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Örugg matvæli – allra hagur

Morgunblaðið/Golli

Mikilvægt Ábyrgð á réttri merkingu matvæla liggur hjá framleiðendum.

Merking erfðabreyttra matvæla
Skorið út úr skel Reynir sker myndir út úr skel og skreytir fótinn með á einstaka gíturum.

arsmíð vorið 2009 og þar byrjaði
þetta allt saman,“ sagði Reynir sem
kláraði sinn fyrsta gítar í framhaldi. Námskeiðið varð hvatning til
að gera meira og smám saman vatt
áhuginn upp á sig. Reynir byrjaði á
því að safna verkfærum til gítarsmíðinnar og ákvað að einbeita
sér að rafmagnsgíturum til að
byrja með. Sumir þeirra eru með
innbyggð tölvukerfi og því hægt að
leika sér með hljómana og Reynir
segir flesta þeirra fyrstu vera rokkgítara. Þegar verkfærin voru í höfn
var hægt að byrja á verkinu. Reynir sagðist hugsa mikið út í hvernig
við hann notaði við smíðina. „Ég
leita mér upplýsinga um viðartegundir á netinu, les um eiginleika
þeirra s.s. hvernig þær hljóma og
hvernig best sé að vinna með viðinn.“ Reynir sagði að hljómur gítarsins væri mismunandi eftir því
hvaða við hann veldi. Hann sagðist
þó oftast nota hlyn og mahóní í
hálsinn, ölur, ask eða mahóní í búkinn. Efnið, sem Reynir pantar nánast allt erlendis frá, kostar á bilinu
70 þúsund til 150 þúsund í hvern
gítar. Þá eru ótaldar vinnustundirnar sem geta orðið hátt í 300, eins
og liggja bak við hvítan gljáfægðan
rafmagnsgítar sem Reynir er stoltur af.

anleika matvæla. Það er því á ábyrgð
fyrirtækja eða forráðamanna þeirra
að afla upplýsinga um hvort matvæli
séu erfðabreytt og ef svo er, tryggja
að neytendur fái upplýsingar um
þetta í samræmi við gildandi reglur.
Heilbrigðisnefndir sveitarfélaga
undir yfirumsjón Matvælastofnunar
fara með eftirlit með því að ákvæðum reglugerðar nr. 1038/2010 sé
framfylgt vegna erfðabreyttra matvæla. Eftirlit með merkingum á
erfðabreyttum matvælum felst í að
skoða umbúðir og önnur gögn,
ásamt því að greina sýni og athuga
hvort merking sé í samræmi við innihald og uppfylli þar með ákvæði
reglugerðarinnar. Skipulagðar sýnatökur munu eiga sér stað á hverju ári
og mun Matvælastofnun vinna að
samræmingu þess eftirlits hjá heilbrigðisnefndum sveitarfélaga, setja
upp sýnatökuáætlun og ákveða
hvaða sýni verða tekin hverju sinni.
Það ákvarðast m.a. af upprunalandi,
algengi á markaði, markhópi vöru og
gerð matvæla. Á árinu 2012 verður
lögð áhersla á innihaldsefnin maís
og soja og upprunalönd þar sem
engra merkinga á erfðabreyttum
matvælum er krafist.
Helga M. Pálsdóttir, matvælafræðingur hjá Matvælastofnun

Heimurinn

Gráða í gítarsmíð?
Rafmagnsgítararnir eru nú
orðnir sex og nú langar að Reyni að
spreyta sig á kassagítargerð, sem
hann segir af öðrum meiði. Hann
þarf að byrja á því að safna sér nýjum verkfærum, því ekki séu samskonar verkfæri notuð við rafmagnsgítarsmíð og kassagítarsmíð.
„Ég get sagt að ég sé að færa
mig yfir í rólegu deildina. Ég byrja
líka í rólegheitum, því mig vantar
enn nokkur verkfæri.“ Reynir var
að saga út bakstykkið á búknum
þegar blaðamaður leit inn á vinnustofuna í Listasmiðjunni. „Þetta er
eitt það skemmtilegasta sem ég
geri,“ sagði Reynir og það leynist

Erfðabreytt matvæli og fóður á íslenskum markaði skal merkt skv.
reglugerð nr. 1038/2010 um merkingu og rekjanleika erfðabreyttra
matvæla og erfðabreytts fóðurs.
Samkvæmt reglugerðinni eru erfðabreytt matvæli og fóður skilgreind
sem matvæli/fóður sem unnin eru úr
eða eru erfðabreyttar lífverur. Reglugerðin gildir ekki um matvæli/fóður
sem framleidd eru með hjálp erfðabreyttra lífvera, eins og t.d. ensím og
aukefni sem framleidd eru með líftæknilegum hætti í bakteríum og
gersveppum. Reglugerðin gildir heldur ekki um matvæli/fóður þar sem
erfðabreytta efnið er 0,9% eða
minna af viðkomandi efni en aðeins
ef það er tilkomið vegna mengunar
eða af óhjákvæmilegum tæknilegum
ástæðum, þ.e. framleiðandi má ekki
vísvitandi nota erfðabreytt hráefni í
vöru sína án þess að merkja matvælin sem erfðabreytt.
Ábyrgð á réttri merkingu matvæla
liggur hjá framleiðendum þeirra eða
stjórnendum fyrirtækja sem setja
þau á markað. Samkvæmt matvælalögum er óheimilt að villa um
fyrir neytendum með merkingum eða
öðrum upplýsingum sem veittar eru
um matvæli og á öllum stigum framleiðslu og markaðssetningar skal
vera til staðar kerfi sem tryggir rekj-

Flottir Fyrsti gítarinn t.v. en hinn er mesta stoltið þessa stundina enda dýr.

Laukfestar um
hálsinn

engum sem sér handverkið að það
er bæði mikil alúð og færni að baki
vinnunni. Reynir sinnir auk þess
viðgerðum á gíturum og nú er að
brjótast í honum að halda námskeið
í gítarsmíð, þar sem hann hafi frábæra aðstöðu til þess. En hvaða
bakgrunn skyldi vera gott að hafa í
gítarsmíð?
„Ég fann mig nú aldrei í námi
en heillaðist helst af verklegu námi.
Ég fór í húsasmíði í tvær annir,
málmsmíði aðrar tvær og svo í raf-

Víða á hornum í erlendum borgum
má sjá götusala sem selja ýmis konar
varning. Það þarf ekki endilega að
fara mikið fyrir vörunum og ekki einu
sinni nauðsynlegt að koma sér upp
markaðsbás. Þessir hvítlauks- og
lauksölumenn í Havana á Kúbu, sem
sjást hér til hliðar, eru ekkert að
flækja lífið og ganga um með búntin
um hálsinn. Það er líklegast alveg
þess virði að anga af hvítlauk til að
spara sér rekstrarkostnað.

virkjun en fann mig ekki í þessu,
það vantaði alltaf eitthvað. Hins
vegar hefur allt þetta nám reynst
mér vel í gítarsmíðinni þar sem ég
hef fengist við þetta allt, meira að
segja unnið við bílasprautun. Þetta
er það sem ég vil gera.“
Reynir hefur komist að því að
hann getur náð sér í gráðu í gítarsmíð á Englandi. Þó að stefnan
hafi ekki verið sett þangað er ljóst
á mæli Reynis að hann telur ekkert
útilokað í þeim efnum.

Reuters

Snjallir Þessir félagar þurfa ekki bás.
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