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M at engagerar. Så gott 
som alla har en uppfatt
ning om vad som är 
hälsosamt att äta, något 

som gör det roligt att jobba i livsmed
elsbranschen. Vart man än kommer vill 
folk prata om det område som jag själv 
har som profession. Men medaljen har 
en baksida. Engagemanget kan gå över 
styr och blockera intaget, inte av mat, 
men av fakta och på bekostnad av klar
synthet och objektivitet.

Listan över personer som uttalar sig 
tvärsäkert om sambandet mellan mat 
och hälsa utan att ha kunskaper i ämnet 
kan göras lång. Mest trist är det när 
folk med förtroendeingivande titlar (till 
exempel läkare, forskare, doktorer och 
professorer), men utan nutritionskun
skap, gör det.

För vad ska man som lekman tro på 
när den självutnämnda experten med 
fin titel är oense med ”forskaretablis

semanget”? Den klassiska medialogiken 
David mot Goliat träder in och vi lyss
nar på den självutnämnda experten, som 
ofta har en god förmåga, långt bättre än 
våra myndigheter och riktiga experter, 
att fånga åhöraren och läsaren med sina 
råd om hur vi bör äta.

Dessa självutnämnda experter har 
ofta för vana att peka ut enskilda ingre
dienser och livsmedel som roten till alla 
våra matvanerelaterade hälsoproblem – i 
bristen på förståelse för hur komplext 
sambandet mellan mat och hälsa är. 
Ett aktuellt exempel är sockerdebatten 
där enskilda personer pusslar ihop egna 
teorier om hur farligt sockret är och ris
kerar att skapa en falskt grundad oro hos 
konsumenten. Teorierna har inget stöd 
i den gedigna forskningssammanställ
ning som gjorts av över 100 forskare och 
experter i arbetet med de nya nordiska 
näringsrekommendationerna.

Jag minns mycket klart och tydligt 

vad rektorn på Uppsala universitet sa när 
vi ystra doktorer släpptes ut i samhället 
efter många års forskarstudier: ”Med 
kunskap följer ansvar, bär det med er 
i resten av livet”. Att, som de självut
nämnda experterna, vilseleda människor 
och framför allt skapa ogrundad oro kan 
knappast anses ansvarsfullt. De verkar 
ofta vara mer intresserade av medial 
strålglans (och att göra affärer på böcker 
och föreläsningar) än att ha vetenskaplig 
fakta på fötterna.

Jag är varken professor, docent eller 
aktiv forskare men en sak lärde jag under 
min doktorandtid – ödmjukhet och 
nyfikenhet inför de områden jag själv 
inte behärskar och förmågan att bedöma 
och söka upp aktuell konsensus. Det är 
något alla självutnämnda experter borde 
fundera över. Annars kommer väl snart 
en teknologe doktor i nanoteknik att 
skriva böcker om hur vi ska äta. Bevare 
mig väl!

Krönika:
         Elisabet Rytter

Med Dr i Nutrition tillika nutritionsansvarig 
på Livsmedelsföretagen

Självutnämnda 
experter  

Livsmedelsverkets förslag till nya kostråd
Livsmedelsverket presenterade den 26 
november förslaget till nya kostråd, som 
nu går ut på remiss. De skiljer sig mot 
de gamla råden främst genom att vara 
tydligar e och ta upp fler områden, som 
fysisk aktivitet och miljökonsekvenser. 
Råden är i korthet:
• Ät lagom mycket.
• Rör på dig minst 30 min varje dag. Ta 

pauser i stillasittandet.
• Ät mycket grönsaker och frukt, minst 

500 gram/dag. Välj gärna grova grön
saker, som rotfrukter, baljväxter, kål och 
lök.

• Ät mindre rött kött och chark, högst 
500 gram/vecka. Välj med omsorg om 
miljö och djurhälsa.

• Ät fisk 23 gånger/vecka, variera 

s orterna. Välj miljömärkt.
• Välj fullkorn i stället för vitt mjöl.
• Välj magra, osötade mejeriprodukter.
• Matfetter gjorda på nyttiga oljor, till 

exempel rapsolja, till matlagning och 
Nyckelhålsmärkta smörgåsfetter.

Livsmedelsverket räknar med att de 
slutliga råden ska vara klara under våren 
2015.
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Gröt är inne, och börjar nå nya grupper 
av konsumenter. Men det är också en 
t raditionell maträtt med många möjligheter 
till variation. Det visade sig inte minst 
vid årets Gröt-VM i Skottland och som för 
första gången hade en svensk deltagare.

Av Viola Adamsson

Grötkokare med känsla för detaljer samlas en 
gång per år i byn Carrbridge i Cairngorms 
Nationalpark i Skotska högländerna för 
att göra upp om vem som lagar den mest 

perfekta skotska havregrynsgröten. 18 väl förberedda 
grötkokare ställde upp i årets mästerskap. För att fira 
mästerskapens 21års dag har även tidigare års vinnare 
av ”the Golden Spurtle World Porridge Championship” 
bjudits in till en ”Porridge Masters”.

DEN GYLLENE GRÖTOMRÖRAREN III I grötVM 
tävlar man om äran och en “Golden spurtle”, en gröt
omrörare i modell av en snidad träpinne, traditionellt 
gjord av lönn. Dagen till ära är trofén gjord av guld, nåja 
förgylld i alla fall. Användningsmässigt motsvarar den 
vår trägaffel eller träslev.

Mästerskapet inleddes med en promenad från den 
kända bron Bridge of Carr i Carrbridge. Kiltklädda säck
pipsblåsare leder följet, och väl framme vid Carrbridges 
bygdegård höjer ceremonimästaren en skål – ”Ladies and 
gentlemen, a toast to the porridge”, ”Mina damer och 

herrar, en skål för gröten”, varpå alla grötkockar och vi 
andra svarar ”to the porridge”, och dricker av den lokal
producerade whiskyn. Klockan är 10 på förmiddagen 
och mästerskapet är igång.

RÅVARA SOM KRÄVER TRÄNING III I mästerskapets 
första och mest prestigefyllda deltävling ska 7,5 dl 
traditionell skotsk gröt kokas av havregryn, vatten och 
salt. Havren skall vara pinhead, det vill säga skalad och 
klippt, eller stenmalen av grov, medium eller fin storlek. 
Pinhead oats, eller stealcut oats som det heter i USA, 
kallas i Sverige havregrits eller havrekross, är gjorda av ej 
ångpreparerad fullkornshavre där kärnan har delats i tre 
delar. Att använda havregryn eller flingor är inte tillåtet.

I den andra deltävlingen, specialsektionen, får den 
fria fantasin fritt utrymme, dock skall grötbasen vara 
havre.

Eftersom gröten skall kokas av havrekross, en råvara 
som vi svenskar inte är vana vid, får det svenska laget 
träna på plats. Att koka gröt på enbart havrekross tar 
20–25 minuter och ger en gröt med tuggmotstånd och 
nötig smak. Att koka gröt på enbart de mediumstora 
grynen tar 8 minuter, fyra minuter om de blötläggs 
över natten. Några använder enbart havrekross till 
sin gröt, men de flesta tävlande blandar dem med 
stenmald havre.

SMAK, FÄRG OCH TEXTUR III Mästerskapet består av 
tre tävlingsheat där vinnarna kvalificerar sig till final. 
Man har 30 minuter på sig att koka både den traditio
nella gröten och den fritt skapade specialrätten innan de 
presenteras för domarna. Totalt 30 poäng kan man få för 
en perfekt gröt. Viktigast bedöms smaken vara och kan 
ge 20 poäng, färg och textur kan ge 5 poäng vardera.

Gröt-VM 
ett lyft för smaken
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Inget lämnas till slumpen. En perfekt gröt handlar 
om storleken på havregrynen, saltmängd, vattenkvalité, 
omrörningsteknik och blötläggningstid. Vid tävlingsstart 
plockar alla deltagare upp flaskor med medhavt vatten. 
Basiskt vatten kan ge gröten en grön nyans och gröten 
kokas i rostfria, emaljerade och nonstick grytor och 
kastruller eftersom aluminium kan missfärga gröten.

SALTET FÖRLÖSER SMAKEN III Enligt domaren 
Colin Bussey är havre i sig ganska smaklöst och det är 
en noggrann avvägd mängd salt, tillsatt vid exakt rätt 
tidpunkt under kokningen som tar fram den nötiga 
havresmaken enligt honom.

Hur saltar en grötVM finalist?
Lis Ashworth, en skotsk matskribent och produkt

utvecklare, tillsätter ”a large pinch”, ”en stor nypa”, salt 
till sin gröt, det är ungefär som ”one tad” och 4 tads är 
ungefär 1 tesked, säger hon glatt.

Neal Robertson, vinnare av grötVM 2010 och 2011, 
använder ”en dod” salt i sin gröt. Och vad en dod är vet 
ingen av de skotska bybor som jag sitter tillsammans 
med i publiken, men jag antar att det är som en pinch 
eller en tad. Årets vinnare, Dr Izhar Khan, specialist 
inom njurmedicin, använder ”mycket lite” salt i sin gröt, 
”men jag använde mer salt i finalen än i kvalomgången”, 
säger han. Havssalt verkar vara populärt att använda av 
finalisterna, ”det ger en mjukare smak och är mer förlå
tande”, säger Neal Robertson som verkar vara publikens 
favorit även detta år.

RÖRANDE TEKNIK III En spurtle skall enligt tradition 
röras högervarv, medurs, för att hålla djävulen borta. 
Fiona MacDonald, dagens konferencier från BBC, 
konstaterar att det inte verkar vara alla som följer den 
regeln och undrar samtidigt vilken påverkan det kan ha 
på resten av dagen…

Omrörningstempot varierar mellan deltagarna, från 
riktigt sakta till närmare vispning. Neal Robertson, 
har skapat sin egen grötomrörare. Den ser ut som en 
träslev med två konvexa sidor, ”för att lättare komma 
åt överallt i kastrullen och så att ingen gröt fastnar i 
skeden” säger han.

Blötläggning av havren eller inte?
Dr Khan, som använder en mix av storkornig och 

mellanstor havrekross, blötlägger den grövre krossen. 
Det verkar vara ett sätt som de flesta följer utom Neal 
Robertson, som menar att smaken blir mer söt och nötig 
utan föregående blötläggning.

KOKKÄRL OCH VATTEN III Texturen bedöms som 
tuggmotståndet i gröten.

– En gröt kokt al dente blir svårtuggad och jobbig 
att äta en hel portion av, säger domaren Colin Bussey. 
Färgen skall vara gyllene, och det är valet av kastrull och 
vattnets ph som avgör slutresultatets färg.

På en fråga från publiken om dagsformen och humö
ret kan påverka slutresultatet så bekräftar finalisterna att 
humöret för dagen kan påverka den slutliga grötkvaliten, 
främst texturen. Om du är upprörd, kanske du rör 
mer energiskt i gröten än om du har en lugn dag, 
mer energiskt rörande ger en simmigare gröt.

Gröt-VM
VM i grötkokning skapades 1994 som en möjlighet att 
locka turister till samhället Carrbridge och lyfta gröt som 
en hälsosam måltid. 2009 skapade organisationen för the 
Golden Spurtle en internationell grötdag för att ytterligare 
öka intresset för gröt men även för att samla in pengar till väl-
görenhet. Idag organiseras den internationella grötdagen av 
”Mary´s Meal” som bidrar med mat till 890 000 barn (2012). 
Världsgrötdagen infaller den 10 oktober varje år.

Attraktiv vinst, 
The Golden 
Spurtle.

Vinnare ”the Golden Spurtle World Porridge Making Champion” 2014. 
Jean Dewar, Porridge master, Chris Young, specialklass (salt), Izhar Khan, 
Golden Spurtlevinnare, Christina Conte, specialklass (söt).

Dr Khans vinnargröt
på ”ett ungefär” eftersom detaljerna i de enskilda tävlandes 
grötkok är väl bevarade hemligheter.

2 portioner
½ dl pinhead oats (havrekross)
½ dl stenmalen havre - medium
4 dl vatten
1-1,5 krm salt

Blötlägg pinheads/havrekross över natten (12 timmar) i 
vattnet. På morgonen tillsätts medium havre, koka upp under 
omrörning, sänk sedan värmen. Gröten skall sjuda cirka 
25 minuter, rör om då och då. Tillsätt salt under slutet av 
k okningen. Klart att servera.  
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SVENSK SÄSONGSKOKARE III Vår svenske tävlande, 
Per Carlsson, till vardags advokat och sommartid förste 
grötkokare på Steninge vandrarhem på svenska västkus
ten, är en rookie bland de tävlande. Flera veckors träning 
och test av recept har föregått världsmästerskapet.

Per tävlar i båda klasserna. 4½ dl vatten, 1 dl pinhead 
oats, en nypa salt, blötläggning över natten och kraftig 
omrörning är hans recept för deltävling ett. I den fria 
deltävlingen deltar Per med en traditionell skotsk havre
gröt av pinhead oats toppad med smör och kanelstekta 
rågflingor, rårörda lingon med honung och björksocker.

MEDICINARE MED RÄTT RECEPT III Trots att råg, 
lingon och björksocker väckte BBC:s Fiona MacDonalds 
intresse, räckte inte det svenska deltagandet till seger. 
Dr Izhar Khan tog hem den eftertraktade trofén, the 
Golden Spurtle i den traditionella deltävlingen. Det blev 
en gyllene välrörd gröt med lagom mängd salt och ett 
tuggmotstånd som föll domarna i smaken.

Första priset i specialklassen delades mellan Christina 
Contes ”Kladdiga kolagröt” och Chris Youngs ”Pinhead 
Risotto med Citron, Timjan och Parmesan” och vinnare 
av Porridge Masters blev Jean Dewar.

GrötVM visade sig vara ett välordnat evenemang på 
den skotska landsbygden, väl värt att besöka!  

Sense and sensibility 
goes Scandinavian
(Kunskap och känsla från Skandinavien)

Receptet är utvecklat av Viola Adamsson och Catarina 
A rvidsson frukostmakare från Steninge vandrarhem. 
Receptet bygger huvudsakligen på nyttiga nordiska 
i ngredienser som lingon och närproducerad rapsolja, 
h onung och råg. Som extra exotisk skandinavisk touch 
lades björksocker till. Alla dessa ingredienser är dessutom 
billiga, utom björksockret som är dyrt men det kan bytas ut 
mot vanligt ekologiskt socker.

2 portioner
2 dl havregryn
4,5 dl vatten
1 krm salt

Blanda gryn och vatten i en kastrull. Gröten ska helst inte 
tillagas i mikrovågsugn; den blir mycket krämigare och go-
dare om den får puttra på låg temperatur i minst tio minuter, 
gärna längre. Rör om ofta. Smaka av med salt.
Under tiden som gröten puttrar förbereder du de goda 
och nyttiga toppings som gör gröten både vacker och mer 
mättande.

Topping 1: Crumble på rapsolje- 
och björksockerfrästa rågflingor
3 msk rapsolja
1,5 dl rågflingor
0,3 dl björksocker

Häll 3 msk god rapsolja (helst kallpressad) i en stekpanna, 
lägg i rågflingorna och låt dem bli gyllenbruna. Häll på 
björksockret och låt det karamelliseras tillsammans med 
rågflingorna till en fin gyllenbrun crumble. Ställ åt sidan så 
att den får svalna lite.

Topping 2: Rårörda lingon
0,6 dl lingon
0,3 dl ekologiskt socker 

Godast är förstås med hemplockade lingon som rårörts i 
ekologiskt socker utan några övriga tillsatser. Tumregeln 
när du rårör är att du tar två delar bär och del socker, men 
gillar du lite syrligare lingon kan du dra ned lite på sockret. 
Har du inte tillgång till lingonmarker så får det bli nästa  
bästa alternativet, köp frysta lingon och rårör själv. Du rör 
sockret och lingonen en stund till bären blir lite mosiga och 
sockret löser sig. Ett annat alternativ är färdig köpta rårörda 
lingon.

Topping 3: Flytande honung med en twist kanel 
3 msk flytande honung
1 krm kanel
Blanda bara dessa ingredienser.

Tips: Servera havregrynsgröten i vackra vida tallrikar och 
garnera med råg-crumblen i ytterkant av  havregrynsgröten, 
skeda på de rårörda lingonen, gärna i form av ett hjärta så 
att de du serverar gröten till förstår att den är tillagad med 
extra kärlek (vi lagar alltid  extra kärleksfull gröt på Steninge  
vandrarhem). Använd en pepparkakshjärta-form om du 
vill ha ett symmetriskt hjärta. Ringla sedan den flytande 
kanelhonungen över lingonen. NJUT!

OBS! Ha helst inte på mjölk. Denna gröträtt är supergod 
utan mjölk, men vill du prompt ha någon mjölkprodukt till 
rekommenderar vi en klick naturell yoghurt.

Viola Adamsson är doktor 
i medicinsk vetenskap och coach för 
den svenske grötkokaren Per Carlsson 
under 2014 års VM i grötkokning, Carr-
bridge, Skottland. Hennes forskning som 
bland a nnat finansierats av Lantmännens 
Forsknings stiftelse betydde ett genombrott 
för det nya begreppet den nordiska kosten. 

Viola kunde visa att man hade lika goda hälsoeffekter av en 
kost baserad på nordiska råvaror och det nordiska köket 
som med den mer välkända medelhavskosten. Hennes 
forskning har sedan följts upp av andra forskare, varav flera 
har refererats i tidigare nummer av C, exempelvis nr 3 2014.

Per Carlsson, 
advokat och 
grötkokare 
på Steninge 
vandrarhem 
dekorerar sin 
specialgröt 
”Sense and 
sensibility goes 
Scandinavian”
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A tt stiga in i en Dreamliner på Arlanda  
Boeings nya bränslesnåla flygplan – och 
stiga ut på JFK i New York är i sig en 
resa i tiden mot nya trender. Efter första 

hotellnatten väntar en frukost helt annorlunda än den vi 
är vana vid. Du gräddar själv tjocka söta pannkakor med 
tjockflytande konstgjord lönnsirap på.

Men vad hittar vi bredvid? Jo, det finns perfekt till
lagad havregrynsgröt långkokad på klippta havrekärnor 
med en behaglig al dente struktur. En första lyckad spa
ning att ta med sig hem!

För oss i livmsedelsbranschen är det viktigt att hålla koll på vilka 
trender som är aktuella just nu, inte bara i Norden utan även utanför 
vårt n ärområde. Många trender kommer väster ifrån och därför är det 
s pännande att spana på USA, och när det gäller spannmålsforskning är 
en intressant arena AACC International Annual Meeting. Även i år fanns 
Lantmännen på plats under årets möte i Providence, Rhode Island. 

Av Jakob Söderström

AACC Annual 
Meeting besöks 
av över 1 000 
spannmåls-
intresserade 
forskare och 
branschfolk. I 
anslutning till 
konferensen 
finns även en 
utställning.

Havre, protein 
och kvalitet 
trender i spannmål

Havre och havreprodukter är fortfarande 
en stor hype i USA, mycket tack vare 
dess dokumentrerade effekter på koles-
terol. I butikerna utgör kategorin många 
hyllmeter med olika produkter.
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KUNSKAP OM SPANNMÅL III AACC International är 
en internationell ideell sammanslutning som engagerar 
nästan 2 500 forskare och anställda inom livsmed
elsbranschen. Organisationen arbetar för att främja 
förståelse och kunskap om spannmålsforskning och 
dess produktutvecklingstillämpningar genom forskning, 
utbildning och opinionsbildning.

Den största träffen som AACC International anord
nar är den årliga The Annual Meeting, vilken lockar mer 
än 1 000 deltagare varje år. På denna träff presenteras 
den senaste forskningen inom spannmål, nya forsk
ningsresultat diskuteras och de senaste trenderna tas upp 
inom konsumentleden.

Årets möte ägde rum i Providence, Rhode Island, 
och dit styrde vi vår kosa längs med Atlantkusten i New 
England.

Konferensen pågick under fyra intensiva dagar, fyllda 
med föredrag, debatter och utställningar. Mycket hann 

behandlas, och många var där. Vi från Lantmännen 
kombinerade vår resa med en dag där vi trendspanade 
i olika matvarubutiker och verkligen fick möjligheten 
att studera ett land i framkant. Det var många intryck 
under resans gång, men några stora teman återkom, 
både på konferensen och i butik.

RÄKNA MED HAVRE III Det är inte bara i Norden 
som havre ligger oss varmt om hjärtat. Intresset för 
havre och dess nutritionella egenskaper är stort även i 
Nordamerika. Detta återspeglades på konferensen, bland 
annat presenterades nya mättnadsstudier på havre, och 
fortfarande är betaglukaner och dess positiva effekter på 
kolesterolvärdet ett hett ämne.

Detta var även något vi tydligt såg när vi besökte 
vanliga matbutiker. Havre används i fler och fler pro
dukter, och är inte bara förknippat till frukostkategorin. 
Som exempel såg vi fruktsmoothies med tillsatta lösliga 
havrefibrer, och olika mellanmålsprodukter baserade 
på havregryn. Numera kan man även köpa havregryn i 
lösvikt i butikerna!

NYA PROTEINKÄLLOR INTE BARA EN FLUGA III Pro
teiner har varit på tapeten ett tag nu, och fler pratar om 
det ökande proteinbehovet vi kommer att få under de 
närmsta åren. För att kunna möta detta behov blickade 
många talare framåt för att försöka förstå vilka nya pro
teinkällor vi kan använda oss av i större utsträckning.

En av dessa proteinkällor är baljväxter som linser, 
bönor och ärtor. Mjöl av dessa används i många nya pro
dukter som spagetti, makaroner och bröd av olika slag. 
Proteiner från baljväxter är inte bara bra näringsmässigt, 
de står sig bättre miljömässigt jämfört med många andra 
proteiner, framför allt animaliska som kött.

Insekter är även ett spännande framtidsprotein, men 
som det konstaterades ligger det längre fram i tiden, 
och det finns många utmaningar att ta sig an innan vi 
börjar se gräshoppsprotein i konventionella produkter på 
hyllorna. Än så länge kan man bara köpa det som snacks 
och ingjutna i godisklubbor för halloween.

RÄTT KVALITET FRÅN BÖRJAN TILL SLUT III Ett vik
tigt område som diskuterades i flera olika fora var kvaliteten 
på spannmål, ur både negativa och positiva aspekter. Vi ser 
i Sverige ett problem med svampangrepp i spannmål, vilket 
orsakar stora kassationer för odlarna. Alla i hela kedjan, från 
lantbrukarna till konsumenterna, har mycket att vinna på 
att se till att det blir rätt kvalitet från början.

Vi såg även flera intressanta nyheter på maskinsidan som 
ska detektera avvikelser snabbare än tidigare, och diskute
rade bland annat vilka åtgärder som finns för att minska 
mängden oönskade ämnen som akrylamid i slutprodukten. 
Som tur är handlar kvalitet inte bara om negativa aspekter; 
även positiva egenskaper belystes på konferensen.

USA är ett land där genetiskt modifierade grödor är var
dagsmat. Majs och soja som är resistent mot glyfosat odlas 
på stora arealer. Som motvikt till detta är ekologiskt en stor 
trend, vilket även syns på hyllorna i butikerna.

Även närodlat är ett växande segment vi kommer se 
mer av. På hyllorna på Wholefoods hittade vi till och 
med hundmat som skyltade med Glutenfritt, ekologiskt 
och närodlat! 

Havre finns även i olika kombinationer. Havresmoothie är en produkt 
med hälsoprofil som för tankarna till den svenska havredrycken.

Gryn och cerealieprodukter 
i lösvikt är en stor kategori i 

amerikanska livsmedels butiker. 

Ekologiskt (Organic) är lika profilerat 
i USA som i Sverige. Många grödor 
är GM-grödor, och därför profileras 
också GMO-fritt.



  9C – En idétidskrift om cerealier   Nr 4 • 2014

Samspelet mellan 
 hjärnan och magen

Samspelet mellan hjärnan och 
mage och tarm kan liknas vid 
det mellan en pianist och ett 
 piano. Om pianisten är skicklig 
och kan sin sak och pianot är väl-
stämt uppstår ljuv musik. Men 
är pianisten ofokuserad  eller 
pianot inte det mest välstämda 
kan resultatet bli olidligt.

Av Lennart Wikström

Vi talar ofta om magkänsla, och kanske är det 
just en magkänsla för sambandet mellan hur 
vi mår och vår matsmältning.

– Alla ”vet” att det finns ett samspel 
mellan magen och hjärnan, säger professor Robert 
Brummer, som förestår NGB Interactions Research 
Centre vid Örebro Universitet, och även är dekan vid 
fakulteten för medicin och hälsa.

FORSKNINGSCENTRUM III NGB står för Nutrition 
Gut Brain och beskriver kopplingen mellan vad vi äter, 
hur vår matsmältning fungerar och hur vi mår. Tarmen 
och magen styrs av hjärnan via det autonoma nervsys
temet, vårt ”undermedvetna” nervsystem, som även 
reglerar exempelvis andning och hjärtrytm.

– Hjärnan registrerar magens tillstånd och lokaliserar 
det också till magen, och allt som påverkar hjärnan kan 
också påverka hur vi uppfattar magen och vår matsmält
ning, säger Robert.

– Jag brukar likna hjärnan vid en pianist och magen 
vid ett piano, och då blir tarmfunktionen musiken. 
Pianisten måste lyssna på sitt instrument när den spelar, 
men kan också lätt bli distraherad eller fokuserad på 
annat, och då blir musiken inte lika bra, även om pianis
ten är lysande och pianot perfekt stämt.

MULTIDIAGNOSER III – När man inte mår bra mår 
inte hjärnan bra, och det spelar egentligen ingen roll var 
missförhållandet börjar, eftersom det är frågan om ett 
samspel.

Robert är specialist i gastroenterologi och invär

Samspelet mellan hjärnan och 
mage och tarm kan liknas vid det 
mellan en pianist och ett piano.
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tesmedicin och arbetar både med sin specialiserade 
forskning och med patienter. Sin grundutbildning har 
han från Nederländerna och han flyttade till Sverige för 
sin forskarutbildning på 1980talet. Han disputerade 
1992 och flyttade tillbaka till Nederländerna där han 
kopplade samman magen med hjärnan genom att även 
arbeta inom psykiatri med multidiagnoser kopplade till 
hjärnan.

Det ger honom en bred kunskap inom flera medicin
ska områden.

– Vi som är mer tvärvetenskapliga kanske inte får 
Nobelpris, men min bakgrund passar perfekt för det vi 
vill göra här. Dessutom vet vi att innovationer kommer i 
gränssnitten mellan olika discipliner.

STRESS OCH OROLIG MAGE III Samspelet mellan 
hjärna och mage och tarm blir tydligt exempelvis när 
vi blir stressade. Stressmage med gastrit eller diarréer är 
något som många av oss har upplevt. Serotonin är en 
signalsubstanns i hjärnan som har stor betydelse för vårt 
mentala välbefinnande, och av det serotonin vi har i 
kroppen finns merparten i tarmen och bara tre procent 
i hjärnan.

– Hjärnans tillstånd påverkar inflammation i mage 
och tarm, och det är även så att inflammationer påverkar 
tillståndet i hjärnan. Ett komplext tillstånd som IBS, 
irriterad mage, innebär ofta mindre avvikelser på flera 
olika punkter, och här visar studier att kopplingen mage 
och hjärna spelar en större roll.

– Ungefär 35 procent av patienter med IBS uppfyl
ler kriterierna för depression eller ångest, även om de 
inte har en diagnos. Vi ser liknande samband även hos 
patienter med Crohn´s sjukdom, det vill säga kronisk 
inflammation i tunntarmen, och ulcerös kolit, som 
är kronisk inflammation i tjocktarmen. Vi har också 
kunnat visa på ett samband mellan sammansättningen 
hos bakterier i tarmen och var på skalan med kriterierna 
för depression en person befinner sig.

NYA BEHANDLINGSMETODER III Detta samband 
gör det intressant att studera nya behandlingsmetoder 
vid tarmbesvär och psykisk ohälsa. Tarmåkommor har 
av logiska skäl åtgärdats genom att behandla tarmen 
och psykiska besvär med att påverka olika processer och 
signalsubstanser i hjärnan eller med psykoterapi. Nu kan 
forskarna börja tänka i andra banor.

– Nu börjar vi undersöka om vi kan påverka den 
psykiska hälsan genom att behandla tarmåkommor och 
tvärtom, säger Robert. Genom att behandla personer 
med IBS med medicin mot depression har vi också fått 
en förbättrad tarmhälsa.

MÅNGFALD AV BAKTERIER III Mycket av fokus kring 
kost, inflammation och tarmhälsa har handlat om tjock
tarmen. Forskarna är idag överens om att mångfalden av 
bakterier i tarmen verkar spela större roll för motstånds
kraft mot störningar än vissa enskilda bakteriestammar.

– Smörsyra bildas av bakterierna i tjocktarmen, och 
där handlar det mer om funktionerna hos tarmbakte
rierna, vad de gör, än om vilka bakterier det är. Vissa 
funktioner kan utföras av flera olika bakterietyper.

TUNNTARMEN BARRIÄR III – Men vad som händer i 
tunntarmen är också av stor betydelse, och den del av 
vårt immunsystem som är kopplat till tunntarmen är 
minst lika betydelsefullt som det i tjocktarmen.

Tunntarmen är en viktig barriär som störs av inflam
mationer, och här spelar flera faktorer en stor roll. 
Probiotiska bakterier kan påverka barriärfunktonen 
positivt, liksom de prebiotiska fibrerna betaglukaner från 
svampar. De har funktionella grupper som påminner om 
vissa bakteriers, och verkar kunna påverka immunsyste
met i tunntarmen.

MER SMÖRSYRA III – Smörsyran är intressant även 
av andra skäl, eftersom smörsyran passerar den annars 
svårpasserade barriären mellan blodkärlen och hjärnans 

Hjärnans till-
stånd påverkar 

inflammation i mage 
och tarm”

– Allt som påverkar hjärnan kan också påverka 
hur vi uppfattar magen och vår matsmältning, 
säger Robert Brummer, Örebro Universitet.
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nervceller, och kan påverka hjärnans upptag av aminosy
ran tryptofan, som omvandlas till serotonin.

– Dessutom bildas en stor del av smörsyran i tjock
tarmens övre del där den också tas upp, medan det är 
väsentligt lägre nivåer längre ner i tjocktarmen, där 
många av sjukdomstillstånden uppstår. Vi skulle vilja se 
om det är möjligt att åstadkomma produktion av smör
syra i en större del av tarmen.

VERKTYGSLÅDA III Det är här NGBcentret kommer 
in i bilden. En del av centrets verksamhet är den mer 
grundläggande forskningen, som också handlar om 
metodutveckling, och som finansieras gemensamt.

– Väldigt mycket av det vi gör är att bygga upp en 
verktygslåda för att förstå vad som händer men också för 
att kunna mäta. Vi har exempelvis kommit fram till att 
det är nödvändigt att kunna mäta smörsyra i olika delar 
av kroppen för att kunna jämföra hur olika fibrer och 
produkter påverkar fermentationen i tarmen.

PRODUKTUTVECKLING III Med ny kunskap och nya 
verktyg är det sedan meningen att företagen som är med 
i konsortiet ska kunna utveckla produkter. Den delen av 
verksamheten bekostas av företagen, och måste godkän
nas av styrgruppen, eftersom de använder de gemen
samma verktygen.

För forskarna är det viktigt att kunna publicera sina 
resultat, och därför bedrivs projekten ofta med en öppen 
och en sluten del.

– I dag är kunskap en viktig del i marknadsföring, 
och då är det också värdefullt att kunna visa att ett 
företags produkter bygger på relevant och högkvalitativ 
forskning.

PROBIOTIKA OCH TRANSPLANTAT III Förutom forsk
ning om fibrer görs också mycket kring probiotika.

– Probiotika i form av enskilda bakterier kanske 
inte påverkar nedbrytningen i tjocktarmen så mycket, 
däremo t kan de påverka tarmbarriären så att immun
försvaret inte stressas lika mycket, vilket i sin tur före
bygger inflammation.

En del i detta är det område som börjat diskuteras 
alltmer och som chockerat vissa är så kallade bajstrans
plantationer.

– Vi använder dem för att studera effekter, hur länge 
de påverkar och om det går att komplettera med probio

NGB Interactions  
Research Centre
NGB står för Nutrition Gut Brain (Näring-Tarm-Hjärna). 
 Forskningscentret är en så kallad KK-profil, det vill säga ett 
profilområde med finansiering från KK-stiftelsen.

Örebro Universitet får 36 miljoner kronor för att bygga upp en 
 internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö kring sitt unika 
forskningskoncept. Forskningen ska vara relevant för närings-
livet, som är med och finansierar centret med en minst lika stor 
summa. De företag inom livsmedels- och hälsokostbranschen 
som medverkar är Lantmännen, Valio, BioGaia, Wennström 
 Integrated CD och Pfizer Consumer Health Products.

tika. I förlängningen är vi intresserade av att isolera de 
stammar vi konstaterat ha effekt och kunna framställa 
ett mer definierat syntetisk transplantat. Men det är 
mycket osäkert om det fungerar, jag misstänker att de 
bakterier vi är intresserade av har behov av sina kamrater 
för att vara verksamma. Jag jämför med antioxidanter, 
som många gånger förlorar sina positiva effekter när de 
isoleras.

INGET ÅT SLUMPEN III Roberts forskning handlar om 
mage och välmående och som både dekan, forskare och 
kliniker har han många olika arbetsuppgifter. Dessutom 
lockas han av arbetet i konsortiet, som ibland bjuder på 
framgångar i form av lyckliga tillfälligheter. Men det helt 
tydligt är att han ogärna vill lämna något åt slumpen.

– Kruxet i forskningen ligger i detaljerna, säger 
Robert. Tack vare att jag även arbetar kliniskt kan vi 
göra en stor del av vår forskning själva med egna patien
ter. Det gör också att vi lättare ser var vi ska sätta in våra 
krafter och det ger också en känsla för var problemen 
kan uppstå, avslutar han. 
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Ja tack! Jag vill fortfarande ha C men till min nya adress.
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Företag/Organisation:  ____________________________

Namn:  _________________________________________

Adress: ________________________________________  

Postadress: _____________________________________

E-post: _________________________________________

Idétidskriften C, Box 30192, 104 25 Stockholm. E-post: tidskriftenc@lantmannen.com

e-posta C!
Använd talongen nedan om du vill prenumerera på Idétidskriften C som är gratis, ändra adress eller avsluta din prenumeration. 
Det går också bra att använda e-postadressen nedan.
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en viktig del i 

marknadsföring”
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”Mat och hälsa är 
egentligen enkelt”

Många och högljudda förespråkare 
för olika mer eller mindre extrema 
 dieter  riskerar att göra konsumenterna 
osäkra när det gäller mat och hälsa. Men 
 egentligen är det inte alls så  komplicerat. 
Lagom är bäst och även små för-
bättringar har  betydelse.

Av Lennart Wikström

Nordiska näringsexperter och forskare 
har tagit fram nya nordiska närings
rekommendationer baserade på den kanske 
mest omfattande genomgången av aktuell 

forskning någonsin. På grundval av dem är det nu en 
grannlaga uppgift för myndigheter och rådgivare i de 
enskilda länderna att försöka tillämpa dem.

VÄLGRUNDADE REKOMMENDATIONER III – Det 
är den mest omfattande genomgång vi gjort och den 
mest välgrundade när det gäller den vetenskapliga delen 
och de slutsatser vi har kunnat dra, säger dietist Anette 
 Jansson, Livsmedelsverkets rådgivningsenhet.

I allt väsentligt skiljer sig inte de nya rekommenda
tionerna så mycket från de tidigare, förutom att de är 
mer genomarbetade och att råden inriktar sig mer på 
kvalitet än kvantitet när det gäller kolhydrater och fett, 
och att vi bör höja intaget av Dvitamin.

FÖRBÄTTRADE MATVANOR III Men innan för
maningens pekfinger höjs i luften kanske det är på sin 
plats att undersöka hur vi verkligen äter. Livsmedels
verket genomförde 2010–2011 en tredje omgång av den 
nationella undersökningen av våra matvanor, Riksmaten.

– Vi kunde sedan den förra undersökningen 
 1998–1999 se vissa förbättringar. Bland annat har vi 
blivit lite bättre på att äta mer frukt och grönt, fisk och 
fullkorn, även om det är väldigt få som når upp till 
rekommendationerna.

En negativ förändring är att vi äter lite mer mättat 
fett, något som får skyllas dels på det genomslag LCHF
kosten fått i vissa grupper, dels på att vi äter mer kött.

UNGA KVINNOR ÄTER SÄMST III – Även om medel
värdena pekar på vissa förbättringar är det som med all 
statistik att några äter riktigt bra medan andra inte hänger 
med. Den grupp som rapporterar sämst mat vanor är unga 
kvinnor, som framför allt äter för lite och få i sig för lite 
näring. Även unga vuxna som helhet avviker mycket från 
rekommendationerna, något vi oroar oss för.

Nyckelhålet är en 
kombination av 
kostcirkeln och 
mat pyramiden, 

och beskriver den 
samlade kunskap 
som ligger bakom 

de närings-
rekommendationer 
som  märkningen 
grundar sig på. 
Foto: Mattias 
Södermark
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Förklaringen till varför just de grupperna är mer 
utsatta beror enligt Anette på utseendefixering och att de 
befinner sig i en ålder när mat och hälsa och att äta rätt 
inte är en så viktig del av livsstilen. Ett problem om man 
vill uppnå förändring är att den här gruppen är också 
den som är svårast att nå med information om mat och 
hälsa.

PEDAGOGISKT VERKTYG III – Det här är inget vi kan 
förändra i en handvändning, säger Anette. Det krävs 
många åtgärder, en är att vi kan göra mer redan i låg 
ålder genom att introducera mer vegetariskt och använda 
skolmåltiden som ett pedagogiskt verktyg i undervis
ningen. Vi skulle även kunna göra mer inom hemkun
skapen som gått tillbaka mycket som ämne i skolan.

För kvinnornas del kommer maten i fokus när de blir 
gravida och familjer med småbarn är också mer intres
serade och mottagliga för förändring.

– Vi kan även arbeta mer mot handel och restaurang
näringen så att de kan ha bra erbjudanden på frukt och 
grönt.

KLARA, FÄRDIGA – SALT III Många som besöker 
Sverige tycker att vår mat är för salt. Vi har en matkultur 
med livsmedel som innehåller mycket salt och som adde
ras, exempelvis bröd, ost och charkprodukter, som var 
för sig innehåller mycket salt

– Det här är inte något konstant som vi inte kan göra 
något åt. Under 1960talet var intaget ungefär hälften av 
idag, och ökningen är sannolikt kopplat till ökad andel 
färdigmat och att vi äter fler måltider ute. I vår kommer 
vi att genomföra en saltkampanj riktad till konsument 
där vi kommer att tupplysa om just de här sakerna, som 
att vissa halvfabrikat och råvaror redan innehåller salt.

NYA KOSTRÅD III Näringsrekommendationerna 
översätts till kostråd, och i dagsläget är de fem och är 
inriktade på ökad konsumtion av frukt och grönt, full
korn, fisk och omättat fett, och att vi bör välja nyckel
hålsmärkta livsmedel.

– Våra nuvarande kostråd gör inga anspråk på att 
vara kompletta, utan de är inriktade på de viktigaste 
åtgärderna som vi kan göra i vår vardag, säger Anette. 
För närvarande håller vi på att ta fram nya kostråd, och 
de kommer att bli fler, mer specifika och kommer även 
att innefatta råd om fysisk aktivitet. I stället för de främ
sta förbättringsåtgärderna kommer råden att vara mer 
inriktade på vad som är bra matvanor.

NYTT NYCKELHÅL III Medan kostråden är inriktade 
på bra matvanor är Nyckelhålsmärkningen, som i år 
fyller 25 år, inriktad på att ge konsumenterna konkret 
vägledning om vad som är bra matvaror. I grunden för 
märkningen ligger näringsrekommendationerna.

– Liksom kostråden har vi nya kriterier på gång för 
Nyckelhålet, berättar Anette. De var ute på remiss i 
våras och ligger för närvarande för notifiering hos EU. 
Vi räknar med att de ska kunna börja gälla någon gång 
under våren 2015. Efter det kommer tillverkarna att 
få en inkörningsperiod för att anpassa sig till de nya 
bestämmelserna.

NYCKELTAL III Under våren genomförde Livsmedels
verket en undersökning av allmänhetens kunskap om 
och attityd till Nyckelhålet. Över 95 procent känner 
till Nyckelhålet och hälften uppger sig känna väl eller 
mycket väl till Nyckelhålet. Märkningen hamnar också 
i topp av de hälsomärkningar som de tillfrågade spon
tant känner till.

Över 80 procent anser att det är bra att Nyckelhålet 
finns och drygt 70 procent uppfattar det som en seriös 
märkning. Däremot uppfattar en stor andel den som 
omodern.

– Nyckelhålet har fått stå som en galjonsfigur för 
låg fetthalt, medan det mer handlar om fettkvalitet. 
Idag vet dock de flesta om att det även handlar om mer 
fibrer och mindre socker, medan färre känner till att 
det också handlar om mindre salt.

DIETER SKAPAR OSÄKERHET III Det har varit 
mycket tal om olika dieter under senare tid, och i 
början av november gick Livsmedelsverket ut med en 
rätt uppmärksammad information om konstiga dieter.

– Syftet var att skapa uppmärksamhet kring alla 
extremer som finns, säger Anette. Det bästa vore om 
vi kunde vara lite mer lagom i våra matvanor, och inte 
lyssna till de värsta profeterna. Jag tror att de skapar en 
osäkerhet hos konsumenterna att det här med mat och 
hälsa är något svårt som jag inte klarar av.

– Vårt budskap är tvärtom att det är enkelt. Även 
små förbättringar har betydelse, och här är Nyckel
hålet ett hjälpmedel. De flesta behöver egentligen inte 
ändra sina matvanor, utan det räcker med att byta ut 
de vanliga livsmedlen mot nyckelhålsmärkta, avslutar 
Anette. 

– Att äta rätt behöver inte vara så komplicerat, och även små förändringar 
kan ha betydelse, säger Anette Jansson, Livsmedelsverket.
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hälsopåståenden kom SNFs arbete mycket att handla om 
hälsopåståenden, hur det vetenskapliga underlaget skulle 
bedömas, påståendena formuleras och tillämpningen 
granskas. Men med de gemensamma EUreglerna på 
plats har de frågorna fått en alltmer juridisk prägel, och 
därmed hamnat vid sidan av SNFs egentliga uppdrag.

– Vid årsskiftet avvecklas det nuvarande branschstö
det för närings och hälsopåståenden som drivits i sam
verkan mellan Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaru
handel och SNF sedan 2010. Även livsmedelsbranschens 
granskningsman, som följt upp hur företagen lever upp 
till regelverket, avvecklas, berättar Nina Jansson, som är 
tillförordnad vd för SNF. Det innebär inte att SNF helt 
slutar ge vägledning i dessa frågor, men naturligtvis att vi 
får se över vår roll.

– SNF har en viktig funktion att vara en bro mellan 
forskning, företag och myndigheter, och där forskare kan 
möta branschen utan att förlora sin akademiska integri
tet. I dag är forskarna så specialiserade så att inte någon 
vill ta på sig rollen som en talesperson för nutritionsve
tenskap, och företagen trimmar sina organisationer så 
att de också ofta saknar någon som kan ta diskussioner 
i nutritionsfrågor trots att mat och hälsa är mer aktuellt 
än någonsin.

– Vi kommer att stärka vår brobyggarfunktion 
och bli tydligare aktör som förmedlare evidensbaserad 
kunskap inom området mat och hälsa. Med dagens alla 
självutnämnda experter och media som gärna sätter stora 
rubriker när det kommer till mat, behövs en aktör att 
vända sig till för att få diskutera nutritionsfrågor eller ta 
fram vetenskapligt underlag.

FORTSATT STÖD TILL FÖRETAGEN III – SNF är en 
mycket viktig organisation för livsmedelsföretagen, 
säger Mats Larsson som är FoUdirektör på Lantmän
nen. Företagen själva kan inte med dagens slimmade 
organisationer ha den specialistkunskap som krävs för att 
navigera rätt i bestämmelser och förordningar från EFSA 

”Svenskt nutritions-
nav behövs mer 
än någonsin”

Efter många års arbete med hälso- och näringspåståenden provar nu 
samarbetsorganisationen för näringsfrågor SNF Swedish N utrition 
Foundation nya möjligheter för verksamhetens inriktning. Att en 
oberoende aktör behövs råder det inga delade meningar om.

Av Lennart Wikström

– Den förvirrande 
diskussionen som 
pågår om livsmedel 
och hälsa gör att 
SNF behövs mer 
än någonsin säger 
Annika Åhnberg, 
SNFs ordförande.

I Sverige har vi varit föregångare inom nutrition 
och mat och hälsa, och i början 1990talet togs 
ett stort steg framåt med hälsopåståenden vid 
märkning och marknadsföring av livsmedel i det 

som kallades egenåtgärdsprogrammet. Det var en unik 
bransch överenskommelse som möjliggjorde hälsopå
ståenden om först åtta och sedan nio väl underbyggda 
samband mellan kost och hälsa.

En väsentlig roll för att ta fram överenskommelse n 
spelade SNF Swedish Nutrition Foundation, som 
fristående samarbetsorganisation mellan företag, forskare 
och myndigheter med syfte att främja nutritionsforsk
ning och dess praktiska tillämpning. Att livsmedels och 
läkemedelsverken överlät en så känslig fråga till en obe
roende organisation säger något om svensk myndighet
skultur, men kanske desto mer om det förtroende SNF 
hade och har i nutritionsfrågor i branschen.

VIKTIG BROBRYGGARFUNKTION III I och med egen
åtgärdsprogrammet och sedan EUs nya regelverk kring 
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och Livsmedelsverk. SNF har genom sin koppling till 
forskarsamhället tillgång till de senaste rönen och kan ge 
råd till hur företagen skall förhålla sig i nutritionsfrågor.

Christina Karlsson är dietist och ansvarar för nutri
tionsfrågor på Ica.

– Vi har varit medlemmar i SNF sedan starten för 
över 50 år sedan, och jag har själv varit aktiv i bransch
stödet, säger Christina. Vår uppfattning är att SNF även i 
fortsättningen kommer att ha en viktig roll när det gäller 
framför allt grunderna för hälso och näringspåståenden. 
Företagen har ett fortsatt behov av hjälp och att göra rätt.

– SNF har alltid varit en brygga mellan forskning 
och företag i nutritionsfrågor, och den rollen är oerhört 
viktig. Industri och handel kommer att ha behov av 
någon som kan hålla samman olika ämnen och frågor, 
och som även kan hjälpa till med att göra mer välgrun
dade bedömningar av vad som är fakta och fantasi i den 
allmänna debatten om kost och hälsa.

BEHÖVS MER ÄN NÅGONSIN III – Den förvirrande 
diskussionen som pågår om livsmedel och hälsa gör att 
SNF behövs mer än någonsin säger Annika Åhnberg, 
SNFs ordförande. Idag verkar vem som helst kunna tota 
ihop ett budskap och få plats i media. Det skapar en 
osäkerhet och människor vet inte hur de ska förhålla sig. 
Därför behövs någon som kan översätta var vi står kun
skapsmässigt och göra det begripligt för en bredare publik.

Samtidigt går forskningen framåt med stormsteg och 
öppnar hela nya universa inom genetiken med samspelet 
mellan gener och miljö, och även kunskap om tarmens 
bakterier, kunskaper som kan få stor betydelse för hela 
vårt välbefinnande.

– Det kan också leda till att vi kan tackla problemet 
med livsstilsrelaterade sjukdomar. Men det förutsätter i 
sin tur att det finns en process, ett nav, efter forskningen 
som kan samla den allt djupare men också mer splittrade 
kunskapen och formulera den så att den kan leda till 
kunskapsbaserad kommunikation och produkter.

STRATEGISKT FÖR FÖRETAGEN III Annika nämner 
den nordiska kosten som exempel. Den är en forsknings
baserad innovation och finns som begrepp, men har 
ännu inte omsatts i produkter.

– Det visar hur viktigt det här mötet är. För företagen 
handlar det inte bara om kunskapsförmedling och kom
munikation, utan frågorna är också av strategisk betydelse 
för företagen. Därför måste de också hamna på rätt nivå.

Nina bekräftar detta.
– Vi har märkt att nutritionsfrågorna har halkat ner 

i företagens organisationer, och att ledningen många 
gånger saknar kompetens att bedöma den långsiktiga 
värdeskapande betydelsen av att arbeta med mat och 
hälsa, säger Nina. Här får vi själva kanske ta på oss ett 
ansvar för att inte ha formulerat det tillräckligt tydligt.

MODERATOR III – SNF behöver också bredda basen för 
sin verksamhet, eftersom det finns ett sådant sug efter 
kunskap om mat och hälsa i olika skeden av livet, säger 
Annika. Här skulle SNF kunna vara en modererande 
och förtydligande aktör som hjälper till att tala om 
vad vi är överens om. Dessutom måste vi också vara en 
pådrivare när det gäller satsningarna på forskning och 

information, både de grundläggande och det som sker i 
samverkan med näringslivet.

Trots ett mer ambitiöst åtagande för SNF ser inte 
Annika en kraftigt ökad administration.

– Vi måste bibehålla en liten organisation, men 
samtidigt ha råd att knyta till oss rätt kompetenser. Det 
handlar om kommunikation på kunskapsbasis, inte bara 
att vara skickliga debattörer och marknadsförare – ett 
stöd för andra aktörer.

TROVÄRDIGHET OCH TILLIT III Christina håller med 
och lyfter fram värdet av att samarbeta och att SNF kan 
dra nytta av företagens kommunikationsavdelningar. 
Det medför också att nutritionsfrågorna kan få en upp
gradering i företagen.

– Vi får inte glömma bort att SNF hade en viktig roll 
att fylla även före egenåtgärdsprogrammet och arbete med 
hälso och näringspåståenden, säger Susanne Bryngels
son, som är SNFs ordinarie vd, men som är föräldraledig 
fram till årsskiftet. Vi kan fylla en funktion som varken 
myndigheter eller branschorganisationer kan ta på sig. 
I framtiden kommer trovärdighet och tillit att bli allt 
viktigare, och där kommer SNF att spela en viktig roll. 

SNF Swedish Nutrition 
Foundation

SNF är en icke vinstdrivande ideell förening med det 
övergripande ändamålet att främja nutritionsforskning och 
dess praktiska tillämpning. Verksamhetsidén är att skapa 
förutsättningar för företag och forskare att på vetenskaplig 
grund medverka till konsumenters välbefinnande och god 
folkhälsa.

En viktig del av vår verksamhet är att förmedla forsk-
ningsinformation, vilket sker bland annat genom utgivning 
av tidskrifter (Nordisk Nutrition och Food & Nutrition 
R esearch), konferensverksamhet och rådgivning till före-
tag. SNF har lång erfarenhet av den praktiska tillämpning-
en av regler för närings- och hälsopåståenden.

SNF har för närvarande 32 medlemmar, varav de flesta 
är företag.

– Vi har en viktig funktion att vara 
en bro mellan forskning, företag och 
myndigheter, säger Nina Jansson, tf 
vd för SNF.

– Industri och handel kommer att 
ha behov av någon som kan hålla 
samman olika ämnen och frågor, säger 
Christina Karlsson, Ica.
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Mistra Biotech:
Låt egen skaperna 

och inte  
tekniken styra

Fältkrassing – en ny oljeväxt som både kan 
fånga upp växtnäring som annars skulle risker 
hamna i vattendragen och skulle kunna ge en 
skräddarsydd olja med hälsoprofil.
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En förklaring till motståndet mot GM-grödor är att de inte erbjudit 
l ösningar på sådant som allmänheten upplever som problem. Med 
hälsa, ökad hållbarhet och stärkt konkurrenskraft för svensk jordbruk 
och svenska livsmedel på agendan hoppas Mistra Biotech ändra på det.

Av Lennart Wikström

Mistra Biotech
Mistra Biotech är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram 
inriktat på användningen av bioteknik för en hållbar och 
konkurrenskraftig lantbruks- och livsmedelsproduktion i 
S verige. Programmet involverar över 50 forskare och finan-
sieras med 10 miljoner kr per år i fyra år från Mistra och lika 
mycket från SLU. Lantmännen medverkar i programmet med 
egna insatser i form av eget arbete och material.

Målen inom Mistra Biotech är att utveckla

• nya och förbättrade grödor som har fördelar för konsu-
menter, lantbrukare, livsmedelsindustrin och miljön;

• bioteknologiska verktyg som kan användas för att åstad-
komma nya produktkvaliteter, friskare djur och grödor, och 
för att minska lantbrukets negativa miljöpåverkan;

• en bas för hållbara produktionssystem som bidrar till att 
öka konkurrenskraften i det svenska lantbruket och livs-
medelsproduktionen;

• etiska verktyg som kan tillämpas på bioteknologi i 
lant bruket och som ställer höga krav på säkerhet och 
s amtidigt främjar innovationer;

• basen för förbättringar i regelsystemen och för sam-
verkansformerna mellan privat och offentlig sektor;



Den moderna gentekniken har milt uttryckt 
haft det lite trångt i dörröppningen när 
det gäller tillämpningar inom jordbruket. 
I synnerhet gäller det i Europa. Medan 

man i andra delar av världen välkomnat GMgrödor har 
många moderna bioteknikföretag lämnat Europa och 
tagit både kunnande och affärer med sig till marknader 
med större potential.

Modern bioteknik accepteras inom andra områden, 
exempelvis inom medicin med framställning av läke
medel genom odling av genetiskt modifierade bakterier. 
Även inom livsmedelsindustrin används enzymer som 
framställs på samma sätt. Men inom jordbruket och 
främst växtodlingen är efter 40 år av genetisk modifie
ring frågan fortfarande kontroversiell.

FEL GM-FOKUS III – Motståndet mot GMgrödor 
beror på flera faktorer, förklarar Sven Ove Hansson, 
professor i filosofi vid KTH, och programchef för 
Mistraprogrammet Mistra Biotech. En förklaring är 
hur tekniken i praktiken använts med fokus på själva 
odlingen och ökad produktivitet, något som i första 
hand gynnar lantbruket.

– Dessutom kom tekniken inom jordbruket att tidigt 
kopplas till multinationella företag och deras agerande i 
tredje världen, där många vänder sig mot deras agerande 
och de sociala konsekvenser som de befarar. Nyttan för 
konsumenter och samhället i stort hamnade i skuggan, 
och då tog människors oro och skepsis över.

SVÅRFÖRKLARAT MOTSTÅND III Idag odlas GM
grödor på 170 miljoner hektar vilket motsvarar ungefär 
12 procent av den odlade arealen i världen. Tekniken 
används i en rad laboratorier, både stora och små. Vad är 
det då som gör att Europa är så negativt?

– Det finns egentligen ingen riktig trovärdig förklaring, 
säger Sven Ove. Lagstiftningen är likvärdig i stora delar 
av världen. En skillnad kan vara att vi har lite annor
lunda beslutsprocesser i Europa, där olika opinioner och 
påtryckargrupper har ett inflytande även efter det att de 
formella politiska besluten är fattade. Det finns egentligen 
inget som tyder på att vi generellt skulle ha en mer teknik
fientlig inställning i Europa än vad man har i andra delar 
av världen. Historien pekar snarare på motsatsen.

Med andra förädlingsmål, som exempelvis mer hälso
samma livsmedel och minskad miljöpåverkan tror Sven 
Ove att utvecklingen hade kunnat ta en annan väg.

GYLLENE LÖSNING III Golden Rice är den populära 
benämningen på ett ris med högre halt av betakaroten 

som motverkar synskador och andra följder av brist på 
Avitamin. Riset togs fram av forskare i Schweiz och 
Tyskland, som utan ersättning ställer resultatet till växt
förädlarnas förfogande. Om människor som idag har ris 
som dominerande livsmedel skulle äta det gyllene riset 
i stället skulle hälsotillståndet förbättras för miljontals 
människor.

– Motstånde t mot GM-grödo r 
handlar mycket om att varken 
lantbruket eller bioteknik-
företagen lyckats presentera 
grödor som konsumenter och 
samhället upplever f ördelarna 
med, säger professor Sven 
Ove Hansson, KTH.
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– Men många grupper uppfattade detta som en form 
av nykolonialism, och hävdade att det gyllene riset skulle 
bli en inkörsport för de stora företagen.

Försöksodlingar på plats i Sydostasien har förstörts 
upprepade gånger och tillsammans med andra aktioner 
av organisationer med sina rötter i väst har i princip 
omöjliggjort fortsatta försök.

– Ett sådant agerande skulle aldrig ha accepterats om 
hälsovinsterna gällt människor i den industrialiserade 
världen, säger Sven Ove. Här skulle varje tillämpning ha 
bedömts för sig själv.

TILLÅT DET SOM ÄR BRA III – Antag i stället att 
forskare och växtförädlare skulle ha lyckats genetiskt 
modifiera en vanlig jordbruksprodukt som exempelvis 
skulle motverka övervikt, som är en av vår tids stora 
hälsoproblem. Då skulle det inte gå att använda de 
argument som används idag, utan då skulle vi tillåta det 
som är bra och förbjuda det som är dåligt, oavsett vilken 
teknik som använts.

– Växtförädling har alltid haft en stark fokusering 
på avkastning, något som inte alltid är liktydigt med en 
minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet. Vad händer 
om vi gör minskad miljöbelastning till ett förädlingsmål 
och tillåter oss att använda ny teknik?

GM-grödor i världen
År 2013 odlades genetiskt modifierade grödor på cirka 170 
miljoner hektar, varav den absolut största andelen, 70 miljo-
ner hektar, i USA. Därefter kom Brasilien med 40 miljoner ha, 
Argentina med 25 miljoner ha och Indien med 10 miljoner ha.

Det årliga ekonomiska mervärdet i form av ökad avkast-
ning och minskade produktionskostnader i de dominerande 
grödorna soja, majs, raps och bomull uppgick 2010 till cirka 
11 miljarder euro, eller drygt fyra procent av produktionsvär-
det. Av detta gick en tredjedel till utsädesföretagen i form av 
royalties, bönderna fick behålla cirka en fjärdedel medan kon-
sumenter och industri fick dela på resten i form av billigare 
råvaror och livsmedel.

Framtidens mat – 
om husdjursavel 
och växtförädling
Framtidens mat är en faktaspäckad bok 
om växtförädlingens och husdjursavelns 
betydelse för att få fram växter och djur 
med högre produktion, bättre kvalitet och 
mer anpassade till våra behov. Perspektivet 

är evolutionärt från jordbrukets början till de 
tekniker vi kan använda idag och kanske även i framtiden. 
I boken beskrivs också lagstiftning och exempel på ekono-
miska och etiska aspekter kring användning av genteknik. 
Dessutom ges en översikt över produkter som idag produ-
ceras med genetisk modifiering.

HÅLLBARHET OCH KONKURRENSKRAFT III För att 
ta reda på om vi kan göra den typen av verkliga förbätt
ringar i jordbruket som ökar jordbrukets hållbarhet och 
stärker konkurrenskraften startades programmet Mistra 
Biotech. Programmet är fyraårigt och med en tänkt 
förlängning i ytterligare fyra år. I programmet ingår sex 
arbetsområden, ny teknik, nya växtprodukter, etik, kon
sumentfrågor, lagstiftning och marknad och syntes.

I växtförädling och bioteknik har ofta själva tekniken 
varit i centrum, men i Mistra Biotech finns konsument
frågor och etik med som egna viktiga områden, och Sven 
Ove som etikforskare är programchef.

– Det var självklart att de etiska frågorna kom med 
från början, och att modern genteknik är ett av de områ
den där behovet av etisk kompetens krävs för att kunna 
belysa området mer nyanserat, förklarar Sven Ove.

– Det här är egentligen inget nytt. Redan när tekni
ken var i sin linda i början av 1970talet lade forskarna 
på sig ett årslångt uppehåll i all forskning tills risker med 
tillämpningar var utredda. Samma sak gjordes när det 
blev aktuellt att börja odla GMväxter i fält.

NY OLJEVÄXT FÅNGAR KVÄVET III Ett av de projekt 
som ingår i Mistra Biotechs växtförädlingsdel handlar 
om domesticering av fältkrassing, en tvåårig korsblomst
rig växt som är tänkt att kunna sås in i spannmål och 
fungera som en fånggröda under hösten. Grödan skördas 
året därpå. I vilda typer innehåller fröet omkring 22 
procent olja och i de senaste förädlade linjerna närmare 
30 procent. En stor andel, 50–60 procent är enkelomät
tade och fleromättade fettsyror.

– I det projektet arbetar forskarna med både GM
teknik och traditionell växtförädling parallellt. När man 
har identifierat en gen som har stor påverkan på en viss 
egenskap är det enklast att förändra den genen med 
hjälp av modern teknik.

Ett exempel på detta är fördelningen mellan olika 
fettsyror i en oljeväxt. När man inte har identifierat 
någon enskild gen med stor påverkan på en egenskap är 
traditionella metoder bättre val, det vill säga korsning 
och urval. Man använder då individer med en arvsmassa 
som ger de önskade uttryckta egenskaperna som kors
ningsmaterial. Detta gäller många egenskaper kopplade 
till själva odlingen.

UPPLEVDA FÖRDELAR III Efter modifieringen är det 
också viktigt att den enskilda förändringen hamnar 
i ett ”lyckligt hem”, en planta som har allmänt goda 
egenskaper. Fördelen med fältkrassingen i ett öppet 
växtodlingssystem är att den både kan fånga upp kväve 
som annars skulle riskera att hamna i vattendragen, och 
att den sparar resurser genom minskade odlingsinsatser i 
samband med sådd.

– Ett annat intressant område är de ansträngningar 
som görs för att ta fram ett vete som glutenintoleranta 
kan äta. När växtförädlarna kan komma med den här 
typen av förbättringar som har klara konsumentfördelar 
tror jag också att allmänhetens inställning kommer att 
förändras. Alla måste inte tycka att det är bra, men de 
nya egenskaperna måste upplevas som fördelar av konsu
menterna, avslutar Sven Ove. 

– om husdjursavel och växtförädling
FRAMTIDENS MAT



  19C – En idétidskrift om cerealier   Nr 4 • 2014

Pannkaka – omsorg 
& vardagslyx
Säg pannkaka och de flesta av 
oss känner nog oss lite snälla 
inombords. Att göra sig besväret 
att grädda pannkakor är att bry 
sig, något man gör mer av om-
tanke om andra än om sig själv.

Av Lennart Wikström

V i förknippar gärna pannkakor med hus
manskost, och de har länge utgjort en del av 
vårt svenska kosthåll, gärna i kombination 
med ärtsoppa och torsdagar. På Lantmän

nen Cerealias anläggningar i Laholm och Färgelanda 
visas denna omsorg i industriell skala.

VÄXANDE MARKNAD III – Marknaden för våra pann
kakor och kompletterande produkter som raggmunkar, 
fläskpannkaka och omeletter växer stadigt, berättar Martin 
Göransson som är ansvarig för produktionen vid Lant
männens båda anläggningar för pannkakstillverkning.

– Vi är rätt ensamma som producenter i Sverige och 
har även en stark ställning i Norden. Vi exporterar bland 
annat till Finland, Norge och Danmark och via vår åter
försäljare i Danmark vidare ut i Europa. Den amerikan
ska marknaden har också välkomnat svenska pannkakor.

Anläggningen i Laholm har en historia sedan 1940
talet då man började med inläggning och konservering 
av grönsaker. På 1950talet började man med att frysa 
grönsaker och på 1970talet drogs även produktionen 
av exempelvis djupfrysta pannkakor och färsbiffar igång. 
Då ägdes anläggningen av Semper, som än idag är 
namnet i folkmun på fabriken.

SPANNMÅLSFÖRÄDLING III – Lantmännen köpte 
anläggningen 2005, fram till dess producerades bland 
annat Pucko och Sempers barndrycker här, berättar 
Martin. Tidigare i år avvecklade vi de sista produkterna 
som inte var pannkaka i och med att vi sålde tillverk
ningen av färsprodukter till Orkla Foods. Idag är det 
spannmålsförädling som gäller.

Anläggningen i Färgelanda är betydligt yngre med 
bara några år på nacken. Där produceras pannkakor för 
färskvarumarknaden, medan det i Laholm går via frysen.

KAN SIN ANLÄGGNING III Martin kan anläggningen 
utan och innan, han började på Semper vid 19 års 
ålder, och har gjort en intern karriär med en period på 

Lantmännen Unibakes anläggning utanför 
London, och nu senast i Färgelanda.

– Processen är ganska öppen och rättfram, 
det är lätt att följa vad som händer. Allt mjöl 
som används på anläggningen kommer från 
Lantmännens kvarn i Malmö. Totalt har vi 
ett 50tal olika recept som vi producerar efter. 
Exempelvis styrs kvaliteten på pannkakorna 
efter kundens önskemål med mängden ägg i 
smeten. Ju mer ägg, desto finare pannkakor.

UTAN TILLSATSER III Det är viktigt att ha 
en så ren innehållsförteckning som möjligt 
utan Enummer. Tack vare de enkla råvarorna 
är det också relativt enkelt att tillverka ekologiska pann
kakor, något de offentliga uppköparna uppmärksammat 
för att uppnå sina mål med en viss mängd ekologiskt.

I Laholm tillverkas också raggmunkar med närodlad 
potatis som råvara. I Färgelanda gräddas havrepannkakor 
för en specifik kund. Laktosfria pannkakor produceras 
främst för den finska marknaden.

– Mycket av utvecklingen sker på processidan, 
f ramför allt för att minska svinn och få ut så mycket 
färdigt produkt på ingående råvaror som möjligt, säger 
Martin. Genom Kungsörnens produktchefer gör vi 
också en del tillsammans med våra kunder, därav det 
stora antalet recept.

Ökad hållbarhet är också en viktig del av utvecklings
arbetet.

– Vår kassation går till biogasanläggningen söder om 
Laholm, som är ansluten till samma naturgasnät som vi 
och uppskattningsvis är 30 procent av den gas vi använ
der förnybar, avslutar Martin. 

– Pannkakor är 
ett mellanting 
mellan bakverk 
och mat och 
blir tillsammans 
med grädde 
och en god sylt 
lyte vardagslyx, 
säger Martin 
Göransson, 
platschef på 
Lantmänne n 
Cerealia i 
Laholm.

Tillverkning av pann-
kakor i Laholm skala 
sker på samma sätt 
som hemma i köket, 
men i större skala. Ett 
ton smet blandas åt 
gången. Innan smeten 
doseras ut i pann-
kaksformarna duschas 
de med en liten 
mängd olja. Värmen 
underifrån på bandet 
grädda r pannkakorna, 
och när ena sidan är 
färdig gräddad vänds 
pannkakan och gräddas 
på andra sidan. Färdig-
gräddade pannkakor 
viks och förpackas. Ett 
tränat öga kan se på 
gräddning och vikning 
från vilken anläggning 
pann kakorna kommer.
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Säkrare livsmedel 
    med bildanalys

Med hjälp av modern IT-teknik 
kan en automatiserad bild-
analys av spannmål avlasta 
 laboratoriepersonal ett mono-
tont arbete. Genom täta och 
säkra analyser kan vi också få 
säkrare livsmedel med högre 
kvalitet.

Av Lennart Wikström

Den som odlat grönsaker hemma i träd
gården på kolonilotten vet att inget år är sig 
likt. Ena året kommer våren och värmen 
tidigt, medan snö och tjälen kan vara kvar 

långt in i april ett annat år. För mycket regn ena som
maren, för lite den andra. Ena året är knölarna under 
potatisplanta få och små, medan ett annat år kan en 
planta ge tillräckligt med potatis för hela familjen.

VARIERANDE RÅVAROR III De här variationerna i 
råvaran som många av oss har upplevt i den egna hobby
odlingen är något som livsmedelsproduktionen brottas 
med och som skiljer den från många andra industrier. 
En bonde som odlar vete eller ett annat sädesslag kan 
ena året få stora välfyllda kärnor, medan kärnorna ett 
annat år kan vara mindre och lite skrumpna. Ibland 
finns plantor från andra sädesslag med i tröskan, frön 
från ogräs eller andra inblandningar. I hanteringen efter 
skörd finns också en risk att små mängder av andra 

Varje kärna i provet 
 presenteras för en 
 digital kamera och 
av bildas i 360 grader.

Cgrain Value är 
pc-baserad och 
kan analysera 
ett prov på 3000 
spannmålskärnor 
på fem minuter.
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sädesslag kan hamna bland vetekärnorna.
Precis som för annan industri vill ändå en kvarn 

eller ett mälteri få in en råvara som är så enhetlig som 
möjligt, och som helst bara innehåller det den ska. Vete 
ska vara vete och havre ska vara havre. Därför är det 
viktigt med noggrannhet i alla led från utsäde till bonde, 
spannmålshandlare, kvarn och bageri. Det gäller att hålla 
isär partier som inte ska blandas, och att vara noga med 
kontrollerna längs hela kedjan.

NOGGRANN PROVTAGNING III När en bonde levererar 
ett lass med spannmål vid en spannmålsmottagning, 
eller en långtradare kommer med 30 ton vete till en 
kvarn, tas det alltid ut ett prov för att kontrollera kvali
tet, renhet och att varan är frisk och sund.

Den första och synbarligen enkla men nog så viktiga 
kontrollen är att det är rätt vara i lasset. Detta görs i stor 
utsträckning genom att provtagaren tittar på provet, så 
kallad okulär besiktning. Att skilja på de fyra sädessla
gen lär man sig snabbt, men det är betydligt svårare att 
bedöma föroreningar och skador på kärnorna. Därför 
utvecklas nu automatiserade spannmålsanalys med hjälp 
av bildbehandling.

BILDANALYS AV UTSÄDE III – Bildanalys har länge 
använts för att bedöma renhet och kvalitet i utsädes
prover, säger Jaan Luup, som arbetat med bildanalys av 
spannmål och hantering av utsädesprover sedan början 
av 1980talet.

De första maskinerna var användes till att bedöma 
utsädesprover. Eftersom det handlade om utsäde som 
kunde ligga i lager i flera månader var tidsfaktorn 
mindre viktig. Huvudsaken var att man fick ett tillräck
ligt noggrant och tillförlitligt svar.

– Jag började arbeta med bildanalys på ett företag 
som bland annat arbetade med utsädeskontroll, berättar 
Jaan. Vi hade SeedScanners som stod ute på utsädes
kontrollerna, och när företaget bestämde sig för att 
renodla verksamheten mot medicinteknik tog jag över 
den spannmålsinriktade verksamheten, och vid millen
nieskiftet började vi utveckla en pcbaserad scanner, som 
fortfarande finns på marknaden.

ERSÄTTER MANUELLT ARBETE III För fem år sedan 
kom Jaan via Uppsala universitet i kontakt med Lant
männen, och tillsammans började de ett samarbete kring 
bildanalys av spannmål.

– Vår tanke var att ersätta den okulära besiktningen 
som görs idag, att göra den snabbare och säkrare, och 
därigenom både frigöra arbetskraft och göra det möjligt 
att kontrollera oftare.

Det första steget var att via ett examensarbete göra en 
första studie. Utvecklingen som stöddes av Lantmännens 
Forskningsstiftelse satte igång och i maj 2013 bildade 
Lantmännen och Jaan det gemensamma bolaget Cgrain 
AB med Jaan som majoritetsägare.

PRESENTATION KÄRNTEKNIK III – Tekniken bygger 
på att varje kärna eller frö i ett prov transporteras fram 
till en kamera, som tack vare en speciell presentations
teknik kan avbilda kärnans hela utsida. Bilden behandlas 
sedan med ett särkilt program, algoritm, som lärt sig 

hur exempelvis vete ska se ut, och som sorterar bort alla 
a vvikelser. Det kan vara andra spannmålsslag, ogräs, 
skadade eller missfärgade kärnor.

Därefter analyseras avvikelserna av programmet 
och presenterar ett analysresultat som anger hur stor 
andel av provet som var rätt vara och typ och andel 
av avvikelser. Tiden det tar för att analysera ett prov 
på 100 gram är fem minuter plus lite tid för hantering 
mellan provern a, vilket är ungefär lika lång tid som 
en lantbrukare idag behöver vänta på att få besked 
när han eller hon kommer för att leverera vid en 
s pannmålsmottagning.

OFTARE OCH SÄKRARE III – Kontrollen går snabbar e 
och ger mer objektiva och tillförlitliga resultat jämfört 
med den traditionella metoden, säger Jaan. Det gör 
att vi kan utöka provtagningen och få säkrare svar, 
exempelvi s när det gäller en produkt som måste vara helt 
fri från gluten.

Under den gånga säsongen har Cgrains utrust
ning testats på två av Lantmännens kvarnar, i Uppsala 
och Järna. Den korta analystiden gör att utrustningen 
också skulle kunna användas ute på spannmåls
mottagningarna.

– Vi tar utvecklingen stegvis just nu säger Jaan. Vi 
har tagit fram en funktion som gör att vi kan bedöma 
kornstorleksfördelningen i maltkorn, och arbetar även 
med att hitta kärnor som angripits och missfär
gats av toxinbildande svampar.

KOLL PÅ SKALAD HAVRE III – Vi håller 
på att testa utrustningen på vår an läggning 
här i Järna, berättar Daniel Bohman 
som är kvalitetschef och även ansvarig 
för  kontrollaboratoriet på Lantmännen 
 Cerealias kvarn i Järna.

– Det vi är intresserade av är 
att kunna ersätta de analyser av 
skalad havre som vi gör manuellt 
idag. Vi håller nu på att lära 
datorn att känna igen gröna och 
missfärgade kärnor. Förutom att 
frigöra arbetstid för personalen, 
så att de kan arbeta med andra 
uppgifter, är vår förhoppning 
att vi ska få en jämnare och 
högre kvalitet på våra produkter, 
 avslutar Daniel. 

– Med Cgrains 
ut rustning kan 
man ersätta 
den okulära 
 besiktning i dag, 
som tar tid och 
av förklarliga 
skäl kan variera 
beroende på den 
mänskliga fak-
torn, säger Jaan 
Luup, Cgrain AB.
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Baka med vört en 
riktig jultradition

När julen närmar sig fylls många kök av doften av nybakta 
kakor och bröd. Det är en tid när vi i bondetraditionen 

skulle visa upp och även njuta av det överflöd som en 
förhoppningsvis rik skörd kunde ge. Därför är många 
av våra traditionella julrecept också kopplade till 

Bonde sveriges traditionella råvaror, fram-
för allt spannmål, kött och tidiga 

importvaror som kryddor 
och torkad frukt.

För många är julen 
förknippad med bröd 
med vört, den söta sirapsliknande 
produkt man får när spannmålskärnans 

egna enzymer får bryta ned stärkelsen till enklare 
sockerarter. Den går som bekant mycket bra att 
brygga öl på, men adderar även sötma, arom och färg 
åt julbrödet.

Det går inte alltid att få tag i vört, även om det kan 
ingå i exempelvis baksirap. Men den saken kan gå lätt 
att lösa.

– Ett sätt att få en ingrediens som fungerar som vört 
är att koka bort vattnet i svagdricka eller porter, berättar 
Bo Ivarsson, som är ansvarig för teknisk support på 
Lantmännen Nordmills, och som hjälper kunder med 
recept, utbildningar och att komma tillrätta med nya 
mjöler och mixer. Någon enzymatisk aktivitet har dock 
inte den reducerade svagdrickan kvar.

Vörtbröd är i sig sött, men om vi som näringsex
perterna säger ska dra ner på tillsatt socker kanske det 
blir tårta på tårta med både sirap och vört. Därför kan 
man dra ner något på sötman genom att minska på 
mängden sirap. Det finns under alla omständigheter 
tillräckligt med socker för jästen.

– Det är alltid bra att ha med en skållning av full
kornsrågmjöl i degen, så håller brödet sig färskt längre, 
rekommenderar Bo. Dessutom rekommenderar jag 
att blötlägga russinen en halvtimme innan de ska 
blandas i och tillsätta dem i slutet av degblandningen. 
Då håller sig brödet också färskt längre genom att rus
sinen inte behöver ta upp vatten från degen. 

Bosses vörtbröd
Här kommer ett recept på ett riktigt juligt vörtbröd 
framtaget av Bo Ivarsson. Man kan byta ut vattnet mot 
svagdricka om man önskar och har man ingen vört kan 
man reducera ner svagdricka från 500g till 75g.

Börja med skållning:
1 dl vatten
50 g fint rågmjöl
Börja med att skålla rågmjöl med kokande vatten.

Gör sedan fördeg:
190 g fint rågmjöl
2 dl vatten, 27°C
40 g jäst
Låt fördegen jäsa i 30 min

Slutbakning (eller bortgörning som proffsen 
kallar det):
330 g extra bagerivetemjöl eller Vetemjöl special
80 g russin (blötlägg gärna i förväg)
75 g svart (mörk) sirap
70 g surdeg av råg
50 g bakvört
10 g salt

Till smaksättning: 3 g malda pomeransskal, 2 g 
mald ingefära, 2 g mald kardemumma och 1,5 g mald 
kryddnejlika

Blanda fördeg, skållning och bortgörning och bear-
beta på lägsta hastighet i 10 min öka därefter farten 
och blanda degen färdig ca 5 min. Låt vila i 30 min, 
dela och forma till två runda bullar som får vila i 10 min. 
Forma därefter till bröd och ställ dem för att jäsa i bak-
formar ca 45 min. Sätt i ugn som är 240°C och som får 
svalna till 190°C under baktiden 40 min. Ta ut bröden 
och låt dem svalna övertäckta eller inlindade i bakduk.
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Nytt från 
Lantmännens 
Forsknings-

stiftelse

 Råg är en traditionell 
gröda i Norden och östra 
Europa, och den enda spann
målsgröda vi i Sverige odlar 
enbart för humankonsum
tion. Det verkar som om vi 
redan innan Kaisa Poutanens 
och Per Åmans bok Rye and 
Health (Råg och hälsa) kom 
ut hade en intuitiv förståelse 
om hur nyttig råg är.

I boken samlas den abso
lut senaste forskningen om 
råg och dess olika hälsoeffek
ter. Här ges en väl under
byggd genomgång om var 
råg odlas, vad vi gör av rågen 
och vad rågen gör med oss. 
Kapitel för kapitel presente
ras fakta och slutsatser om 
var forskningen står idag.

Rågfibrer och dess effekter 
på mikroorganismerna och 
nedbrytningen i tarmen, 
bioaktiva ämnen som 
exempelvis alkylresorcinol 
som biomarkör, bensoxazi
noider kopplade till positiva 

effekter på immunförsvaret 
och hämning av bland annat 
prostatacancer är några av de 
områden som tas upp.

Även råg och mättnad, 
rågens förebyggande effekter 
på typ 2diabetes och fysio
logiska effekter på prostata
cancer och tjocktarmscancer 
finns med.

Kapitlen är på en hög 
vetenskaplig nivå med 
omfattande referenser och 
väl underbyggda diskussio
ner och slutsatser. Det kanske 
inte är den perfekta littera
turen för hängmattan, men 
för den som intresserar sig för 
mat och hälsa och i synnerhet 
för var vi står när det gäller 
forskningen kring råg idag är 
det en oumbärlig bok.

Det är sällan vi får en så 
komplett och massiv genom
gång kring ett livsmedel. 
För den som har följt det vi 
skrivit om råg och hälsa bör 
inte allt som presenteras i 

boken vara nyheter, men det 
är imponerande att se den 
omfattande och i de flesta 
fall helt entydiga forskning 
som lyfter fram rågen som 
ett av våra absolut mest 
nytiga livsmedel.

Poutanen, K. Åman, P (ed). Rye and 

Health. AACC International 2014. 

ISBN 978-1-891127-81-6. Kan 

beställas via AACCs hemsida, 

www.aaccnet.org.

Massivt om råg och hälsa

 Bread and Breakfast är ett 
projekt som drivits gemen
samt av Århus universitet, 
Rigshospitalet i Köpenhamn 
och Lantmännen. Det bygger 
på resultaten från Inge Form
gaards projekt vid Århus 
Universitet i Flakkebjerg 
kring de relativt nyupptäckta 
bioaktiva ämnena benzoxazi
noider (se C nr 1 2014).

Syftet med projektet är 
att se om det är möjligt att 
optimera livsmedelsproces
ser och tillföra fullkorn i 
form av bröd, gröt och andra 
rätter och att undersöka om 
ämnena tas upp och får de 
förväntade effekterna på 
immunförsvar och hälsa.

I projektet har forskarna 

kunnat visa att halten benzoxa
zinoider kan vara väsentligt 
högre i de färdiga livsmedlen 
som bröd och frukostflingor 
än i den ursprungliga råvaran. 
De har också visat att ämnena 
tas upp, omsätts och utsöndras 
via urinen. Än så länge har inte 
rågens effekter kunnat kopplas 
direkt till benzoxazinoiderna, 
men forskarna tror att flera av 
rågens positiva hälsoeffekter 
kan härledas till dem.

Som ett resultat av pro
jektet har Anemette Olesen 
som varit med och tagit 
fram recepten på den mat 
som serverats gett ut en bok, 
”Fuldkorn”, med en bakgrund 
kring projektet och en samling 
av recept på de olika bröd och 

fullkornsrätter som utvecklats 
och serverats i projektet.

Än så länge finns boken 
bara på danska och i digitalt 
format. Avsikten är dock att 
kunna ge ut den i en mindre 
tryckt upplaga, och det finns 
även planer på en svensk 
översättning.

Olesen, A. Fuldkorn. Skarresøhus 

Forlag, 2014. ISBN 87-91 502-01-

2. www.anemetteolesen.dk

Full koll 
på fullkorn

1

Fuldkorn
Af Anemette Olesen 

58 miljoner i 
ansökningar till 
Lantmännens 
Forsknings
stiftelse
 Lantmännens Forskningsstiftelse 
har i år fått in fler ansökningar än 
tidigare och totalt söks 58 miljoner 
kronor fördelat på 46 olika projekt.

– Det är oerhört glädjande att 
intresset för utlysningen varit så 
stort och vid höstens utlysning har 
vi fått in fler ansökningar än någon 
gång tidigare. Inom livsmedel och 
lantbruk har vi redan många pågå
ende forskningssamarbeten, men 
i år har energi och gröna material 
lockat närmare en tredjedel av alla 
sökande, säger Helena Fredriksson, 
forskningschef på Lantmännen och 
ansvarig för forskningsstiftelsen, 
och fortsätter:

– Genom våra satsningar på 
forskning och innovation tar 
vi långsiktigt ansvar för hållbar 
affärsutveckling med fokus på hela 
värdekedjan från jord till bord.

Av ansökta 58 miljoner kronor 
kan bara 10 miljoner kronor bevil
jas, och nu pågår sållnings processen 
för att välja ut de ansökningar 
som ska få forskningsmedel. Ett 
slut giltigt besked presenteras 
i d ecember och publiceras på 
l antmannen.se/omlantmannen.
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Upplandskubben 
skyddad i EU
 Sedan den 25 augusti i år 
är Upplandskubb, ett typiskt 
r egionalt bröd, skyddad enligt 
EUs regelverk för skyddad 
ursprungsbeteckning. Det inne
bär att endast upplandskubb 
bakad i Uppland enligt det 
ursprungliga skyddade receptet 
med regionala råvaror får säljas 
under namnet Upplandskubb.

I Sverige finns endast två pro
dukter hittills om är s kyddade 

enligt det regelverket, den andra 
är Kalix löjrom. Skyddet är 
starkt och värnar livsmedel och 
produkter som har en tydlig 
regional identitet och tack vare 
sin marknadsframgång kan 
riskera att kopieras. Exempel 
på produkter från andra länder 
som har samma skydd är 
champagne, parmaskinka och 
parmesanost.
(Källa: Upplandskubbens vänner)

 I MackSM gör åtta finalister 
upp om vem som gör Sveriges 
bästa macka. Tävlingen har 
arrangerats tolv år i rad, och 
syftet är att lyfta mackan som 
lunch. I år avgjordes MackSM 
på Mitt Kökmässan i början av 
november.

Under två heat färdigställde 
de åtta tävlande 20 mackor var 
under 45 minuter. En expert
jury bedömde mackorna utifrån 
kriterierna smak, utseende, 
nyttighet, nytänkande, samt 
effektiviteten i tillverkningen. 
Dessutom skulle de tävlande 
skapa ett helhetskoncept och en 
kostnadseffektiv lunchmacka 
som är både mättande och 
nyttig.

Efter juryns bedömning 
utsågs Lotta Svensson från 

Jönköping med sin skapelse 
”Småländsk idyll” till segrare 
med motiveringen:

”Ett genomarbetat koncept 
med svenska smaker där hela 
naturen samlats i vackra bröd 
som är fyllda med krispiga grön
saker från årstiden. Sedan toppat 
med mild rökighet och frisk syra 
från lingon.”

– Att ta fram en macka 
som är både god, nyttig och 
mättande samtidigt som den 
är innovativ ställer höga krav 
på hantverk. Årets vinnare i 
MackSM har visat prov på stor 
yrkesskicklighet och levererat en 
macka utöver det vanliga, säger 
Martin Lundell, vd på Sveri
ges bagare & konditorer som 
arrangerar tävlingen.
(Källa: Sveriges bagare & konditorer)

Småländs k idyll 
a vgjorde Mack-SM

Mer 
f berrikt 
durum
vete
 Forskare vid University 
of Adelaide i Australien 
och italienska forskare har 
samarbetat om att ta fram 
en spagetti som innehåller 
mer fibrer utan att behöva ge 
avkall på smak. 

Av tradition används 
siktat mjöl av durumvete till 
spagetti, medan klifraktionen 
blandas in i fullkornsvarianter 
av andra pastatyper.

I stället för att använda ett 
fullkornsmjöl, eller blanda in 
fiberrika fraktioner i råvaran 
för spagetti har forskarna 
närmats sig problemet genom 
att försöka ta fram sorter av 
durumvete som har en högre 
andel fibrer i cellväggarna i 
hela kärnan.

– Fullkornspasta finns 
redan, men många föredrar 
av smak och texturskäl pasta 
gjord på siktat mjöl, säger 
professor Rachel Burton, 
University of Adelaide.

I projektet har forskarna 
funnit linjer av durumvete 
med 20 procent högre fiber
halt i kärnan, och som hittills 
inte har använts till pasta. 
Nästa steg för forskarna är att 
försöka identifiera de gener 
som är involverade i den 
ökade bildningen av kostfiber 
och se om det är möjligt att 
förstärka deras effekt.
(Källa: University of Adelaide)

Foto: Istockphoto


