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K orn är ett fantastiskt 
spannmålsslag som vi 
sällan uppskattar efter 
förtjänst. Kornets historia 

tillsammans med oss odlare är både lång 
och varierad.

Av spannmålsarterna är korn den som 
visat sig mest anpassningsbar. Vårkorn 
odlas i de yttersta utkanterna för odling; 
från isolerade oaser i Sahara till högt upp 
i Himalaya eller i nordligaste Norge. 
Korn tillhörde de växter som började 
odlas i Mesopotamien när jordbruk upp-
fanns för 10 000 år sedan, det var viktigt 
i gamla Egypten och var den domine-
rande brödsäden i både Romarriket och 
i det gamla Grekland. Men bäst fungerar 
odlingen i tempererade områden. Högst 
skördar av korn i världen tas i ett bälte 
från Skåne i norr till mellersta Frankrike 
i söder och Irland i väster. Sämst fung-
erar arten i rent tropiska områden.

Idag är korn världens fjärde största 
spannmålsslag efter vete, majs och ris. 
Den helt dominerande odlingen är 
till foder, och större delen av skörden 
används i det land där odlingen skett. 
Knappt en femtedel av världsskörden 
används till malt för bryggning, några få 
procent används till whisky.

Traditionellt har korn haft stor 
användning som livsmedel, men det 
har nästan försvunnit i de flesta länder 
under det senaste halvseklet. Hur många 
svenskar ser idag korngryn som en själv-
klar produkt i torrförrådet? Korngryns-
gröt någon? Grå färg och lång koktid 
har gjort denna svenska klassiker nästan 
okänd. Det är synd, för näringsmässigt 
platsar den som en huvudrätt precis som 
den lika traditionella gula ärtsoppan.

Därför är det glädjande att det idag 
sker en återlansering av korn som mat. 
Numera finns korn i snabbkokande 

varianter som alternativ till ris, något som 
används i den nya nordiska kost som det 
går att läsa mera om i detta nummer av 
C. Näringsmässigt är korn bättre än de 
flesta alternativ genom sin fina protein-
balans, vilken passar djur som svin eller 
människa perfekt. Men korn har också 
fördelen att inte ta upp tungmetaller lika 
lätt som andra cerealier, något som kanske 
borde ingå i värderingen som mat?

Den unika anpassningsförmågan 
hos korn kommer också väl till pass när 
förädlarna vill få fram andra stärkels-
ekvaliteter än de vanliga. Till allt detta 
kommer möjligheterna att utveckla 
rena hälsoprodukter med korn som 
utgångspunkt, produkter som bygger på 
betaglukaner – eller ännu mera svårbe-
skrivna ämnen. Det mesta går att göra 
med korn som utgångsråvara.

Det är svårt att se kornets framtid 
som något annat än fortsatt spännande!

Krönika:
         CG Pettersson

Korn – en 
goding med 
gamla anor

Lantmännen R&D
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Nyfiken 
på: 

I Nya Zeeland som jag kommer ifrån har vi 
egentligen inte någon tradition att åka utomlands 
och studera på grundnivå, berättar Alastair Ross, 
forskningsassistent på avdelningen för livsveten-

skaper på Chalmers. Men efter att en av mina lärare varit 
i Sverige som gästforskare på SLU rekommenderade han 
mig att prova på.

FRÅN KÖTT TILL SPANNMÅL III Alastair är biokemist i 
grunden med livsmedelsvetenskap och human nutrition 
som inriktning. Det området handlar i Nya Zeeland 
mycket om animalier och kött, så när han kom till SLU 

     Alastair Ross, Chalmers
Söker livsmedlens 

funktion i kosten
Genom att mäta vad som händer i vår 
ämnesomsättning när vi äter olika 
livsmedel kan vi bättre förstå vad de 
har för funktion i kosten. Med så kalla d 
metabolomik och biomarkörer ser 
f orskarna vad som händer när vi äter.

Av Lennart Wikström
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och professor Per Åman, som specialiserat sig på cerealier 
blev det en omställning.

– Avsikten var egentligen att jag bara skulle prova 
på vistelsen utomlands under ett år, och när jag började 
fanns inget projekt klart. Per hade haft en student som 
i sitt examensarbete undersökt alkylresorcinoler och hur 
man kan mäta dem. Per undrade om de kunde användas 
som biomarkör, och det var en frågeställning som pas-
sade min biokemiska bakgrund.

Ganska snart blev det uppenbart att det som var 
tänkt som ett års arbete skulle ta längre tid, och Alastair 
blev anställd som doktorand med Per Åman och Afaf 
Kamal-Eldin som handledare.

– De hade rätt höga förväntningar på mig, något som 
egentligen passade mig väl.

VÅGAR EXPERIMENTERA III Även om det finns 
många likheter mellan Sverige och Nya Zeeland, med 
en liberal grundsyn och ett öppet samhälle som mycket 
bygger på tillit, så finns det också några viktiga skillnader.

– Vi nyazeeländare vågar nog experimentera mer, 
och vi var till exempel tidiga med avregleringar av bland 
annat jordbruket. En annan skillnad är att forskarutbild-
ningen i Sverige är bättre med mer regelrätt anställ-
ning och under längre tid, vilket ger mer utrymme för 
kunskap och erfarenhet.

Efter doktorsexamen fick Alastair jobb på Nestlés 
forskningsavdelning i Schweiz, där han arbetade med 
ämnesomsättningsstudier och cerealier.

VETENSKAP I MARKNADSFÖRING III – Det var en 
utmaning att kunna använda vetenskap som verktyg för 
marknadsföring, att det vi påstod om våra produkter 
faktiskt var grundat på vetenskapligt kunnande, och i 
synnerhet gällde detta spannmål. Från mitt perspektiv 
var det också intressant att se om det gick att övertyga 
ett företag som Nestlé att använda mer fullkorn i sina 
produkter, något som skulle kunna få stor betydelse för 
människors hälsa överallt där företaget är verksamt.

Efter drygt åtta år började det bli aktuellt att byta 
miljö av privata skäl.

– Då dök den nya tjänsten på Chalmers upp som jag 
kunde söka, och det passade bra med min hustru Carina, 
som hade sitt arbete på Jordbruksverket i Jönköping.

SÖKTE FULLKORNSMARKÖR III Vad var det egent-
ligen som gjorde alkylresorcinolerna så intressanta?

– Under en period antog man att alkylresorcinoler 
från råg påverkade djurens näringsupptag negativt, och 
man kopplade rågens tillväxthämmande effekter till 
dem. Växtförädlarna började med förädlingsprogram för 
att få ner halterna, berättar Alastair. Men så visade det 
sig att det var lösliga fibrer i form av arabinoxylaner som 
hade den negativa effekten.

I alla koststudier finns ett grundläggande problem 
med att kunna kontrollera att människor verkligen fått 
i sig det de säger sig ha ätit. Därför började forskarna 
intressera sig för om det finns metoder att mäta utan att 
behöva fråga.

– Intresset för alkylresorcinolerna väcktes igen i och 
med att biomarkörer började bli intressanta och man 
ville hitta en markör för fullkorn. Men väldigt lite var 
gjort. Mina första uppgifter blev att börja mäta halterna 
i råvara och produkt. I början trodde vi att de bröts ned 
under bakningsprocessen, men det visade sig vara en 
mätteknisk fråga.

STABILA OCH MÄTBARA III Alkylresorcinoler är i själva 
verket mycket stabila, och Alastair kunde med studier på 
patienter med ileostomi – ”påse på magen” – visa att de 
passerade relativt opåverkade genom tunntarmen.

– Nästa steg blev att undersöka om det gick att mäta 
i blod eller plasma, något som finska forskare lyckades 
visa. Vi ville också undersöka vilka fysiologiska effekter 
ämnena hade, och kunde genom att tillföra dem i ren 
form konstatera att de ur tillväxtsynpunkt inte hade 
någon effekt, men påverkade blodfetterna något.

Förutom att mäta i blod gick det också att mäta 
nedbrytningsprodukter i urin.

– För att kunna använda alkylresorcinoler som 
biomarkör måste vi också kunna visa att det finns 
ett samband mellan intag och halt i prov. Vi kunde 
k onstatera ett tydligt samband mellan intag och mätbar 
halt i blodet, men med viss avklingande effekt vid 
ökande intag.

INDIVIDUELLA VARIATIONER III Förutom minskande 
upptag visade det sig också att sambandet varierade stort 
mellan olika individer, och att kvinnor har lite lägre 
halter i blodet i förhållandet till intaget.

– Med ett etablerat samband mellan intag av fullkorn 
och alkylresorcinol som markör kan metoden användas 
till att objektivt mäta eller bekräfta om personer som 
deltar i studier följer dieten.

Alastair ger exempel på studier där alkylresorcinol 
som markör kunnat användas för att förklara olika utfall.

     Alastair Ross, Chalmers
Söker livsmedlens 

funktion i kosten


Alkylresorcinoler

Alkylresorcinol eller alkenylresorcinol är en grupp 
l ipider, med en kolkedja som kan vara 15–25 kol-
atomer lång, och med en så kallad fenolgrupp. De 
förekommer i spannmål där 99 procent återfinns i 
klidelen och kan uppgå till 0,1–0,3 procent av den 
totala torrsubstansen.

Medelintaget i Sverige är 23 mg/d, medan det ligger 
på 12 mg/d i Storbritannien.

När vi äter fullkornsprodukter tas mellan 50 och 90 pro-
cent upp, en större andel vid låga intag och en mindre 
andel vid högre intag. Koncentrationen i blodet når ett 
maximum efter 6–7 timmar efter intag och halveras 
sedan inom 5–8 timmar. Sambandet mellan intag 
och halt i blodet är mycket starkt, men varierar mellan 
individer.

Fakta
Metabolomik 
(eng meta
bolomics) är en 
vetenskapli g 
metod där 
forskarna 
genom tillgång 
till förbättrade 
analys metoder 
samtidigt kan 
undersöka en 
stor mängd 
ämnen som 
bildas i ämnes
omsättningen. 
På så sätt erhålls 
ett kemiskt 
fingeravtryck av 
vad som händer 
i kroppens celler 
när vi äter olika 
livsmedel.
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IFRÅGASATT STUDIE III – I en stor brittisk studie, 
Wholeheart-studien, fick ett stort antal deltagare äta 
fullkornsdiet och jämfördes sedan med andra deltagare 
som hade fortsatt med sin normala diet. De väntade 
hälsoeffekterna uteblev, vilket ledde till att värdet av ett 
högt kostfiberintag ifrågasattes.

Men vid en uppföljning av om deltagarna verkligen 
följt dieten visade det sig att de fiberrika livsmedlen 
intogs utöver vad de normalt åt, och hade inte ersatt 

några delar av deras ordinarie kost.
– Det visade sig att även de som ingick i kontrollen åt 

en del fullkorn, och analys av alkylresorcinol visade att 
deltagarna sannolikt inte följde de uppgjorda dieterna.

Metoden kan också användas för att kartlägga olika 
gruppers intag av fullkorn, och amerikanska forskare, 
som gärna studerar hur stora grupper av människor äter, 
är mycket intresserade av metoden.

ÄMNESOMSÄTTNING I FOKUS III För svenska 
f örhållanden skulle det vara intressant att använda meto-
den i exempelvis Livsmedelsverkets studie Riksmaten. 
I den undersökningen fick deltagarna via nätet registrera 
allt de åt och drack under fyra dagar, och med en upp-
följning av stickprov skulle uppgifterna kunna verifieras.

– Det råder en konsensus kring fullkorn, konstate-
rar Alastair, och för min egen del har jag utvidgat mitt 
område och arbetar nu mer med fokus på metabolomik. 
Det innebär att vi analyserar en stor mängd komponen-
ter i ämnesomsättningen i samband med olika kostintag.

Tillsammans med systembiologer sammanställs 
sedan data och sätts i samband med vad som händer i 
k roppens celler.

LIVSMEDELS FUNKTION III – Ännu så länge 
arbetar vi mycket med metodutveckling, men 

genom att studera hur ämnesomsättningen 
som helhet påverkas kan vi bättre förstå 
olika livsmedelskomponenters funktion i 
kosten, säger Alastair.

– Vi tittar på en rad olika livsmedel, 
exempelvis fisk, men det finns fortfarande 
mycket att göra på cerealieområdet. En fråga 

är om det räcker med att tala om fullkorn, 
eller om vi behöver dela in det i fullkorn från 

olika spannmålsslag. Det är stora skillnader 
mellan exempelvis fullkornsvete och fullkorns-

ris när det gäller sammansättning, men 
frågan är om de har samma funktion 

i kosten, avslutar Alastair. 

Om… Alastair Ross
Alastair Ross är forskarassistent på avdelningen 
för livsvetenskaper på institutionen för kemi och 
bioteknik på Chalmers i Göteborg. Hans forsk-
ningsområde är det som kallas nutritionell meta-
bolomik, vilket innebär att studera kostens effekter 
på ämnesomsättningen. Han har också studier av 
kostintag med hjälp av biomarkörer samt fullkorn 
kopplat till hälsa som specialområde.

Efter avslutad grundutbildning kom Alastair från 
Nya Zeeland till Sverige och SLU, där han började 
hos professor Per Åman och Afaf Kamal-Eldin. 
Vad som från början bara var tänkt som en 
kortare period utomlands utvecklades till en 
forskarkarriär med biomarkörer för fullkorns-
intag som specialområde.

Efter doktorsexamen arbetade Alastair på 
Nestlé i Schweiz med ämnesomsättnings-
studier kring fullkorn och hälsa. Efter drygt 
åtta år var det dags att flytta tillbaka till 
Sverige och Alastair sökte och fick tjäns-
ten som forskarassistent på Chalmers.

Alastair är 37 år och gift med Carina. De 
bor i Huskvarna med sina två söner, 
tre och fem år gamla.

Foto: Mostphoto.com
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Professor Ann-Sofie Sandberg har tillsammans 
med sina medarbetare byggt upp forskningen 
kring livsmedel och näringslära på Chalmers  
i Göteborg. Som en röd tråd genom Ann-

Sofies forskning går intresset för att med hjälp av bio-
logiska processer förbättra livsmedels näringsvärde och 
kroppens förmåga att ta upp olika näringsämnen.

NATURLIGA PROCESSER III – Mitt grundintresse har 
alltid varit att undersöka hur vi med naturliga processer 
bättre kan ta vara på våra livsmedel, säger Ann-Sofie, 
och min docentföreläsning handlade om nutritionella 
aspekter på fermenterade livsmedel. Vi arbetade då med 
fermenterade grönsaker, en produkt som fanns på mark-
naden under några år.

Fermentering eller jäsning innebär att livsmedlet 
processas med nyttiga bakterier eller svampkulturer.

– I samband med det projektet gjorde vi en del 
studie r av biotillgänglighet av olika näringsämnen, och 
när vi började läsa in oss på området blev vi mer intres-
serade av olika biologiska processtekniker som mältning 
och fermentering med mjölksyrabakterier och svampar. 
Vi tittade även på surdegsbröd, där vi studerade hur 
j äsning med surdeg påverkade upptaget av järn.

HYDROTERMISK SÄD III Ett stort projekt som 
under mitten av 1990-talet engagerade forskare från 
flera u niversitet i Sverige och Finland var ett nordiskt 
forskningsprojekt kring hydrotermisk behandling av 
spannmål. En läkare i Kalmar, Kerstin Fredlund, sökte 
traditionella metoder som kunde användas för att 
förbättra tillgängligheten på främst mineral och vitamin 
i spannmålen och hittade en värmländsk metod för att 
framställa så kallat skrädmjöl.

Det ledde till det samnordiska projektet, som 
undersökte de första stegen när spannmålskärnor gror 
och hur värme och fukt på olika sätt kunde påverka 
biotillgängligheten. Ann-Sofie blev Kerstins handledare 

och projektet resulterade i ett antal avhandlingar, patent 
och pilotutrustning.

HAVRE ETT SÄRINTRESSE III Ann-Sofie har intresserat 
sig särskilt mycket för mältning av havre, eftersom den 
skiljer sig från övriga spannmålsslag både när det gäller 
sammansättning och hur den uppför sig vid processning. 
Bland annat har forskarna patenterat en metod som går ut 
på att genom mältning av havre öka biotillgängligheten.

– I ett kornprojekt tillsammans med SLU undersökte 
de betaglukaner medan vi tittade närmare på fytinsyra 
och mineraltillgänglighet, berättar Ann-Sofie. Fytin syran 
binder mineral, som exempelvis järn, och gör att vi inte 
kan ta upp dem i tarmen. Under groningsprocessen bryts 
fytinsyran ner, vilket gör att mineralerna lättare kan tas upp.

Ett annat område som forskare i Göteborg arbetat med 
är jäst, vilket ledde till bildandet av Göteborg Yeast Centre, 
där de tog fram olika modifierade stammar av jäst, och även 
studerade jästen som probiotika och processhjälpmedel.

SATSNING PÅ LIVSMEDEL III På senare år har Ann-
Sofie och hennes kollegor också tittat närmare på tempe, 
ett livsmedel som framställs genom att spannmål eller 
soja fermenteras tillsammans med vissa svampkulturer. 
Det är ett traditionellt asiatiskt livsmedel med högt 
näringsvärde och hög proteinkvalitet.

– Vi har en hype kring tarmflora och hälsa, säger 
Ann-Sofie, och där kommer maten in. Med livsveten-
skaper som ett prioriterat område satsar Chalmers på 
livsmedel, och vår forskning har med medel från bland 
annat Vetenskapsrådet fått en högre status.

– Vårt arbete har blivit alltmer inriktat på hur 
om sättningen påverkas på molekylnivå där vi har hjälp 
av ny utrustning och nya metoder för att studera effek-
terna av olika livsmedel. Det gör att vi kan få en ännu 
bättre förståelse för hur olika näringsämnen påverkas 
och hur processning av livsmedel påverkar upptag av 
exempelvis järn, avslutar Ann-Sofie. 

Järnkoll på naturliga 

livsmedelsprocesser

Livsmedlens sammansättning påverkas av mältnin g 
och fermentering, vilket i sin tur påverkar hur vi tar 
upp och omsätter olika näringsämnen. Vid a vdelningen 
för livsvetenskaper på Chalmers i Göteborg l eder 
p rofessor Ann-Sofie Sandberg forskningen kring 
e ffekterna av olika livsmedel på ämnesomsättningen.

Av Lennart Wikström
– En djupare förståelse för olika livs
medels effekter på vår ämnesomsätt
ning är ett allt viktigare område, säger 
p rofessor AnnSofie Sandberg, Chalmers.
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I motsats till vad många läkare idag rekommende-
rar talar det mesta för att personer med kroniska 
tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Crohns 
sjukdom skulle må bättre av att äta mer kostfiber. 

Men då gäller det rätt sorts kostfiber.

DRAV VÄCKTE NYFIKENHETEN III – En doktorand 
hos oss fann i sina litteraturstudier artiklar av en japansk 
forskare om att drav, som är en biprodukt från ölbrygg-
ning, hade positiva effekter på tarmhälsan, berättar pro-
fessor Margareta Nyman på avdelningen för industriell 
näringslära på LTH i Lund.

– Eftersom jag arbetat mycket med kostfibrers ned-
brytning i tjocktarmen blev jag mycket intresserad. Efter 
viss ansträngning lyckades vi få tag i oprocessat korn, 
malt och drav från samma kornsort som vi kunde under-
söka i våra djurmodeller.

Men till skillnad från de japanska resultaten var det 
inte draven, utan det mältade kornet som visade sig ha 
de största effekterna. Effekterna förstärktes om malten 
k ombinerades med probiotiska bakterier.

PROCESSEN PÅVERKAR III – När vi senare försökte 
upprepa försöken med vad som enligt mälteriet skulle 
vara samma malt men från en annan omgång såg vi inte 

alls samma effekter. Det visade sig att trots att mält-
ningen gjorts på samma sätt var skillnaderna stora när 
det gällde löslighet och sammansättning på kostfibrerna, 
främst betaglukanerna, förklarar Margareta.

Det är när sådana skillnader i effekt kopplade till 
olikheter i sammansättning som forskarnas nyfikenhet 
tänds.

– Vi blev intresserade av att titta närmare på mält-
ningens betydelse, och tillsammans med Chalmers, 
Lant männe n Lantbruk och Viking malt kunde vi med 
finansiering från Tvärlivs och Lantmännens forsknings-
stiftelse sätta igång ett treårigt forskningsprojekt, säger 
Margareta.

BLANDADE BETAGLUKANER III – Vi vill se om vi 
kan få fram antingen ett mältat korn eller drav som kan 
bidra till att det blir en ökad produktion av kortkedjiga 
fettsyror och en högre halt glutamin i tjocktarmen, säger 
biträdande professor Marie Alminger vid avdelningen 
för livsvetenskap på Chalmers och som leder projektet 
tillsammans med Margareta.

– Med rätt korntyp och optimal processning vill vi få 
en bra blandning av betaglukaner av olika molekyl vikter 
och med glutaminet bundet till fibrerna, så att det blir 
tillgängligt först när de bryts ned i tjocktarmen.

Bra i magen 
med kornmalt

Mältat korn och drav, en biprodukt från bryggning av öl, kan komma 
att bli den nya kuren för personer med inflammatorisk a tarmsjuk-
domar som ulcerös kolit och Crohn’s sjukdom. I ett t reårigt projekt 
undersöker forskare i Lund och Göteborg t illsammans med företagen 
betydelsen av korntyper, processning och kombination med probiotika.

Av Lennart Wikström 

Med rätt sort och 
processning hoppas 
forskarna ta fram 
en kornprodukt som 
förbättrar hälsan hos 
personer med inflamma
toriska tarmsjukdomar. 
Foto: Mostphoto.com
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Therese Christersson förädlar korn på Lantmännen 
SW Seed.

– Vi har valt ut en vanlig maltkornsort och två mer 
extrema kornsorter, en med hög andel grenad stär-
kelse och en med hög andel ogrenad, berättar Therese. 
Eftersom drav är en tänkbar råvara var det viktigt för 
fortsättningen att välja åtminstone en kommersiellt 
gångbar sort, och att de korntyper som ingår i projektet 
har en förankring i vår förädling.

MÄLTAS I FINLAND III De tre olika korntyperna har 
sedan s kickats till Viking Malts pilot anläggning i Lahti i 
Finland. Där har de stöpts med och utan mjölksyra vid 
olika temperaturer för att påverka den nedbrytning av de 
lösliga fi brerna arabino xylaner och beta glukaner som sker 
vid groningen.

– En blandning av betaglukaner med olika molekyl-
vikter kan ge mer näring åt olika mikro organismer, säger 
Marie. Vi har även tittat på fytat, men kommer inte att ha 
det som en faktor i fortsättningen, eftersom vi fokuserar 
på bildningen av de kortkedjiga fettsyrorna och effekten 
av glutamin.

VÄLJER BRA OCH DÅLIGT III Doktoranden Cristina 
Texeira håller på att analysera den första omgången 
prover från mälteriet.

– Så här långt ser det bra ut, berättar Cristina. Vi har 
hittat skillnader i sammansättningen av betaglukaner 
beroende på både korntyp och processning. I nästa steg 

ska vi välja ut några kombinationer som vi tror ger bäst 
resultat, och jämföra med det som vi antar fungerar 
sämre och testa i våra djurmodeller.

I djurförsöken kommer det processade kornet också 
att kombineras med probiotiska bakteriestammar.

FRÅN BIPRODUKT TILL NYTTIG RÅVARA III Drav 
eller Brewers spent grain (BSG) är en biprodukt från 
bryggeriindustrin som idag främst används till foder. 
Efter mältning och bryggning har en stor del av stärkel-
sen brutits ned och hamnat i ölet, medan både kostfibrer 
och protein koncentrerats i draven.

Mot bakgrund av de positiva effekter med drav som 
de japanska forskarna fann i sina försök vill Margareta 
och Marie undersöka även den i projektet.

– Idag har draven ett visst värde som foder, men om 
det skulle fungera som en nyttig livsmedelsråvara skulle 
i alla fall en del av den biprodukten få ett helt annat 
värde, säger Marie.

PRODUKTER I NÄSTA STEG III Inom projektets ram 
har man inte planerat att ta fram några produkter, men 
i förlängningen hoppas de medverkande företagen att 
projektet ska leda till nya produkter eller att befintliga 
produkter bättre kan tas tillvara. Tillgången till malt och 
drav är inte en begränsande faktor idag.

– I nästa steg behöver vi lära oss hur de positiva 
egenskaperna kan bevaras vid framställning av färdiga 
livsmedel, avslutar Marie. 

Inspirerad av 
resultat från 
japanska 
studier av 
mältat korn 
och drav från 
ölbryggning 
fann professo r 
Margareta 
Nyman i Lund 
intressanta 
resultat med 
mältat korn.

– En blandning 
av betagluka
ner med olika 
m olekylvikter 
kan ge mer 
näring åt olika 
mikroorga
nismer, säger 
biträdande 
professor 
Marie Alminger, 
C halmers.

– Vi har hittat 
skillnader 
i samman
sättningen av 
betaglukaner 
beroende på 
både korntyp 
och process
ning, berättar 
Cristina 
Texeir a, 
doktorand i 
projektet.

Fakta
Ulcerös kolit 
är en kronisk 
tarmsjukdom 
där slem hinnan 
i tjocktarmen 
är inflammerad 
och lätt blöder. 
Orsaken till 
sjukdomen är 
inte helt klarlagd, 
men vissa studier 
pekar på att det 
skulle kunna vara 
det egna immun
systemet som 
orsakar tillstånde t. 
Sjukdomen 
känne tecknas 
också av att den 
växlar mellan 
kraftiga attacker, 
så kallade skov, 
med mer eller 
mindre symtom
fria p erioder 
emellan.

Crohn’s sjukdom 
(morbus Crohn) 
har stora likheter 
med ulcerös kolit, 
men kan drabba 
hela mag och 
tarmkanalen, 
oftast begränsad 
till tunntarmen. 
Symtomen är 
magsmärtor, 
ofta i samband 
med måltid. Även 
Crohn’s sjukdom 
orsakas av det 
egna immun
systemet.

Lösliga kostfibrer och tarmsjukdomar
Kostfibrer som lösliga fibrer, resistent stärkels e 
och vissa sockerarter som inte bryts ned i 
t unntarmen kan spela en viktig roll när det gäller 
att förebygga och även behandla sjukdomar 
i tjocktarmen som exempelvis ulcerös kolit. 
Dessutom kan kostfibrer också underlätta m ag- 
och tarmkanalens återhämtning från skador i 
samband med cancerbehandling med cellgifter 
eller när näring tillförts direkt i blodet.

Även om orsakerna bakom exempelvis ulcerös 
kolit inte är fullt kända börjar kunskapsläget klarna 
när det gäller kostfibrernas påverkan. I samband 
med att de omsätts av bakterierna i tjocktarmen 

bildas kortkedjiga fettsyror, främst smörsyra och 
propionsyra, som fungerar som näring för cellerna 
i tarmslemhinnan genom att stimulera celldelning, 
blodflöde och syreupptagning. Vilka fettsyror som 
bildas och i vilka mängder påverkas av kostfibrer-
nas sammansättning, något som i sin tur kan 
styras genom olika processer som till exempel 
mältning eller fermentering.

Till kostfibrerna finns aminosyran glutamin 
bunden. Om den kan passera till tjocktarmen 
opåverkad f rigörs den när fibrerna bryts ned och 
förstärker den positiva effekten av smörsyra och 
propionsyra.
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V i har kapacitet att producera 220 000 ton 
malt i vår anläggning här i Halmstad, 
men vi har inte riktigt kommit upp i full 
kapacitet, berättar Eva Mattsson, som är 

kvalitetschef och ansvarar för laboratoriet på Viking 
Malts anläggning i Halmstad.

FRAMVÄXANDE EXPORT III Odling av maltkorn har 
en tradition sedan slutet av 1960-talet i Sverige. Innan 
dess sorterades korn för mältning fram ur det foder-
korn som länge dominerade svensk spannmålsodling. 
Marknaden var främst de inhemska bryggerierna. Under 
1980-talet växte export av maltkorn fram som en nisch, 
och utgör idag en viktig del av marknaden för svensk 
spannmål, både som råvaran maltkorn och som malt.

– I takt med att odlingen utvecklats har vi fått bättre 
sorter och även högre kvalitet på maltkornet, men sam-
tidigt har bryggeriernas kvalitetskrav skärpts, säger Eva. 
När vi och bryggerierna har hittat sorter som fungerar 
vill vi ogärna byta. Men med fokus på avkastning tvingas 
även maltkornsorterna att bytas ut i takt med att skör-
darna av foderkorn stiger.

– Tyvärr kommer mältningskvaliteten in för sent, 
både i växtförädlingen och i odlingen, och därför får vi 
ibland göra kompromisser.

KORNET FÅR GRO III Vid mältningen stöps först 
kornet i vatten så att det kan börja gro. Sedan får gro-
ningsprocessen pågå i fyra till fem dagar så att cellväg-
garna i kärnan börjar brytas ned och en del av stärkelsen 
omvandlas till enklare sockerarter. När groningen 
avbryts genom torkning, eller kölning, har även en några 
millimeter lång grodd börjat visa sig.

Svensk malt 
en exportsuccé

– Svensk malt rankas högt inter
nationellt, men vi behöver komma 
tillrätta med kvalitetsproblem på 
råvaran i form av skalsprickor och 
för låga proteinhalter, säger Eva 
Mattsson, Viking Malt.

Den som passerat Halmstad har nog 
inte kunnat undgå att se de höga tornen 
som står som ett tydligt landmärke i 
hamne n. Vad inte alla vet är att det är 
kärnan i en omfattande och mycke t 
framgångsrik svensk exportverksamhet.

Av Lennart Wikström

Som mältningen fungerar blir det naturligt att den 
viktigaste egenskapen hos ett maltkorn är grobarheten 
eller skjutkraften, förmågan att kunna gro snabbt och 
jämnt. Eftersom det är stärkelse omvandlat till socker 
som bryggerierna främst är ute efter ska kärnorna också 
vara stora och jämna.

FÖR LITE PROTEIN OCH SKALSKADOR III – Kornet 
gror bäst vid en proteinhalt omkring 10,5 procent och 
därför blir proteinhalten också en viktig kvalitetsegenskap, 
berättar Eva. Tidigare var för höga proteinhalter ett problem, 
eftersom det påverkade kvaliteten på det färdiga ölet. Idag 
har vi fått ett omvänt problem, när höga skördar i kombina-
tion med för snål gödsling har lett till för låga proteinhalter.

Ett annat problem är skadat och sprucket skal på kär-
norna, något som är en inkörsport för svampar och andra 
skadegörare, som kan ställa till problem i mältningen.

– Jag brukar likna det vid när någon köper en bil, 
berättar Eva. Vi är mycket noggranna med att kontrol-
lera minsta lilla skråma i lacken, och skulle aldrig accep-
tera om motorhuven eller en flygel saknades. På samma 
sätt är det med skalet på maltkorn.

BILDANALYS III Orsaken till problemen ligger i viss 
mån i sorterna, som kan ha olika känsligt skal, men i 
första hand är det fråga om hantering, att tänka på att 
hantera kornet väl i hela kedjan från tröskningen på 
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åkern till lastning för transport till mälteriet.
– Hittills har vi kontrollerat skalkvaliteten genom att 

ta stickprover och granska dem under lupp, men från 
och med årets skörd kommer vi att kontrollera kärnorna 
med en optisk scanner, Cgrain, som ska kunna analysera 
skalkvaliteten med bildanalys. Med den underlättas 
analyserna och vi hoppas även kunna följa hur kärnorna 
hanteras i våra egna linjer.

EN SORT TILL ALLT III Eva berättar att marknaden för 
maltkorn förändras ständigt.

– Svensk malt är uppskattad på många håll i världen 
och vi rankas högt i olika jämförelser. Det har givetvis 
med kvalitet på produkterna att göra, men också på 
tillit. Vi har också stor kapacitet och eftersom vi tar 
emot korn från hela södra och mellersta Sverige har vi 
också erfarenhet av att hantera olika kvalitet på råvaran.

Den övergripande trenden är att bryggerierna blir 
färre och större.

– De strävar också efter att minska antalet råvaror och 
leverantörer. Det ställer i sin tur krav på malten att den 
ska kunna passa på en rad olika anläggningar och till fler 
olika typer av öl. Antalet specialprodukter blir mindre. 
I stället ska samma sorts malt, exempelvis pilsnermalt som 
är vår största produkt, kunna vara basen i flera ölsorter.

KUNDENS KRAV BESTÄMMER KVALITETEN III 
– Idag är kravet att malten utöver kravspecifikationen 
också ska fungera i alla typer av anläggningar, något vi 
sällan vet i förväg, utan vi får prova oss fram. Tyvärr 
säger inte analyserna allt.

Samtidigt ökar intresset för annan användning av 
malten än till öl, och antalet mini- och mikrobryggerier 

växer snabbt. Det ökar också intresset för specialkvali-
teter. Ett exempel på detta ökade intresse är projektet 
Kornmalt och kornbiprodukter för förbättrade tarm-
hälsa, som det står mer om på sidan 8, och där Viking 
malt är med och tar fram olika mältade produkter.

– Vi har specialiserat oss på ett begränsat antal sorters 
malt, och anstränger oss i stället för att få dem att fung-
era hos flera Det är en tillräckligt stor utmaning, och vår 
malt är inte bättre än vad våra kunder kan använda den 
till, avslutar Eva. 

Mältning
På Viking Malts anläggning i Halmstad tas maltkornet emot 
rensat och sorterat så att det består av så stora och jämna kärnor 
som möjligt. I det första steget i toppen av tornet stöps kornet i 
vatten så att det tar upp tillräckligt mycket för att börja gro.

Groningen fortgår sedan under fyra till fem dagar vid en jämn 
temperatur och hög luftfuktighet. För att inte bakas ihop rörs 
k ornet hela tiden om och transporters ner i tornet v åning för 
v åning.

När groningen sedan har gått tillräckligt långt, när cellväggarna 
delvis brutits ned och stärkelsen modifierats torkas kärnorna 
med varmluft, så kallad kölning. Beroende på temperaturen på 
torkluften erhålls olika grad av mörkfärgning och karamellisering 
av det bildade sockret.

Den färdiga malten rensas och groddarna avlägsnas.

På anläggningen i Halmstad används värme från det kommunala 
fjärrvärmenätet och en stor del kan återvinnas i processen från 
torkning till temperering under groningen. Efter kölning kyls 
m alten ned, detta görs med kyla som via värmeväxlare utvinns 
från Nissan som flyter förbi intill anläggningen.

Under mältningen rörs kornet om för att få in luft  och undvika hopbakning.
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Alkoholfri öl 
inte bara ett alternativ

En trend med ökat intresse för både öl 
och alkoholfria drycker har öppnat för 
alkoholfri öl bryggd med samma omsorg 
som den vanliga ölen.

Av Lennart Wikström

T änk dig ett glas gyllengul öl med en vacker 
krona av skum, du för glaset till din 
mun och låter den stanna en kort stund 
i munnen så att du känner den läskande 

kolsyran sticka innan du sväljer. En fyllig maltsmak och 
en frisk blommig humlebeska stannar kvar när du sätter 
ner glaset. Tänk dig nu att ölen är alkoholfri.

VERKLIGEN INNE III För några år sedan hade den 
bilden nästan varit omöjlig att föreställa sig. Alkoholfri 
öl var detsamma som lättöl, som mest var en urvattnad 
ursäkt och förde tankarna till vattenskada. Men idag 
finns det många exempel på välsmakande alkoholfri öl, 
som bär tydliga tecken på omsorg om både råvara och 
färdig dryck. Både i dagstidningarnas dryckesspalter och 
i mer gourmetinriktade mattidningar provas alkohol-
fri öl och bedöms seriöst – och med mycket positiva 
omdömen.

– Den alkoholfira ölen är verkligen inne, säger Tage 
Krönlein, bryggmästare och vice VD med ansvar för 
produktion och kvalitet på Krönleins bryggeri i Halm-
stad. Ökningen har skett under de senaste fem till sju 
åren och det hänger ihop med en sundare livsstil, där fler 
frågar efter alkoholfira alternativ. 

KRÄSNA KONSUMENTER III Parallellt med den ökad 
efterfrågan på alkoholfritt har konsumtionen av starköl 
också ökat, medan konsumtionen av lätt- och folköl 
minskat. Med det ökade intresset för öl har det också 
vuxit fram allt fler mikrobryggerier, som erbjuder alter-
nativ till de stora bryggerijättarnas mer standardiserade 
produkter. Människor har också blivit mer kräsna, och 
godtar inte längre vad som helst.

– Framför allt har också de alkoholfria ölprodukterna 
blivit mycket bättre och gjort att många väljer alkohol-
fritt för att det smakar gott, inte bara för att de vill ha ett 
alkoholfritt alternativ, säger Tage.

HANTVERKSMÄSSIGT III Krönleins är varken ett av de 
stora eller ett litet bryggeri. Förra året omsatte företaget 
cirka 340 miljoner kronor.

– Men bryggeritekniskt är vi ett hantverksmässigt 
bryggeri med många traditionella moment i vår produk-
tion, säger Tage. Det gör att vi kan lägga ner lite extra 
arbete på att få fram bra produkter.

Det finns två alkoholfira öl i sortimentet och den 
främsta heter Stockholm alkoholfri öl, en ljus öl som 
förra året belönades med guldmedalj för bästa alkohol-
fria eller lågalkoholhaltiga öl vid inofficiella bryggeri-
VM i Storbritannien.

– Om jag får säga det själv har den smak och karaktär 
som väl kan matcha sina alkoholhaltiga syskon och 
kusiner, säger Tage stolt.

INGA GENVÄGAR III Till den alkoholfria ölen används 
samma råvaror och i grunden samma bryggprocess som 
för de alkoholhaltiga ölen. Skillnaderna är i mängden 
förjäsningsbart socker och att jäsningen avbryts när 
alkoholhalten kommit upp i högst 0,5 procent.

– Det finns inga genvägar till en bra alkoholfri öl och 
råvarorna är mycket viktiga. Det gäller speciellt humlen, 
som får stå för mycket av smaken.

Hur ser framtiden ut för den alkoholfria ölen?
– Jag tror att trenden kommer att hålla i sig, och 

vi börjar redan se en uppdelning av marknaden med 
smaksatt alkoholfri öl, även om jag tror att det kommer 
att dröja lite innan det ges plats för många fler produkter 
på den hyllan, avslutar Tage. 

Marknaden för alkoholfri öl växer 
mycket tack vare att produkterna blivit 
mycket bättre och att de smakmässigt 
börjar kunna matcha alkoholhaltig öl.

– Det ökade intresset för alkoholfri öl 
hänger ihop med en sundare livsstil, där 
fler frågar efter alkoholfira alternativ, 
säger Tage Krönlein, Krönleins bryggeri.
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H ur vi än resonerar är avkastningen det 
absolut viktigaste när vi förädlar korn, 
det gäller oavsett vad det ska användas 
till, berättar Therese Christerson, som är 

ansvarig för kornförädlingen på Lantmännen Lantbruk 
i Svalöv. Maltkorn är inget undantag, och de maltkorns-
sorter som odlas idag är väldigt högavkastande.

KORN TILL FODER OCH MALT III – Tidigare var 
protein halten intressant när importerat protein var dyrt, 
men idag ser vi inte det korn som ska användas till foder 
som en proteingröda, utan främst som en energikälla, och 
då är stärkelsen viktigast. För att duga som råvara till malt 
får inte proteinhalten vara för låg och de enzymer som 
behövs för att kunna gro måste finnas i tillräcklig mängd.

Dagens spannmålsodlare vill spara kostnader och 
miljö och vill undvika att använda kemiska växtskydds-
medel om det går.

– Därför spelar även grödans förmåga att stå emot 
sjukdomar, resistensen, en viktig roll, förklarar Therese. 
Men det är svårt att kombinera alla typer av resistens i en 
och samma sort och samtidigt bibehålla avkastning och 
kvalitet. Vi kan också se hur sorter är olika motståndskraf-
tiga när vi odlar dem på olika platser. Därför gäller det att 
få testa vårt material under olika odlingsförhållanden.

MALTKORN EN UTMANING III När det gäller malt-
korn är det viktigt att sorterna kan odlas över ett större 
område, eftersom mälterier och bryggerier vill ha en så 
enhetlig råvara som möjligt och ogärna byter sort när de 
hittat en som passar deras behov.

– Det är ofta lättare att ta fram ett foderkorn, efter-
som avgörandet där till största delen ligger hos odlarna, 
medan ett maltkorn innebär en större utmaning för oss 
som förädlare. Det är många fler kvalitetsegenskaper 
som måste finans i ett maltkorn och marknaden är mer 
komplex. Men när vi lyckas blir framgångarna större 
eftersom en maltkornsort vanligtvis odlas över större 

områden och inte lika 
lätt byts ut som en 
foderkornsort.

SPECIALKORN FÖR 
LIVSMEDEL III Korn 
har också många 
egenskaper som gör 
det intressant som livs-
medel, exempelvis ett 
relativt högt innehåll 
av kostfiber i form av 
betaglukan och en stor 
variation i stärkelsens 
samman sättning. 
Dessutom är kornet 
lätt att processa genom 
mältning och fermentering med svampar och bakterier.

– När jag började som kornförädlare fick jag ärva ett 
material med stor variation i stärkelsens sammansätt-
ning, berättar Therese. Då var intresset stort från olika 
användare och forskare. Störst var intresset för korn med 
hög andel grenad stärkelse, amylopektin, en egenskap 
som visat sig vara relativt enkel att arbeta med som för-
ädlare och inte påverkar avkastning eller andra odlings-
egenskaper så mycket. Dessutom är halten betaglukan i 
korn med hög andel amylopektin högre.

DELTAR I FORSKNING III Idag odlas en viss mängd 
sådant korn till att ta fram en stärkelse som efterfrågas av 
livsmedelsindustrin.

Therese har varit med i flera olika forskningsprojekt 
där korn funnits med som råvara.

– Det är otroligt spännande att hela tiden kunna 
lära sig mer om kornet, dess egenskaper och vad vi kan 
använda det till. Det är också viktigt att kunna visa hur 
växtförädlingen kan användas för att anpassa kornet till 
olika användning, avslutar Therese.  

 Med siktet 
mot maltkorn

Korn används alltmer till livsmedel och svenskt maltkorn har blivit 
en stor e xportprodukt. Växtförädlarna vill ta fram både ett m altkorn 
som gillas av odlare och mälterier och ett korn som är anpassat till 
u tveckling av nyttiga livsmedel.

Av Lennart Wikström

– Det är otroligt spännande att hela tiden kunna 
lära sig mer om kornet, dess egenskaper och vad 
vi kan använda det till, säger Therese Christerson, 
Lantmännen Lantbruk.

Lantbrukarna 
väljer ofta att odla 
maltkorn, eftersom 
de får mer betalt 
om det klarar 
m älteriernas krav.

Foto: Istockphoto.com
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Kolhydraterna i korn kan variera mycket i sammansättning och 
egenskaper. Sorter med avvikande nivåer och sammansättning 

på stärkelse och fibrer kan bli råvara för spannmålsbaserade livs-
medel med naturligt goda hälsoegenskaper.

Av Lennart Wikström

Barley Fun Food 
– korn med 

unika 
egenskaper

En kombination av unik råvara 
och process kan öppna för nya 
och nyttigare livsmedel av korn.
Foto: Mostphoto.com
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nad och samverkan mellan probiotiska bakterier och 
kostfiber som bryts ned i tjocktarmen, prebiotika.

GRENAD GRUNDFORSKNING III – En viktig grund-
forskningsdel har varit att bättre beskriva den grenade 
stärkelsens sammansättning, berättar Roger. Med de 
metoder som man vanligtvis använder för att analysera 
stärkelsen har det varit svårt att se ett samband mellan 
karakterisering av stärkelsen och dess egenskaper.

Men genom att stegvis bryta ner stärkelsen med hjälp 
av enzym och analysera de enheter som bildas har man 
fått en bättre bild av strukturen.

– Med tillgång till de sorter vi använder och ett mate-
rial från forskaren som tagit fram metoden, lyckades vår 

– Målet med Barley Fun Food är att ta 
fram grödor med större variation och 
högre innehåll av nyttiga komponenter, 
och att testa att göra produkter av dem, 
säger professor Roger Andersson, SLU.

A lla växter har förmåga att omvandla och 
lagra solenergi till olika sorters kolhydrater, 
protein och olja. Men evolutionen har 
gjort att de valt olika strategier. Medan raps 

omvandlar solljuset till rapsolja gör de olika sädesslagen 
främst stärkelse och kostfibrer och baljväxterna protein.

NYTTIGA KOMPONENTER III – Frågan är om och i 
vilken utsträckning vi kan gå in och ändra hur växterna 
styr de här syntesvägarna, säger professor Roger Anders-
son, som är koordinator för temaprogrammet Barley 
Fun Food på SLU i Uppsala. Målet är att få fram grödor 
med större variation och högre innehåll av nyttiga 
komponenter.

Som nästan kan anas av namnet är det korn som står 
i fokus för forskarnas och företagens intresse.

– Korn är också en rätt väl studerad gröda, och 
genetikerna har god kunskap om hur syntesen av olika 
kolhydrater i kornet styrs.

UNIKA SORTER III I programmet kombineras projekt 
av mer grundforskningskaraktär, med mer tillämpade 
projekt, något som uppskattas både av forskarna och de 
företag som står för hälften av kostnaderna.

En av de grundläggande delarna är att ta fram 
kornsorter med specialegenskaper. Växtförädlarna har 
gått igenom ett stort antal kornsorter för att hitta korn-
typer med bred variation i kolhydratsammansättning.

Från både historiskt material från Nordiska genban-
ken och nyare material från förädlare både på universitet 
och kommersiella förädlare fick man fram cirka 250 
linjer. De uppförökades och analyserades med all till-
gänglig utrustning och resultaten analyserades med hjälp 
av avancerad statistik. Med utgångspunkt från dessa 
resultat valdes 20 linjer ut som täckte in en stor del av 
variationen. Antalet linjer bantades sedan successivt ned 
till sex korntyper som använts i de fortsatta studierna.

I ett delprojekt har växtbiologer också kunnat visa att 
den mängd fruktaner som bildas påverkas av odlingsför-
hållandena, särskilt temperaturen. Fruktaner är stär-
kelseliknade ämnen, som innehåller fruktos i stället för 
glukos som enheter, och som fungerar som kostfiber.

UNIKA KOMBINATIONER III De egenskaper som 
k ombinerats på olika sätt är stärkelsens s ammansättning 
med varierande halt av ogrenad (amylos) och grenad 
stärkelse (amylopektin), molekylvikt hos betaglukan, 
mängden fruktan samt total kostfiber.

Växtförädlarna har sedan arbetat med att försöka få 
fram kombinationer som är önskvärda, men som saknas, 
exempelvis ett korn med hög andel grenad stärkelse 
och låg halt betaglukan. Dessa egenskaper skulle passa 
till mältning och bryggning av öl. En annan inrikt-
ning skulle vara korntyper med hög betaglukanhalt, där 
man kan framställa fiberrika produkter utan att behöva 
tillsätta koncentrat.

Några av de functional food-spår som undersöks i 
projektet är kostfibers och proteinets påverkan på mätt- 
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Barley Fun Food
Barley Fun Food är ett av fyra tema program som 
genomförts på fakultete n för naturresurser och lantbruk 
på SLU i Uppsala. Programmen är samfinansierad e 
med hälften från del tagande företag och hälften från 
SLU och har har pågått i sex år.

Projektet leds av en styrgrupp med ordförande från 
näringen och koordinator från SLU.

Barley Fun Food är inne på sitt sjätte och sista år, och i 
den andra fasen har det varit sju delprojekt:

• Odling och uppförökning av kornlinjer och utveckling av 
NIR/NIT-kalibrering för betaglukan och fruktan

• Selektion för ”waxy”-typer av korn (hög amylopektin-
halt) med låg betaglukanhalt

• Funktionell genomik i korn

• Funktionella egenskaper hos korn amylopektin med 
olika genetisk b akgrund

• Kolhydratsammansättningens effekt på slutprodukter-
nas kvalitet

• Spannmålsfibrer, protein och mättnad

• Formulering av synbiotika och studier av synbiotiska 
effekter på djur

Vill du veta mer:
Källman, A. Barley Starch. Molecular Structure and 
P roperties. D octoral Thesis No 2013:73, Faculty of 
Natural R esources and Agri cultural S ciences, SLU 2013.

Isaksson, H. Satieting Effects of Rye Foods. Doctoral 
Thesis No 2011:99, Faculty of Natural Resources and 
Agricultural S ciences, SLU 2011.

doktorand Anna Källman visa att det fanns ett samband 
mellan förgreningen hos amylopektin och hur stärkelsen 
återfick sin ursprungliga struktur efter att ha svällt och 
tagit upp vatten.

TAR FRAM PRODUKTER III Grundforskningen som 
i exemplet med stärkelse samsas med mer tillämpade 
delar. Det kanske mest industrinära projektet handlar 
om att ta fram produkter av de olika korntyperna som 
använts i projektet.

– Även om det är ett mycket tillämpat projekt hänger 
det samman med grundforskningen. Det går ut på 
att studera samspelet mellan kärnans egenskaper och 
industriella processer, i det här fallet den mer meka-
niska extruderingen och den mer biologiska bakningen, 
förklarar Roger.

Vid extrudering utsätts mjölet för högt tryck och 
värme under kort tid så att stärkelsen tar upp vatten och 
sväller, gelatiniseras.

Syftet med projektet är att undersöka potentialen för 
de olika råvarorna i absoluta produkter.

– En del sammansättningar är mycket intressanta 
med extra mycket resistent stärkelse, betaglukan eller 
fruktaner, säger Roger, och det ska bli spännande att 
se hur de fungerar i processerna. Extruderingen kan 
exempelvis vara en förbehandling av betaglukanerna för 
att göra dem mer lättlösliga, och för brödet är det intres-
sant att få fram en resistent stärkelse som fungerar som 
kostfiber.

SPECIALPOTENTIAL III – Vi ser en stor potential i att 
kunna framställa specialprodukter med de råvaror som 
används i det här projektet, säger Christian Malmberg, 
som är FoU-ansvarig för livsmedel på Lantmännen. I 
dagsläget väntar vi på resultaten från forskarnas analys av 
egenskaperna på bröden och de extruderade produkter 
som tagits fram i projektet, 

– Men med tanke på de stora variationerna i råvara 
och den höga andelen korn – upp till hälften av mjölet 
i bröden och 100 procent av mjölet vid extrudering – är 
produkterna förvånansvärt bra och smakliga.

NATURLIGA PRODUKTER III Med tillgång till råvaror 
med specialegenskaper ser Lantmännen en möjlighet 
att ta fram unika produkter utan att behöva arbeta med 
olika tillsatser.

– Med hela kedjan från jord till bord kan vi ta vara på 
de naturliga råvarorna, och ge ett värde också för grödor 
med specialegenskaper, och som annars kanske inte 
skulle odlas.

Roger är också inne på samma spår.
– Det jag ser framför mig är sorter som är bättre anpas-

sade till olika användningar där vi genom att k ombinera 
råvara och processen kan skapa mervärden som inte går 
att åstadkomma på annat sätt, avslutar han. 

Stärkelse är ett sätt för växten att 
lagra solenergin i form av långa 
kedjor av glukos. Stärkelse lagras i 
cerealier och potatis.

Glukos avspjälkas i tarmen och 
kan användas direkt som bränsle i 
m uskler och hjärna.

Det finns två sorters stärkelse, 
a mylos och amylopektin.

Amylos är en spiralformad kedja av 
g lukosenheter utan grenar. Amylos 
kristalliserar relativt lätt och bildar 
s vårsmälta fibrer.   

Amylopektin är grenad och är trots 
sin storlek stabil i vattenlösningar 

En normal fördelning av amylos och 
amylopektin i cerealier är 25:75

'

'

'

Amylos

Amylopektin

Glukos

Stärkelse



  17C – En idétidskrift om cerealier   Nr 1 • 2014

Att baka med korn är egentligen 
inte så konstigt, under f ör ut-
sättning att man inte f örväntar 
sig samma resultat som när man 
bakar bröd på v etemjöl.

K orn som råvara i bröd kan användas på två 
olika sätt, antingen som mjöl eller som hela 
korn eller gryn. Att baka med enbart korn 
ger inte den sortens bröd som vi är vana 

vid. Korn saknar gluten, som är det som ger ett bröd 
bakat på vete volym och luftfyllda porer, och det gör 
kornbröd platt, om än inte intetsägande.

SPECIELLA BRÖDTYPER III I norra Sverige, där det 
inte går att odla vete har man länge bakat med korn-
mjöl, och då utvecklat brödtyper som anpassade till 
bristen på gluten, mjukt och hårt tunnbröd eller knäck-
ebröd. Därför är de flesta recept på bröd med kornmjöl 
just hällkakor eller tunnbröd. Pitepalt är en kompakt 
ojäst deg och bakas med potatis, korn och i vissa recept 
även vetemjöl.

– Om du ska baka ett vanligt matbröd bör mängden 
kornmjöl inte vara mer än 20 procent, säger Thony 
Hedin, bakningsexpert på Lantmännens kvarn i Malmö.

Men att det är svårare att baka med korn innebär inte 
att Thony avråder från det. Tvärtom, kornet är n yttigt 
och har andra typer av fibrer. Dessutom ger det sin 
speciella smak och variation i brödburken.

BLÖTLÄGG HELA KÄRNOR III Hela spannmålskärnor 
har i forskningen visat sig vara bra för minskat glykemiskt 
index, och kornets annorlunda sammansättning har också 
positiva hälsoeffekter. Därför är det också intressant att 
blanda i hela kärnor eller kornflingor i brödet.

– Ska du blanda i hela kärnor är det viktigt att 
b lötlägga eller skålla dem innan, säger Thony. Hur lång 
tid beror på typen av korn. Flingor av normal tjocklek 
ska kunna blandas i direkt, men är de tjocka bör de 
också blötläggas innan.

Ett knep är att koka en gröt på flingorna och blanda i.

LÅT KORN VARA KORN III Även om intresset för bak-
ning i allmänhet och korn i synnerhet ökar har Thony 
inte märkt någon ökad efterfrågan.

– Vi har hela tiden sålt en ganska konstant volym, 
även om det inte är några jättemängder.

Hur skulle ett idealkorn se ut för en bagare?
– Det är klart att det går att förändra kornet och göra 

det mer likt annan brödsäd, men då finns alltid risken 
att man förlorar kornets positiva egenskaper. Egentligen 
är det bästa att kombinera kornet med andra råvaror i 
det färdiga brödet. Det är bättre att korn får vara korn 
och så ha ett bra vetemjöl som ger grundstrukturen i 
brödet, avslutar Thony. 

Blanda 
korn i 
brödet

5 dl mjölk
1 msk smör eller margarin, 
rumsvarmt
50 g jäst (1 paket)
2 msk vanlig sirap eller bröd-
sirap med malt
1 tsk salt
½ msk finkrossad kummin
500 g kornmjöl (ca 10 dl)
240 g siktat vetemjöl (ca 4 dl)

1. Värm mjölken till 37°C

2. Smula ner jästen i en bunke 
och häll över mjölken och rör 
om så att jästen blandas ut.

3. Klicka i matfett och tillsätt 
övriga ingredienser förutom 
1 dl vetemjöl som sparas till 
utbakning.

4. Låt degen jäsa övertäckt 
med bakduk i cirka 40 min. 

Sätt på ugnen på 275°C.

5. Knåda degen smidig på 
mjölat bakbord. Dela i 6 delar, 
och kavla ut varje del med 
en slät kavel till runda kakor 
cirka ½ cm tjock. Fortsätt med 
kruskavel tills kakan är cirka 25 
cm i diameter.

6. Lägg kakan på en uppvärmd 
plåt och grädda direkt i 5 mi-
nuter nedre delen av ugnen.

7. Avnjutes så färska som 
möjligt.

Kakorna kan också bakas som 
hårda kakor. Då byts mjölken 
ut mot vatten, öka antalet kakor 
till 12–16 st och kavla ut dem 
mycket tunt, på slutet med 
kruskavel. Grädda två och två. 
När kakorna är färdiga torkas 
de i eftervärmen under en halv 
till en timme.

Norrländska Hällakakor

Foto: Mostphoto.com
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V ad är ett namn?” Skriv benzoxazinoid och 
du slutar läsa här. I vår tid av oro för till-
satser och främmande kemikalier vill vi inte 
få ytterligare ett ämne att oroa oss för – fast 

den här gången handlar det faktiskt om ämnen i växter 
som är nyttiga för oss.

SEKUNDÄR BOA III Många växter bildar ämnen som 
inte är direkt nödvändiga för tillväxt och utveckling, 
men som ändå kan ha viktiga funktioner. Sådana ämnen 
kallas för sekundära ämnen, och de är ofta biologiskt 
aktiva för oss människor. En sådan grupp är så kallade 
benzoxazinoider, eller BOA, som bildas i exempelvis råg, 
vete och majs när de växer.

– Efter min doktorsexamen började jag intressera mig 
för bioaktiva ämnen och hur vi kunde påverka bild-
ningen av dem så att vi fick nyttigare livsmedel, säger 
Inge Formsgaard, forskare vid institutionen för agro-
ekologi vid Aarhus universitet.

FINNS I RÅG OCH VETE III BOA var då ett nytt 
område och kunskapen om dem var begränsad. Bland 
annat påstods ämnena inte finnas i vetekärnor, men Inge 
och hennes kollegor visade att de fanns i kärnorna, och 
har sedan dess forskat på hälsoeffekterna av BOA.

Halten BOA varierar i växten. När kärnan gror bildar 
den snabbt stora mängder BOA, och de högsta halterna 
finns i de tidiga utvecklingsstadierna. De sjunker sedan 
successivt fram till mognad och skörd. Detta mönster 
tyder på att ämnena har en viktig roll för att skydda 
växten.

– Men det vi intresserade oss för var om de här ämnena 
också hade positiva effekter på vår hälsa, säger Inge.

APOTEKARBAKGRUND III Inge är utbildad farmaceut 
i grunden, och efter att ha arbetat som lärare på en 
i ndustriskola för personer i läkemedelsindustrin ville 
hon komma utomlands och arbeta med bistånd.

– Jag ville att mina kunskaper skulle komma till 
större direkt nytta och jag började arbeta på ett livs-
medelslaboratorium i Nicaragua, som specialiserat sig 
på att utveckla nya livsmedel från råvaror som fanns i 
landet. Mitt arbete gick ut på att sätta upp metoder för 
att analysera olika komponenter.

Efter en period hemma i Danmark for Inge tillbaka 
till Nicaragua när den danska biståndsmyndigheten 
Danida skulle bygga upp ett miljölaboratorium. Där 

Växternas 
nyttiga försvar

Ämnen som växter bildar för att skydda sig mot skadegörare kan också 
ha positiva hälsoeffekter. En sådan grupp är benzoxazinoider som 
f orskarna hoppas kunna koppla till dokumenterade effekter av fullkorn.

Av Lennart Wikström

”
– Om vi kan visa på samband 
mellan BOA och de effekter 
som vi idag undersöker finns 
goda utsikter att få godkända 
hälsopåståenden, säger Inge 
Formsgaard, forskare på Århus 
universitet i Flakkebjerg.
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kom Inge att arbeta med tungmetaller, toxiner och speci-
ellt med analys av pesticider.

BIOAKTIVA ÄMNEN III – När jag sedan ville börja 
forska på pesticider kom jag hit till Flakkebjerg, och 
efter doktorsexamen specialiserade jag mig på bioaktiva 
ämnen och hur vi kan påverka halten av dem i livsmedel.

Snart inriktade hon sin forskning mer och mer på 
BOA.

– När vi började söka på bioaktiva egenskaper fann vi 
i litteraturen exempel på stabilisering av immunförsvaret, 
stimulans på centrala nervsystemet och även effekter mot 
vissa cancertyper som prostatacancer. Men frågan var om 
det fanns i tillräcklig halt.

De effekter som är mest omtalade är att strukture n 
påminner om serotonin, ett ämne i hjärnan som 
hjälper till att balansera humörsvängningar. Vissa 
benzoxazinoide r framställs i dag på syntetisk väg och 
säljs som läkemedel och hälsopreparat.

FULLKORNETS XFAKTOR III – Även om det är 
s pektakulärt är det inte de effekterna som vi intresserar 
oss för idag. Vår utgångspunkt är att eftersom de här 
ämnena bildas och återfinns i bröd och andra full-
kornsprodukter skulle de också kunna förklara några av 
fullkornets positiva hälsoeffekter.

I projektet Bread and Breakfast som genomförs 
tillsammans med Rigshospitalet i Köpenhamn, Gentofte 
Hospital och Lantmännen utvecklas industriella processe r 
och recept för att optimera bildningen av BOA. Bland 
annat undersöks ämnenas antioxidativa egenskaper och 
påverkan på immunsystemet.

– Eftersom ämnena bildas vid groning är det också 
lätt att få igång dem genom upprepad stöpning i vatten 
och värmebehandling, som vid mältning, och vid vanlig 
bakning, säger Inge. Det finns kommersiella fullkorns-
bröd på marknaden idag som innehåller lika höga halter 
av en variant av BOA, DIBOA, som vissa hälsopreparat.

PÅMINNER OM LÄKEMEDEL III Men bara för att 
ämnena finns i livsmedlet är det inte säkert att vi tar 
upp dem. Även om de kan hittas i blod eller urin är det 
inte säkert att halterna är tillräckligt höga för att kunna 
påverka vår hälsa.

– Vi har i våra studier visat att upptaget i blodbanan 
och omsättningen i levern påminner mycket om hur vi 
tar upp och omsätter vanliga läkemedel via tarmen. Det 
finns också tydliga samband mellan halt i livsmedlet och 
upptaget, men variationerna mellan individer är stora.

HOPPAS PÅ HÄLSOPÅSTÅENDEN III I ett annat 
projekt, RyeproC, studerar Inge och hennes kollegor 
tillsammans med forskare vid Århus universitets sjukhus 
effekterna av BOA på prostatacancer. Upptag och 
omsättning av benzoxazinoider i prostataceller undersöks 
med syfte att hitta vilka specifika ämnen som aktivt kan 
bromsa tillväxten av cancerceller.

– Ämnena är tydligt mätbara i prostatavävnad, och 
nu vill vi kunna fastställa sambandet mellan intag av 
ämnena och effekterna.

– Kan vi visa tydliga samband mellan de specifika 
ämnena och de effekter som vi idag än så länge bara har 
hypoteser om finns goda utsikter att få godkända 
h älso påståenden om fullkorn och benzoxazinoider, 
avslutar Inge. 

Vill du veta mer?
www.breadandbreakfast.nu

www.ryeproc.dk

Benzoxazinoider (BOA)
Benzoxazinoider är en grupp 
bioaktiva ämnen som bildas i 
vissa spannmålsslag, som majs, 
råg och vete, men inte förekom-
mer i havre eller korn. De har en 
viktig funktion i plantan under 
tillväxten, och har kunnat kopp-
las till ökad motståndskraft mot insekter och skade-
görare, och även ökad konkurrens mot ogräs.

I de spannmålsslag som vi odlar i norra Europa är 
halterna högst i råg, medan de är mycket lägre i vete. 
Även om ämnena förekommer i låga koncentrationer i 
den torkade kärnan kan enkel processning snabbt öka 
halten BOA. Därför spelar sort eller odlingsteknik liten 
roll för halten, det är den efterföljande behandlingen 
som är avgörande.

Genom blötläggning av intakta kärnor innan bakning 
kan halterna BOA snabbt nå nivåer som är biologiskt 
aktiva. I studier har Inge Formsgaard och hennes kol-
legor visat att ämnena tas upp och omsätts på samma 
sätt som läkemedel.

I två stora projekt, Bread and breakfast, och RyeproC 
studeras sambanden mellan mängden BOA i livs medel, 
upptag och effekter på bland annat immunsystemet och 
eventuell hämmande effekt på prostatacancer.

Benzoxazinoider som 
bildas i vete och råg 
vid bakning kopplas 
till fullkornets positiva 
hälsoegenskaper.
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M atkornet är en av de mest innovativa 
produkter som Lantmännen tagit fram 
för matlagning i storkök, säger Kurt 
Weid, kock och krögare som a rbetat 

länge med matkorn. Den går att använda genom hela 
menyn från tilltugg till välkomstdrinken till dessert.

LANDSLAGSKOCK III Kurt har en bakgrund i en tysk 
krögarfamilj och kom till Sverige under 1960-talet. Han 
var bland annat initiativtagare till kocklandslaget. Som 
krögare på bland annat Vår Gård kom han i kontakt 
med Pelle Eriksson på det som idag är Lantmännen 
Cerealia Food Service.

– Jag använde då en produkt som kallades gourmet-
korn som mina gäster lovordade. Många frågade var de 
kunde köpa den, men då fanns den endast för storkök. 
Även mina kockkollegor började prata om den och det 
resulterade i Matkorn, som även fanns på butikernas 
hyllor ett tag.

LÄMPLIGT FÖR STORKÖK III Matkornet har visat sig 
vara mycket lämpligt att använda i storhushåll, och då 
inte minst som alternativ till ris. Till skillnad från riset 
kan matkornet tillagas i större omgångar utan att det 
klibbar ihop. Det kan också med fördel återanvändas om 
det råkar bli över från tidigare måltider.

– Vi brukar kalla matkornet för det svenska riset, 
och det kan användas som ris – och lite mer, säger Kurt. 
Det kan användas överallt där man använder couscous, 
bulgur eller andra gryn. 

– Matkornet är både nyttigare och mer miljö- och 
klimatsmart än vanligt ris, eftersom vi kan odla och 
framställa det i vårt område. Dessutom går det fortare 
att tillaga, vilket har stor betydelse för både energi-
förbrukning och planering när man ska tillaga stora 
mängder.

”INNOVATIVT TILL TUSEN” III Kurt berättar 
e ntusiastiskt om alla goda rätter som matkornet kan 
användas till.

– Det går att göra fantastiska rätter, exempelvis kan 
man blanda tillagat matkorn i en tjock pannkakssmet 
och gör lite tjockare matpannkakor, som går att använda 
både till mat, som raggmunkar, och till söta efterrätter.

När Matkornet lanserades fanns redan ett matvete 
på marknaden, och även om många såg fördelarna med 
matkornet var det många som förväxlade dem.

– Men matkornet är bättre, konstaterar Kurt kort. 
Hans egen favorit är matkornotto.
– Den går att variera i det oändliga med säsongs-

grönsaker, olika kryddor och tillbehör. Så här års är det 
fantastiskt att fräsa matkornet i rapsolja med exempelvis 
salladslök och lite bladkryddor och koka i buljong som 
en risotto. Eftersom kornet inte klibbar som ris behöver 
man binda det med exempelvis lite grädde eller riven 
västerbottenost – innovativt till tusen, avslutar Kurt. 

Det klimatsmarta
 nordiska riset

OBS! Recept för 10 portioner.

20 st ägg
3 st gula lökar
600 g Matkorn
800 g rökt sidfläsk i bit
10 st plommontomater
300 g cheddarost
150 g smör
100 g grädde

Gör så här:
1. Koka matkorn i 12 minuter i 
saltat vatten.

2. Skala och grovhacka lök, 
skär sidfläsket i centimeter-
stora tärningar och stek lök 
och fläsk gyllenbruna i smör.

3. Skala tomaterna och skär 
dem i tungor. Tärna cheddar-
osten.

4. Vispa ägg, salt, peppar 
och vatten. Fördela äggbland-
ningen i stekpannan och tillsätt 
lök, fläsk, matkorn, tomat och 
ost. Garnera med finhackad 
gräslök.

 
med rökt 
sidfläsk, 
matkorn 
och gräslök

Matkorn är en storhushållsprodukt som 
kan användas som ris och i många andra 
rätter. Kocken Kurt Weid är så entusias-
tisk över matkornet att han lånat ut sitt 
eget namn på Kungsörnens påsar.

Bond
omelett
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Nytt från Lantmännens 
forskningsstiftelse

 Den nordiska kosten har upp-
märksammats mycket på senare 
tid. En av orsakerna är att flera 
studier visat att en kost enligt 
de nordiska näringsrekommen-
dationerna baserad på typiska 
nordiska råvaror kan göra lika 
mycket för människors hälsa 
och välbefinnande som den mer 
omtalade medelhavskosten.

Ett genombrott kom när 
Viola Adamsson, hushållslärare 
och sedan i januari i år medicine 
doktor, för tre år sedan presen-
terade resultaten från sin studie 
av effekterna av en hälsosam 
nordisk kost på riskfaktorer 
för hjärt-kärlsjukdom. Kosten 
kännetecknas av lågt innehåll av 
mättat fett, socker och salt, och 
ett högt innehåll av kostfiber.

En grupp friska personer 
med lätt övervikt och lätt för-
höjda kolesterolvärden fick äta 
frukt, grönsaker och spannmåls-
produkter. Övervägande delen 

av fiber kom från mathavre, 
fullkornspasta, havregryn och 
andra produkter av råg, havre, 
korn och vete. Typiska fruk-
ter och grönsaker var äpplen, 
päron, blåbär, vitkål, broccoli, 
lök, ärter, morötter, rödbetor, 
palsternacka och potatis. Medel-
havskostens olivolja byttes mot 
rapsolja. Alla typer av nord-
iska fisksorter serverades samt 
magert kött och kyckling.

I NIVÅ MED LÄKEMEDEL III
Efter sex veckor med den nord-
iska kosten hade totalkolesterol 
sjunkit med 16 procent, och 
den skadliga kolesterolen LDL 
med 21 procent oberoende av 
viktsminskning. Kvoten mellan 
LDL och HDL minskade med 
14 procent och blodtrycket 
sjönk med 7 mm Hg. Insulin-
mängden i blodet minskade 
med nio procent.

En oönskad men intressant 

effekt var att försökspersonerna 
trots att de hade fri tillgång till 
färdiglagad mat minskade i vikt 
med i genomsnitt 3 kg, medan 
kontrollgruppens genomsnitts-
vikt var oförändrad. De perso-
ner som fortsatte med kosten 
i sammanlagt tio veckor fick 
ytterligare förbättrade värden. 
Totalkolesterol minskade med 
24 procent, LDL med 31 pro-
cent, insulinnivån gick ned med 
28 procent och viktsminsk-
ningen var sex procent eller 4,4 
kg. Detta är effekter som är av 
klinisk betydelse och i nivå med 
de effekter man kan uppnå med 
medicinering.

EFFEKT ÄVEN AV SMÅ 
FÖRÄNDRINGAR III I januari 
disputerade Viola vid Uppsala 
universitet.

– En liten förändring som 
att gå över till en hälsosam gröt-
frukost kan ge positiva effekter 

på bukfett och inflammation. 
Det är däremot inte tillräckligt 
om man även vill uppnå effekter 
som sänkt blodtryck och ökad 
insulinkänslighet. Då bör man 
i stället se över hela kosten, 
förklarade Viola i samband med 
sin disputation.

Violas forskning har genom-
förts i samarbete med Lantmän-
nen och Lantmännens forsk-
ningsstiftelse har varit med som 
finansiär.

Nyttigt så in i Norden

 Den svenska spannmåls-
odlingen tillhör de mest resurs-
snåla – och därmed både miljö- 
och klimatanpassade – i världen. 
Men för att kunna nå fram till 
ett ännu mer hållbart jordbruk 
söker forskarna nya vägar som 
kombinerar höga skördar med 
minskad användning av gödsel-
medel, energi och andra resurser.

En sådan utveckling är 
ett integrerat och resurssnålt 
odlingssystem som inriktas på att 
använda de platsgivna resurserna 
som vatten, jordart och klimat.

– Med ett resurssnålare 
odlings system som tar vara 

på markens egen struktur 
och bördig het kan vi både 
minska energi förbrukning 
och bibehålla och till och med 
förbättra ekonomin i odlingen, 
berättade agronom Christer 
Nilsson vid Lantmännens 
forskningsstiftelse s Stiftelsedag i 
november förra året.

STORSKALIGA FÖRSÖK III
Christer har sedan 1994 med 
medel från bland annat Lant-
männens forskningsstiftelse 
(SL-Stiftelsen) drivit storskaliga 
försök som innefattat minskad 
jordbearbetning, sexårig växt-

följd och mellangrödor som tar 
vara på växtnäring och hjälper 
till att luckra jorden.

– Vi har odlat utan plog 
sedan starten med minskade 
körningar, minskad markpack-
ning, förbättrad struktur och 
minskad erosion som resultat, 
konstaterar Christer.

Förutom minskad bearbet-
ning är växtföljden mycket 
viktig, en dålig växtföljd kan 
aldrig kompenseras med andra 
odlingsåtgärder, menar Christer.

EKONOMI OCH MILJÖ III
– Skördarna ligger på samma 

nivå eller till och med högre 
jämfört med konventionell 
odling, medan ekonomin är 
betydligt bättre, mycket tack vare 
minskade kostnader för jordbe-
arbetning. Ett bättre växtnärings-
utnyttjande gör också att behovet 
av inköpt gödsel är mindre.

För den framtida odlingen 
av spannmål kan den integre-
rade odlingen innebära fortsatt 
tillgång till livsmedelsråvaror 
av hög kvalitet med minskad 
påverkan på miljö och klimat – 
något som ligger väldigt nära att 
kunna äta upp kakan och ändå 
ha den kvar.

Integrerad odling – en kunskapsbaserad balansakt
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Nytt från Lantmännens 
forskningsstiftelse

Hur din mage mår 
har stor betydelse 
för hur du själv 
mår. Det inne fattar 
r elationen till 
hundra biljoner 
bakterier som finns 
i mag-tarmkanalen 
– tio gånger fler än 
antalet celler i din 
kropp.

 Bakterierna spelar en stor 
roll för vår hälsa, inte bara för 
matsmältningen. Under evolu-
tionen har vi utvecklat en sym-
bios, där bakterierna i utbyte 
mot en skyddad miljö och 
riklig tillgång till näring förser 
oss med viktiga näringsämnen 
och vitaminer, och dessutom 
spelar en mycket viktig roll för 
vårt immun system.

KROPPENS VIKTIGASTE 
BARRIÄR III Tarmslem hinnan 
är också kroppen s viktigaste 
barriär och härbärgerar 70–80 
procent av kroppens immun-
försvar. Mag- och tarmkanalen 
styrs av det enteriska nervsyste-
met, som är en del av det auto-
noma nervsystemet och står i 
direkt förbindelse med hjärnan. 
Flera av de signalsubstanser 
som styr hjärnans funktioner 
återfinns också i tarmkanalen 
och forskarna talar om en tarm-

hjärnkoppling (gut-brain axis). 
Mycket tyder på att hjärnans 
funktion påverkas av tarmen 
och det omvända. Exempelvis 
har man funnit en avvikande 
tarmflora hos människor med 
svår depression, autism och 
ADHD.

Det är lätt att förstå att 
störningar i det här samspelet 
kan få allvarliga konsekvenser 
för hälsan, och i takt med att 
kunskapen om området ökar 
har också forskarnas intresse 
ökat.

CENTRUM FÖR NÄRING, 
TARM OCH HJÄRNA III Vid 
Örebro Universitet har profes-
sor Robert Brummer, specia-
list inom gastroenterologi och 
klinisk nutrition sedan något 
år ansvaret för NGB Interac-
tions Research Centre, där 
NGB står för Nutrition Gut 
Brain (Näring-Tarm-Hjärna). 
Forskningscentret är en så 
kallad KK-profil, det vill säga 
ett profilområde med finansie-
ring från KK-stiftelsen.

Universitetet får 36 miljo-

ner kronor för att bygga upp
en internationell t k on kon-
kurrenskraftig forskningsmiljö 
kring sitt unika forsknings-
koncept. Forskningen ska 
vara relevant för näringslivet, 
som är med och finansierar 
c entret med en minst lika 
stor summa, och de före-
tag inom l ivsmedels- och 
hälsokostbranschen som 
medverkar är Lantmännen, 
Valio, BioGaia, Wennström 
Integrated CD och W inclove 
Bio Industries.

SKRÄDDARSYDD TARM
FLORA III Professor Robert 
Brummer har länge intres-
serat sig för hur kost och 
tarmbakterier påverkar 
både magens och hjärnans 
f unktioner och hans forsk-
ning är inriktad på vanliga 
mag- och tarmrelaterade 
sjukdomar som irritabel tarm 
(IBS) och inflammatorisk 
tarmsjukdom (IBD).

– Vi ska ta reda på hur 
man kan modifiera och 
f örbättra tarmens bakterie-
flora och innehåll med 
hjälp av f örändrad kost och 
k osttillskott. Målet är att 
vi ska kunna återskapa en 
normalflora, och eftersom 
den skiljer sig åt från person 
till person handlar det om 
att skräddarsy individuella 
behandlingar som är anpas-
sade till de enskilda indivi-
derna, säger han på program-
mets hemsida.

Länken mellan 
hjärnan och magen

Foto: Istockphoto.com
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Siktat och sållat

 I en nyligen publicerad 
vetenskaplig studie har en 
grupp svenska och pakis-
tanska läkare visat att ett 
äggulepulver med högt 
innehåll av antisekretoriska 
proteiner motverkar akut 
diarré hos barn. Antisekreto-
riska proteiner är proteiner 
som motverkar utsöndring 
av vätska från körtlar i hud 
och s lemhinnor.

I studien fick 18 barn 
med akut diarré dricka en 
produkt med namnet Salo-
vum var femte timme tills 
diarrén upphörde. Denna 
grupp jämfördes med en 
kontrollgrupp med 18 andra 
barn som fick dricka ett 

äggpulver utan antisekreto-
riska proteiner. Hos barnen 
som fick den det aktiva 
äggulepulvret normaliserades 
avföringarnas frekvens och 
konsistens på 35 timmar 
jämfört med 70 timmar hos 
kontrollgruppen.

Eftersom det inte är 
troligt att det var samma 
mikroorganism som orsa-
kade diarrén hos alla barn, 
kan äggulepulvret troligen 
fungera på olika typer av 
diarré. Detta har dock inte 
studerats specifikt i denna 
studie. Inga biverkningar 
noterades i studien.

Produkten består av ett 
spraytorkat äggulepulver 

från höns som utfodrats med 
foder innehållande special-
behandlad havre. Tidigare 
studier har visat att Salovum 
innehåller höga halter pro-
teiner med antisekretoriska 
och antiinflammatoriska 
egenskaper. Forskarna tror 
att det är de antisekretoriska 
effekterna som påskyndar 
tillfrisknandet.

Diarrésjukdomar hos 
barn är ett stort problem 
i många länder, och leder 
ofta till uttorkning som kan 
vara livshotande framför allt 
för barn och undernärda. 
I v ärlden dör över 2 miljoner 
barn varje år till följd av 
diarré.

 Ménières sjukdom är en 
kronisk störning i innerörat 
som kan ge upphov till 
tinnitus (öronsus), yrsel och 
försämrad hörsel. I Sverig e 
beräknas cirka 40 000 
persone r lida av åkomman.

I en nyligen publicera d 
studie har en grupp 
öronläkare från Liverpool 
visat att ett dagligt intag av 
specialbehandlad havre, så 
kallade SPC-Flakes, lindrar 
symptomen för patienter 
med Ménière s sjukdom.

I studien fick 39 patienter 
under en tremånadersperiod 
äta specialprocessade havre-
flingor två gånger per dag. 
Den dagliga dosen motsva-
rade ett gram havreflingor 
per kilogram kroppsvikt. 
Resultaten jämfördes sedan 

med en motsvarande grupp 
patienter som fick obehand-
lad havre. Patienterna i stu-
dien uppgav inga allvarliga 
biverkningar, men ungefär 
var tionde patient avbröt 
behandlingen då de fick 
ökad gasbildning eller hade 
svårt att äta havreflingor två 
gånger om dagen.

Mer än hälften av patien-
terna, 59 procent, upplevde 
att sjukdomens negativa 
inverkan på deras dagliga 
aktiviteter minskade. Symp-
tom såsom yrsel och tinnitus 
minskade också, medan hör-
seln förbättrades under den 
period de åt havreflingorna.

Förklaringen till effekten 
antas vara att den ökade 
bildning av antisekretorisk 
faktor som den specialbe-

handlade havren stimulerar i 
sin tur påverkar vätskebalan-
sen i innerörat och därmed 
också har positiva effekter 
på Ménières sjukdom. 
Läkarna saknar idag specifik 
medicinsk behandling 
mot Ménières sjukdom, 
men en sund livsstil och 
vissa läkemedel kan lindra 
symptomen. I svåra fall kan 
kirurgiska ingrepp i mel-
lanörat hjälpa.

Salovum liksom SPC-
flakes produceras och mark-
nadsförs av Lantmännens 
dotterbolag AS-Faktor AB.

RyeClaim 
– innovativa 
rågbaserade 
livsmedel
 Att det vi äter påverkar vår hälsa är 
ingen nyhet. Men att kosten påverkar 
den kända magsårsbakterien Heli-
cobacter pylori är kunskap av senare 
datum. Speciellt intressant är råg som 
med sitt höga innehåll av kostfiber 
och bioaktiva föreningar antas ha 
sjukdomsförebyggande egenskaper.

För att undersöka detta har 
forskare vid SLU i Uppsala och vid 
Umeå universitet startat ett projekt 
RyeClaim – innovativa rågbaserade 
livsmedel med dokumenterade hälso-
effekter. Projektet ingår i forsknings-
programmet Tvärlivs med finansie-
ring från både näringen och staten.

Målet är att främst för den 
kinesiska marknaden utveckla nya 
rågprodukter som förväntas kunna 
förebygga och lindra infektion med 
magsårsbakterien H pylori, kronisk 
inflammation och riskfaktorer för 
diabetes typ 2.

Minst två nya rågbaserade produk-
ter ska tas fram, en frukostprodukt 
och ett knäckebröd, baserade på 
patenterat fermenterat rågkli. Deras 
långtidseffekter på infektion av H 
pylori, systemisk inflammation samt 
etablerade riskfaktorer för typ 2 dia-
betes ska sedan undersökas.

Projektet startade under 2013 och 
ska pågå i tre år till 2016.

Specialbehandlad 
havre mot diarré

Mindre problem 
med yrsel

Foto: Mostphoto.com
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Siktat och sållat

POSTTIDNING B

Avsändare:
Lantmännen 
Idétidskriften C
Box 301 92
104 25 Stockholm

 Den som äter knäckebröd med 
fullkornsråg till frukost upplever 
minskad hunger jämfört med den 
som äter mjukt bröd bakat på 
vetemjöl. Det visar en ny studie 
utförd av forskare vid Sveriges 
lantbruks universitet (SLU).

Knäckebrödet ledde också till 
ett minskat energiintag vid efter-
följande lunch. När provportio-
nerna knäcke bröd utgjorde en 
större del av frukostens totala 
energiinnehåll blev resultaten 
både starkare och tydligare.

– Människor upplevde en 
större mättnad när de åt knäcke-
bröd på fullkornsråg jämfört 
med vitt vetebröd. Vi kunde 
också visa att de åt mindre vid 
följande måltid, säger docent 
Rikard Landberg, Institutionen 
för livsmedelsvetenskap vid SLU.

Två studier gjordes med 20 
respektive 21 normalviktiga 
personer i åldrarna 25 till 53 år. 
Energiinnehållet i frukostarna 
och proportionerna energi i 
testprodukterna, skilde sig åt i 
de båda studierna.

I den första studien med 

större portioner och högre 
energiinnehåll var hunger och 
vilja att äta signifikant lägre efter 
att man ätit knäckebröd jämfört 
med mjukt vetebröd. Däremot 
märktes ingen skillnad vare sig 
i mättnad eller i energiintag vid 
en efterföljande lunch.

I den andra studien var por-
tionsstorlekarna av knäckebröd 
mindre än i den första studien, 
samtidigt som det utgjorde en 
större del av frukostens totala 

energiinnehåll. Nu var mättna-
den märkbart större, upp till 25 
procent efter knäckebröd jäm-
fört med vetebröd. Även hunger, 
behovet av att äta och energiin-
taget vid lunchen var cirka sju 
procent lägre. Skillnaderna var 
statistiskt signifikanta.

– Rågens mättande effekt 
kan ha betydelse för viktned-
gång, men detta behöver visas i 
en långtidsstudie, säger Rikard 
Landberg.

Lager 
på lager
 Extrudering är en teknik 
där ett material utsätts för 
hög temperatur och högt 
tryck. På spannål och andra 
produkter som innehåller 
stärkelse leder extrudering 
till att stärkelsen snabbt tar 
upp vatten och sväller, gela-
tiniseras. Tekniken används 
för att framställa en rad olika 
produkter som frukostflingor 
och snacks.

I ett treårigt Tvärlivs-
projekt med pengar från 
både staten och näringslivet, 
bland andra Lantmännens 
forskningsstiftelse, ska fors-
kare vid Chalmers och SIK 
Institutet för livsmedel och 
bioteknik anpassa extrude-
ringstekniken så att det går 
att göra spannmålsbaserade 
produkter i olika lager, 
u ngefär som i plywood. 
Genom att fördela och kon-
centrera exempelvis salt och 
socker olika i livsmedlet är 
forskarnas avsikt att kunna 
få fram nya smakupplevelser. 
I förlängningen hoppas de 
kunna utveckla produkter 
med lägre innehåll av socker 
och salt men med bibehållen 
smak.

Försök att skapa lager 
med olika fibrer, fruktbered-
ningar och aromer kommer 
också att göras för att 
undersöka möjligheterna att 
påverka smaken på olika pro-
dukter. Forskarna ser också 
en möjlighet att näringsbe-
rika skiktade pellets så att 
frigörandet av den tillsatta 
näringen kan styras.

Mättare med råg


