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Yfirlýsing 

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér 

og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 

________________________________ 

Nafn nemanda 
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Ágrip 

Meyrni hefur verið rannsökuð á Íslandi í um 40 ár. Bragðgæði eru ekki metin með inní kjötmat 

á Íslandi eins og tekið hefur verið upp í Ástralíu. Langi hryggvöðvinn er sá vöðvi sem oftast er 

rannsakaður bæði hér á landi sem og víða erlendis. Áhugi var fyrir því að kanna mun á meyrni 

á ferskum vöðvasýnum og einnig eftir frystingu. Einnig þótti áhugavert að skoða aðra vöðva til 

samanburðar ef til þess kæmi að taka bragðgæði með inn í kjötmatið hér á landi og einnig vegna 

tækifæra í að þróa vörur og seja einstaka vöðva/beinlausa hluta til veitingahúsa og verslana.  

Tvö hrútlömb (alsystkyni) voru rannsökuð, þeim var báðum skipt til helminga og leyft 

að meyrna í 7 daga við 2-4°C. Þá var annar helmingurinn frystur og hinn mældur. Frosnu 

helmingarnir voru geymdir við -25°C í þrjá mánuði áður en þeir voru látnir þiðna fyrir 

úrbeiningu. Við úrbeiningu voru tekin sýni af sjö mismunandi vöðvum og þau mæld. 

Mælt var sýrustig, litur, bragðgæði og áferð. Áferð var með Warner-Bratzler skurðkrafts 

aðferðinni en bragðgæði voru mæld með skynmati sem með þátttöku 6 þjálfaðra dómara. Kjötið 

var eldað fyrir skynmat og áferðamælingar með sous vide aðferðinni að kjarnhita 68°C.  

Marktækur munur var á áferð og meyrni frosins og fersks kjöts og reyndist frosið kjöt 

meyrara en það ferska. Heildarmeðaltal skurðkrafts allra ferskra vöðva var 4,40 kg með 

staðalfrávik 0,62. Meðaltal frosnu vöðvanna var 3.09 kg og staðalfrávik 0,43. Nokkur munur 

var milli vöðva, skurðkraftur ferskra sýna var frá 3,65 kg og allt að 5,47 kg. Lundirnar voru þar 

meyrastar og bógvöðvinn næst meyrastur á eftir þeim. Seigasti vöðvinn af ferska kjötinu var 

mjaðmavöðvinn. Í því kjöti sem var fryst var skurðkrafturinn frá 2,79 og allt að 3,53 kg. Lundir 

og bógvöðvinn voru einnig meyrust þar en ytralæri var seigasti vöðvinn. Skynmatið mældi fjóra 

áferðarþætti, mýkt, meyrni, safa og hversu maukkennt kjötið var. Fylgnistuðull milli 

skurðkraftar og meyrni var -0,57 sem segir okkur það að um meðalsterkt neikvætt línulegt 

samband er að ræða. Frosna kjötið kom vel út úr meyrni prófunum og skynmatið gaf ágæta 

fylgni við áferðamælingar. Möguleiki er að taka upp álíka kerfi og Ástralir eru með MSA þar 

sem bragðgæði eru tekin með inní kjötmat. Með því er hægt að tryggja með meira öryggi 

kjötgæðin til neytenda. 

Rannsóknin var gerð í samstarfi við Matís.  

 

Lykilorð: lambakjöt, ferskt, frosið, áferðamæling, skynmat, meyrni. 
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1. Inngangur 

Íslenskt lambakjöt hefur lengi þótt afburðar gott og meyrt eins og staðfest var í Evrópurannsókn 

sem gerð var árin 1997-2000 en þar bar Ísland af hvað varðar meyrni. En samkvæmt íslenskum 

rannsóknum á síðastliðnum 20 árum eða svo hefur seigja aukist í lambakjöti (Guðjón 

Þorkelsson, Þyrí Valdimarsdóttir & Magnús Guðmundsson, 2000; Guðjón Þorkelsson o.fl., 

2004; Emma Eyþórsdóttir, Jóhannes Sveinbjörnsson & Guðjón Þorkelsson, 2007; Valur Norðri 

Gunnlaugsson o.fl., 2009; Anna Kristín Lárusdóttir, 2018). Miklar hugleiðingar hafa verið af 

hverju þetta er að eiga sér stað og gerðar hafa verið rannsóknir á því hvað það er sem geti verið 

að valda þessari auknu seigju. Margir þættir ákvarða gæði kjöts og áferð þess og er enginn einn 

þáttur sem hægt er að benda á sem gæti útskýrt það fullkomlega. Mögulega er það blanda af 

hinum ýmsu þáttum sem verkar saman.  

Kjötmat gegnir stóru hlutverki sem undirstaða verðlagningar og viðskipta með kjöt. 

Einnig er það mikilvægt til upplýsingar fyrir búfjárræktina. Á Íslandi eru lambaskrokkar 

flokkaðir eftir holdfyllingu og fitu. Notast er við EUROP mat, þar gefur E mestu 

vöðvafyllinguna og P þá minnstu, fitan er metin í flokka frá 1 og upp í 5 þar sem 1 hefur minnstu 

fituna og 5 þá mestu (Eyjólfur Kristinn Örnólfsson, Jón Viðar Jónmundsson, Sigurgeir 

Þorgeirsson & Emma Eyþórsdóttir, 2007). Bragðgæði hafa ekki verið tekin með í hið eiginlega 

kjötmat hér á landi en mögulega er það þáttur sem gæti komið inn í framtíðinni svipað og 

Ástralir hafa tekið upp. Ástralir hafa þróað kerfi svo kallað MSA eða Meat Standards Australia 

þar eru bragðgæðin tekin með inní jöfnuna, kjötið er merkt bæði eftir bragðgæðum og einnig 

hvernig skal elda það (MLA, á,á.a). 

Hryggvöðvinn er nánast eini vöðvinn sem mældur hefur verið í áferðarmælingum 

hérlendis og því forvitnilegt að athuga hvernig aðrir vöðvar skrokksins eru að koma út bæði til 

þess að geta stuðst við þær upplýsingar seinna meir ef áfram verður haldið að mæla fleiri vöðva 

og einnig til að sjá hvernig aðrir vöðvar eru að koma út í samanburði við hryggvöðvann. 

Frysting er talin hafa áhrif á ýmsa gæðaþætti kjöts, það er því gaman að athuga hvort að 

hún hafi áhrif og þá hve mikil áhrif frysting hefur á meyrni lambakjöts. Að öllu jafna er talið 

að frysting hafi jákvæð áhrif á meyrni kjöts sem mæld er með Warner-Bratzler aðferðinni. 

Skynmat hefur stundum gefið aðra raun en allavega ein rannsókn bendir til þess að ferskt kjöt 

sé meyrara, safaríkara og innihaldi meira kjötbragð heldur en fryst kjöt sem var því til 

samanburðar (Inam, Ahmmed & Haque, 2017; Lagerstedt, Efalt, Johansson & Lundtröm, 

2008). 
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1.1.  Markmið 

Markmið þessa verkefnis var að meta áhrif frystingar á skurðfestu og meyrni  mismunandi 

vöðva í lambaskrokkum. Einnig að kanna hvort munur er á bragðgæðum og áferð mismundandi 

vöðva. Langi hryggvöðvi er sá vöðvi sem oftast hefur verið rannsakaður bæði hér á landi og 

erlendis. Áhugavert að skoða aðra vöðva líka bæði ef bragðgæði verða tekin inn í kjötmat og 

einnig vegna tækifæra í að þróa vörur og selja einstaka vöðva/beinlausa hluta til veitningahúsa 

og verslana.  

Tilgátan sem var prófuð er að ekki er munur á skurðfestu og meyrni ferskra og frosinna 

vöðva úr lambaskrokkum. Einnig að ekki er fylgni á milli mælinga á skurðfestu og meyrni og 

að ekki sé munur á áferð og bragðgæðum mismunandi vöðva.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Kjötgæði 

Nokkur atriði marka sérstöðu íslensks lambakjöts en þar af má nefna landið, loftslagið, 

framleiðslukerfi, hefðir og menningu (Guðjón Þorkelsson, Guðmundur H. Gunnarsson & 

Sveinn Margeirsson, 2008). Það sem einkenndi íslenskt lambakjöt einna helst var hátt 

vöðvahlutfall, lágt hlutfall streitukjöts, lítið magn bandvefs, lítil seigja, hátt hlutfall af omega-

3 fitusýrum og hversu járnríkt kjötið er (Guðjón Þorkelsson & Ólafur Reykdal, 2002).  

Á mynd 1 er yfirlit um þá þætti sem geta haft áhrif á kjötgæði. 

 

Mynd 1 Þættir sem geta haft áhrif á gæði kjöts (Guðjón Þorkelsson 2018). 

Margir þættir hafa áhrif á kjötgæðin eins og til dæmis erfðir, umhverfi, stress og meðferð 

gripanna. Kjötgæðin sjálf eru síðan metin eftir bragðefnum, vatnsheldni, lit, næringarefnum, 

sýrustigi, áferð, uppruna og að það standist kröfur um matvælaöryggi (Guðjón Þorkelsson, Þyrí 

Valdimarsdóttir & Magnús Guðmundsson, 2000; Hopkins & Geesink, 2009).   

Neytendur vilja ganga að því sem vísu að kjötið þeirra sé meyrt, bragðgott, safaríkt og standist 

kröfur um matvælaöryggi og sé næringarríkt. Í hráu kjöti athugar neytandinn lit, áferð, lit á fitu, 

hver fitusprengt kjötið er og hvort að það líti út fyrir að vera safaríkt (Glitsch, 2000). Í elduðu 

kjöti hins vegar er það meyrnin, bragðið og hversu safaríkt kjötið sem í raun og veru skiptir 

neytendur mestu máli (Hopkins & Geesink, 2009).  
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Þó svo neytandinn geri þessar kröfur eru það einungis fáar mínútur sem hann í raun nær 

að meta kjötgæðin því það ferli gerist einungis í munni við tyggingu og er forvitnilegt að allt 

það ferli sem á undan er gengið til að varðveita kjötgæðin að þá eru það í raun örfáar mínútur 

sem neytandinn nýtur þeirra. Engin meðvituð skynjun er á því ferli frá því það fer í 

meltingarfærin og þangað til amínósýrur, fitusýrur, vítamín, steinefni og önnur innihaldsefni 

losna og frásogast í líkamann, en það ferli tekur um 10 klukkustundir. Engu að síður getur 

líffræðileg skynjun aukið eða haft áhrif á viðbrögð líkamans á framleiðslu á maga- og þarmasafa 

við meltingu og þar af leiðandi aukið næringargildi matarins (Lawrie, 2006). Áferð kjöts og 

bragð eru mikilvægustu gæðaþættirnir í elduðu lambakjöti. 

2.2 Kjötmat 

EUROP kjötmats kerfið hefur verið notað hér á landi síðan árið 1998. Holdfyllingarflokkarnir 

eru E, U, R, O og P þar sem E gefur mestu vöðvafyllinguna og P á minnstu en fituflokkarnir 

eru 1,2,3,3+,4 og 5 þar sem 1 gefur minnstu fituna og 5 þá mestu. Í kynbótauppgjöri er svo 

unnið með þessar upplýsingar þar sem flokkunin á skrokkunum er umreiknuð í línulegan skala 

á bilinu 1-15 fyrir hvorn eiginleika fyrir sig (Reglugerð nr. 500/2017).  

Í Ástralíu var tekið upp nýtt kerfi til þess að meta kjöt, MSA eða Meat Standards 

Australia. En þar eru einnig bragðgæði tekin inní jöfunna. Ástralir eru þeir fyrstu í heiminum 

til þess að nota bragðgæði inní kjötmatið ásamt öðrum framleiðsluþáttum.  Allt kjöt sem merk 

er með MSA hefur staðist mjög stífar kröfur um meðhöndlun allt frá fengitíma og til slátrunar. 

Þessar ströngu kröfur eiga að tryggja að kjötið mæti þörfum neytendans um meyrt, bragðgott 

og safaríkt kjöt. Uppfylla þarf sérstakar kröfur til þess að fá að merkja kjötið með MSA mati 

sem upplýsir neytandann um bragðgæði kjötsins og hvernig sé best að elda það. Kerfið var 

þróað til þess að geta boðið neytendum upp á stöðugt framboð af hágæða kjöti og til þess að ná 

því þurfa allir aðilar og þeir þættir sem koma að sauðfénu hvort sem það er bóndinn, sláturhús, 

neytandinn ofl. að vera á varðbergi og stuðla að því að bæta heildarávöxtun afurðanna. Þessi 

mikilvæga framþróun var gerð með því að blanda saman bæði DNA prófunum á dýrum og 

umfangsmiklum neytendaprófunum á kjöti (MLA, 2018). 

2.3 Kynbætur 

Aðalmarkmið kynbóta á Íslandi fram yfir 1980 var að rækta sauðfé með það að leiðarljósi að 

bæta vaxtarlag og holdaþykkt með því að stytta legglengdina. Eftir 1980 fóru neytendur að 

krefjast magurs dilkakjöts vegna umræðna um óhollustu fitu af jórturdýrum og lífshættulegum 

áhrifum hennar á kransæðakerfið. Kynbótamarkmiðum var því breytt í ljósi þess og áhersla 
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lögð á að draga úr fitusöfnun en jafnframt auka vöðvavöxt án þess þó að það myndi breyta 

þéttholda vaxtarlaginu. Ýmsar aðferðir voru prófaðar til að ná settum markmiðum en þær voru 

síðar meir allar lagðar niður vegna breytts kjötmats, sparnaðarráðstafana, mannafla o.fl. Þess í 

stað var kynbótagildi hrútanna metið (Stefán Sch. Thorsteinsson, 2002). Í kring um 1990 komu 

ómsjármælingar en þær eru notaðar til þess að velja líflömb, þær eru í raun eina beina mælingin 

á vöðvaþykkt sem nýtt er í ræktunarstarfinu á lifandi lömbum. Hryggurinn er verðmætasti 

skrokkhlutinn og því skila ómsjármælingarnar markvissum kynbótum hvað hann varðar 

(Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins, 2017). Það sem hefur breytt fénu hvað mest undan farin ár 

er áherslan á kjötgæðaeiginleika, að rækta þéttbyggt fé með mikla vöðva. Kynbótamarkmiðið 

hefur haldist það sama síðan um 1980 og er enn verið að leggja áherslur á að auka vöðvasöfnun 

og vöðvaþykkt á sama tíma og valið er gegn fitu (Jón Viðar Jónmundsson & Emma 

Eyþórsdóttir, 2013). 

Callipyge erfðavísirinn er dæmi um stökkbreytingu sem veldur auknum vöðvavexti í sauðfé. Í 

rannsókn sem gerð var árið 1997 voru teknir mismunandi vöðvar úr lömbum og þeir 

áferðamældir til að athuga áhrif callipyge gensins á meyrni. Til samanburnar voru notuð lömb 

sem ekki voru með callipyge genið. Þar kom fram að vöðvar lamba sem voru með callipyge 

genið voru í flestum tilfellum seigari nema herðablaðsvöðvinn og lundir sem voru sambærileg 

í báðum lambahópunum. Meðalskurðfesta vöðva venjulegra lamba var  frá 2,9-6,7 kg í en  3,0-

10,1 kg í vöðvu callipyge lamba  (Shackelford, Wheeler &Koohmaraie, 1997). 

2.4 Meyrni 

Meyrni kjöts hefur mikil áhrif á kjötgæðin en flestum neytendum finnst einmitt meyrnin skipta 

einna mestu máli (Eriksen o.fl. 2013). MSA-kerfið sem Ástralir hafa þróað byggir einmitt á því 

að tryggja bragðgæðin og meyrnina þar sem neytendur virðast vera tilbúnir til þess að borga 

hærra verð fyrir vöruna séu þeir vissir um að þeir séu að fá gott kjöt (MLA, á,á.).  Meyrni 

ákvarðast af hlutfalli bandvefs, lengd vöðvaþráða og niðurbroti próteina við geymslu en 

vöðvafita og efnaskipti eftir slátrun hafa einnig nokkur áhrif á meyrnina (Warner o.fl., 2010). 

Það eru margir þættir sem hafa áhrif á meyrni og eins og sést á mynd hér að neðan þá eru þetta 

þættir alveg frá því fyrir getnað og til neytenda. Það þarf því að gæta vel að vinnubrögðum á 

öllum stöðum í ferlinu.  
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2.5.1 Slátrun og meðhöndlun  

Í ræktunarstarfi hefur mikil áhersla verið lögð vaxtarhraða og vöðvavöxt en minna spáð í það 

hvernig vöðvinn breytist í kjöt. Kjöt endurspeglar að mestu samsetningu og uppbyggingu 

náttúrulegs vöðva við krufningu.  Ýmis lífefna- og líffræðileg atriði breytast í vöðvum þegar 

dýrum er slátrað.  Þetta getur átt sér stað bæði fyrir, við og eftir slátrun (Lawrie 2016). Aðferðir 

við og eftir slátrun skipa miku máli hvað varðar meyrni og kjötgæði almennt en einnig meðferð 

dýranna áður en þeim er slátrað. Reynt er að halda gæðum afurðanna eftir bestu getu (Birna 

Baldursdóttir o.fl., 2003). 

2.5.2 Streita 

Streita eða stress sláturdýra getur haft neikvæð áhrif á meyrnina og kjötgæðin. Þegar sauðfé er 

slátrað stöðvast blóðrásin og glýkógen í vöðvum verður að mjólkursýru. Eðlilegt þykir að 

sýrustig vöðvans lækki úr pH 7,0 og niður í um það bil 5,5 en pH 5,3-5,8 er innan eðlilegra 

marka. Hiti myndast í vöðvunum á meðan niðurbrot glýkógens á sér stað og hitinn getur hækkað 

um allt að 4°C. Dauðastirðnunin hefst síðan þegar orkuefnin eru á þrotum og vöðvarnir byrja 

að dragast saman en þá er hitastig vöðvans oftast á milli 14-19°C. Ef dauðastirðnunin byrjar 

við lægra hitastig veldur það kæliherpingu í kjötinu en einnig getur orðið hitaherping ef hitinn 

er yfir 35°C. Hvorugt þessara ferla er afturkræf, hraði kælingar eftir slátrun hefur því mikil áhrif 

á kjötgæðin og valda bæði kæli- og hitaherping seigara kjöti til neytandans (Ásbjörn Jónsson, 

Óli Þór Hilmarsson & Valur Norðri Gunnlaugsson, 2007). 

 

Mynd 2 Æskilegt pH gildi í vöðva eftir slátrun (heilsvört lína), punktalínur sína á hvaða bili hitaherping og kæliherping á sér 
stað (Ásbjörn Jónsson o.fl. 2009). 
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Á mynd 2 hér að ofan sést hversu þröngt bilið er á milli hitaherpingar og kæliherpingar, 

sýrustigið verður að falla innan rammans á hitastiginu. Um línulegt samband er að ræða á milli 

meyrni kjöts og loka sýrustigs vöðvans. Vöðvinn á að lækka frá pH 7,0 og niður í um það bil 

5,5 en sé um stress að ræða þá er glýkógen forðinn í vöðvanum búinn og því lækkar sýristigið 

ekki sem skyldi. Það leiðir til þess að kjöt verður seigara. Hins vegar er möguleiki að fá kjöt 

sem hefur sýrustig yfir 6,3 sem er meyrt en það hefur þá skemmra geymsluþol heldur en ella 

(Eriksen o.fl., 2013). Á Íslandi er sýrustigið mælt í hryggvöðva aftan við 12. rif (Emma 

Eyþórsdóttir o.fl. 2007). 

Nokkrir þættir fyrir slátrun geta haft áhrif á meyrni kjöts og kjötgæði almennt. Stress í 

kringum  um rekstur og undirbúning slátrunar getur haft neikvæð áhrif á meyrni. Í flutningum 

getur komið mar og í einhverjum tilfellum geta dýr kafnað vegna þrengsla og ófullnægjandi 

loftræstingar (Eriksen o.fl., 2013). Röng meðferð sauðfjár fyrir slátrun getur valdið streitu og 

þar af leiðandi haft mikil áhrif á kjötgæðin. Mikið álag á sauðfé fyrir slátrun getur leitt til þess 

að sýrustigið í vöðvunum falli ekki sem skildi vegna þess að þá er verið að ganga of mikið á 

glýkógenbirgðir þeirra. Næringarástandið skipti því miklu máli og svelti getur leitt til þess að 

orkubirgðir vöðvanna eru það takmarkaðar að dýrin verði viðkæmari fyrir streitu en ella. Ef hátt 

sýrustig mælist í vöðva þ.a.s. sýrustig yfir pH 5,8 getur kjötið orðið dökkt á litinn, stíft, þurrt 

og hefur minna geymsluþol, bragðgæðin falla einnig (Ásbjörn Jónsson & Óli Þór Hilmarsson, 

2005). 

Í rannsókn sem Eriksen o.fl. (2013) gerðu á norskum lömbum sýndi það sig að lömb 

sem voru látin vera undir álagi 15 mínútum fyrir slátrun voru með hærra pH gildi í vöðva heldur 

en þau lömb sem ekki voru undir álagi. Einnig hefur verið sýnt fram á að sauðfjárkyn bregðast 

á mismunandi hátt við streitu þegar kemur að niðurbroti glýkógena í vöðva við áreiti. Merino 

lömb voru voru til að mynda næmari fyrir streitu miðað við önnur fjárkyn í rannsókn sem 

Warner o.fl. framkvæmdu (Warner o.fl. 2010).  

Í íslenskri rannsókn könnuðu  Ásbjörn Jónsson og Óli Þór Hilmarsson (2005) 

lokasýrustig í hryggvöðva dilkaskrokka í nokkrum sláturhúsum.  Af 3319 dilkaskrokkum voru 

um 22% þeirra með sýrustig 5,8 og hærra eins og sést á mynd 3 hér að neðan. 
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Mynd 3 Hlutfall dilkaskrokka með hátt sýrustig milli 55 býla (Ásbjörn Jónsson & Óli Þór Hilmarsson, 2005). 

 Einnig athuguðu þeir flutningsvegalengd frá býli til sláturhúss og hvort hún hefði áhrif 

á streitu en erlendar rannsóknir hafa bent til þess að flutningsvegalengd geti haft áhrif á streitu 

og því lengri sem flutningurinn er því meiri verði streitan. Niðurstöður Ásbjörns og Óla Þórs 

bentu til þess að ef slátrað var samdægurs hafði flutningsvegalengd áhrif á sýrustigið þannig að 

einungis lítileg hækkun var á pH gildi eftir því sem flutningsvegalengd var meiri eins og sést á 

mynd 4. 

 

Mynd 4 Meðalsýrustig miðað við flutningsvegalengd (Ásbjörn Jónsson & Óli Þór Hilmarsson, 2005). 

Rannsókn árið 1971 sýndi hlutfall þeirra dýra sem voru með mar, bjúgu eða vannærð 

var um 4%, 65% og 77% af heildarfjölda svína, sauðfjár og nautgripa á Norður Írlandi. Í flestum 

tilfellum þegar um mikið mar í vöðva var að ræða olli það losun ensíma í blóðrásina. Gerður 

var samanburður á mörðu kjöti og kjöti sem ekki var marið og reyndist enginn munur á  
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örverufræðilegum- og tæknilegum þáttum. Það er sífellt að sýna sig meira og meira að 

hugsunarleysi og gróf meðhöndlun dýra í kring um og við slátrun hefur neikvæð áhrif á 

kjötgæðin (Lawrie, 2006). 

Í rannsókn sem birt var árið 2009 var athugaðir þættir fyrir slátrun sem gætu haft áhrif 

á kjötgæðin. Alls voru 144 lömb í rannsókninni. Rannsökuð voru áhrif árstíma (sumar/vetur) 

og tíma í sláturrétt. Sýrustig, vatnsheldni, áferð, litur á mælt og hvort að um mar væri að ræða. 

Dvalartími lambanna í sláturhúsi fyrir slátrun hafði marktæk áhrif á áferð kjötsins en ekki aðra 

þætti.  Hins vegar höfðu árstíðir marktæk áhrif á allar breytur sem mældar voru. Í heildina litið 

var því meiri munur á sumar/vetrar slátrun heldur en dvalartíma í sláturhúsi og má segja að 

báðir þættir auka að einhverju leiti streitu í lömbum (Miranda-de la Lama, G.C. o.fl., 2009). 

Önnur rannsókn sem athugaði hlutfall mars og sýrustigs í vöðva sýndi að af 1150 

lömbum voru 22.7% með mar. Flutningstími og lífþungi sýndi tengsl við mar þar sem þau dýr 

sem urðu fyrir hvað mestum áhrifum voru yfirleitt þyngri lömbin, þau sem voru yfir 30kg og 

þau lömb sem voru í meira en 4 tíma í flutningi. Þeirra niðurstöður eru að bæði ætti að nota mar 

og sýrustig í vöðvum eftir slátrun sem vísbendingu um gæði kjötsins og velferð dýrsins 

(Taruman, J.A., Smulders, J.P. & Gallo, C.B., 2018). 

2.5 Efnafræðilegir þættir 

2.5.1 Kollagen  

Kollagen er uppistaðan í bandvef, himnum og sinum í vöðva. Bandvefurinn hefur mikil áhrif á 

seigju. Hægt er að stjórna seigju bandvefs að vissu leiti með hitameðferð. Við 40-45°C 

afmyndast vöðvaþræðirnir og vatn tapast, á því stigi getur seigja tvö til þrefaldast. Þegar komið 

er upp í 50-65°C skreppur kollagenið enn meira saman og meiri raki tapast, þá getur seigjan 

aftur aukist um tvö til þrefalt. Kollagenið leystist hins vegar upp við 80°C og því meyrnar kjötið 

aftur á þeim punkti (Guðjón Þorkelsson, Þyrí Valdimarsdóttir & Magnús Guðmundsson, 2000). 

Eftir því sem dýrin þroskast/eldast verður meiri tenging á milli þráða kollagensins  sem veldur 

því að  kjöt verður seigara. Því er kjöt af yngri dýrum meyrara en af eldri dýrum (McCormick, 

1994).  

2.5.2 Fitusprenging 

Fita eða fituvefur sem er á milli vöðvaþráðabúnta kallast fitusprenging, þetta geta bæði verið 

flekkir eða fitublettir inni í vöðvanum (Purslow, 2018). Hopkins o.fl (2006) telja að 

fitusprenging hafi bein áhrif á bragð og safa en óbein áhrif á meyrni. Að velja gegn fitusöfnun 

getur því haft neikvæð áhrif á meyrni kjötsins. Fitusprenging er dæmd með sjónmati og oft á 
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tíðum er ekki gerður greinamunur á milli innanvöðvafitu og fitusprengingu. Innanvöðvafitan er 

dæmd á annan hátt en ástralir mæla hana í sitt hvoru lagi og eru með mælikvarða fyrir hvoru 

tveggja (MLA, 2018). 

2.5.3 Innanvöðvafita 

Innanvöðvafita í kjöti er mæld  með efnagreiningum, fita í frumuhimnum mælist samhliða. Hún 

er háð erfðum, fóðrun/beit og aldri við slátrun. Innanvöðvafita hefur verið talin hafa áhrif á safa 

og meyrni upp að ákveðnu marki en þó eru misjafnar skoðanir á því. Í rannsókn Dransfield 

1994 er því haldið fram að innanvöðva fita skýri einungis 10% af breytileikanum í meyrni 

(Guðjón Þorkelsson o.fl. 2000). Aftur á móti vilja Anderson o.fl. (2015) halda því fram að 

hlutfall innanvöðvafitu í rauðu kjöti hafi jákvæð áhrif á bragðgæði og þar með meyrnina 

(Anderson o.fl. 2015). Með meiri þroska og þyngd dýra hægist á vexti innanvöðvafitu 

(Hopkins, McPhee & Pethick, 2008). 

2.6 Frysting 

Það var árið 1929 sem Clarence Birdseye fékk einkaleyfi á fyrsta plötufrystinum, telja menn að 

þá hafa saga frystingarinnar eins og hún er í dag hafist. Með því að frysta mat stöðvast 

örveruvöxtur og ensímvirkni minnkar og þar með er hægt að hægja verulega á skemmdarferli 

matvæla. Að frysta matvæli er algengasta leiðin nú til dags til þess að lengja geymsluþol og 

varðveita gæði matvæla. (Matís á.á.). 

Við frystingu og frystigeymslu verða breytingar í kjöti sem hafa áhrif á gæði kjöts. Þær 

eru bæði háðar frystihraða, tíma og hitasveiflum í frystigeymslu.  Vöðvaþræðir springa þegar 

stórir ískristallar myndast inn í vöðvum og kjötið heldur ekki eins vel í sér vökva og áður. Þetta 

verður til þess að kjötið getur orðið þurrara og seigara. Í rannsókn sem Inam, Ahmmed & Haque 

(2017) gerðu á fersku og frosnu kjöti sýndi það sig að ekki var mikill munur á sýrustigi, lit, 

vatnsheldni, fitu- og rakainnihaldi í frosnu og fersku kjöti. Eini munurinn var í rýrnun og áferð. 

Rýrnun var marktækt meiri í frosnum sýnum heldur en ferskum. Frosna kjötið var meyrara 

heldur en ferska kjötið. Rannsókn Lagersdedt, Efalt, Johansson og Lundström (2008) styður  að 

frysting og þiðnun leiðir til meyrara kjöts (Inam, Ahmmed & Haque, 2017). 

Áhrif frystingar á gæði nautahryggvöðva var rannsökuð Mælt var fryst kjöt sem hafði 

meyrnað í 2, 7 og 14 daga og síðan fryst við -20°C og ferskt kjöt því til samanburðar. Ferskt 

kjöt kom þar betur út í skynmati og var það sagt meyrara, safaríkara og hafði meira kjötbragð 

heldur en frosna kjötið. Mikill munur var á skurðfestu. Frosið kjöt kom betur út en það var að 
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mælast að meðaltali frá 3,8-5,5 kg en meðalskurðkraftur fersks kjöts var frá 4,2-6,6 kg 

(Lagerstedt, Efalt, Johansson & Lundtröm, 2008). 

2.7 Aðferðir til að mæla áferð og bragðgæði 

2.7.1 Áferðamælingar (Warner Bratzler shear force) 

Áferðamælingar eru notaðar til þess að meta seigju eða meyrni kjöts. Það er engin aðferð sem 

er áreiðanleg og getur sagt til um meyrni kjöts önnur en áferðarmæling. Warner-Bratzler Shear 

Force er sú áferðarmæling sem oftast notuð er hérlendis og erlendis. Tækið mælir hámarkskraft 

í Newton einingum í mótstöðu kjötsins við skurð. Því minni kraftur sem tækið sínir því meyrara 

er kjötið. Á miðju mælitækinu er hnífur sem hefur V-laga gróp í miðju, sýni eru skorin 

samkvæmt gefnum stöðlum og síðan sett undir hnífinn. Hnífurinn sker þvert á vöðvaþræðina 

og mælir kraftinn sem það tekur að skera kjötið í sundur (Howard, 2010).  Mismunur eða 

skekkja getur orðið þegar notast er við Warner-Bratzler aðferðina þar sem aðferðir við eldun, 

þýðingu, verklag rannsóknarmanns og sýnatakan getur verið misjöfn milli rannsóknarstofa þar 

sem ferlið er að mestu unnið handvirkt af rannsóknarmönnum.  

2.7.2 Skynmat 

Til samanburðar við áferðamælingar með Warner-Bratzler aðferðinni er oft notast við svokallað 

skynmat. Það er kerfisbundið mat á lykt, bragði, útliti og áferð og eru það skynfæri mannsins 

sem notuð eru til að meta gæði matvælanna. Þetta er nauðsynlegur þáttur í gæðastýringu og 

eina aðferðin sem gefur beina mælingu á þáttum eins og neytandinn sjálfur skynjar þá. Í 

skynmati eru notaðar skipulegar aðferðir við undirbúning þess einnig sýnatöku og framkvæmd 

og unnið tölfræðilega úr niðurstöðum þess. Þetta hjálpar til við að skilja viðbrögð neytendans. 

Fólk er sérstaklega þjálfað til þess að geta metið vörur með þessum hætti (Matís, á,á.b). 

2.8.4 Neytendaprófanir í Ástralíu 

Gerðar hafa verið yfir 90,000 bragðprófanir á lamba- og kindakjöti í Ástralíu til þess að átta sig 

á gæðum kjötsins og hvernig kjöt neytendur vilja. Neytendarannsóknir hafa verið gerðar 

víðsvegar um heiminn á kjöti af mismunandi stofnum, framleiðslu og vinnsluaðferðum, 

eldunaraðferðum og meyrnitíma. Kyn, aldur, þynging og fita eru þættir sem bóndinn eða býlið 

þarf að sýna fram á að standist þær kröfur og staðla sem MSA setur. Fyrir slátrun eru ýmis atriði 

sem þarf að fylgja eins og t.d. vatn þarf að vera til staðar fyrir sauðféð alveg að slátrun, ekki 

lengra en 24 tímar í flutningi og fleiri þættir sem tryggja velferð fjárins. Eftir slátrun er hugað 

að hitastigi viðpH6 til að koma í veg fyrir kæli- og hitaherpingu. Kjötið þarf að hanga og það 

er látið meyrna í það minnsta 5 daga áður en það er selt til neytenda. Þetta hefur reynst vel í 
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Ástralíu og telja þeir að bragðgæði sem metin séu með neytendaprófunum séu nú 

óaðskiljanlegur hluti af kjötmatinu. Með þessum hætti geta þeir boðið uppá mikil gæði fyrir 

hærri pening og verið fullvissir um gæði kjötsins (Polkinghome, Thompson, Watson, Gee & 

Porter, 2008).  

2.8 Íslenskar rannsóknir 
Fyrstu mælingar á seigju (skurðfestu) íslensks lambakjöts með Warner Bratzler aðferð voru 

gerðar árið 1983 í rannsókn á kæliherpingu í sláturhúsinu í Borgarnesi. Fylgst var með 

skrokkum sem héngu mislangan tíma við 5°Cog 10°C.  Mælingar gerðar á elduðum sýnum úr 

hryggvöðva  sem náðu 75°C kjarnahita. Skurðfesta vöðva á skrokkunum sem hafði hangið í 

kæli við 5°C og 10°C og 15°C  var 2,2, til 3,7kg (Elín Hilmarsdóttir & Guðjón Þorkelsson, 

1985). Stór rannsókn var gerð í Evrópu á árunum 1997-2000 Þar var mæld áferð og skynmat 

ásamt fleiri gæðaþáttum. Greinilegt samband var milli skynmats og áferðamælinga en eftir því 

sem meyrni kjöts minnkar samkvæmt skynmati því meiri kraft sýndi áferðamælirinn við að 

skera sýni í sundur eins og sést á mynd 5 (Sanudo, C. o.fl., 2003) 

 Í þeirri rannsókn voru mæld 110 sýni úr hverjum hópi lamba og skiptust þeir niður eftir 

löndum og fóðrun, gras, kjarnfóður eða mjólk. Ísland hafði yfirburði í þessari rannsókn hvað 

varðar meyrni og var meðalskurðkraftur íslenska lambakjötsins um 2 kg. Þar kom Ítalska 

lambakjötið verst út en meðastífni þess var um 4,2 kg í áferðarmælingum. Kjötið af íslenskum 

haustlömbum sem var meyrasta kjötið samkvæmt áferðamælingunni. Það var einnig með 

minnst af kollageni í sér og töluverða fitu í vöðva en haustgimbrarnar voru með háa fitu, 

haust/vetrar hrútarnir með meðalfitu en sumarlömbin fremur litla fitu (Guðjón Þorkelsson, Þyrí 

Valdimarsdóttir & Magnús Guðmundsson, 2000). 
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Mynd 5 Skynmat (meyrni) og áferðamæling (kg) á soðnum hryggvöðva. Svartar súlur: lömb fóðrur á grasi. Gráar súlur: lömb 
fóðruð á kjarnfóðri og svo hvítar súlur: mjólkurlömb (Guðjón Þorkelsson o.fl. 2000). 

Í eldistilraunum sem framkvæmdar voru á árunum 2002-2003 voru metin áhrif 

mismunandi fóðrunar á gæði lambakjöts.. Töluverður munur var á mælingum á kjöti úr 

eldishópunum á milli ára en áferð kjöts af seinna árinu var mun seigari en árið áður. Hugsanleg 

ástæða þess gæti verið þroskaáhrif en vöxtur og þungi lambanna á seinna árinu var almennt 

talinn betri en vöxtur lambanna árið áður. Einnig gæti þetta verið kynjamunur en fyrra árið voru 

sýnin öll af gimbrum en það seinna öll af hrútum. Árið 2002 var áferðin að meðaltali 2,42 kg 

en árið 2003 var hún 3,26kg (Emma Eyþórsdóttir, Jóhannes Sveinbjörnsson & Guðjón 

Þorkelsson 2007).  

Í skýrlsu sem gefin var út 2004 er áferðamælingin mjög svipuð eða frá 2,27 kg til 3,57 

kg með meðaltal í kring um 2,07 kg. Þau sýni voru tekin sömu ár, 2002 og 2003 (Guðjón 

Þorkelsson o.fl., 2004).  

Árið 2008 var gerð rannsókn á úttekt á aflífun og kæliferlum í sex sláturhúsum á Íslandi 

þar sem fylgst var með 100 skrokkum í hverju húsi fyrir sig og verkferlar skoðaðir. Þar var 

áferðin komin upp í um 4 kg (Valur Norðri Gunnlaugsson, Óli Þór Hilmarsson, Ásbjörn Jónsson 

& Guðjón Þorkelsson, 2009).  

Verkefni á vegum Matís, RML og LBHI sem gert var árið 2016 voru 790 lambaskrokkar 

úr fjórum mismunandi sláturhúsum skoðaðir og var meginmarkmið þeirra rannsóknar að kanna 

áferð á íslensku lambakjöti. Í þeirri rannsókn kom fram að meðalskurðkraftur var orðin 4,92kg 

(Anna Kristín Lárusdóttir, 2018). 

Í öllum þessum rannsóknum sem taldar eru upp hér að ofan er alltaf mældur 

hryggvöðvinn.  
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3. Efni og aðferðir  

3.1 Undirbúningur fyrir sýnatöku  

Farið var í Seglbúðir þann 23.10.2018 og  skrokkar af lömbum nr.63 og 65 valdir í verkefnið   

til slátrunar.  Skrokkarnir hengu við 15°C í 2-3 tíma áður en þeir fóru í kæli við 2-4°C yfir nótt.  

Daginn eftir voru þeir sagaðir eftir endilangri hryggsúlu í tvo helminga og þeim pakkað í   þéttar 

loftdregnar umbúðir og kældir. Þeir voru fluttir sama dag til Matís í Reykjavík og settir í kæli 

þar. 

Annar helmingur skrokkanna var látin meyrna við 2-4°C í 6 daga fyrir sýnatöku og mælingar. 

Hinn helmingurinn meyrnaði einnig í  6  daga en var svo frystur í hraðfrystiskáp við -35°C   Og 

síðan settur í frystigeymslu við -25°C og geymdur það í þrjá mánuði.  Hann var látinn þiðna í 

kæli í tvo sólarhringa fyrir mælingar. Mynd 6 sýnir vinnuferil rannsóknarinnar. 

 

 

Mynd 6 Vinnuferill rannsóknarinnar 

3.2 Sýnataka   

Helmingarnir voru úrbeinaðir og sýni af  7 mismunandi vöðvum/hlutum teknir til mælinga sama 

dag (mynd 7 og tafla 1). 
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Tafla 1  Vöðvar sem teknir voru til rannsóknar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vöðvi/Hluti 

 

Latneskt heiti 

 

Hryggvöðvi Longissimus dorsi 

Lundir Psoas mayjor 

Lærtunga Semitendinosus 

Innanlærisvöðvi Semimebranosus 

Ytralæri Biceps femorsis 

Mjaðmavövði Gluteus medius  

Klumpur Quatriceps femorsis 

Bógvöðvi  

 

Mynd 7 Ljósmyndir af þeim vöðvasýnum sem voru tekin. 



16 

 

Sömu vöðvasýni voru tekin úr sitthvorum helmingnum, pakkað í loftþéttar umbúðir og 

merkt. Báðir helmingar settir í kæli og leyft að meyrna í 7 daga. Öðrum helmingnum var þá 

komið í frysti en hinn helmingurinn var tekinn út og eldaður. Frosni helmingurinn var tekinn út 

og leyft að þiðna yfir nótt og fékk að meyrna einn dag í viðbót inná kæli við 4°C. Allir vöðvarnir 

eða sýnin voru elduð með svo kallaðri sous-vide aðferð og þau voru hituð í loftþéttum 

umbúðum í vatnsbaði við 68°C í 50 mínútur. Sýnin voru því næst kæld niður að stofuhita og 

síðan geymd í kæli við 4°C fram að mælingu.  

Sýrustig var mælt í öllum vöðvasýnum fyrir hitun og var notast við Knick Portamess® 

913 X pH‐mæli með stunguelektróðu af SE 104 gerð. Framkvæmd var litamælingu á ferskum 

sýnum. Litur á óhituðum vöðvum var mældur með Minolta litamæli (type CR‐300, Japan). 

Notast er við svokallað CIELAB eða L*, a*, b*‐kerfi, sem er lýsing á ákveðnu litarými og 

mæling á grunnlitum. Bilið milli hnita í rýminu er nátengt sýnilegum mun í litablæbrigðum. L* 

mælir ljóst/dökkt, a* mælir grænt til rautt og b* mælir blátt til gult. Þessi gildi eru oft notuð til 

að lýsa litum, og litabreytingum er oft lýst sem breytingum í a* og b*. L*‐gildi er mælikvarði 

á hvíta litinn í vöðvanum og því er lágt L*‐gildi merki um að vöðvinn sé dökkur, en hátt gildi 

að hann sé ljós.  

3.3 Áferðamæling 

Mælingar voru framkvæmdar þann 30.10.18 og voru framkvæmdar hjá Matís á Vínlandsleið í 

Grafarholti. Sýnin voru skorin niður í bita sem voru 1x1 cm í þvermál. Reynt var að fá sem flest 

sýni úr hverjum vöðva. Sýnin voru og allt frá einu og upp í fjögur sýni úr hverjum vöðva fyrir 

sig.  

 

Mynd 8 Skurður sýna 1x1 cm 

Sýnin voru því næst sett í skurðarvél þar sem er skorið þvert á vöðvaþræðinna. Notast var við 

TA HD plus Texture Analyser (Stable Micro Systems) tæki með Warner-Bratzler hníf en hann 

hefur V-laga gróp í miðjunni og mælir hámarks kraft í Newton-einingum í mótstöðu kjötsins 
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við skurð. Mælihraði í tækinu var 2,5 mm/sek og tíðni skráðra mælipunkta var 20 punktar á 

sekúndu. 

3.4 Skynmat 

Vöðvarnir voru eldaðir með sous vide aðferðinni í klukkustund við 68°C. Þeir voru síðan 

skornir niður í bita og settir í númeruð box sem gerði það að verkum að dómarar vita ekki hvaða 

bita þeir fá þeir sjá einungis númerið. Dómarar koma inní herbergi sem er útbúið básum með 

skilrúmi á milli, þeir fá vatnsglas og hlutlaust kex með. Tölva er fyrir framan þá þar sem þeir 

skrá inn sínar niðurstöður. Það voru 6 þjálfaðir dómarar sem mátu öll sýnin og fékk hver dómari 

svipaðan bita úr vöðva í öll skiptin. Í skynmati voru alls 6 dómarar sem mátu bæði ferska kjötið 

og það kjöt sem hafði verið fryst. Vöðvasýnin sem metin voru eru allir hryggjarbitarnir 1-5, 

innanlæri 1-2, lærtungan og lundirnar. Skalinn er frá 0-100 þar sem 100 er meyrast, safaríkast, 

mýkst og minnst maukkennt og þá öfugt farið því minni sem talan er.  

3.5 Tölfræði og úrvinnsla 

Gögn  úr áferðarmælingunni voru tekinn úr forriti sem tengt er við  mælitækið. Unnið var úr 

þeim í  Excel. Vegið meðaltal og staðalfrávik var reiknað fyrir hvern vöðvahluta í báðum 

skrokkum fyrir sig. Marktækur munur var reiknaður með pöruðu t prófi (paird t test) þar sem 

notað var 95% öryggisbil (alfa 0,05).  

P>0,05 þá er marktækur munur.P=0,05  þá er þetta á mörkum marktækis. P=<0,05 þá er ekki 

marktækur munur  

Einnig var fylgni könnuð milli breyta og var það gert með að reikna fylgnistuðla „correlation 

coefficient“ í Excel. 

 

 

 

 

Mynd 9 Vinstra megin er áferðarmælirinn en hægra megin sést sýni inní grópinu á Warner-Bratzler blaðin 
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Í skynmatinu er gert Anova general linear model próf og Duncan‘s test leiðrétt fyrir notkun 

dómara á skala.  
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4. Niðurstöður 

Heildarmeðaltal skurðfestu allra ferskra vöðva var 4,40 kg með staðalfrávikið 0,62. Meðaltal 

frosnu vöðvanna var 3,09 kg og með staðalfrávikið 0,43. Þeir helmingar sem voru  frystir voru 

látnir meyrna einum degi lengur heldur en ferska kjötið. Ferska kjötið fékk 7 daga meðan það 

frosna var tekið út og leyft að þiðna og geymt í kæli í einn dag til viðbótar. 

Tafla 2 Áhrif frystingar á skurðkraft vöðva úr lambaskrokkum. 

___________________________________________________________________________________ 

Skurðfesta  Ferskt     Frosið   p-gildi 

   n x  Staðalf. n x Staðalf. 

___________________________________________________________________________________ 

Hryggur  10 4,56  0,23  10 2,91 0,06  0,001 

Innanlæri 6 4,53  0,32  6 3,15 0,39  0,002 

Ytralæri  4 3,98  0,24  4 3,53 0,06  0,236 

Læristunga 2 5,10  0,26  2 3,08 0,41   

Klumpur 4 3,97  0,22  4 3,15 0,31  0,003 

Bógvöðvi 2 3,89  0,18  2 2,81 0,10   

Lundir  2 3,65  0,72  2 2,79 0,47   

Mjaðmavöðvi 2 5,47  0,07  2 3,38 0,11   

_____________________________________________________________________ 

 

Mikill marktækur munur er á milli fersks kjöts og því kjöti sem var fryst í flestum tilfellum eins 

og sést hér í töflu 2. Það er því hægt að hafna tilgátunni um að ekki sé munur á meyrni ferskra 

og frosinna vöðva úr lambaskrokkum. Einnig er nokkur munur milli vöðva í fersku kjöti 

spannar skurðfestan allt frá 3,65kg – 5,47kg, það munar því 1,82kg á meyrasta sýninu og 

seigasta sýninu í fersku kjöti. Frosið kjöt mælist frá 2,79kg – 3,53kg sem gefur að það munar 

0,74kg á seigasta sýninu og því meirasta. Minni munur er á milli frosinna vöðvasýna heldur en 

ferskra sýna. Lundin er samkmvæmt þessari rannsókn meyrasti vöðvinn bæði í ferskum sýnum 

og þeim sýnum sem voru fryst fyrir eldun. Bógvöðvinn er annar meyrasti vöðvinn einnig í 

báðum flokkum (ferskum og þeim sem fryst voru). Hryggurinn er að mælast seigastur allra 

vöðvasýna í skurðmælingum ferskra vöðva en er þriðji meyrasti vöðvinn eftir frystingu. Ferskur 

mælist hann 4,56 kg en eftir frystingu mælist hann svo 2,91. Samkmvæmt þessu er hann að 

verða meyrari um 1,65kg eftir frystingu.  
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Tafla 3 Sýrustig í ferskum og frosnum lambavöðvum. 

_____________________________________________________________________________ 

  Ferskt    Frosið    p-gildi  

   n x Staðalf.   n x Staðalf.  

_____________________________________________________________________________ 

Hryggur  10 5,51 0,01  10 5,46 0,02  0,007 

Innanlæri 8 5,48 0,03  8 5,43 0,00  0,072 

Ytralæri  6 5,53 0,01  6 5,45 0,00  0,001 

Læristunga 2 5,54 0,07  2 5,54 0,02   

Klumpur 6 5,69 0,03  4 5,55 0,05  0,044 

Bógvöðvi 2 5,60 0,00  2 5,51 0,06   

Lund  2 5,61 0,15  2 5,56 0,10   

Mjöðm  4 5,54 0,01  2 5,42 0,20  

______________________________________________________________ 

 

Sýrustigs mælingarnar koma vel út en eðlilegt sýrustig er á bilinu pH 5,3-5,8. Eins og sést hér 

að í töflu 3. eru öll gildin innan eðlilegra marka og er lægsta gildi pH 5,42 og það hæsta er að 

mælast með pH 5,69.  

Tafla 4 Ljósleiki (L* gildi) ferskra lambavöðva. 

_________________________________________________________________________ 

   Lamb 63   Lamb 65   Munur 

   n x Staðalf.  n x Staðalf. 

_____________________________________________________________________________ 

Hryggur  5 33,8 2,20  5 36,4 1,70   2,6 

Innanlæri 4 34,6 1,60  4 35,3 1,50   0,9 

Ytralæri  3 36,6 1,00  3 39,7 4,00   3,1 

Læristunga 1 44,7   1 40,8   -3,9 

Klumpur 3 35,8 0,90  3 35,8 2,30   0,0 

Bógvöðvi 1 35,2   1 43,5    8,3 

Lund  1 36,1   1 36,6    0,5 

Mjöðm  2 34,1 1,08  1 35,0 1,70   0,9 

 

L* gildið er mælikvarði á hversu dökkt eða ljóst kjötið er. Sé L* gildið lágt er það merki um að 

vöðvinn sé dökkur en hátt gildi á L* gefur að vöðvinn sé ljós. Miðað er við gildi frá 0 sem væri 

þá svart og 100 sem væri þá mjög ljóst-hvítt að lit. Gildin í töflu 4. eru frá 33,8 og til 44,7 það 

er því meðal dökkt kjötið. 
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Tafla 5 Rauðleiki (a*) á ferskum lambavöðvum. 

_______________________________________________________________________________   

   Lamb 63   Lamb 65   Munur 

   n x Staðalf.  n x Staðalf.  

_______________________________________________________________________________ 

Hryggur  5 19,8 0,80  5 20,1 0,60   0,9 

Innanlæri 4 19,8 0,90  4 18,9 0,90  -0,9 

Ytralæri  3 20,5 0,70  3 16,8 1,50  -3,7 

Læristunga 1 16,1   1 17,5    1,4 

Klumpur 3 20,3 0,60  3 18,0 1,70  -2,3 

Bógvöðvi 1 20,0   1 14,5   -5,5 

Lund  1 20,3   1 16,1    4,2 

Mjaðmarvöðvi 2 20,8 0,13  2 19,4 1,10   1,4 

_________________________________________________________________________ 

Í töflu 5. er skoðað rauðleika (a*) á ferskum lambavöðvum, gildið mælir frá grænum og yfir í 

rauðan lit kjötsins. Meðaltal vöðvanna er að mælast með gildi frá 14,5 og til 20,8. 

Tafla 6 Gulleiki (b*) ferskra lambavöðva. 

_______________________________________________________________________________  

   Lamb 63   Lamb 65   Munur 

   n x Staðalf.  n x Staðalf. 

_______________________________________________________________________________ 

Hryggur  5 2,0 0,70  5 3,2 0,40   1,2 

Innanlæri 4 3,3 0,70  4 2,7 1,00  -0,6 

Ytralæri  3 3,9 9,00  3 4,3 0,40   0,4 

Læristunga 1 3,6   1 2,1   -1,5 

Klumpur 3 3,1 0,80  1 2,1 1,60  -2,5 

Bógvöðvi 1 3,0   1 5,0    2,0 

Lund 1 1,9    1 3,5    1,6 

Mjöðm 2 3,4 0,13   2 2,6 0,75  -0,8 

______________________________________________________________________________ 

 

Í töflu 6. er skoðað gulleika (b*) í ferskum lambavöðvum, gulleiki mælir bláan til gulan lit 

vöðvanna. Meðaltal vöðvanna er mjög lágt og er að meðaltali frá 0,13 og til 5,0. 

 

Með skynmati var metið áhrif frystingar á mýkt, meyrni, safa og hversu maukkennt kjötið var. 

Skalinn er frá 0-100 þar sem 100 er meyrast, safaríkast, mýkst og minnst maukkennt og þá öfugt 

farið því minni sem talan er. Tafla 7, 8, 9 og 10 sýna allar niðurstöður skynmats. 
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Tafla 7 Áhrif frystingar á mýkt eldaðra lambavöðva. 

_____________________________________________________________________________ 

Ferskt    Frosið    p-gildi  

   n x Staðalf.  n x Staðalf. 

_____________________________________________________________________________ 

Hryggur  5 67 2,23  5 74,4 5,77  0,03 

Innanlæri 2 40,5 6,36  2 52,0 2,82  0,14 

Læristunga 1 57   1 65    

Lundir  1 66    1 78    

_____________________________________________________________________________ 

 

Samkvæmt töflu 7. er kjöt sem var fryst fyrir eldun að mælast mýkra en kjöt sem eldað var 

ferskt. Lundir og læristunga eru að mælast með mestan mun eða frá 11,5-12 stiga mun frá fersku 

og yfir í kjöt sem var mælt eftir frystingu. Aðrir vöðvar eru að mýkjast um 7-8 stig. Allir 

vöðvarnir sem frystir voru fyrir eldun eru að mælast mýkri en þeir vöðvar sem ekki voru frystir. 

 

Tafla 8 Áhrif frystingar á meyrni eldaðra lambavöðva. 

_____________________________________________________________________________ 

  Ferskt    Frosið    p-gildi  

   n x Staðalf.  n x Staðalf.   

_____________________________________________________________________________ 

Hryggur  5 60,2 5,26  5 73,2 6,3  0,01 

Innanlæri 2 31,5 10,6  2 47 2,8  0,18 

Læristunga 1 58   1 68    

Lundir  1 64    1 79    

_______________________________________________________________________ 

Í töflu 8. er eins farið og með mýktina, allir vöðvar sem frystir voru fyrir eldun eru að mælast 

meyrari en þeir sem eldaður voru ferskir. Lundin er meyrust sem samsvarar mælingum úr 

skurðvél (WB). Innanlæri er seigasti parturinn samkvæmt skynmati dómara. 

Tafla 9 Áhrif frystingar á safa í elduðum lambavöðvum. 

______________________________________________________________________________ 

Ferskt    Frosið    p-gildi  

   n x Staðalf.  n x Staðalf. 

______________________________________________________________________________ 

Hryggur  5 58,8 8,81  5 51,6 9,84  0,26 

Innanlæri 2 47 0  2 51,5 2,12  0,10 

Læristunga 1 66   1 57    

Lundir  1 57    1 60    

______________________________________________________________________ 

Eins og sést í töflu 9 þá er munur á safaríkt kjötsins bæði því ferska og því sem fryst var fyrir 

eldun. Hryggurinn og læristungan eru minna safaríkari eftir frystingu en innanlæri og lundirnar 
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verða safaríkari eftir frystingu. Gildin eru frá 47 og upp í 66 og því allt fremur nálægt því að 

vera í meðallagi. 

Tafla 10 Áhrif frystingar á maukkennd í elduðum lambavöðvum. 

_____________________________________________________________________________ 

Ferskt    Frosið    p-gildi  

   n x Staðalf.  n x Staðalf. 

_____________________________________________________________________________ 

Hryggur  5 23,8 2,39  5 24,4 3,36  0,75 

Innanlæri 2 13,5 0,71  2 14,5 4,95  0,80 

Læristunga 1 21   1 21    

Lund  1 34    1 30  

_____________________________________________________________________________ 

 

Áhrif frystingar á maukkennd í elduðum lambavöðva er á bilinu 13,5 og til 34. Ef talan er 100 

er kjötið minnst maukkennt en 0 er þá maukkennt. Flest sýnin eru að mælast fremur maukkennd 

og er lítill sem enginn munur á milli ferskra vöðva og vöðva sem voru frystir fyrir eldun. 

 

Tafla 11 Fylgnistuðlar milli allra mæliþátta. 

   
 pH L*  a* b* Skurðfesta Mýkt Meyrni Safi Maukkennt 

pH  1                  

L*  0,37 1                

a*  -0,42 -0,76  1             

b*  0,16 0,21  0,28 1           

Skurðfesta  0,43 0,41  0,07 0,35 1         

Mýkt 

 

0,08 -0,04 

 -

0,08 -0,41 -0,49 1       

Meyrni 

 

0,09 0,20 

 -

0,27 -0,29 -0,57 0,95 1     

Safi 

 

0,24 0,44 

 -

0,51 -0,32 0,18 0,26 0,36 1   

Maukkennt 

 

0,46 -0,01 

 -

0,31 -0,36 -0,27 0,77 0,75 0,25 1 

 

Fylgnistuðullinn skoðar tengsl milli breyta og í þessu tilfelli var skoðað tengsl milli allra breyta 

sem mældar voru. 1 þýðir að það sé fullkomið jákvætt línulegt samband en -1 er fullkomið 

neikvætt. Sé fylgnistuðullinn í kring um 0 þýðir það að ekkert línulegt samband er á milli 

breytanna. Ef horft er í töfluna hér að ofan með fylgnistuðlum sést hve mismunandi fylgnin er 

á milli breytanna. Nánast ekkert samband er á milli L* og skynmatsþáttarins maukkent en hins 

vegar sjáum við að skynmatsþættirnir mýkt og meyrni hafa fylgnistuðulinn 0,95 sem segir 

okkur það að það er mjög sterkt jákvætt línulegt samband þar á milli.   
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5. Umræður 

Á heildina litið er mikill marktækur munur á ferska kjötinu og því frosna heilmiklu munar á 

meyrninni og er frosna kjötið að mælast mun meyrara en það ferska. Meðaltal allra sýna í ferska 

kjötinu var 4,40 kg en það kjöt sem var fryst og svo þýtt upp var að mælast að meðaltali með 

3,09 kg skurðkraft. Eina sem var gert öðruvísi í undirbúningsferlinu er að kjötið sem var sett í 

frost var leyft að þiðna í 48 tíma en ekki 24 tíma eins og venjan er. Það er því í raun þá búið að 

fá að meyrna í 8 daga í heildina en ekki 7 eins og gert var við ferska kjötið. Hingað til hefur 

seigja verið að mælast fremur há á Íslandi en eins og hefur komið fram hefur einungis verið 

mældur hyrggvöðvinn og þá er hann mældur eftir að hafa verið frystur. Það er þó möguleiki að 

þar sem þessi sýni sem voru mæld nú fengu að þiðna í 48 tíma í stað 24 eins og venjan er. 

Spurning er hvort að það hafi svona mikil jákvæð áhrif á meyrnina en einnig getur verið að 

rannsóknarmaður hafi gert einhverja villu sem hann er ekki að átta sig á. Allar stillingar eru 

eins og tæki eins stillt og meðferð að öllu leyti eins nema sá tími sem kjötið fékk að þiðna. 

5.1 Samanburður á skynmati (meyrni) og áferðarmælingu WB 

Skynmatið mælir meyrni frá 0-100 þar sem 0 er seigast og 100 er meyrast, öfugt er farið með 

WB mælingum þar sem 0 er meyrast og því hærri sem talan er því seigara er kjötið. Til þess að 

aðlaga skalana var mínusað með 100 í gegn um skynmatsmælingarnar til þess að snúa skalanum 

við og síðan deilt með 10 til að fá gildin í kommum eins og WB mælingarnar eru gefnar upp. 

Þegar búið var að aðlaga skalana að hvor öðrum sést að ágæt fylgni er milli skynmats og WB 

mælinga. Ferskt kjöt hefur ágæta fylgni og má sjá að línurnar skarast aðeins svo ekki er alltaf 

samræmi þó svo að það sé mjög nálægt því. Lundirnar eru að mælast nánast eins í WB 

áferðamælingu og skynmati. En hins vegar er mesti munurinn á innanlæri 1 en þar eru 

skynmatsdómarar og WB mælingartækið ekki sammála.    
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Mynd 10 Samanburður á fersku kjöti í skynmatsmælingum og áferðamælingum WB á meyrni. 

Frosið kjöt kemur einnig svipað út hvað varðar fylgni, lærtungan er nánast að mælast eins hjá 

bæði skynmatsdómurum og WB tæki en innanlæri 1 er aftur sá vöðvi sem minsta fylgnin er á.  

 

Mynd 11 Samanburður á frosnu kjöti í skynmatsmælingum og áferðamælingum WB á meyrni. 
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Gaman er að sjá að hve mikil fylgni er heilt yfir milli áferðarmælinga með Warner-Bratzler 

shear force og skynmats. Þó svo að einhverjir vöðvar séu að mælast með minni fylgni en aðrir 

þá er þetta ágæt fylgni og samræmist ágætlega. 

Fylgnistuðlar sýna að meðalsterkt neikvætt línulegt samband sé milli skynmatsþáttarins 

meyrni og skurðfestu en fylgnistuðullinn er -0,57 skv. töflu 11 hér að ofan.  

5.2 Mælingar á hrygg 

Á undanförnum árum hefur hryggvöðvi einungis verið mældur hér á Íslandi. Allt kjöt sem hefur 

verið mælt á Íslandi hér áður hefur verið mælt eftir frystingu. Í þessari rannsókn er 

meðalskurðkraftur frosnu hryggvöðvanna um 2,91 kg . Til samanburðar var meðalskurðkraftur 

í rannsókninni sem gerð var 2016 4,92 kg í hryggjavöðva (Anna Kristín Lárusdóttir, 2018). 

Munar þar miklu. Hins vegar eru fersku hryggvöðvarnir heldur stífari og mun nær þeim 

skurðkrafti sem mældist árið 2016, en þeir voru að mælast að meðaltali með 4,56 kg.  

Ef bornar eru lauslega saman niðurstöður áferðamælinga frá árinu 1997-2018 sést greinilega 

hve seigja hefur aukist á undanförnum árum en síðasta mæling á frostnum hryggvöðvum skilaði 

samt heldur meyrari mælingum. Hafa skal það í huga að þetta voru einungis tveir skrokkar og 

því ekki hægt að bera þá saman við hinar rannsóknirnar sem innihalda allt upp í 790 skrokka 

og flestar með um 400 skrokka, þetta er því aðeins til samanburðar og skemmtunar.  

 

Mynd 12 Áferðarmælingar á hryggvöðva frá árinu 1997-2019. 
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5.3 Samanburður rannsóknar 1997 og 2019 á fleiri vöðvum 

Í erlendri rannsókn sem framkvæmd var árið 1997 voru mældir fleiri vöðvar heldur en bara 

hryggvöðvinn. Áhugavert er að bera þá rannsókn saman við þá vöðva sem mældir voru í þessari 

rannsókn. Þar mældu þau hina ýmsu vöðva og eru fimm af þeim þeir sömu og mældir voru í 

þessari rannsókn. Þar var megináherslan sú að kanna mun milli lamba sem innihéldu callipyge 

genið og lamba sem voru ekki með genið. Dorset sauðir voru rannsakaðir sem og blendingar 

við Dorset og Romanov. Í þeirra rannsókn var vöðvasýnið skorið af eftir slátrun sett í loftþéttar 

umbúðir og leyft að meyrna í 7 daga, þá var það fryst í allt að fimm mánuði. Fyrir mælingar 

voru sýnin látin þiðna í 24 tíma við 4°C og eldað að 75°C. Þá voru þær kældar niður að 4°C 

áður en þær voru svo mældar (Shackelford, Wheeler &Koohmaraie, 1997). Til samanburðar 

eru niðurstöður okkar verkefnis bornar saman við niðurstöður þessarar rannsóknar í súluritinu 

á mynd 13.   

 

Mynd 13 Samanburður áferðarmælingar á nokkrum lambavöðvum af íslenskum og erlendum lömbum. 

Taka þarf tillit til  að þarna eru um  20 ár á milli rannsókna. Íslensku vöðvarnir voru allir úr 

frysta kjötinu og leyft að þiðna áður en þeir voru mældir. Eini munurinn á þessari rannsókn og 

þeirri íslensku er að íslensku vöðvasýnin fengu að þiðna í 48 tíma en það erlenda einungis 24 

tíma. Þarna sést hve meyrt íslenska kjötið er samanborið við kjötið úr rannsókninni 1997. Það 

er meyrara í öllum tilfellum nema mjaðmarstykkið en þar munar 0,08 kg. (Shackelford, Wheeler 

&Koohmaraie, 1997).  
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5.4 Áhrif fitu á meyrni 

Innanvöðva fita er talin auka meyrni og í rannsókn sem Guðjón Þorkelsson o.fl. (2004) 

framkvæmdu virðist sem svo að aukin fita í vöðvum auki meyrni, safa og minnki seigju. Fita í 

vöðva jókst með vaxandi fitusöfnun skrokka eins og sést hér að neðan. 

 

Mynd 14 Áhrif fituflokka á áferð hryggvöðva lamba úr Borgarfirði haustið 2002 (Guðjón Þorkelsson o.fl. 2004). 

Út frá þessari rannsókn 2004 má áætla að kynbætur fyrir miklum vaxtarhraða og vöðvavexti 

geti gert það að verkum að ákveðnir eiginleikar tapast. Sá hópur sem ekki hafði verið ræktaður 

sérstaklega, þ.a.s. ekki verið að rækta hann eftir ákveðnum kynbótamarkmiðum, var með meiri 

fitu í vöðva og mældist meyrari og með minni seigju heldur en hópurinn sem var búið að rækta 

með tilliti til gildandi kynbótamarkmiða (Guðjón Þorkelsson o.fl. 2004).  

5.5 Möguleiki á að taka upp matskerfi Ástrala MSA 

Sá möguleiki er fyrir hendi að taka upp svipað kerfi og Ástralir hafa gert og taka þá bragðgæði 

með inn í kjötmat sem myndi gefa neytendum meiri vissu um gæði kjötsins. Með því að 

neytandinn sé fullvissaður um gæðin er möguleiki á að fá hærra vöruverð þar sem væri hægt að 

setja kjötið í flokka eftir gæðum, þar sem mestu kjötgæðin kosta meira en kjöt af lakari gæðum. 

 Skynmatið er að gefa ágætan samanburð hvað varðar meyrni, með frekari þróun og 

tækni er því hægt að bæta skynmatinu/neytendaprófunum inní kjötmatið hér á landi og þróa 

kjöt af betri gæðum.  

 MSA kerfið byggir á fleiri þáttum og er því eftirfylgni með vörunni alveg frá getnaði og 

fram að sölu til neytenda.  
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5.6 Vöruþróun 

Lundirnar er að mælast meyrastar af vöðvunum bæði ferskar og frosnar. Bógvöðvinn er sá 

vöðvi sem er að mælast næst meyrastur og er því spurning hvort að mögulega megi fara að þróa 

fleiri vörur á markað með bógvöðva en í dag er ekki mikið unnið með að markaðssetja hann 

sérstaklega. Almennt borðar fólk hér á landi mestmegnis hrygg og læri og samkvæmt þessari 

rannsókn eru þeir hlutar ekki að koma neitt sérstaklega betur út en aðrið vöðvar hvað varðar 

meyrni. Sé vöðvunum raðað upp þar sem meyrast er efst og seigast neðst raðast það svona: 

Ferskt Frosið 

Lundir Lundir 

Bógvöðvi Bógvöðvi 

Klumpur Hryggur 

Ytralæri Læristunga 

Innanlæri  Innanlæri 

Hryggur Klumpur 

Læristunga Mjaðmavöðvi 

Mjaðmavöðvi Ytralæri 
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6. Ályktanir / lokaorð 

Út frá þessari rannsókn má álykta að frosið kjöt sé meyrara en ferskt kjöt. Þau vöðvasýni sem 

voru fryst og leyft að þiðna í 48 tíma eru að koma fremur vel út í meyrni miðað við fyrri 

rannsóknir og því áhugavert að athuga hvort að lengri þiðnunar tími sé mögulega einhver breyta 

sem mætti skoða nánar. Frekari rannsóknir þyrfti að gera á bæði lengd þiðnunartíma á frosnu 

kjöti sem og aftur þeim vöðvasýnum sem skoðuð voru í þessari rannsókn. Þar sem þetta voru 

einungis tvö lömb væri áhugavert að taka stærra úrtak og mæla fleiri vöðva en hrygg.  

 Skynmatið er að koma ágætlega út og er fylgni milli skurðkrafts og meyrni. Það væri 

mjög áhugavert að skoða nánar hvort að möguleiki sé á og hvort að hagnaðurinn sé bændum og 

neytendum í vil verði tekið upp sambærilegt eða sama kerfi og Ástralir nota þ.a.s. MSA. 

Bragðgæðin er stór þáttur þegar kemur að neytendanum og er það bæði bónda og neytenda í vil 

ef hægt er að tryggja stöðug bragðgæði til neytenda.  
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10. Viðauki. Grunngögn mælinga 

    Meðferð pH L* a* b* Skurðfesta Mýkt Meyrni Safi Maukkennt 

Hryggur 1 Ferskt 5,54 34,71 19,89 2,42 4,97 66 52 46 25 

Hryggur 2 Ferskt 5,51 34,89 20,60 2,87 4,47 70 61 54 25 

Hryggur 3 Ferskt 5,51 34,65 20,09 2,86 4,44 68 66 61 26 

Hryggur 4 Ferskt 5,52 35,33 19,58 2,69 4,61 64 59 67 20 

Hryggur 5 Ferskt 5,49 36,11 19,60 2,12 4,31 67 63 66 23 

Hryggur 1 Frosið 5,48       2,81 72 67 36 25 

Hryggur 2 Frosið 5,45       2,96 72 76 50 26 

Hryggur 3 Frosið 5,48       2,94 69 66 52 19 

Hryggur 4 Frosið 5,46       2,88 84 80 60 28 

Hryggur 5 Frosið 5,46       2,96 75 77 60 24 

Innanlæri 1 Ferskt 5,44 33,93 19,69 2,63 4,24 36 24 47 13 

Innanlæri 2 Ferskt 5,53 36,67 21,10 3,74 4,98 45 39 47 14 

Innanlæri 3 Ferskt 5,46 34,70 20,08 3,06 4,38         

Innanlæri 4 Ferskt 5,48 34,42 19,95 2,73           

Innanlæri 1 Frosið 5,43       3,19 50 49 53 18 

Innanlæri 2 Frosið 5,43       3,61 54 45 50 11 

Innanlæri 3 Frosið 5,43       2,65         

Ytralæri 1 Ferskt 5,55 37,64 19,25 4,60 3,81         

Ytralæri 2 Ferskt 5,52 35,96 18,85 3,40 4,15         

Ytralæri 3 Ferskt 5,52 40,86 17,87 4,25           

Ytralæri 1 Frosið 5,45       3,48         

Ytralæri 2 Frosið 5,46       3,57         

Klumpur 1 Ferskt 5,71 39,66 18,19 3,02 3,81         

Klumpur 2 Ferskt 5,72 34,76 19,75 2,57 4,12         

Klumpur 3 Ferskt 5,65 32,99 19,46 2,20           

Klumpur 1 Frosið 5,50       2,94         

Klumpur 2 Frosið 5,60       3,37         

Bógvöðvi 1 Ferskt 5,60 39,40 17,22 3,98 3,89         

Bógvöðvi 1 Frosið 5,51       2,81         

Lundir 1 Ferskt 5,61 36,36 18,20 2,71 3,65 66 64 57 34 

Lundir 1 Frosið 5,49       2,79 78 79 60 30 

Mjaðmarvöðvi 1 Ferskt 5,47 34,81 20,14 2,79 5,47         

Mjaðmarvöðvi 1 Ferskt 5,46 34,36 19,91 3,23           

Mjaðmarvöðvi 1 Frosið 5,42       3,38         

Læristunga 1 Ferskt 5,54 42,74 16,81 2,89 5,10 57 58 66 21 

Læristunga 1 Frosið 5,54       3,08 65 68 57 21 
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Skurðkraftur kg Ferskt (n=91) Frosið (n=121) 

 Lamb 63 Lamb 65 Lamb 63 Lamb 65 

Hryggur 1 4,90 5,04 3,25 2,37 

Hryggur 2 3,95 4,99 3,22 2,69 

Hryggur 3 4,07 4,81 3,10 2,78 

Hryggur 4  4,01 5,20 3,04 2,71 

Hryggur 5 4,02 4,60 2,26 3,66 

Lund 4,16 3,14 3,12 2,46 

Lærtunga 5,28 4,91 3,37 2,79 

Mjöðm 5,42 5,52 3,30 3,46 

Ytralæri culotte 3,82 4,48 3,24 3,89 

Ytralæri 1 3,15 4,48 3,54 3,43 

Klumpur 1 3,87 3,75 3,10 2,77 

Klumpur 2 4,11 4,12 3,37 3,38 

Bógvöðvi 4,02 3,76 2,89 2,74 

Innanlæri 1 4,63 3,86 3,75 2,63 

Innanlæri 2 4,49 5,46 3,27 3,96 

Innanlæri 3 4,37 4,39 2,97 2,33 

Meðaltal 4,27 4,53 3,18 3,00 

Staðalfrávik 0,5734 0,6716 0,3222 0,5385 

 


