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Þingsályktunartillaga um hitaeiningamerkingar á skyndibita.

Umsögn um tillögu um hitaeiningamerkingar á skyndibita

Undirrituð hefur kynnt sér þingsályktunartillögu þá er Sif Friðleifsdóttir, Ásta R. 
Jóhannesdóttir og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson flytja og hafa samið í félagi við 
fleiri um hitaeiningamerkingar á skyndibita.

Mikilvægt er í þessu efni að skilgreina sé hvað sé skyndibitastaðir og þar með 
yfir hvern slíkar merkingar eigi að ganga. Því má það heldur ekki vera huglægt mat 
hvað sé og hvað séu ekki skyndibitaréttir . E f tilgangur tillögunnar er að upplýsa um 
hitaeiningagildi máltíða er jafn mikilvægt að almennir veitingastaðir upplýsi 
viðskiptavini sína um hitaeiningagildi máltíða sinna. Slíkar máltíðir geta innihaldið 
hærri hitaeiningafjölda heldur en margir réttir sem svokallaðir skyndibitastaðir bjóða 
uppá. Í þessu samhengi má einnig spyrja hvað eru skyndibitastaðir? Eru t.d. pizzustaðir, 
sjoppur, bensínstöðvar, bakarí, matvöruverslanir; sem bjóða uppá heitan mat úr borði, 
eða aðrar verslanir sem bjóða uppá tilbúinn mat skyndibitastaðir? Jafnframt má spyrja 
hvaða skilyrði þurfa veitingastaðir að uppfylla til að flokkast sem skyndibitastaðir?

Til viðbótar benda á að tillögur sem þessar ættu frekar að ganga yfir 
veitingastaði almennt, en ekki bara það sem kallast skyndibitastaði. Hvers vegna ættu 
staðir sem eru lengur að afgreiða matinn að vera með hollari mat en þeir sem eru fljótir 
að afgreiða?

Þessu tengt verður að spyrja hver sé skilgreiningin á skyndibita? Skilgreining 
Wikipedia á skyndibita er: „Skyndibiti er smáréttur sem er matreiddur á einfaldan hátt, 
seldur tilbúinn og oftast snæddur án hnífapara, þ.e. stýfður úr hnefa“ . M.v. það má 
álykta að skyndibita sé hægt að nálgast mun víðar en á svokölluðum skyndibitastöðum.

Einnig er nauðsynlegt að jafnræðis sé gætt, þannig að reglur sem þessar gangi 
yfir alla aðila á markaði en ekki bara þá sem stærstir eru. Í greinagerð með tillögunni er 
bent á reglur frá Bandaríkjunum og Bretlandi þar sem reglur sem þessar ganga yfir alla 
staði sem hafa 20 útsölustaði eða fleiri undir sama nafni. Benda má á að reglurnar eru 
afar mismunandi milli þessara fylkja og sem dæmi má nefna að í NewYork ná þær 
nánast yfir alla veitingastaði en ekki einungis yfir svokallaða skyndibitastaði. Í 
ályktuninni er einnig talað um að í Bandaríkjunum sé miðað við að skyndibitakeðjur 
með fleiri en 20 staði þurfi að upplýsa um hitaeiningainnihald. Þetta er ekki allskostar 
rétt þar sem þetta á einungis við um 3 fylki í Bandaríkjanna sem hafa svo aftur afar 
mismunandi regluverk um hitaeiningamerkingar. Jafnramt má áætla að 20 staðir á svo 
stórum markaði sem Bandaríkin eru jafngildi færri en einum stað á Íslandi og ef 
jafnræðis á að gæta ætti þessi tillaga að ná yfir alla veitingasölustaði á Íslandi.

Varðandi aðgengi að næringargildisupplýsingum þá eru næringarupplýsingar 
flestra skyndibitakeðja, þ.m.t. KFC, aðgengilegar á vefsíðum þeirra og einnig eru 
margir með slíkar upplýsingar í bæklingum á sínum veitingastöðum. Þar sem nær allir



Íslendingar hafa aðgang að Internetinu, þar af sífellt stækkandi hluti í gegnum farsíma 
sína, má álykta að aðgengi að þessum upplýsingum sé auðvelt í dag.

Almennt um greinargerðina þá eru margar fullyrðingar þar sem deila má um þar 
sem þær eru á huglægum nótum. T.d. eins og áður hefur verið minnst á er talað um „í 
Bandaríkjunum“ þegar átt er við 3 fylki Bandaríkjanna. Talað er um að Pizzusneið frá 
Pizza Hut geti verið 2,656 hitaeiningar! Ekki er hægt að sjá hvaðan þær upplýsingar eru 
tilkomnar enda er þessi fullyrðing hreinlega röng. Fullyrt er að „talið sé að neytendur 
hafi dregið úr hitaeininganeyslu...“ en ekki vísað í hvernig komist var að þeirri 
niðurstöðu eða hver haldi því fram.

Að lokum vil ég benda á að KFC er fylgjandi því að veita 
næringargildisupplýsingar en alfarið á móti því að birta þær á matseðlum sem hanga 
uppi. Jafnframt vil ég ítreka að því að ef settar verða reglur um aðgengi að 
næringargildisupplýsingum þurfa þær að ganga jafnt yfir alla en ekki bara e.t.v. 3 
stærstu aðilana á Íslandi.
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