
Nd. 458. Frumvarp til laga
um að tryggja manneldisgildi hveitis.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

1. gr.
Ráðherra er heimilt að fengnum tillögum manneldisráðs að skipa fyrir með

reglugerð nm ráðstafanir til að tryggja sem bezt manneldisgildi hveitis, sem selt el'
á íslenzkum markaði. Má í þvi skyni krefjast sérstakrar tilhögunar við mölun hveit-
isins, svo og að það skuli blandað viðeigandi næringar- og hollustuefnum, annars
hvors eða hvors tveggja í senn.

2. gr.
Brot gegn ákvæðum reglugerða, sem settar kunna að verða samkvæmt lögum

þessum skulu varða allt að 10000 kr. sekt, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt
nlmennum lögum.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er flutt samkv. ósk hæstv. heilbrigðismálaráðh., og fylgdi því
svofelld greinargerð:

Í hveitikorn i og öðrum korntegundum er allmikið af B-vítamínum, og kveður
einna mest að Br-vítamini (Thiamin). Þau eru þó ekki jafnt dreifð um allt kornið.
f fræhvítunni, sem er mestur hluti kornsins, er t. d. lítið af þeim.

Langmestur hluti hveitimjöls, sem á markaði hefur verið til skamms tíma a. m. k.,
er úr fræhvítunni einni eða því sem næst, þar eð hinir hlutar kornsins hafa að mestu
verið sáldáðir frá víð mölunina (70-75% "extraction"), og er það því mun snauðara
af þessum vítamínum og fleiri aukaefnum en heilhveitimjöl.

Þar sem brauðneyzla er mikil og eingöngu um hveiti brauð að ræða, sem víða
er, munar allverulega um þessa vítaminskerðingu, ef allt brauðið el' gert úr fín-
möluðu og sálduðu hveiti, og er þá hætt við, að misbrestur verði á öflun nægilegs
Bi-vítamíns annars staðar frá. Mátti einkum búast við, að þetta gæti orðið afdrifa-
ríkt á styrjaldarárunum í þeim löndum, þar sem skortur var ýmissa mikilvægra
fæðutegunda, svo að enn meira en áður fór fyrir hveitibrauðinu í fæði almennings.

Til úrbóta koma aðallega tvær leiðir til greina. Önnur sú að sálda minna frá
hveitinu eða jafnvel ekkert, hin að bæta Br-vítamíni og fleiri efnum í hveitimjölið.
Bretar tóku fyrri kostinn og bönnuðu að sálda hveitið meira en svo, að 85% væru
eftir (85% "extraction"). Hveitimjölið, er þannig fékkst, var aðeins lítið eitt blakk-
ara en hið venjulega hvíta hveiti. Mátti það heita eins vel fallið til bökunar, og víta-
mínmagn þess var næstum því eins mikið og heilhveitis. Þetta hveitimjöl virtist halda
að mestu þeim kostum heilhveitis, sem mestu varða, án þess þó að það væri svo gróft,
að ekki þyldu það allir, og áhrif þess til torveldunar hagnýtingu kalks voru mun
minni en heilhveitis (en vegna þessara eiginleika heilhveitis m. a. þótti ekki fært að
fyrirskipa notkun þess eingöngu.).

Ameríkumenn tóku hinn kostinn, að bæta Bi-vitamíni og fleiri efnum í hveitið.
Nokkuð eru skiptar skoðanir um það, hvor þessara leiða sé heppilegri. Hefur

hvor þeirra nokkuð sér til ágætis, og skal ekki farið nánar út í það hér.
Hér á landi eru ástæður talsvert aðrar í þessum efnum. Fyrst er það, að brauðið

hefur ekki verið eins mikill hluti fæðis landsmanna og almennings í áður greind-
um löndum. En auk þess hefur hvergi nærri allt brauðið verið gert úr hveiti. Talsverð-
nr hluti brauðsins hefur verið rúghrauð, en rúgmjölið, þótt sáldað sé, heldur Bl-víta-
míninu að mestu leyti. Af þessum ástæðum m. a. virðist - svo sem manneldisrann-
sóknir hafa og bent til - ekki mjög hætt við Bi-vítamínskorti í fæði manna almennt,
þótt þar séu að vísu undantekningar. A seinni árum virðist þó hafa stefnt æ meira
að því, að hveitibrauðsneyzla ykist á kostnað rúgbrauðs, og má búast við, að svo
verði enn meir, er skömmtun kornvöru verður af létt. Þykir því rétt, að heimilaðar
verði ráðstafanir til þess að auka næringargildi hveitibrauðsins frá því, er verið
hefur, svo að það verði a. m. k. jafngilt rúgbrauði,


