Fødevareproduktion i Island har fokus på kvalitet og friske råvarer. Uanset om der er tale om friskfanget fisk,
fritgående islandske lam, økologisk dyrkede grøntsager eller havsalt, bearbejdet efter oldgamle traditioner; så
sørger den rene islandske natur for sunde fødevarer til både de lokale og verdens markeder. Bæredygtighed og
sikkerhed i forbindelse med produktionen er essentielt. I århundreder har islændinge sat sin lid til deres innovative
tankegang og kreativitet i forbindelse med produktion, opbevaring og bearbejdning af fødevarer. Kreativ tankegang
er en vigtig og førende faktor i forbindelse med nye, friske og lækre delikatesser.

FISKERI OG AKVAKULTUR
I århundreder har fiskeri været en vital del af både islandsk historie
og kultur. Det har været nationens livline, både som en livsvigtig del af
kosten samtidig med at være landets største eksportvare. I det rene
hav omkring Island, mødes de kolde og varme havstrømme, hvorved
der skabes optimale forudsætninger for frodige fiskeriområder.
Islændinge forstår sig på fisk og stoler på deres viden, hvorfor
strikse standarder danner rammen for at en sund og bæredygtig
fiskebestand sikres til fremtidens generationer.
Forvaltning af ansvarsfuldt fiskeri er det vigtigste redskab til at
sikre, at den islandske fiskeindustri fortsat kan forsyne sine kunder
med sunde, bæredygtigt fangede vilde fisk og skaldyr i fremtiden.
Optimal behandling af råvarerne, hvor kvaliteten er i højsædet
igennem samtlige produktionsprocesser, sikrer fiskens kvalitet fra
det øjeblik den fanges til den står klar på salgsstederne. Fiskeriflåden
er udstyret med avanceret teknologisk udstyr, og det samme gør sig
gældende for produktionsfaciliteterne på land. De mest almindelige
arter af vilde fisk, der fanges i islandske vande, er torsk, kuller, sej,
rødfisk, sild, makrel og lodde.
Ansvarsbevidst akvakultur har været en del af Island siden
seneste århundredeskifte. Primært drejer det sig om opdræt af
atlanterhavslaks, fjeldørred og torsk. Island er verdens førende
producent af fjeldørred via opdræt. Der anvendes ingen antibiotika
eller anden medicin ved opdrættet af fjeldørreder i Island og der
anvendes ikke nogen form for genetisk modifikation af bestanden.
Fjeldørrederne opdrættes i rent vand, og der anvendes udelukkende
bæredygtige grønne energikilder til produktionen.

DYREAVL
Islandske landmænds hovederhverv er fåre- og kvægavl. Får bliver
avlet over hele Island af ca. 2.000 landmænd. Fra tidlig sommer
græsser får og lam frit i Islands højlande. Her spiser de mos, vildt
græs og bær som vokser op af den vulkanske jord, hvilket medvirker
magert kød med en enestående smag, nærmest som vildt. Man
kan få friskslagtet lammekød i september og oktober måned samt
frosset kød hele året.
Det islandske kvæg er endnu en dyreart, som har draget fordel af
at være avlet i den rene natur. Det anvendes primært til produktion
af mejeriprodukter, som resulterer i højkvalitetsprodukter, f.eks.
Skyr – en tyk, yoghurtlignende islandsk specialitet, som har en
hurtigt voksende fanskare uden for Islands grænser takket være den
delikate smag og det naturligt høje protein- og lave fedtindhold.

Andre landbrugsdyr i Island er blandt andet fjerkræ, svin og
selvfølgelig den islandske hest – en lavstammet og hårdfør race,
som har tilpasset sig de barske omgivelser med sin unikke gangart,
som har gjort at den har kunnet komme igennem de endeløse, barske
og ru lavamarker. Landbrugsdyr i Island har levet isoleret på øen i
århundreder uden særlige sygdomsangreb.

LANDBRUG OG AFGRØDER
Et barskt og utæmmet terræn kombineret med udfordrende
vejrforhold har været gunstigt for islandsk landbrug på interessante
måder. De hårde forhold sammenholdt med de isolerede områder
har været styrende elementer for at fastholde renheden af den
islandske natur og dens produkter. De sprudlende geotermiske
kræfter lige under jordens overflade er ganske værdifulde for de
islandske landmænd. Denne vedvarende energikilde i parløb med
de enorme vandressourcer, som Island råder over, indebærer
utallige muligheder, der stadig forskes og udvikles. Mange af Islands
afgrøder dyrkes i sagens natur indendørs i automatiserede drivhuse
opvarmet af geotermiske energikilder med elektrisk lys til at opveje
de sparsomme solskinstimer i det mørke vinterhalvår.
I drivhusene dyrkes primært tomater, agurker, peberfrugter, kål og
jordbær. De traditionelle afgrøder i Island er gulerødder, rabarber,
kålrabi, kål, porrer, kartofler, blomkål og grønkål. I de senere år
har der ligeledes været succesfulde projekter med dyrkning af
økologiske rapsfrø og byg. Islandske producenter fortsætter med
at gå ind i nye og spændende projekter med henblik på at udvide
produktionsudvalget.
Islands vilde planter og urter, f.eks. rødknæ, smalbladet timian,
birk og søl, bliver primært anvendt som krydderi eller supplerende
retter. De mest gængse bær i Island er vilde blåbær, som er nært
beslægtet til almindelige blåbær, men mindre og med mere udtalt og
kompleks smag. Dertil kommer brombær, ribs og almindelig revling.
Revling dækker bjergsiderne i slutningen af august og i september
måned, og de er fyldt med vitaminer og antioxidanter, ligesom de
vilde blåbær.

VILDTJAGT OG LYSTFISKERI
Island er lystfiskerens paradis. I gletsjerfloderne vrimler det med
regnbueørred, fjeldørred og atlanterhavslaks. Der er over 100
selvbærende lakseelve i Island. De fleste af dem tilbyder Catch
& Release og tiltrækker lystfiskere fra hele verden. Den mest
almindelige ferskvandsfisk i Island er fjeldørreden, som findes i floder
og søer over hele landet. De vildtfugle, der primært fanges i Island,
er grågås og fjeldrype, en mellemstor vildtfugl af hønseart. Ryperne
indgår blandt andet i traditionelle retter på det islandske julebord.
Et begrænset antal havfugle fanges også i Island. Den eneste lokale
vildtrace i Island er rensdyr, som blev bragt til landet fra Norge i det
18. århundrede og som kun findes på Islands østkyst. Vildtjagt i Island
er strengt reguleret og fugle- og dyrebestande overvåges nøje for at
sikre deres bæredygtighed.

NYD ISLANDSKE FØDEVARER!
Den islandske natur, menneskene og kulturen sætter tilsammen sit
præg på islandsk fødevareproduktion og det islandske køkken. Der
findes et stort udvalg af kvalitetsrestauranter i Island, og mange af
dem specialiserer sig i at anvende islandske råvarer som ingredienser.
Nogle vælger det klassiske køkken, hvor andre vælger at udforske
nye metoder til bearbejdning af råvarerne. De islandske kokke, hvoraf
mange har modtaget fornemme internationale priser, sammenfletter
de friske kvalitetsråvarer, deres familiers madtraditioner, innovation
og deres professionelle evner til mindeværdige og delikate måltider.
Der er mange måder, hvorpå man kan nyde islandske fødevarer,
såsom at spise på restauranterne i Reykjavík, besøge islandske
gårde for at smage og lære om produkterne samt at nyde dem som
importerede varer i andre lande.

For yderligere information, kontakt venligst
food@promoteiceland.is eller +354 511 4000.
iceland.is | responsiblefisheries.is | icelandlamb.is

