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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um hitaeiningamerkingar á skyndibita. Mál 
nr. 24, þskj. 24 á 140. löggjafarþingi 2011-2012.

Embætti landlæknis styður tillöguna um að fela velferðarráðherra að beita sér fyrir því að 
sölustaðir sem selja skyndibita upplýsi á áberandi stað um magn hitaeininga í 
skyndibitaréttum sem þar eru seldir. Það væri þó enn meira upplýsandi fyrir neytendur ef þeir 
gætu auk þess fengið upplýsingar um magn salts, heildarfitu, mettaðrar fitu og viðbætts 
sykurs í skyndibitaréttum eða tilboðum enda eru slíkir réttir oft fitu- og saltríkir. Þetta þyrfti 
að vinna í samræmi við nýja reglugerð frá Evrópusambandinu um merkingar matvæla.

Upplýsingar um hitaeiningainnihald rétta á skyndibitastöðum ættu að auðvelda fólki að taka 
upplýsta ákvörðun þegar það velur sér skyndibita. Auk þess að vera upplýsandi fyrir 
neytandann gæti slík merking hugsanlega hvatt skyndibitastaði til bjóða upp á hollari valkosti 
og til að minnka skammtastærðir en þær hafa farið stækkandi á undanförnum árum. Stórar 
skammtastærðir orkuríkrar fæðu, eins og oft er boðið uppá á skyndibitastöðum, auka líkur á 
ofneyslu og þar með offitu. New York borg innleiddi árið 2008 reglur um að skyndibitastaðir 
með fleiri en 15 stöðum á landsvísu tækju upp merkingar á orkuinnihaldi rétta. Niðurstöður 
rannsóknar^ sem gerð var eftir þessa innleiðingu leiddi í ljós að þó að ekki hafi verið minnkun 
í meðalorku í keyptum réttum í heildina þá var marktæk minnkun í meðalorku í keyptum 
réttum hjá þremur stórum keðjum (m.a. McDonalds og KFC). Eftir innleiðinguna nýtti einn af 
hverjum sex gestum í hádeginu sér upplýsingar um hitaeiningagildi og þessir viðskiptavinir 
völdu rétti með færri hitaeiningum.
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