Hvernig á að lesa á umbúðarmerkingar matvæla?
Glæra 2:
Innihaldslýsing veitir okkur greinargóðar upplýsingar um samsetningu vörunnar.
Innihaldsefni merkir hráefni, aukefni og önnur efni, sem notuð eru við framleiðslu matvæla og
finnast í lokaafurð, jafnvel þó í breyttri mynd sé.
Aukefni eru efni sem bætt er í fæðu til þess að hafa áhrif á geymsluþol, lit, lykt, bragð eða
aðra eiginleika matvæla, oft merkt með E-númeri.
Öll innihaldsefni skal tilgreina eftir minnkandi magni eins og þau eru notuð við framleiðslu
vörunnar.
Þannig má gera ráð fyrir því að ef fyrst og fremst eru „holl” hráefni talin upp fyrst þá sé
samsetning vörunnar æskilegri með tilliti til hollustu.
Það þarf að muna að viðbættur sykur er ekki bara hvítur sykur heldur líka síróp, agave síróp,
hunang, hrásykur, púðursykur, mólassi og ávaxtasykur (frúktósa), svo eitthvað sé nefnt.
Skylt er að merkja öll innihaldsefni sem eru á lista yfir ofnæmis- og óþolsvalda skv.
reglugerð.
Glæra 3:
Ítarefni um merkingar má finna á heimasíðu Matvælastofnunar, www.mast.is.
Um almennar merkingar: www.mast.is/flytileidir/matvaeli/merkingar/almennarmerkingar
Upplýsingar sem neytendur eiga rétt á:
www.mast.is/flytileidir/matvaeli/merkingar/Uploads/document/Baeklingar/matvalamerkingas
pjald.pdf
Glæra 7:
Ef notað er hugtakið „létt” þá þarf að koma fram hvað gerir vöru „létta”.
Glæra 11:
Alkóhól er ólíkt hinum orkuefnunum sem nefnd eru á glærunni því það gefur ekki næringu og
við komumst algjörlega af án þess ólíkt hinum orkuefnunum.
Fjallað er um orkuþörf í glærupakkanum Heilsusamlegt holdafar.
Glæra 12:
Algengt er að næringargildi matvæla séu gefin upp í 100 grömmum eða einum skammti.
Glæra 17:
Öll matvælin á myndunum hér að ofan innihalda 200 hitaeiningar
Fyrir myndir:
Hér Hér hefur verið reiknað út magn nokkurra matvæla sem innihalda um 200 kcal skv.
Matarvefnum
400 grömm appelsínur (tæpar þrjár) = 211 kcal
700 grömm paprika (um 5 stk) = 200 kcal

700 grömm gulrætur (um 12 stk) = 201 kcal
400 grömm epli (tæp 3 stk) = 193 kcal
45 grömm mars súkkulaði = 205 kcal
60 grömm hlaup = 199 kcal
65 grömm lakkrís (ca 13 bitar) = 202 kcal
40 grömm kex með súkkulaðihjúp = 199 kcal
30 grömm kokteilsósa (2 msk) = 189 kcal

ATH! fróðlegt er að vigta magnið í dæmunum hér á undan – hvað eru t.d. 60 g af hlaupi mikið
magn?
Glæra 19:
Kennari útvegar nemendum nokkrar matvælaumbúðir til að vinna með. Skemmtilegt er að
velja umbúðir sem sýna sem mestan mun á orkuþéttni.
Hér mætti einnig skoða næringarefnatöflur til að fá innsýn í orkuþéttni þeirra matvæla sem
ekki eru með næringargildismerkingar, svo sem ávexti og grænmeti, en einnig margar
vörutegundir sem eru mjög orkuþéttar eins og sælgæti og kex.
Næringarefnatöflur: http://www.hvaderimatnum.is/

