
 

rétta leiðin 

máttur matarins 



Er til ein rétt leið til að  

fylgja varðandi næringu ? 



Þú finnur svo bara út hvað  

er rétt fyrir þig elskan 



Viltu breytingar? 

Ertu búin að spyrja þig hvort þú hafir 

gert allt sem í þínu valdi stendur? 



Ég hafði hengt mig á 

heilbrigðiskerfið í von um að 

það hefði lausn allra minna 

vandamála. 



Ég ákvað fyrir rest að segja skilið við 

heilbrigðiskerfið og byrjaði að skoða 

hvað það væri sem ég gæti gert 

mér til hjálpar...... 



Sem betur fer var 

það rétta leiðin 

fyrir mig 



Mín skoðun er sú að fólk hafi aldrei 

fyrr verið jafn áttavilt varðandi réttu 

leiðina í átt að heilbrigði 



  Veistu þitt svar? 
 
Er til ein rétt leið til að fylgja varðandi mataræði? 

 

Þekkir þú margar tegundir af mataræði? 

 
Hafa auglýsingar áhrif á það sem þú borðar? 

 

Er sykur eitur fyrir líkamann? 

 
Veistu hvað er best fyrir þig að borða? 

 

Skiptir máli hvað við borðum? 

 
Við val þitt á fæðu hefur þú það að leiðarljósi að fæðan sé 
nærandi og góð fyrir þig? 

 



Erum við áttavilt og þurfum við  

jafnvel handleiðslu? 



Afhverju erum við á  

þessum stað? 



Er sykur í alvöru óhollur? 



Svífur þú um að bleiku skýi ? 



Íslendingar innbyrgða tæp 50 kíló af sykri á  

mann á ári miðað við skýrslu sem gerð  

var í byrjun árs 2009 og þar vegur drykkja á  

sykruðum gosdrykkjum þyngst eða um  

tæp 40% af allri sykurneyslu.  

 

 

Einnig kom fram í skýrslunni að Íslendingar  

neyta mest sykurs allra Norðulandaþjóða. 



50 kíló af sykri eru 

200.000 hitaeiningar á ári 

eða að meðaltali 

548 hitaeiningar  

á dag, alla daga  

ársins... 

 



Við höfum val 



#1 Hlustaðu á skilaboðin sem líkami 
þinn sendir þér 



#2 Drekktu vatn 



#3 Borðaðu fæðu í sinni 
upprunalegt mynd eða  

sem næst henni 



#4 Borðaðu morgunmat og stæðstu 
máltíðirnar fyrripart dags 



#5 Finndu jafnvægi 



#6 Njóttu þess sem þú gerir 

 

 

 

 

 

 

 

     Þú færð bara einn séns 



#7 Slepptu sykri     
                              



#8 Minnkaðu neyslu á hveiti, 
morgunkorni og sykruðum 

mjólkurvörum 



#9 Borðaðu holla fitu 



#10 Sofðu nóg 



#11 Hreyfðu þig 



#12 Ekki borða amk 3 tímum  
áður en þú ferð í bælið 



#13 Tyggðu matinn þinn 



#14 Lærðu að lesa utan á  
umbúðir eða lærðu amk  

nöfnin á því sem þú vilt borða 



#15 Ekki borða vel auglýsta vöru 
 

 

 

 og alls ekki vörur auglýstar  

fyrir börn 




