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U te blommar rapsen  
och det svenska odlings
lanskapet är så h än
förande att jag vill stanna 

tiden, njuta, höra växtkraften knaka 
och knoppar spricka upp. Skåne är 
vackert och en stor del av detta vackra 
är det som så s måningom ska hamna på 
våra tallrikar. Maten, livsmedlen. Det 
där som vi ibland  glömmer bort, att 
mat måste växa någonstans. Vi tar vårt 
odlings landskap för självklart och likaså 
den goda maten.

Men över detta soliga majlandskap 
smyger också en tyst, iskall vind. En 
föraning om en mörkare framtid. 
Findus lägger ner. Det går en chockvåg 
genom Sverige, med epicentrum i Bjuv 
i Skåne.

I skrivande stund så härjar efter
skalvet med full kraft. Vad ska hända, 
frågar sig politiker, media och helt 

vanliga konsumenter. Men frågan vi 
bör ställa är hur kunde det hända? Och 
vad behöver vi göra nu? O medelbart.

Kanske kan vi aldrig hindra att 
ett ”Findus” flyttar ut. Men vi måste 
fylla på. Se till att innovation och 
 företagsamhet kring maten  blommar. 
Stötta de små företagen som vill 
växa. Satsa pengar i utveckling och 
 innovation. Hitta unga talanger som 
vill ägna sitt liv åt att arbeta med mat, 
i alla delar av kedjan. Föra samman 
de som upp handlar den offentliga 
maten med de som är duktiga på 
att utveckla den. Göra våra  regioner 
till djärva  inköpare av nya och 
 spännande  matkoncept. Erkänna att 
mat och hälsa har ett samband och 
ge  konsumenten möjlighet att på ett 
 korrekt sätt förstå kopplingen.

Fixa förpackningar som minskar 
matsvinnet. Om krönikan var längre 

har jag en rad förslag till …
Hur? En bra start är Food Nexus. 

Det stora konsortiet med de 50 
 vassaste företagen och universiteten i 
Europa som bestämt sig för att sätta 
en ny livsmedels agenda. Med hälsa 
och  hållbarhet i centrum. Den största 
 satsningen på livsmedel i Europa. 
Någonsin. Och Sverige och Skåne är 
med. Ansökan ska skickas in i juli, vid 
årsskiftet vet vi om Food Nexus blir av.

Mat och livsmedel är något av det 
mest enkla och det mesta komplexa 
man kan arbeta med. Men en sak är 
säker, för att vi i Sverige ska kunna 
fortsätta njuta av en blommande vår 
måste vi ha en större agenda och en 
verklig uppkoppling mot Europa 
och med kraft ge oss i kast med de 
g emensamma utmaningarna.

Och tänk så mycket roligare det är 
än att sitta och beklaga Findus.

vd Livsmedelsakademin

Från Findus 
till Food Nexus

Krönika:
    Lotta Törner
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Adressändring – ange namn, gammal adress och ny adress  

Avsluta prenumeration – ange namn och adress

Prenumerera 

Vill du prenumerera på Tidskriften C går det utmärkt att e-posta till  
tidskriftenc@lantmannen.com. Skriv ditt namn och fullständig post-
adress så kommer nästa nummer av tidskriften hem till dig. Det går 
även bra att använda e-posten för avslut av prenumeration eller adress-
ändring. Det går också bra att fylla i talongen som sedan skickas per 
post till Lantmännen, Tidskriften C, Box 301 92, 104 25 Stockholm.

kostnadsfritt!

För övriga prenumerationsärenden, e-posta till tidskriftenc@lantmannen.com



4    Tidskriften C   Nr 2 • 2016

Hälsosamma 
kostvanor:
  – Lita på 
kunskapen 
bakom våra 
     kostråd

Genom att göra några enkla för bättringar av våra matvanor till 
 dagliga rutiner kan vi snabbt förbättra vår hälsa. Det menar 
 Louise Brunkwall, som  forskar på övervikt och matmönster på 
Lunds universitet.

Av Lennart Wikström

D e flesta av oss vet egentligen rätt väl vad 
vi bör äta och vilken mat vi bör undvika, 
men ändå har vi svårt att leva därefter. 
Det beror på att vi bara delvis har makt 

över vårt liv och våra val, säger Louise Brunkwall, dietist 
och doktorand på Lunds universitet med inriktning mot 
övervikt och fetma.

Vi träffas en vårdag och pratar om kost, hälsa och 
livsstil, ett ämne som ger Louise energi och drivkraft.

– Vi ärver i hög utsträckning våra matvanor, och 
 förutsättningarna på arbetsplatsen och hur jag tar 
mig till och från arbetet kan vara mer eller mindre 
 begränsande. Den sociala tillhörigheten spelar också stor 
roll och vi brukar säga att plånboken styr. Men faktum 
är att bra mat inte är dyr.

SMÅ FÖRBÄTTRINGAR
Louise är ofta ute och pratar om mat och hälsa, inte bara 
de frågor som berör hennes forskning, utan även mer 
generella frågor. Framför allt vill hon få ut sitt bud
skap och hjälpa människor till en varaktig förändring i 
vardagen.

– Du måste börja någonstans och ofta handlar det 
om relativt små förändringar, som att exempelvis välja 
bort sötade drycker eller socker i yoghurt. Men vi måste 
samtidigt vara ödmjuka för uppgiften och vara beredda 
på att det kan räcka med att ta ett litet steg åt gången.

Maten och vad vi stoppar i munnen är ofta för
knippad med skuldkänslor, och här vill Louise också se 
en förändring.

– Vi behöver vara mer toleranta mot varandra och 

Foto Mostphotos
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Hälsosamma 
kostvanor:
  – Lita på 
kunskapen 
bakom våra 
     kostråd

ha förståelse för att det inte alltid är så enkelt och att 
det sociala trycket kan ha en stor betydelse. Det måste 
gå att leva utan att hela tiden behöva gå omkring och 
tänka på maten. Visst kan alla gå på en diet, men den 
varar ofta bara några veckor, och sedan är vi tillbaka i 
våra vanor igen.

HUR MYCKET ÄR LAGOM?
Louise menar att det bästa är att hitta en balans där man 
faktiskt kan unna sig och kan ha ett liv med variation 
och inte behöver tala om dieter, att inte vara utlämnade 
till omständigheter med maten.

– Men hur mycket är lagom? Om vi inte vet hur 
mycket vi ska äta från början är det svårt att veta vad 
lagom är. Här spelar kunskap och utbildning en stor roll, 
och information kring kostråd och hälsa har alltid lättare 
att nå dem jag kallar konferensklassen, människor med 
relativt god utbildning och som i hög grad kan påverka 
sin vardag. Men vi behöver nå ut även till alla andra 
grupper och miljöer.

SVÅRT TA TILL SIG
Samtidigt inser Louise också att det utifrån det 
enskilda fallet inte alltid är så lätt att ta till sig kostråd 
och råd om hälsa.

– Det finns alltid exempel på personer som inte följt 
råd om kost, motion eller rökning och ändå varit friska 
och levt länge, säger hon. Det är alltid noll eller ett hos 
individen, antingen upplever du dig som frisk eller så 
blir du sjuk. Men forskningen hanterar samband mellan 
olika vanor och grupper av människor och översätter det 
till ökade eller minskade risker. Vi kan egentligen inte 
uttala oss om det enskilda fallet, utan bara om förhållan
den för hela grupper.

Men om det inte går att få de enskilda individerna att 
ändra sina vanor så blir det heller ingen förbättring på 
gruppnivå.

– Vad det egentligen handlar om är att underlätta  
så att det som idag kräver medvetna val istället blir 
dagliga rutiner.

ÖVERVIKT, SÖTA DRYCKER OCH TARMFLORA
Att det är folkhälsa som är Louise stora intresse är 
uppenbart. Hon har kompletterat sin nutritionist
examen med en master i folkhälsa, och har samma fokus 
i sin forskning.

– Det finns många som är väldigt duktiga på att 
forska inom vårt område, men det är inte lika många 
som är duktiga på att berätta om det. Jag forskar inte 
bara för att få många publikationer, utan just för att få 
fram ny kunskap och kommunicera den.

Hennes doktorandprojekt är inriktat på övervikt och 
fetma med en vinkling mot diabetes och handlar bland 
annat om matmönster och dryckesintag och hur de 
påverkar tarmfloran.

– Min avhandling kommer att innehålla mycket om 
söta drycker och metabol hälsa, förklarar Louise. Vad 
är det som styr våra val och vilka individer är det som 
dricker mycket sötade drycker? Finns det ett samband 
mellan överintag av läsk och genetisk risk för övervikt?

VALET STYR
Den forskargrupp som Louise tillhör leds av professor 
Marju OrhoMelander och har utmärkt sig just när det 
gäller samband mellan genetiskt arv och risk för övervikt 
och diabetes.

– Det finns individer som har en ökad genetisk risk 
för övervikt och vi undersöker om det finns ett samband 
mellan genetisk variation och val av olika livsmedel.

I en publicerad studie har Louise och hennes forskar
kollegor konstaterat att det finns ett samband mellan en 
gen för ökad risk för övervikt och fetma och preferens 
för mer energirika livsmedel.

– Genetiken spelar roll och går att räkna på i form 
av olika stora risker, men det är i verkligheten dina val 
som kommer att avgöra hur det går. Bara för att du har 
en ökad genetisk risk för fetma innebär det inte att du 
måste bli överviktig.

TVEKSAM TILL SKATT
Sötade drycker har varit i rampljuset ett tag, eftersom 
det finns fastställda samband mellan hög konsumtion av 
läsk och övervikt, och i Storbritannien förbereds en skatt 
på drycker beroende på sockerinnehåll. Är det något vi 
borde ta efter?

– Många faktorer 
begränsar våra möjlig-
heter att göra hälso-
samma val i vardagen 
när det gäller vår mat, 
säger Louise Brunkwall, 
doktorand på Lunds 
universitet.
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– Nej, jag är tveksam, säger hon. Det är inte söta 
drycker i sig som är problemet, utan generellt dåliga 
matvanor som ofta är kopplade till en hög konsumtion 
av läsk. Vad det handlar om är att vi behöver förklara för 
barnen vad de bör äta och dricka, och sedan ge dem så 
goda förutsättningar för detta som möjligt, exempelvis i 
samband med skolmåltiderna.

NÄSTA GENERATION
Under 1990talet genomfördes en omfattande koststu
die i Malmö, Malmö Kost Cancer, som omfattade cirka 
30 000 personer. Den studien har resulterat i en mängd 
värdefull kunskap kring mat, kostmönster och hälsa.

– Det är nu mer än 20 år gamla grunddata och det 
har hänt mycket sedan dess, förklarar 

Louise. Nu gör vi en uppföljning 
där vi studerar cirka 5 000 

individer som är barn till 
dem som ingick i den 
första studien, och där 
vi nu även kan studera 
tarmfloran. Det gör att 
vi till exempel kan följa 
upp vilka individer som 
drabbas av irriterad 
tarm (IBS) eller en 
inflammatorisk tarm
sjukdom.

Mycket av forsk
ningen kring mikro

organismer i tarmen 
handlar om att beskriva 

vad som är en normal 
och en gynnsam 
tarmflora. Det är 

inte helt 
enkelt 

Louise’  sommartips
Var lite försiktig med söta drycker eftersom vi 
behöver dricka mycket och riskerar att få i oss 
mycket kalorier som vi inte tänker på – det gäller 
även alkohol. Det går att göra roliga alternativ 
med hjälp av frukt, bär och is.

Ta vara på det sommaren bjuder av frukt, bär   
och grönt.

Grilla gärna men med omsorg, och dra ned på 
rött kött och chark. Prova även att tillaga grön-
saker på grillen.

Prova att äta mer baljväxter. Många upplever vis-
sa magbesvär, men så gott som alla kan  anpassa 
sig och det är en god anpassning.

– Mat är inte farligt, konstaterar Louise Brunkwall.

med tanke på att den största delen av tarmfloran utgörs 
av okända bakterier.

– Vi kan i alla fall se att kostvanor tydligt avspeglas 
i tarmfloran. Men om jag får gissa tror jag att den kost 
som vi rekommendationer av hälsoskäl också är gynn
sam för tarmfloran.

GEDIGEN KUNSKAP
Det finns alltså många argument för att äta bra. Louise 
menar att vi måste bli bättre på att förmedla dessa argu
ment och kunskapen som ligger bakom.

– Många av de larm och förenklade råd som vi ser i 
nyheterna dagligen baseras ofta på enstaka studier. Men 
våra kostråd vilar på en gedigen samlad kunskap som vi 
måste kommunicera och lära människor att lita på.

Louise tycker att det är roligt att prata om mat och 
hälsa för en bredare publik, och hon tycker att det är 
en utmaning på ett givande och lite roligare sätt kunna 
förmedla kunskap.

– Vi har ett ansvar att möta människor utifrån, både 
för att förklara vår forskning vårt budskap och för att 
kunna föra in värdefulla aspekter i forskningen.

HITTA BALANSEN
Vilka råd vill då Louise ge till den som vill äta mer 
hälsosamt?

– Det bästa att hitta en balans där man faktiskt kan 
unna sig lite grann och ha ett liv med variation och inte 
behöver tala om dieter, förklarar hon. Det handlar om 
att inte vara utlämnad till omständigheter när det gäller 
maten.

– Om alla skulle äta enligt rekommendationerna 
för typ 2diabetiker skulle troligen inte den sjukdomen 
ha funnits och vi skulle ha kunnat dra ner på alla våra 
välfärdssjukdomar kopplade till övervikt.

Hennes recept är egentligen väldigt enkelt: Ät mer 
frukt, grönt, fiber och fisk och minska på rött kött.

– Bara du följer det har du vunnit så mycket.  

– Det bästa att 
hitta en balans 

där man faktiskt kan 
unna sig lite grann och 
ha ett liv med variation”

– Min upp fattning 
är att den mat som 
är bra för hälsan 
också är bra för 
tarmens bakterier, 
säger Louise  Brunkwall, 
Lunds universitet.
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V ägen från kostråd till vad vi 
verkligen s toppar i oss är lång. 
Enligt de nya kost råden ska vi 
äta mer grönsaker, frukt och 

bär, mer fisk och skaldjur, mer fullkorn, byta 
till nyttigare matfetter, välja magra mejeri
produkter och äta mindre rött kött och chark
produkter. Vi bör även minska intaget av både 
salt och socker och röra på oss mer.

Men innan kostråden blir mat i magen 
måste det finnas produkter tillgängliga som 
gör det möjligt att följa kostråden, vi måste 
köpa livsmedlen, de måste t illagas och hamna 
på tallriken. Och för att det ska bli rätt måste 
vi också äta upp maten som serveras.

FRÅN RÅD TILL MÅLTID
De flesta länkarna i kedjan finns. På produk
ter finns innehålls och näringsdeklarationer 
och märkningar som exempelvis Nyckelhålet. 
Butikernas sortiment avspeglar rätt väl det vi 
sedan väljer att stoppa i våra matkassar, och  
utbudet har heller aldrig varit så stort som idag. Det 
gäller inte minst frukt och grön t avdelningarna.

Livsmedelsverkets stora undersökning Riksmaten från 
2011–2012 visar att vi fortfarande har rätt långt till att äta 
enligt råden och de näringsrekommendationer som ligger 
till grund. Bara 21 procent av de cirka 1 800 personerna 
som ingick i studien fick i sig de rekommenderade 500 
grammen frukt, grönt och bär, och bara 30 procent åt fisk 
som huvudrätt minst två gånger i veckan. Intaget av kött 
och charkprodukter låg i medel på drygt 600 gram per 
vecka. Variationerna mellan olika grupper var stor.

TALLRIK SOM MODELL
Ett sätt att försöka förändra vad vi verkligen äter är att 
arbeta med olika tallriksmodeller, som ska ge en bild 
av hur vi bör lägga upp maten på tallriken. Livsmedels
verket har länge arbetat med en modell, som i maj i år 
kom i en ny version.

Harvard Medical Scholl vid Harvarduniversitetet i 
USA har länge forskat och rapporterat kring mat och hälsa 

med två stora befolkningsstudier som 
grund. De släpper regelbundet ut nya 
rön kring olika samband mellan mat 
och hälsa, och ger även ut allmänna råd. 
De har också lanserat en tallriksmodell, 
Healthy Eating Plate (Hälsosam mattallrik), 
som översatts till 30 språk, varav till svenska av 
docent Rikard Landberg vid SLU.

De båda varianterna är snarlika. Skillnaderna ligger 
mest i utformningen, och att forskarna vid Harvard väljer 
att lägga frukt i en särskild grupp. Även när det gäller 
fysisk aktivitet är rekommendationerna lika. Likheten 
bygger på att det i hög grad är samma forskning som 
ligger bakom. De svenska kostråden bygger på samman
ställningen av all nyare forskning i de nya nordiska 
näringsrekommendationerna, där även Harvardforskarnas 
resultat ingår. 

Goda råd 
på tallriken

Healthy Eating Plate (Häsosam mattallrik) är en modell 
som tagits fram vid Harvard Medical School för att  
illustrera hur en näringsriktig kost kan se ut.

Den 
nya 

svenska 
tallriksmodellen 
och de svenska 
kostråden bygger 
på samma kun-
skapsbas som 
den amerikanska 
modellen vilket 
förklarar likheten.

Med en tallrik som modell vill forskare och myndig heter hjälp a oss att över
sätta kostråd till måltider. En uppdaterad svensk tallriksmodell och en 
amerikansk hälsosam kost tallrik är exempel på detta.

Av Lennart Wikström
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G oda råd är inte dyra, i alla fall inte när det 
gäller att äta mer hälsosamt. Mer fullkorn, 
frukt, grönt och bär, och mindre socker, 
salt och rött kött innebär att dyra och mer 

förädlade livsmedel byts mot mindre kostsamma och 
mer råvaruinriktade. Det behöver inte heller bli så kom
plicerat om man utgår från sin vanliga meny och stegvis 
använder sig av utbytesprincipen.

– De nya näringsrekommendationerna och kostrå
den bygger på den kanske bästa genomgång av aktuell 
forskning som har gjorts, säger Lovisa Martin Marais, 
nutritionschef på Lantmännens forskningsavdelning. För 
att kunna ta fram rekommendationer som är välgrun
dade räcker det inte med en eller ett fåtal studier, utan 
det krävs flera av hög kvalitet för att man ska kunna 
uttala sig.

STARKA RÅD
Forskare har på uppdrag av de nordiska myndigheterna 
med ansvar för kost och hälsa gått igenom all aktuell 
forskning inom en rad specifika nutritionsområden. 
Resultatet stämmer väl överens med motsvarande 
genomgångar som gjorts i andra länder, vilket också 
resulterat i snarlika kostråd och rekommendationer. 
Att flera sådana genomgångar kommer till samma eller 

Den nordiska kosten
Den nordiska kosten bygger på en översätt-
ning av medelhavskost baserad på råvaror och 
livsmedel som är mer typiska för de nordiska 
länderna och att den anpassats till de svenska 
näringsrekommendationerna. En typisk nordisk 
kost innehåller rikligt med frukt, bär, grönsaker, 
rotfrukter, fullkornsprodukter av havre, korn och 
råg, rapsolja som huvudkälla till fett, fisk, magert 
kött och fettsnåla mjölkprodukter.

Den ska också ha lågt innehåll av salt, mättat 
fett och tillsatt socker. Jämfört med en traditio-
nell svensk kost är andelen protein och kolhydrat 
något högre, medan andelen fett är något lägre.

Sommaren  
  – tid för nya    
 goda vanor

Sommarmeny

Njut av det sommaren bjuder och 
passa på att äta godare och mer 
h älsosamt. Primörer, stort utbud av 
bär och frukter och tid att koppla av. 
Sommaren erbjuder en möjlighet att 
skaffa nya goda vanor, inte minst när 
det gäller en hälsosam livsstil.

Av Lennart Wikström

Foto: Björn Lindberg
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liknande resultat ger dem ännu mer styrka.
– Kostråden är ett sätt att översätta näringsrekom

mendationerna till en handlingsplan för oss som konsu
menter och även för dem som ska ta fram menyer och 
recept, säger Lovisa.

Det gäller inte minst i skolan, där enligt den nya 
skollagen skolmåltiderna ska vara näringsriktiga.

– Parallellt med de nordiska näringsrekommenda
tionerna har vi också arbetat med den nordiska kosten, 
berättar Lovisa. Där har man utgått från medelhavs
kosten som har dokumenterat goda effekter på en rad 
hälsoindikatorer och använt sig av ersättningsmetoden 
genom att byta ut en rad råvaror typiska för den regio
nen mot våra typiskt nordiska råvaror.

HÄLSA SOM STRATEGI
Lantmännen har alltmer lyft in mat och hälsa i sitt 
arbete. Det blev också tydligt genom köpet av det finska 
cerealieföretaget Vaasan förra året, som har hälsa och 
friska konsumenter som en del av sin hållbarhetsstrategi. 
Hälsa är också en del av Lantmännens strategi 2020. Ett 
arbete som börjar resultera i nya produkter. Klimats
mart mjöl och lanseringen av Kungsörnens bönpasta är 
exempel på detta.

– Vi vill att våra produkter och varumärken ska 
kopplas samman med hälsa och välbefinnande, och att 
det ska bygga på god vetenskaplig grund, säger Lovisa. 
Därför bidrar vi också till forskning för att få fram ny 
kunskap kring hälsosamma livsmedel, och det är inte 
bara begränsat till cerealier.

– Vi ser också hur behovet av livsmedel som baserat 

Livsmedelsverkets kostråd
De nya kostråden som Livsmedelsverket presenterades förra året och  
bygger på de nya nordiska näringsrekommendationerna som togs fram  
gemensamt i de nordiska länderna 2013.

Förenklat säger råden att:
Vi ska äta mer av grönsaker, frukt och 
bär, fisk och skaldjur, nötter och frön 
och att vi samtidigt ska röra oss mer 
i vardagen. Vi bör få i oss minst 500 
gram frukt, grönt och bär dagligen.

Vi ska byta raffinerade cerealie-
produkter mot livsmedel baserade 
på fullkorn, byta mättade matfetter 
mot oljor rika på omättade fett syror. 
Vi ska också byta feta mejeri-
produkter mot magra.

Konsumtionen av rött kött och  
chark, salt, socker och alkohol bör 
minska. Rött kött och chark bör  
inte ö verstiga 500 gram i veckan, 
och vi bör halvera dagens saltintag 
från cirka 10–12 g per dag  
till 5–6 g.

– De nya närings rekommen-
da tionerna och kostråden 

bygger på den kanske 
bästa ge nomgång av aktuell 

forskning som har gjorts, 
säger Lovisa Martin Marais, 

nutritions chef på Lantmännen.

på kunskap kan öka människors välbefinnande växer. 
Detta blir särskilt tydligt mot bakgrunden av den brist 
på kunskap och sammanhang som ofta kommer fram i 
debatten kring mat och hälsa, inte minst när det gäller 
kolhydrater.

NORDISKA KOSTRÅD
Som en inspiration för att kunna ta några steg mot 
mer hälsosamma matvanor började vi på redaktionen 
mot bakgrund av Lovisas resonemang fundera på 
om det gick att översätta kostråden till en hälsosam 
s ommarmeny.

Kostråden innebär att vi med utgångspunkt från 
det vi äter idag kan ersätta vissa mindre hälsosamma 
r åvaror och komponenter i måltiden mot mer närings
riktiga. Det handlar alltså om att tillämpa ersättnings
principen, och på så sätt steg för steg förändra kost
vanorna på det bättre.

Därför bjuder vi nu på 
en sommarmeny med fem 
recept som vi hoppas ska 
kunna inspirera! 

Foto Mostphotos

Foto Mostphotos

Foto: Mattias Södermark
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Friterade ärtbollar  
med sötsyrlig morotssallad
Goda ”falaflar” som görs på svenska gula ärter i stället för kikärter. Ett 
tips är att göra dubbel sats och frysa in smeten som inte går åt – då spar 
man en hel del tid nästa gång. Tänk på att välja magra mejeriprodukter.

4 port
Tid: 1 h + 12 h blötläggning

Ärtbollar
250 g torkade gula ärter
1 knipplök
3 vitlöksklyftor
2 msk spiskummin
1 tsk cayennepeppar
1 tsk kanel
1 citron
½ knippe persilja
½ msk bakpulver

Sötsyrlig morotssallad
3 dl matvete
500 g knippmorötter
1 knipplök
½ knippe persilja
1 citron
3 msk rapsolja eller rap s

oljebaserat stekmargarin
3 msk flytande honung

2 dl gräddfil/crème fraiche
1 vitlöksklyfta

5 dl rapsolja till fritering
Salt och cayennepeppar

1. Blötlägg ärterna i rikligt 
med vatten. Låt stå i rums
temperatur under natt eller 
1012 h. Häll av vattnet.

2. Hacka lök och vitlök 
grovt. Finriv skalet från 
citronen och hacka 
persiljan. Mixa samman 
citronskal och persilja med 
övriga ingredienser. Smaka 
av med citronsaft, salt och 
cayennepeppar.

3. Koka matvetet enligt anvis
ning på förpackningen. 
Skala och koka morötterna 
i saltat vatten i några minu
ter. Finstrimla knipplöken, 
finhacka persiljan, riv skalet 
från citronen.

4. Hetta upp en stekpanna 
med rapsolja eller stek
margarin. Stek morötterna 
tills de fått fin färg. Tillsätt 
honungen i pannan och låt 
morötterna karamelliseras 
lätt. Blanda morötterna 
med matvetet, löken, 
citronskalet och persiljan. 
Smaka av med salt, peppar 
och citronsaft.

5. Finriv vitlöksklyftan och 
blanda samman med 
gräddfilen/crème fraichen.

6. Hetta upp oljan till 170 
grader i en kastrull eller  
fritös. Forma falafelstora 
bollar av ärtsmeten. 
Fritera några åt gången i 
några minuter tills de fått 
fin färg. Låt rinna av på 
hushållspapper. Servera 
ärtbollarna med morots
salladen och vitlökssåsen.

Iste med smak 
av citron

Brygg ca 2 liter te, gärna 
med citronsmak. Skiva  
en ekologisk citron och lägg 
ner i teet. Låt svalna i kyl 
med is och servera.

Sommarmeny Av Sandra Gunnarsson
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Ängamat med  
bönspread på rågbröd
En riktig barndomsklassike r 
som tar tillvara på 
s ommarens fina primöre r. 
Soppan serveras med rågbröd 
och ett krämigt b ön spread 
med smak av persilja. Enligt 
kostråden skall magra 
mejeri produkter väljas.

4 port
Tid: 40 min

Soppa
7 dl vatten
1 ½ grönsaks/eller kyckling
buljongtärning
1 litet blomkålshuvud
8 knippmorötter
2 knipplökar
1 knippe rädisor
150 g sockerärter
2 msk rapsolja eller rapsolje
baserat stekmargarin
2 msk vetemjöl
4 dl mjölk
1 dl grädde

Bönspread
1 förp färdigkokta stora vita 
bönor
2 msk vatten
3 msk raps/olivolja
1 vitlöksklyfta
1 msk citronsaft
1 knippe persilja
2 tsk spiskummin
4 skivor grovt rågbröd
Ärtskott och groddar
1 knippe gräslök
Salt och peppar

1. Koka upp vatten och 
b uljongtärning.

2. Skär blomkålshuvudet 
i buketter, morötterna i 

s lantar, knipplökarna i 
ringar, rädisorna i kvartar 
och ärterna i mindre bitar.

3. Koka först blomkål, morot 
och knipplök i ca 7 min, 
tillsätt därefter rädisor och 
ärter och låt koka ytterligare 
någon minut. Sila av grön
sakerna men spara spadet.

4. Hetta upp en stor kastrul l 
med rapsolja eller rapsolje
baserat stekmargarin. Tillsätt 
vetemjöl och låt fräsa lätt 
under konstant omrörnin g 
med en visp. Slå över lite av 
spadet och rör tills det blir 
slätt och tillsätt därefter allt 
spad + mjölk och grädde. 
Låt koka upp och rör om 
då och då. Smaka av soppan 
med salt och peppar. Blanda 
ner grönsakerna och låt dem 
bli varma.

5. Häll av spadet från 
bönorna. Riv vitlöksklyftan 
och hacka persiljebladen 
grovt. Mixa samman bönor, 
vitlök, citronsaft, persilja 
och spiskummin. Smaka av 
med salt och peppar.

6. Finskär gräslöken. Servera 
soppan i djupa skålar. 
Toppa med den hackade 
gräslöken. Servera soppan 
tillsammans med grovt 
rågbröd och bönspread.

Hallon- och 
basilikavatten

Fyll en karaff med vatten, 
hallon och basilikablad. Låt 
stå i kyl i ca 1 h.

Blinier med syrad lök, 
löjrom och vispad  
crème fraiche
Goda, lite grövre plättar 
som passar bra att servera 
som förrätt eller på buffé. 
Blinierna toppas med 
löjrom, men den går givetvis 
bra att byta ut mot annan 
rom, kallrökt lax eller tång-
kaviar för en helt vegetarisk 
variant.

Ca 30 st
Tid: 2 h

Blinier
2 ägg
2 dl mjölk
25 g jäst
1 dl fullkornsvetemjöl
2 dl bovetemjöl
1 dl gräddfil
1 tsk salt

Syrad lök
1 röd lök
½ dl ättika 24 procent
1 dl socker
1 ½ dl vatten

150 g löjrom
2 dl lättcrème fraiche
1 knippe dill
1 knippe gräslök

Rapsolja eller rapsoljebaserat 
stekmargarin till stekning

1. Separera gulor från vitor. 
Värm mjölken till 37 

grader och smula ner 
jästen. Tillsätt mjöl, grädd
fil och salt. Rör till en slät 
smet. Täck över bunken 
och låt jäsa ca 40 min.

2. Skär löken i tunna ringar. 
Koka upp ättikslagen,  
lägg löken och låt koka ca  
1 minut. Dra av från 
värmen. Låt löken svalna 
i lagen.

3. Vispa crème fraichen fast 
med elvisp.

4. Vispa upp äggvitan till ett 
fast skum, vänd ner i  
blinismeten. Tillsätt  
eventuellt lite mer mjölk 
om smeten känns för tjock.

5. Hetta upp en plättlägg 
med rapsolja eller raps
oljebaserat stekmargarin 
och stek blinierna några 
minuter på båda sidor.

6. Servera blinierna med 
löjrom, crème fraiche, 
syrad lök, dill och gräslök.

Fyll en karaff med vatten, 
kvartade jordgubbar och 
citronmeliss. Låt stå i kyl i 
ca 1 h. Blanda med is strax 
innan servering.

Jordgubbs vatten 
med is och 
citronmeliss
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Kycklingsallad med  
jordgubbar och fetaost
En somrig sallad som blir extra matig tack vare k yckling 
och b ön pasta. För vegetarisk variant kan kycklingen  
ersättas med ugns rostade, stora vita bönor.

4 port
Tid: 40 min

Kycklingsallad
4 kycklingfiléer
300 g bönpasta  
(Kungs örnen Bönpasta 
Cotelli)
250 g jordgubbar
2 knipplökar
150 g mager fetaost
200 g blandad sallad

Vinägrett
2 msk vit balsamvinäger
3 msk rapsolja
1 kruka mynta
½ kruka basilika

½ dl rostade valnötter
Rapsolja eller rapsoljebaserat 
stekmargarin till s tekning
Salt och peppar

1. Sätt ugnen på 150 grader. 
Salta och peppra kyckling
filéerna. Hetta upp en 
stekpanna med rapsolja 
eller rapsoljebaserat stek
margarin och stek sedan 
filéerna på båda sidor tills 
de fått fin färg. Lägg i en 
ugnsfast form och låt gå 
färdigt i ugnen, ca 1520 
min eller tills kycklingen 
har en innertemperatur på 
70 grader.

2. Koka bönpastan enligt 
anvisningen på paketet.

3. Skär jordgubbarna i kvartar 
och knipplökarna i tunna 
skivor.

4. Blanda samman balsam
vinäger och rapsolja i en 
skål. Finhacka örterna och 
valnötterna. Rör samman 
och smaka av med salt och 
peppar.

5. Skär kycklingfiléerna i 
skivor. Blanda samman alla 
ingredienser till salladen 
med dressingen. Lägg upp 
på ett fat, toppa med kyck
lingfiléerna. Smula över 
fetaosten.

Citron- och 
ingefärsdryck
2 l vatten
2 ekologiska citroner
3 cm ingefära

1. Riv det gula skalet från 
citronerna. Skär sedan bort 
allt det vita. Skär frukt
köttet i mindre bitar. Skala 
ingefäran. Lägg citronskal, 
fruktkött och ingefära i en 
kastrull. Slå på vattnet och 
låt koka upp och puttra i 
några minuter. Låt svalna 
och ställ sedan in i kyl.

2. Sila, servera med färska 
citronskivor och is.

Sommarmeny Av Sandra Gunnarsson
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Torsk med örtigt 
potatis stomp
En enkel och snabblagad sommar rätt som får mycket 
smak tack vare örter och en vinägrett smaksatt med 
k apris och russin. Nyplockade sommarkantareller är ett 
utmärkt tillbehör.

4 port
Tid: 40 min

600 g MSCmärkt torskfilé
1 dl ströbröd

600 g färskpotatis
2 dl gräddfil
1 knippe persilja
1 knippe gräslök 

Russin- och kaprisvinägrett
3 msk vit balsamvinäger
2 tsk honung
¾ dl rapsolja 
½ dl russin
4 msk kapris

Rapsolja eller rapsoljebaserat 
stekmargarin till stekning
Salt och peppar

1. Skrubba och koka färsk
potatisen mjuk i saltat 
vatten.

2. Sätt ugnen på 100 grader. 
Hetta upp en stekpanna 
med rapsolja eller rapsolje
baserat stekmargarin. Skär 
torsken i portionsfiléer. 
Salta och peppra filéerna, 
vänd i ströbröd och stek 
hastigt på båda sidorna 
tills de fått lite färg. Lägg i 
en ugnsfast form och låt gå 

färdigt i ugnen. Fisken är  
klar när man kan sticka en 
potatissticka genom utan 
motstånd.

3. Vispa samman balsamvin
äger, honung och rapsolja. 
Blanda ner russin och 
kapris. Smaka av med salt.

4. Finhacka persilja och gräs
lök. Mosa potatisen lätt 
med gaffel, rör ner gräddfil 
och örter. Smaka av med 
salt och peppar.

5. Servera fisken tillsamman s 
med stompet och 
k antarellerna om du har. 
Skeda över vinägretten.

Svart  
vinbärsvatten
Fyll en karaff med vatten, 
svarta vinbär och svart
vinbärsblad. Låt stå i kyl i 
ca 1 h. Blanda med is strax 
innan servering.
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N är folk kommer fram och tar kontakt 
vill de berätta något som är kopplat 
till mat, ofta djupt personliga historier 
som handlar om upplevelser eller något 

med släkten. Det är där du hittar maten, säger Sigrid 
Bárány, Sveriges Mästerkock 2012 och matinspiratör 
med egen blogg och ett par böcker om mat bakom sig.

– När jag växte upp besökte vi ofta min farmor som 

Sigrid och Johan 
samtalar om mat

Johan Hedberg och Sigrid Bárány för matsamtal om stort och smått på podcasten Matsamtalet. Foto Stina Gullander

Med Matsamtalet lyfter Sigrid Bárány och Johan Hedberg, 
Matgeek stort som smått inom viktiga frågor kring mat och 
ursprung. De gillar båda att gräva ner sig och servera varandra 
och lyssnarna ny och spännande kunskap i ett avspänt format.

Av Lennart Wikström
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skötte hushållet på vår släktgård utanför Sala, och där 
stod alltid några grytor och puttrade, berättar Johan 
Hedberg, känd som Matgeek på Youtube. Det väckte 
mitt intresse för matlagning och gav också en koppling 
till lantbruket.

– Jag tycker att det är viktigt att vi lär oss om att äta 
bra mat, och att bra mat både ska smaka och göra gott 
inte behöver vara dyr.

TVÅ SÄSONGER
Sigrid och Johan har nu mötts under två säsonger på 
podcasten Matsamtalet där de går in på små och stora 
men alltid lika viktiga frågor om mat och var maten 
kommer ifrån. Idén kom från produktionsbolaget 
Munck, som även gör program åt Sveriges Radio, som 
med Lantmännen som finansiär tog kontakt med Sigrid 
och Johan.

– Vi hade gjort några saker tillsammans och jag 
tände på idén och tussades ihop med Johan, berättar 
Sigrid. Vi kände inte varandra sedan tidigare, men 
diskuterade fram och började med ett format där vi 
samtalade med en mer eller mindre känd gäst i studion. 
Johan och jag lärde känna varandra mer och mer under 
arbetets gång och till slut hittade vi våra olika roller.

– Jag har varit en stor fan av Sigrid sedan tidigare 
och ville såklart göra något med henne, säger Johan. 
Det blev också roligare att göra samtalen när vi inte 
hade någon gäst, utan kunde gräva ner oss. Med en gäst 
i studion hänger så mycket på den personen och det blir 
inte samma flyt.

– Vi fungerar bra ihop och hamnar ofta i ett skönt 
flöde där vi kan hålla samma tempo och driver på båda 
två. Det är något jag tror att lyssnarna känner igen sig i.

OLIKA ROLLER
Sigrid och Johan har lite olika roller och inspirerar 
varandra.

– Jag tycker att samtalen flyter fantastiskt, säger 
Johan. Hon är den strukturerade och jag mer känslo
mässig som har lätt för att prata och gräva ner mig om 
det är tillräckligt intressant. Å andra sidan förlorar jag 
snabbt intresset om det inte är intressant och lämnar så 
fort jag kan.

– Johan är som en strålkastare, säger Sigrid. Det han 
fäster ögonen på växer och han går snabbt och djupt in 
i ämnet. Samtidigt kan han snabbt byta ämne utan att 
bli ytlig. Dessutom är han passionerad, vilket inspire
rar, och han kan bli riktigt arg och frustrerad när vi 
kommer in på frågor där han tycker att människor inte 
har fattat hur saker och ting ligger till.

MATTABUN
Och att samtalet flyter både snabbt och djupt är uppen
bart för den som lyssnar. Både Sigrid och Johan vill veta 
och förklara och har tagit upp en rad olika ämnen, allt 
från klimatsmart växtodling, sug efter särskild mat under 
graviditet till mat som medicin, restfester och mattabun. 
Lite extra spektakulärt är avsnittet om vad vi kan och 
inte kan äta.

– Ett tag snöade vi in på lärkrutorna och det klimat
smarta vetet, berättar Sigrid, och det dök upp i en 
mängd olika sammanhang, inte bara i Matsamtalet. Det 
var tal om att baka lärkrutor, använda lärkrutemjöl, och 
vi kunde notera att vi inte var ensamma; efter ett tag dök 
det upp recept på just lärkrutekakor.

Att äta klimatsmart återkommer också i flera samtal, 
både när det gäller att festa på rester, välja alternativ till 
animaliskt protein, äta som en fågel och omöjlig odling i 
städer i nya former.

FÖRMEDLA INSPIRATION OCH KUNSKAP
En viktig del för båda två är viljan att förmedla 
k unskap.

– Jag vill entusiasmera och inspirera och tycker att 
det är kul med kunskap som kan inspirera till egna 
efterforskningar, säger Sigrid. Vi kan inte själva berätta 
allt utan vill få lyssnarna att gå vidare. Det öppnar 
världen, och förhoppningsvis bidrar vi till att de som 
lyssnar testar själva och på så sätt kan förstora sina liv.

Johan instämmer.
– Min viktigaste målgrupp är unga män i åldern 

18–25 år och jag försöker lära generella grunder och 
vad man ska tänka på när man lagar mat. Många av 
mina följare har nyss flyttat hemifrån. De läser inte 
mattidningar och tittar inte på vanlig tv. Det vi kallar 
linjär mediekonsumtion är död i den målgruppen och 
där har jag haft turen att lyckas nå de yngre.

HOPPAS PÅ TREDJE SÄSONG
Efter 23 avsnitt undrar man om de inte har problem att 
hitta på nya samtal. Ett normalavsnitt under den andra 
säsongen ligger på cirka 40 minuter och två så rappa 
och vana pratare hinner avhandla mycket på den tiden.

– Vi hoppas kunna fortsätta till hösten en tredje 
säsong, säger båda två. Det har inte varit ett problem 
att hitta ämnen och det handlar snarare om att vi måste 
begränsa oss.

Arbetet med att ta fram innehållet görs tillsammans 
med producenten och i den kreativa fasen är även per
soner från Lantmännen och andra utifrån med. Men i 
det fortsatta arbetet har Sigrid och Johan stor frihet att 
tillsammans med producenten lägga upp innehållet de 
enskilda avsnitten.

Kopplingen till lantbruket finns dock med i varje 
samtal i form av att lantbrukaren Thomas Orrenius från 
Alvastra Kungsgård vid Omberg medverkar.

– Det är sjukt kul med Thomas, säger Johan. Han är 
en härlig person att prata med och det är himla viktigt 
när man ska ha ett sådant stående inslag. Han sätter ner 
ämnet på jorden och det det blir på något sätt på riktigt 
oavsett vad vi pratar om. 

Vill du följa Matsamtalet eller lyssna på 
tidigare avsnitt, gå in på 
https://www.acast.com/matsamtalet.
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Bättre livskvalitet 
med Hälsostegen

Både för diabetiker och friska gäller snar
lika kostrekommendationer. Med hjälp 
av en intensivutbildning och stegvis för
bättring med hjälp av en kost portfölj vill 
nutritionsforskare i Göteborg  förbättra 
både hälsa och livskvalitet hos diabetiker

Av Lennart Wikström

V i har tydliga bevis för vad 
vi ska äta, men problemet 
är att vi har svårt att följa 
kostråd. Det är särskilt vik

tigt när det gäller personer med diabetes, 
säger Mette Axelsen, medicine doktor och 

klinisk näringsfysiolog vid avdelningen för 
invärtes medicin och klinisk nutrition på 
vid Göteborgs universitet.

För en person med diabetes typ 1 är det 
helt avgörande för livskvaliteten att kunna 

hålla koll på vad man äter och reglera 
insulinnivån efter detta. Men det 

räcker inte med att veta vad 
som är bra mat, den måste 

hamna i magen också..

FRÅN KUNSKAP TILL 
HANDLING

– Det är det här som 
intresserar mig, 
pedagogiken, att 
gå från kunskap 
till handling, 
säger Mette. Utan 
den delen kan 

vi inte knyta ihop 
säcken och åstad

komma verklig förbättring. 
Men vi saknar vetenskap
ligt underlag som visar 
på vilka insatser som 
verkligen ger förbättrad 
livskvalitet på indivi
duell nivå.

Inom diabetes

vården tillämpas en princip som kallas kolhydraträkning. 
Den bygger på att personer med diabetes håller koll på 
hur stor mängd kolhydrater de äter och sedan anpassar 
insulindosen med hänsyn till individuella behov.

I ett brittiskt program med dosanpassning för normal 
kost, DAFNE, utformades ett femdagars utbildningspro
gram för lärande, motivering och uppföljning. DAFNE 
står för Dose Adjustment For Normal Eating (Dosan
passning för normal kost). I programmet ingick bland 
annat kolhydraträkning och anpassning av insulindosen 
för att få en jämnare blodsockerkurva.

– Den studien var väldigt framgångsrik och gav 
bättre livskvalitet eftersom deltagarna upplevde att de 
kunde äta vad de ville samtidigt som de kunde styra sitt 
blodsocker bättre.

KVALITETEN SPELAR ROLL
Men det har varit svårt att upprepa resultaten från 
studien, bland annat för att deltagarna från början hade 
mycket dålig eller dålig kontroll över sitt blodsocker när 
studien startade. Dessutom tar kolhydraträkning inte 
hänsyn till kvaliteten på kolhydraterna, om de är lång
samma eller snabba, eller lösliga eller olösliga.

– Vi behöver få bättre kunskap om hur en intensiv
utbildning i grupp i kombination med kostanpassning 
påverkar hälsa och livskvalitet, och även hur deltagarna 
påverkas av även kostens kvalitet när det gäller fettkvali
tet, socker och fibrer, förklarar Mette.

Därför har Mette tillsammans med numera pensio
nerade dietisten Margareta Bensow Bacos, utformat en 
studie där personer med diabetes typ 1 gavs tre olika 
behandlingar, två med intensivutbildning i grupp med 
workshops och hemuppgifter och antingen kolhydrat
räkning eller kostråd efter en modell kallad Hälsostegen. 
Som kontroll fick en grupp samma information men 
bara individuellt stöd i enlighet med det som ges nor
malt i vården utan gruppträffar och hemuppgifter.

MAT FÖR DIABETES
De kostråd som ingår i Hälsostegen baseras på Mat för 
diabetes, en omfattande sammanställning av forsknings
resultat om kost till personer med främst typ 2diabetes 
och som gjorts av SBU, Statens beredning för medicinsk 
utvärdering. I studien identifierades vilka livsmedel som 
hade en skyddande effekt vid diabetes.

– Vi satte samman de livsmedel som rekommendera
des i en kostportfölj med fem olika grupper av livsmedel, 
och där deltagarna fick sätta egna mål för hur de steg för 
steg kunde komma närmare det rekommenderade målet.

– Om vi inte kan gå från kunskap till 
handling kan vi inte knyta ihop säcken 
och åstadkomma verklig förbättring, säger 
Mette Axelsen, Göteborgs universitet.
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Dessutom ingår särskilda rekommendationer för kol
hydratrika livsmedel som pasta, ris, potatis, gryn, bröd, 
flingor, müsli och gröt, och att välja fiberrika fullkorns
produkter med lågt glykemiskt index.

SNARLIKT LIVSMEDELSVERKETS KOSTRÅD
De livsmedel som ingick i portföljen och som delta
garna hade som mål att öka intaget av var grönsaker 
och rotfrukter, baljväxter, frukt och bär, nötter, mandel 
och frön, samt fisk. När det rekommenderade målet var 
uppnått för alla fem grupperna fick deltagarna bingo.

– Det är lite som att börja gå med en stegräknare där 
du utgår från där du befinner dig idag och sedan tävlar 
med dig själv att nå nya mål.

– Vi jämförde också kostportföljen med de nya nord
iska näringsrekommendationerna och livsmedelsverkets 
kostråd, och kunde konstatera att vi hamnade i samma 
rekommendationer trots att de inte baseras på samma 
underlag, säger Mette.

I SBUrapporten utgick man från studier på sjuka, 
medan kostråden är baserade på studier på friska.

– Det är intressant att se att det som är bra för 
befolkningen som helhet också är bra för personer 
med diabetes. Det finns mycket som tyder på att 
hälso effekten är kopplad till minskad inflammatorisk 
 påverkan, något som vi hoppas kunna se även i vår 
studie.

NY BEHANDLINGSMETOD MÅLET
Studien genomfördes på nio olika centra för diabetes
vård vid våra större sjukhus och avslutades under 2015. 

Analys och sammanställning av resultaten pågår och 
Mette räknar med att de första resultaten kommer i 
sommar.

– Om vi får de resultat vi hoppas på är vår avsikt 
att utveckla utbildningsprogrammet och innehållet till 
en behandlingsmetod för personer med diabetes typ 1, 
säger Mette. I Västra Götalandsregionen ordineras redan 
idag utbildning i kolhydraträkning till personer med 
sämst styrning av blodsockret. Här hoppas vi att en ny 
behandlingsmetod med bevisad effekt skulle göra ännu 
mer nytta.

Vården är annars mer inriktad på individuell behand
ling medan förebyggande åtgärder mer är inriktade på 
åtgärder på gruppnivå.

EN EGEN AVDELNING
– Kostportföljen skulle vara bra även för friska som 
vill ha hjälp att äta mer hälsosamt, och personer som 
befinner sig i riskgrupper för att utveckla diabetes ska 
också ges förebyggande kostbehandling utformad enligt 
Livsmedelsverkets kostråd. Här kan de spåren kanske 
mötas i framtiden.

Mette efterlyser också någon form av märkning som 
skulle underlätta för deltagare i behandlingen, och som 
även skulle kunna fungera som stöd för andra att göra 
mer hälsosamma val i butiken.

– Vi vågar ha avdelningar och särskilda butiker för 
kläder i stora storlekar. Jag tycker att vi på samma sätt 
skulle kunna ha en avdelning i livsmedelsbutiken för 
diabetesmat, både för dem som har en diagnos och för 
dem som vill förebygga sjukdom, avslutar Mette. 

Kostportföljen

I Hälsostegen sätts för varje livsmedelsgrupp ett individuellt mål med en långsiktig 
strävan att under en vecka nå minst de rekommenderade nivåerna.

Livsmedel Daglig rekommendation Exempel

Grönsaker och rotfrukter  
(ej potatis)

4 portioner, gärna mer Alla sorters grönsaker och 
rotfrukter utom potatis

Baljväxter 1 portion, gärna mer Bönor, kikärter, linser

Frukt och bär 2–3 portioner Äpple, päron, citrusfrukt, 
persika, nektarin, kiwi, 
plommon och alla typer av 
bär. Av övriga frukter max  
1 per dag

Nötter, mandel och frön 1 portion (30 g) Alla sorters nötter och 
mandel, sesam-,  solros-  
och pumpafrö/-kärnor

Fisk 2–3 portioner per vecka Gärna två portioner fet och 
en portion mager fisk

Pasta, ris, potatis, matgryn, 
bröd, flingor, müsli, gröt

Välj gärna fiberrika fullkorns-
produkter med lågt GI

Illustration Istockphoto
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Ökande intresse 
 för bakning
– Men det gäller att tänka utanför mjölpåsen

Intresset för hem bakning och bröd av hant
verkskaraktär ökar, något som kan innebära 
ett uppsving för användningen av mjöl. Det 
är framför allt andra  ingredienser än vetemjöl 
som ökar, och här kan råg och baljväxter bli ett 
intressant framtida spår.

Av Lennart Wikström

V årt intresse för att baka 
har ökat och det är allt 
fler som upptäckt att det 
inte är så svårt, berättar 

Liza Björnström, som sedan början av 
året är ansvarig för kategoriutvecklingen 
för mjöl och mix på Lant männen 
Cereali a. Det märks inte minst på 
vurmen för hembakt surdegsbröd 

och tävlingar i tv som Hela Sverige 
bakar. Min uppgift blir att se till att vi 
kommer med produkter som gör det 
ännu mer inspirerande, roligt och bekvä
mare att baka för våra konsumenter.

Liza har en bakgrund som gör henne 
extra väl lämpad för den uppgiften. 
Hon är civilingenjör i kemi och livs
medelsteknik från Chalmers i Göte

borg, och arbetade som driftstekniker 
på ett oljeraffinaderi under somrarna 
och direkt efter examen.

BLEV DOKTORAND
– Men jag ville arbeta med produkt
utveckling av livsmedel och sökte en 
doktorandtjänst på  Functional Food 
Science Center i Lund. De sökte en 
person som skulle titta på funktionella 
egenskaper på fullkorn, och meningen 
var att jag skulle arbeta med alla 
 spannmålsslag, men fastnade för råg.

Liza blev något av en rågpionjär, 
och hennes projekt kom att handla om 
att isolera de enskilda komponenterna 
i rågen som gav lågt insulinsvar.

– Det var en känd effekt av råg, 
men det saknades kunskap om vad i 
rågen som var den aktiva bestånds

Foto Mats Lundqvist
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delen. Functional foodtanken i detta 
var att isolera den specifika kompo
nenten och sedan använda den som 
 ingrediens i olika produkter.

RÅGKURVAN
Men hennes forskning skulle ta en 
annan vändning. Istället för den 
magiska ingrediensen kom Liza att 
fokusera mer på rågeffekten, och stude
rade mättnad och blodsockersvar.

– Vi konstaterade att det inte bara 
var glykemiskt index för ett kolhydrat
rikt livsmedel som var relevant, utan 
kanske i ännu högre grad formen på glu
koskurvan. Ju flackare kurvan var, desto 
längre varade mättnadskänslan, och här 
utmärkte sig rågen. Men istället för att 
isolera en enskild komponent började 
vi fundera på hur vi skulle kunna få 
människor att öka intaget av råg.

Efter sin doktorsexamen kom Liza 
som produktutvecklare till Fazer, som 
ville profilera sig just med råg.

– Det kändes klockrent att få ansvara 
för produktutveckling av rågbröd och 
även att få jobba med att kommunicera 
kring mat och hälsa. Men efter nästan  
4 år på Fazer kände jag att det var dags 
för att göra något nytt.

UTVECKLA MJÖLER
Efter ett kortare mellanspel på AAK 
Food Service kom Liza så till Lantmän
nen Cerealia i början av året och har när 
vi träffas jobbat fyra månader på sin nya 
tjänst.

– Mina arbetsuppgifter är dels att 
jobba med produktutveckling av mjöler 
för konsument och handleda övriga 
produktutvecklare i gruppen, dels att 
utveckla kategorin och hålla kontakt 
med forskning och innovation.

Roliga och mycket nyttiga uppgifter, 
konstaterar Liza, och hon försöker att 
alltid ha med sig sina kunskaper om 
mat och hälsa i det hon gör.

– Mjöl är en fantastiskt spännande 
råvara som går att använda i så många 
olika applikationer för att göra både 

goda och nyttiga produkter. Det hand
lar om fullkorn, fibrer, vetesorter med 
extra starkt gluten, nya råvaror och så 
vidare. I slutändan gäller det förstås att 
ladda varumärket med hälsa, miljö och 
bakglädje. Ett exempel på det är ”Ett 
vänligare vete”, där vi lyfter fram tyd
ligt minskad miljö och klimatpåverkan 
samtidigt som det är en produkt som 
uppfyller högt ställda konsumentkrav 
i övrigt.

LITE SOCKER I BOTTEN
Liza menar att det gäller att skapa en 
helhet, där man inte stirrar sig blind på 
en detalj.

– Hälsosam mat gör ingen nytta 
förrän du stoppar den i dig, och 
därför är det inte så farligt att lägga 
”lite socker i botten”, om det leder till 
förbättrade kostvanor. Därför är inte fel 
med lite tillsatt socker i vissa produkter 
så länge det inte tar plats för andra mer 
hälsosamma ingredienser.

I sin forskning studerade Liza spe
ciellt råg och mättnad, något hon får 
möjlighet att ta upp igen.

– I bröd spelar kanske något för
vånande mängden vatten en stor roll 
för mättnaden, förklarar Liza. Ett mjöl 
som innehåller en stor andel vatten
lösliga fibrer, som betaglukaner i havre 
och pentosaner i råg, binder också 
mycket vatten. De gör också degen mer 
trögflytande, viskös, en egenskap som 
också visat sig kunna användas till att 
förutsäga formen på blodsockerkurvan.

LYFTA RÅGSORTIMENTET
Ju högre andel lösliga fibrer och ju mer 
trögflytande degen blir, desto lång
sammare bryts kolhydraterna ner och 
tas upp.

– Rågmjöl är mycket intressant ur 
den aspekten, säger Liza. Frågan är här 
hur vi ska närma oss marknaden. Vi 
börjar få alltfler fullkornsprodukter, 
men de är som regel vete. Här skulle 
jag gärna vilja lyfta rågsortimentet i 
Sverige och visa vad man kan göra med 

råg. I våra grannländer Danmark och 
Finland har rågen en betydligt starkare 
position, och i Danmark använder man 
råg även i söta kakor.

I en långsamjäst rågsurdeg bildas en 
hel del enkla sockerarter, något som ger 
sötma utan tillsatt socker. I sockerbris
tens Finland användes rågmalt för att 
ge sötma åt exempelvis memma, en 
traditionell efterrätt gjord på rågmjöl, 
rågmalt och numera även sirap.

– Det är intressant att vi har så olika 
brödkulturer i Norden, säger Liza. Det 
ger mycket inspiration, även om det 
inte går att bara ta en produkt och sälja 
över hela vår marknad utan att först 
göra en del anpassningar.

NÄSTA MOROT?
Det finns stora möjligheter att utveckla 
marknaden och ta vara på det ökade 
intresset för bakning.

– Men det gäller att tänka utanför 
mjölpåsen. De mjöltyper vi ser som 
ökar är de som inte är baserade på 
vanligt vete, säger Liza. Det tyder på att 
konsumenterna är villiga att prova nytt, 
där intresset för speltvete var en början. 
Idag är det andra ingredienser än vanlig 
spannmål som lockar, exempelvis rot
frukter, frön och nya mjöltyper.

– Frågan är vad som är nästa morot, 
och där börjar vi snegla lite på baljväxt
mjöl nu när den svenska 
baljväxtodlingen 
börjat öka igen. 
Och så själv
klart fler 
produkter 
med råg, 
avslutar 
Liza. 

Mindre mjöl,  
mera bröd och kakor
De senaste 25 åren har konsumtionen av mjöl för bakning minskat med 
närmare 50 procent, medan konsumtionen av mjukt matbröd ökat med två 
tredje delar, och av bakelser, tårtor och bakverk  har konsumtionen fördubblats.

Foto Mats Lundqvist
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S tenålderskost, LCHF, 
5:2diet, glutenfritt, raw 
food, potatiskuren – 
trenderna med olika dieter 

växlar men intresset för mat och hälsa 
består. Många av modedieterna har 
det gemensamt att de saknar eller har 
mycket bräckligt vetenskapligt stöd och 
riskerar att göra människor osäkra och 
förlora förtroendet för de mer välgrun
dade kostråden som faktiskt finns och 
får stöd från allt fler håll.

I Sverige bygger vi mycket av 
upplysning och kommunikation kring 
mat och hälsa på att konsumenter 
ska få kunskap och därigenom ändra 
beteende genom att göra frivilliga och 
informerade val. Nyckelhålsmärk
ning och kommunikation av de nya 
kostråden är exempel på detta. Men 
människors kunskap om mat och 
hälsa kommer inte i första hand från 
myndigheter och forskare, utan från 
kvällstidningarnas hälsobilagor och 
bloggare vars kompetens och agendor 
ibland kan ifrågasättas.

SAMLAR AKTUELL KUNSKAP
– För att samla aktuell kunskap inom 
nutritionsområdet och sätta nya rön 
om mat och hälsa i ett sammanhang 
lanserar SNF Swedish Nutrition Foun
dation med finansiering från forsk
ningsrådet Formas en ny kunskapspor
tal, nutritionsfakta.se, berättar Susanne 
Bryngelsson, vd för SNF. Vi vill också 
erbjuda ett forum för vetenskapligt 
baserad information och diskussion om 
aktuella nutritionsfrågor.

Portalen riktar sig främst till vidare
informatörer, som exempelvis dietister, 
lärare och personal i hälso, sjuk och 

tandvård, forskare inom 
angränsande områden 
och anställda vid före
tag som är verksamma 
inom livsmedels och 
nutritionsområdet. 
Som kunskapsplatt
form kommer por
talen också att rikta 
sig till journalister 
och beslutsfattare 
och i förlängningen 
även hälsoinriktade 
konsumenter.

Innehållet kommer främst att bestå 
av information från aktuell forskning 
i form av fördjupningsartiklar som 
belyser aktuellt kunskapsläge i specifika 
nutritionsfrågor, kommentarer till 
vetenskapliga studier, referat från 
vetenskapliga konferenser och publi
cerade rapporter, samt vetenskapligt 
baserade debattartiklar och krönikor 
som bidrag till en saklig diskussion om 
mat och hälsa. En viktig del av innehål
let utgörs av artiklar som tidigare varit 
publicerade i SNFs tidskrift Nordisk 
Nutrition. Den nya portalen kommer 
inte att publicera vetenskapliga origi
nalstudier.

SAKLIG OCH OBEROENDE
Susanne är noga med 
poängtera den nya portalens 
värdegrund.

– Vi ska diskutera bety
delsen av nya forskningsrön 
utifrån den samlade veten
skapen, som exempelvis de 
nya nordiska näringsrekom
mendationerna, rekom
mendationer från WHO 

och vetenskapliga rapporter från 
officiella organ, som exempelvis den 
europeiska livsmedelssäkerhetsmyndig
heten Efsa.

Susanne betonar också portalens 
partsneutrala förhållande till både 
kommersiella aktörer och olika forsk
ningsinriktningar.

För framtiden finns dock behovet 
av att hitta en långsiktig och oberoende 
finansiering, något som framkom vid 
en workshop som SNF ordnade i april 
med deltagare från både forskning, 
myndigheter och näringsliv.

– Vi hoppas att vi med den nya 
portalen kan erbjuda ett forum 
för dem som söker vetenskap
ligt grundad information och 
vill delta i en saklig debatt 
kring nutrition. För det 
kommer vi att aktivt försöka 

nå ut till målgrupperna 
och försäkra oss om att 
de som söker kunskap 
på nätet också hittar 
till nutritionsfakta.se, 
avslutar Susanne. 

Ny portal vill sprida 
fakta om nutrition

Många röster höjs i olika medier om hur och vad vi ska äta för att 
bli vackra, må bra och leva länge. Men vad är baserat på kunskap 
och vad är bara trender och hugskott? Med en ny internetportal om 
fakta kring mat och nutrition vill SNF försöka ge diskussionen en 
mer vetenskapligt baserad grund.

Av Lennart Wikström

Susanne 
Bryngelsson, 
vd för SNF
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I dag skördar vi spannmål när 
den biologiska processen med 
att fylla fröet eller kärnan är 
avslutad och den i princip är 

lagringsduglig, även om den ofta kan 
behöva hjälp med att torkas ytterli
gare innan lagring. Men vad är det 
som säger att just det stadiet i kärnans 
utveckling är det mest värdefulla ur 
näringssynpunkt?

Det har förekommit pilotförsök 
med att skörda havre tidigt för att 
ta vara på ett högre näringsinnehåll, 
bland annat av bioaktiva ämnen och 
vitaminer. Kärnan skulle då skördas 
med hjälp av ett reparbord och sedan 
frysas in, ungefär som det system som 
utvecklades för omogna gröna ärter 
av Findus tillsammans med dåvarande 
Frigoscandia.

TUSENÅRIG TRADITION
På samma sätt skulle man kunna göra 
med vete, och på så sätt få en produkt 
som kan ha högre näringstäthet än den 
traditionellt skördade mogna spann
målskärnan. Liknande processer har 
funnits i Mellanöstern med en mång
tusenårig tradition att skörda grönt 
vete och med hjälp av öppen eld eller 
rök torka kärnorna, så kallat freekeh. I 
södra Tyskland odlades en motsvarig
het där dinkelvete skördades grönt och 
varmröktes med bokved.

I båda fallen erhålls en spannmåls
produkt med tydlig röksmak.

Idag odlas så kallat freekeh i relativt 
stor utsträckning i Australien och även 
i USA. Den färdiga torkade produkten 
går att mala precis som vanlig spann
mål och göra olika produkter av, även 

om det inte går att baka bröd eller 
göra pasta av som av mjöl från moget 
vete, eftersom de glutenproteiner som 
behövs för att bilda struktur inte har 
hunnit bildas.

ANNORLUNDA NÄRINGSPROFIL
Eftersom inlagringen av stärkelse och 
gluten i kärnan inte hinner fullföljas 
blir näringsprofilen något annorlunda 
än i vanligt vete. Proteinhalten blir 
högre och med en högre andel glo
bulära proteiner. Fiberhalten är också 
högre eftersom kli utger en betydligt 
större andel, vitamin och mineral
innehållet blir också något högre av 
samma anledning.

Tillsammans med Lantmännen 
R&D genomförde Sara Bergström 
Nilsson på Hushållningssällskapet en 
förstudie och provodling av vete som 
skördades tidigt och rostades med öppen 
låga. Syftet var att undersöka om det 
gick att få fram en freekehliknande 
produkt baserad på svensk råvara, och 
även undersöka olika skördetidpunkter 
och behandlingar. Ett syfte var också att 
undersöka vilken typ av vete som lämpar 
sig bäst under svenska förhållanden. I 
Australien och USA använder man ofta 
durumvete, och den tyska grünkern är 
baserad på dinkel.

Eftersom vetet skördas tidigare fanns 
också möjligheten att få in ytterligare 
en höstsådd gröda i växtföljden.

MARKNAD KRÄVS
Hanteringen vid skörd skiljer sig från 
vanlig spannmålsodling där grödan 
skördas och tröskas samtidigt. Vid 
skörd av freekeh klipps axen av och 

bränns eller rostas, varefter de tröskas.
– Vi testade en säsong, berättar Sara, 

men sedan har vi inte kommit vidare. 
Det återstår en hel del att göra innan vi 
kan få igång någon odling och hante
ring i större skala i Sverige.

En ökande efterfrågan från svenskar 
med sina rötter i Mellanöstern och 
kanske även från kockar och andra 
som vill testa nya smaker och spann
målsprodukter skulle kunna väcka liv i 
projektet igen. 

Tabell. Jämförelse av näringsinnehåll i Freekeh 
och vanligt fullkornsmjöl av vete.

Freekeh Fullkornsmjöl

Energi, kcal 350 330

Protein, procent ≤12,6 10,0

Kostfiber, procent 16,5 11,3

Vitamin B1 (mg) 0,35 0,4

Vitamin B2 (mg) 0,22 0,13

Kalcium (mg) 53 35

Järn (mg) ≤4,5 5

Kalium (mg) ≤440 380

Magnesium (mg) ≤110 130

Vetekorn med  
doft av rök
Spannmål som skördas tidigare och ges smak 
från rök anknyter till en lång tradition från 
bland annat Mellanöstern. Försök med en 
svensk råvara skulle kunna öppna för nya 
produkter

Av Lennart Wikström

I försöken med tidig skörd av vete för 
att användas till freekeh användes en 
gammal självbindare.  
Foto: Sara Bergström Nilsson

Färdig flammad freekeh.  
Foto: Sara Bergström Nilsson
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Skolmat är inte skolmat längre. Borta är färdig
skalade potatisar som studsar bättre än en 
tennisboll, lapskojsen på pulvermos och den 
konstgjort rökta laxen. Idag är svensk skolmat 
klart bäst i världen och skolorna har upptäckt 
att skolmat faktiskt är ett sätt att locka elever.

Av Lennart Wikström

I dag lämnar kockar den tradi
tionella krogvärlden för att få 
bättre arbetstider och en bättre 
arbetsmiljö i skolrestaurangen. 

Vad är då naturligare än att anordna 
ett svenskt mästerskap i skolmat, precis 
som för krogmaten?

Skolmatsgastro är en tävling som 
anordnas av Kungsörnen för att lyfta 
fram skolkockarnas arbete och verka för 
en bra matkultur i skolan. I årets tävling 
som avgjordes i slutet av april var det tre 
lag som deltog i finalen, Team Gränby 
från Uppsala, Team Åbys mumsliga från 
Klippan och Team Brunnsboskolan från 
Hisingsbacka i Göteborg.

TRE RÄTTER PÅ HEMMAPLAN
Tävlingen var upplagd så att lagen får 
tillaga tre maträtter: En soppa, en vege

tarisk rätt och en varmrätt som max fått 
kosta 12 kronor per rätt i snitt. Maten 
har sedan serverats som ordinarie skol
lunch för skolans elever, juryn och ett 
gästbord på plats i skolans matsal. För
utom pris och näringskalkyl på rätterna 
har lagen även motiverat hur de arbetar 
med hållbarhet i skol restaurangen.

Tidigare har lagen fått tävla vid ett 
tillfälle på en plats, medan juryn i år 
åkte ut och bedömde lagen på deras 
hemmaplan.

– Det har gjort att eleverna blivit 
mer involverade och tävlingen har fått 
mer uppmärksamhet i lokala medier, 
berättar Kajsa Hedbrant, på Lantmän
nen Cerealia Food Service och pro
jektledare för SkolmatsGastro 2016. 
Rätterna har också fått tillagas som 
ordinarie lunch till skolans elever, vilket 
gjort det till ett verkligt skolmatsSM.

MUMSLIGAN VANN
Vinnaren korades vid en prisutdel
ning på Lantmännens huvudkontor i 
S tockholm och blev Team Åbys mums
liga från Klippan. Deras tävlingsrätter 
var en matkornspanna med köttbullar 
och örtkräm som varmrätt, gibanica på 
filodeg med fetaost, orientalisk linsröra 
och yoghurtsås som vegetarisk rätt 
och som soppa en mustig tomatsoppa 
med cellentani, dinkelfoccacia med 
pumpasmör och syrlig kikärtsröra. Som 
sagt, oändligt avlägset min barndoms 
skolmat.

– Det känns fantastiskt roligt, sade 
Sabina Tucic, mumsligans lagledare. 
Tävlingen inspirerar inte bara oss som 
arbetar som kockar, utan även eleverna, 
som får upp ögonen för skolmatens 
betydelse. Det här hjälper oss också i 
vår dagliga kontakt med eleverna där vi 
försöker förmedla kunskap kring hur 
viktigt det är med bra kost.

KONCEPT I KLIPPAN
Lill Spenninge, måltidschef i Klippans 
kommun berättar också att kommu
nen nu satsar på ett helt koncept kring 
skolans måltider med nya lokaler och 
en ambition att med den goda maten 
nå ut i hela skolan och lyfta betydelsen 
av att äta hälsosamt och hållbart.

Juryn har bestått av fem experter med 
den välrenommerade kocken Kurt Weid 
som ordförande.

– Det har varit en fröjd för alla 
sinnen att resa runt på finaldagarna och 
få se skolkockarna arbeta tillsammans i 
sin hemmamiljö, säger Kurt. Återigen 
ser vi att det finns fantastiskt duktiga 
skolkockar runt om i landet som genom 
sitt arbete höjer kvaliteten och statusen 
på skolmaten.

Det vinnande laget erhöll ett utbild
ningsstipendium som består av en resa 
till Inselspital i Schweiz’ huvudstad Bern. 
Där kommer de att få en inblick i hur 
ett av Europas mest moderna storkök 
fungerar. 

Gastronomi på hög 
nivå i SkolmatsGastro

– Tävlingen inspirerar inte bara oss som arbetar som kockar, utan även eleverna, som får upp 
ögonen för skolmatens betydelse, säger Viorica Iurascu, Sabina Tucic och Ingrid Laaksonen 
från Åbys Mumsliga från Klippan, årets vinnare av SkolmatsGastro, här med gibanica på 
f lodeg med fetaost, orientalisk linsröra och yoghurtsås.
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Nytt från Lantmännens Forskningsstiftelse

Skriv mig en hamburgare!
 Möjligheten att använda 
skrivarteknik för att bygga tredi
mensionella strukturer begrän
sar sig inte bara till föremål i 
plast eller metallpulver. Även 
livsmedlens grundbeståndsdelar 
kolhydrater, fett och protein går 
att hantera med tekniken, något 
som öppnar helt nya möjligheter 
för att skräddarsy livsmedel och 
måltider.

I korthet går tekniken ut 
på att från en tredimensionell 
digital modell dela upp denna i 
tunna skikt som sedan läggs ut 
i lager för lager. Lagren smälts 
samman med hjälp av värme, 
laser eller kemisk reagent eller 
bindemedel. För att tekniken 
ska fungera måste ”bläcket” vara 

flytande eller i pulverform.
De första försöken med 

att skriva ut mat gjordes för 
mindre än tio år sedan, och 
sedan dess har en rad tillämp
ningar tagits fram. De enklaste 
påminner om vanliga utskrifter 
och kan vara exempelvis unika 
tårtdekorationer i choklad. 
Lite mer avancerat är att 
bygga strukturer ett homogent 
material.

Ett särskilt intressant område 
är att bygga livsmedel med 
textur som de normalt inte före
kommer i, och som kan göra 
dem enklare att äta för personer 
med någon form av tugg eller 
sväljstörning. En annan till
lämpning är att skapa struktu

rer med håligheter som sedan 
kan fyllas med ett avvikande 
material, exempelvis dekorativ 
fyllning eller en ”måltidsmunk” 
med en brödliknande struktur 
som omger en flytande eller fast 
fyllning. Ett annat område som 
är av mer estetisk karaktär är 
avancerade former av pasta.

Bättre tarmhälsa med ökad  
smörsyrabildning
 Det är ett vetenskapligt 
faktum att ett högt intag av fett 
och raffinerade kolhydrater i 
kombination med lågt intag av 
fibrer är kopplat till en rad olika 
folksjukdomar som ulcerös 
kolit, tjocktarmscancer, hjärt 
kärlsjukdom och diabetes typ 
2. Den begränsande faktorn 
är intaget av kostfibrer. När 
kostfibrer bryts ned i tjock
tarmen bildas kortkedjiga 
fettsyror, framförallt smörsyra, 
som har en rad sjukdomsföre
byggande effekter, både lokalt i 
tarmen, i blodkärl och i ämnes
omsättningen.

I projektet ButCoIns, som 
på svenska står för Koncept 
för förbättrad tarmhälsa och 
insulinkänslighet genom ökad 
produktion av smörsyra, har 
forskare vid Århus universitet 

i Danmark och University of 
California Davis under ledning 
av professor Knud Erik Bach 
Knudsen undersökt effekter 
av prebiotika och probiotika 
på både försöksdjur i form av 
grisar och personer med meta
bolt syndrom.

De effekter som studerats är 
hur arabinoxylaner, kostfiber i 
framförallt råg men även vete, 
och resistent stärkelse påverkar 
tarmhälsa, insulin och blod
sockersvar. Grisarna har fått 
dels en kost med hög andel resi
stent stärkelse, dels hög andel 
arabinoxylaner. Kontrollen var 
en fettrik och fiberfattig väster
ländsk diet. Försökspersonerna 
fick en diet med en kombina
tion med hög andel arabinoxy
laner och resistent stärkelse med 
den västerländska dieten som 

kontroll. Fiberinnehållet i den 
västerländska dieten var sju 
procent, medan försöksdieten 
innehöll 19 procent.

I labstudier har smörsyra 
visat sig minska tarmens 
genomsläpplighet, effekter 
som också kunnat kopplas till 
specifika smörsyrabildande 
tarmbakterier när de fått bryta 
ner olika typer av kolhydrater. 
Genom att kombinera tillsats 
av de probiotiska bakterierna 
tillsammans med vetekli och 
arabinoxylan förstärktes den 
barriärstärkande effekten.

I försöken på grisar var det 
dieten med arabinoxyler som 
gav den högsta produktionen 
av smörsyra och den fick också 
tydlig effekt på insulininsönd
ring i blodet.

Den kliniska studien på 

människor gav förutom föränd
ringar i tarmflora och frigjorda 
fettsyror inga signifikanta 
förändringar i blodfetter, insu
linresistens, inflammatoriska 
markörer eller blodtryck. Avsak
naden av resultat förklaras med 
en alltför kort försöksperiod.

Projektet visar att tillförsel av 
både probiotiska tarmbakterier 
och kostfibrer ger en ökad pro
duktion av kortkedjiga fettsy
ror, men att det är svårt att vid 
sidan av förbättrad tarmhälsa 
koppla detta till förväntade 
metaboliska hälsoeffekter.

Sök medel 
hos Lant
männens 
Forsknings
stiftelse
 Nästa utlysning för att 
söka medel från Lant
männens Forskningsstif
telse är i september i år. Gå 
in på stiftelsens hemsida på 
www.lantmannen.com och 
klicka dig fram till Forsk
ning och innovation och 
Forskningsstiftelsen.

En fberrik diet med hög andel resistent 
stärkelse och spannmålsfber stimulerar 
tarmfloran och ger ökad bildning av 
kortkedjiga fettsyror.

Intrikat formad blomma i socker 
utskriven med 3D-skrivare.
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Bönor nyttigare 
än choklad på 
smörgåsen
 Nyttigare, godare och bättre för 
miljön – det är några av argumenten för 
en bönbaserad påläggspasta som tagits 
fram av studenter vid LTH i Lund. Idén 
till pastan fick de inom ramen för ett 
slutprojekt i en kurs vid Institutionen för 
livsmedelsteknik. Uppgiften var att skapa 
spännande och nyttiga livsmedelsinnova
tioner av bönor.

– Vi har flera produkter på markna
den idag som innehåller bönor och vi 
tror att vi skulle kunna erbjuda många 
fler. Det är en fin livsmedels
råvara som vi kan odla i 
Sverige och som är både 
nyttig och god, säger Emma 
Nordell på Lantmännens 
R&D och som handledde 
studenterna.

Studenterna arbetade 
i tre månader under led
ning av lektor Federico 
Gómez på Institutionen för 
livsmedels teknik. Resultatet 

blev en bredbar fiberrik bönpasta med 
11 procent socker, vilket kan jäm föras 
med traditionella chokladpålägg som 
brukar innehålla omkring 50 procent 
socker. Förutom som smörgåspålägg kan 
den även fungera på pannkakor, som 
topping på muffins eller liknande.

– Vi har gett det bredbara pålägget en 
smak av kakao, kaffe och vanilj. Den är 
klart hälsosammare än vanligt bredbart 
chokladpålägg och vi tror att Le Cobean 
skulle kunna bli riktigt framgångsrik på 

marknaden, säger Emelie 
Olsson, som ligger 
bakom pastan,  
tillsammans med  
M aría Elena Vicente 
Damas, Revekka 
Papaioannou, Monisha 
Pradeep, Katarina 
Birtle, Gayatri Rajas
hekhar Dhulappana
var, Ferawati Ferawati 

och Charles Keronika.

Mindre  
effektiv 
tarmflora 
hos personer 
med IBS
 I en studie fick friska personer 
och personer med IBS äta laktulo s, 
en variant av laktos som hos 
personer som normalt kan bryta 
ned laktos bryts ned av tarmens 
bakterier. Vid nedbrytningen bildas 
kortkedjiga fettsyror, som även kan 
mätas i blodet.

Halten kortkedjiga fettsyror var 
90 minuter efter intag signifikant 
högre hos friska personer än hos 
personer med IBS. Det tyder på att 
personer med IBS har en försämrad 
förmåga att med hjälp av tarmflo
ran bryta ned fibrer i tjocktarmen. 
Forskarna som gjort studien föreslår 
därför att nya behandlingsmetoder 
utvecklas som kan förbättra IBS
patienters förmåga att fermentera 
kostfibrer.
(Källa: Undseth et al. Low serum levels of 

short-chain fatty acids after lactulose inges-

tion may indicate impaired colonic fermenta-

tion in patients with irritable bowel syndrome. 

Doi.org/10.2147/CEG.S94084)

Många klimatsmarta proteinprojekt
 Vinnovas utlysning om klimatsmarta 
proteiner som vi skrev om i förra numret 
av Tidskriften C har gett 15 intressanta 
projekt med allt från odlade muskelceller 
till ädelosttofu. De projekt som ska prov
smakas i Grythyttan i november är:
• Livsmedelsbas av svenskodlad lupin
• Ärttempe – svampfermenterad produkt 

baserad på gula ärtor.
• Ädelosttofu baserad på svenskodlade 

åkerbönor och sojabönor.
• Mellanmål gjort på bondbönor.

• Vegetarisk biff gjort på gråärt.
• Vegetarisk grillprodukt baserad på  

protein från biprodukter tillsammans 
med fiberrika råvaror.

• Vegansk skyr (fermenterad högproteinfil) 
från raps.

• Produkt baserad på protein från m jölmask.
• Proteinpulver från mjölmask.
• Formbar färs baserad på syrsor och  

mjölmask.
• Klimatsmart svampprotein från det 

svenska jordbruket.

• Proteinrik biomassa med proteiner från 
jäst, fisk och alger.

• Påläggs och måltidsprodukter baserade 
på musslor.

• Sportnutritionsprodukt baserad på  
musselråvara.

• Muskelceller odlade på en struktur från 
havreprotein.

Mer information om projekten finns på 
www.vinnova.se, sök på ”klimatsmart 
protein”


