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Livsmedel angår oss alla och 
i media uppmärksammas 
vi dagligen på vad som är 
på gång inom branschen, 

 speciellt om det kan relateras till hälso
frågor som kostråd och vikt minskning 
eller skadliga ämnen i maten och 
 skandaler. Det är ingen tvekan om att 
mat engagerar.

Vi står inför flera globala utmaningar 
som hur vi skall försörja en växande 
befolkning med tillräckligt mycket mat 
som dessutom skall vara säker, näringsrik 
och god. Mer än en miljard  människor 
har idag inte tillräckligt att äta, och 
kampen om naturresurserna ökar. Åkern 
kan användas till mycket annat än att 
producera mat, som exempelvis energi 
och industriråvaror, och behövs dess
utom för bebyggelse och infra struktur. 
Samtidigt vet vi att vi måste bruka våra 
naturresurser på ett hållbart sätt så att 
de kan användas även av kommande 
generationer.

Livsmedelsförsörjning är idag mycket 
en fråga om att fördela mat på ett rättvist 
och hållbart sätt. Mer än en miljard 
människor äter för mycket, över 30 
pro cent av amerikanska män är feta och 
på vissa öar i söderhavet ca 80 procent. 
Många lever idag i ett överflödssamhälle 
när det gäller mat. Mat finns överallt och 

vid alla tidpunkter på dygnet. Hur skall 
ett överätande som leder till övervikt och 
fetma och därmed kopplade sjukdomar 
kunna minskas?

Livsmedelsvetenskaplig forskning 
innefattar området från råvarornas 
 kvalitet till klinisk nutrition med ett 
naturvetenskapligt angreppssätt. Vid 
institutionen för livsmedelsvetenskap 
vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU 
arbetar vi för att kunna ta oss an större 
områden med ett brett angreppssätt. 
SLU Mat är ett internt samarbete vid 
SLU där institutioner med intresse för 
mat över fakultets gränser samverkar 
kring mat och  kvalitet, mat och hälsa, 
samt mat och miljö.

För att stärka och synliggöra den 
livsmedelvetenskapliga forskningen har 
Food Science Sweden bildats. Inom 
denna plattform samarbetar Chalmers, 
Lunds Tekniska Högskola, SLU och SIK,  
Institutet för livsmedel och bioteknik. 
Verksamheten innefattar bland annat en 
nationell forskarutbildningsskola (LiFT) 
samt fyra temaområden. Food Science 
Sweden har ett nära samarbete med 
industri och myndigheter och visionen 
är att bli internationellt ledande.

När det gäller cerealieområdet står 
vi inför många framtida utmaningar. 
Vi behöver få en bättre förståelse för 

 kolhydraternas grundläggande  strukturer 
och vi behöver på ett bättre sätt förstå 
samband mellan dessa strukturer och 
produkternas egenskaper. Vi kan idag se 
att intresset för specifika fiber ingredienser 
och stärkelsekvaliteter ökar hos den 
i nternationella livsmedels industrin.

Kvaliteten på kolhydrater är en 
central fråga när det gäller cerealie
produkters teknologiska, sensoriska och 
hälsomässiga kvalitet. På senare tid har 
också intresset för spannmålsproteiner 
ökat. Många vill äta glutenfritt vilket 
medför stora utmaningar för livsmedels
industrin. Det produceras stora mängder 
kli som innehåller nyttiga proteiner, 
kostfibrer och bioaktiva ämnen, som 
idag främst används som djurfoder. 
Mycket forskning pågår idag med syftet 
att omvandla denna råvara till hälso
samma och protein rika ingredienser med 
hög biotillgänglighet och inte minst 
förbättrad smak.

Livsmedelsvetenskap är ett område 
med enorma framtidsmöjligheter och 
forskningen i livsmedelsvetenskap är 
starkt rustad för att möta framtida 
utmaningar. 

Per Åman,  
institutionen för  livsmedel vetenskap,  
SLU, Uppsala

Krönika:
    Per ÅmanInnehåll

  Nummer 2 2013
Livsmedels-
vetenskap 
– ett ämne med enorma 
framtids möjligheter

Foto: SLU
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(engelsk a d ietary fiber) som en kortfattad fackterm för 
de osmältbar a delarna i växternas cellväggar som inte 
bryts ned i matsmältningen.

När forskningen började undersöka kostfibrerna lite 
närmare visade de sig i alla fall till viss del kunna brytas 
ned i tarmen och på 1970talet beskrevs kostfiber som 
de delar av födan som kommer från växternas cell
väggar och som vi människor omsätter mycket dåligt.

KOLHYDRATER FRÅN VÄXTERNAS CELL
VÄGGAR III Eftersom kostfibrerna inte bröts ned 
helt var det också möjligt att undersöka mer noggrant 
vad de bestod av och år 2007, ett halvt sekel efter att 
b egreppet började användas mer professionellt satte 
den i nternationella ”regel boken” för livsmedel, Codex 
Alimentarius, ner foten.

– Idag definierar vi kostfibrer som kolhydratkedjor 
med minst tre enheter, och som varken bryts ned eller 
tas upp i tunntarmen. De kan vara naturliga, renade 
från naturliga råvaror eller konstgjorda säger professor 
Delcour.

Behovet av att definiera kostfiber närmare vore 
 egentligen ointressant om det bara var bulk som 
 passerade genom tarmen utan några effekter. Men det 
är behovet av att knyta särskilda hälsoeffekter till kost
fiber som gör det så viktigt med definitionen.

– Det är just kostfibrernas specifika effekter som gör 
att vi behöver definiera dem bättre: effekter som att det 
tar kortare tid för maten att passera tarmen, volymen på 
avföringen ökar, att de bryts ner av mikroorganismerna 
i tjocktarmen och att de påverkar kolesterol, blodsocker 
och insulin.

Det vi idag kallar kost fiber har inte alltid varit ett konstant 
 begrepp, utan definitionen har förändrats över tiden. Det gör 
att både  forskare och näringsexperter måste bli mer noggranna 
med att  förklara vad de menar när de talar om  kostfiber.

Kostfiber 
en rörlig måltavla

– Om vi kan koppla 
sammansättnin g 

till specifika 
hälso effekter kan 

vi i framtiden få 
göra fler hälso

påståenden, säger 
professor Jan 

Delcour.

En av de första definitionerna av kostfiber 
var den som den australiensiska nutritions
forskaren Eben Hipsley började använda 
1953, berättar professor Jan Delcour från 

universitetet i Leuven i Belgien. Han använde kostfiber 
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KOPPLADE HÄLSOEFFEKTER III – Om vi vill 
kunna göra mer specifika hälsopåståenden när kost
fibrer tillsätts olika livsmedel måste effekterna kunna 
kopplas till en definierad kostfiber i kliniska studier.

Idag rekommenderas ett intag på 20–35 gram 
kostfiber dagligen. I exempelvis USA har det statliga 
medicinska institutet konstaterat att det faktiska intaget 
endast uppgår till mellan 12 och 18 gram, alltså bara 
hälften av rekommenderat. Det finns alltså ett stort 
behov att av folkhälso skäl öka intaget. Med tanke på 
hur svårt det är för många att ändra sina matvanor kan 
en lösning vara att tillsätta kostfiber till olika vanligt 
förekommande livsmedel.

– En intressant grupp av kolhydrater med fiber
liknande egenskaper är så kallade oligosackarider med 
tre till nio sockerenheter i varje molekyl, exempelvis 
inulin. De räknas inte som stärkelse och har effekter 
som inte går att skilja från kostfiber, varför de också bör 
räknas dit, säger professor Delcour.

De kortkedjiga kolhydraterna kan exempelvis 
b landas i mineralvatten, som därmed indirekt kan 
påstås ha p ositiva hälsoegenskaper, eftersom de då kan 
sägas i nnehålla kostfiber.

– Vissa menar att detta är att förleda konsumenterna 
som i stället borde få i sig den här typen av kostfiber 
från frukt, grönsaker och spannmål. Men jag anser att 
det är försvarbart, eftersom intaget av kostfiber är så 
lågt och behöver öka.

SVÅRT REGELVERK III Frågan om vad vi får och 
inte får påstå om olika livsmedels hälsoegenskaper har 
blivit mer enhetligt men också försvårats i och med 
att EUländernas olika nationella regelverk ersattes av 
ett gemensamt regelverk. Kraven på dokumentation 
av både den undersökta egenskapen och effekterna 
har gjort att många hälsopå ståenden som tidigare var 
t illåtna inte längre får användas. Många företag anser 
det inte längre vara mödan värt att ta fram den kost
samma dokumentation som krävs och som man sedan 
inte kan vara säker på att den blir godkänd.

Det finns några påståenden för kostfiber som är 
kopplade till hälsa eller till effekter som vi uppfatta r 
som hälsosamma. För vetekli och livsmedel som 
i nnehåller vetekli är det tillåtet att säga att de signi
fikant minskar passagetiden genom tarmen och ökar 
avföringens volym, och att detta är bra för hälsan.

Höga kolesterolvärden ökar risken för hjärt och 
kärlsjukdom. De lösliga betaglukanerna från havre och 
korn har visat sig sänka blodkolesterol. Motsvarande 
lösliga fiber från vete, arabinoxylan, gör att halten blod
socker efter en måltid inte stiger lika snabbt.

– Vid sidan av effekterna på kolesterol och blod
socker är det tveksamt om företagen är så intresserade 
av att använda effekterna på matsmältningen som 
hälsoargument, säger professor Delcour.

STIMULERAR TARMBAKTERIER III En av kost
fibrernas viktigaste effekter är att de stimulerar 

t illväxten hos vissa bakterier i tjocktarmen. Detta 
är inte en hälsoeffekt i sig, men de biprodukter som 
bakterierna bildar vid nedbrytning av fibrerna har i sin 
tur gynnsamma effekter på bland annat tarmens slem
hinna, mättnad och inflammation i blodkärl.

Sådana ämnen som stimulerar gynnsamma 
 tarm bakterier att växa brukar  definieras som prebiotika. 
Men kopplingen mellan enskilda kostfibrer och effekten 
av de ämnen som  tarmbakterierna bildar när kostfibern 
bryts ned är inte tillräckligt fastställd idag. Det innebär 
att EUs regelverk inte tillåter några hälsopåståenden om 
 prebiotika. Men de får kallas kostfiber med de effekter 
som kost fiber har.

– Frågan är hur intresserade företagen är av att 
hävda att deras produkter kortar ner den tid det tar 
för maten att passera tarmen och att avföringsvolymen 
ökar, konstaterar professor Delcour.

FORTFARANDE OENSE III Över tiden har kost
fibrernas gynnsamma hälsoeffekter blivit en allt 
viktigare del av definitionen. Trots att 50 år gått sedan 
vi började använda termen kostfiber är forskare och 
myndigheter inte överens om definitionen.

– Vi behöver mer forskning för att kunna koppla 
kostfibers och prebiotikas sammansättning till speciella 
hälsoeffekter, och om det lyckas kan vi också få fler 
godkända hälsopåståenden. I värsta fall sker ingen 
förbättring jämfört med dagens läge, och då kommer 
nog begreppet prebiotika att överges, eftersom det i 
dagsläget inte tillför något utöver kostfibrer, avslutar 
professor Delcour. 

Av Lennart Wikström

Gynnar nyttiga 
bakterier 

ex. Bifidobacterium

Hämmar
skadliga bakterier

ex. Salmonella

Prebiotika är beståndsdelar i 
vår mat som gynnar nyttiga 
b akterier i tjocktarmen och 
hämmar skadliga. 
(Efter J. Delcour)
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Råg har många goda sidor. Det är ett tåligt 
sädesslag som kan hålla tillgodo med 
lite sämre mark och lite mindre gödsel. 
Men det räcker inte med det. Råg är 

Rågfiber 
     hälsosam  svältkost

också n yttigt med många hälsofördelar – kopplade till 
i nnehållet av kostfiber.

– Vi frågade oss om rågen skiljer sig från andra 
sädesslag och om den har några speciella effekter, 

Att fullkornsråg och rågfiber är nyttigt har vi fått höra från både 
kostexperter och forskare. Efter 40 års fiberforskning börjar 
 forskarna kunna förklara varför, och förvånande nog verkar det 
handla om något som påminner om svält.

Foto: Bildarkivet
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b erättar Göran Hallmans, professor i näringsforsk
ning vid Umeå universitet. Några av de första fynden 
vi gjorde i början av 1980talet var att rågkli sänkte 
blodsockernivåer hos försöksdjur mer än vetekli och att 
besvären lindrades hos patienter med svår diabetes.

FRISKARE DIABETIKER III Detta väckte forskarnas 
nyfikenhet och de började leta efter en förklaring till 
rågfibrernas effekter. En kost med högt innehåll av råg
fibrer lät mer energi i form av hela fibrer passera vidare 
till bakterierna i tjocktarmen. Dessutom band fibrerna 
mer gallämnen, något som minskar kolesterolhalten 
i blodet. Mängden protein i urinen minskade också, 
vilket är ett tydligt tecken på bättre hälsa hos personer 
med diabetes.

Ett högt intag av kostfiber minskar också mängden 
insulin i blodet, och slutsatsen var att högt intag av 
fibrer från spannmål minskar risken för diabetes och 
livsmedel med fullkorn från spannmål är därför viktiga 
för att förebygga diabetes.

KOPPLAT TILL ENERGIOMSÄTTNING III Vad är det 
då som gör rågfibrerna så bra både för personer med 
diabetes och för att förebygga diabetes?

– Rågfibern påverkar energiomsättningen så att 
mindre energi tas upp från maten, och den energi som 
kroppen redan tagit upp utnyttjas bättre, konstaterar 
professor Hallmans. Halterna blodsocker och insuli n 
varierar mindre, vilket både påverkar blodkärlen 
positivt och dämpar aptiten. De här effekterna kan vi 
mäta i form av lägre aktivitet hos gener som påverkar 
energiomsättningen.

– Det vi kan kalla ”rågfaktorn” är alltså kopplat till 
minskat energi och insulinbehov och skyddar sanno

– Om vi äter en 
större mängd 
rågfibrer 
ändras energi
omsättningen, 
säger professor 
Görran Hallmans.

Rågfiber 
     hälsosam  svältkost

likt mot diabetes. Spannmålsfibrer har också den mest 
tydliga kopplingen till minskad risk att drabbas av 
negativa effekter.

PÅVERKAR PROSTATAN III Ett annat område 
som professor Hallmans undersökt är kanske lite mer 
k ontroversiellt. Det handlar nämligen om effekten av 
rågkli och fullkornsråg på prostatacancer. Prostata
cancer hör liksom bröstcancer till en typ av cancer som 
är kopplad till hormonpåverkan. Professor Herman 
Adlercreutz vid Helsingfors universitet hade tidigare 
undersökt kopplingen mellan hormonliknande ämnen, 
lignaner, hos råg och prostatacancer.

– I olika experiment kunde vi visa att rågkli 
m inskade tumörstorleken, påskyndade celldöd och 
minskade halten av tumörmarkören prostataspecifik 
antigen, PSA, i blodet hos både djur och människa, 
berättar professor Hallmans.

I en pilotstudie i Umeå fick patienter med prostata
cancer under tre veckor äta en kost med antingen 
45 g rågkli eller renad vetefiber. Kroppens förmåga att 
bekämpa cancern genom kontrollerad celldöd, så kallad 
apoptos, mättes i början och slutet av studien.

– Fiberintaget, som låg något över rekommenderat 
intag på 25–35 gram per dag, visade sig signifikant öka 
celldöd och därmed minska tumörtillväxten, och råg 
hade tydligt bättre effekt än vete, konstaterar professor 
Hallmans.

En uppföljande studie med fler patienter och längre 
löptid bekräftade resultaten från pilotstudien. Halten 
PSA i blodet sjönk efter två veckor och stabiliserades på 
en nivå 15 procent lägre än i kontrollen.

– Det här är fortfarande en för liten studie för att 
kunna använda resultaten med säkerhet, men e ffekterna 

…det finns 
starkt 

stöd för att 
spannmål och 
fibre r   stöder 
en h älsosam 
l ivsstil”
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är mycket intressanta. De kan förklaras när vi mäter 
markörer, som visar att kosten med en hög andel rågfiber 

ändrar energiomsättningen så att 
kroppen tror att den svälter, 

vilket i sin tur orsakar en 
svälteffekt på tumören.

MOT MAGSÅRSBAKTERIE III Ett tredje område där 
professor Hallmans börjat undersöka effekten av rågkli 
och fullkornsråg är på magsårsbakterien Helicobacter 
pylori. Det har nämligen visat sig att H pyloriinfektion 
också är kopplad till ökad förekomst av diabetes.

– I en pilotstudie har vi kunnat konstatera att 
 sur degsbröd bakat på fullkornsråg hämmar tillväxten 
av H pylori, och minskar därmed risken för de olika 
sjukdomar som denna bakterie anses orsaka, varav 
diabetes är en.

– Den övergripande slutsatsen som vi kan dra 
av nästan 40 års forskning kring rågen och dess 
e ffekter är att det finns starkt stöd för att spannmål och 

fibrer stöder en hälsosam livsstil, avslutar 
professor H allmans. 

Av Lennart Wikström

Kommentar:

Prostata cancer och kolhydrater

A tt byta kolhydrater och animaliskt fett i 
kosten mot vegetabiliskt fett kan öka ö  ver
levnaden hos män med godartad prostata
cancer. Det var slutsatsen i en artikel som 

publicerades i den högt rankade medicinska tidskriften 
Journal of American Medical Association (JAMA) i juni 
i år.

Bakgrunden är den stora så kallade sjuksköterske
studien, där forskarna vid medicinska fakulteten vid 
H arvard under en lång tid följt ett stort antal kvinnor 
och män med registrering av kost, sociala faktorer, en 
rad biomarkörer och även dödlighet. Bakgrundsdata från 
studien har legat till grund för en rad uppmärksammade 
publikationer om samband mellan kost och olika sjuk
domstillstånd.

I den publicerade artikeln hade forskarna undersökt 
bakgrunden till 315 fall av dödlig prostatacancer av totalt 
1 064 dödsfall. Om 10 procent av energiintaget från 
k olhydrater byttes mot vegetabiliskt fett minskade risken 
att dö i förtid på grund av prostatacancer, men ännu mer 
minskade den totala risken att dö i förtid. Den skillnaden 
var också mest signifikant. Om kolhydraterna byttes mot 
animaliskt fett eller mot transfetter ökade risken att dö 

i förtid. För animaliskt fett och transfetter fanns ingen 
koppling till prostatacancer.

I studien görs ingen skillnad mellan olika slags 
k olhydrater, och heller ingen koppling till glykemiskt 
eller insulinindex. Sedan tidigare är känt att det finns en 
koppling mellan ökad insulinproduktion, som vid lång
varigt högt intag av livsmedel med snabba kolhydrater, 
och utveckling av prostatacancer. – Jag blir lite bekymrad 
över att forskarna i Harvardgruppen bortser från hur olika 
kolhydrater är. De borde gjort samma uppdelning med raf
finerade kolhydrater och fullkorn och kostfiber som man 
gjorde med de olika typerna av fett, säger agr dr Rikard 
Landberg, SLU.  R esultaten från en nyligen publicerad 
isländsk studie visar exempelvis att konsumtion av full
kornsråg under tonåren verkar skydda mot prostatacancer, 
särskilt aggressiva former.

På redaktionell plats i samma publikation k ommenterar 
dr Stephen J Freedland studien och skriver att ”det är 
möjligt att det totala intaget av kolhydrater inte är kopplat 
till ökad risk för symtomatisk prostatacancer, medan ett 
överdrivet intag av söta drycker är det”.

Man kan alltså tryggt fortsätta äta kolhydrater och 
särskilt när det är fråga om fullkorn. 
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Korn är inte bara foder och 
r å vara till öl, utan har även 
många egenskaper som gör det 
till ett nyttigt livsmedel. Vägen 
till den insikten har gått via 
forskning kring kornets värde 
som foder.

K orn har fått stå i skuggan av havre 
som l ivsmedel. Detta trots att båda 
 spannmålsslagen innehåller lösliga fibrer 
i form av b etaglukan och att båda kan 

kopplas till positiva hälso effekter. Intresset för korn har 
dock varit stort bland forskare och nu är för hoppningen 
att livsmedelsindustrin ska utveckla nya nyttiga 
 produkter baserade på korn.

– Korn är det fjärde mest odlade sädesslaget i 
världen, och är mycket viktigt som foder. Men det är 
också nödvändigt för oss människor som bas för nyttiga 
livsmedel och som råvara för öl, säger professor Walter 
Newman.

INSPIRERAD AV KOR III Walter Newman, professor 
emeritus vid Montana State University, har t illsammans 
med sin hustru professor emerita Rosemary Newman, 
ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt att forska 
om korn och dess hälsoeffekter.

– Det som gjorde att jag fick upp ögonen för kornets 
hälsoaspekter var när jag som ung såg effekterna på kor 
som åt ångbehandlat korn, berättar professor Newman. 
Vi började studera framförallt proteinets tillgänglighet 
och hur det utnyttjandes i olika djurmodeller.

Spannmål som foder är främst en energikälla genom 
sitt höga innehåll av stärkelse. Men drygt tio procent 
av kornet är protein, och kvaliteten på proteinet spelar 
stor roll, eftersom mängden spannmål ofta är stor. Ju 

mer av proteinet som djuren kan utnyttja, desto mindre 
protein i annan form, främst soja, behöver tillföras.

LIKA BRA SOM HAVRE III Paret Newman studerade 
även stärkelsekvaliteten med olika fördelning mellan 
amylopektin, en grenad form av stärkelse, och amylos, 
en ogrenad form. Sorter med hög andel av grenad 
stärkelse visade sig också innehålla mer betaglukan. I 
en korntyp förenades alla goda egenskaper i form hög 
proteinhalt med hög andel nödvändiga aminosyror, 
hög andel betaglukaner och stärkelse av rätt kvalitet. 
Dessutom var det kornet utan skal, vilket gjorde det 
extra lämpligt som livsmedel.

I djurförsök visade sig korn ha samma effekter som 
havre, något som också kunde bekräftas i studier på 
människor. Senare kom bland andra professor Inger 
Björck i Lund att undersöka glykemiskt index, GI, hos 
samma sorter.

Tyvärr var de korntyperna som undersöktes svåra att 
odla och gav alldeles för låg avkastning, men de resultat 
som kom fram visade sig vara mycket användbara. Bland 
annat spelar kvaliteten på stärkelsen stor roll, och det är 
en fördel om man kan använda hela eller delar av kärnor. 
Den kunskapen ligger till grund för mycket av forsk
ningen kring korn som livsmedel som bedrivs i dag. 

Av Lennart Wikström

– Korn har med 
sitt innehåll av 
beta glukaner 
lika god effekt 
på kolestorole t 
som havre, 
säger professor 
Walter Newman, 
Montana State 
University.

    Foderforskning öppnade för 
korn som 

livsmedel
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Fibrer och fullkorn 

  från jord 
till bord

råg är vår huvudsakliga källa till kostfiber.
Trots angreppen mot kolhydraterna förstår 

k onsumenterna fortfarande värdet av fibrer i kosten.
– Mer än 95 procent av tillfrågade konsumenter 

instämmer i påståendet att kostfiber är bra för hälsan, 
och den andelen har varit stabil under 2000talet, 
berättar Lantmännens forskningschef Helena Fredriks
son. När det gäller fullkorn instämmer över 90 procent 
i att det är bra för hälsan.

VÄXANDE MARKNAD III– Det finns alltså en 
m arknad för fiberrika livsmedel och fullkorns
produkter. År 2010 beräknades den europeiska 
m arknaden för fibrer uppgå till 3,2 miljarder kr. 
Hälften av detta utgörs av fibrer från spannmål, med 
vete och havrefibrer som de v iktigaste.

Fram till 2017 beräknas marknaden växa med 75 
procent i värde och 60 procent i volym.

– Fibrer som tidigare siktats bort i kvarnarna 
och betraktats som en biprodukt hade år 2010 ett 
genomsnittligt marknadsvärde på 14 kr per kg. Det 
är betydligt mer än vad konsumenterna idag betalar 
för mjölet. Slutsatsen är att konsumenterna efterfrågar 
fiberprodukter. 

FUNKTIONELLA EGENSKAPER III – Med tanke på 
fibrernas hälsomervärde och marknadens efterfrågan är 
det naturligt att vi fortsätter att utveckla denna typ av  
produkter, säger Helena. Men det är lika viktigt att vi 
förbättrar de tekniska egenskaperna, som brödvolym, 
vatten bindning eller frystålighet.

– Om vi inte har med de egenskaperna in i produk

– Vi skulle må 
bra av att äta 
mer spannmål 
och det finns en 
stor marknad 
för fiberrika 
spannmåls
produkter, säger 
Lantmännens 
forsknings
chef Helena 
F redriksson.

Spannmål har många positiva hälso effekter kopplade till innehållet 
av kostfiber, och är vår huvudsakliga fiber källa. Konsumenterna är 
uppmärksamma på detta och efterfrågan ökar. Det finns många 
h älso profilerade produkter på marknaden, men industrin s behov av 
ny kunskap och utveckling av nya produkter är stort.

Spannmålsbaserade livsmedel har stått i skott
gluggen när förespråkarna för LCHFkosten 
fått stort utrymme i press och media. Socker 
och snabba kolhydrater är farligt medan fett 

påstås vara nyttigt. För Lantmännen som har spannmål 
från växtförädling till färdigmat som sin kärnverksam
het har detta lett till en ökad satsning på att lyfta fram 
cerealieprodukternas positiva hälsoeffekter.

En stor del har handlat om att studera kostfiber och 
fullkornsprodukter, och forskarna har blivit alltmer 
s amstämmiga om kostfibrernas stora betydelse för vår 
hälsa och vårt välbefinnande.

VIKTIGASTE FIBERKÄLLAN III Om vi börjar ute
sluta spannmålsprodukter ur vår kost förlorar vi många 
hälsofördelar. De fyra sädesslagen vete, korn, havre och 
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tionen störs processerna och produkterna blir sämre. 
Då spelar det ingen roll hur nyttigt det är med fibrer 
eller hur gärna konsumenterna vill ha dem. Konsumen
terna vill ha bra produkter som smakar gott.

FIBRER INTE BARA FIBRER III Även om vi ofta 
använder kostfiber som ett begrepp är det stor skillnad 
beroende på vilket spannmålsslag de kommer från. 
Spannmålsslagen skiljer sig också åt när det gäller 
mängden fibrer.

Den största andelen fibrer finns i råg med omkring 
20 procent, och den lägsta andelen, omkring tio pro
cent, i skalad havre. Vete och korn innehåller 13,5 res
pektive 15 procent kostfiber. Fibrerna i korn och havre 
innehåller betaglukan, medan vete och råg innehåller 
arabinoxylaner. Råg innehåller dessutom en stor andel 
fruktan, fyra procent (se Litet kostfiberlexikon).

HAVRE OCH KOLESTEROL III Ett av de hälsomervär
den som lyfts fram är havrens kolesterolsänkande effekt.

– Havre används främst i frukostprodukter, och 
ett hälsopåstående vi kan göra är att om du äter tre 
gram havrebetaglukaner per dag och minst ett gram 
per måltid kan du sänka ditt kolesterol. Möjligheten 
att göra hälsopåståenden om havre och betaglukaner 
har funnits en längre tid, men i början var utbudet av 
produkter begränsat.

– Genom att dela upp innehållet i havrekärnan har 
det gått att få fram fiberrika koncentrat, som går att 
använda som ingrediens, och idag kan konsumenterna 
välja bland en mängd produkter.

FLER KORNPRODUKTER III Korn används fram
förallt i vissa traditionella produkter som korngryn och 
som malt till öl och whisky.

– Det finns en stor variation bland det odlade kornet, 
det finns sorter med och utan skal, med olika sorters 
stärkelse och även varierande innehåll av betaglukan, 
berättar Helena. De hälsoegenskaper vi lyfter fram är 
betaglukanernas kolesterolsänkande effekt och att hela 
kornkärnor och korn med viss stärkelsesammansättning 
ger ett lägre glykemiskt index, GI.

– Men trots en ganska omfattande insats på forsk
ningssidan finns det relativt få produkter på marknaden.

Ett problem kan vara att konsumenterna har svårt 
att ta till sig begreppet betaglukan. Jämfört med kost
fiber och fullkorn är skillnaderna stora. Konsument
undersökningar visar att bara 10 procent av de 
till frågade har ett hum om vad betaglukaner är och att 
bara hälften av dem, fem procent vet att betaglukaner 
är bra för hälsan.

– Vi har alltså en viktig pedagogisk uppgift att tala 
om vad det är som är bra i havre och korn. Under tiden 
lyfter vi även fram fullkorn och fibrer tillsammans med 
innehåll av betaglukan.

FULLKORN I VETE, FIBRER I RÅG III När det gäller 
Lantmännens produkter som innehåller vete finns 
fullkorn med i alla kategorier.

– Vi lyfter fram fullkorn och i och med att fruk
taner också räknas som kostfiber blev det möjligt att 
nyckehåls märka fler produkter. 

Råg används till bröd och frukostprodukter och 
även här är tyngdpunkten i hälsokommunikationen på 
kostfiber och fullkorn.

– Rågen är tydligast när det gäller kostfiber och 
vi pratar om en ”fiberboost” med råg. Vi är också 
mycket forskningsaktiva när det gäller råg och rågfibrer 
och har en rad forskningsprojekt kopplade till råg 
och hälsa. Det gäller speciellt mättnad, påverkan på 
ämnes omsättning och infektion av magsårsbakterien 
Helicobacter pylori.

BRA AV MER SPANNMÅL III – Vi skulle må bra av 
att äta mer spannmål. Livsmedel baserade på fullkorn 
har många goda hälsofördelar. Men det går inte att 
bara fokusera på det nyttiga i spannmålen, utan vi 
måste också utveckla de funktionella egenskaperna.

– För att konsumenterna ska välja rätt måste det 
smaka gott, det ska finnas flera produkter att välja 
mellan och de måste vara bekväma och fungera i den 
moderna matlagningen, avslutar Helena.  

Av Lennart Wikström

Vetekli	  27,2%	  

Havrekli	  16,0%	  

Är4iber	  5,0%	  Pota9sfiber	  5,3%	  

Inulin	  16,5%	  

Oligofruktos	  18,3%	  

Annan	  kos4iber	  
4,4%	  

Betaglukan	  3,8%	  
Resistent	  stärkelse	  

3,5%	  

Den	  europeiska	  marknaden	  för	  kos4iber	  2010	  

Den europeiska 
marknaden för 
kostfibrer 2010

Den europeiska marknaden för fibrer 
är på cirka 3,2 miljarder kronor och 
beräknas växa med 75 procent mellan 
2010 och 2017. Hälften utgörs av 
spannmålsfibrer.
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 Litet 
fiberlexikon    

KOLHYDRATER
Kolhydrater är ämnen som 
består av kol, syre och väte. 
(Kol+vatten=kolhydrat) De 
e nklaste kolhydraterna är 
sockerarter med fem eller sex 
kolatome r, som exempel vis glukos 
(druvsocke r), fruktos (fruktsocker) 
och xylos (träsocker). Socker-
molekyler sammanbundna i kedjor 
bildar stärkels e och olika typer av 
k ostfibrer.

STÄRKELSE OCH R ESISTENT 
STÄRKELSE
Stärkelse består av kedjor e ller 
polymerer av glukos enheter 
och förekommer i cellerna i en 
rad olika växter som spannmål, 
potatis och baljväxter. Den kan 
vara grena d (amylopektin) eller 
ogrenad (a mylos). När man äter 
stärkelse bryts den lätt ned av 
e nzym till enkla sockermolekyle r, 
som tas upp i blodet. Ned-
brytningen av stärkelse börjar 
redan när vi tuggar, eftersom de 
stärkelse nedbrytande enzymerna 
finns i saliv.
   Rå eller kristallin s tärkelse, som 
i potatis, bryts inte ned lika lätt. 
När stärkelsen värms tillsammans 
med vatten sväller den och tar upp 
vatten, stärkelsen gelatiniseras. 
Det blir då lättare för enzymerna att 
bryta ned stärkelsen. Den grenade 
stärkelsen, amylopektin, behålle r 
sin svällda form bättre än den 
ogrenad e amylosen, som lättare 
går tillbaka till sin u rsprungliga 
kristallform. Den bildar då det som 
k allas resistent stärkelse, som är 
en typ av kostfibrer.

FULLKORN
Fullkornsprodukter innehåller hela 
spannmålskärnan, där de yttre 
fiberrika delarna, kliet, inte siktats 
bort. För att en produkt ska få 
kallas för fullkornsprodukt måste 
minst 50 procent av torrvikten 
u tgöras av fullkorn, det vill säga 
hela kärnor eller mjöl eller gryn 
av hela kärnor. Om ett livsmedel 
innehåller mindre än hälften men 

mer än 25 procent fullkorn får det 
märkas ”med fullkorn”.

KOSTFIBER
Kostfibrer är kolhydrater från 
ätliga delar av växter eller deras 
motsvarig heter, som inte bryts ned 
och tas upp i tunntarmen, utan 
först helt eller delvis bryts ned av 
bakterierna i tjocktarmen. Kost-
fibrer består av kedjor av socker-
molekyler med tre molekyler eller 
mer och av lignin. Cellulosa är den 
vanligaste kostfibern.

LÖSLIGA KOSTFIBRER
Lösliga kostfibrer är kostfibrer 
som tar upp vatten och bildar gel, 
exempelvis betaglukaner i korn och 
havre, och pentosaner eller arabino-
xylaner i råg. Det är de vattenlös-
liga fibrerna som ger den typiska 
grötkonsistensen i havregrynsgröt.

BETAGLUKANER
Betaglukaner är kedjor med 
glukos molekyler bundna till var-
andra med en speciell bindning, 
som gör det svårare för våra enzym 
att bryta ned dem. Kedjorna kan 
vara olika långa och påverkas av 
tillagning och processer. Kornets 
betaglukaner är generellt längre 
än i havre. När en kärna gror eller 
mältar och vid jäsning till bröd bryts 
betaglukanerna helt eller delvis 
ned av spannmålens egna enzym, 
något som kan utnyttjas för att 
framställa produkter med beta-
glukaner med olika effekter.
   I havren sitter betaglukanerna 
närmast skalet, och det gör det 
möjligt att ta fram havrekli med hög 
koncentration av betaglukaner. I 
kornet sitter betaglukanerna mer 
jämnt fördelade i cellväggarna i 
hela kärnan.

FRUKTANER
Fruktaner är kedjor med fruktsocker, 
fruktos (j ämför glukan – glukos). 
De kan vara av varierande längd, 
från tre till flera tusen enheter. I än-
den av kedjan sitter som regel en 
g lukosmolekyl. Fruktaner förekom-

mer i spannmål, främst råg. Inulin är 
fruktaner som finns i rötterna hos 
bland andra jordärtskocka, cikoria 
och lök. F ruktaner bryts inte ned i 
tunntarmen och r äknas därmed till 
k ostfiber. Det gäller även fruktaner 
med ner till tre enheter. Fruktaner 
tillsätts därför som k ost fiber och för 
att stimulera b akterierna i tjock-
tarmen (probiotika). Många kan 
uppleva matsmältningsbesvär med 
g asbildning av fruktaner.

OLIGOSACKARIDER
Oligosackarider är kolhydratet 
med få enheter, typiskt fyra till 
nio s ockermolekyler. Kortkedjiga 
fruktaner som utvinns ur cikoria 
kallas ibland oligosackarider eller 
fruktooligosackarider (FOS) i 
i nnehållsförteckningar.

CELLULOSA
Cellulosa är långa kedjor av 
g lukosmolekyler och finns i 
v äxternas cellväggar. Det är det 
vanligaste växtämnet i naturen. 
T illsamman med lignin bildar 
c ellulosa stommen i träfibrer, 
och är motståndskraftigt mot 
n edbrytning.

HEMICELLULOSA
Hemicellulosa är en blandad 
grupp kolhydrater som före kommer 
tillsammans med cellulosa, 
men som även består av andra 
e nheter än glukos. Hemicellulosa n 
är kortare, sällan mer än 200 
e nheter, och ofta grenad. Exempel 
på socker arter i hemicellulosa 
f örutom g lukos är xylos, arabinos 
och galaktos (ena halvan i laktos, 
m jölksocker).

ARABINOXYLANER 
(PENTOSANER)
Arabinoxylaner är hemi cellulosa 
med socker arterna arabinos och 
xylos. Det är den v iktigaste kost-
fibern i råg men förekommer o ckså 
i korn och vete. I v äxten binds 
många b ioaktiva ämnen till arabino-
xylaner, vilket bland annat ger dem 
antioxidativa egenskaper. 
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Mat med många 
hälsofunktioner
En kost med flera komponenter 
som verkar på olika riskfaktore r 
visar samma förebyggande 
e ffekt som läkemedel. Nu behöver 
utveckling av nya produkter och 
ingredienser ta vid.

För de flesta av oss är det självklart att vi 
med hjälp av kosten kan påverka vår hälsa. 
Med val av nyttiga livsmedel som en del av 
en i övrigt hälsosam livsstil mår vi bättre i 

v ardagen och för väntas hålla oss friska längre.
Vid Antidiabetic Food Centre (AFC) i Lund, arbetar 

forskarna för att ett förebyggande synsätt ska få större 
acceptans och att fler ska ta till sig resultaten. En nyligen 
genomförd studie visar på tydliga effekter på flera av våra 
vanligaste välfärdssjukdomar.

RISKFAKTORER III – Vi ville undersöka i hur hög 
grad vi kunde påverka en rad riskfaktorer som kolesterol 
och blodfetter, tarmens mikroflora, blodsockernivån och 
så kallad subklinisk inflammation, berättar Juscelino 
 Tovar, projektledare vid AFC.  Därför tog vi fram en 
multifunktionell diet med livsmedel och ingredienser 
som vi vet var och en påverkar de riskfaktorer som vi 
ville studera, och jämförde med en kontrolldiet.

Båda dieterna byggde på de nordiska närings
rekommendationerna, men skiljde sig åt när det gällde 
typ av kostfiber, kvalitet på fett, kolhydrater och protein. 
Dessutom innehöll kontrolldieten inte de ”aktiva” 
 komponenter som skulle studeras.

De livsmedel och ingredienser som ingick i studien var 
soja och sojaprotein, vassleprotein, lösliga fibrer i form 
av bland annat betaglukaner från havre och korn, fisk rik 
på omega 3fettsyror, växtstanoler, mandel, kanel, blåbär, 
vinäger och probiotiska mjölksyrabakterier.

SPANNMÅLSFIBRER VIKTIG DEL III – Vår grund
fråga är att testa en antiinflammatorisk kost baserad på 
en rad olika komponenter, där spannmål ingår som en 
viktig men inte dominerande del, förklarar Juscelino. 
Alla delar är lika viktiga tills vi finner motsatsen – i 
dagsläget vill vi inte utesluta någon del.

Flera av komponenterna har också många funk
tioner, som exempelvis betaglukanerna, som både sänker 
kolesterol, påverkar blodsocker och stimulerar mikro
floran i tjocktarmen. Ett annat exempel är de omega 
3rika fetterna från fisk som både påverkar kolesterol och 
blodfetter, och minskar inflammation.

– I konceptet är betaglukaner en viktig komponent, 
och för att få effekt måste man komma upp i en lägsta 
nivå. Därför vill vi använda flera olika betaglukanrika 
källor som havre och korn. 

Subklinisk i nflammation
Innan kroppen visar tydliga tecken på inflammation i 
exempelvis blodkärl och andra vävnader bildas markörer 
som kan mätas i blodet. De är tecken på att kroppen är 
utsatt för stress eller belastning som senare kan leda 
till olika sjukdomstillstånd. Sådan påverkan kallas för 
subklinisk inflammation, och genom att mäta de ämnen 
som bildas kan man också mäta hur exempelvis olika 
livsmedel eller komponenter påverkar oss.

Foto: Istockphoto
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KOMBINATION AV LIVSMEDEL III I den aktiva 
kosten ingår ett modellbröd som utvecklats och testats 
och som visat sig ha tydliga effekter på  inflammation, 
blodsocker och mättnad (se Tidskriften C nr 1 2013). 
En annan produkt är en betaglukanberikad havredryck, 
och även hela kornkärnor och fullkornsmjöl av korn 
bidrar med betaglukan.

– För att vi ska kunna få verkliga effekter måste mål
tiderna fungera i vardagen, och där spelar det en viktig 
roll att vi kan kombinera flera olika komponenter på en 
lägre nivå. Att förlita sig på bara ett livsmedel eller en 
komponent är inte hållbart i längden.

I studien fick friska personer först äta den multi
funktionella dieten eller kontrolldiet i fyra veckor. Därpå 
följde en fyraveckors viloperiod, varefter de som fått 
kontrolldiet fick den aktiva dieten och tvärtom under 
fyra veckor. Ett sådant upplägg kallas crossover och ger 
bättre säkerhet i studien, eftersom varje försöksperson 
jämförs med sig själv.

FRISKA MEN I RISKZONEN III – Det var en j äm
förelse med två bra koster, förklarar Juscelino, även om 
de skiljde sig när det gällde de funktionella k  ompo
nenterna vi ville undersöka.

Försökspersonerna var 36 kvinnor och åtta män 
i åldern 50 till 73 år. BMI låg mellan 25 och 33, 
alltså från lätt övervikt till fetma, och flera av försöks
personerna låg i riskzonen för att utveckla hjärtkärl
sjukdom eller störd ämnesomsättning.

– En viktig grundfaktor i alla studier av det här slaget 
är att försöka hålla konstant vikt, eftersom en viktsminsk
ning i sig som regel medför att många av de riskfaktorer 
vi studerar förbättras. Vi ansträngde oss för att ha ett 
konstant energiintag, men båda grupperna gick ner något 
i vikt, 1–1,5 kg i genomsnitt. Framför allt tyckte försöks
personerna att den aktiva dieten var mer mättande och 
att de fick anstränga sig för att få i sig tillräckligt.

SOM LÄKEMEDEL III – De viktigaste resultaten av 
studien är sänkning av totalkolesterol med 24 procent 
och av det skadliga LDLkolesterolet med 33 procent, 
lika stora effekter som man får med läkemedel. Kvoten 
mellan LDL och HDL sjönk med 27 procent.

Riskfaktorn för inflammation minskade med  
29 procent och det höga blodtrycksvärdet sjönk med 
åtta procent.

– Om de värden vi uppnådde i studien vore bestående 
skulle den aktiva kosten innebära att risken för att d rabbas 
av hjärtkärlsjukdom minskar med 35 procent. Men 

ganska snart efter försöksperioden återfick mer parten av 
försökspersonerna de värden de hade före s tudien, vilket 
innebär att man måste fortsätta äta en multifunktionell 
diet för att uppnå de önskade  effekterna. Det ställer höga 
krav på ut veckling av nya produkter.

NYA PRODUKTER III – Idag är det svårt att kompo
nera multifunk tionella måltider med de produkter som 
finns att köpa, och det är dags för industrin att ta upp 
bollen, menar Juscelino. En utgångspunkt kan vara att 
när vi gjorde ut värderingen med försökspersonerna var 
de överlag nöjda med de modellprodukter som gruppen 
tagit fram.

Något som förvånade Juscelino var att kontroll dieten 
inte visade några effekter utöver en mindre vikts
minskning.

– Vi hade väntat oss effekter även av kontroll
dieten, eftersom den byggde på de nordiska närings
rekommendationerna, men den visade sig inte påverka 
de riskfaktorerna vi mätte, säger Juscelino. Antingen 
beror det på att försökspersonerna redan från början åt en 
välbalanserad kost, eller så kan man ifrågasätta nyttan med 
näringsrekommendationerna om de inte har någon effekt.

VIKTEN VIKTIG III Hur tänker Juscelino och gruppen 
gå vidare med resultaten från studien?

– Frågan om viktsminskning är intressant, och vi 
behöver också se vad som händer över längre tid. Därför 
planerar vi ett långtidsförsök där en av förändringarna 
jämfört med studien är att deltagarna inte ska behöva 
kontrollera vikten, något som vi tror ökar benägenheten 
att fortsätta med den multifunktionella dieten.

– Vi är också intresserade av att se om det är någon 
eller några av komponenterna som kan väljas ut och 
studeras närmare, exempelvis baljväxter och hela korn
kärnor. Det vore också intressant att undersöka vilka 
effekter en multifunktionell kost kan ha för personer 
med diabetes eller personer med hög kolesterolnivå, 
avslutar Juscelino. 

Av Lennart Wikström

– De viktigaste resultaten av 
 studien är att med en aktiv 
kost kan total kolesterol och det 
 skadliga LDLkolesterolet   sänkas 
lika mycket som med  läkemedel, 
säger Juscelino Tovar,  Anti diabetic  
Food Centre i Lund.

Vill du 
veta 
mer:

Tovar, J. Nilsson, A. 
Johansson, M. 

Ekesbo, R. 
Åberg, A.M. 

Johansson, U. 
Björck, I. 

A Diet Based on 
Multiple 

Functional 
C oncepts Improve s 

C ardiometabolic 
Risk Parameters in 

Healthy S ubjects. 
Nutrition & 

Meta bolism, 
2012, 9:29.  
http://www.

nutritionandmeta
bolism.com/ 

content/9/1/29

BMI
BMI, Body Mass Index, är kroppsvikten delad med 
längden i meter i kvadrat och är ett mått på vikt i 
f örhållande till längd. Normalvikt för vuxna är BMI 
20–25. Mellan 25 och 30 anses vara lätt övervikt och 
BMI 30 är gränsen för fetma.
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TYDLIGT MINSKAD RISK III Resultaten från 
studien visar att en näringsriktig kost sammansatt 
av nordiska råvaror är minst lika nyttig som den mer 
välkända medelhavskosten. Kolesterol halten i blodet 
sjönk med 16 procent, och det skadliga LDLkoleste
rolet med 21 procent. Blodtryckets höga värde sjönk 
med 7 enheter, vilket tyder på mer elastiska blodkärl. 
Dessutom minskade mängden insulin i blodet, vilket 
antyder att blodsockerbelastningen också minskade.

Viola Adamsson, som genomförde studien som 
en del av sitt doktors arbete vid Uppsala universitet, 
menar att resultaten har betydelse för försöks
personernas hälsa och överlevnad.

– Förbättringarna är i nivå med dem man kan 
få med läkemedel, och det förbättrade kolesterol
värdet minskar risken för att insjukna eller dö i 
hjärtkärlsjukdom med 10–15 procent och det sänkta 
blodtrycket med 
18 procent, säger 
Viola. 

Av Lennart Wikström

I studien Nordiet undersökte forskarna hälso
effekterna av en diet baserad på nordiska råvaror 
jämfört med vad försökspersonerna äter normalt. 
Frågeställninge n bakom studien var att en nyttig 

kost kan baseras på nordiska råvaror på ungefär samma 
sätt som den o mtalade medelhavskosten.

I försöket ingick 88 friska personer i åldern 25 till 65 
år med lätt förhöjda halter av kolesterol i blodet. De var 
normalviktiga till överviktiga med BMI mellan 20 och 
31. Hälften av deltagarna fick äta den nordiska kosten 
och hälften sin normala mat.

Försökstiden var sex veckor och före och efteråt mättes 
vikt, halterna av kolesterol, glukos, insulin och en inflam
mationsmarkör i blodet. Dessutom mättes blodtrycket.

TYPISKT NORDISKT III De livsmedel som ingick 
var typiskt nordiska. Cerealier var bröd, gröt, gryn och 
pasta gjorda på fullkorn från vete, havre, korn och råg. 
Vegetabilier var vitkål, spenat, ärter, bruna bönor, potatis, 
 morötter, rödbetor, äpplen, päron, plommon, lingon och 
blåbär. Fisk var sill, strömming, lax och makrill, medan 
kött var kyckling, lamm gris, nöt, vilt och även korv. 
Mjölk och mejeriprodukter var med låg fetthalt och smör
gåsmargarin och stekmargarin var vegetabiliska med hög 
andel fleromättat fett. Som matolja användes rapsolja.

Näringsmässigt följde kosten de nordiska närings
rekommendationerna och hade ett energiinnehåll på 
2 200 kcal per dag. Mängden protein var mellan 55 och 
110 g per dag, mängden kolhydrate r mellan 250 och 
330 g och mängden fett mellan 60 och 90 g, varav minst 
tre fjärdedelar omättat. Mängden kostfiber var minst 
28 g per dag.

– Med livsmedel av  
nordiskt ursprung 
går det att uppnå 
liknande positiv a 
effekter på 
hälsa n som med 
m edelhavskosten, 
säger Viola 
Adamsson, U ppsala 
Universitet.

I den nordiska kosten ingår fet fisk som lax, sill, strömming och makrill, kål, 
rotfrukter, potatis och fullkornsprodukter av de fyra spannmålsslagen. 
Foto Björn Lindberg

Med råvaror från Norden går det att sätta 
samman en lika nyttig kost som den mer 
omskrivna medelhavskosten. Det visar 
en studie som Lantmännens forsknings
stiftelse varit med och finansierat.
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V id Lantmännens havrekvarn i Järna 
b örjade  processteknikerna blanda 
h avregryn och fibrer på ett sätt som inte 
gjorts tidigare.

INSPIRATION FRÅN ÖST III – Det var min före
trädare, den dåvarande chefen för kvarnen Bengt Spetz, 
som för drygt 30 år sedan tillsammans med sin kollega 
Lage Jansson utvecklade produkten, berättar Slobodan 
C arapic, som är processchef för produktionen av havre
baserade frukostprodukter i Järna.

VETEKLI OCH HAVREGRYN III Den första produkten 
som utvecklades och lanserades på marknaden 1980 var 
Axa Fiberhavregryn med vetekli.

– Bakgrunden var det ökade intresset för fiberrika 
spannmålsprodukter, och den fiberråvara som fanns 
närmast till hands var vetekli. När fiberhavregrynen 
lanserades fanns ingen liknande produkt på marknaden 
vid den tiden, vi var först.

Produkten blev en succé på marknaden och 
 efterfrågan växte snabbt. Framgången både tekniskt 
och kommersiellt gjorde att man provade att blanda 
i  havrekli. Det visade sig gå utmärkt, och havre
gryn med havrefibrer lanserades under varumärket 
 Gyllenhammars.

EFTERFRÅGAN SKAPADE EFTERFÖLJARE III  
– Marknaden ökade snabbt, och det stora intresset för 
havre rent allmänt gjorde att vi fick arbeta hårt för att 
hänga med i produktionen. Den stora efterfrågan har 
gjort att det nu kommit efterföljare på marknaden, och 
vår volymsökning har stannat av och även minskat något.

– Det är förstås helt naturligt att konkurrerande 
produkter kommer ut på marknaden, men det vi ser 
är att det mesta är kedjornas egna märkesvaror, och att 
de främst profileras med pris, vilket inte direkt gynnar  
forskning och ut veckling. 

DYGNET RUNT III Men i dagsläget är inte  verksamheten 
vid havrekvarnen i Järna hotad, tvärtom. Den huvud
sakliga produktionen vid anläggningen är gryn och 
flingor till konsument. Förutom Axa och  Gyllenhammars 
tillverkas även produkter under varumärket Start i Järna. 
Intresset för havre i olika former är stort, mycket tack vare 
den forskning som gjorts kring havrens höga innehåll av 
lösliga fibrer i form av betaglukaner, inte minst av Lant
männen själva.

Forskningens väg:
Fiber och havre 
i skön förening

Havre och fibrer står var för sig för något av det nyttiga med 
spannmål. Tillsammans i en produkt blir helheten större 
än summan av de båda. Det var precis vad som hände när 
de första fiberhavregrynen tillverkades vid Lantmännens 
kvarn i Järna, och en ny kategori växte fram.

– När vi började tillverka fiberhavregryn lyckades vi ta fram en  jämn 
p rodukt som inte separerade i påsen, berättar Slobodan Carapic, 
p rocesschef vid Lantmännens havrekvarn i Järna.
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– Vid sidan av produkter för konsument har vi alltmer 
utvecklat produkter för våra industrikunder, bland annat 
till framställning av betaglukan koncentrat. Just nu går 
kvarnen för fullt, dygnet runt alla dagar i veckan, och i år 
kommer vi att få ett rekordår.

Det höga kapacitetsutnyttjandet ställer också höga 
krav på skötseln av anläggningen. Slobodan har ansvar 
för hela kedjan från skalning, kvarn, valsning blandning 
av müsli och förpackning.

– Som vi arbetar idag har vi egentligen inga  marginaler, 
och vi hinner inte bygga upp några buffertlager, berättar 
Slobodan. Därför håller vi på med en förstudie för att  
ytterligare utöka kapaciteten, något vi senast gjorde för tre 
år sedan.

ANSVAR FRÅN JORD TILL BORD III De 50 000 ton 
havre som kvarnen i Järna använder under ett år 
kommer från Mälardalen.

– Jag är övertygad om att det är viktigt att ha kontroll 
över hela kedjan och vår ambition är att ta ansvar från 
jord till bord. 

Ett exempel på detta är den återvinning av havreskal 
som rensas bort och blir till bränsle i anläggningens 
havrepannor.

– Det är ett effektivt och klimatsmart sätt att ta hand 
om ett avfall, och 2015 kommer hela anläggningen att 
vara helt fossilfri och bara eldas med förnybara bränslen.

Med fiberhavregrynen lyckades Lantmännen 
genom en processteknisk innovation skapa en ny 
produkt kategori som kombinerade flera positiva 
hälso egenskaper. Det visar inte minst det stora antalet 
efterföljare och även det faktum att fiberhavregrynen 
fortfarande är den största grynprodukten.

VÄRLDENS BÄSTA HAVRE III Slobodan tror också att 
havre kommer att vara en vinnare även i framtiden.

– Det finns stora möjligheter för spannmåls baserade 
produkter och där är havre en stark produkt med sina 
goda och välgrundade hälsoegenskaper. Det kan vi 
se inte minst på den stora efterfrågan som finns på 
 betaglukankoncentrat.

– I Sverige och Finland växer den bästa havren 
i  världen och det ger oss konkurrensfördelar. Den 
 nordiska havren är lättskalad och ger högt utbyte.

Från vippa till gröt
Havren är unik bland spannmålsslagen med 
sin höga andel lösliga fibrer och även ett högt 
fett innehåll. Men för att vi människor lättare ska 
kunna tillgodogöra oss nyttigheterna under skalet 
måste det tas bort innan kärnan mals eller valsas.

Skalningen sker i särskilda skalare genom att 
kärnorna kastas i hög fart mot en vägg. Detta gör 
att skalet släpper. Därefter skiljs skal och kärna 
åt. Skalet används i mindre mängd i foder, och 
i Lantmännens anläggning i Järna används det 
som biobränsle.

Efter skalningen värmebehandlas kärnan. Den 
höga fetthalten med hög andel fleromättade 
fettsyror gör att havrefettet lätt härsknar. Värme-
behandlingen slår ut det enzym som annars 
skulle oxidera fettet.

Den värmebehandlade kärnan går sedan till 
 valsning. De kärnor som ska användas till 
 Gyllenhammars havregryn klipps innan de valsas 
Det ger gryn som har en lite kortare koktid och 
ger en slätare gröt. 

De färdiga grynen kan sedan gå direkt till för-
packning, eller förädlas vidare, antingen genom 
blandning till müsli och olika grynblandningar, 
eller bakas till grunden för Start-produkter.

Till två portioner använder du
2 dl AXA Fiberberikade Havregryn
4 dl vatten
1 krm salt
2 dl frysta blåbär och hallon
Topping: Färska bär, mjölk.

GÖR SÅ HÄR: 

Blanda havregryn, vatten, salt och 
bär i en kastrull. Koka upp och låt 
koka på svag värme i ca 3 min. 
Rör om då och då. Servera med 
mjölk och toppa med färska bär.

Blåbärsgröt
En extra färgrik och nyttig gröt med mer 
fibrer och antioxidanter från blåbären. 

Idag är kapaciteten på havrekvarnarna i princip fullt 
utnyttjad i Skandinavien och Tyskland.

– Därför önskar jag att marknaden för havreproduk
ter kan fortsätta att växa. Det skulle ge oss ett underlag 
för att bygga en ny havrekvarn och att kunna utveckla 
processen och nya produkter, avslutar Slobodan. 

Av Lennart Wikström
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Kunniga 
diabetiker 

kan lyfta spannmålsprodukter
Diabetes typ 1 och typ 2 är kroniska sjuk

domar som kan drabba många redan i 
unga år. Den medför omställningar som 
påverkar hela livsstilen med medicin, mat, 

måltidsmönster och motion i centrum.
Idag finns många hjälpmedel som underlättar för 

diabetiker att leva ett aktivt liv med plats för de nöjen 
och njutningar som tidigare var ”förbjudna”. Fort
farande är dock fokus mycket på maten och anpassning 
till vad man kan äta och äter.

KOLHYDRATRÄKNING III – När den så kallade 
kolhydraträkningen kom fick den ett stort genomslag 
bland diabetiker, berättar Margareta Bensow Bacos. 
Margareta är dietist med lång erfarenhet av att arbeta 
med personer med diabetes.

Kolhydraträkning innebär att man lägger samman 
den mängd kolhydrater som en måltid innehåller och 
anpassar mängden insulin till hur mycket insulin just 

den personen behöver för att ta hand om en given 
mängd kolhydrater.

– Det är en enkel och lättanvänd metod, men 
blodsockernivån påverkas av flera andra faktorer, menar 
Margareta. Sambandet mellan mängden kolhydrater 
och insulinbehovet är inte så enkelt.

Det finns inte tillräckligt med studier, framför allt med 
personer med diabetes typ 1, för att säkert påstå vilken 
metod som är den mest lämpliga och vilka livsmedel som 
är att föredra. Margareta började därför intressera sig för 
vad kvaliteten på kolhydraterna kan betyda.

UTBILDA PATIENTER III – Vid den tidpunkten 
a rbetade jag vid Steno Diabetescentrum i Gentofte 
i Danmark, och vi hade börjat titta närmare på det 
b rittiska DAFNEkonceptet, som via ett utbildnings
program visat på positiva effekter av kolhydrat räkning 
som metod (se faktaruta). Vi frågade oss vad som händer 
om man även tar hänsyn till kolhydraternas kvalitet.

– Utbildning i kombination med 
kolhydraträkning visar positiva 
effekter hos personer med  diabetes 
typ 1 och vi frågade oss vad som 
händer om man även tar hänsyn 
till kolhydraternas kvalitet, säger 
dietist Margareta Bensow Bacos.

Kunskap om vilka 
livsmedel som är 
lämpliga och hur 
kosten kan förbättra 
livs kvaliteten är 
 central för  personer 
med diabetes. 
Det kan också 
lyfta spannmåls
produkter som är 
mer hälsosamma för 
alla.
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Margareta fick 2010 medel från Lantmännens forsk
nings stiftelse, dåvarande Cerealiastiftelsen. Idag är hon 
projektanställd vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg 
med ansvar för utbildnings och rådgivningsdelen i 
studien.

140 DELTAGARE III  Studien genomförs vid åtta 
 diabeteskliniker i Sverige. Deltagarna fördelas i tre 
 grupper, en med kolhydraträkning, en med vårt 
nya utbildningsprogram Hälsostegen och en med 
i ndividuella besök i ordinarie rutin. Grupperna har 
en träff i veckan under åtta veckor i början av s tudie
perioden och följs sedan upp var tredje månad under 
ett år.

– Inspiration till Hälsostegen har vi fått från 
DAFNE, som bygger på en veckas utbildning med 
övningar, praktik och kunskap på individens nivå. 

Innan, under och vid projektets slut undersöks bland 
annat långtidsblodsockret och markörer för graden av 
inflammation. Dessutom följs matvanor, fysisk aktivitet 
upplevd livskvalitet och mental snabbhet.

– Det unika i den här studien är att den engagerar 
både dietister och sjuksköterskor på åtta olika diabetes
kliniker, förklarar Margareta. Den pågår dessutom 
under relativt lång tid och med deltagare med diabetes 
typ 1. De flesta andra studier är gjorda med deltagare 
med typ 2diabetes.

TYDLIGA EFFEKTER III I en pilotstudie under två 
månader våren 2012 med åtta personer hade lång 

Personer med diabetes önskar ett större utbud av 
fiberrika bröd och frukostprodukter med dokumenterat 
lågt GI, något som de flesta andra konsumenter skulle 
kunna ha nytta av. Foto: Istockphoto

DAFNE
DAFNE står för Dose Adjustment For Normal  Eating 
(Dosanpassning för normal kost) och  startades 
i slutet av 1990-talet av brittiska läkare för att 
underlätta för personer med typ 1-diabetes att med 
mer medvetna val av livsmedel och anpassning av 
insulinet få en jämnare blodsockerkurva.

De utformade ett femdagars program för lärande, 
motivering och uppföljning. Programmet byggde 
på erfarenheter från Tyskland, men utformades 
av brittiska vårdteam och forskare som behandlar 
diabetes. Idag har närmare 30 000 personer med 
diabetes deltagit i programmet.
Läs mer på http://www.dafne.uk.com/

tidsblodsockret minskat sex procent, en förändring 
som bedömdes vara tillräckligt stor för att göra tydlig 
 medicinsk skillnad.

– Idag kan vi för lite om vilka faktorer som p åverkar 
blodsockernivån, bland annat kost, motion och 
stress – ja, till och med vädret tror man har betydelse, 
säger Margareta. Jag är personligen besviken över den 
okunskap som generellt finns, i synnerhet om kostens 
betydelse. Alla med diabetes bör känna till hur olika 
typer av livsmedel påverkar just deras blodsocker och ha 
kunskap till att anpassa insulindosen därefter.

– De bör också ha kunskap om övriga faktorer som 
kan påverka blodsockret. Kolhydratintaget är bara en 
del. Det är viktigt att se till hela livssituationen. Då tror 
jag på både bättre hälsa och livskvalitet.

KOLHYDRATERNAS KVALITET III Betydelsen av 
k valiteten på kolhydraterna ska också undersökas. 
Många kolhydratrika livsmedel som tidigare avråtts 
ifrån har visat sig vara positiva, exempelvis fiberrika 
full kornsprodukter.

– En av produkterna vi vill undersöka är rågbröd 
med hela korn. Men ett problem för projektet är 
att det finns för få produkter med lågt GI, som kan 
r ekommenderas till personer med diabetes. Den typ av 
bröd som vi vill undersöka säljs nästan inte i Sverige.

– Även om ny kunskap leder till bra produkter spelar 
det ingen roll om de inte säljer. Personer med diabete s 
är inte en tillräcklig stor kundgrupp. Alla borde 
i nspireras att köpa dessa produkter, vilket de säkert 
också skulle må bra av.

FLER PRODUKTER III Bland annat har det 
 amerikanska Cochraneinstitutet, som gör övergripande 
sammanställningar av forskningsrapporter inom medici n 
och hälsa, visat att en av de bästa bantningsmetoderna är 
att konsekvent välja livsmedel med lågt GI.

– Vi behöver fler och bättre produkter att välja 
mellan, och det behöver verkligen göras något för bröd, 
säger Margareta. Det största problemet är frukost
produkter, där de flesta har höga GIvärden. Jag tror 
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också att vi kan satsa mer på korn och korngryn, 
som visat goda effekter i flera studier.

Ett annat problem är att företagen inte tillåts 
göra annat än mycket begränsade hälsopåståenden för 
s pecifika produkter. Fick industrin märka produkter 
med lågt GI, som man gör i exempelvis Australien 
skulle intresset för ta fram nya produkter och GItesta 
dem öka.

ENGAGERADE DELTAGARE III Margareta  berättade 
för några av deltagarna i studien att hon skulle bli 
 interviuad om projektet och fick då en del synpunkter 
som de ville att hon skulle framföra.

– Flera deltagare har synpunkter om just bröd och 
frukostflingor, säger Margareta. Utbudet är för litet 
och produkter som finns skulle kunna göras bättre för 
personer med diabetes, exempelvis skulle havregrynen 
kunna göras tjockare och därmed få ett lägre GI.

Deltagarna efterfrågar också tydligare och mer 
lättlästa innehållsförteckningar. Bra produkter väljs 
ofta bort för att man inte kan läsa texten, eller för att 
information saknas.

VILL PROVA NYTT III – Det finns mycket som kan 
göras bättre och i stor utsträckning handlar det om 
att informera och sprida kunskap. Många diabetiker 
är nyfikna och vill testa nya produkter, och kan också 
genom test av blodockret själva skaffa sig kunskap om 
livsmedel.

Möjligheten att nå en ny målgrupp som är villig att 
prova nyheter är något som företagen kan ta fasta på.

– Jag skulle också vilja se fler dietister som utbil
dade sig med inriktning mot diabetes, och att kost
undervisning fick ett större utrymme i sjukskötersk e 
och läkar utbildningen. Om vi kunde komma in 
tidigare med utbildning och motivation, redan när 
en person fått sin diagnos, skulle vi kunna minska 
v årdbehovet och ge personer med diabetes en bättre 
livskvalitet och de skulle må bättre. Det hoppas jag 
bland annat att vi kan visa med den här studien, 
a vslutar Margareta. 

Av Lennart Wikström

– Personer med 
 diabetes behöver fler 
och bättre produkter att 
välja mellan, i synner
het gäller det bröd och 
frukostprodukter, säger 
Margareta Bensow 
Bacos.

Diabetes 
typ 1 och 2

När vi äter kolhydrater bryts de ned och tas upp 
i blodet som glukos, en enkel socker molekyl. 
Glukos är nödvändigt som energikälla för våra 
celler och i synnerhet för hjärnan. Därför bildar 
bukspottkörteln insulin, ett  hormon som släpps 
ut i blodet. Insulinet gör att sockermolekylerna 
kan tas upp i cellerna. Om blodsockret blir kvar i 
blodet är det på både kort och lång sikt skadligt.

Diabetes, eller sockersjuka som det kallades 
tidigare, är när insulinbildningen på något sätt är 
störd och kroppen inte klarar av att reglera halten 
socker (glukos) i blodet. Det finns två huvudtyper 
av diabetes, typ 1 och typ 2.

Diabetes typ 1 är en så kallad autoimmun 
sjukdom. Kroppens immunförsvar har ”fel-
programmerats” och förstört de celler i 
 bukspottkörteln som bildar insulin. Personer med 
diabetes typ 1 kan alltså inte bilda eget insulin, 
utan måste tillföra insulin utifrån,  vanligtvis via 
sprutor.

Genom att hålla noggrann kontroll på hur mycket 
kolhydrater och vilken sorts kol hydrater en person 
äter kan mängden tillfört insulin regleras. På så 
sätt hålls blodsockerhalten på en jämn nivå.

Diabetes typ 2 kallas ofta för en välfärds sjukdom. 
Övervikt, framför allt bukfetma, kan orsaka stör-
ningar i regleringen av blodsockret och utveckla 
minskad insulinkänslighet, det vill säga typ 2-dia-
betes. Det är vanligt att man då även har högt 
blodtryck och höga blodfetter.

Genom att äta en kost som innehåller stor 
andel snabba kolhydrater, som snabbt tas upp 
i blodet och ger en snabb blodsockerhöjning, 
tvingas kroppen också att snabbt frigöra insulin. 
Den funktionen kan med tiden bli uttröttad och 
forskarna talar om att man utvecklar så kallas 
insulinresistens. Det innebär att blodsockerhalten 
stannar på en hög nivå, ungefär som hos perso-
ner med diabetes typ 1.

Vid diabetes typ 2 är den första åtgärden ofta 
att ändra kosten till mer långsamma kol hydrater, i 
kombination med ökad fysisk aktivitet. För att öka 
insulinkänsligheten kan medicinering i tablettform 
vara nödvändig, och ofta måste även personer 
med typ 2-diabetes börja med insulin.
Källa: Diabetesförbundet, www.diabetes.se
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 Lantmännens forsknings
stiftelse satsar på att utveckla 
idéer och att stödja forskning 
inom lantbruks, bioenergi 
och livsmedelsproduktion. 
Forskningsstiftelsens utlys
ning öppnar den 15 augusti 
och stänger den 19 september 
klockan 12.00.

I mer än 25 år har Lant

männens forskningsstiftelser 
bidragit med medel till  
forskning genom s amarbete 
med olika universitet, 
h ögskolor och institut. Det 
finns många exempel på 
lyckade forskningsprojekt 
som resulterat i produkt
innovationer, processför
bättringar och ett effektivare 

jordbruk. Förra året bevilja
des ca 18 miljoner kronor till 
sammanlagt 24 projekt.

Alla inkomna ansök
ningar bedöms både veten
skapligt och affärs mässigt av 
representanter för Lantmän
nens ägare och tjänstemän 
samt externa forskare. Här 
kan du läsa om utlysningen, 

bedömningskriterier och 
även ansöka om medel: 
http://lantmannen.com

För mer information, 
k ontakta 
Helena Fredriksson, 
f orskningschef Lantmännen 
helena.fredriksson@lant mannen.
com, 010-55 61 047

Lantmännens forsknings-
stiftelse öppnar för nya 
ansökningar

 Vid stigande skördar ökar 
grödans upptag av kväve. 
Kväveeffektiviteten mätt som 
mängd kväve i skörden i för
hållandet till hur mycket som 
tillförts, blir bättre ju högre 
skörden är, vilket minskar 
risken för att kväve ska läcka 
ut i vattendragen och slutli
gen hamna i havet.

Resultaten kommer från 

långliggande försök med så 
kallad integrerad odling, där 
åtgärder från både ekologisk 
och konventionell odling 
används. Till skillnad från 
ekologisk odling tillåts inom 
integrerad odling handels
gödsel och behovsanpassad 
användning av kemiska 
växtskyddsmedel. I den 
integrerade odlingen ligger 

skördarna på samma nivå 
som i konventionell odling, 
samtidigt som gödsling, 
förbrukning av diesel till 
traktorer och användning av 
kemiska växtskyddsmedel 
ligger betydligt lägre.

Rapport: Nilsson, C. Den nya växt-

odlingen – ett odlingssystem för fram-

tiden. Slutrapport SL-stiftelsen, 2012

 Under år då skörden 
f örsenas på grund av regn 
och besvärliga skörde
förhållanden kan spann
målskärnorna börja gro 
i axen. De första stegen i 
groningsprocessen bryter 
ned s tärkelse och protein i 
kärnan vilket ger ett mjöl 
som ger sämre bröd.

Genom att med en ny 
testmetod undersöka mot
ståndskraften mot groning 
i olika förädlingslinjer kan 
växtförädlarna få fram 
sorter som inte gror lika 
lätt i axen, och därmed 
också ger högre kvalitet 
på råvaran även under 
besvärliga år.

Rapport: Davidsson, R. 

Henriksson, 

T. Svensson, E. Ny metod för 

utvärdering av axgroningsresistens. 

SL-stiftelsen, 2013.

Nya rön från Lantmännens Forskningsstiftelser
Minskat läckage med 
ökande skördar

 Forskarna har på senare 
tid fått upp ögonen för en ny 
grupp ämnen i spannmål, så 
kallade benzoxazinoider. De 
finns framför allt i plantor i 
yngre tillväxtstadier, och är 
inblandade i växtens försvar 
mot bland annat svampan
grepp och därmed risk för 

bildning av svampgifter, 
mykotoxiner.

I ett pilotprojekt har 
forskarna fått fram resultat 
som visar att den nya gruppen 
ämnen kan vara inblandade i 
minskad bildning av svamp
gifter. Fler undersökningar 
med data från fler skördeår 

behövs dock för att sambandet 
säkert ska kunna fastställas.

Rapport: Formsgaard, I. Etzerodt, T. 

Vidkjaer, N. Do Benzoxazinoids in Rye 

and Wheat Affekt Consumer´s Health 

– Screening of the Concentratione 

of Benzoxazinoids in Cereals. Lant-

männens forskningsstiftelse 2012.

Intressant ämne kan förklara 
minskad risk för svampgifter

Ny test-
metod för
tåligare 
brödsäd
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Odlingen av råg har många gånger kommit i 
skuggan av höstvetet. Det beror i hög grad 
på att höstvete odlas på en betydligt större 
areal, och att höstvete ofta ger högre skörd 

på de bästa jordarna.
Det gör att många lantbrukare prioriterar höstvetet 

och sår råg på fält med sämre jord, och som man inte 
hunnit med att så med vete på hösten. Därför ser den 
som ibland syndar lite vid bilkörningen och flyttat 
blicken från vägen till fälten oftare höstvete än råg.

”Att odla råg kräver 
känsla för jorden, 

grödan och odlingen”

Hans-Åke Grahm, Högestad:

Nu har odlingsåret nått fram till skörd. Det innebär bråda tider för 
l antbrukarna med tröskning av spannmålen och förberedelser inför nästa 

år med sådd av höstgrödorna, främst råg och vete. Vi har besökt en gård i 
Skåne när det var dags att skörda råg till bröd och flingor.

RÅG FÖRE VETE 
III Men hos familjen 
Piper på Högestad 
utanför Ystad i Skåne 
gör man tvärtom. 
Där sår de rågen före 
höstvete.

– Vi odlar i 
g enomsnitt 350 
hektar råg varje 
år som råvara åt 
Lantmännen, berättar 
HansÅke Grahm, 
inspektor och a nsvarig 
för jordbruket på Högestad. För att duga till mjöl ställs 
höga krav på en ren råvara med välfyllda kärnor och 
högt falltal som ger en bättre deg. Därför går det inte att 
slarva med rågodlingen.

För att få fram en så bra råvara som möjligt börjar 
HansÅke med att välja rätt utsäde.

Råg odlas nästan uteslutande som råvara 
för livsmedel. För att lyckas få fram en 
gröda med rätt kvalitet krävs känsla för 
både jorden, grödan och odlingen, menar 
Hans Åke Grahm på skånska Högestad.

HansÅke 
Grahm har 
arbetat på 
Högestad 
sedan 1977, 
och har varit 
inspektor 
sedan 1992. 
”Jag vet i alla 
fall var de 
jordfasta 
s tenarna 
ligger”, 
säger han.
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Råg innehåller 
mindre gluten 
men en högre 
andel kostfibrer 
än havre, vete 
och korn.

”Att odla råg kräver 
känsla för jorden, 

grödan och odlingen”

SPECIELLA SORTER III – Vi odlar så kallade hybrids
orter, och de måste sås tidigare än de mer traditionella 
linjesorterna. Det innebär att vi tvärtemot vad många 
andra gör börjar med att så råg innan vi sår vete. Att 
börja tidigare med rågen gör också att vi kan hinner så 
allt i tid. Någon gång har vi till och med sått råg så tidigt 
som i augusti. Normalt är dock att vi sår rågen under 
första halvan av september.

Hybridsorter är sorter som framställs genom att två 
olika förädlingslinjer korsas med varandra. Det gör att 
rågen, som är en korsbefruktare och normalt ger mer 
varierande fält, blir mer enhetlig, både till utseende och 
kvalitet.

– I jämförelse med linjesorterna ger de högre skörd, 
är mer motståndskraftiga mot svampsjukdomar som 
mjöldryga och är mer stabila i bakningskvalitet, säger 
HansÅke.

LAGD SÄD LIGGER III Den jämnare kvaliteten menar 
HansÅke beror på att de nya hybridsorterna är aningen 
stråstyvare, och inte lika lätt ger liggsäd. När stråna 
knäcks och spannmålen lägger sig ökar risken för att 
spannmålen ska gro i axen, vilket ger sämre baknings
kvalitet samt ökad risk för svampangrepp och även i 
förlängning risk för svampgifter.

– Det går också att minska risken för liggsäd med 
olika odlingsåtgärder, exempelvis genom att gödsla 
mindre och så lite glesare. Dessutom varierar behovet av 
gödsel med årsmånen. Det som är rätt ett år kan vara fel 
nästa år. Det krävs känsla för både jorden, grödan och 
odlingen, säger HansÅke.

PRECISION MED GPS III Även om en tätare gröda 
ökar risken för liggsäd ska den inte vara för gles heller. 
HansÅke vill ha att den ska komma upp jämnt och 
snabbt efter sådd. Då har plantorna möjlighet att växa 
till sig på rätt sätt innan vintern.

Ett av Högestads sätt att får fram en bättre gröda med 
högre kvalitet och mindre angrepp av svamp är att lägga 
ut fasta körspår med såmaskinen. Fasta körspår är ”hål” 
i raderna, där man kan köra med traktorn och andra 
m askiner utan att köra ned plantor. Det finns idag GPS
utrustning som styr traktorn med någon centimeters fel
marginal. Med fasta körspår minskar risken för markpack
ning och skadorna på grödan blir mindre. Plantor som 
skadats av traktorhjulen utvecklar nya skott, och är mer 
mottagliga för angrepp av svamp, bland annat mjöldryga.

JÄMFÖRS MED VETE III Råg jämförs alltid med vete, 
något som är rätt naturligt. Höstvete är ryggraden i 
växtodlingen på många gårdar, och ger som regel högre 
avkastning och bättre lönsamhet på mer bördiga och 
vattenhållande jordar. HansÅke ställer sig inte helt och 
hållet bakom den uppfattningen.

– Det går inte att jämföra vete på den goda jorden 
på slätten med vad rågen ger på de sämre jordarna i 
skogsbrynet. Det är inte bara veteskörden som ökar på 
bra mark, även rågen avkastar mer. Att sedan rågen odlas 
på lite sämre marker beror ju på att den klarar sig bättre 
där än vad vete gör.

Just i år har man dock kunnat se en mer utbredd 
odling av råg än vanligt. På grund av det besvärliga 
vädret under hösten förra året var det många som fick så 
råg på höstvetets bekostnad.

SVENSK KVALITET III Svensk råg är ingen exportvara. 
Nästan allt konsumeras inom landet. De svenska kvar
narna vill först och främst säkra sina behov, vilket brukar 
göra den inhemska prisnivån lite mer stabil.

– Polen, baltstaterna och till viss del Tyskland har stora 
volymer råg de gärna vill exportera hit, säger HansÅke. 
Importerad råg håller visserligen inte samma höga kvalitet 
som den svenska, men påverkar ändå det pris vi får.

– Råg är en lagom gröda att odla, och för oss är det 
ett bra sätt att sprida riskerna i odlingen. Även om vi 
gör vad vi kan, finns det alltid sådant som vi inte kan 
påverka, både när det gäller väder, priser och odling. Då 
är det bra att ha flera olika grödor, avslutar HansÅke.  

Av Per-Ola Olsson och Lennart Wikström

Råg (Secale cereale)
Redan under vikingatiden odlades det råg i 
S verige. Det dröjde dock ända fram till medel-
tiden innan odlingen var i vidare omfång. Råg-
brödet var mycket saftigare än kornbrödet. Ända 
fram till 1930-talet, då den blev omsprungen av 
vete, var råg vår viktigaste brödspannmål.

Rågkärnan innehåller mindre gluten än vete-
kärnan och därför blir rågbrödet inte lika luftigt 
som bröd bakat med vetemjöl. Traditionellt 
surdegsbröd bakas uteslutande på rågmjöl 
och surdegstekniken bidrar till att ge rågbrödet 
större volym och gör det mer luftigt.

Den genomsnittliga skörden i Sverige är 
6 300 kg per hektar. På Högestad skördas 
m ellan 6 000 och 11 000 kg per hektar. I fjol 
s kördades 5 miljoner ton spannmål i Sverige 
varav 140 000 ton råg.

Källa: Jordbruksverket, Svenska kvarnföreningen, Lantmännen, 
Statistiska centralbyrån och Lantbrukarnas riksförbund.
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 Fokus på fullkorn har ökat i 
takt med att forskarna blivit allt
mer samstämmiga om kostfibrers 
betydelse för hälsan. Det nord
iska regelverket säger att för att få 
kallas för fullkornsprodukt måste 
den innehålla minst 50 procent 
fullkornsråvara i torrsubstans. 
Om produkten innehåller mer 
än 25 men mindre än 50 procent 
får den märkas med ”Innehåller 
fullkorn”.

Den internationella organi
sationen för spannmålsforskare, 
AACC International, presente
rade i maj i år ett förslag att en 
fullkornsprodukt ska innehålla 
minst 8g fullkorn per portion 

på 30g. Det är en rekommen
dation som även tar hänsyn 
till livsmedlets vatteninnehåll. 
Färskt bröd innehåller upp till 
40 procent vatten, vilket gör att 
andelen fullkorn bör vara minst 
45 procent av torrsubstansen 
om man ska nå upp till det 
föreslagna kravet. I knäcke
bröd, som innehåller cirka fem 
procent vatten räcker det med 
knappt 30 procent.

Samtidigt börjar bage
rier världen över oroa sig för 
konsekvenserna av de olika 
ansträngningar som de själva 
och andra gjort för att främja 
fullkorns produkter. I exempelvis 

Storbritannien har konsumtio
nen av vitt bröd minskat, och 
det i så hög grad att den totala 
brödkonsumtionen minskat.

”Vi har varit för framgångs
rika i att säga att fullkorn är bra 
för dig. Vi glömde att säga att 
vitt bröd också är nyttigt”, säger 
direktören för den brittiska 
bagerifederationen.

Brittiska näringsexperter 
fortsätter dock att lyfta fram 
fullkornsbröd och gör det på det 
vita brödets bekostnad. Fort
farande är dock det vita skivade 
brödet som säljer bäst.

(Källa: Food Navigator)

 Vilken typ av jäst och vid 
vilken temperatur en deg får jäsa 
har stor betydelse för aromen 
och smaken på inkråmet i 
jästa vetedegar. Det visar Anja 
Niehues Birch, institutionen 
för livs medelsvetenskap  vid 
K öpenhamns Universitet, 
i sin avhandling Aroma of 
Wheat Bread Crumb. Effect of 
F ermentation Temperature and 
Baker’s Yeast.

I sin studie undersökte Anja 
jäster från sju olika bagerier och 
lät degarna jäsa vid 5, 15, 25 
och 35 grader. Snabbast jäste 
degen vid en jästemperatur på 
25 grader och med den högsta 
k oncentrationen. Den tid det 
tar för en deg att nå önskad 
volym påverkades också av 
vilken jäst som användes.

Jäsningstemperaturen 
påverkade också aromen hos det 

färdiga brödet. Degar som jäste 
vid högre temperatur fick en 
skarpare arom med doftämnen 
som karakteriserar härskning 
av fett, medan degar som jäser 
vid låg temperatur får en mer 
mustig arom med doftämnen 
som påminner om frukt. Projek
tet är finansierat av Lantmän
nens forskningsstiftelse.

(Källa: Köpenhamns Universitet)

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

Fruktanrikt 
korn håller 
fullkorns-
löfte
 En kornsort med 11 pro
cent av kostfibern fruktan 
(se Litet fiberlexikon) har 
tagits fram av forskare vid 
det australiensiska forsk
ningsinstitutet CSIRO 
(Commonwealth Scientific 
and Industrial Research 
Organization). Det är mer 
än tio gånger mer än vad 
korn normalt innehåller.

Anrikade fruktaner 
från kornsorten visade sig 
i djurförsök förbättra en 
rad hälsomarkörer på god 
tarmhälsa, bland annat gyn
nade de tillväxten av nyttiga 
bakterier i tjocktarmen. 
Förhoppningen är att den 
nya kornsorten ska kunna 
tillföra ökad hälsopotential 
till fullkornsprodukter, och 
att den ska kunna konkur
rera med fruktaner från 
andra källor, exempelvis 
inulin från cikoria.

(Källa: Food Navigator)

Fullkorn slår mot vitt bröd

Jästen spelar stor roll för brödets smak


