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»Spannmål är livsnödvändigt bränsle för hjärnan. Men
det är också något fundamentalt med bröd och doften
av det. Professor CHARLOTTE ERLANSON-ALBERTSSON om mat som stärker vår hälsa.
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here and back again, så beskriver hobbiten Bilbo sin
långa resa i en bok som säkert många med mig läst
och älskat. En härligt lakonisk beskrivning av ett
stort äventyr. Orden poppar upp i mitt huvud när

jag skriver om dagens mattrender, om hur vi längtar efter
svenskt, närodlat och ursprungligt. Hur vi njuter av att stå
med fötterna i fädernejorden och äta barndomens, eller
kanske till och med våra föräldrars barndoms mat.

Annat var det för sådär 30–40 år sen. Då ville vi bort, ut i
världen. Det svenska tyckte vi mest var trist – brödet var sött,
rätterna stabbiga och kryddningen mesig. Vi vurmade för det
franska, det italienska, det kinesiska, det thailändska, det
libanesiska. Alla de främmande och annorlunda köken
provade vi på.

Nu har vi liksom gått varvet runt – vi är ”back again”. Men jag
tror med andra ögon. Nu kommer vi utifrån och in, ser det
svenska i världsperspektiv. Det är ett alternativ bland andra
och det är alltid roligare att välja själv, eller hur?

Förhoppningsvis har vi lärt oss en del på vägen. Till exem-
pel hur man värnar om sin egen mat i andra delar av världen,
hur man är stolt över sitt kök och sina råvaror och arbetar för
att de alltid ska vara på topp. Vårt svenska matsjälvförtroende
har inte varit på topp. Men nu kan det bli, det är dags att job-
ba framåt på att utveckla vår egen mat, istället för att sucka
avundsjukt över andras.

Och det handlar inte bara om smaker och traditioner, det ger
extra råg i ryggen att forskningen visar att vår nordiska mat
är lika bra för hjärthälsan som till exempel den prisade
medelhavsmaten. Vi anpassar oss till och mår bra av den mat
vi lever med genom generationerna. Naturen är smart. 
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Det är dags att
jobba framåt
på att utveckla
vår egen mat,
istället för att
sucka
avundsjukt
över andras.

’’
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Världens vetenskap bakom kostråd
Det är många som har åsikter
om vad som är det bästa för
hälsan att äta.

Sveriges officiella kostråd
formuleras av Livsmedelsver-
ket. Där tycker man ibland att
det förekommer missupfatt-
ningar om vad råden innebär.
Nyligen presenterade man
därför några klargörande på
sin hemsida. 

Man slog bland annat fast
att Livsmedelsverkets råd
grundar sig på den samlade
vetenskapliga forskningen i
världen. All den samlade
vetenskapen värderas, för att
kunna ge så välgrundade råd
som möjligt till den friska be-

folkningen. Till det kommer
råd som riktas till specifika
grupper, som gravida eller
småbarn.

Eniga forskare
Enigheten världen över är stor
bland forskare inom nutritions-
området om synen på vad som
är bra matvanor. När Norge
uppdaterade sina kost-råd i
våras kom de fram till samma
slutsatser som livsme-delsver-
ket.  Det gäller även USA där
man uppdaterade kostråden
2010.

2012 kommer de första re-
sultaten från Livsmedelsver-
kets stora undersökning av

svenskarnas matvanor. Då
kommer också de nya nordiska
näringsrekommendationerna.
De handlar om hur mycket
mineraler, vitaminer och an-
dra näringsämnen som män-
niskor behöver få i sig och byg-
ger på en genomgång av den
aktuella vetenskapen. Utifrån
detta ser Livsmedelsverket
över sina kostråd och komplet-
terar med flera om det behövs.
Ett sådant område kan handla

om hur mycket kött som är
hälsosamt att äta.

Den kost som Livsmedelsver-
ket rekommenderar går inte in
för att vara särskilt fettsnål.
Ungefär en tredjedel av en-
ergiintaget, 25-35 procent, be-
höver komma från fett, 10-20
procent från protein och 50-
60 procent från kolhydrater.
Det är ungefär samma propor-
tioner som så kallad medel-
havsmat.

Flytande mar-
garin eller olja
Genom att byta
ut mättat fett
mot fleromättat,
främst omega-
3-fett, minskar
risken för hjärt-
och kärlsjukdom.
Ett enkelt sätt
att få i sig
omega-3 är att
välja rapsolja
och mjuka eller
flytande fetter
som innehåller
rapsolja.

Välj fullkorn
Bröd, gryn, pasta
och ris med mycket
fullkorn är rika på
vitaminer och mine-
raler. Fullkorn kan
minska risken för
hjärt- och kärlsjuk-
dom och diabetes
och kan även göra
det lättare att hålla
vikten.

Håll igen på läsk,
godis och chips
Vi rör oss allt min-
dre och gör av med
mindre energi. De
flesta av oss har
inte plats för söta
och feta livsmedel,
framför allt till
vardags. Särskilt
bör man se upp
med läsk och andra
söta drycker, efter-
som det är lätt att
dricka stora
mängder utan att
mättnadskänslan
sätter stopp.

Ät fisk ofta
Fisk två till tre
gånger i veckan ger
en stor del av det
D-vitamin, jod,
selen och nyttiga
fetter vi behöver.

Mycket frukt
och grönt
500 gram frukt
och grönsaker
per dag minskar
risken för hjärt-
och kärlsjukdo-
mar, övervikt
och vissa can-
cerformer.
Mängden
motsvarar tre
frukter och två
rejäla nävar
grönsaker.

Nyckelhålsmärkt
Nyckelhålsmärkt
mat innehåller mer
fibrer och fullkorn,
mindre eller nytti-
gare fett och min-
dre socker och salt
än andra livsmedel
av samma typ.

Mindre salt
För mycket salt kan
orsaka högt blod-
tryck. I Sverige äter
vi dubbelt så my-
cket salt som vi
borde. Rekommen-
dationen är ungefär
en tesked om
dagen. En stor del
av det salt vi äter
finns i färdigmat,
bröd, charkvaror och
ost. Var sparsam
med salt i matlag-
ningen och undvik
att salta extra. Vi
behöver jod så an-
vänd jodberikat salt.

Svenska folket äter idag ungefär så mycket
fett och kolhydrater som livsmedelsverket
rekommenderar, men fel sort: för lite fler-
omättat fett och för mycket mättat. Vi äter
för mycket socker och för lite fullkorn. 

Ät så här

Enigheten världen över är stor bland
forskare inom nutritionsområdet om
synen på vad som är bra matvanor. ’’
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ag måste tro på slumpen, säger
Charlotte med ett leende som
hörs i telefonen. Det ena har
lett till det andra i mitt
yrkesliv. Jag trivs med att job-
ba brett och med överblick
över hela kedjan, det passar
min personlighet. Redan mitt
doktorandprojekt var sådant.
Det handlade om produk-
tutveckling av spannmåls-
tempe, ett vegetariskt
livsmedel med bra hälsoprofil.

Charlotte undersökte bland
annat tillgängligheten av olika
näringsämnen i tempe och dis-
puterade i juni 2008 i Livsme-
delsvetenskap vid Chalmers.
I samma veva deltog hon till-
sammans med ett par kollegor
i Venture Cup, en tävling för
nya affärsidéer. De ställde upp
med en metod för att bilda 
D-vitamin i bland annat bröd.

De vann inte, men FHCC
fick ögonen på Charlotte och

hon erbjöds VD-jobbet.
– Det är klart att jag fick

fundera en stund, säger hon,
men jag vågade språnget och
det är jag glad för. Mitt jobb
idag är viktigt, fantastiskt
roligt och passar mig och min
bakgrund perfekt.

FHCC ett steg på vägen
Syftet med FHCC är att under-
lätta för goda idéer inom mat-
och hälsaområdet att kommer-
sialiseras. 

– Det är inte alltid så enkelt
att omsätta en idé eller ett
forskningsresultat i kommer-
siella produkter, säger Char-
lotte. Det kan se klockrent ut
på papperet, men ändå finnas
många hinder på vägen. Hur
ska man skala upp produktio-
nen? Hur hittar man mark-
naden? Vad vill konsumenter-
na ha? Var hittar man de ekono-
miska förutsättningarna. Där-

Deras yrkesliv startade med en doktors-
avhandling med stöd från Lantmännen. 
C berättar vad som hände sen.  

Charlotte Eklund Jonsson, 46, förlorade jobbet efter 13 år som
tandsköterska. Hon började studera, steg in i forskningsvärlden,
doktorerade och tog sedan ett halvt steg ut ur den akademiska
världen igen. Men bara ett halvt. Sen 2008 är hon VD för Food
& Health Concept Center (FHCC) i Västra Götaland - en
plattform mellan forskning och livsmedelsindustri. 

FORSKNING  t
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för behövs ett mellansteg som
FHCC.

Det handlar om att bygga
broar. Livsmedelsföretag,
forskningsaktörer och entre-
prenörer måste hitta varandra.
FHCC förmedlar kontakter,
leder projekt och koordinerar.
Ibland driver man projekten,
ibland stöttar man. Det kan
handla om insatser kring
marknadsföring såväl som re-
na forskningsprojekt som be-
höver utvecklas affärsmässigt. 

– Arbetstimmar, expertkun-
skaper och viss finansiering är
i grova drag vad vi kan bidra
med, säger Charlotte Eklund
Jonsson.

– Jag brukar säga att vi nyt-
tiggör forskning - både direkt
genom att underlätta för kom-
mersialisering av forsknings-
idéer – men också indirekt
genom att vi kan lotsa in entre-
prenörer och industri till rätt
forskare för att verifiera och
utveckla sin produkt.

Från getmjölk till kolesterol
Här är några exempel på pro-
jekten FHCC deltar i:

I Vänern fiskas siklöja, men
man kan bara tillvarata rom-
men. FHCC arbetar tillsam-
mans med åtta fiskare vid

Spikens fiskeläge, med att
försöka hitta produktutveck-
lingsidéer för att erbjuda
marknaden högkvalitativa
mervärdesprodukter av siklö-
ja. Projektet ska vara med och
bidra till en hållbar utveckling
av Vänerfisket.

– Siklöja är ju en laxfisk
med bra näringsinnehåll, säger
Charlotte. Den måste komma
till användning.

Ett annat projekt utreder
potentialen för musselodling
att växa som bransch och en
litteraturstudie om getmjölk
ska sammanställa det som
finns forskat och skrivet om
getmjölk och hälsa. 

Viasolde AB är numera ett
bolag som står på egna ben,
FHCC har deltagit från idé via
produktutveckling fram till
bildandet av bolaget och första
kundkontakt. Viasolde arbetar
med en teknik som möjliggör

Det är inte alltid så enkelt att omsätta
en idé eller ett forskningsresultat i
kommersiella produkter. Det kan se
klockrent ut på papperet, men ändå
finnas många hinder på vägen. 

naturligt höga halter av D-vit-
amin i olika livsmedel. Före-
tagsidén har sitt ursprung från
forskning på Chalmers.

Nyligen startade ett projekt
som planerar att utveckla ett
functional food med inrikt-
ning på hjärthälsa med hjälp
av en speciell LDL-kolesterol-
sänkande substans.

Hälsosam mat i Västsverige
När C fångar Charlotte är hon
på väg till ett möte med Skara
Hushållningssällskap och
Götene kommun. 

Man ska diskutera möj-
ligheterna att få in mer lokal-
producerad mat i de offentliga
köken. För Charlottes del
handlar det om möjligheten
att bidra till att höja matk-
valiteten i skolor och på äl-
dreboenden.

– Allt vi gör inom FHCC re-
laterar till hälsosam mat, förk-

larar hon. Det geografiska om-
råde vi arbetar inom är
primärt Västsverige.  Vi har två
systerbolag: Lokalproducerat i
Väst och Agroväst. Tillsam-
mans arbetar vi för att utveck-
la livsmedelsproduktionen i
Västsverige och göra den syn-
ligare. Här finns nästan lika
stor livsmedelsproduktion
som i Skåne, men mer frag-
menterad, med mindre en-
heter. De olika aktörerna be-
höver få koll på varandra. 

– Vi ligger väldigt rätt i
tiden, sammanfattar Charlotte.

– Man har fått upp ögonen
för att livsmedel är en bety-
dande bransch för Sverige, och
vi får jobba med att utveckla
och förbättra vår bit. En härlig
uppgift att ta tag i.
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FHCC är ett helägt dotterbolag till Livsmedel i Väst
(LiV), en ideell förening som bildades 1998 efter ett
gemensamt initiativ från företrädare inom industri, ut-
bildning, forskning, olika branschorganisationer och
samhället. Syftet är att stärka livsmedelsnäringen i
Västsverige genom att bilda nätverk, öka samverkan
och ge näringen en profil. Förutom FHCC finns ytterli-
gare två helägda dotterbolag i LiV-koncernen: Lokal-
produerat i Väst AB och Agroväst AB. Lokalproducerat

i Väst verkar med att främja handel med lokalproduc-
erat i Västra Götaland. Agroväst har som uppdrag att
främja utvecklingen inom lantbruksanknutna näringar
och livsmedelsindustri genom rekrytering, kompeten-
sutveckling och entreprenörskap. Tillsammans med
moderbolaget LiV utgör de tre dotterbolagen en god
grund för Västra Götalands livsmedelsnäring. Huvud-
finansiär till FHCC:s verksamhet är Västra Götaland-
sregionen.
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’’Modet och
musklerna gör
Lantmännen till
en viktig aktör
i det innovativa
Sverige.

I mer än 20 år har Idétidskriften C berättat om forskningen inom
Lantmännen. Så det är med extra stor glädje vi nu kan förmedla
nyheten att Lantmännen får det svenska Livsmedelspriset 2011.
Motiveringen är den öppna attityden till innovationer och modet att
satsa på nya idéer, till stor del resultat av just den forskning
tidskriften berättar om.                                                               A V  M A U D  L I N D B L Å

Vi saxar ut motiveringen från Livsmedels-
föreningen: 
”Lantmännen är modiga! De har en öppen
attityd till innovationer och modet att sat-
sa på nya idéer från forskare, studenter
och andra kreativa människor. De erbju-
der också tidig finansiering till unga entre-
prenörer och utvecklingsföretag, vilket of-
ta är en förutsättning för att få idéer att
flyga hela vägen till affär. Resultatet visar
sig genom ständiga förbättringar av pro-
dukter som redan finns på marknaden,
genom banbrytande innovationer och
genom stora varumärkesförflyttningar till
nya områden. Modet och musklerna gör
Lantmännen till en viktig aktör i det inno-
vativa Sverige”

– Våra innovativa framgångar är ett re-
sultat av många års arbete som ett långsik-
tigt företag med starkt stöd från våra
ägare, Sveriges lantbrukare. Dagens kon-
sumenter, omvärldens förändringar och
vårt löfte – att ta ansvar från jord till bord
– driver oss att ta fram nya lösningar och
förbättra våra kunderbjudanden, produk-
ter och koncept.

GRATTIS 
LANTMÄNNEN

FORSKNING
BAKOM PRIS

Per Strömberg, vd och koncercef för Lanmän-
nen, tog emot Livsmedelspriset 2011.
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STRATEGISKA 
FORSKNINGSOMRÅDEN
INOM LANTMÄNNEN
Bioaktiva komponenter i spannmål.
I spannmål finns flera bioaktiva kompo-
nenter som har ett högt värde till 
exempel antioxidanter, lignaner och
nyttiga fibrer. Forskarna söker ständigt
bättre processer för vidareförädling 
av dessa komponenter och för att öka
biotillgängligheten.

Hållbara och innovativa 
förpackningar. 
Det pågår flera forsknings- och utveck-
lingsprojekt tillsammans med 
externa parter för att omvandla spann-
målsråvaror till nya och bättre förpack-
ningar.

Produkternas teknologiska 
och sensoriska egenskaper. 
Produkterna kan bli godare, mer håll-
bara och nyttigare. Ämnen för forsk-
ning är bland annat lagringsstabilitet,
stabilisering av smakegenskaper och
råvaror med nya möjligheter.

Förädling av sidoprodukter 
från produktionen. 
Från kvarnar och andra processer
kommer material som man ständigt 
arbetar med att förbättra och förädla.
Genom nya processer och metoder
kan man hitta nya råvaror för livsmedel
och biomaterial.

Hållbar växtodling 
och animalieproduktion. 
Lantmännen har under de senaste
åren finansierat flera forskningsprojekt
inom området hållbar växtodling och
animalieproduktion med syfte att
minska användningen av energi, växt-
näring och bekämpningsmedel och
samtidigt öka grödans och odlingens
kvalitet.

I C nr 4, som kommer ut i december, berättar vi
mer om den framgångsrika forskningen inom
Lantmännen och de resultat som uppnåtts.

Livsmedelsföreningen har varje år sedan
1964 delat ut Livsmedelspriset till personer, or-
ganisationer eller företag som på ett in-
spirerande och innovativt sätt tagit initiativ till
eller utvecklat förutsättningar för att öka
livsmedelsnäringens konkurrenskraft och
utveckling. 

 FORSKNING
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– Forskning och utveckling är av avgö-
rande betydelse för Lantmännens utveck-
ling och lönsamhet, säger Per Strömberg,
vd och koncernchef i Lantmännen. 
Lantmännen satsar 300 miljoner kronor på
forskning och utveckling varje år.  Stora
satsningar görs bland annat på utveckling
av spannmålssorter, livsmedelsprodukter,
foder, växtodling och biologiskt växtskydd.

Lantmännen har en framskjuten posi-
tion inom livsmedelsforsk-ning för bättre
hälsa, inom utveckling av växtodling och
inom biobaserade energiprodukter.
Genom forskningsstiftelser och andra sat-
sningar är Lantmännen med och stödjer
ny forskning och utveckling längs hela
kedjan från jord till bord.

Just nu deltar Lantmännen i runt 40
forskningsprojekt inom livsmedel, lant-
bruk och energi tillsammans med univer-
sitet, institut och leverantörer. Under 25 år
har man deltagit i mer än 500 forskning-
sprojekt och studier. 

Samarbete bakom framgång
Samarbete är nyckeln till några av de bästa
innovationerna. Det handlar exempelvis
om produkter med ett dokumenterat lågt
glykemiskt index (GI), fiberprodukter
med specifika hälsoegenskaper, bröd som
håller sig färskt längre hemma hos kon-
sumenten, nya smakliga fullkornsproduk-
ter, exempelvis fullkornspasta, och funk-
tionella livsmedel som bygger på den
nordiska kosten och forskningen inom 
AS-faktor.

Genom många års forskningssamar-
beten har Cedomon och Cerall utvecklats.
Det är biologiskt behandlade utsäden,
godkända för ekologisk odling av EU och
Krav. 

Precisionsodling är ett annat framgångs-
rikt forskningsområde, där syftet är att
minska användningen av energi, växt-
näring och bekämpningsmedel och sam-
tidigt öka grödans kvalitet.
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A V V I C T O R I A  M Y R É N

– Spannmål innehåller glukos som är det
hjärnan behöver, det är bränslemolekylen
nummer ett. Glukosen bygger de
molekyler som finns i hjärnan och ger den
samtidigt bränsle, förklarar Charlotte Er-
lanson-Albertsson. 

Till vardags forskar hon kring aptitreg-
lering och brottas med frågor om vilka
mekanismer som styr oss och varför den
”goda” mat vi har i dag lätt leder till att vi
äter för mycket, blir feta, och i förlängnin-
gen också får olika problem kopplade till
övervikt och ohälsa. Hon har varit med
länge och sett olika dieter komma och gå,
och också sett hur brödet har ifrågasatts,
exempelvis i stenålderskosten och Atkins-
dieten. Men i Kokbok för hjärnan konstat-
erar hon samtidigt att det har hänt mycket
sedan stenåldern och att vi har anpassat
oss till en nordisk föda där säden: råg,
havre, vete och korn är viktiga bestånds-
delar.

Vi behöver hela kornet
– Vi behöver hela innehållet i sädeskornet,
bröd där alla ingredienser som vi ska äta
finns med. Vi ska inte ta bort brödet, men
inte heller se det som en stapelvara, utan

HÖRNSTENA R
RÅG

VETE

som ett komplement till en kost där vi äter
mindre fett, salt och socker och mer grön-
saker, frukt och bär, säger hon och fortsätter: 

– Vi behöver inte så mycket
kalorier som tidigare, för vi
har inte lika ansträngande
kroppsarbete i dag som vi
hade förr. Men jag tycker att
det är roligare att berätta vad
man ska äta och varför, i stäl-
let för att komma med en mas-
sa förbud.

Charlotte Erlanson-Alberts-
son säger att säd kompletterar
vårt behov av bär, frukt och
grönsaker, eftersom de in-
nehåller andra antioxidanter.
Men de flesta antioxidanter i säd är olösliga
och finns bundna i cellväggen vilket innebär
att de inte kommer med i det finmalda
mjölet. Det är alltså det grovmalda mjölet vi
ska äta, vilket också ger mer tuggmotstånd!
Hon betonar att vete, havre och råg är hörn-
stenar i vår kost. I sin ursprungliga form in-
nehåller de förutom antioxidanter, även vit-
aminer och fibrer.

Råg och havre favoriter
Havre och råg, är de sädesslag som Char-
lotte Erlanson-Albertsson lyfter fram lite
extra. 

– Det finns bra antioxidanter i havre och
havre ger ett jämnare blocksocker efter-
som fibrer ger mättnadskänsla samtidigt
som havre är gynnsamt för att sänka koles-
terolvärdet.

Proteinkvaliteten i havre skiljer sig
dessutom från den i vetemjöl på ett sådant
sätt att den kan tålas av glutenintoleranta.

När det gäller råg innehåller säden ex-
tremt mycket fibrer, men även E-vitamin,

antioxidanter och fytoöstrogen, de senare
kan skydda mot exempelvis bröstcancer
och prostatacancer.

– Rågen ger ett lågt blodsocker och en
långvarig mättnadskänsla eftersom
spjälkningen av stärkelsen i övre tunntar-
men tar tid. Råg ger även en bättre tarm-
flora i tjocktarmen och sänker koles-
terolvärdet. Egentligen kompletterar
havre och råg varandra, konstaterar hon.

Doften väcker minnen
Bröd är starkt förknippat
med doft, och doften av
bröd med trivsel och något
som känns hemvant. 

– Det har både en fysiolo-
gisk och en psykologisk ef-
fekt. Det är viktigt med
dofter. De hjälper oss att ak-
tivera olika centra i hjärnan
så att vi minns, säger Char-
lotte Erlanson-Albertsson.

Själv älskar hon bröd.
– Jag bakar också gärna

själv, både avancerade sur-
bröd med två dagars jäsning och enklare.
Men jag är bekväm så nu blir det mest en-
klare bröd. Alla mina bröd är utan socker,
och innehåller varierade mängder av vete,
råg och havre. Men doft-en är viktigast!

Spannmål är livsnödvändigt bränsle för hjärnan. Men det är också
något fundamentalt med bröd och doften av det. Det säger Charlotte
Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid
Lunds Universitet som bland annat står bakom ”Kokbok för hjärnan”
och nu är aktuell med boken ”Maten som stärker din hälsa”.
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Det är roligare att
berätta vad man ska
äta och varför, i stället
för att komma med en
massa förbud.

’’
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A R I VÅR MAT
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APTITREGLERING:
Charlotte Erlanson-Albertssons forskning har lett fram till kunskapen om att aptiten för mat kan styras via 
signalämnen i kroppen. Nästa fråga blev då vad som styr dessa och hur vi lyssnar till kroppen. Länge har det funnits
en syn på att mat bara är energi – även bland forskare, det vill säga att en kalori är lika med en kalori oberoende av
källan. ”Men så är det ju inte alls”, säger Charlotte Erlanson-Albertsson, och fortsätter: ”Det fascinerar mig. Jag tror
att maten själv från början var signalerna till kroppen och då förstår man att det jag äter verkligen är viktigt.”

HAVRE

KORN
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VERKLIGHETEN

�  Genom bröd får vi i oss
många av de näringsämnen vi
behöver varje dag. Sädesslagen
råg, vete, havre och korn har
många nyttiga egenskaper:

Havre, korn och råg in-
nehåller så kallade lösliga fib-
rer, som kan sänka kolesterolet
i blodet. Forskare har kommit
fram till att ett ökat intag av
fullkornsprodukter tillsam-
mans med en i övrigt hälsosam
livsstil kan minska risken för
hjärt-kärlsjukdomar.

Fiber är bra för magen.
Fiberhalten i råg är hela 18
procent.

Äta bröd är bra för tänderna.
När man tuggar mycket avsön-
dras mycket saliv som har en
naturligt rengörande effekt på
tänderna.

VERKLIGHETEN

�  Om man äter för mycket
av nästan vad som helst och
inte rör på sig så kan man
bli tjock. Så är det med bröd
också. Men om man äter
lagom med bröd är det ett
bra sätt att minska eller be-
hålla sin vikt.

Bröd innehåller mycket
kolhydrater och fibrer och
lite fett. Fibrer och kolhy-
drater håller oss mätta
länge och motverkar
känslorna alla bantare fruk-
tar; tröttheten och sötsuget
som leder till småätande.

Vikten beror framför allt
på det totala intaget av
kalorier i förhållande till
hur mycket man rör på sig.
Det är bättre att ta en
promenad till jobbet än att
skippa frukostmackan.
Flera undersökningar visar
att en bra frukost är grun-
den för att hälsosamt mat-
intag resten av dagen. En
smörgås är också ett bra
sätt att hålla blodsockret i
schack mellan måltiderna.

VERKLIGHETEN

�  Många tror att man kan se
på brödets färg hur fiberrikt
det är. Mörkt bröd  = mycket fi-
brer, ljust bröd = lite fibrer.
Men så enkelt är det inte.
Ljusa fibrer, ljust fullkornsvete
och ny malningsteknik gör att
vita bröd kan vara lika fiberri-
ka som mörka. Mörka bröd är
ofta fiberrika men inte alltid.
En del bröd smaksätts med
mörk sirap eller mörk malt
och blir då mörka utan att
fiberinnehållet påverkas.

Gör så här: Sök efter ordet
”fiberrik” i brödhyllan. När det
står ”fiberrik” på vita bröd har
man ofta tillsatt fibrer i form
av till exempel vetekli, frön
eller havre.

I Sverige har vi en lång tra-
dition av att baka bröd på en
blandning av råg och vete.
Vetemjölet gör brödet poröst
och rågen ökar hållbarheten
och fiberinnehållet. Många av
dess bröd är ljusa till färgen
men absolut nyttiga.

VERKLIGHETEN

�  Tillsatser i bröd är nog-
grant kontrollerade och finns
där av en anledning, för att
förbättra smak och kvalitet.
Tillsatser ökar hållbarheten
på brödet så att vi får färskt
bröd längre och ger många
bröd fin volym. Tillsatser 
är noga kontrollerade och 
reglerna är hårda.

E-nummer är tillsatser
som är godkända av den eu-
ropeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet och
bedömda som helt säkra att
äta.

Mycket av det vi använder
hemma är tillsatser med E-
nummer. När du pressar cit-
ronsaft i sockerkakssmeten
tillsätter du samma ämnen
som finns i E300 Askorbin-
syra, en av de vanligaste till-
satserna i bröd. Bakpulvret
som står i skafferiet heter
E500 Natriumkarbonater på
brödförpackningen.

Visste du att Sverige har
världens största brödsortiment?
Att bröd är lika klimatsmart som
morötter och att ljust bröd kan
vara lika fiberrikt som mörkt.

I Brödinstitutets lilla skrift ”Sju myter om
bröd” tar man sig an några av de mest
seglivade brödmyterna. Varannan svensk
tror till exempel att bröd innehåller myck-
et tillsatser och konserveringsmedel. Nu
vill Brödinstitutet med sin nya chef Inge-
mar Gröön städa upp bland myterna och
öka kunskapen om bröd. För i grunden är

inställningen till bröd positiv. Det visar en
ny undersökning om våra brödvanor. 94
procent äter bröd varje dag, åtta av tio vet
att bröd är nyttigt och intresset för sur-
degsbröd och brödkvalitet är mycket stort.
Men en del missuppfattningar hänger 
envist kvar. Här får myterna möta verk-
ligheten.

Bröd
A V  M A U D  L I N D B L Å

MYTERNA 
OCH 
VERKLIGHETEN

MYT 2
Man blir tjock
av bröd

MYT 1
Bröd är inte nyttigt

MYT 3
Vitt bröd innehåller
inga fibrer

MYT 4
Tillsatser är 
onödiga och farliga
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VERKLIGHETEN

�  De allra flesta matbröd in-
nehåller inga konserverings-
medel alls. När brödet bakas i
ugnen har det en innertemper-
atur på 96 grader, ytan är ofta
så varm som 225 grader. I den
värmen dör bakterier som kan
ha funnits i degen.

I stora bagerier bakas
brödet i en ren miljö. Där finns
få sporer som kan göra att
brödet möglar. Nästan alla
matbröd är uppätna fyra dagar
efter att de bakats. Under den
korta tiden hinner inget mögel
utvecklas i brödet. 

VERKLIGHETEN
�  Bröd är något av det mest
klimatsmarta du kan äta. Ett
kilo bröd ger nästan lika lite
miljöpåverkan som ett kilo
morötter. Det beror på
miljösmarta råvaror, korta
transporter och lite svinn.

Mjölproduktion ger inget
svinn. De delar av säden som
inte används till mjöl blir
djurfoder. Överblivet bröd
från butikerna skickas också
till bondgårdar och blir djur-
foder.

Genom alla tider har åkrar
och kvarnar legat nära varan-
dra för att transporterna ska
vara korta. Många mjöltran-
porter går idag med tåg och
bagerierna transporterar det
färdiga brödet på miljösmar-
ta sätt.

Köp bara så mycket bröd
du behöver. Blir det bröd
över så frys in det.

VERKLIGHETEN

�  Sverige har världens stör-
sta brödsortiment, här finns
mer än 400 brödsorter.  Det
beror på att vi är ett så ovan-
ligt långt land. Vårt klimat
gör att olika grödor passar på
olika platser, och det lokala
brödet har bakats av det
lokala mjölet. Så är det än
idag. 

I norra Sverige odlades 
korn och havre, som inte 
jäser. Där blev brödet platt –
tunnbröd.

I mellersta Sverige odlades
mycket råg och än idag bakas
samma sorts rågkaka som på
medeltiden vid Alvarets kant
på Öland.

När vi människor flyttar
tar vi med våra bröd. Sverige
har mycket kust och långa
gränser och nya brödsorter
har kommit till oss från alla
väderstreck.

MYT 5
Bröd är fullt av
konserveringsmedel

MYT 7
Det finns ingen
brödkultur i Sverige

Bröd innehåller
mycket
kolhydrater och
fibrer och lite
fett. Fibrer och
kolhydrater
håller oss mätta
länge och
motverkar
känslorna alla
bantare fruktar;
tröttheten och
sötsuget som
leder till
småätande.

MYT 6
Bröd transporteras
med lastbil, det är
dåligt för miljön ’’
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Den vardagligaste maten och
drycken, det är den vi tar till
vårt hjärta och gör till vår
egen.

Hur dricker du ditt kaffe till
exempel? Svart. Med lite kall
mjölk. Med lite varm mjölk.
Med mycket varm mjölk.  Med
grädde. I mugg. Med socker.
Hett. Ljummet. Cappucino.
Latte. Det är viktigt att det blir
rätt för att kännas riktigt bra,
eller hur?

Det är samma sak med gröt.
Jag glömmer inte katastrofen
när jag köpte fel havregryn till
svärmor. Hon skulle ha Gyl-
lenhammars  men fick Axa.

Och den som inte tror att det
är skillnad på gröt och gröt
föreslår jag en jämförande
provning. Somliga vill ha
gröten slät, lös eller rentav
kokt på mjölk. Andra blandar
blåbär i eller serverar med 
yoghurt – och alla har rätt.

Världsmästargröt
I år hålls gröt-VM för 18:e 
gången i den lilla skotska byn
Carrbridge. 

Man tävlar i två klasser. I
den som heter ”Traditional”
får man bara använda havre-
mjöl, salt och vatten. Då hand-
lar det om finlir för att vinna.

Förra årets segrare Neal
Robertson, kokade sin gröt på
vatten från kullarna ovanför
Auchtermuchty och använde
sin egenhändigt konstruerade
Spon för att röra i gröten. The
Spon är en ”dubbelbacked”
träslev (med dubbla baksidor)
som ska ge dubbla styrkan när
man blandar och rör. 

Den andra tävlingsklassen
kallas ”Speciality section”. Där
får man lägga till andra ingre-
dienser. Förra året vann
Catherine Caldwell från Cana-
da med ”Canadian Cranberry
Apple Crunch”. Här tävlar i år
nordiske mästaren Makhosi

Yafele med en majsgröt med
ursprung i Sydafrika (gröt är
globalt) och Pia Redin från
Värmland, som var med redan
förra året.

Världsgrötdagen – ”World
Porridge Day” – 10 oktober är
ett ursprungligen skotskt på-
fund  för att fira den skotska
nationalrätten havregrynsgröt
och för att stödja Mary’s
Meals, en skotskbaserad hjälp-
organisation som dagligen ger
mat till 500 000 av de fatti-
gaste barnen i världen. Idag är
världsgrötdagen global, liksom
gröten faktiskt är en global
maträtt.

A V  M A U D  L I N D B L Å

Den 10 oktober är det Världsgrötdagen. Dagen innan avgörs VM i grötkokning i
Carrbridge i Skottland. Gröt är gott, billigt, snällt och globalt. Och ingen gröt är den
andra lik. Dela med dig av din favorit på www.lantmannen.se och fira grötdagen
med en god gärning.

Bjud på din
godaste 

gröt

FIRA 
VÄRLDSGRÖT-

DAGEN



Slobodan Carapic är process-
chef för Lantmännens havrek-
varn i Järna. Det är Sveriges
största havrekvarn, här till-
verkas varje år 25 000 ton
havregryn av olika slag. 

– De senaste tio åren har
produktionen fördubblats,
berättar Slobodan, och gryn-
kvarnen har nyligen uppdate-
rats för att få ännu större 
kapacitet. 

Idag har man tre olika
valsstolar där havrekärnorna
valsas till gryn. 

– De är likadana, av samma
fabrikat, berättar Slobodan.
Men vi kallar en valsstol för
Gyllenhammar, och där kör vi
alltid Gyllenhammars havre-
gryn. De blir bäst där. Även

Slobodan 
Carapic,
processchef för
Lantmännens
grynkvarn i
Järna äter gärna
havregrynsgröt
på vintern, som-
mar-halvåret är
det müsli som gäller. Han kokar sin
gröt i mikron, det är skönt att slippa
diska kastrull.
Slobodan Carapic berättar gärna his-

torien om när han bodde i en lägen-
het i Järna som fick fjärrvärme från
havreskalspannan. När han åt havre-
grynsgröt på vintermorgnarna njöt
han av både yttre och inre havrevärme.

Vintergröt (1 portion)
Blanda 1 dl Axa havregryn med 2 dl
vatten och lite salt direkt i tallriken.
Kör på full effekt i mikron 1 minut. 
Ta ut och rör om. Kör 1 minut till.
Klart. Ät med mjölk och äppelmos.

DET GÅR LIKA BRA MED RÅG

ÄR PERSONLIGHETER
Havregryn som havregryn kan man tänka. Men för
många av oss är favoritgrynen inte utbytbara. 

maskiner är personligheter.
Och de olika sorters havre-

gryn, som lämnar Järna, är de-
finitivt individer, var och en
med sin tydliga personlighet
och med sina anhängare. 

Största enskilda produkten
är Axa Fiberhavregryn,  den
minsta är Axa Snabbhavregryn.

Äldst på banan är Gyllen-
hammars havregryn. 1905 pro-
ducerades de första 500-
gramsförpackningarna i Oscar
Gyllenhammars kvarn i Göte-
borg. Oscar hade då varit i
Skottland och lärt sig göra
havregryn av skottarna. Och ja,
han är släkt med P.G. Gyllen-
hammar, farbror närmare
bestämt.

Processen att tillverka
havregryn är i princip den-
samma som då:

Spannmålen rensas, kärnor-
na delas in i olika storlek-
sklasser och skalas i en
speciell maskin.

I Järna blir det
runt 10 000 ton
havreskal per år.
Ungefär hälften el-
das upp i en särskilt
havreskalspanna och
blir energi och värme
både till Lantmännens
stora anläggning i Järna och
till bostadsområden i
närheten. Resten säljs än så
länge till djurfoder, men nu in-
stalleras ytterligare en
havreskalspanna, som ska om-
vandla även dessa havreskal
till energi.

De skalade kärnorna värme-
behandlas med ånga för att in-
aktivera enzymer som spjälkar
fett och därmed förhindra att
den fettrika havren härsknar.

Sen är det dags att förvandla

havrekärnorna till gryn. Till
somliga produkter klipps de i
mindre bitar innan de valsas.
Till andra kombineras havren
med extra fibrer av olika slag.

Till müsli används en spann-
målsblandning av havregryn
och veteflingor. De havregryn
som används i den nya snabb-
gröten Great produceras i
Moss i Norge med en speciell
teknik, som pressar in smak-
och aromämnen i havregrynet.

Havregryn 

Axa Havregryn. En klassiker.
Enbart havre. Valsas av hela
kärnor till gryn med 0,65 milli-
meters tjocklek. Koktid 3 minu-
ter. Ger en gröt där man har
kvar lite flingstruktur och
tugg.

Axa Fiberhavregryn. Består
av klippta havrekärnor
blandade med kruskakli, en
produkt som blir kvar när man
mal vetemjöl. Fiberhavregryn
är idag den största enskilda
havreprodukten med 4,5
tusen ton per år.

Snabbhavregryn. Är mindre
och tunnare än vanliga havre-
gryn och kokar därför fortare.
En tiondels millimeter mindre i
tjocklek ger en minut kortare
koktid. Görs av klippta
havrekärnor. 

Gyllenhammars havregryn.
Sveriges första havregryn,
som började tillverkas 1905.
Grynen är tunnare än Axas,
0,54 mm, kokar fortare och
ger en slätare gröt. Konsum-
tionen är stabil runt 1,5 tusen
ton per år. Populär i Västsverige,
där det en gång startade.

Gyllenhammars Fiberhavre-
gryn. Görs av klippt havre och
havrekli. Innehåller mycket
lösliga fibrer, betaglukaner
från havren.

Hanna
Isakssons
forskning om
mättnad har
visat att råg ger
längre mättnad
än havre. Så
Hanna byter
gärna ut havre-
grynen i sin gröt
mot rågflingor. Det går också bra att
blanda. I Axa Sportgryn är det redan
gjort.

Davosgröt (1 portion)
1 ½ dl rågflingor/havregryn
3 dl vaniljyoghurt
Rör ihop och låt stå i kylskåp en
stund, gärna över natten. 
Toppa med bär.
Tips:
En stor fördel med att göra gröt i
mikron är att man slipper diska kast-
rullen. Men somliga tycker kastrullgröt
blir godare. Ta kastrullen från plattan
och låt stå någon minut med lock på,
så släpper gröten från kastrullen.

SLOBODANS VINTERGRÖT

VÄLJ  DIN  FAVORIT
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Forskare, läkare och livsmedelstillverkare
världen över sliter med frågan. Vilka råd
ska vi ge, vilka produkter ska vi erbjuda?

Många studier handlar naturligt nog om
vad vi äter och här har debattens vågor
gått höga i ett antal år. När det gäller andra
åtgärder för att rå på fetman förekommer
allt från operationer till förslag om skatt
på mat som anses särskilt fettbildande.

Men inte bara själva maten påverkar
vikten. När och hur mycket vi äter har ock-
så betydelse. Men faktum är att vi sällan
vet varför vi gör som vi gör. Här berättar vi
om några forskningsprojekt, som handlar
om just detta.

Den omedvetne ätaren
Varje gång vi stoppar något i munnen har
vi fattat en mängd olika beslut. Hur myck-
et vi till slut äter påverkas av en rad olika
faktorer. 

A V  M A U D  L I N D B L Å

50 procent av alla vuxna i EU är
överviktiga, 15,5 procent är feta.
Andelen har mer än fördubblats
de senaste 20 åren. 

I hela världen räknar man 
med att 1,5 miljard människor
väger för mycket.

DEN OMEDVETNE

ÄTAREN
Men vi är inte särskilt medvetna om

varken det ena eller andra. Vi är till och
med ovilliga att erkänna att det är så.

När vi äter till vardags gör vi det oftast i
en miljö som innehåller en massa vardag-
liga distraktioner. Vi pratar med bords-
grannar, torkar upp efter barnen, tänker
på vad vi ska göra sen. Vi har helt enkelt
inget vidare fokus på vårt ätande.  Och
våra beslut påverkas av en massa yttre om-
ständigheter. Det kan handla om hur nära
karamellskålen står – eller hur stor tall-
riken är. 

225 beslut om dagen
Forskare vid Cornell University i USA räk-
nade ut att en vanlig konsument fattar mer
än 225 beslut om mat och dryck varje dag.
Deras försökspersoner beräknade själva
att de i genomsnitt fattade 14,4  såna
beslut. 

”Mindless eating” kallar forskarna det
när vi äter utan att fatta några medvetna
beslut. På svenska kan man kanske kalla
det ”omedvetet ätande”. Ska vi kunna kon-
trollera vårt ätande bättre behöver vi bli
mer medvetna om alla de beslut som
påverkar vad vi äter eller när vi börjar och
slutar äta. Då har vi också större chans att
bli medvetna om de faktorer som styr vad

Våra beslut påverkas 
av en massa yttre
omständigheter. 
Det kan handla om hur
nära karamellskålen
står – eller hur stor
tallriken är. 

’’
FOTO: LUCKYLOOK
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DANMARK

vi bestämmer oss för att
stoppa i munnen vid var-
je beslutstillfälle.

Stor tallrik – mera mat
Ett annat forskning-
sprojekt gällde vad som
hände när försöksper-
soner fick äta från en
större tallrik än vanligt.
De lade för sig och åt i
genomsnitt 31 procent mer än
vanligt.  Men efteråt förnekade 21 procent
att de över huvud taget hade ätit mer, och
75 procent hänvisade till andra skäl än
tallrikens storlek, till exempel att de var
hungriga. Bara 4 procent kopplade att de
åt mer till tallriksstorleken.

Vi håller oss ofta med tumregler för hur
mycket vi ska äta. Vi fyller tallriken med
den vanliga mängden och så äter vi upp.

Men när forskare serverade tomatsop-
pa i skålar, som hela tiden fylldes på

underifrån, åt försökspersonerna
73 procent mera soppa, än de som
fick vanliga skålar. Själva upp-
skattade de att de åt knappt 5
procent mer.

Vi påverkas också av de
konsumtions-

normer som omger
oss och gör som al-

la andra, utan att tänka
särskilt mycket på det. Förpackningsstor-
lekar är en av de omständigheter som styr
oss:

161 biobesökare i Chicago fick popcorn,
hälften i 240-grams bägare, hälften i 120-
grams. De som fick stora bägare åt 53 pro-
cent mer än de andra. 77 procent förkla-
rade att det var för att de var hungriga.

På en annan bio fick 158 personer också

popcorn i större och mindre bägare. Men
de här popcornen var 14 dagar gamla och
inte goda. Ändå åt de som fick stora bägare
34 procent mer. 

25 procent 
överviktiga 
i England

Tjock, tjockare
En titt på kartan över fetman i EU 2010
visar att vissa länder är hårdare drabbade
än andra. England, Irland och Malta är
värst. Luxemburg, Grekland och Cypern,
Island och de baltiska länderna ligger
också risigt till. Italien, Frankrike och
Schweiz har låga siffror, men även Sverige,
Norge och Danmark ligger bra till i fet-
marankingen. Vilket inte betyder att vi inte
behöver göra någonting… 
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Sverige hänger nappflaskan med välling
självklart med från spädbarnstiden upp
genom småbarnsåren. Enkelt och tryggt,
mat och mys på samma gång.

I andra länder, inte längre bort än Norge
eller Danmark, är en tvååring med
vällingflaska en ovanlig syn, där äter
småbarnen gröt eller yoghurt. 

Varje dag dricker svenska barn tillsammans 
över 57 000 liter välling. Det finns knappast 
någon svensk som inte druckit välling 
som liten. Men det är vi ensamma om.

Valling
– EN NÄSTAN HELT OCH 

HÅLLET SVENSK HISTORIA

FO
TO

:S
CA

N
PI

X

16 | Nr 3   |   2011

I
Här följer en liten vällinghistorik, sammanställd av
Nestlé, tidigare Findus, som producerat välling i sam-
ma fabrik i Bjuv på den skånska slätten i drygt 35 år.



På 1980-talet blev vällingen brett
förknippad med en mysig stund. ’’

FRÅN KOHORN 
TILL NAPPFLASKA
När man för länge sedan började ge späd-
barn mat från ”flaska” så använde man sig
ibland av kohorn. I hornets smala ände fanns
en bit skinn, som barnet sög på för att få i sig
mjölken. När barnvälling blev populärt blev
även nappflaskan i modern form populär
eftersom det var så enkelt att servera välling
ur flaska.

SVENSK SPANNMÅL SÄKER
De svenska tillverkarna av välling och gröt
för barn samarbetar med kontrakterade od-
lare i de delar av Sverige som har de renaste
jordarna. Råvaran till Nestlés välling odlas
sedan 1999 på Russelbacka gård utanför
Lidköping. 

Varaslätten i Västra Götaland är ett av de
ställen i Sverige där berggrunden har en säk-
erställd låg halt av tungmetallen kadmium
vilket ger lägre rester i råvaran än på andra
platser. Sverige har även generellt sett bra
förhållanden för att odla spannmål till barn-
mat. Det beror bland annat på att det länge
varit förbjudet att odla spannmål med tillväxt-
regulatorer i Sverige, vilket ger små spår av
giftrester.

EU reglerar gränsvärden i livsmedel för ex-
empelvis rester av bekämpningsmedel och
mykotoxiner, som kan finnas i mögelsvampar
som ibland uppstår vid långvarigt dåligt väder.
Här i Sverige är det Livsmedelsverket som
sköter lagstiftningen. Gränsvärdena är betyd-
ligt lägre för barnmat än övriga livsmedel.

Men i samarbete med odlarna strävar
barnmatsproducenterna efter att ligga ännu
lägre. Varje råvara som ska bli välling analy-
seras. Ett nära och långsiktigt samarbete
med bönder och kvarnar gör det möjligt att
ligga före lagstiftningen med ännu bättre 
råvaror än vad lagen kräver.
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1940-talet
Förr i världen fanns ingen färdigproducer-
ad barnmat. När amningen upphörde la-
gade mammorna till egna blandningar av
det som fanns att tillgå; mjöl, mjölk eller
vatten, kanske lite socker eller en smörk-
lick. 
I de flesta fall gav den hemmagjorda
blandningen inte tillräckligt med näring.
På 1940-talet uppmärksammade svenska
barnläkare att små barn led av näringsbrist
och tog kontakt med matproducenter. Den
första nya produkten bestod av mjölkpul-
ver, vetemjöl och socker och kallades
”välling”. När den testades på barn vid
Uppsala barnsjukhus visade det sig att
vällingen gav mer näring till barnen, sam-
tidigt som det blev mycket lättare för
mammorna att ge mat till sina barn.

1949 släppte Findus barnmat sin första
vällingprodukt speciellt näringsanpassad
för barn. Den bestod av spannmål, som
blandades med mjölk och var berikad med
b-vitamin och järn. Järnbrist bland små
barn var en av de främsta orsakerna till att
svenska barnläkare uppmuntrade föräl-
drar att ge sina barn välling. 

1960-talet
Välling blir alltmer populärt och en bas-
vara i näringsmixen för små barn. Nu finns
också välling som kan blandas med vatten.
Under de kommande åren blir vällingen
sockerfri, tillverkas med fullkorn, närings-
berikas med fler mineraler och vitaminer
och äts av alltfler barn. 

1970-talet
1970 kommer den första vällingen utan
socker. I mitten av 70-talet hade välling
blivit så populärt att både barn och föräl-
drar ville fortsätta med välling även efter
att barnet börjat äta vanlig mat. Fullkorns-
välling näringsanpassad för barn från 
8 månader lanserades 1973 och strax där-
efter kom en fullkornsvälling även för
barn över 12 månader. 1975 byggde Nestlé
en ny stor vällingfabrik med den senaste
tekniken i Bjuv, intill torrmjölksfabriken

som tidigare tillverkat vällingen. Med den
nya spraytorkningstekniken lyckas man
göra vällingpulvret så lättlösligt att vällin-
gen kan skakas ihop direkt i flaskan.

1980-talet
Vällingen utvecklas allt eftersom ny kun-
skap ger nya livsmedelsregler och
näringsrekommendationer. Proteinhalten
sänks, mängden cerealier ökar och fett-
sammansättningen ändras flera gånger.
Kring år 2 000 tas saltet bort.

På 1980-talet blev vällingen brett för-
knippad med en mysig stund. Det sam-
manföll med att den första nappflaskan
med mjuk sugnapp kom ut på marknaden.
Avent-nappflaskan har vid hals och botten
för att vara enklare att rengöra och fylla.
Nappen tillverkades av lukt- och smakfri
silikon.

2010-talet
90 procent av alla svenska barn mellan sex
månader och två år har fått eller får
välling. Men vällingkonsumtionen är stor
även högre upp i åldrarna. En undersökn-
ing från 2010 visar att välling är den barn-
mat som små barn i Sverige fortsätter
längst med. I åldern 2-3 år dricker 67 pro-
cent fortfarande välling minst en gång i
veckan. Pulvervälling stå för 87 procent av
den totala vällingkonsumtionen. Men idag
finns också färdigblandad välling i tetra att
köpa.

Vällingen utvecklas och förbättras ständigt
enligt de senaste forskarrönen.
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ESTLAND

EN SPECIELL HISTORIA
&RÅG

Hilja Väravas öppnar
ugnsluckan och tar ut de
bastanta bröden. De har
gräddats två timmar i
vedugnen.

Hilja med brödet efter den långa
gräddningen. Det väger en hel del.
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Hon lägger dem varsamt på bakbrädan,
vänder varje bröd upp och ner, knackar i
bottnen och lyssnar. Jo, de verkar vara
klara.  Med händerna stryker hon kallt vat-
ten på bröden, sedan penslar hon med
olivolja. Det är för att skorpan inte ska bli
för hård. Sedan lägger hon på smörpapper
och lindar in bröden i en linneduk. Och
sist täcker hon dem med en pälsjacka.  Nu
ska bröden eftergräddas i sakta mak. 

Vårt besök på friluftsmuséet Rocca al
Mare i Tallinn började för ett par timmar
sedan, när bröden bakades ut. Medan vi
väntat på att de ska bli färdiggräddade har
vi fått fakta. Vivian Siirman och Anneli
Banner vet det mesta.

Bröden är bakade på råg, unik estnisk
råg. Det ena är ett vanligt rågbröd, de an-
dra två är ”historiska” bröd, där degen har
blandats ut med grova sädesskal. Bröden
skall användas under sommarens utställ-
ning på Rocca al Mare i Tallinn. Området
ligger alldeles vid havet med gamla est-
niska hus utspridda i stora grönområden.

Vivian som är ansvarig för utställ-
ningsverksamheten på museet berättar.

– Det finns många talesätt som handlar
om hur livsviktigt brödet var. Innan pota-
tisen togs i bruk var det absolut familjens
viktigaste mat. ”Brödet är husets herre”
säger ett ordspråk. Hade man inte det
dagliga brödet stod svälten för dörren. Un-

der svåra perioder blandade man i vad
man kunde, skal och bark, för att dryga ut.
Det kan man se i de historiska bröden. Vi
berättar även om gamla seder, till ex-
empel att två familjers bröd
gräddades ihop inför gifter-
mål.

Råg är nationalsymbol
Estland och rågen har
en speciell historia.
Rågen ses som en na-
tionalsymbol och
landets national-
blomma är rågblom-
ma (Centaurea
cyanus), vår blåklint.  

Vi stannar till vid den lil-
la försöksodlingen, och An-
neli Banner,  som är biolog
och bedriver forskning vid
museet i Rocca al Mare,
ger en bakgrund.  

Mannen med det pampiga namnen
Count Friedrich Georg Magnus von Berg,
kallad greve Berg för enkelhetens skull, är
den person som genom metodisk korsning
mellan esntisk lokal råg och en tysk dito
småningom fick fram en råg han var nöjd
med, sangasterågen.  1889 erhöll han
guldmedalj på Paris Expo och han belö-
nades även senare i Chicago. Hans egen-

dom, Sangaste, var ett av de mest fram-
gångsrika jordbrukscentra under tsar-
tiden. 

Hans arbete lever vidare idag i Kanada
genom en sonson, och på Jögeva

förädlingsinstitut där man
fortsätter hans arbete. 

– Sangasterågen blir
ungefär två meter hög
och får långa, grova ax.
Den står emot starka
vindar och slagregn.
Tidigare skördades den
för hand, berättar An-

neli då vi tittar på de
ganska späda plantorna.   

Röktorkad råg blev hållbar
Vi visas in i en typisk gammal
estniskt lantgård. Yttertaket
är täckt med stjälkar från san-
gasterågen,  lika grova som
agen på de gamla gotlands-

gårdarna. 
Eftersom säden inte hann torka ute un-

der den korta estniska sommaren, togs den
in och hängdes upp i ett stort torkrum. Ib-
land var man tvungen att elda för att skyn-
da på processen. Ingen skorsten fanns
utan röken fick leta sig ut genom dörröpp-
ningen. Taket blev svart av sot och Vivian
berättar att arbetsfolket sov på ett par ut-

Brödet är husets herre. Hade man inte det 
dagliga brödet stod svälten för dörren.

In med brödet i ugnen. Två timmar tar
gräddningen.

Den färigjästa degen i träbunken.Den ”historiska” degen är stickig av diverse
överblivna skal.

Rågen på försöksodlingen. Liten
och späd ännu, svårt att förstå 
att den kan bli två meter hög.

’’
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lagda plankor mellan takbjälkarna. Bond-
familjen bodde i en avskild del av huset,
”det rena huset”. Efter torkningen bars rå-
gen ut till logen intill och tröskades. Sedan
öppnades de stora portarna, som ligger i
söder och norr, på vid gavel och vinden
släpptes in för att skilja agnarna från vetet.  

– Man kan fortfarande se de långa funk-
tionella timmergårdarna ute på landsbyg-
den, säger Vivian.

Ända från medeltiden har spannmål
varit Estlands viktigaste exportvara. Håll-
barheten var mycket god genom rök-
torkningen och den levererades så långt
bort som till Portugal, Spanien och Neder-
länderna.

När man sedan började destillera i stor
skala förändrades bilden. I början av 1900-
talet kom 70-80 procent av inkomsterna
från spritförsäljning. Huvuddelen köptes
upp av den ryska armén.

– Vi älskar att tro att vi äter mer råg än
vi gör, påpekar Anneli. Tyvärr äter vi bara
80 gram om dan, vi skulle behöva äta 200
gram. Men det ser ut att bli bättre även om
det går långsamt. Genuina produkter vin-
ner mark och hembakningen tar fart.

Vill öka rågkonsumtionen
Estniska myndigheter främjar odlingen
genom att ge ekonomiskt stöd till dem som
satsar på odling av sangasterågen, som
man anser är speciellt lämpad för jordmå-

nen och väderleken. Den är också mot-
ståndskraftig och härdig.  

– Sangasterågen av idag har samma
kvaliteter som den ursprungliga, säger An-
neli. Jögeva förädlingsinstitut testade den
för några år sedan och den svarade helt
mot den gamla beskrivningen. Där finns
också en genbank. Dubbletter finns även
säkrade i en svensk genbank och i ett
sädesmagasin på Spetsbergen. De långa
stjälkarna används mest till att producera
värme. Men vi skulle behöva massor av
dem till våra tak här på Rocca al Mare.
Men då behöver vi ett nytt sätt att skörda.

Man försökar också öka rågkonsumtio-
nen på andra sätt. Till exempel får alla
skolbarn ett rågbröd om dagen, ett initia-
tiv från presidentens hustru som är ivrig
tillskyndare av hälsosam mat. I brödbak-
ningskurser och utställningar och man tar
alla tillfällen i akt att lyfta fram rågens go-
da egenskaper.

År 2000 bildades Rågakademin. Där in-
går inte endast odlare och spannmålsin-
dustri utan också vetenskapsmän, politik-
er och författare. Akademien utser varje år
en Rågkung, en person som skall vara ett
föredöme.

Början till nästa bröd
Efter avslutad rundtur äter vi soppa och
ett par skivor av det saftiga, mörka råg-
brödet på serveringen.  

Sen återvänder vi till Hilja och Birgit i
det vackra gula huset från 1909. Hilja sitter
och virkar i eftermiddagsljuset när vi åter-
vänder. Det är rofyllt och lite skumt och
värmen från ugnen behövs i det kyliga
vårvädret.

Vid vårt första besök, några timmar tidi-
gare, tog Hilja fram degen som stått på jäs-
ning sedan föregående dag.  

Birgit Salumäe hjälper till att välta ut
den på bordet. Knådandet är tungt, men
den knådas med starka armar tills den
släpper från Hiljas händer. Tre stora bröd
formas. Hon markerar hål eller mönster.
Ett sätt att särskilja bröden. Ugnen är
lagom varm och bröden skjutsas in för två
timmars gräddning.

Av den sista degen rullar hon bollar och
lägger i en bunke. Början till nästa bröd.

Vi älskar att tro att vi äter mer råg än vi gör

I väntan på att bli nya bröd.

’’�



Enligt Lantbrukarna Riksför-
bund finns idag närmare 850
gårdsbutiker vilket är en ök-
ning med 25 procent sedan
2007. Under samma tid har de
lantbruk som satsar på att själ-
va förädla råvaror som pro-
duceras på gården och göra till
exempel ost, korv och sylt,
ökat från cirka 600 till drygt
900. Det blir också allt fler
mindre slakterier och
mejerier. 

Det är en utveckling som går
hand i hand med konsument-
ernas beteende. Fyra av tio
konsumenter köper närodlat
minst en gång i veckan enligt
en undersökning från Han-
delns utredningsinstitut. 67
procent svarar att man handlar
närproducerad mat av miljö-
hänsyn. Ett annat viktigt skäl
är att gynna den egna bygden.

Gårdarna förändras
Enligt jordbruksverket kan

Bönder tror 
på närodlat
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För tio år sen var ekologiskt trenden, idag är det
närodlat som gäller.   
Alltfler jordbruk satsar på egen förädling och
gårdsbutiker.

trenden med närodlat ha sitt
ursprung i klimatdebatten.
Förutom ekologisk produktion
tillkom då även frågan om hur
långt maten färdas. 

Rebecka Milestad, som är
jordbruksforskare på KTH
tror att trenden med ekolo-
giskt och närodlat på sikt kan
förändra den svenska lands-
bygden.

– Ekologiska gårdar som säl-
jer på en lokal marknad ser an-
norlunda ut. De breddar ofta
sin produktion mot fler sorters
grödor och olika sorters pro-
dukter, eftersom det är var
konsumenterna efterfrågar.

Den här utvecklingen går
helt på tvärs mot den rådande,
där mat handlas över hela
världen. Under en lång följd av
år har också gårdarna i Sverige
blivit allt större och allt mer
specialiserade.

– Men det systemet bygger
på billiga transporter. Om ol-

jan blir dyrare kommer det
lokala att återigen bli mer in-
tressant, tror Rebecka Milestad.

Vad är närodlat?
Idag saknas en klar definition
på vad som är närodlad mat,
men begreppet brukar använ-
das för mat som produceras och
konsumeras inom en radie på
25 mil. På Sveriges Lantbruk-
suniversitet, SLU, i Uppsala
pågår ett forskningsprojekt som
på sikt kan leda fram till en

gemensam branschstandard.
Enligt en av forskarna,

Madeleine Granvik, finns en
rad argument för lokal mat.
Till de starka hör de som
handlar om att lokal mat ger
färskare varor, är bra för att
det gynnar den egna landsbyg-
den och ger arbetstillfällen i
bygden. Till de mer osäkra hör
argument som att kvaliteten är
högre, att maten är hälsosam-
mare och att klimatet gynnas.

(Källa: DN)

Fyra av tio konsumenter köper
närodlat minst en gång i veckan ’’FO
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ODLING OCH
LANDSBYGDEN
GER OSS VÅR
IDENTITET

Sveriges mesta 
stjärnkock
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– Intresset för landsbygden och det man
odlar är enormt stort idag, fastslår Math-
ias Dahlgren, själv född i Umeå,  när han
talar om sina tankar kring mat vid semina-
riet Mat i Norr i Skellefteå i augusti. Tre-
fyra generationer människor har flyttat
från landet in till tätorter. Ju längre ifrån
man kommer, desto större blir intresset
för det naturliga och äkta, inte minst när
det handlar om att bygga vår identitet.  

23 resor runt världen
2005 avvecklade Mathias Dahlgren sin
mycket framgångsrika restaurang Bon
Lloc efter knappa tio år. 2007 öppnade
han restaurangerna Mathias Dahlgren
Matsalen och Mathias Dahlgren Mat-
baren, som idag har de två respektive en
stjärna i Michelinguiden.

Under året däremellan reste han. 23 re-
sor blev det världen över – från Skåne till
Singapore. Och han kunde konstatera att
det ser i stort sett likadant ut överallt. Gas-
tronomins utveckling är global. Män-
niskor söker sin identitet och sina rötter i
odlingen – på landsbygden och i stan. Vid
ett gästspel i Brooklyn stötte Mathias ex-
empelvis på grönsaksodlingar på hustaken
mitt i New York.

Men det finns också andra orsaker till
att intresset för småskalighet växer.
Förtroendet för storskalig matproduktion
fick sig exempelvis en knäck när galna ko-
sjukan bröt ut i Storbritannien på 90-talet.
Många kopplar idag – rätt eller fel –
närhet och småskalighet till säkrare mat.

Vi måste vara de vi är och sälja det vi har
– Gastronomiskt har världen förändrats
de senaste 30 åren. Då var Frankrike mått-

Född i Umeå 1969. Uppväxt i Storli-
den, norr om Umeå.
Öppnade 1996 Bon Lloc i Stockholm. 
Matfilosofi: Estilo Nuevo Euro Latino
Vann Bocuse d´Or, inofficiellt VM för
kockar 1997.

Fick 1 Michelinstjärna till Bon Lloc och
blev Årets kock i Sverige 1998
Avvecklade Bon Lloc 2005.
Gjorde 23 resor världen runt 2006
Öppnade Mathias Dahlgren Matsalen
och Mathias Dahlgren Matbaren 2007

i samarbete med Grand Hôtel Stock-
holm. Filosofi: Det naturliga köket.
Fick 1 Michelinstjärna för Matsalen
2008
Fick 2 Michelinstjärnor för matsalen
och en för Matbaren 2009. 

Matsalen kom med på S.Pellegrino
World’s top 50 restaurants list.
Har skrivit flera prisbelönta kokböcker
och fått en lång rad restaurangut-
märkelser, bland annat Årets Werner
samt Kockarnas Kock (6 gånger).

Närodlat är ordet för dagen när det gäller mat och gastronomi.
-För mig innebär närodlat möjligheter att ha en dialog med odlare och uppfödare och
tillsammans kunna utveckla bra produkter, säger Mathias Dahlgren,42, kocken som idag
har sammanlagt tre Michelinstjärnor på sina två restauranger i Stockholm.

Mathias Dahlgren

stocken. Nu finns gastronomin överallt,
säger Mathias Dahlgren .

– I Sverige har vi fantastiska naturtill-
gångar i fina och unika råvaror. Men vi är
än så länge rätt dåliga på att förädla dem
och ta vara på dem. Vår matkultur är rik
med inte så känd. Vi måste jobba på ”för-
packningen” för att nå människor, och där
ingår hela sammanhanget där maten pre-
senteras. Allt hänger ihop: goda råvaror –
produkter – förpackning – och inte minst
så kallad ”storytelling” gör maten väldigt
mycket mer värdefull. 

Det talas mycket om storytelling – allt kan

säljas med en god historia. Men Mathias
Dahlgren höjer ett varnande finger.

– Ska en story sälja måste den vara på
riktigt.

– Vi har kollektivt dåligt självförtroende
inom mat i Sverige, säger Mathias
Dahlgren. Vi är rädda att berätta att vi
finns och vilka vi är. Vi måste våga vara oss
själva och sälja det vi har.

Från generation till generation
Mathias pekar också på hur viktigt det är
att dela erfarenheter mellan generationer-
na, en uppfattning som han delar med den
legendariske spanske kocken Ferrran
Adriá. Mathias talar ofta om sitt första
matminne, som också  är upphov till en
rätt på hans restaurang. Så här berättar
han i kokboken ” Det naturliga köket”, en

prisbelönt tegelsten, som beskriver
filosofin bakom hans mat idag.

”Med smak av den vedeldade ugnen.
När jag var fyra år fick jag följa med mam-
ma och mormor till byns bagarstuga. Jag
trivdes i processen, värmen från den
vedeldade ugnen, kavlandet, naggandet,
gräddandet, närvaron av kvinnorna i mitt
liv, doften av mjöl, eld, fänkålsfrön och så
resultatet; att få hålla ett varmt bröd i han-
den med smör som smälter mellan fingrar-
na och till sist smaken. Till den känslan
och den smaken vill jag återvända varje

dag i livet om det är möjligt.
– Det tycker jag mycket om – det är per-

fekt för mig, säger Mathias, som trots att
han ägnar sitt liv åt smaker förklarar att
det perfekta inte ligger i att något verkli-
gen är perfekt på mätbart sätt. Det perfek-
ta ligger i att man själv uppfattar att det är
perfekt. Återigen handlar det om känslan
som måste finnas.

Men hög kvalitet är ändå en förutsät-
tning för framgång för de småskaliga pro-
dukter som just nu väcker så stort intresse
– och det är inte gratis. Konsumenterna
hars ett stort ansvar och en viktig roll, en-
ligt Mathias Dahlgren. Inget skadar mer
än om vi säger att vi tycker om produkter-
na och vill ha närodlat och sen inte köper.
Bara genom att köpa skapar vi framtid.

I Sverige har vi fantastiska naturtillgångar i fina
och unika råvaror. Men vi är än så länge rätt
dåliga på att förädla dem och ta vara på dem.’’
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FULLKORNSPASTA 
TILL VACKER HÖSTGRYTA
De fyra sädesslagen är hörnstenar i vår nordiska mat, men vi
behöver få i oss hela kärnan. Därför serverades fullkornspasta i
Lantmännens forskningsprojekt om Nordisk mat och
hjärthälsa. Här får du också recept på en kycklinggryta som
lyser upp höstmörkret.

Man kan skoja om ifall den italienska pastan verkligen är
”nordisk” mat, men liksom en rad andra kök världen över har vi
tagit pastan till vårt hjärta och gjort den till en del i vår egen
husmanskost. Och när det gäller fullkornspasta var det faktiskt
svenska modellen som banade vägen för den stora framgån-
gen för några år sedan.

HÄLSOSAM NORDISK MAT

Strimla kycklingfiléerna och fräs dem i rapsolja under om-
röring i cirka 10 minuter. Rör ner chili, vitlök samt kryddor och
fräs ytterligare någon minut. Strimla paprikan. Tillsätt paprika,
broccoli, matlagningsgrädde och kycklingfond och låt puttra i
ytterligare tio minuter.

Koka fullkornsspaghetti enligt anvisning på förpackningen
och servera till. I studien serverades också 75 g råkost per por-
tion och fullkornsbröd med margarin.

SOLGUL KYCKLING MED FULLKORNSPASTA

Du kan beställa receptsamlingen Hälsosam nordisk mat, med maten från forskningsprojektet NorDiet på www.lantmannen.se. Den kostar 100 kronor plus porto.

4 portioner
4 kycklingfiléer (à ca 125 g)
1 msk rapsolja
1 röd chili, finhackad
1 vitlöksklyfta, pressad
1 krm gurkmeja
vitpeppar

1 röd paprika
200 g broccolibuketter
2 dl vegetabilisk matlagningsgrädde
(6%)
2 msk kycklingfond
4 portioner fullkornsspaghetti 
(ca 280 g okokt)
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