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Örugg matvæli – allra hagur!

Morgunblaðið/Júlíus

Matvörur „Það er ekki ástæða fyrir neytendur að forðast matvæli þó þau innihaldi aukefni,“ segir meðal annars í grein Ingibjargar Jónsdóttur.

E-efni ekki sama og eitur

A

Morgunblaðið/Svanhildur Eirík

Fjölbreytileiki Kennslustund í djassballett fyrir 25 ára og eldri í Bryn Ballett Akademíunni sem er á Ásbrú í Reykjanesbæ.

fastar tæknilegar djassballettæfingar
eins og plies, battement tendu, pirouettes og fleira úti á gólfi. Við gerum
svo fjölbreytilegar samsetningar úr
horni, snúninga og stökk ásamt því að
dansa ólíkar samsetningar. Svo
teygjum við alltaf í lokin,“ sagði Katrín Dagmar í samtali við blaðamann.
Hún sagði hópinn hafa unnið hörðum
höndum í vetur og sýnt afraksturinn
á vorsýningu dansskólans fyrir
skemmstu.

Þarf ekki sérstakan bakgrunn
til að læra salsa
Í vetur bættist við kennsla í
salsa. Það kom á daginn að sá kennari
sem hafði séð um breikdans kennsluna, Grétar Berg Þorláksson, var afbragðs salsakennari og því sagðist
Bryndís hafa ákveðið að bæta salsatímum við síðastliðinn vetur. Salsa er
Latin dans og það sem einkennir
hann helst, að sögn Grétars, er fótaburður, mjaðmahreyfingar og hinir
ýmsu snúningar. „Í tímunum fer ég
vel í grunninn, grunnhreyfingar og
tækni. Þegar fólk hefur náð góðum
tökum á grunnhreyfingunum og

tækninni er farið í ýmsar svokallaðar
fléttur og mismunandi snúninga,“
sagði Grétar. Hann nefndi að þeir
sem vildu læra salsa þyrftu ekki að
hafa sérstaka hæfileika né bakgrunn í
dansi. „Salsa er dans sem allir geta
lært og er bæði fyrir karla og konur,
enda um paradans að ræða. Eins er
salsa fyrir allan aldur.“
Blaðamaður vatt sér að hjónunum Sigrúnu Hill og Ævari Jónssyni sem í vetur hafa komið í tíma
tvisvar í viku og haft gaman af. „Við
vorum búin að stefna að þessu í mörg
ár. Þegar við sáum salsakennsluna
auglýsta hjá Bryndísi ákváðum við að
skella okkur. Þetta er búið að vera
mjög gaman og gott fyrir hjónabandið.“ Sigrún nefndi að Grétar hefði látið þau hafa tónlist á geisladiski til að
æfa heima og tækifærið væri oft notað þegar börnin væru sofnuð á kvöldin. „Heimanám hjálpar í dansi eins og
öllu öðru námi,“ sagði Grétar en bætti
við að það sem skipti mestu máli væri
að fólk hefði gaman af dansinum. Upp
á það skorti greinilega ekkert hjá iðkendunum, hvorki í salsanu né djassballettinum.

DANS

Grunnurinn
styrktur
» Reglulega eru haldin salsa-

kvöld í Reykjavík. Þangað geta
iðkendur komið og þjálfað sig,
auk þess að kynnast nýju fólki.
Grétar hefur í kennslu sinni hjá
Akademíunni lagt áherslu á Cuban style salsa.

» Á hverju námskeiði í djass-

dansi hjá Bryn Ballett Akademíunni er leitast við að styrkja
þann grunn sem nemendur hafa,
ásamt því að ögra þeim með
skemmtilegum og fjölbreytilegum nýjungum í dansinum.
Nýir nemendur eru alltaf velkomnir.

» Bryndís sagði það nemendum
til hagsbóta að kynnast fleiri en
einum kennara og ýmsum dansstílum. Þannig yrðu góðir dansarar til. Nánar um Akademíuna
er að finna á bryn.is.

ukefni eru efni sem bætt er í
matvæli til þess að hafa áhrif
á geymsluþol, lit, lykt, bragð
eða aðra eiginleika þeirra. Í innihaldslýsingum sjáum við að efnin eru
ýmist auðkennd með efnaheitum eða
E-númerum. E-númerin eru bæði til
að einfalda innihaldslýsingar og auðvelda fólki að varast tiltekin efni, s.s.
ofnæmisvalda. Þegar aukefni eru
notuð í vörur þarf einnig að greina
frá tilganginum með notkun efnisins.
Það er gert með því að setja flokksheiti á undan efnaheitinu eða Enúmerinu. Dæmi: „litarefni: E 162“
eða „litarefni: rauðrófulitur“.
Sumir sjá aukefni sem hið mesta
eitur. Aukefni fá hins vegar ekki E fyrir framan númer sitt fyrr en eftir
mikla umfjöllun. Bókstafurinn E
stendur fyrir Evrópu, en númerin eru
alþjóðleg. Á Evrópska efnahagssvæðinu er það Evrópusambandið sem
ákveður hvaða aukefni eru heimiluð, í
hvaða matvæli og í hvaða magni að
fengnu áhættumati og í dag hefur
Matvælaöryggisstofnun Evrópu
(EFSA) það hlutverk að meta áhættu
neytenda af efnunum. Ef rökstuddur
grunur kemur fram um óæskileg
áhrif einhvers aukefnis á neytendur
er notkun þess efnis endurskoðuð.
Að auki hefur Evrópusambandið sett
upp áætlun um endurskoðun á öryggi

allra aukefna og var byrjað á litarefnum.
Meðal aukefna eru sítrónusýra (E
330) og ríbóflavín (E 101, sem er Bvítamín og litarefni) sem þykja
hættulaus og eru náttúruleg í sumum
matvælum. Önnur efni eru umdeildari eins og rotvarnarefnið bensóat (E
210 til E 219) og azo-litarefni. Þau
eru leyfð í takmarkaðri notkun. Bæði
er sett hámark á það magn sem nota
má og aðeins má nota þau í ákveðin
matvæli sem erfitt er að framleiða
og/eða geyma án þeirra. Sum efni
eru einnig þekkt fyrir að valda einstaklingum ofnæmi eða óþoli, sem
getur stafað af notkun gerviefna, en
einnig af þeim matvælum sem aukefni eru unnin úr (s.s. mjólk eða
soja).
Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaganna
fer með eftirlit með vörum á smásölumarkaði og meðal annars innihaldi aukefna. Það er ekki ástæða
fyrir neytendur að forðast matvæli
þó þau innihaldi aukefni.
Ingibjörg Jónsdóttir, matvælafræðingur hjá Matvælastofnun.
Aukefnalista er að finna á heimasíðu Matvælastofnunar
www.mast.is.

Ársfundur Lífeyrissjóðs
Tannlæknafélags Íslands
Ársfundur Lífeyrissjóðs Tannlæknafélags Íslands
verður haldinn föstudaginn 11. júní, kl. 16.00 í sal
Tannlæknafélags Íslands, Síðumúla 35.
Dagskrá fundarins fer eftir samþykktum sjóðsins
og 30. gr. laga nr. 129/1997 um starfsemi lífeyrissjóða.

Morgunblaðið/Golli

Kennarar Arna Gná Gunnarsdóttir og Ásdís Spanó verða með listsmiðju fyrir börn í júní.

minjasafnið þar sem við fáum leiðsögn.
Alla dagana eru börnin að teikna
og þriðja daginn vinnum við úr
skissunum og þeim upplýsingum
sem hafa safnast fyrstu tvo dagana.
Fjórða daginn verður unnið spunamálverk út frá skissunum og við
ætlum að leyfa þeim að gera eins
stóra mynd og þau vilja. Sumir hafa
þörf fyrir að taka dálítið pláss en
svo eru aðrir sem þurfa þess alls
ekki.
Námskeiðinu lýkur á að þau eiga
að vera búin með eitt verk og nokkr-

ar skissur og síðasta daginn er allt
hengt upp og foreldrum boðið í
heimsókn,“ segir Arna um uppbyggingu listsmiðjunnar.

Fjölbreytt sumarstarf
Arna fór sjálf á myndlistarnámskeið sem barn og segist enn
muna hvað það var skemmtilegt.
„Mér þótti ótrúlega skemmtilegt að
fara á svona námskeið og hefði ekki
viljað fara á eitthvert íþróttanámskeið. Það hefði ekki hentað
mér og ég veit að það eru til börn
þarna úti sem vilja miklu frekar vera

í svona upplifunum en hlaupa fram
og til baka. Það er líka gaman ef
þau geta fengið fjölbreytni í sumarstarfið en okkur fannst vanta fjölbreyttari sumarnámskeið fyrir börn,
það er svo mikið af íþróttum,“ segir
Arna að lokum.
Upplýsingar um námskeiðið má
finna á vefsíðuni www.listsmidja.wordpress.com og á
www.itr.is.
Einnig er hægt að senda netpóst á
listsmidja@gmail.com.

Atkvæðaréttur sjóðfélaga telst eftir eign þeirra og
réttindum við síðastliðin áramót. Rétthafar eiga
rétt til fundarsetu með málfrelsi og atkvæðarétt.
Ársfundargögn má nálgast á heimasíðu
sjóðsins, www.li.is/ls/ltﬁ, og hjá Fjármálaráðgjöf
Landsbankans, Austurstræti 11.

Virðingarfyllst,
stjórn Lífeyrissjóðs Tannlæknafélags Íslands.

