bilunum og náttúruhamförum en ekki
síður við fyrirsjáanlegum atburðum eins
og heimsfaraldri inflúensu.
Verkís hefur áralanga reynslu í ráðgjöf við gerð áhættumats og viðbragðsáætlana fyrir fyrirtæki í mismunandi
rekstri.
Verkís býður uppá ýmis námskeið í
öryggismálum og má þar nefna í gerð
viðbragðsáætlana og gerð áhættumats
starfa, auk námskeiða í   innra eftirliti  
eldhúsa í samstarfi við Matvælaskólann
hjá Sýni.
www.verkis.is

vor. Að okkar mati er þessi vara
ákveðin bylting í unnum kjötvörum,“
segir Auðjón Guðmundsson, markaðsstjóri Kjarnafæðis.
Vísast kannast flestir við það á barnmörgum heimilum að það getur reynst
þrautin þyngri að fá yngstu kynslóðina
til að hafa fjölbreytileikann að leiðarljósi
í fæðunni, borða grænmeti í nægilegu
magni og þannig má áfram telja. Gjarnan er á það bent að nauðsyn sé á að fá
börnin til að borða hollara og sú var
einmitt hugmyndin þegar Kjarnafæðismenn settust niður og hófu að þróa
Krakkabúðinginn, sem er tilbúinn kjötbúðingur.
„Búðingurinn er miðaður að þörfum
barna, er án allra aukaefna og án ofnæmisvalda á borð við egg, mjólk og
hveiti. Sömleiðis er nítrítsalt og MSG
ekki að finna í þessari vöru þannig að
hvað þessa þætti varðar sker varan sig frá
mörgum öðrum unnum kjötvörum.
Loks er Krakkabúðingur fituminni en
venjulegur kjötbúðingur þannig að við
teljum okkur hafa komið mjög til móts
við sjónarmið um hollari vöru fyrir
börnin,“ segir Auðjón.
Fleira er þó óvenjulegt því í búðingnum er fínsaxað grænmeti sem er
ákveðin lausn á því vandamáli að börnin
fást stundum ekki til að borða grænmeti
í nægjanlegu magni með matnum.
Krakkabúðingurinn inniheldur þrjár
tegundir af grænmeti. Eingöngu er notast við fryst hágæða grænmeti svo framleiðslan sé stöðluð og bragðgæðin haldist. Tegundirnar eru rauð paprika, gulrætur og spínat. Paprika er einkar rík af
B- og C-vítamíni, rauð paprika inni-

Krakkabúðingurinn frá Kjarnafæði.

heldur þrisvar sinnum meira C-vítamín
heldur en til dæmis appelsínur. Í papriku er einnig mikið af A-vítamíni, steinefnum og trefjum og að lokum er paprika hitaeiningasnauð. Gulrætur innihalda mikið karótín, sem er gott fyrir
slímhimnur og hefur einnig þýðingu
fyrir sjónina. Spínat er hollt, ríkt af
járni, kalki og A- og C-vítamíni.
„Í heild hefur þetta verkefni gengið
mjög vel og náð okkar markmiðum um
að fullnægja þörf á markaðnum fyrir
vöru sem gæti höfðað til foreldra og
uppfyllt um leið hollustuáherslur,“ segir
Auðjón Guðmundsson.
www.kjarnafaedi.is
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Sölufélags garðyrkjumanna:

Grænmetisneyslan á stöðugri uppleið
„Sala á íslensku grænmeti hefur verið
á stöðugri uppleið undanfarin ár og á
því hefur ekki orðið breyting þó samdráttur hafi orðið á ýmsum sviðum í
þjóðfélaginu. Við höfum lagt mikla
áherslu á að fylgja óskum neytenda,
auka fjölbreytni í vöruframboði og
umbúðum, allt til þess að undirstrika
hversu gott íslenskt grænmeti er í
boði hér á markaðnum. Og við því
fáum við góða svörun,“ segir Kristín
Linda Sveinsdóttir, markaðsstjóri
Sölufélags garðyrkjumanna.
Nú er uppskerutímabilinu í útitæktun senn að ljúka og segir Kristín Linda
uppskeruna mikla og góða í ár. Eitt af
þeim skrefum sem Sölufélagið steig til
að bjóða neytendum sem ferskasta vöru
árið um kring var þróun á gratínvörum

Íslenskir tómatar komnir í nýjar umbúðir.

úr grænmeti. Umframmagn frá bændum sem ekki fer beint í sölu er fryst
nánast beint af akrinum að hausti og
síðan unnið í gratínrétti jöfnum höndum út á markaðinn í takti við söluna.
Fyrsti rétturinn var grænmetisgratín og
á þessu ári fylgdi sveppagratínið í kjöl-

farið. „Með þessari aðferð náum við að
halda ferskleikanum í grænmetinu og
nýtum framleiðsluna frá bændum enn
betur. Svörunin á markaðnum hefur
verið mjög góð enda henta gratínréttirnir bæði sem máltíð eða meðlæti.
Markmið okkar er að fjölga réttunum í

Esjugrund með góðar loftdæmingarvélar

Matvælin geymast margfalt lengur
Lofttæmingarvélar eru þarfaþing þegar ganga þarf frá matarbirgðum í
geymslu hvort sem er fyrir einstaklinga eða fyrirtæki. Heildverslunin
Esjugrund ehf. býður slíkar vélar sem
hafa fengið afar góða dóma og viðtökur. Þær eru ítalskar frá Orved og
einnig þýskar frá Lava.
„Matvæli í lofttæmdum umbúðum
geymast allt að sex til sjö sinnum lengur
en ella gerist ef súrefni kemst að matvælunum og ekki er hætta á frostskemdum og þurrki,“ segir Guðmundur Árni
Guðlaugsson hjá Esjugrund.
Lofttæmingarvélar koma sér hvarvetna vel. Það á ekki síst við nú þegar
svo margir fást við heimavinnslu af einhverjum toga, eins og víða gerist nú er í
kreppunni. Þar má til dæmis nefna
starfsfólk í mötuneytum, bændur, veiðimenn og sjómenn.

Lofttæmingarvélar eru þarfaþing fyrir
heimili og fyrirtæki en matvæli geymast
margfalt lengur í lofttæmdum umbúðum.

Í réttum skammtastærðum
„Á kjötútsölum stórmarkaðanna er hægt

að gera kjarakaup, vinna kjötið sjálfur
og eiga til vetrarins í réttum skammtastærðum fyrir fjölskylduna. Þá er gott
að eiga kjöt og fisk í lofttæmdum umbúðum í frystikistunni og fer einnig
mun minna fyrir hráefninu og raðast
það einnig betur í frystikistunni. Sjálfur
finn ég líka oft til aukafatnað svo sem
húfur, sokka, vettlinga sem ég lofttæmi
og þetta helst algjörlega þurrt jafnvel þó
dottið sé á kaf í á eða vatn. Kjöt set ég
gjarnan í mareneringu og pakka áður en
ég fer í bústaðinn en þá er engin hætta á
að hún leki um allt. Samlokum og nesti,
þegar ég fer í ferðalög, pakka ég í lofttæmdar umbúðir. Þannig geymast þær
vel og lengi svo ferskleiki þeirra helst,“
segir Guðmundur hjá Esjugrund sem
einnig er umboðsaðili fyrir reykofnana
frá Bradley smokers.
www.esjugrund.is

Fiskur í soðið frá Vestmannaeyjum!
Godthaab í Nöf í Vestmannaeyjum
framleiðir fisk í neytendapakkningar
sem er seldur frosinn og vacum-pakkaður. Um er að ræða 500 gr. og 1 kg.
pakkningar. Vöruúrvalið er gott og
má nefna ýsu með og án roðs, reykta
ýsu, saltfisk, gellur, ýsuhakk, skötusel, humar o.fl. Í framleiðsluna er sérstaklega valinn 1-2 daga gamall línufiskur og hvert flak er valið og pakkað af konum sem hafa þau skýru fyrirmæli að setja einungis í pakkningarnar það sem þær sjálfar myndu vilja
í matinn.
Það var í nóvember 2008 sem fyrirtækið hóf að bjóða upp á fría heimsendingu á fiski í Vestmannaeyjum, sett var
upp heimasíðan www.boddabiti.is þar
sem fólk getur skoðað úrvalið, séð verð í
flutning út á land og svo auðvitað pantað. Fyrir þá sem ekki treysta sér til að
gera þetta í gegnum tölvuna er pöntunarsími, 616-1299. Þessi þjónusta spurðist fljótt út og ekki leið á löngu þar til
pöntunum fór að rigna inn ofan af
fastalandinu. Þá var ekki annað í stöðunni en að semja við Flytjanda um
flutning og nýtur kaupandinn góðs af
þessum samningi. Öll verð á flutningi
eru inn á heimasíðunni þannig að auðvelt er fyrir kúnnann að sjá hve mikið
hann þarf að borga í flutningskostnað.
Framleiðslan hefur líka þróast út í að
pakka fiski í stærri einingar fyrir mötuneyti og veitingastaði, hægt er að senda
inn fyrirspurnir varðandi þetta á fisksala@godthaab.is.

Godthaab í Nöf rekur nú frystibíl sem ekur fiski um sveitir og bæi landsins.

Þrjár tegundir af ljúffengum Böddabitum.

Í sumar höfðu nokkrir bændamarkaðir samband við Godthaab og vildu fá
að selja frá þeim fisk. Keyptar voru
nokkrar notaðar frystikistur sem síðan
fengu smá andlitslyftingu og voru sendar á þessa markaði. Salan gekk eins og í
sögu enda landinn farinn að „Velja íslenskt“ og þyrptist því fólk inn á bændamarkaðina í sumar. Það nýjasta hjá

Godthaab var að festa kaup á frystibíl
svo hægt verður að keyra með fullan bíl
af fiski um sveitir og bæi landsins og
selja. Godthaab er því strax byrjað að
undirbúa sig fyrir bættar samgöngur, þ.e
Bakkafjöru.
www.boddabiti.is

Gratín úr grænmeti hefur fengið góðar
viðtökur hjá neytendum.

þessari línu og áformum að koma næst
með karföflugratín á markað,“ segir
Kristín Linda en í hverjum bakka eru
550 gr.
Kristín Linda segir vöruþróun mikilvæga í grænmetisframleiðslu og -sölu,
ekki síður en í annarri framleiðslu.
Stöðugt þurfi að finna takt neytenda og
skynja óskir þeirra.
„Nýjar umbúðir í fersku grænmeti
sem fólk er farið að sjá í búðum er dæmi
um vöruþróun. Við finnum vel að yngri
kynslóð kaupenda, fólk á bilinu 25-40
ára notar grænmeti meira en þeir sem
eldri eru og allt vinnur þetta saman að

Kristín Linda Sveinsdóttir, markaðsstjóri
Sölufélags garðyrkjumanna.

því marki að auka sölu og neyslu á
grænmeti,“ segir Kristín Linda en í allri
framsetingu er skýrt undirstrikað að um
íslenska gæðaframleiðslu er að ræða.
„Neytendur vilja íslenska framleiðslu og
vita að gæðum hennar má treysta,“ segir
Kristín Linda.
www.islenskt.is
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Elvar Reykjalín, framkvæmdastjóri Ektafisks:

Glimrandi viðtökur neytenda
Ektafiskur á Hauganesi frumsýndi
nýja línu af tilbúnum réttum á sýningunni MATUR-INN 2009 á Akureyri á dögunum og er óhætt að segja
að viðtökur neytenda hafi verið miklar og góðar. „Við fengum glimrandi
viðtökur við þessari nýju skyndiréttalínu hjá sýningargestum og seldum
vel þannig að þessi byrjun hefði ekki
getað verið betri. Ég tel að við hittum
á mjög góðan tíma með þessa línu því
þarna eru á ferðinni skyndiréttir þar
sem neytandinn fær holla og góða
vöru á hagkvæmu verði,“ segir Elvar
Reykjalín, framkvæmdastjóri Ektafisks, en nú eru réttirnir komnir í
verslanir Nettó um allt land og í verslanir Samkaupa við Eyjafjörð.

Í skyndiréttalínunni nýju eru fjórar
gerðir nú í byrjun, þ.e. plokkfiskur, ýsubollur í lauksósu og tvær matarmiklar
súpur. Réttirnir eru seldir frosnir út úr
búð og segir Elvar að bæði sé þessi vöruþróun svar fyrirtækisins við umrótinu í
þjóðfélaginu að undanförnu og rökrétt
framhald af uppbyggingu á framleiðsluaðstöðu á Hauganesi. „Við höfum komið okkur upp fullkomnu eldhúsi þar sem
meistarakokkurinn Jón Vídalín töfrar
þessa gómsætu rétti fram en hafi einhverju sinni verið þörf fyrir matarmikla
rétti úr íslensku hráefni á hagstæðu verði
þá er það núna. Við byrjum á fjórum
réttum í línunni og svo fylgja fleiri í
kjölfarið,“ segir Elvar en hugmyndin er
að láta einnig reyna á viðbrögð við rétt-

unum á erlendum mörkuðum. „Miðað
við áhuga erlendis þá eigum við allt eins
von á að réttirnir verði orðnir útflutningsvara áður en langt um líður.“
Ektafiskur er landsþekkt fyrir framleiðslu á útvötnuðum saltfiski í neytendaumbúðir og selur bæði á innanlandsmarkaði sem og erlendis. Fyrirtækið byggir á gamalgróinni útgerðar- og
fiskvinnslusögu á Hauganesi og segja má
þekkingin hafi færst af einum ættlið til
þess næsta.
„Við höfum fikrað okkur markvisst
áfram í framleiðslu á fiski í neytendaumbúðir og finnum að neytendur eru mót-

Gestir á sýningunni MATUR-INN 2009 á Akureyri heimsóttu bás Ektafisks, enda frumsýning á nýju skyndiréttalínunni.

tækilegir fyrir nýjungum á þessu sviði.
Fólk vill hafa valkost um einfalda og
fljótlega matreiðslu en á sama tíma rétti
þar sem hollustan er í fyrirrúmi. Á því

byggjum við nýju línuna,“ segir Elvar
Reykjalín.
www.ektafiskur.is

Kæliver ehf.

Árangursríkar lausnir

Þegar 2. prentun af bókinni Matur og drykkur var tilbúin var haldið kaffisamsæti í Prentsmiðjunni Odda með kökum sem Jói Fel bakaði eftir uppskriftum Helgu Sigurðardóttur.
Á myndinni eru Sigurður Svavarsson frá Opnu, Jóhann Felixson, Bryndís Loftsdóttir og
Guðrún Magnúsdóttir frá Opnu.

Matur og drykkur
slær í gegn!
Óhætt er að segja að ein allra vinsælasta bók um þessar mundir á íslenskum bókamarkaði sé hin sígilda Matur
og drykkur eftir Helgu Sigurðardóttur. Bókaforlagið Opna réðst í endurútgáfu á bókinni fyrr á þessu ári en
fyrst kom hún út á fimmta áratug
síðustu aldar. Og svo sannarlega voru
Íslendingar ekki búnir að gleyma
Helgu Sig. því fyrsta prentun seldist
upp á örskömmum tíma. Önnur
prentun er nú komin í verslanir og
hefur bókin staðið í efstu sætum sölulista svo vikum skiptir.
„Matur og drykkur er bók sem í
hugum margra er jafn sjálfsögð á heimilinu og eldavélin! Við höfum dæmi um
eldri konu sem kom til okkar og keypti
30 bækur til að gefa öllum afkomendunum,“ segir Guðrún Magnúsdóttir hjá
forlaginu Opnu sem sérhæfir sig í útgáfu fræðibóka fyrir almenning. Og
þannig má einmitt flokka bókina Mat
og drykk því auk mataruppskriftanna er
mikinn vísdóm að finna í bókinni.
„Okkur fannst kjörið að koma
Helgu Sigurðardóttur aftur á markaðinn
því það er ekki bara kreppan hér sem
kallar á þessi viðbrögð heldur er víða
um lönd verið að beina sjónum að
gömlum matreiðslubókum og gefa þær
út á nýjan leik. Bók Helgu er handbók
um íslenska matarmenningu og hefðir.
Og þótt uppskriftirnar séu 60 ára gamlar þá stendur grunnurinn samt fyrir
sínu, aðferðirnar í matreiðslu og maturinn sem við byggjum okkar matarmenningu á. Helga skrifaði bókina áður en
innflutningur á matvælum fór að þekkjast og áherslur hennar um nýtingu og
hugmyndaauðgi með íslenska hráefnið
eiga aldeilis vel við í dag,“ segir Guðrún.
Helga Sigurðardóttir var húsmæðrakennari og stofnandi Húsmæðrakenn-

araskóla Íslands. Hún skrifaði fjölda
bóka um matreiðslu. Fyrst kom Matur
og drykkur út árið 1947, síðan á nýjan
leik 1949, í þriðja sinn endurbætt árið
1954 og á þeirri útgáfu byggir nýja bókin frá Opnu. Nanna Rögnvaldardóttir
skrifaði inngang bókarinnar og segist
margt hafa lært af Helgu og sé enn að
læra af henni. „Hún er hæstiréttur í
mínu eldhúsi,“ segir Nanna.
www.opna.is

Kæliver ehf. er sérhæft þjónustufyrirtæki á sviði kæliiðnar og hafa starfsmenn fyrirtækisins yfir 30 ára reynslu
í bilanagreiningu, uppsetningu og
viðhaldi á kæli- og frystikerfum.
Kæliver starfar á fyrirtækja- og stofnanamarkaði og býður upp á mjög
breitt vöruúrval s.s. frysti- og kæligeymslur kæli- og frystiskápa, eldhúsbúnað, innréttingar fyrir kjötvinnslur, fiskvinnslur, stóreldhús, bakarí og
mötuneyti. Þá býður fyrirtækið árangursríkar lausnir er varða orkusparnað og orkunýtingu.
Kæliver býður árangursríkar lausnir:
• Fjargæsla og eftirlit með stjórnkerfum og stýringum
• Uppsetning og endurbætur á tækjum og búnaði
• Þjónustusamningar fyrir allar
stærðir kerfa
• Frysti- og kæligeymslur í öllum
stærðum
• Hurðabúnaður, m.a. HCR hraðhurðir, Door System dúkhurðir og
rennihurðir
• Frysti- og kælikerfi fyrir alla kælimiðla
• Vélasamstæður í öllum stærðum
• CO2 frysti-og kælikerfi
• RSW-kerfi
• Ísvélar/krapavélar
• Varahlutir frá öllum helstu framleiðendum
• Kælibúnt og smíði spírala

• Allir íhlutir fyrir frysti- og kælikerfi
• Dælur fyrir alla kælimiðla
• Loftskiljur
• Upptekningar á skrúfu- og stimpilpressum
• Vottun á úttektir á vörum

Kæliver ehf. leggur mikið upp úr
viðhalds og tækniþjónustu en í samvinnu við löggild iðnfyrirtæki býður
Kæliver viðskiptavinum uppsetningu og
þjónustu á búnaðinum.
www.kaeliver.is

Plastiðjan á Selfossi með heildarlausnir í umbúðum:

Enn breiðara vöruúrval
Plastiðjan er framleiðslu- og heildsölufyrirtæki sem sérhæfir sig í heildarlausnum, tengdum umbúðum. Fyrirtækið hóf starfsemi sína árið 1973
og hefur alltaf verið rekið sem fjölskyldufyrirtæki. Nú nýverið hefur
fyrirtækið sett upp fleiri framleiðslutæki og með því stóraukið vöruframboð sitt.
Allt frá upphafi hefur framleiðsla á
matvælaumbúðum verið burðarás í
starfsemi fyrirtækisins. Þar má til dæmis
nefna plastumbúðir fyrir gos, vatn, safa
og aðrar drykkjarvörur svo fátt eitt sé
nefnt. Hefur framleiðsla á blásnum
drykkjarflöskum fyrir ölgerðir og vatnsútflytjendur lengi verið umtalsverður
þáttur í starfseminni. Undanfarið hefur
verið unnið að því að breikka vöruúrvalið og þjónusta breiðari hóp viðskiptavina.
Plastiðjan hefur í gegnum árin unnið
með mörgum matvælavinnslufyrirtækjum að ýmsum lausnum í kringum um-

Framleiðsla á matvælaumbúðum hefur verið burðarás í starfsemi Plastiðjunnar frá upphafi.

búðir. Nú nýverið hefur Plastiðjan innleitt tækni með samstarfsaðilum sem
gerir kleift að þróa hugmyndina stig frá
stigi með þrívíddarteikningum og síðan
í framhaldi eru gerðar frumgerðir af

vörunum. Þetta skiptir miklu máli fyrir
viðskiptavinina þar sem stofnkostnaður
fyrir sérframleiðslu getur verið hár og
því er nauðsynlegt að geta haft áþreifanlega vöru í höndunum áður en lagt er í

slíkan kostnað. Plastiðjan hefur unnið
að ýmsum verkefnum með mörgum
fyrirtækjum og má þar nefna umbúðir
fyrir Glacial Water, flösku fyrir Latabæjarvatn, dósir og drykkjarmál fyrir
ávaxtabílinn, flöskur undir Lýsi til útflutnings, plastbakka fyrir mjólkuriðnaðinn, salatbakka fyrir Lambhaga og
margt fleira.
Sérframleiðsla er einungis hluti af
starfsemi Plastiðjunnar því fyrirtækið
framleiðir einnig ýmsar umbúðir sem
eru í notkun hjá mörgum aðilum. Má
þar nefna flöskur, dósir, bein prentun á
dósir, drykkjarmál, tappa og brúsa.
Reynt er að hafa fjölbreytilegt vöruúrval
sem hentar flestum framleiðendum.
Megnið af vörunum sem Plastiðjan selur eru framleiddar hérlendis en þar sem
Plastiðjan býður uppá heildarlausnir í
umbúðum er mikilvægt að fylla upp í
vöruúrvalið með innfluttum vörum.
www.plastidjan.is
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Krúska gerir
lífið léttara!
Matreiðslustaðurinn Krúska við Suðurlandsbraut hefur nú verið starfræktur í eitt ár en þar er boðið upp á
gómsæta grænmetis- og kjúklingarétti
auk þess sem þar eru seldar vottaðar
lífrænar afurðir. Krúska er í eigu
Náttúrulækningafélags Íslands, en
NLFÍ á yfir 65 ára sögu í rekstri matstofa, þó með einhverjum hléum.
Selt eftir vigt
„Lífrænt hráefni er notað í grunninn á
allri okkar matargerð og við notum engin aukaefni,“ segir Helga Mogensen,
rekstrarstjóri Krúsku. „Þetta fyrsta
starfsár hefur gengið mjög vel og greinilegt að markaðurinn var opinn fyrir því
sem við höfum að bjóða upp á. Reyndar
held ég að markaðurinn vaxi eftir því
sem við bjóðum uppá meira!“  Á Krúsku
er bæði hægt að njóta matarins á staðnum og taka með sér. „Fólk kaupir allt
eftir vigt, og kemur svo bara heim til sín

Orðið krúska á rætur í latínu
og þýðir mulið korn eða
hveiti. Þetta er blanda af
ólíkum korntegundum sem
þykir einstaklega góð fyrir
meltinguna. Hjá Krúsku er
hægt að kaupa vinsæla,
heimagerða krúskblöndusem
nota má í graut, bakstur
eða sem múslí.
eða í vinnuna með fangið fullt af góðgæti.“
Þarf ekki að vera svo flókið
Helga hefur kennt á ýmsum matreiðslunámskeiðum í gegnum tíðina og segir
það vera á dagskránni hjá Krúsku að
bjóða upp á fræðslunámskeið. „Það hef-

Vetrarsúpa
sem yljar

Matargerð með ástúð og virðingu
1 bolli gular eða rauðar linsur

500 ml grænmetissoð
án aukaefna
Krúska er matstofa
og verslun.

meðalstórar
sætar kartöflur,
Í Krúsku er lögð áhersla á 2holla
og vandaða
matargerð.
í grófa
munnbita vörum.
Úrval af ferskum, framandiskornar
réttum
og lífrænum
1 laukur smátt skorinn í þunna
Verið velkomin!

strimla
4 heilar kardimommur
2 msk lífræn repjuolía
1 tsp garam masala
1 tsk broddcumin
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Safi úr ½ sítrónu
Hnífsoddur af cayennapipar
Salt og pipar eftir smekk
Eftir að vera búin að skola baunirnar vel skulu þær settar í pott
ásamt grænmetissoðinu,  kartöflu og
kardimommum.   Leyfið suðu að
Krúska er matstofa og verslun
þar sem þú getur snætt
koma upp lækkið undir, setjið lokið
heitan rétt
dagsins
súpu. Einnig í boði ljúffeng
Helga Mogensen, rekstrarstjóri Krúsku: „Lífrænt hráefni er notað í grunninn
á allri
okkar eða dýrindis
á og látið malla í 1½ tíma. Takið þá
salöt, grænmetis- og kjúklingaréttir til að taka með
matargerð og við notum engin aukaefni“  
laukinn og mýkið í olíu og kryddum
heim og/eða í vinnuna. Verið velkomin!
við lágan hita . Setjið síðan saman
ur verið svo mikið að gera að reka veitsvo erum við einnig með afurðir sem við
við súpuna og bragðbætið með salt
ingastaðinn og verslunina að við höfum
framleiðum sjálf og höfum lagt áherslu
og pipar eftir þörf og smekk. Veiðið
ekki haft tíma fyrir námskeiðahald en
á að auka við það. Safarnir okkar eru til
kardimommurnar . Til að gera enn
nú er að myndast andrými til að taka
að mynda ofboðslega vinsælir,“ segir
betur er gott að hræra saman lífræna
næsta skrefið.“   Helga segir fólk oft
Helga.  
• Sími:
• www.kruska.is
KRÚSKA • Suðurlandsbraut 12 • 105 Reykjavík
557-5880
gríska
jógúrt,
smá salt
og agavesýróp
mikla fyrir sér hversu miklu það þurfi
og
setja
slettu
af
þessari
góðu blöndu
www.kruska.is
að breyta til að koma mataræði sínu í
saman við súpuna .
gott horf enda sé það mottó Krúsku að
„gera lífið léttara“. „Þetta þarf ekki að
vera svo flókið. Maður getur til að
mynda haldið áfram að nota gömlu,
góðu uppskriftirnar en gert bara svolitlar breytingar á þeim, nota agave síróp í
stað hvíts sykurs og þess háttar. Þannig
baka ég sömu súkkulaðikökuna og var
HILTON
bökuð heima hjá mér fyrir þrjátíu árum.
Hótel
Ég hef breytt henni aðeins, en hún er
LAUGARDALUR
enn jafn yndisleg!”
Krúska selur einnig úrval af fersku
grænmeti auk ýmissa heilsuvara. „Við
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erum í góðri samvinnu við bændur, en

Matargerð með ástúð og virðingu

Velkomin í Krúsku
Suðurlandsbraut 12
Krúska er
matstofa og verslun

Ýmsar nýjungar fyrir kjötiðnaðinn hjá Kötlu hf.

Saltskerðir og minni fita
Nýlega var þeirri spurningu varpað
fram í blaðagrein hvort verið gæti að
unnar kjötvörur væru hættulegar. Þar
var því haldið fram að áhrif nítratsalts í kjötvörum væru skaðleg, að
það gæti valdið krabbameini. „Við
finnum eftir mjög aukinni eftirspurn
eftir hollari matvöru. Katla býður
viðskiptavinum sínum nú náttúrulegt
nítrat, unnið úr sellerí, saltskerði til
að minnka saltinnihald og fituskerði
en með honum má minnka fitumagn
í kjöti um 50%, en hann er unninn
úr þörungum og ekki ofnæmisvaldandi,“ segir Hafþór Hallbergsson,
sölumaður hjá Kötlu hf.
Eykur möguleika í blöndunum
Saltskerðirinn er unninn úr efnum án

aukabragðs og saltmagnið er minna.
Geymsluþolið skerðist ekki og hann
hefur ekki áhrif á útlit og bragð. Þá hefur saltskerðirinn komið vel út úr hangikjöts- og saltkjötsprófunum og hentar
því í öllum unnum matvörum.
Afurðir Kötlu fyrir kjötmarkaðinn
eru framleiddar í nýrri verksmiðju þar
sem HASSAP-gæðaeftirliti er fylgt.
Katla leggur sérstaka áherslu á framleiðsluferli með heildarlausnum. Í staðinn fyrir að framleiðandinn þurfi að
vigta krydd og hjálparefni í hverja lögun
af ákveðinni stærð, er Katla það vel
tækjum búið að mögulegt er að blanda
eftir óskum viðskiptavinarins. Það sparar honum mikinn tíma og eykur stöðugleika í blöndunum.

Breyttar neysluvenjur
Hafþór segir starfsfólk Kötlu hafa skynjað breyttar neysluvenjur að undanförnu.
Fólk leggi sig greinilega meira eftir því
nú en áður að vinna matvæli í heimaranni; fara á útsölur þar sem kaupa má
kjöt, taka slátur og þannig má halda
áfram. Þá seljist sykur, hveiti og annað
slíkt í neytendaumbúðum sem aldrei
fyrr enda gildi nú heimabakstur, hagsýni
og það að sníða sér stakk eftir vexti.

VIÐ ELDUM FYRIR ÞIG
G E R I R L Í F I Ð L É T TA R A

Opið mánudaga til föstudaga frá 11.00 til 20.00 og laugardaga
frá 11.00 til 15.00 (Sunnudagar eru hvíldardagar)
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www.katla.is

ESJUGRUND@ESJUGRUND.IS · SÍMI 565 3322 · ESJUGRUND.IS

Eftirspurn eykst eftir hollari matvöru, segir Hafþór Hallbergsson sölumaður hjá Kötlu hf.

Íslensk kúrekaspjót
Fyrir 4 (mjög svanga)

* Fleiri frábærar kjúklingauppskriftir á www.holta.is *

Heima er bezt! Þessi gómsætu kjúklingaspjót eru kennd við hina syngjandi kátu gangnamenn
Skagafjarðar en þó má neyta þeirra í hvaða lofthæð sem er. Kjúklingapylsurnar eru einstaklega
fitulitlar þannig að þetta er sko grillmatur sem má háma í sig með góðri samvisku!

8 Holta kjúklingapylsur
8 Holta BBQ vængir
(fást tilbúnir)
8 sneiðar Holta kjúklingaskinka, fersk eða reykt
Hraustlegt brauð til að
stinga prjónunum í

4 stórir tómatar
8 sveskjur
4 beikonsneiðar (má sleppa)
8 heilir sveppir
1 maísstöngull
Barbeque sósa & Mango
jalapeño sósa (frá Hot Spot),
eða önnur uppáhaldssósa

FARIÐ SVONA AÐ: Skerið pylsurnar í þrennt, tómatana
í helminga og maísinn í sneiðar. Rúllið upp skinkunni, vefjið
beikoni um sveskjurnar, þræðið allt á prjóna, penslið með
barbequesósu og grillið á báðum hliðum. Soðnar kartöflur
eru líka fyrirtak á pinnana. Stingið grillpinnanum í brauðið
góða og berið þannig fram. Gott að rífa svo brauðið niður
og dýfa því í sósurnar. Uppskriftin er úr Holtabæklingnum
„Umhverfis heiminn í 14 réttum með Áslaugu Snorradóttur“.
HOLTA byggir á áratugalangri reynslu, leggur mikinn metnað
í gæðastjórnun og er stöðugt að auka fjölbreytni í vöruúrvali.
Íslenskir neytendur hafa í viðhorfskönnunum valið Holta kjúkling
sem vinsælasta ferska kjúklinginn.

