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Útdráttur 

Síðastliðin ár hefur neyslusamfélagið vaknað til vitundar um margslungna og jafnvel myrka 

þætti í fjöldaframleiðslu og matariðnaði. Súkkulaðiiðnaðurinn hefur ekki síst verið á vörum 

fólks í sambandi við barnaþrælkun og bág kjör kakóbænda innan iðnaðarins. Sala á „fair 

trade“ vottuðum vörum hefur aukist með árunum þar sem fólk þykist vita hvað býr að baki 

slíkrar vottunar, hún virkar oft sem afsökun fyrir neyslunni. En eru neytendur í raun og veru  

meðvitaðir um súkkulaðineyslu sína? Með hvaða aðferðum geta hönnuðir og framleiðendur 

aukið þekkingu almennings og stuðlað að virðisaukningu á súkkulaði? Ritgerð þessi er unnin 

út frá rannsóknarvinnu minni frá námskeiðinu Food Systems sem ég sat haustið 2015 í 

Listaháskóla Íslands. Á námskeiðinu var notast við kerfishugsun í hönnun til að nálgast 

viðfangsefni á heildstæðan hátt.  Slíkur hugsunarháttur getur gefið hönnuðum kost á því að 

hafa jákvæð áhrif á núverandi og komandi kerfi. Farið verður í sögu súkkulaðis og kerfið 

sem súkkulaðiframleiðsla tilheyrir í dag. Tekinn verður fyrir samanburður á súkkulaði og 

víni, en margt er sameiginlegt með þessum tveimur neysluvörum þó að grundvallarþættir 

sem snúa að gagnsæi og uppruna skilji þær að. Stuðst verður við hugmyndafræði Cradle to 

Cradle með áherslu á virðisaukningu kakóbaunarinnar í súkkulaðiframleiðslu og kenningar 

Vilém Flusser um framtíð verksmiðjunnar. Stuttulega verður farið í það hvað veldur 

súkkulaðiþrá og í framhaldi verður fjallað um kakóbaunina á Íslandi í formi viðtals og um 

það hvernig framleiðslufyrirtæki geta frætt neytandann um uppruna kakóbaunarinnar. Að 

lokum tek ég nokkur dæmi um það hvernig upplifunarhönnun getur nýst sem verkfæri til 

betrumbóta kerfisins og meðvitaðrar neyslu. Markmið ritgerðarinnar er að sýna fram á að 

kerfishugsun í hönnun getur haft áhrif á framtíð verksmiðja og stuðlað þannig að meðvitaðari 

neyslu og framleiðslu. 
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Inngangur  

Við hátt hitastig á regnsömum svæðum hitabeltisins innan 20. breiddargráðu frá miðbaugi 

jarðar vaxa grófhúðaðir ávextir sem innihalda allt að 50 stór, rauðbrúnleit fræ. Ávextirnir 

vaxa beint af berki kakótrjáa og eru fræin þakin ljósleitu aldinkjöti sem svipar til banana og 

mangó. Við gerjun og síðan þurrkun á fræjunum umbreytast þau í kakóbaunir, en þær eru 

undirstaðan í súkkulaði. Súkkulaði er hægt að nálgast af ólíkum gerðum, allt frá ódýru 

fjöldaframleiddu sælgæti og súkkulaðidrykkjum af ýmsu tagi yfir í konfekt og plötur af 

gæðasúkkulaði sem gert er af færustu súkkulaðigerðarmönnum, sérhæfðum í þeirri iðn. Þó 

víða sé hægt að verða sér úti um slíkar afurðir, þá eru fáir sem gera sér grein fyrir því hvaðan 

súkkulaði kemur. 

Síðastliðin ár hefur neyslusamfélagið vaknað til vitundar um margslungna og jafnvel 

myrka þætti í fjöldaframleiðslu og matariðnaði. Fólk hefur orðið meðvitaðara um neyslu sína 

hvort sem á við um mannúðarmál eða uppruna vara. Súkkulaðiiðnaðurinn hefur ekki síst 

verið á vörum fólks í samhengi við barnaþrælkun á kakóökrum Fílabeinsstrandarinnar og 

bág kjör kakóbænda. Í framhaldi hafa kaup á svokölluðum „fair trade“ (sanngjarnir 

viðskiptahætti) og lífrænt vottuðum vörum aukist, sem virkar oft eins og einhvers konar 

afsökun fyrir neyslunni. Súkkulaði hefur verið markaðsett sem ofurfæða og þannig að því 

dekkri sem liturinn er því betra er það fyrir neytendann. En eru neytendur í raun og veru  

meðvitaðir um súkkulaðineyslu sína? Með hvaða aðferðum geta hönnuðir og framleiðendur 

aukið þekkingu almennings og stuðlað að virðisaukningu á súkkulaði?  

Árið 2013 kynntist ég súkkulaðigerð í gegnum vin. Við unnum á sama vinnustað 

þegar hann var að prófa sig áfram í súkkulaðigerð. Á ákveðnum tímapunkti áttaði ég mig á 

því hvað súkkulaði var í raun og veru, ég áttaði mig á tilvist kakóbaunarinnar sem hafði verið 

mér hulin. Ég fylgdist með þessum vini mínum prófa sig áfram við gerð margs konar 

súkkulaðitegunda og að lokum stofna fyrirtækið Omnom, það fyrsta á Íslandi sem framleiðir 

súkkulaði frá kakóbauninni. 

 Í áfanganum Food systems haustið 2015 í Listaháskóla Íslands gafst mér tækifæri að 

kynna mér kerfið í kringum súkkulaði og kakóbaunina á mínum eigin forsendum. Verkefnið 

snérist um að kortleggja ákveðið kerfi tengt mat og reyna annars vegar að finna betrumbætur 

á kerfinu og hins vegar að miðla á einhvern hátt persónulegri skoðun á kerfinu. Niðurstaða 

verkefnisins var tvíþætt. Önnur var tillaga að nýtingu kakóbaunahýðis, sem er afgangsefni í 
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framleiðslu Omnom. Hin var hönnun áhalda til súkkulaðigerðar með áherslu á meðvitaða 

súkkulaðineyslu. Nánar verður farið í það hér á eftir. 

 Þrátt fyrir að námstímabilinu sem tilheyrði þessu tiltekna verkefni væri lokið fannst 

mér mikilvægt að kafa dýpra í efnið. Ég mun fjalla um sögu súkkulaðis með áherslu á 

neysluvenjur og hvernig þær hafa breyst í gegnum tíðina ásamt því að tala um aðferðir við 

súkkulaðiframleiðslu sem eru í boði fyrir neytendann. Ég mun velta fyrir mér mikilvægi 

þekkingar á uppruna vörunnar og varpa ljósi á vöntun þessara upplýsinga með því að bera 

saman súkkulaði og vín. Í framhaldi mun ég fjalla um mikilvægi kerfishugsunar í hönnun 

Fjallað verður um mikilvægustu þætti súkkulaðikerfisins sem vert er að vekja vitund um og 

hvernig kerfishugsun getur haft áhrif á þá þætti til betrumbóta. Stuðst verður við 

hugmyndafræði Cradle to Cradle með áherslu á virðisaukningu kakóbaunarinnar í 

súkkulaðiframleiðslu og kenningar Vilém Flusser um framtíð verksmiðjunnar. Fjallað 

verður um kakóbaunina á Íslandi í formi viðtals þar sem velt var vöngum yfir því hvernig 

hægt sé að fræða neytandann um uppruna kakóbaunarinnar. Að lokum mun ég taka  nokkur 

dæmi um það hvernig upplifunarhönnun getur verið viðhorf og verkfæri til betrumbóta 

kerfisins og meðvitaðrar neyslu. Með hvaða aðferðum geta hönnuðir ásamt framleiðendum 

aukið þekkingu almennings og stuðlað að virðisaukningu á súkkulaði?	  
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1.   Súkkulaðineysla: saga, hefðir og samtíminn 

Súkkulaðis hefur verið neytt allt frá því um 1.900 f. Kr. Lengst af hefur það verið í 

drykkjarformi, en fyrirrennarar okkar nutu drykkjarins alla jafna í tengslum við einhvers 

konar athafnir og siði. Kakóbaunin, sem er undirstaða súkkulaðis, hefur síðan gegnt 

margþættu hlutverki t.d. í félagslegu samhengi og við trúariðkun; hún kemur við sögu 

læknisfræðinnar og er ein af breytum hagkerfisins en umfram allt er hún tengd matreiðslu.1  

Theobroma Cacao er heiti nytjaplöntunnar sem ber kakóávöxtinn, en nafnið þýðir 

matur guðanna. Kakó er upprunnið í Ameríku og var fyrst og fremst notað í Mesóameríku 

og Suður-Ameríku. Nýtingin var umfangsmeiri í Mesóameríku en ekki er vitað hvaða 

landsvæði var þungamiðja ræktunar á plöntunni.2   

Mayar sem ríktu í suðurhluta Mexíkó og Mið-Ameríku 350–800 e.Kr og Astekar er 

réðu ríkjum Mesóameríku þar til um 1521, eru þeir þjóðflokkar sem eru mest áberandi þegar 

litið er yfir sögu súkkulaðis. Báðir þessir menningarhópar eiga goðsagnir um uppruna 

kakóbaunarinnar og svipar þeim saman; þar er greint frá því að hún hafi verið gjöf guða sem 

héldu til í fjalli þar sem öll fæða væri upprunnin. Í goðsögnum Maya var það síðan 

kakóguðinn Hanahpú sem boðaði aðferðir til þess að vinna kakó. Mayar uppgötvuðu að með 

því að mala baunirnar með vatni varð til rammur drykkur sem veitti ánægju, þeir voru þannig 

fyrstir til að vinna súkkulaði úr kakóbaunum.3  

Munir sem fundist hafa frá tímum Maya og Asteka renna stoðum undir sannleiksgildi 

sögunnar um súkkulaðidrykkinn. Bæði hafa sýni af fornleifum staðfest tilvist drykkjarins og 

myndtákn á ílátum sýna þær aðferðir sem notaðar voru til að útbúa drykkinn.  

 

 

 

 

 

                                                
1 Sophie D. Coe og Michael D. Coe, The True History of Chocolate, 3. útgáfa, London: Thames & Hudson, 
2013, bls. 17. 
2 Coe og Coe, The True History of Chocolate, bls. 17-28. 
3 Coe og Coe, The True History of Chocolate, bls. 39-76. 
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Drykkurinn var framleiddur með sérstöku verklagi, 

en vökvanum var hellt úr einu íláti í annað, úr hæð, niður í 

annað ílát. Þessari aðferð var beitt til þess að ná fram 

froðukennd, sem var ákjósanleg til neyslu drykkjarins. 

Froðukennd áferðin er talin eftirsóknarverð við neyslu 

súkkulaðis enn þann dag í dag, en froða í formi rjóma eða 

sykurpúða þykir mörgum ómissandi þegar lagað er heitt 

súkkulaði.  

Súkkulaðidrykkir voru gerðir á ólíkan máta eftir 

þjóðflokkum og tíð, en hefð var fyrir því að bragðbæta þá 

með ýmsum hætti, meðal annars með vanillu og hinum ýmsu 

kryddtegundum.4 5 Miklar hefðir voru í kringum drykkinn, 

sem var til að mynda sérstaklega ætlaður efri stétt Asteka þar 

sem venjan var að neyta drykkjarins eftir veisluhöld. Drykkurinn var þá borinn fram í þar til 

gerðum bollum úr hýði graskerja. Konungbornir einstaklingar og gestir þeirra neyttu 

drykkjarins í fínlega skreyttum leirkerjum, sem voru jafnvel merkt með táknum sem ílát til 

kakódrykkju. Hefð var fyrir því að láta ílát með kakódrykknum fylgja látnum í gröfina, sem 

veganesti inn í framhaldslífið. Þá voru það einungis karlmenn, heldra fólk og konungborið 

sem mátti neyta drykkjarins sem var álitinn stöðutákn. Þar sem drykkurinn var talinn 

vímugefandi, var hann bannaður konum og börnum. Drykkurinn var jafnan lagaður við 

trúarlegar athafnir, en einnig færðu prestar guðunum kakófræ. Kakó kom jafnframt við sögu 

í athöfnum eins og skírnar- og brúðkaupsveislum, en auk þess komu kakóbaunir við sögu í 

náttúrulækningum sem græðandi og fyrirbyggjandi lyf. Þá hafa fundist listar um margs konar 

not súkkulaðis í lækningaskyni, en það átti til dæmis að vera heilsubætandi, kynorkuaukandi, 

hóstastillandi, orkugefandi og  hitalækkandi. Greinilegt er að kakóbaunir þóttu afar 

verðmætar, en þær voru á ákveðnu tímabili notaðar sem gjaldmiðill.6  

Á tímabilinu 1492-1832 lögðu Spánverjar undir sig stóran hluta Ameríku og þar með 

Mesóameríku. Með landvinningunum kom súkkulaði fyrst til Evrópu og varð fljótt vinsælt 

                                                
4 Coe og Coe, The True History of Chocolate, bls. 64. 
5 Sama heimild, bls. 89. 
6 Julie St. Jean, „Medicinal and Ritualistic Uses for Chocolate in Mesoamerica,“ Heritage Daily, sótt 14. 
október 2016, http://www.heritagedaily.com/2015/08/medicinal-and-ritualistic-uses-for-chocolate-in-
mesoamerica-2/98809. 
 
  

Mynd 1: Súkkulaðidrykk 
hellt úr hæð, úr einu íláti í 
annað til froðumyndunar.	  
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meðal heldra fólks og þá enn í formi drykkjar. Spánverjar bragðbættu þó drykkinn öðruvísi 

en fyrirrennarar þeirra, til dæmis með sykri og hunangi til þess að vinna gegn biturleika 

baunarinnar.7 Boltinn fór síðan að rúlla við komu kakóbaunarinnar til Evrópu og í kjölfar 

iðnbyltingarinnar fór súkkulaði að taka á sig þær myndir sem við þekkjum í dag. Fyrstu 

súkkulaðiverksmiðjurnar risu í Evrópu um 1728, en upphaflega voru notaðar frumstæðar 

aðferðir við framleiðsluna. Í kringum 1875 kom mjólkursúkkulaðið fyrst fram og árið 1900 

byrjaði Milton Hershey, fyrstur manna, fjöldaframleiðslu á súkkulaði. Frá þeim tímapunkti 

hefur súkkulaði svo þróast í margar áttir, þar á meðal í hinar ýmsu tegundir súkkulaðistykkja 

og sælgætis.8 

 Hægt er að skipta súkkulaði í tvo flokka. Í fyrsta lagi flokk sem fellur undir 

fjöldaframleiðslu til stórsölu. Takmark slíkrar framleiðslu er ágóði frekar en gæði. 

Framleiðandinn sækist eftir því að kaupa kakóbaunir og önnur hráefni eins ódýrt og hann 

mögulega getur til þess að hægt sé að framleiða mikið af ódýru súkkulaði. Hins vegar er 

flokkur gæðasúkkulaðis og hefur hann vaxið á seinustu árum. Í þeim flokki er súkkulaði gert 

frá grunni með áherslu á gæði hráefna og vandvirkni í framleiðslu. Samkvæmt Sharon 

Terenzi, súkkulaðibloggara og félaga í Samtökum Iðnaðar Gæðasúkkulaðis (Fine Chocolate 

Industry Association), þarf sá sem vill kalla afurð sína gæðasúkkulaði, að tryggja að ákveðið 

gagnsæi og heiðarleiki ríki milli framleiðanda og neytanda.9  

Nú á tímum er almennt lítil þekking á framleiðsluháttum súkkulaðis. Allt of mörgum 

er ókunnugt um uppruna súkkulaðis og eiga þannig á hættu að styðja, í blindni, við óréttmæt 

kerfi. Þeir sem þekkja muninn á fjöldaframleiddu súkkulaði og gæðasúkkulaði og vilja kynna 

sér bakgrunn vörunnar standa hins vegar gjarnan frammi fyrir því að framleiðsluferli 

vörunnar er ógagnsætt. Með ógagnsæi er til dæmis átt við þegar upplýsingar á umbúðum eru 

bæði óáreiðanlegar og gloppóttar. Höfundur hefur velt fyrir sér hvort upplýsingar á 

umbúðum á súkkulaði ættu ekki að fylgja fordæmi sambærilegra neysluvara. 

 

                                                
7 Amanda Fiegl, „A Brief History of Chocolate,” Smithsonian, sótt 8. nóvember 2016, 
http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/a-brief-history-of-chocolate-21860917/. 
8 Coe og Coe, The True History of Chocolate, bls. 15. 
9 Sharon Terenzi, „When Fine Chocolate Pretends To Be Fine Chocolate,” The Chocolate Journalist, 1. mars 
2008, sótt 27. nóvember 2016, http://thechocolatejournalist.com/fine-chocolate-pretends-fine-chocolate-2/. 
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1.1 Samanburður: vín og súkkulaði 
Áhugavert er að bera saman súkkulaði og vín. Margt er sameiginlegt með þessum tveimur 

vörum en þó eru grundvallarþættir sem skilja þær að er snúa að gagnsæi og uppruna. Líkt og 

súkkulaði, er vín unnið úr ávöxtum, réttara sagt vínberjum sem eru ávextir vínviðarins. 

Uppskera vínberja fer annað hvort fram með handtínslu eða vélartínslu á meðan uppskera 

kakóávaxta og fræja er altíða handavinna. Undirstaða vín- og súkkulaðigerðar byggir í 

báðum tilfellum á gerjun. Auðvelt er að afla sér vitneskju um mismunandi vín og þar af 

leiðandi hvaða vín hentar hverjum og einum út frá gæðum, verðflokkum og bragði. Það sama 

verður hins vegar ekki sagt um súkkulaði.  

Fleiri en þúsund berjategundir eru notaðar í vínframleiðslu. Tegundirnar eru 

skilgreindar sem þrúgur og hver þrúga hefur ákveðið tegundareinkenni. Helstu 

þrúgutegundir heims eru um 30 talsins.10 Mismunandi gerðir vína eru framleiddar úr ólíkum 

þrúgum, allt frá ljósum og sætum til framleiðslu á hvítvíni til mun dekkri þrúga til að 

framleiða rauðvín. Þegar vín er valið er oft og tíðum litið til þess hvaðan vínið kemur og þá 

er talað um hérað. Uppruni vínsins getur haft mikið að segja um gæði, en sum héruð eru 

þekkt fyrir að framleiða betri vín en önnur.  Hægt er að telja upp nokkur af helstu 

ræktunarsvæðum kakóbauna en þau eru til dæmis Fílabeinsströndin, Indónesía, Brasilía, 

Mexíkó og Dóminíska lýðveldið. Næst er leitað eftir sérkennum í bragði sem eru fimm 

talsins í grunninn: sæta, súrleiki, barksýra, aldin og fylling. Ársuppskera á vínþrúgum getur 

verið misjöfn, þannig getur bragð sérstakrar víntegundar verið framúrskarandi eitt árið en 

lakara það næsta. Það sama á við um kakóuppskeruna, hún getur verið misjöfn eftir 

árgöngum, en það er ekki almenn vitneskja. Kakóbaunir hafa einnig sérkenni í bragði eftir 

því hvaða tegund um ræðir, hvar og við hvaða aðstæður trén eru ræktuð. Tegundirnar eru 

þrjár talsins: Forastero sem er vanalega notað af stærri fjöldaframleiðslufyrirtækjum, Criollo 

og Trinitario sem báðar teljast til gæða- og bragðbauna.11 Kakótréð þrífst best í líffélagi við 

annan gróður sem hefur áhrif á bragð kakóbaunarinnar auk þess sem mismunandi jarðvegur 

og loftslag getur einnig sagt eitt og annað um bragð kakóbaunarinnar.12   

Á sviði vínframleiðslu ríkir algjört gagnsæi og skilningur á mismunandi 

uppskeruárgöngum, þannig eru sumir vínunnendur tilbúnir til þess að borga meira fyrir vín 

                                                
10 „Þrúgur,“ Vínbúðin, sótt 29. nóvember 2016, 
http://www.vinbudin.is/heim/matur_og_vin/fr%C3%B3%C3%B0leikur/%C3%BEr%C3%BAgur.aspx. 
11 „The Cocoa Bean,“ The chocolate revolution, sótt 29. nóvember 2016, http://www.chocolate-
revolution.com/index.php. 
12 „The Origins,“ The chocolate revolution, sótt 29. nóvember 2016, http://www.chocolate-
revolution.com/index.php. 
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sem unnið er úr sérstakri þrúgu sem tilheyrir ákveðnum uppskeruárgangi sem þótti til 

fyrirmyndar, sama verður ekki sagt um framleiðslu á súkkulaði. 13 Vegna vanþekkingar 

neytenda á uppruna, ræktun og vinnslu á kakóbaunum eru súkkulaðigerðamenn í 

sérkennilegum aðstæðum. Ólíkt víngerðarmönnum standa súkkulaðigerðarmenn frammi 

fyrir því að þurfa að stuðla að tilbreytingaleysi í bragði. Þannig þurfa þeir að varast það að 

skapa fyrirtaks súkkulaði úr framúrskarandi uppskeru eitt árið en framleiða verra súkkulaði 

frá slakari uppskeru árið eftir. Þetta er vegna þess að neytandinn er vanur því að fá 

súkkulaðið sitt eins á öllum tímum. Kakó er aftur á móti háð breytileika uppskerunnar ár frá 

ári.  

Í bókinni Raising the Bar  útskýrir súkkulaðiframleiðandinn Steve De Vries að hann 

hafi fengið í hendurnar ótrúlegar kakóbaunir. Í framhaldi spurði hann súkkulaðiframleiðanda 

frá Venesúela hvernig hann tækist á við það að fá í hendurnar baun sem er langtum betri en 

venjulega gerist. Svar hans var eftirfarandi: „Já, ef hún er of góð þá þurfum við að draga 

örlítið úr gæðunum af því að ef við setjum eitthvað á markað sem er betra en það sem við 

höldum að gæti orðið á næsta ári þá munum við eiga von á kvörtunum árið á eftir.“14 Það er 

harla ólíklegt að víngerðarmenn muni nokkurn tímann standa frammi fyrir aðstæðum sem 

þessum og þurfa bókstaflega að þynna út vín til þess að forðast of mikil gæði.15 Munurinn á 

vínberjaframleiðendum og kakóbaunaframleiðendum er helst sá að berjaframleiðendur eru 

alla jafnan framleiðendur endanlegrar vöru. Jafnframt eru gerðar meiri kröfur um uppruna 

vínþrúga við sölu á víni en á uppruna kakóbauna þegar talað er um súkkulaði, en oft bera 

vínflöskur upprunavottorð. 

Súkkulaðigerðarmenn halda í þá von að súkkulaðimarkaðurinn muni að lokum vera 

sambærilegur vínmarkaðnum. Þeir vonast eftir því að þróunin verði samskonar, að 

súkkulaðiunnendur læri hvaða tegundir kakóbauna eru í uppáhaldi og öðlist jafnvel þekkingu 

á því hvaðan tegund er best, að þeir finni sér eftirlætis framleiðendur, hafi vit á misjöfnum 

gæðaflokkum og geri sér grein fyrir breytileika baunarinnar eftir uppskeru þannig að ekki 

                                                
13 Madeline Puckette, „10 Most Important Things To Know About Wine,“ Wine Folly, 22. maí 2013, sótt 29. 
nóvember 2016, http://winefolly.com/tutorial/10-most-important-things-to-know-about-wine/. 
14 “Yeah, if it is too good we have to push it down a little bit because if we put something out that is better 
than what we think we are able to do next year we will have to deal with complaints next year.“ Þýtt af 
höfundi. 
Pam Williams og Jim Eber, Raising the Bar: The Future of Fine Chocolate, Vancouver: Wilmor Publishing 
Corporation, 2012, bls. 176. 
15 Sama heimild, bls. 176. 
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þurfi að rýra gæði þeirra. Síðast en ekki síst vonast þeir til að neytandinn beri virðingu fyrir 

handverksmönnum sem kakóbaunaframleiðendur eru.16 

 

	  

 

                                                
16 Williams og Eber, Raising the Bar: The Future of Fine Chocolate, bls. 173. 
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2.   Súkkulaði sem framleiðslukerfi og kerfishugsun 

Framleiðsluferli er aldrei eitt einangrað kerfi, heldur ávallt tengt hringrás annarra kerfa og 

myndar þannig stærri heild. Hönnuðir geta nýtt sér kerfishugsun í rannsóknarvinnu til að 

nálgast viðfangsefni sitt á heildstæðan hátt. Með slíkum vinnuaðferðum áskotnast 

hönnuðinum skynjun á tíma og ábyrgð, skilning á viðkomandi ferli og sóun á auðlindum 

innan kerfa. Slíkur hugsunarháttur getur gefið hönnuðum kost á því að hafa jákvæð áhrif á 

núverandi og komandi kerfi.17 Með áherslu á þess háttar aðferðafræði í rannsóknarvinnu, 

leiddi Thomas Pausz námskeiðið Food Systems, þar sem hver nemandi valdi sér efnislegt 

framleiðslukerfi tengt fæðu til rannsóknar. Verkefni höfundar á umræddu námskeiði snérist 

um rannsóknarvinnu á súkkulaðiiðnaðinum með áherslu á Ísland og miðlun á ímyndaðri 

framtíðar súkkulaðineyslu. 

 

2.1 Kerfið  
Kerfi súkkulaðiframleiðslu er ansi flókið og ná angar þess heimshorna á milli, allt frá ræktun 

til tilbúinnar söluvöru. Kakótréð er um fimm ár að gefa af sér fyrsta ávöxtinn, en það tekur 

ávöxtinn fjóra til fimm mánuði að verða fullþroska.18 Kakótré eru viðkvæm og því þarf að 

handtína alla ávexti, en þeir eru skornir af stilkunum með sérstaklega gerðum hníf svo að 

tréð skaðist ekki. Því næst þarf að skera þykkt hýðið utan af aldinkjötinu og fræjunum. Hýðið 

er skorið fyrir miðju og þvert á ávöxtinn svo að auðveldlega sé hægt að ná innvolsinu út án 

þess að skaða það. Í framhaldi hefst vandasamt ferli gerjunar, sem umbreytir fræinu í 

kakóbaun. Gerjunin tekur frá tveimur upp í fimm daga, en fræin eru látin gerjast annað hvort 

í hrúgu undir bananalaufum eða í einhvers konar lokuðu íláti. Þegar réttu stigi gerjunar er 

náð, tekur við um sjö til fjórtán daga þurrkunarferli sem er auk þess síðasta stigið í gerð 

kakóbaunar. Algengast er að gerjuðu fræin séu þurrkuð undir sól eða í reykkofum. 19  

Þurrkunaraðferðir geta haft áhrif á bragð kakóbauna, en baunir sem þurrkaðar eru í kofum 

með reyk geta til að mynda borið með sér keim af reyk eða leðri. Þegar þurrkunarferli er 

lokið er kakóbaunin tilbúin til innpökkunar. Kakóbaunum er pakkað í þar til gerða sekki sem 

                                                
17 Thomas Pausz, „Drifting Cycles,“ pausz.org, sótt 7. október 2016, http://www.pausz.org/words/Drifting-
Cycles. 
18 „About the Cacao Tree,“ Chocolate.org, 8. júlí 2015, sótt 5. nóvember 2016, 
http://www.chocolate.org/articles/the-cacao-tree--facts-about-theobroma-cacao.html. 
19 „Harvesting & Post-harvest processing,“ International Cocoa Organization, 3. apríl 2012, sótt 11. 
desember 2016, https://www.icco.org/about-cocoa/harvesting-and-post-harvest.html. 
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þurfa að fara misjafnlega langt, með mismunandi mörgum viðkomustöðum, til framleiðanda. 

Hráefni sem síðan eru framleidd úr kakóbaun eru kakómassi, kakóduft og kakósmjör.  

 

 

Þegar súkkulaði er unnið úr kakóbaun er farið eftir stöðluðu framleiðsluferli. Fyrsta 

skref ferilsins er ristun baunarinnar sem gerir það að verkum að hýðið þenst út frá nibbunni. 

Nibban er fituríkt invols kakóbaunarinnar og sá hluti sem notaður er í súkkulaðigerð  

Ristunin byggir einnig upp bragð baunarinnar og því mikilvægur þáttur lokaútkomunnar. 

Næst er hýði baunarinnar skilið frá nibbunni. Að svo búnu er nibban mulin niður í massa 

sem verður undirstaða súkkulaðis, en úr honum eru ýmsar gerðir súkkulaðis unnar. Næsta 

skref fer eftir prósentuhlutfalli kakóbaunar í súkkulaði, en hlutfallið ákveður hvort og í hvaða 

magni eigi að bæta öðrum hráefnum við, eins og sykri, kakósmjöri, mjólkurdufti eða annars 

konar bragðefnum. Blandan er því næst fínmöluð þar til hún er silkimjúk. Áður en 

Mynd 2: Útskýringamyndin sýnir dæmi um eitt samhangandi kerfi í súkkulaðiframleiðslu. 
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súkkulaðið er sett í form er það temprað, það er hitað og kælt eftir ákveðinni forskrift, þannig 

að kakófitan afkristallast algjörlega og blandast þannig fullkomlega. Temprunin gerir það að 

verkum að súkkulaðið geymist frekar, bráðnar ekki í hendi og gefur því fallegan og 

eftirsóttan gljáa. Útlitið skiptir miklu máli til að upplifun 

við neyslu verði sem best, því er mikilvægt að vandvirkni 

og færni sé í öndvegi við framleiðslu.   

 Í ofangreindu framleiðsluferli verður til 

afgangsefni sem er hýðið utan af nibbunni. Hýðið er um 

20% af kakóbauninni, en er ekki nýtt í 

súkkulaðiframleiðslu. Á Íslandi hefur hýðið ekki verið 

nýtt, en einhver nýting hefur verið á hráefninu í stærri 

framleiðslufyrirtækjum í öðrum löndum. Verkefnið í Food systems fjallaði að einu leyti um 

nýtingu kakóhýðis í framleiðsluhring Omnom og mikilvægi þess að nýta slík afgangsefni. 

 

2.2 Fullnýting kakóbaunarinnar 
Kakóbaunin inniheldur gífurlega mikið magn af næringarefnum og hefur kakónibban því 

verið flokkuð sem ofurfæða. Hins vegar er sjaldan talað um hýði kakóbaunarinnar. 

Rannsóknir á möguleikum á nýtingu hýðisins hafa verið gerðar erlendis þar sem magnið er 

mikið. Hér á Íslandi er hráefnið þó í litlu magni og hefur hingað til einungis verið til staðar 

í einu fyrirtæki í stuttan tíma og því spennandi viðfangsefni fyrir verðandi hönnuði. 

Það voru efnafræðingurinn Michael Braungart og arkitektinn William McDonough 

sem komu fram með nýstárlega vistvæna sýn með útgáfu bókarinnar Cradle to Cradle árið 

2002. Hugmyndafræði þeirra leggur meðal annars áherslu á það að hvers kyns úrgangur geti 

verið fæða í vistkerfi okkar og það að aðlaga kerfin okkar að þeim hugsunarhætti og styðja 

við svokallað hringrásarkerfi lífrænnar næringar. Samkvæmt hugmyndafræðinni ætti 

úrgangur alltaf að hafa jákvæð áhrif á vistkerfið – en ekki neikvæð. Lögð er áhersla á að 

útmá gömul gildi í hreinsun úrgangs og hverfa frá hefðum sem ganga út á „cradle to grave“ 

sem felur í sér að brenna og/eða urða úrgangsefni. Hugmyndin er fyrirmynd þar sem litið er 

á það að efni lifi í heilbrigðri hringrás og í áhættulausum efnaskiptum.20  

                                                
20 William J. McDonough og Michael Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, 11. 
útgáfa, London: Vintage Books, 2009, bls. 3-16. 

Mynd 3: Til vinstri: ótemprað 
súkkulaði.  
Til hægri : Temprað súkkulaði. 
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Árið 2009 hóf Bandaríski súkkulaðiframleiðandinn Lindt samstarf við orkuver í þeim 

tilgangi að gera tilraunir með að nýta hýði kakóbaunarinnar í „græna orku“. Tilraunirnar 

gengu út á það að brenna kakóhýði ásamt kolum. Ávinningurinn var minnkun kolefnisáhrifa 

og möguleikinn á því að skipta kolum að hluta til fyrir lífmassa. Fyrirtækin sáu fyrir sér að 

báðir aðilar myndu græða. Orkuverið myndi minnka kolefnislosun og Lindt myndi losna við 

umstang og kostnað við losun úrgangsefnisins.21 Í þessu dæmi er raunverulega verið að nýta 

afgangsefni úr framleiðslu, en velta má fyrir sér hvort aðferðin sé góð vegna losunar 

skaðlegra efnasambanda sem verða til við bruna. 

Hugmyndafræði Cradle to Cradle talar um „zero waste“ sem mætti þýðast á íslensku 

sem enginn úrgangur, en þá er markmiðið að ekkert fari til spillis og allt sé nýtt. Markmiðið 

er að vera á núllpunkti en ekki vera lítið skaðlegur, enda er núll jákvæðari tala en mínus. Það 

að vera minna skaðlegur, er það sama og að sætta sig við hlutina eins og þeir eru og að halda 

því fram að mannfólkið geti ekki gert betur.22 Dæmið hér að ofan um „grænt eldsneyti“ er 

ágætt dæmi um slíka afstöðu. Kakóhýði inniheldur svipuð næringarefni og nibban án þess 

að vera í sömu hlutföllum og er því í raun og veru fæða. Nibban er mun fituríkari en hýðið, 

en á móti inniheldur hýðið mikið magn trefja ólíkt nibbunni.23 Auk þess er hýðið ríkt af 

andoxunarefnum líkt og nibban.24 

 Í  verkefni námskeiðsins Food Systems var leitast við að fara eftir hugmyndafræði 

Cradle to Cradle í framleiðslukerfi Omnom og loka þannig framleiðsluhringnum. 

Vinnsluaðferðir við framleiðslu á súkkulaði gera ekki ráð fyrir því að hýði kakóbaunarinnar 

sé hluti af súkkulaði og þess vegna er litið á hýðið sem afgangsefni. Í verkefninu var áhugi 

á því að líta á hýðið sem fæðu í samhengi við súkkulaði, frekar en afgangsefni, með 

virðisaukningu kakóbaunarinnar í huga. Eftir nokkrar tilraunir urðu til tvenns konar tillögur 

um nýtingu hýðisins. Í fyrsta lagi tvær gerðir af nasli, annað sem passaði í flokk sætinda og 

hitt var kryddlegið og passaði frekar í flokk matvöru. Í öðru lagi voru gerðar tilraunir með 

að skipta út nibbum fyrir hýði við gerð súkkulaðis. Útkoman var hýðissúkkulaði sem var 

                                                
21 Jane Byrne, „Cocoa power project gets green light,“ Confectionery News, 25. febrúar 2010, sótt 27. 
nóvember 2016, http://www.confectionerynews.com/Commodities/Cocoa-power-project-gets-green-light. 
22 McDonough og Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, bls. 3-16. 
23 Kacey Calliney, „Cocoa shell powder has numerous uses in chocolate and foods, says Barry Callebaut,“ 
Confectionery News, 8. júlí 2013, sótt 27. nóvember 2016, 
http://www.confectionerynews.com/Ingredients/Cocoa-shell-powder-has-numerous-uses-in-chocolate-and-
foods-says-Barry-Callebaut. 
24 Oliver Nieburg, „’The cocoa shell is a magnificent piece of material that hasn’t been exploited’ – Daintree 
Estates,“ Confectionery News, 15. nóvember 2013, sótt 27. nóvember 2016, 
http://www.confectionerynews.com/Ingredients/The-cocoa-shell-is-a-magnificent-piece-of-material-that-
hasn-t-been-exploited-Daintree-Estates. 
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útlitslega séð líkt og hefðbundið skúkkulaði. Áferðin í munni var þó örlítið grófari en þó 

ótrúlega sambærileg venjulegu súkkulaði gerðu úr nibbum. Við gerð hýðissúkkulaðis er ekki 

bara verið að brjóta upp hefðina í súkkulaðigerð, heldur er einnig verið að auka virði 

kakóbaunarinnar í súkkulaðiframleiðslu. Hýðissúkkulaði getur verið jákvæð viðbót í 

súkkulaðiiðnaðinum og dæmi um það hvernig hönnuðir geta haft áhrif á breytingu kerfa. Ef 

fyrirfram ákveðnar reglur segja til um það að einungis eigi að nýta nibbuna í súkkulaðigerð 

en ekki hýðið, mætti segja að hráefnið sé ekki meðhöndlað sem fæða, en frekar sem 

framleiðsla á staðlaðri vöru. 

2.3 Siðfræði 
Undanfarin ár hafa orðið stigvaxandi áherslubreytingar í hönnun sem snúast um ábyrgð í 

verki og hugsun sem andsvar við rísandi umhverfis- og samfélagsvandamálum í heiminum, 

svo sem nýtingu náttúruauðlinda, mengun, matarsóun og mannúðarmálum. Til þess að 

hönnuðir geti gert tillögur að heilbrigðari framtíð þurfa þeir að öðlast ákveðinn skilning á 

viðfangsefninu. Um þetta fjallar Vilem Flusser í ritgerð sinni um verksmiðjur, í bókinni The 

Shape of Things: „Sá sem vill skilja fortíðina ætti að grafa í rústum verksmiðja. Sá sem vill 

þekkja nútíðina ætti að rannsaka verksmiðjur nútímans. Sá sem fæst við málefni framtíðar 

ætti að velta fyrir sér verksmiðjum framtíðarinnar.“25 

Iðnvæðingin í kjölfar iðnbyltingarinnar, var stór og mikil framför fyrir mannkynið. Í 

kjölfarið urðu breytingar á framleiðslu og til urðu ódýrari framleiðsluvörur. Eitt af megin 

markmiðum verksmiðjurekenda var afkastageta í framleiðslu og að koma sem mestu magni 

af vörum til sem flestra neytenda. Þessar breytingar þýddu oftast að skipt var frá 

handverksmönnum í vélræn kerfi.26 

Iðnaðurinn í heimi fjöldaframleiðslu á súkkulaði hefur það að markmiði að framleiða 

sem mest á sem stystum tíma og á sem ódýrastan máta. Milliliðir sækjast eftir því að borga 

lægsta mögulega verðið til ræktenda svo að þeir fái sjálfir sinn skerf frá framleiðendum. 

Kakóbændur eru háðir stórum framleiðsluaðilum í kaupum á hráefni en þeir ætlast til þess 

að borga lítið fyrir hráefnið svo að þeir geti framleitt sína vöru sem ódýrasta. Kakóbóndinn 

neyðist þá til að halda söluverði sínu í lágmarki til þess að halda viðskiptunum. Með slíkum 

                                                
25 “Anybody who wants to understand the past should concentrate on excavating the ruins of factories. 
Anybody who wants to know about our present should concentrate on examining present day factories. 
Anybody who addresses the issue of our future should raise the question of the factory of the future.“ Þýtt af 
höfundi.  
Vilém Flusser, The shape of things: a philosophy of design, London: Reaktion, Reaktion Books þýddu, 1999, 
bls. 77. 
26 McDonough og Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, bls. 21. 
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viðskiptaháttum verður lítil hvatning til þess að rækta og vinna gæðahráefni og hætta er á 

því að bóndinn geti ekki borgað vinnufólki sínu sæmandi laun né haldið uppi fjölskyldu. Á 

stærstu ræktunarstöðum eins og á Fílabeinsströndinni, sem anna eftirspurn stærstu 

framleiðandanna, hefur barnaþrælkun verið viðvarandi vegna þessara ástæðna.  

Margir bændur vilja ekki að afkomendur feti sömu leið og er því algengt að 

kakóbændur séu á efri árum og fáir ungir sem viðhalda þeirri þekkingu og kunnáttu sem til 

þarf. 27  Í framleiðslukerfi súkkulaðis eru það yfirleitt kakóbændur sem standa neðst í 

virðingarröðinni og eru þar af leiðandi í litlum tengslum við vöruna. Margir bændur hafa 

hvorki bragðað á þeirri vöru sem gerð er úr hráefni þeirra, né séð hvernig endanleg vara lítur 

út. Þar sem undirstöðuatriði er hraði en ekki gæði er líklegt að skilningur á verðmæti 

hráefnisins týnist hjá bónda, framleiðanda og neytanda.28 

Menntun og dreifing gilda gætu verið mikilvæg inngrip í framleiðslukerfi súkkulaðis, 

sérstaklega vegna þess hve langt er á milli kakóbónda og neytenda.  

Gildi hjálpa okkur til að hugsa og skynja og stýra því hvernig við raunverulega sjáum, túlkum 

og upplifum heiminn. Ef ekki væri fyrir gildi gæti líf okkar virst samhengislaust og 

bragðlítið. Menntun gerir fólki kleift að gera sér hugmyndir um heiminn og gera þeirra eigið 

líf skiljanlegt. Þegar hlutir eru skiljanlegir skynjar einstaklingurinn sig sem þátttakanda, en 

þegar hlutir eru óskiljanlegir getur einstaklingur skynjað sig sem einangraðan.29 Hönnuðir 

geta gripið inn í kerfið sem boðberar menntunar og gilda. Heilbrigðast væri að framleiðendur 

keyptu beint af bændum milliliðalaust. Með því að skauta framhjá fjárfestum, miðlurum og 

útflutningsaðilum gætu framleiðendur borgað bændum meira fyrir vöruna en þeir eru vanir, 

en samt sem áður borgað minna fyrir. Uppgangur smárra fyrirtækja sem framleiða 

gæðasúkkulaði frá baun til bita, hefur aukið áhugann á því að nálgast bestu kakóbaunirnar 

og komast í bein viðskipti við bændur, sem sjaldan hafa þekkingu til þess að nálgast 

framleiðendur. Beinir viðskiptahættir geta þó verið langsóttir, en vegna mikilla vegalengda 

geta leiðirnar verið torsóttar. Sérstaklega þar sem flest ræktunarlandanna falla undir 

þróunarlönd.  

Aðstæður sem þessar bjóða upp á góð tækifæri fyrir hönnuði eða aðra utanaðkomandi 

aðila til að hanna uppbyggingu kerfa fyrir bændur og koma þeim í samband við umheiminn. 

Hönnuðir, í samtali við bændur og næstu kynslóð þeirra, gæti þannig gert báða aðila spennta 

                                                
27 Williams og Eber, Raising the Bar: The Future of Fine Chocolate, bls. 89. 
28 Sama heimild, bls. 71. 
29 E. F. Schumacher, Small Is Beautiful: A Study of Economics as If People Mattered, 1993, bls. 62-65. 
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fyrir möguleikum á framleiðslu á raunhæfan, sjálfbæran og arðbæran hátt. Með því að veita 

bændum aukna athygli mætti stuðla að betri ræktunaraðstæðum og bættum gæðum 

kakóbauna í framtíðinni.30 

Gott dæmi um slíkt inngrip er verkefnið Uncommon Cacao sem hefur það að 

markmiði að styðja við smábændur og mynda bein viðskiptasambönd á milli þeirra og 

smárra súkkulaðiframleiðenda með áherslu á gæði og gagnsæi.31 Verkefnið byrjaði með 

bændum í Belize og hefur síðan breitt úr sér til annarra landa í Suður-Ameríku. Starfsemin 

sem hafði áður verið til staðar voru mest smábændur með litla uppskeru sem vantaði hjálp 

við að selja afurðir sínar því engin formleg uppbygging var á kerfinu. Með styrkjum bæði 

frá Bandaríkjunum og Belize var hægt að byggja upp einskonar samlag. Samlagið hlúir að 

bændum meðal annars með tæknilegum stuðningi við heimasíðugerð og með verkefnum sem 

stuðla að auknu verðgildi hráefna þeirra í gæðum, uppskeru og afkastagetu. Verkefnið var 

mikilvægt fyrir bændur sem hafa ekki skilninginn, þekkinguna eða kunnáttuna til þess að 

gera sig sýnilega og eða koma vöru sinni á framfæri. Með gagnsæinu sem ríkir í 

viðskiptaháttum Uncomman Cacao, þurfa bændur ekki að votta vörur sínar sem „fair trade“ 

sem getur verið afar kostnaðarsamt og ógerlegt fyrir smábændur þar sem kostnaðurinn er oft 

meiri en það sem þeir þéna á ári.32  

Neytendum gefst sjaldnast tækifæri til að spyrja bændurna hvernig málum er háttað, 

og þá sérstaklega varðandi vottun á lífrænum og „fair trade“ vörum. Þrátt fyrir það þykir 

sumum betra og siðferðilega rétt að kaupa vörur sem vottaðar eru „fair trade“ og nota 

merkingarnar jafnvel sem afsökun fyrir neyslunni. Einnig eiga neytendur til að tengja 

vörurnar við líkamlegt heilbrigði og halda að slíkar vörur innihaldi færri hitaeiningar.33 

Ósjaldan stilla verslunareigendur „fair trade“ vörum upp með lífrænum vörum og gefa 

þannig ruglandi skilaboð til viðskiptavina.34 Oft er ekki hægt að treysta á merkingar sem 

slíkar, en „fair trade“ er markaðshlutdeild útaf fyrir sig. Neytendum þykir oft erfitt að skilja 

verðmun súkkulaðivara enda sjá þeir ekki fólkið sem stendur á bak við vöruna og 

undirbyggingu kerfisins, menntunina og viðhald hins beina sambands sem fer í hverja 

einustu gæðabaun. Neytendur byggja þekkingu sína á þeirri reynslu, allt frá æsku, að 

                                                
30 Williams og Eber, Raising the Bar: The Future of Fine Chocolate, bls. 90-91. 
31 „About“. Uncommon Cacao. Sótt 7. desember 2016. http://www.uncommoncacao.com/. 
32 Williams og Eber, Raising the Bar: The Future of Fine Chocolate, bls. 76. 
33 Sama heimild, bls. 82-83. 
34 Viðtal 1. Viðtal tekið af höfundi við Kjartan Gíslason, 1. desember 2016. 
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súkkulaði sé ódýr munaðarvara án þess að uppruni baunarinnar skipti þá máli. Flestir sjá 

einungis seinustu skrefin í súkkulaðigerð þegar kakóakrarnir eru fjarska langt í burtu. 

 

2.4 Súkkulaðiþrá 

Hverjar eru ástæðurnar fyrir því að við finnum stundum fyrir djúpri löngun í súkkulaði? 

Súkkulaði bragðast vel, það lyktar vel og tilfinningin er góð þegar það bráðnar í 

munninum. Þessi svör eru réttmæt en viðbrögðin eiga sér að sama skapi dýpri ástæður. 

Allar þær tilfinningar og skynjanir sem vakna eru afleiðing efnaboða frá heilanum sem 

sleppt er á sérstöku svæði heilans. Þessi efnaboð eru aðallega dópamín. Dópamín er efni 

sem losnar við ánægjulegar upplifanir og vekur vellíðan. Viðbrögðin eru ólík eftir 

einstaklingum og eru byggð bæði á genabyggingu og lífsreynslu hvers mannsbarns og er 

því að einhverju leyti lærð. Það er því líklegt að einstaklingur sem ólst upp við það að fá 

súkkulaðibita í verðlaun, í heimsóknum hjá ömmu eða á ákveðnum helgidögum, finnist 

súkkulaði gott. Vegna þessa er ekki hægt að gera ráð fyrir því að öllum þyki súkkulaði 

gott.35 

Margar súkkulaðitegundir eru hannaðar af verkfræðingum sérhæfðum í matvöru með 

því markmiði að fólk fái löngun í meira.36 Fjöldaframleitt súkkulaði inniheldur mikið magn 

viðbætts sykurs og fitu, sem saman hafa róandi áhrif á heilann. Þess vegna upplifa margir 

súkkulaðiþörf við streitu og/eða vanlíðan.37  Á sama tíma er slíkt súkkulaði ódýrt og 

aðgengilegt og því auðsótt þegar súkkulaðiþörfin eykst. Kakó getur haft áhrif á aukið 

seretónín í heilanum, það boðefni sem þunglynda einstaklinga skortir jafnan. Kakóbaunin 

inniheldur auk þess nauðsynleg steinefni, meðal annars magnesíum og járn en einnig margar 

gerðir vítamína. 38 Gera má ráð fyrir því að það sé ekki einungis áhrif viðbætts sykurs og 

fitu sem hefur áhrif á löngun líkamans í súkkulaði, heldur einnig kakóbaunin sjálf og þau 

jákvæðu áhrif sem næringarefni hennar geta haft á líkamann. 

                                                
35 Susan Albers, „Why Do We Crave Chocolate So Much?,“ Psychology Today, 11. febrúar 2014, sótt 14. 
október 2016, http://www.psychologytoday.com/blog/comfort-cravings/201402/why-do-we-crave-chocolate-
so-much. 
36 Peter Fryer og Serafim Bakalis, „Engineering taste: The high-tech challenges in making chocolate,“ 
Mechanical Engineering 133, 1 (janúar 2011), bls. 30-33, sótt 3. nóvember 2016, 
http://search.proquest.com/docview/874317841/fulltextPDF/96A01B07BB414B2CPQ/1?accountid=135943, 
bls. 31. 
37 Albers, „Why Do We Crave Chocolate So Much?“ 
38 „Nutrition facts about cocoa and chocolate,“ Cacaoweb: cacao/cocoa/chocolate, sótt 15. október 2016, 
http://www.cacaoweb.net/nutrition.html. 
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 Auglýsingar eru annar áhrifavaldur súkkulaðilöngunar, en þær eru gerðar í þeim 

tilgangi að sannfæra neytendur um að kaupa ákveðna vöru. Árið 1890 gaf mannfræðingurinn 

James Frazer út kenningu  um svokallaða hermigaldra og snertigaldra, en samkvæmt henni 

geta hlutir búið yfir krafti. Komist maður í snertingu 

eða hermi eftir þessum hlutum, smitist maður af þeim 

krafti sem þeir búa yfir.39  Auglýsingar fyrir súkkulaði 

eiga það til að sýna hlutgervingu hamingju og 

kynþokka eða vísa í eftirsóknarverða eiginleika 

súkkulaðis eins og mýkt, glans og bráðnun. Myndin 

hér til hliðar sýnir auglýsingu frá Grísk-Ameríska 

fyrirtækinu Dove Chocolate. Auglýsingin sýnir 

vöðvastæltan búk manns sem er dökkur á hörund. Í 

agnarsmáum stöfum neðarlega á auglýsingunni 

stendur : „Kviðvöðvar sem bræðir hjörtu stúlkna. Dove 

súkkulaði.“ Hægt er að túlka fyrirmælin þannig að 

maðurinn á myndinni geti brætt hjörtu stúlkna, en það 

geti súkkulaðið líka. Samkvæmt kenningunni hér að 

ofan virkar þessi auglýsing  þannig að sá sem kaupir súkkulaðið frá Dove getur í raun brætt 

hjörtu stúlkna, það er heillað þær. 

 Miðað við þær staðreyndir hér að ofan er hægt að gefa sér að flestir upplifi 

ómeðvitaða eða óhófsama súkkulaðineyslu, þar sem neytandinn gefur sér ekki tíma til að 

hugsa um það hvað hann lætur ofan í sig. Í tilfellum sem þessum má renna stoðum undir það 

að oft og tíðum lítur neytandinn á súkkulaði sem munaðarvöru frekar en lífsnauðsynlegt 

næringarefni.  

 

                                                
39 Sir James George Frazer, Goldenbough: A study of magic and religion, 1890, sótt 29. nóvember 2016, 
http://www.templeofearth.com/books/goldenbough.pdf, bls. 21-41. 
 

Mynd 4: Dæmi um snertigaldur í 
auglýsingu. „Six pack that melts a 
girl’s heart. Dove Chocolate.“	  
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3.   Kakóbaunin á Íslandi – Viðtal 

Omnom er eina fyrirtækið á Íslandi sem framleiðir súkkulaði frá baun til bita. Saga 

fyrirtækisins hefst þegar Kjartan Gíslason, einn stofnenda Omnom, var staddur á 

veitingastað í New York árið 2010. Þar fékk hann eftirrétt lagaðan úr súkkulaði sem framleitt 

var frá baun til bita í lítilli verksmiðju í nágrenni veitingastaðarins. Nálægðin og sú staðreynd 

að súkkulaðið var gert frá grunni vakti athygli hans. Forvitnin hvatti hann til að kynna sér 

aðferðina og vakti löngun hans til þess að ögra sjálfum sér. Í framhaldi hófst 

tilraunastarfsemi og í annarri tilraun fann hann eitthvað sem hann hafði aldrei fundið áður, 

hvorki í súkkulaði né bragði. Ekki var annað í stöðunni en að halda áfram. Árið 2013 stofnaði 

Kjartan Omnom ásamt viðskiptafræðingnum Óskari Þórðarsyni, hönnuðinum André Visage 

og kökugerðarmanninum Karli Viggó Vigfússyni.40 Fyrirtækið vakti strax mikla lukku og 

dafnar vel, en ólík svið hvers og eins hefur líklega styrkt mótun fyrirtækisins til muna og 

haft áhrif á velgengni þess.  

Grunngildi Omnom eru heiðarleiki, að notast við gæðahráefni auk þess að eiga náið 

samband við uppruna hráefnanna og fara eftir hugmyndafræði „direct trade.“ 41 

Hugmyndafræði „direct trade“ er í grunninn það sama og „fair trade,“ fyrir utan gjaldið sem 

fylgir vottun um „fair trade“. Skilmálar og hátt verð slíkrar vottunar eru hindrandi fyrir 

marga og því hefur fylgjendum „direct trade“ stefnunnar fjölgað. Þar sem ekki er hægt að fá 

vottun fyrir viðskiptahætti undir því hugtaki er mælt með fullkomnu gagnsæi í viðskiptum. 

Kjartan hefur velt því fyrir sér að opna ársreikninga fyrirtækisins til að stuðla að trausti 

almennings á fyrirtækinu. Þannig sé einnig mikilvægt að hann ferðist sjálfur til þess að skoða 

aðstæður þar sem hráefnin verða til og horfast í augu og taka í hendur þeirra sem hann á í 

viðskiptum við, en slík ferð er á dagskrá.42 

Að ég sé búinn að fara þarna og taka í hendurnar á þessu fólki, gera díl við 
það... „direct trade“ er eitthvað orð sem maður hefur verið að kasta frá sér en 
hefur enga vottun fyrir því. En þegar ég er búinn að vera þarna og kaupa baunir 
af þeim og borga svona fyrir þær, þá myndi ég segja að orðtakið eigi rétt á 
sér.43 

 

                                                
40 Viðtal 1.  
41 Sama heimild. 
42 Sama heimild. 
43 Sama heimild. 
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Oft eru það heilu fjölskyldurnar eða samfélögin sem standa að baki kakóbaununum, 

sem hafa sjálf ekki skilning á því sem þau eru að rækta. Það að ræktandinn hafi fullan 

skilning á því hvað kakóbaunin er fyrir framleiðanda og að framleiðandinn skilji hvað býr 

að baki kakóbauninni, mun skila sér til neytandans. Upplifunin verður sú að hráefnin verða 

verðmætari í höndum manns, svipað og þegar matreiddur er lax veiddur af manni sjálfum 

eða einhverjum nákomnum manni, laxinn verður strax verðmætari og bragðast jafnvel betur. 

Eins og er eru tvær gerðir kakóbauna notaðar í framleiðslu Omnom, frá Madagaskar 

og Tansaníu. Þegar Kjartan er spurður út í það hverjar áherslurnar séu í vöruþróun Omnom 

segist hann hafa mikinn áhuga á því að framleiða meira af upprunasúkkulaði. Þá er ein gerð 

baunar og bragðeiginleikar hennar kannaðir í framleiðslu á hreinu súkkulaði. Eins og er eru 

bara tvær súkkulaðitegundir þeirra af átta úr hreinu súkkulaði, en hinar eru bragðbættar á 

einhvern hátt. Hreinu súkkulaðitegundirnar seljist síst. Til dæmis er 45% súkkulaði  með 

söltuðum möndlum og mjólk með því vinsælasta. Kjartan segir að enn sé þörf á því að fræða 

fólk. 44 Hægt er að velta vöngum yfir því hvort fólk hafi ekki skilning á bragðeiginleikum 

mismunandi bauna eða hvort það auki áhrif og upplifun á því að bragðbæta súkkulaðið. Gæti 

verið að skilningsleysið byggi á því að neytandinn gerir sér ekki grein fyrir tilurð vörunnar 

og hugsi því ekki um súkkulaði út frá ákveðnum uppruna, líkt og þegar vínunnendur kaupa 

sér vín frá ákveðnu héraði.  

Súkkulaðiskóli Omnom gegnir þeim tilgangi að fræða viðskiptavininn. Nemendur eru 

fræddir um kakóávöxtinn og síðan um ferlið og framleiðslu á kakóbaunum auk þess að 

bragða á nibbunni einni og sér. Í framhaldi upplifa þátttakendur gerð súkklaðis frá baun og 

hvert skref ferlisins er útskýrt á einfaldan og sýnilegan hátt. Því næst er smökkun, þar sem 

fólk fær að finna mun á tveimur mismunandi tegundum af dökku súkkulaði og tveimur 

mismunandi gerðum mjólkursúkkulaðis. Kjartan segir að þegar fólk átti sig á að munurinn á 

tveimur gerðum af dökku súkkulaði sé vegna þess að mismunandi gerðir kakóbauna eru 

notaðar þá sé markmiði fræðslunnar náð.45 

Súkkulaðiskóli Omnom er dæmi um það hvernig hönnuðir geta haft áhrif á kerfi, en 

fræðslan byggir að hluta til á einni niðurstöðu verkefnis sem unnið var í Food Systems. Um 

ræðir sett af verkfærum til súkkulaðigerðar, þar sem neytandinn fer í gegnum hvert skref 

súkkulaðiframleiðslu með eigin höndum. 

                                                
44 Viðtal 1. 
45 Sama heimild. 
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4.   Framtíðarsýn: upplifunarhönnun og virðisaukning súkkulaðis  

Ljóst er að þörf er á að fræða neytendur um neyslu þeirra á súkkulaði og á kerfinu í heild. 

Augljóst er að ekki er hægt að skylda alla þá sem borða súkkulaði einhvern tíman á 

lífsleiðinni, hvort er sjaldan eða oft, til að setjast á skólabekk til þess að fræðast um súkkulaði 

og þá margþættu kerfisheild sem iðnaðurinn samanstendur af. Hvernig er þá hægt að breiða 

út vitneskju til neytenda? Geta hönnuðir nýtt sköpunargáfu sína til þess að takast á við 

vandann?   

4.1 Athöfnin  
Í nýlegri rannsókn var gerð athugun á neyslu á súkkulaði með formlegum athöfnum. 

Niðurstöðurnar voru þær að þeir sem borðuðu súkkulaði eftir ákveðnum fyrirmælum fannst 

það bragðbetra og nutu þess betur en þeir sem borðuðu súkkulaði eftir sínum venjum. 

Einstaklingar í fyrrnefnda hópnum tóku sér einnig meiri tíma til þess að njóta súkkulaðisins 

og fannst þeir vera meðvitaðri um neyslu sína og	  voru	  tilbúnir	  til	  að	  borga	  næstum	  því	  tvöfalt	  

verð.46 Ef þessar staðreyndir eru færðar yfir á neytendur er hægt að segja að þeir sem notast 

við gjörning til þess að upplifa ákveðna vöru eru ekki aðeins líklegri til þess að njóta 

vörunnar betur, heldur einnig tilbúnir að borga meira fyrir hana. 

 Hönnuðir geta notað upplifun sem ráðandi þátt í hönnun sinni, til dæmis til þess að 

leysa vandamál eins og ómeðvitaða neyslu. Önnur af niðurstöðum úr Food Systems var 

tillaga þess efnis að neytendur gætu gert sitt eigið súkkulaði úr sérstaklega völdum 

kakóbaunum, eftir eigin smekk, með sérhönnuðum verkfærum. Athöfnin sjálf, við gerð 

súkkulaðisins, leiðir til meðvitaðrar súkkulaðineyslu með fullkominni vitund um innhald 

þess. Að lokum er bragðmikils súkkulaðis og sögu þess notið. 

Belgíski súkkulaðigerðarmaðurinn Dominique Parsoone fór örlítið aðrar leiðir. Hann 

hannaði búnað til þess að sjúga súkkulaðiduft í nefið líkt og um fíkniefni væri að ræða. 

Duftið var þó blanda af kakódufti, myntu og engifer.47 Í framhaldi þessarar hugmyndar að 

súkkulaðineyslu, braust út æði á slíkum athöfnum á skemmtistöðum víða í Evrópu. 48  

Aðferðin minnir á eiturlyfjaneyslu, nema upplifun sælutilfinningarinnar fæst fyrir tilstilli 

                                                
46 Kathleen D. Vohs, Yajin Wang, Francesca Gino, og Michael Irwin Norton, Rituals Enhance Consumption, 
31. maí 2013, sótt 5. Nóvember 2016, https://dash.harvard.edu/handle/1/10686852. 
47 IBTimes UK, „Chocolate Shooter: Device for Snorting Cocoa Powder Gives a New Meaning to ‘Nose 
Candy’,“ myndband, 0:28, sótt 30.nóvember 2016, https://www.youtube.com/watch?v=nAgu34bpT6c. 
48 Simon Tomlinson, „Snorting CHOCOLATE is the Latest Way to Get High in Europe’s Clubs,” Daily 
Mail, 31. maí 2016, sótt 12. nóvember 2016, http://www.dailymail.co.uk/news/article-3617575/Clubbers-
ditch-cocaine-cocoa-Snorting-lines-CHOCOLATE-latest-way-high-Europe-s-clubs.html. 
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innihaldsefna ofurfæðunnar sem kakó telst til. Þetta er þó ekki í fyrsta skipti sem kakó er líkt 

við vímuefni, en eins og minnst var á í 1. kafla töldu frummenn kakó vera vímugjafa.  

Að fara óhefðbundnar leiðir með sérstaklega hannaðri athöfn getur þótt spennandi 

og eftirsóknarvert og getur haft upphefjandi áhrif á vöru og aukið þannig verðmæti hennar. 

4.2 Gagnsæi 
Máttur upplifunar getur nýst með þeirri tilætlun að afhjúpa tilsettan boðskap eða vekja fólk 

til umhugsunar. Fordæmi eru fyrir slíku framferði í súkkulaðiheiminum, þar sem skilaboðin 

standa fyrir gagnsæi í framleiðslukerfinu.  

Þau Dan og Jael Rattigan eru eigendur eftirréttastaðarins French Broad Chocolate 

Lounge í Asheville í Norður-Karólínu. Þema staðarins er súkkulaði sem þau framleiða sjálf 

í nágrenninu. Sjálfbærni er í fyrirrúmi hjá þeim hjónum, þá sérstaklega í rekstri, innflutningi 

og framleiðslu. Hráefni reyna þau að nálgast staðbundið, en annars í beinum viðskiptum við 

bónda.	   49  Það sem gerir veitingastað þeirra hjóna sérstakan er sú upplifun sem 

viðskiptavinurinn verður fyrir, vitandi uppruna þess sem fer inn fyrir varir hans og hugsunina 

á bak við heildarhugmyndina. Gagnsæi vörunnar hefur einnig áhrif á upplifunina. Eins og 

haft er eftir Jael: „Með því að skapa rými fyrir upplifun fólks, vonumst við til þess að hafa 

áhrif...við sækjumst eftir nánu sambandi við rót hráefna okkar og viljum deila tengingunni 

með ykkur.“50  

Með athöfn er hægt að skapa upplifun sem aðferð til þess að koma ákveðnum 

skilaboðum til neytenda. Áhrifin geta verið þannig að neytandanum finnist hann tengjast 

neyslu sinni betur. Omnom hannaði pakkningar sínar þannig að hægt er að ganga snyrtilega 

frá og loka umbúðunum eftir að þær hafa verið opnaðar fyrsta sinni.51 Slíkur valmöguleiki 

gefur til kynna að hægt sé að njóta súkkulaðisins bita fyrir bita á lengri tíma. Ný vara í smiðju 

Omnom eru súkkulaðihjúpaðar hrískúlur sem koma í fallegum og einföldum álboxum. 

Hönnun boxanna er þannig að hægt er að stafla þeim saman líkt og um kubba væri að ræða. 

Merkilímmiði fyrirtækisins sem límist á álboxin er síðan sérstaklega hannaður þannig að 

                                                
49 „our manifesto,“ French broad chocolates, sótt 11. desember 2016, 
https://frenchbroadchocolates.com/frenchbroad/index.php?page=manifesto. 
50 „By creating the space for people to have an experience, we hope to have an impact…we seek a closer 
relationship to the source of our food, and we want to share the connection with you.” Þýtt af höfundi. 
„Dan and Jael Rattigan: French Broad Chocolate Lounge,“ Explore Asheville, sótt 9. desember 2016, 
https://www.exploreasheville.com/foodtopia/the-foodtopians/dan-jael-rattigan-french-broad-chocolate-
lounge/. 
51 Viðtal 1. 
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hann náist léttilega af án þess að skilja eftir sig far.	  52 Varan gæti verið eftirsótt vegna 

fagurfræði pakkninganna og mögulegu eftirlífi þeirra, en einnig skilja þær eftir sig minningar 

og þannig verður neyslan meðvitaðri.  

Súkkulaðiframleiðandinn Tony’s Chocolonely notar umbúðir sínar í fræðilegum 

tilgangi.  Með sjónrænum skilaboðum og textaskilaboðum sem koma í ljós þegar umbúðirnar 

eru opnaðar, tímalínu tíu ára tímabils sem lætur í ljós stefnu þeirra á beinum viðskiptum við 

bændur á Fílabeinsströndinni með áherslu á að útrýma þrælavinnu í súkkulaðiframleiðslu, 

þá sérstaklega barna. Þar er síðan vefslóð á heimasíðu þeirra þar sem hægt að lesa ítarlega 

um vandamálið, ef áhugi er fyrr hendi, ásamt hugmyndum þeirra til að leysa vandann og 

upplýsa neytendur. Hver sá sem opnar súkkulaðið getur upplifað sig sem hlutaðila að 

baráttunni.53 Með þessari aðferð sér hönnuðurinn um það að ákveðin skilaboð berist og deilir 

þannig ábyrgðinni með neytendum í von um að sporna við meðvitaðri súkkulaðineyslu. 

	  

	  

 

                                                
52 Viðtal 1. 
53 „The Problem,” Tony’s Chocolonely, sótt 30. nóvember 2016, http://www.tonyschocolonely.com/us/our-
mission/the-problem/. 
 

Mynd 5: Undirstöðu atriði í súkkulaðiframleiðslu Tony's Chocolonely útskýrð  
á einfaldan og myndrænan hátt.  
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Niðurlag 

Kakóbaunin á sér langa sögu í matreiðslu og matvælum og hefur útfærsla á súkkulaði breyst 

mikið í framhaldi af iðnvæðingunni. Forverar okkar litu á súkkulaðidrykkinn sem stöðutákn 

þar sem hann var einungis ætlaður heldra fólki auk þess sem hann var hluti af trúarlegum 

athöfnum og þótti hafa lækningamátt. Hann þótti gott veganesti í framhaldslífið og voru 

kakóbaunir álitnar það verðmætar að þær voru á tímabili notaðar sem gjaldmiðill. Í dag er 

súkkulaði í sælgætispokanum á laugardögum, í páskaegginu á páskunum, í afmæliskökunni, 

í konfektinu á jólunum en aðallega munaðarvara sem svalar löngun í hraða 

neyslusamfélagsins.  

 Vitundarvakning hefur orðið í heilsumálum og mannúðarmálum. Eftirspurn eftir því 

að vörur séu vottaðar sem „fair trade“ eða lífrænar er af hinu góða, en þar sem súkkulaði 

hefur orðið fórnarlamb markaðssetningar fjöldaframleiðslunnar tel ég að neytendur geti ekki 

treyst núverandi kerfum. Skortur á samræmi í innihaldslýsingum og upplýsingum um 

uppruna gera súkkulaðimarkaðinn ótrúverðugan.  

 Uppgangur smáfyrirtækja sem beita sér fyrir því að framleiða gæðasúkkulaði í beinu 

sambandi við bændur er jákvætt skref í rétta átt en til þess að komast á leiðarenda þarf meira 

til. Hönnuðir geta gripið inn í með framleiðendum til betrumbóta kerfisins. Kúnstir eins og 

upplifunarhönnun getur verið gott verkfæri til að ná til neytenda og gera þá ábyrga með 

framleiðendum og stuðlað að meðvitaðari neyslu og framleiðslu. Með aðferðum 

kerfishugsunar, þar sem áhersla er á að kortleggja kerfi sem eina heild, og með sjálfbærni í 

framleiðslu að leiðarljósi geta hönnuðir notað þekkingu sína í bland við sköpunargáfu til 

þess að ná takmarkinu.  
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