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Inngangur 
 
Samlokur eru tvær brauðsneiðar, lagðar saman með áleggi á milli. Enskt (og 
alþjóðlegt) heiti á samlokum er sandwich. Alkunn er sagan af ellefta jarlinum af 
Sandwich, John Montagu (1718-92), sem var svo ákafur fjárhættuspilari að hann gaf 
sér ekki tóm til að standa upp frá spilaborðinu til að nærast, heldur lét færa sér kjöt 
milli tveggja brauðsneiða til að bíta í. Þótt samlokur séu kenndar við jarlinn er 
ákaflega vafasamt að hann hafi fundið þær upp; til eru miklu eldri heimildir um að 
brauð hafi verið vafið eða brotið saman um mat, svo sem kjöt, og ólíklegt annað en að 
oft hafi verið notaðar tvær brauðsneiðar. En hvað sem því líður náði nafnið skjótri 
útbreiðslu og nú er jafnvel talað um open sandwich, eða brauðsneið með áleggi; á 
íslensku væri þó þversögn í því að tala um “opna samloku”. Í Frakklandi er heitið 
sandwich gjarna haft um snittubrauðslengju sem er klofin og fyllt með skinku, paté 
eða osti.  
Algengast er að samlokur séu úr formbrauði; ýmist fínu eða grófu. Þær eru oftast 
smurðar með smjöri eða öðru viðbiti, nema ef áleggið eða fyllingin er mjög blautt, svo 
sem majónessalat. Áleggið getur verið mjög margvíslegt, t.d. kjötsneiðar, fiskmeti, 
grænmeti, ekki síst tómatar og gúrkur, egg, ostur og svo alls konar salöt. Einnig eru til 
heitar samlokur og innihalda þær þá mjög oft ost, auk annars áleggs. 
Heitar og kaldar samlokur eru mjög vinsælir skyndibitar. Hollusta þeirra er mjög 
mismunandi eftir því hvernig brauð er notað og þó einkum eftir því hvert áleggið er. 
(Heimild: Nanna Rögnvaldsdóttir, Matarást, 1998) 
 
Eftirlitsverkefni 

Í eftirlitsverkefnum eru tekin sýni af sams konar matvælum á ákveðnu tímabili  um 
allt land og leitað eftir sömu þáttum í matvælunum. Niðurstöður eru teknar saman 
fyrir landið allt hjá Hollustuvernd ríkisins. Niðurstöður eftirlitsverkefna gefa mynd af 
ástandi þess sem verið er að skoða á þeim tíma sem það er skoðað og samantektir úr 
þeim má nota til að bera saman niðurstöður úr sams konar eftirlitsverkefnum milli ára.  

 

Örveruástand samloka og smurbrauðs 

Í mars og apríl 2002 fór fram eftirlitsverkefni Hollustuverndar ríkisins og 
Heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga.  
Kannað var örveruástand samloka og smurbrauðs á 8 heilbrigðiseftirlitssvæðum, en 
þau voru Umhverfis- og heilbrigðisstofa Reykjavíkur, matvælasvið, (UHRM), 
Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogs (HHK), Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða 
(HVF), Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra (HNV), Heilbrigðiseftirlit Austurlands 
(HAUST), Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis (HKS) og Heilbrigðiseftirlit Suðurlands 
(HS) og Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja (HSN)  (sjá Töflu 1).  
Stefnt var að því að taka 104 sýni en 71 sýni barst af samlokum/langlokum og smurðu 
brauði frá 41 framleiðendum og 47 sölustöðum víða um land.  Þrjátíu sýni voru af 
ópökkuðum samlokum/smurðu brauði en 41 samloka var pökkuð í plastumbúðir. 
Tafla 2. sýnir hvers konar álegg var á þeim samlokum/langlokum og smurða brauði 
sem var rannsakað. 
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Tafla 1. Fjöldi sýna frá hverju heilbrigðiseftirlitssvæði 

Tegund sýna HAUST HHK UHRM HKS HS HVF HNV 
 
HSN Sýni alls 

Samlokur og 
smurt brauð 8 16 15 8 8 4 9 

 
3 71 

  
 
 
 
Tafla 2. Tegund áleggs á samlokum og smurðu brauði 
Tegund áleggs Fjöldi 
Aspas 1 
Eggjasalat 1 
Skinka og ostur 3 
Skinka 1 
Skinka, egg og grænmeti 1 
Skinka, ostur og grænmeti 4 
Skinkusalat 1 
Skinka og salat 2 
Salami 1 
Beikon 1 
Ostur 1 
Túnfisksalat 5 
Hangikjöt og salat 4 
Kjúklingur 2 
Kjúklingur, beikon, grænmeti 
og ostur 

1 

Reyktur kjúklingur og ostur 1 
Kalkúnn og grænmeti 1 
Kalkúnn og kalkúnaskinka 3 
Lax 1 
Lax og rækjur 1 
Nautahakk og ostur 1 
Nautahakk 1 
Paprika, sveppir og ostur 1 
Rækjusalat 4 
Rækjur 3 
Grænmeti 1 
Rækjur og grænmeti 1 
Pepperoni og ostur 1 
Roast beef 4 
Spælegg og beikon 1 
Ótilgreint 17 
Alls 71 
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Rannsókn 
 
Við rannsókn á samlokum og smurðu brauði voru skoðuð  helstu atriði sem hafa áhrif 
á örverufræðilegt öryggi  þeirra. Athugaður var heildargerlafjöldi við 30°C, Bacillus 
cereus, Staphylococcus aureus og saurkólígerlar sem gefa til kynna persónulegt 
hreinlæti starfsfólks og almennt hreinlæti við framleiðslu vörunnar.  Sýnin voru 
rannsökuð á rannsóknastofu Hollustuverndar ríkisins. 
 
Niðurstöður 
 
Tafla 3 sýnir niðurstöður  eftirlitsverkefnisins.  
 
Tafla 3. Líftala við 30°C, fjöldi saurkólígerla, fjöldi S. aureus  og fjöldi Bacillus 
cereus í samlokum og smurðu brauði 
Líftala við 30°C Saurkólígerlar Staphylococcus aureus Bacillus cereus 

Örverufjöldi  
í grammi 

Fjöldi 
sýna 

Örverufjöldi 
í grammi 

 
Fjöldi 
sýna 

 
Örverufjöldi
í grammi 

Fjöldi 
sýna 

Örverufjöldi 
í grammi 

Fjöldi 
sýna 

<2000 6 <10 69 <20 68 <20 63 
2000 - 104  9 10-200  2 20 - 100 2 20 - 200 8 
104 – 105 14   100-1000 1   
105 – 106 12       

106 – 107 15       

107 – 108 14       

     108 – 109 1       
Alls 71  71  71  71 

 
Einungis eitt af því 71 sýni sem tekið var til greiningar, eða um 1,4%, var talið 
ósöluhæft skv.riti heilbr.rn. nr. 3/1981 vegna of mikils fjölda af Staphylococcus 
aureus. Um var að ræða túnfisksamloku sem pökkuð var í plastumbúðir.  
Athugasemdir voru gerðar við merkingar á sex sýnum. Í tveimur tilvikum vegna 
dagstimplunar, í tveimur tilvikum vegna síðasta söludags og í tveimur var um algjörar 
vanmerkingar að ræða.   
 

 
Lokaorð 
 
Niðurstöður þessa eftirlitsverkefnis sýna það að samlokur eru almennt undir þeim 
viðmiðunarmörkum sem miðað er við og merkingar eru yfirleitt fullnægjandi.  
Einungis 1 sýni var talið ósöluhæf samkvæmt riti heilbrigðisráðuneytis nr. 3/1981 og 
sex voru vanmerkt.   
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