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Matvælaskólinn hjá Sýni



Í upphafi skyldi endinn skoða...

Neytendur verða að
geta treyst því að 
matvælin sem  þeir eru
að kaupa séu örugg til
neyslu, uppruni sé 

þekktur 
en líka.......gómsæt,
falleg og.... ósvikin
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Birgjar

Framleiðsla

HeildsalaSala

Neytendur

Allt snýst þetta um að vera með gæðakerfi sem 
VIRKAR, góð tengsl og traust milli allra í keðjunni
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Hvers vegna staðlar?
 Stjórnkerfi sem heldur utan um ferla í fyrirtækinu

 Betri þekking og yfirsýn á framleiðsluvöru/þjónustu

 Tryggir skipulögð vinnubrögð og minni líkur á að 
eitthvað fari úrskeiðis – Meira öryggi - Betri gæði

 Kröfur frá viðskiptavinum

 Allir í fyrirtækinu bera ábyrgð á gæðamálunum – ekki 
síst æðstu stjórnendur

 Mikið lagt upp úr fræðslu - þekkingu 

 Markvissari samskipti

 Uppruni, sjálfbærni, rekjanleiki





Staðlar

ISO - staðlar  
 ISO – 9000 -14000 gæðastjórnunarstaðlar 

 ISO – 22000 – FSSC 22000 fyrir matvælaiðnað -

HACCP kerfið orðið hluti af staðlinum

 ISO 17025 staðall fyrir rannsóknarstofur

 EN staðlar - Vottun vöru – CE merking – Lífræn vara



Staðlar

 Matvælaöryggisstaðlar 
 BRC, IFS, PAS, FEMAS…..

 Staðlar um dýravernd

 Rekjanleikastaðlar
 MSC, IRF, IFFO......

 CODEX – leiðbeiningastaðlar

 Kaupendastaðlar YUM, M&S, IKEA, 
KFC, Dominos, Subway ………



Proliferation of labels is not only an issue for sustainable seafood – xkcd fans out there might have already come across this:



Vottun
 Fyrirtækið ákveður sjálft hvaða vottun það 

sækist eftir og semur við vottunaraðila

 Vottunaraðili staðfestir að kröfur 
viðkomandi staðals séu uppfylltar 
 Skjalaskoðun
 Ber saman skjöl og verklag

 Vottunaraðili gefur út vottorð
 Listi yfir vottuð fyrirtæki



Ávinningur vottunar

Markaðslegur
 Skilyrði til að halda sér á markaði

Rekstrarlegur

 Auðveldar stjórnendum að fá fjármagn til 
að uppfylla kröfur

 Auðveldar gæðastjóranum að fá menn til 
að fylgja fyrirfram skilgreindu verklagi



Takk fyrir

Gangi ykkur vel
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