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S tatens satsning på lantbruks-
relaterad forskning är ingen 
rolig historia. Trots att den 
tidigare regeringen höjde 

anslagen till forskning och utveckling 
med 26 procent mellan åren 2009 och 
2015, till en nivå som bara i år mot-
svarar 32,8 miljarder kronor, avspeglas 
den nivåökningen inte i satsningen på 
lantbruksrelaterad forskning menar Livs-
medelsföretagen (Li). Stämmer det är det 
pinsamt dåligt.

Den njugga inställningen är heller inte 
hållbar för oss som tror på den svenska 
värdekedjan för livsmedel från jord till 
bord. Varför utfallet är så magert för den 
lantbruks- och livsmedelsrelaterade forsk-
ningen kan man bara spekulera i, men 
generellt tror nog de flesta att behovet av 
forskning och innovation inte är så stort 
i denna typ av basnäring. Men då känner 
man heller inte till begrepp som hälso-
främjande livsmedel och heller inte de 
exportmöjligheter som svenska livsmedel 
med hög förädlingsgrad har.

Nyligen anordnade en kollega och jag 
ett välbesökt lunchmöte i Riksdagen. Jag 
hade tagit initiativ till detta eftersom jag 
såg det som viktigt att informera övriga 
riksdagsledamöter om värdet av svensk 

livsmedelsindustri samt vilka utmaningar 
som näringen står inför. Under flera år har 
min kollega och jag arrangerat motsva-
rande möten då det gäller Teknik företagens 
situation och på så sätt spridit kunskap 
om deras behov av kompetens, forsknings-
resurser och exportfrämjande åtgärder men 
vi har aldrig tidigare uppmärksammat den 
livsnödvändiga livsmedels industrin. Mötet 
visade att det fanns stor kunskapstörst 
bland våra kollegor.

Vid mötet serverades rödbetsmatkor-
notto. En riktig ”tungvrickarrätt” men ack 
så god och hälsosam. För att ytterligare 
förhöja upplevelsen redovisade Lant-
männens forskningsdirektör Mats Larsson 
en intressant studie vid Uppsala universi-
tet och som visade att en kost sammansatt 
med mycket havre, havrekli och fullkorns-
produkter påverkar kolesterolvärden och 
blodtryck. Dessutom minskade risken 
för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom 
med 15 procent. Det imponerade och 
vid mötet var det också många riksdags-
ledamöter som förvånades över att detta 
är Sveriges fjärde största industribransch, 
som sysselsätter 55 000 personer och där 
exportvärdet från livsmedelsindustrin 
överstiger såväl personbilar som läkeme-
del. Tänk att maten kan spela så stor roll.

För närvarande jobbar näringsdepar-
tementet med att ta fram en livsmedels-
strategi. Det är bra. Rätt utformad kan 
den bli en viktig grund för att förstärka 
utvecklingspotentialen på området. Den 
måste också relatera till behovet av forsk-
ning och innovation och därför integreras 
med den forskningsproposition som ska 
börja gälla från 2017. Branschen måste 
nu kraftsamla för att på olika sätt upp-
märksamma oss politiker på den viktiga 
roll som livsmedelsnäringen spelar i ett 
hållbart samhälle. Vi behöver flytta den 
politiska debatten från ideologiska frågor 
såsom huruvida odling ska vara ekolo-
gisk eller konventionell till att handla 
mer om den internationella konkurrens 
som råder och om hur vi politiker kan 
bidra till att långsiktigt säkerställa en 
konkurrens kraftig produktion längs hela 
värdekedjan. Personligen tror jag att 
exportfrämjande åtgärder och ett lyft för 
lantbruksrelaterad forskning och innova-
tion är viktiga i det sammanhanget.

Livsmedelsnäringen kan bevisligen 
vara ett strategiskt styrkeområde och 
genom att producera mat i Sverige skapar 
vi ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen i 
hela landet samtidigt som vi tar ansvar för 
miljön. Ja, maten spelar verkligen roll.

Agronom och riksdagsledamot (M):

Ja tack! Jag har inte C men vill gärna ha den till adresse n här 
intill. Du som redan har C ska INTE skicka denna kupong!

Ja tack! Jag vill fortfarande ha C men till min nya adress.

Nej tack! Jag vill inte längre ha C till adressen här intill.

Företag/Organisation:  ____________________________

Namn:  _________________________________________

Adress: ________________________________________  

Postadress: _____________________________________

E-post: _________________________________________

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

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

Krönika:
         Betty Malmberg

Livsmedel ett 
strategiskt styrkeområde
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V i människor 
är egentligen 
rätt robusta 
varelser. 

Ena dagen kan vi äta 
rawfood, nästa dag 
LCHF den tredje dagen 

stenålderskost och så den 
följande veckan en 5:2-

diet. Våra matvanor och val 
av livsmedel varierar stort och 

styrs av fysiologiska behov, tradi-
tion, kultur och vad som finns 

tillgängligt i den miljö vi lever.
Men samtidigt är det inte bara 

tillfälligheter som styr, och en alltför 
ensidig kost kan också utgöra ett långsik-

tigt hot mot hälsan. Åtminstone om vi ser 
på befolkningsnivå. Det var den insikten som 

gjorde att Kræftens bekæmpelse, den danska 
motsvarigheten till svenska Cancerfonden, tog 
initiativ till det partnerskap som idag är danska 
fuldkorn.dk.

ATKINS TÄNDE GNISTAN
– Grunden till fullkornskampanjen var när 
Atkinsdieten blev populär i Danmark kring 

2006–2007, berättar Rikke Iben Neess 

Danskarna är 
ännu inte

fulla nog

– Att vi ska äta mer fullkorn är ett enkelt budskap att samlas kring, 
säger Rikke Iben Neess, verksamhetsledare för danska fullkorns-
partnerskapet fuldkorn.dk

Fullkorn 
i Danmark

Det råder en samstämmighet bland forskare 
och myndig heter om fördelarna med att öka 
konsumtionen av fullkorn och kostfiber. 
Men det är inte så lätt att ändra människors 
beteende. Det danska partnerskapet kring 
fuldkorn.dk visar att med ett g emensamt 
budskap och när alla drar åt samma håll är 
det lättare att nå framgång.

Av Lennart Wikström
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som är ansvarig för det danska 
fullkornspartnerskapet.

– Dieter som innebar att 
vi inte skulle äta kolhydrater 
utan i stället större mängder 
fett och protein oroade flera 
hälsoorganisationer. Idag har vi 
goda vetenskapliga belägg för att 
fullkorn hjälper till att förebygga 
vissa cancer- och hjärt- och 
kärlsjukdomar. Det bekymrade 
hälsoorganisationerna att Atkins-
dieten vann så mycket terräng.

Även kvarnar och bagerier bör-
jade oroa sig eftersom de befarade att 
efterfrågan på deras produkter skulle 
minska.

SAMLADES I PARTNERSKAP
Med nya forskningsrön om sambandet 
mellan cancer och intag av fiber i ryggen 
samlades hälsoorganisationer, industri, 
handel och myndigheter i ett partnerskap kring fullkorn, 
fuldkorn.dk.

Kræftens bekæmpelse och Fødevarestyrelsen, det 
danska livsmedelsverket, hade redan erfarenhet av att 
samarbeta i ett partnerskap kring kost och hälsa, frukt- 
och gröntkampanjen ”Sex om dagen”. I den nya konstel-
lationen kopplades flera oberoende organisationer 
samman med industrin, handeln och ett cerealienätverk.

– Det var viktigt att få med flera parter i partnerska-
pet, inte minst Födevarestyrelsen, förklarar Rikke.

När partnerskapet bildats 2008 blev den första 
åtgärden att ta uppdra åt det danska livsmedelsforsk-
ningsinstitutet Fødevareinstituttet att ta fram en platt-
form baserad på de vetenskapliga fakta som det rådde 
samstämmighet kring.

FULLKORNSRAPPORT
Det resulterade i en rapport, Fuldkorn 2008, som 
definierade vad som menades med fullkorn, hur det 
skulle definieras och ett rekommenderat dagligt intag av 
fullkorn som säkerställde de effekter som eftersträvades. 
Den rekommendation som kom att gälla var att vuxna 
bör få i sig minst 75 g fullkorn per 10 MJ eller 12,5 
energiprocent.

Rapporten ledde också till att det danska livsmedels-
verket omformulerade de nationella riktlinjerna när det 
gäller fullkorn. Rapporten lade också grunden till att ett 
märkningssystem med en logotype kunde tas fram och 
användas för att underlätta för konsumenterna att välja 
mer hälsosamma produkter. Märkningen kom igång 
2009, mindre än två år efter det att de första initiativen 
till kampanjen tagits.

TILLGÄNGLIGHET OCH KUNSKAP
– Visionen för partnerskapet är att få danskarna att äta 
mer fullkornsprodukter och därigenom främja folkhäl-
san, säger Rikke. Det ska vi göra genom att öka tillgäng-
ligheten till fullkornsprodukter och sprida kunskap om 
deras hälsofrämjande egenskaper.

I samband med rapporten Fuldkorn 2008 undersök-
tes också danskarnas kostvanor när det gällde fullkorn 

och fullkornsprodukter. Baserat på 
Fødevareinstitutets undersökning 
från 2004 åt danskarna i genom-
snitt 36 g fullkorn om dagen, 
vilket alltså motsvarade knappt 
hälften av rekommendationen. 
Variationerna var stora mellan 
olika grupper, den fjärdedel som 
åt minst kom bara upp i 12 g om 
dagen, och bland barnen nådde 
bara sju procent upp till rekommen-
derat intag.

FÖRDUBBLAT INTAG
– Vid den uppföljning vi gjorde förra året kunde vi kon-
statera stora förändringar. Det genomsnittliga intaget 
är nu uppe i 63 g per dag, berättar Rikke. I de utsatta 
grupperna äter i dag den fjärdedel som får i sig minst 23 
g per dag, och av barnen är det 43 procent som följer 
rekommendationerna.

De siffrorna Rikke drar vittnar om en verklig föränd-
ring och något som kan tolkas som en stor framgång för 
partnerskapet. På sex år har intaget av fullkorn i princip 
fördubblats. Naturligtvis kan detta förklaras av andra 
faktorer, men helt klart har fuldkorn.dk bidragit till 
förändringen.

STRATEGI I FYRA DELAR
För att uppnå de här förändringarna har partnerskapet 
följt en strategi som innefattar fyra delar. Den första 
handlar om att göra fullkornsprodukter mer tillgängliga 
på marknaden. Producenterna i partnerskapet satsar 
kontinuerligt på att ta fram nya produkter, och genom 
märkning och kommunikation synliggörs produkterna 
i butik.

I kommunikationen ingår också att i Fødevaresty-
relsens kostråd ha med och lyfta fram budskapet om att 
äta fullkorn. Till den kontinuerliga kommunikationen 
kommer också kampanjer och events, och just nu drar 
man igång en kampanj med budskapet ”Danskarna är 
inte fulla nog – med fullkorn”. 

Två tredjedelar av konsumenterna känner igen 
fullkornsmärket och fler än hälften av dem 
använder den vid val av produkt. 
F oto Schulstad
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MÄRKNINGEN CENTRAL
Märkningen är central och framtagningen av logotype 
och regler för märkningen var en av de åtgärder som 
gjordes redan i starten, och märkningen kunde börja 
2009. Det var året innan Nyckelhålsmärkningen började 
användas i Danmark.

– Kriterierna för märkningen är att loggan bara får 
hamna på hälsosamma produkter, berättar Rikke. Mjöl, 
kärnor och ris ska vara 100 procent fullkorn, och vi har 
också krav på andelen fullkorn i produkten.

I mjukt bröd ska det vara minst 50 procent fullkorn 
räknad på torra ingredienser, och i skorpor, knäckebröd, 
müsli, flingor och pasta minst 60 procent. I gröt och 
grötpulver måste andelen fullkorn vara minst 70 pro-
cent. För att få märkas måste produkterna också uppfylla 
kraven i Nyckelhålsmärkningen avseende fett, socker, 
kostfiber och salt.

GRUND FÖR VAL
En del i strategin har också varit att öka kunskapen om 
fullkorn, och även här görs löpande mätningar.

– Vi kan notera att 68 procent känner till full-
kornsloggan och 54 procent säger att de använder sig 
av den vid val av produkter, säger Rikke. Av dem som 
säger sig känna till loggan kopplar 76 procent den till 
fullkorn.

När det gäller råvarorna vet 65 procent att råg inne-
håller fullkorn, medan 42 procent förknippar fullkorn 
med vete och 40 procent med korn och havre.

När märkningen infördes 2009 kunde den användas 
på 150 produkter, idag finns det 681 märkta fullkorns-
produkter på marknaden. Den som tittar runt i brödhyl-
lorna i en dansk livsmedelsbutik kan knappast undgå att 

se det runda gula märket tillsam-
mans med uppgift om andelen 

fullkorn i produkten.

TYPISKT DANSKT
En framgångsfaktor för full-
kornskampanjen har också 
varit de danska matvanorna. 

Även om LCHF fortfarande förekommer mycket i 
medierna och 18 procent uppger att de då och då väljer 
att undvika kolhydrater är grovt rågbröd, havreflingor 
och gröt något typiskt danskt. Det har gjort att de 
danska konsumenterna haft ganska enkelt att ta till sig 
kostråden och välja fullkornsvarianten av något de ändå 
tänkt äta.

– I början var det många som höjde på ögonbrynen 
och undrade vad fullkorn var, och fortfarande är det 
många som har svårt att ta till sig att förstå att även vete 
innehåller fullkorn. Men idag är kännedomen mycket 
större, och många uppskattar fullkornsprodukter. Två 
tredjedelar av de tillfrågade tycker också att fullkornspro-
dukter smakar gott.

BRED UPPSLUTNING
Idag har partnerskapet 37 medlemmar och antalet 
ökar hela tiden enligt Rikke. Bland medlemmarna 
återfinns hälsoorganisationer som nämnda Kræf-
tens Bekæmpelse, Diabetesforeningen och Hjerte-
foreningen, statliga Fødevarestyrelsen, butikskedjor 
som Coop, Dansk Supermarked, kvarnar och bagerier 
som Lantmännen, Valsemøllene, Kohberg, Pågen och 
flera andra företag.

– Det är viktigt att vi kan ha en så bred representa-
tion som möjligt i partnerskapet, och att både hälsoorga-
nisationerna och myndigheter är med och ger trovärdig-
het, säger Rikke. Det tror jag har varit avgörande för 
framgången. Det faktum att det inte var industrin som 
tog initiativet även om de var med och startadee kam-
panjen betyder också mycket för konsumenternas tillit.

Själva partnerskapet har en blygsam budget på 2,5 
miljoner danska kronor, och som går till verksamheten i 
partnerskapet med två heltidsanställda och två prakti-
kanter. Pengarna till detta kommer helt och hållet från 
medlemsavgifter.

– Men vi skulle inte komma långt om inte med-
lemmarna själva satte in resurser i produktutveckling, 
marknadsföring, kampanjer och hälsofrämjande insatser, 
och här spelar inte minst livsmedelskedjorna stor roll, 
säger Rikke.

ENKELT ATT SAMLAS KRING
Det är lätt att se framgången med den danska fullkorns-
kampanjen, och alla som vi talar med under vår danska 
resa framhåller betydelsen av samarbetet. Det ligger nära 
till hands att efterlysa att de andra nordiska länderna 
med gemensamma näringsrekommendationer och en 
samling kring den nordiska kosten också skulle ta till sig 
och föra ut samma budskap.

– Det är ett enkelt budskap att samlas kring, och det 
har gjort det enklare att samla de olika parterna, säger 
Rikke. Även om vi inte får säga så mycket om hälsa eller 
sjukdom kan vi dra nytta av när forskare och hälsomyn-
digheter gör det. Det ger extra kraft åt argumenten.

Nu är den nya kampanjen för att ytterligare öka 
intaget av fullkorn igång. Målet är att 75 procent ska 
komma upp i det rekommenderade intaget. Den 22 
januari nästa år har också utsetts till fullkornsdagen.

– Den stora bredd och entusiasm som medlemmarna 
har och de många eldsjälar som finns i företagen och orga-
nisationerna hjälper oss att nå ut. Det ger en god känsla av 
att vi arbetar för ett gott syfte, avslutar Rikke. 

– Det genomsnittliga 
intaget av fullkorn har 
ökat från 36 till 63 g per 
dag sedan fullkorns-
kampanjen startade 
2009, säger Rikke Iben 
Neess, fuldkorn.dk

Den breda 
representationen 
i partnerskapet 

med både hälsoorganisa-
tioner och myndigheter ger 
oss ökad trovärdighet



  C – En idétidskrift om cerealier   Nr 2 • 2015     7

V i har vårt ursprung i det typiska danska 
rågbrödet och rågbröd utgör vår bas, 
b erättar Tina Lindeløv, som är utvecklings-
chef på Lantmännen Schulstad i Avedöre 

strax söder om Köpenhamn. Det är något vi självklart 
värnar om. Men vi kan inte begränsa oss till det, utan vi 
arbetar också med bröd som har vete som grundråvara.

Tina ställer en retorisk fråga om varför företaget 
skulle gå ifrån rågbrödet, som i grunden är en fulkorns-
produkt, och nu börja göra fullkornsbröd av vete istället.

MEDVETET MED VETE
– Vi går inte ifrån rågbrödet, säger hon, men trots råg-
brödets alla förtjänster kan vi se att det finns en grupp 

Fullkorn där du 
minst anar det

Med fullkorn i nya typer av bröd och cerealie
produkter som vitt bröd och snacks kan fler 
göra hälsosamma val utan att förändra sina 
matvanor. Det är ett sätt för Lantmännen 
Schulstad att nå fler och nya målgrupper.

Av Lennart Wikström



Det danska rågbrödet är en tradition, men 
utveckling av nya produkter med fullkorn är 
nödvändig för att nå fler med hälsosamma 
spannmålsprodukter.

Fullkorn 
i Danmark
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konsumtenter som inte gillar rågbröd 
och som är mycket svår att få att 

ändra sina vanor. Därför vill vi kunna 
erbjuda produkter som kanske inte har 

samma hälsoprofil som rågbrödet, men 
som ändå är bättre än det som är bakat 

på siktat mjöl och som den grup-
pen konsumerar idag.

Den här utvecklingen har 
några år på nacken och star-
tade faktiskt redan innan 
fullkornspartnerskapet 
kom igång.

– För oss är partnerska-
pet ett sätt att skapa en 
märkning med trovär-
dighet som kan lyfta 
fram de produkter vi 
vet är hälsosamma, men 
kanske inte får säga så 
mycket om. Med kam-

panjen och märkningen 
synliggörs fullkorn i sig och 

visar att det inte bara är rågprodukter som 
kan vara fullkornsprodukter och hälsosamma, utan även 
produkter som baseras på andra spannmålsslag.

FYLLT HÅL
Utvecklingen av sortimentet har inneburit att ljusa bröd 
som är baserade på siktat mjöl utan fullkorn konverte-
rats till vitt vetefullkorn.

– Förändringarna kan förefalla mycket små men 
innebär en väsentligt förbättrad hälsoprofil, vilket full-
kornsmärkningen klart visar. Vi har även utvecklat några 
produkter tillsammans med vårt systerbolag Hatting, 
som arbetar med frysta bröd och bake off. De här pro-
dukterna har fyllt ett hål på marknaden, där konsumen-
terna tidigare inte hade några hälsosamma alternativ, och 
det avspeglar sig också i försäljningen, säger Tina.

Med ny teknik har det gått att ta fram fullkornsbröd 
som synbarligen inte skiljer sig från det klassiska vita 
brödet, men som innehåller mer finmalt fullkorn. Sedan 

spänner sortimentet över hela spektrat till bröd med hela 
kärnor.

FORSKNING TILL AFFÄR
Tina är utbildad livsmedelsingenjör och har även läst 
human nutrition. Hon inledde sin karriär som pro-
duktutvecklare och har samarbetat mycket med forskare 
under sina år i industrin.

– Mycket av dagens livsmedelsforskning är mer på en 
grundnivå. Utmaningen för oss i industrin är att kunna 
omvandla denna många gånger teoretiska och inte så kon-
kreta kunskap till nya produkter och affärer, säger Tina.

– För att vi ska gå in och vara med och finansiera 
forsk ningsprojekt är ett kriterium att vi i förlängningen 
ska kunna tjäna pengar på det, så krass är verkligheten. 
Samtidigt har vi en begränsning i vilka hälsopåståenden vi 
kan använda.

GER GODKÄNNANDE
Tina menar också att danskar är mer tveksamma än sina 
nordiska grannar till att ta till sig budskap om sjukdom 
kopplat till mat.

– Därför får vi lyfta fram andra egenskaper så att 
konsumenterna får hälsan på köpet.

För företagen har fullkornsprojektet därför varit extra 
värdefullt. Genom att andra aktörer kan föra fram hälso-
budskapet har de märkta produkterna fått draghjälp.

– Märkningen och arbetet med fullkorn har gett oss 
en godkännandestämpel som vi själva inte kunnat åstad-
komma på egen hand, säger Tina. Konsumenter har en 
tydlig skepsis mot industrin vilket gör att vi måste vara 
försiktiga och inte påstå något som kan missförstås. Det 
handlar helt enkelt om trovärdighet.

TRE POSITIONER
I sortimentet har Schulstad tre positioner, där Levebröd 
står för det hälsosamma med både fullkorn och Nyck-
elhålsmärkning. De andra två är Det gode som står för 
njutning och Classic som är bassortimentet.

– Vi letar nu efter nästa generations fullkornspro-
dukter, och här tittar vi speciellt på vad vi kan göra med 
snacks, säger Tina. Det finns en målgrupp för produkter 
som kanske inte uppfattas som så hälsosamma, men som 
mycket väl skulle kunna vara det och som skulle kunna 
locka fler att äta mer sunt.

NYA INGREDIENSER
Samtidigt menar Tina att det nästan börjar bli en 
hygienfaktor med fullkorn i vardagsprodukter, och nu 
söker hon och hennes kollegor efter andra egenskaper. 
Vad ska produktutvecklarna ta till när det inte längre 
räcker med fullkorn?

– Vi letar efter nya ingredienser som kan hjälpa till att 
profilera produkterna, exempelvis bullar med mycket linfrö, 
eller med Skyr, berättar Tina. En fluga var bröd med högre 
proteinhalt, som krockade med trenden med low carb hos 
målgruppen, och därför inte blev någon succé.

– Men jag är övertygad om att rågbrödet fortfarande 
om hundra år kommer att vara en viktig del av dansk 
brödkultur, och det är en viktigt uppgift att få rågbrödet 
följa med tiden, inte minst som bröd faktiskt är nyttig 
snabbmat, avslutar Tina. 

– Vi letar nu 
efter nästa 

generations full-
kornsprodukter, 
och här tittar vi 

speciellt på vad 
vi kan göra med 

snacks, säger 
Tina Lindeløv, 
Lantmännen 

Schulstad.



  C – En idétidskrift om cerealier   Nr 2 • 2015     9

Schulstad 
– en rågdoftande resa
Danmark är rågbröd och rågbröd är S chulstad. 
Den bilden är kanske lite väl förenklad, men har 
faktiskt viss koppling till verkligheten.

Historien började på 1880-talet när Viggo 
Schulstad köpte ett nedlagt rågbrödsbageri 
nära Kongens Nytorv i Köpenhamn. I takt 
med att staden växer växer också bageriet. 
Ambitionen att förbättra produkterna ledde 
till att baktekniken utvecklades och gamla 
tiders bearbetning som gick ut på att bearbeta 
degen genom att trampa den ersattes med 
knådningsmaskiner, jäsningen med surdeg 
kvalitetssäkrades och kombinerades med 
andra jäsmetoder.

I slutet av första världskriget bildades Köpen-
hamns Brödfabriker genom fusion av fyra 
b agerier, som snart återtog Schulstad-namnet 
på hela rörelsen. Under 1960-talet växte 
marknaden för industribakat bröd snabbt och 
företaget kom 20 år senare att vara ett av fyra 
dominerande industriella bagerier i Danmark.

I takt med utvecklingen minskade dans-
karnas intresse för rågbröd, och vetebröd 
tog över. Mellan 1955 och 1995 halverades 
konsumtionen. För att återknyta till traditionen 
lanserade Schulstad 1996 ett modernisera t 
färdigskivat rågbröd, som med massiv 
m arknadsföring lyfte hela kategorin med 
13 procent.

Från mitten av 1990-talet och framåt växte 
Schulstad internationellt och förvärvade 
verksamheter i Storbritannien, Norge och inte 
minst i Sverige, där företaget vid millennie-
skiftet tog över KFs Juvelbagerier, som bytte 
namn till Schulstad.

I sortimentet fanns inte bara 
rågbröd, utan även vetebröd i 
olika former, knäckebröd och 
djupfryst. År 2002 var andelen 
på den danska marknaden 55 
procent.

Men förändringens tid 
var inte förbi, i januari 
2003 k öptes Schulstad 
av Lantmännen. Idag är 
Lantmännen Schulstad 
en av två brödleveran-
törer som d ominerar på 
brödhyllorna i danska 
l ivsmedelsbutiker.

D en totala danska spannmålsskörden upp-
gick förra året till närmare 10 miljoner 
ton, nästan dubbelt så mycket som i 
Sverige. De stora grödorna är korn och 

höstvete som i första hand går till foder.
Vid genomförandet av EUs kvävedirektiv valde 

Danmark att begränsa kvävegödslingen per hektar till 80 
procent av det som beräknats som optimalt för grödan. 
Stora variationer i avkastning och bristande möjlighet 
att anpassa gödslingen till skörden gör att skördarna 
hålls nere och kvaliteten på vetet många gånger inte 
blir tillräcklig med för låg proteinhalt för att duga som 
kvarnvete. Det innebär att de danska kvarnarna ofta 
tvingas importera vete trots en stor veteskörd.

 

Spannmåls
odling 
i Danmark, 
en jämförelse med Sverige

DANMARK 2014 SVERIGE 2014

Åkerareal 2 450 000 ha 2 650 000 ha

Per capita 0,45 ha 0,28 ha

Spannmålsareal 1 442 700 ha 1 023 030 ha

Veteskörd 5 153 300 ton 2 752 700 ton

avkastning 7 860 kg/ha 6 300 kg/ha

Kornskörd 3 547 600 ton 1 486 600 ton

avkastning 5 680 kg/ha 4 630 kg/ha

Havreskörd 313 200 ton* 667 500 ton

avkastning 4 860 kg/ha 4 170 kg/ha

Rågskörd 106 500 ton 176 300 ton

avkastning 6 370 kg/ha 6 330 kg/ha

Källor: EUstat, Jordbruksverket

Foto R
oger A

hl
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och hur de fiberkomponenter vi studerade fungerar som 
en integrerad del av en hel kost.

MEDELHAVSKOSTEN BÄST
– För personer med typ 2-diabetes finns det tydliga data 
som talar för den så kallade medelhavskosten.

I en så kallad metastudie publicerad i American Jour-
nal of Nutrition 2013 jämförde forskarna Olubukola 
Ajala, Patrick English och Jonathan Pinkney effekten 
av lågkolhydratkost, vegetarisk kost, så kallad GI-kost, 
högfiberkost, medelhavskost och högproteinkost på 
personer med typ 2-diabetes. De studier som ingick var 
långtidsstudier som omfattade minst sex månader.

– LCHF-kosten hade den minsta förbättringen av 
glukosnivån, medan medelhavskosten var bäst, förklarar 
Kjeld. Medelhavskosten medförde också en signifikant 
viktsminskning, och hade tillsammans med lågkolhy-
dratkost och låg GI-kost positiva effekter på HDL, det 
”goda” kolesterolet.

– Min syn på LCHF-kosten är att den innehåller 
flera aspekter, och har gått från att handla om kolhydra-
ter till att mer ha fokus på vete och gluten. Den största 
och bästa metaanalysen visar att för människor med 
övervikt men som inte har diabetes har över en lång tid 
en LCHF-kost ingen skillnad på 
viktsminskning jämfört med 
en kost normal kost med 
kolhydrater.

NORDISKA KOSTEN
Kjeld har också varit 
involverad i det 
gemensamma nordiska 
SYSDIET-projektet, som 
undersökt det som 

Se till helheten
Att bryta ut och studera enskilda substanser eller komponenter 
säger inte lika mycket som att studera effekten av hela koster. Det 
menar professor Kjeld Hermansen, Århus universitetshospital 
och en a uktoritet inom behandling av diabetes.

Av Lennart Wikström

– Det är inte mängden kolhydrater som är 
a vgörande för hur vi mår utan kvaliteten på 
dem, säger Kjeld Hermansen, Århus universitet.

D et är inte mängden kolhydrater som är 
avgörande för hur vi mår utan kvaliteten 
på dem, säger Kjeld Hermansen, läkare 
och professor i medicinsk endokrinologi 

på Århus universitetshospital.
Kjeld är expert på kost och näring och specialiserad 

på förebyggande och kostbehandling av diabetes. Han 
har också intresserat sig för behandling av förstadier till 
diabetes typ 2 och det metabola syndromet med symtom 
som höjt blodtryck, höjda blodfetter, övervikt och för-
sämrad insulinproduktion och därmed höjt blodsocker.

KOLHYDRATER VIKTIGA
Kolhydrater är viktiga för att kroppen överhuvudtaget 
ska fungera, de ger energi och är hjärnans enda energi-
källa. Vi behöver alltså få i oss kolhydrater och då är det 
främst i form fullkorn.

– Vi har i några studier tittat på personer med 
metabolt syndrom och även personer som har diagnosti-
cerad typ 2-diabetes, berättar Kjeld. Undersökningarna 
har varit kopplade till intag av pasta, bröd och andra 
fullkornsprodukter, och vi har förutom kolhydrater även 
tittat på fetter.

Kjelds och hans kollegors angreppssätt skiljer sig lite 
från den traditionella medicinska forskningen genom att 
de studerar flera faktorer som delar av en integrerad kost, 
och att de även arbetar med förebyggande behandling av 
personer som inte har någon klinisk diagnos.

– I början tyckte inte folk att det var särskilt vetenskap-
ligt eftersom det handlade om kosten, säger Kjeld.

SER PÅ HELA BUKETTEN
För att förstå sambanden tittar man på hela buketten med 
förhållandet mellan fett och muskelmassa, blodtryck, 
blodfetter efter måltid och omsättningen av kolhydrater.

– I våra egna studier på personer med metabola 
syndromet har vi kunnat se positiva effekter av kostfiber 
i form av arabinoxylaner och betaglukaner på omsätt-
ningen av kortkedjiga fettsyror i tjocktarmen och av 
betaglukaner och hela rågkärnor på blodsockernivån. 
Det här är effekter över kort tid, som mest sex veckor, 
och det återstår att se om effekterna består över lång tid, 

Fullkorn 
i Danmark
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MEDELHAVS
KOSTEN

HÄLSOSAM 
NORDISK KOST

Frukt, grönsaker, 
 baljväxter, nötter

Lokala frukter, grön saker, 
bär (≥150 g/dag), rot-

frukter, balj växter (sam-
manlagt ≥500 g/dag)

Olivolja Rapsolja
Såser med tomat, vitlök, lök 
och olika örtkryddor med 

olivolja

Saladdressing 
med rapsolja

Undvik smör, grädde, 
snabbmat, rött kött, 

s ötsaker, bakelser, socker-
sötade drycker

Undvik smör, feta mejeri-
produkter, salt, rött kött, 
sockersötade drycker

Rött vin i måttliga mängder –
– Lågfettmjölk (≥0,5 L/dag)

Kyckling, vilt
Fisk Fisk, både fet och mager

Fullkorn, vete
Fullkorn (>6 g fiber), råg, 

havre, korn

kallas en hälsosam nordisk kost och jämfört den med 
medelhavskosten. Med tanke på det goda utfall som 
medelhavskosten har i olika studier är det naturligtvis 
intressant att se om man kan nå liknande resultat med 
en kost baserad på nordiska råvaror.

I en 18–24 veckors studie gjord på 166 personer 
med metaboliska syndromet jämfördes den hälsosamma 
nordiska kosten med en kontrollkost som motsvarade en 
allmänt genomsnittlig nordisk kost. Den nordiska kosten 
visade sig framför allt förbättra blodfettvärden och mins-
kade också graden av så kallad subklinisk inflammation.

I en annan studie undersöktes blodtrycket hos 
försökspersoner som under tolv veckor antingen fick 
den hälsosamma nordiska kosten eller en genomsnittlig 
nordisk kost. Slutsatsen blev att den hälsosamma nord-
iska kosten även medför sänkt blodtryck.

SE HELHETEN
– Vi ser effekterna av kost och livsstil, och det är lättare 
att dra slutsatser från den typen av studier än där man 
undersöker enskilda substanser, säger Kjeld. Vi har 
undersökt olika enskilda antioxidanter, som exempelvis 
resveratrol som finns i vin och andra polyfenoler, och 
kan inte se några effekter på insulin eller glukosreglering. 
Däremot har vi sett positiva effekter av kaffe mot utveck-
ling av typ 2-diabetes, där vi indentifierat en substans 
som ökar frisättnignen av insulin och därmed inlagring 
av glukos i musklerna.

Resultaten från studien av kaffe har väckt mycket 
uppmärksamhet i Danmark, och Kjeld har fått fram-
träda i olika sammanhang och presentera sina resultat.

– Vi kan avfärda alla farhågor när det gäller att 
måttlig konsumtion av kaffe skulle vara skadlig, tvärtom 
tyder det mesta på att kaffe faktiskt är bra för hälsan.

SVÅRT NÅ UTSATTA
Som läkare ger Kjeld uttryck för viss frustration när det 
gäller behandling av välfärdssjukdomar och möjligheten 
att arbeta förebyggande.

– Jag träffar patienterna så kort tid att jag inte har tid 
att diskutera kosten överhuvudtaget om patienterna inte 
själva tar upp frågan. Därför är det mer effektivt att gå 
via dietister och det som idag finns i form av Diabetes-
skola här i Danmark.

– Det är också svårt att nå utsatta grupper, främst 
dem som inte har så god utbildning. Personer med det 
metabola syndromet är inte sjuka, vilket innebär att de 
inte kommer till sjukvården, utan i stället är det upp 
till kommunerna att arbeta förebyggande med hjälp av 
kliniska dietister.

AMINOSYROR NÄSTA
Nu är effekten av kolhydrater, fetter och bioaktiva 
ämnen på metabola syndromet och för personer med typ 
2-diabetes väl utredda, vad kommer härnäst?

– Det nya området är att titta på aminosyror i blodet 
och glukosreglering, säger Kjeld. Det är främst de grenade 
essentiella aminosyrorna valin, leucin och isoleucin som 
är intressanta. Den amerikanske forskaren Chris Newgard 
har visat att personer med diabetes har en större mängd av 
de här aminosyrorna i blodet. I andra studier har forskare 
funnit att hög koncentration av leucin under lång tid 
leder till en hög insulininsöndring. 

Vill du veta mer?
Hartvigsen, M L et al. Effects of concentrated arabinoxylan and 
β-glucan compared with refined wheat and whole grain rye on 
glucose and appetite in subjects with the metabolic syndrome: 
a randomized study. Eur J Clin Nutr. 2014 Jan;68(1):84-90. doi: 
10.1038/ejcn.2013.236.

Uusitupa, M et al. Effects of an isocalori c healthy Nordic diet on 
i nsulin sensitivity, lipid profile and inflammation markers in meta-
bolic syndrome – a randomized study (SYSDIET). J of Int Med. 
2013 jul;274(1):52_66. Doi:10.111/joim.12044

Ajala, O et al. Systematic review and meta-analysis of different 
dietary approaches to the management of type 2 diabetes. Am J 
Clin Nutr 2013;97:505–16.

Jämförelse mellan

Foto B
jörn Lindberg
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V i har en annan kultur i Danmark 
med färska frallor på morgonen, 
där vi förväntar oss att kunna åka 
iväg till ett lokalt bageri och köpa 

nybakt bröd även en söndagsmorgon, berättar 
Jan Poulsen. Det gör att vi fortfarande har cirka 

600 småbagerier i Danmark som är stolta över 
sitt hantverk och även själva blandar sitt eget mjöl.

Jan menar att det bygger på en gammal tradi-
tion, danskarna har av hävd ätit mycket bröd och 

då gärna också grovt bröd baserat på fullkorn och råg. 
Men det är inte bara en fråga om tradition. Det handlar 
också om det nu så trendiga att uppleva.

EN BRÖDUPPLEVELSE
– Det är också hela upplevelsen med att åka till 
bageriet, känna dofter, välja olika bröd och kanske även 

samspråka med bagaren och de andra kunderna som gör 
att vi håller fast vid vår tradition.

Vi köper ju inte bara ett bröd, utan en berättelse, och 
där är den egna upplevelsen viktig. ”Vet du vem jag träf-
fade hos bagaren i morse?” är en replik som kan ge viss 
status vid frukostbordet.

– Men berättelsen måste också kunna hålla för att 
konsumenterna ska komma flera gånger, och då måste 
brödet också smaka gott och bidra till upplevelsen.

Det är alltså fråga om en total upplevelse som 
involverar allt från råvara, miljö på bageriet, bakmetod, 
brödtyp, smak gjort av någon som kan sin sak och som 
bjuder in kunden att prova – gammalt som nytt.

Färskt danskt
 bröd är ingen 

småsak

– Det färska brödet har en helt annan ställning i Danmark än i våra 
grannländer, berättar Jan Poulsen, ansvarig för försäljning till 
i ndustrikunder och utvecklingsdirektör på Lantmännen Cerealia.

Av Lennart Wikström

Dansk brödkultur bygger 
på upplevelsen av färskt 
bröd – även på söndags-
morgnar. 
Foto HavneMøllerne

Fullkorn 
i Danmark
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FÄRSKT VERKLIGEN FÄRSKT
Definitionen av färskbröd är också lite snävare. Medan 
vi i Sverige kallar allt mjukt bröd för färskbröd skulle en 
dansk bagare inte våga sälja ett bröd som är äldre än åtta 
timmar som färskt. Det finns till och med de som menar 
att när brödet inte längre är varmare än omgivande 
rumstemperatur har det förlorat sin rätt att utge sig för 
att vara färskt.

Men även de danska bagerierna genomgår en föränd-
ring och en bidragande orsak är de mer liberala öppet-
tiderna för livsmedelsbutiker som Danmark införde 
2012. De har ändrat danskarnas inköpsvanor och gjort 
att bröd har blivit en tillgänglig vara i alla butiker, och 
inte bara i bagerier.

– Netto lockar kunder med färskt bröd varje dag, Lidl 
säljer bakeoff, Rema får färskbakat medan Bilka har egna 
butiksbagerier, säger Jan.

FULLKORN OCH KVALITET
De starkaste trenderna inom kvarnindustrin är fullkorn 
och att hela tiden förbättra mjölets egenskaper.

– Det gäller främst våra industrikunder, som hela 
tiden efterfrågar ett mjöl som är mindre varierande och 
som alltid fungerar likadant i deras processer, berättar 
Jan. Det handlar först och främst om ekonomi med 
minimala störningar, men också om att minimera 
k assationer och spill, något som är fördelaktigt både 
ekonomiskt och för miljö och klimat.

Ett exempel på hur funktionaliteten utvecklats är den 
ökande användningen av fullkornsvete.

– Det har länge funnits grahamsmjöl, alltså ett mer 
grovmalet fullkornsmjöl av vete, men som inte visade 
sig fungera så bra om man ville använda det till nya 
brödtyper. Där har vi fått arbeta och anstränga oss för 
att ta fram ett fullkornsmjöl som ger större volym, bättre 
smak, och färskhållning, och där det inte bara är fråga 
om ett mer finmalt mjöl.

MÄRKBART FÖRTROENDE
Hälsa som övergripande trend är också viktigt, och där 
fullkorn är en del.

– Den danska märkningen har samlat hela branschen 
omkring kampanjen, och den visar att vi verkligen kan 
göra något bra om vi anstränger oss och arbetar gemen-
samt, säger Jan. Vi borde kunna göra mer.

Jan kommenterar också den svenska märkningen och 
benämningen fullkorn, som han konstaterar inte lyckats 
lika bra, utan varit mer av ett initiativ från industrin än 
en gemensam satsning från både myndigheter, organisa-
tioner och näringsliv.

– För vår del är det en fråga om trovärdighet och 
hur vi kan behålla den. Som läget är idag vill nog ingen 
riskera det vi uppnått med att gå utanför överens-
kommelsen eller hitta på något eget.

Liksom i övriga Norden ökar havre också i Danmark, 
och då kopplat till frukost.

– En twist hos oss är att vi äter havre som gryn med 
mjölk, inte som gröt, förklarar Jan.

MINDRE EKO
Det finns ytterligare en skillnad mellan Danmark och 
kanske framför allt Sverige, och det är att marknaden för 
ekologiska livsmedel inte är lika stor och gör lika mycket 

väsen av sig. Danska Coop har med ekologiskt som ett 
åtagande i det de kallar sitt manifest, men på den indu-
striella sidan är det inte någon stor andel.

– Det är främst på gryn och mjöl till hembakning 
som vi ser att konsumenterna efterfrågar ekologiskt, 
berättar Jan. Där har vi vårt eget varumärke Kornkam-
meret, som startade med en kvarn, Drabæks Mølle på 
sydöstra Jylland, men som nu integrerats i vår produk-
tion i Vejle. Hittills har det dock varit svårt att nå några 
framgångar med ekologiskt bröd i butik.

KVÄVD KVALITET
När EU införde ett gemensamt direktiv för att minska 
kväveläckaget från jordbruket valde Danmark och 
Sverige två olika vägar. I Danmark lagstiftades om att 
begränsa mängden gödsel som fick tillföras varje hektar 
åker, medan de svenska myndigheterna valde en frivillig 
väg med intensifierad rådgivning som följdes upp med 
mätningar i vattendrag och hur mycket gödselmedel 
som användes på gårdarna.

– Den danska lagstiftningen har fått lite olyckliga 
konsekvenser, säger Jan. När lantbrukarna inte får till-
föra så mycket växtnäring som grödan behöver blir dels 
skörden något mindre, och dessutom påverkas kvaliteten 
på brödsäden negativt. Det gör att vi trots att vi produ-
cerar stora mängder spannmål ibland måste importera 
kvalitetsvete till bröd.

– I gengäld fungerar vårt vete med lite lägre prote-
inhalt alldeles utmärkt till kex och kakor, och några av 
våra viktigaste kunder är de som bakar danska smörka-
kor, en välkänd exportprodukt. Dessutom exporterar vi 
en hel del vete av så kallad kexkvalitet.

OLIKA MARKNADER
Den utveckling som Jan arbetar med sker gemensamt i 
Lantmännenkoncernen men med olika tillämpning på 
de enskilda marknaderna. Ett viktigt gemensamt område 
är att ta fram och anpassa kvarnprodukterna till alla de 
nya produkter som marknaden efterfrågar.
– Våra råvaror varierar och kan också använ-
das till en rad olika produkter, vete är inte 
bara vete och mjöl är inte bara mjöl, 
säger Jan. Att hitta rätt 
användning för rätt 
råvara är en kompli-
cerad mekanism att 
låsa upp, och det 
finns mycket kvar 
att göra. 

– För oss 
d anskar är det 
en upplevelse 
att åka till 
bageriet, känna 
dofter, välja 
olika bröd och 
kunna njuta 
nybakt även 
en söndags-
morgon, säger 
Jan Poulsen, 
Lantmänne n 
Cerealia i 
D anmark.
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I ett projekt som ska studera 
sambanden mellan kostfiber 
och tarmhälsa har de första 
resultaten överraskat forskarna. 
 Allmänt goda kostvanor med 
högt intag av fullkorn kastar 
l juset på effektern a av en fiber
låg k ontrolldiet.

Av Lennart Wikström

E n av de viktigaste observationerna så här 
långt är att försökspersonerna hade lättare 
att anpassa sig till de båda försökskosterna 
än till den fullkornsfria kontrolldieten, 

säger docent Mette Kristensen på avdelningen för idrott 
och nutrition på Köpenhamns universitet.

– Vi kunde genom mätning av en markör för intag av 
kostfiber, alkylresorcinol, se att försökspersonerna överlag 
hade ett relativt högt intag av kostfiber med en stor andel 
cerealier redan innan försöket inleddes.

TRE GRUPPER
Själva försöket var upplagt så att en grupp fick 
kontrollkost bestående av produkter baserade på 
siktat mjöl, och därmed låg andel kostfiber, medan 
försökskosterna var två hög fiberkoster baserade på 
fullkornsprodukte r av antingen råg eller vete. Försöket 
pågick under sex veckor. Någon cross over där perso-
ner som ätit kontrollkost också fick någon av försöks-

kosterna och tvärtom gjordes inte.
De som åt försökskost med antingen råg eller vete 

fick välja mellan frukostflingor, bröd, knäcke bröd, 
pasta och matvete eller matråg, där kontrollgruppen 
fick skalat matvete.

Försökspersonerna var friska men överviktiga. Avsik-
ten med detta var att överviktiga ofta har lätt förhöjda 
värden på kolesterol, blodfetter och blodtryck och att 
det därför skulle vara lättare att se effekter av de olika 
kosterna.

HÖG FÖLJSAMHET
– Från kostdagböcker som försökspersonerna fick 
föra under vissa dagar under försöksperioden och av 
markörer som alkylresorcinol kunde vi konstatera att 
de i fullkornsgrupperna kommit upp i närmare 100 g 
fullkorn dagligen, vilket visar mycket god följsamhet i 
försöket.

– Faktum är att de som åt fullkornsprodukterna 
också hade lättare att fullfölja och var också mer nöjda 
med produkterna än de som åt kontrollkosten. Totalt 
sett var följsamheten mycket god, och av de 75 personer 
som var med när försöket startade fullföljde 70 personer. 

Både ingångsvärden och de problem som personerna 
som skulle äta kontrollkosten upplevde tyder på att 
intaget av kostfiber och cerealier från början var relativt 
hög. Detta stärks också av de resultat man kunnat se i 
mätningen av danskarnas kostvanor 2010–2011, där det 
genomsnittliga intaget av fullkorn ökat från 36 till 63 
gram per dag på mindre än tio år.

– Vi kunde också se på kolesterolvärdena att de som 
fick kontrollkosten förändrade sig mest och fick försäm-
rade värden, säger Mette.

Överraskande
  goda danska
 kostvanor

Fullkorn 
i Danmark

Foto: M
ostphotos.com
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FRUKOSTCEREALIER OCH BRÖD
Av de produkter som försökspersonerna hade att välja 
mellan var det tydligt att de hade lättast att anpassa sig 
till frukostprodukter och bröd, medan pasta och mat-
korn av vete eller råg inte lockade i lika hög grad.

De observationer som gjorts har varit inom tre huvud-
områden: Hjärt- och kärlhälsa, mättnad och aptitreglering 
och så tarmhälsa med karakterisering av tarmflora och 
undersökning av tarmens genomsläpplighet.

Alla data är ännu inte analyserade, och en del resultat 
ingår i artiklar som skickats in för publicering men ännu 
inte godkänts. Det innebär att Mette inte kan bli så spe-
cifik och detaljerad som hon önskar, men hon är ändå 
överraskad över en del resultat.

ÖVERRASKADE
– Helt klart var det en positiv överraskning att intaget 
av kostfiber och fullkorn från cerealier redan var så högt, 
säger hon. Vi blev också överraskade av att kontrollkos-
ten hade så svårt att bli accepterad, något som hänger 
ihop med de förändrade kostvanorna. Försökskosten var 
helt enkelt närmare försökspersonernas normalkost än 
kontrollkosten och de som åt kontrollkosten upplevde 
att de åt ohälsosamt.

Upplevd trötthet minskar också, en effekt som kan 
vara kopplat till en stabilisering av blodglukos.

– När det gäller tarmhälsan, som egentligen är den 
vi intresserar oss för mest har vi inte fått resultaten av 
mätningar av mikrobiotans sammansättning än, men vi 
kunde se att de som åt fullkornsprodukter av främst råg 
fick mer besvär med gasbildning, flatulens, men att dessa 
besvär avtog med tiden.

RÅG MINSKAR VIKTEN
Fullkornskosterna påverkade också aptit och mättnad, 
framförallt hos män.

– Men här är vi inte färdiga med tolkningen än, säger 
Mette. Vi såg också vissa effekter på vikt, där de som åt 
rågfullkorn visade minskade mest.

Nästa steg blir att sätta samman resultaten från de olika 
delarna och se hur de olika observationerna hänger ihop.

– Frågan är om vi kan se förändringar i tarmfloran, 
och om de förändringarna som vi antagit kan förklara 
kostfibrernas effekt på olika hälsomarkörer 

RIGHT – Effekt av fullkornsvete och fullkornsråg på tarmhälsa
Hypotesen i projektet är att fullkorn förbättrar tarmhälsa 
och tarmens mikroflora, och att detta i sin tur påverkar 
andra hälsofaktorer kopplade till metabola syndromet. 
Projektet ska också undersöka eventuella skillnader mellan 
fullkornsvete och fullkornsråg.

75 personer fördelades slumpmässigt i tre grupper med 
25 försökspersoner i varje och fick en kost med antingen 
siktade spannmålsprodukter, fullkornsprodukter av vete 
e ller fullkornsprodukter av råg. Intaget av fullkorn i full-
kornsgrupperna skulle motsvara minst 75 g fullkorn per 
dag i enlighet med de danska kostråden.

I inledningen gjordes en startkontroll med registrering 
av kostvanor, vikt, längd och fysisk aktivitet. Hälsomarkörer 

som blodfetter, blodtryck, glukosomsättning och subklinisk 
inflammation mättes liksom markörer för intag och omsätt-
ning av fullkorn. Dessutom gjordes mätningar av tarmens 
genomsläpplighet och tarmflorans sammansättning.

Dessa värden följdes sedan upp varannan vecka under 
försökets gång och när det avslutades efter sex veckor. 
Försöksdelen avslutades enligt försöksplan före jul 2014.

Exempel på livsmedel som ingår i de olika kosterna var 
frukostflingor av råg eller vete, bröd med och utan fullkorn, 
pasta med och utan fullkorn och matvete och matråg, där 
kontrollgruppen fick skalat matvete.

Projektet finansieras av Lantmännens 
Forskningsstiftels e.

– Vi har inte haft några problem att få försökspersonerna att 
följa en hög fiberdiet, säger Mette Kristensen, Köpenhamns 
universitet.

NYA FRÅGESTÄLLNINGAR
Som all forskning leder även detta projekt till fler frågor 
än svar, och Mette och hennes kollegor vill gärna gå 
vidare när det här projektet är avslutat och titta djupare 
på vissa saker där de ser samband men inte något direkt 
koppling mellan orsak och effekter.

– Vi skulle också vilja gå vidare och göra en så kallad 
cross over för att se om vi kan få tydligare effekter på aptit 
och mättnad när försökspersonerna blir sin egen kontroll.

Under året kommer mer övergripande analyser av 
resultaten att göras och det finns all anledning att åter-
komma till Mette och hennes grupp för att få en bättre 
förståelse för helheten och för att få svar på frågorna om 
det finns något tydligt samband mellan tarmfloran och 
framför allt den omtalade ”rågeffekten”. 
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Receptet från Hjerteforeningen

INGREDIENSER
1–2 dl rågsurdeg
7 dl fingerljummet vatten
200 g grahamsmjöl
200 g rågkross
500 g grovt fullkornsrågmjöl
2 tsk salt

Bakas i enliters brödform, 
smord med neutral olja

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Bearbeta samman alla ingredienserna till en tjock, 
klistrig deg. Ta undan 2 dl till surdeg till nästa 
bak, förvara den i tättslutande förpackning i 
kylskåpet.
Lägg resterande deg i smord brödform, släta med 

fuktad degskrapa och täck med folie. Låt degen 
stå cirka 6 timmar i rumstemperatur.
Ta av filmen försiktigt utan att ovansidan av 
brödet blir ojämn eller brödet förlorar volym.
Grädda brödet i 190°C i 45 min.
Ta ut det färdiga brödet ur formen och låt svalna. 
Förvara brödet i plastpåse.

Det bästa är att få en surdeg av någon som redan 
är igång och bakar, men du kan också starta 
en själv: Blanda 100 g grovt rågmjöl med 3 dl 
handljummet vatten. Rör om ordentligt, täck 
över med plastfilm eller ett lock som kan släppa 
ut det överskott av gas som bildas. Låt stå framme 
i rumstemperatur i 4–5 dagar. Rör om dagligen. 
När gasbildningen kommit igång och degen har 
en frisk jäst lukt är den klar att användas.
Surdegen blir gradvis bättre när du bakat några 
omgångar med den.

Fullkorn 
i Danmark

Äkta danskt 
rågbröd
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Korn har länge legat i skuggan av våra andra 
spannmålsslag när det gäller utveckling av 
hälsosamma livsmedel. Men med hög närings
täthet, värdefulla fibrer och en historia som ett 
av våra äldsta spannmålsslag finns det en stor 
outnyttjad p otential.

Av Lennart Wikström

K orn är ett typiskt euro-
peiskt spannmålsslag. 
Vi européer står för mer 
än hälften av alla nya 

livsmedelsprodukter inklusive drycker, 
berättade David Jago, ansvarig för 
innovation och analys på Mintel, ett av 
världens ledande marknadsanalysföretag.

David inledde med sin övergripande 
trend- och marknadsanalys vid Barley 
Fun Foods slutseminarium som hölls 
på SLU i Uppsala i slutet av maj.

– De enskilda länder som lansera r 
flest kornprodukter är Tyskland, Stor-
britannien och USA.

RIKTIG MAT
Den drivande kraften i dagens konsum-
tion av livsmedel är en önskan om att 
kunna äta mer hälsosamt som en del av 
en mer hälsosam livsstil. David kallar 
trenden The Real Food Revolution, den 
riktiga matens revolution.

– När vi gick från självhushåll till 
att bli livsmedelskonsumenter kom 
först halvfabrikat som underlättade 
matlagningen och att hålla koll på 
energiintage t. När färdigmaten sedan 
kom lärde vi oss att hälsosam mat inte 
smakar gott. Nu är vi på väg att lära 

om, riktig mat är både hälsosam och 
smakar gott.

David är också noggrann med att 
skilja mellan kortlivade trender som 
olika dieter och mer långlivade trender. 

– De mer långsiktiga trenderna är 
nutrition med positiva förtecken, fibrer, 
fullkorn, mättnad, högt protein – egen-
skaper i maten som är bra för dig.

STARK TREND I EUROPA
Trenden med fibrer och fullkorn är 
stark i Europa med konsumenter som 
uppger att de aktivt söker livsmedel rika 
på fibrer och fullkorn. Samma trend ses 
även på produktsidan.

– Vi ser en snabb ökning för 
produkter med högt innehåll av eller 
tillsatt kostfiber, berättade David. Från 
2010 har antalet produkter med högt 
fiber innehåll som näringspåstående ökat 
med över 200 procent. Vi ser även att 
antalet produkter med kostfiberpåstå-
enden också ökar kraftigt, närmare 60 
procent under samma period och då 
från en högre nivå än fibrer.

– Vi kan se att fibrer och fullkorn 
har kunnat dra nytta av trenden att 
lyfta fram ingredienser med positiva 
hälsoegenskaper istället för att tala om 
vad som inte finns i produkten.

BRÖD OCH FRUKOSTPRODUKTER
De produkter med fullkornspåståenden 
är främst bröd, och frukostcerealier, 
som står för ungefär två tredjedelar av 
lanseringarna med fullkornsmärkning. 
En tydlig trend är också att antalet 
innovativa produkter i andra segment 
med fiber och fullkorn ökar. Exempel  

på detta är Activia Yogurt med full-
kornsmüsli, fiber som fettersättning i 
färdigrätter och Lu Belvitas frukostkex 
där fibrer ersätter socker.

– För kornprodukter är det inga till-
satser, fullkorn, tillsatta fibrer, lågfett, 
ekologiskt och miljöanpassat som lyfts 
fram, sade David. Det är också kopplat 
till positiva trender. Det segment där 
korn växer snabbast är framför allt 
inom frukostflingor.

Till korn finns också en koppling till 
betaglukaner, även om det är havrens 
betaglukaner som hittills varit i fokus.

– När det gäller betaglukaner drivs 
produktutvecklarna av möjligheten att 
göra hälsopåståenden och den tro-
värdighet som det ger.

DET BORTGLÖMDA KORNET
– Den frågan jag ställer mig är om korn 
är den bortglömda spannmålen. Vete 
tar upp en stor plats i vår kost, även 
som kostfiberkälla.

Men lika mycket som konsumenter 
är bekväma och söker sig till det de 
känner igen är de också beredda att 
prova nytt eller nygammalt som korn.

– Korn har en potential som alterna-
tiv till traditionellt vetefullkorn och kan 
möta konsumenternas växande 
behov av en hälsosam 
livsstil.

– Gör korn till en 
stjärningrediens! Korn 
kan bli ett nytt super 
food med sina positiva 
egenskaper och är 
kornet av en oslipad 
diamant, avslutade 
David. 

Gör korn till 
en stjärningrediens!

– Gör korn till en 
stjärningrediens, 
uppmanar 
David Jago, 
Mintel.

Barley Fun Food

Frukostprodukter 
är det område där 
fullkorn och fibrer 
växer mest och där 
korn har en stor 

potential enligt 
David Jago, 
Mintel.
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Utveckling av nya 
hälso samma produk
ter från korn börjar 
med kunskapen om 
den genetiska varia
tionen och framtag
ning av ett material 
med olika egenskaper. 
Gentekniken har 
också öppnat upp för 
en bättre förståelse av 
kolhydratsyntesen i 
korn.

Av Lennart Wikström

F ör att förstå korn som 
råvara till hälsosamma 
livsmedel och utnyttja 
dem bättre behöver vi 

fånga in den genetiska variationen, för-
klarade Roger Andersson, programchef 
för temaprogrammet Barley Fun Food 
och professor vid institutionen för livs-
medelsvetenskap vid SLU i Uppsala.

Korn har länge odlats för en rad 
olika ändamål och i princip i alla delar 
av världen. Med en bättre bild av varia-
tionen i de egenskaper som kan vara 
intressanta för korn som livsmedel kan 
forskare och förädlare slippa dubbelar-
bete och även få ett bredare material att 
arbeta med från start.

253 SORTERS KORN
– Ett av de första delprojekten i 
programmet blev därför att samla in 
kornprover från så många olika källor 
som möjligt och med så stor varia-
tion som möjligt, fortsatte Roger. Via 
växtförädlare och forskare världen över 
fick vi ihop sammanlagt 253 olika 
kornsorter och linjer som vi kunde 
screena i projektet.

De insamlade proverna odlades på 
en plats för att säkerställa att variatio-
nerna i egenskaper hade en genetisk 

bakgrund och inte berodde på olika 
odlingslokaler.
– Med hjälp av statistiska metoder 
valdes ett tiotal sorter ut mot bakgrund 
av att de hade intressanta egenskaper, 
medan ytterligare tio sorter valdes på 
grundval av att de avvek i olika analys-
värden.

Proverna analyserades sedan på en 

mängd kemiska och genetiska egen-
skaper; med funktionell genomik och 
karakterisering framför allt med avse-
ende på kolhydrater, arabinoxylaner, 
betaglukan, stärkelse och fruktan. 

TRE GRUPPER
Analys av grundläggande särskiljande 
egenskaper, principalkomponenter, 
visade att proverna kunde delas upp i 
tre tydliga grupper: Naket korn med 
hög amylopektinhalt, täckt korn med 
hög betaglukan- och hög fruktanhalt 
och täckt korn med låg betaglukan- 
och låg fruktanhalt.

Uppförökningarna gjordes av Lant-
männen Lantbruk som också utveck-
lade en metod för att analysera innehål-
let av fruktan, som kom att bli ett 
särskilt fokus i projektet. Fruktaner är 
långa stärkelseliknande molekylkedjor 
där kedjan utgörs av fruktosmolekyler i 
stället för glukos, som i stärkelse. Kort-
kedjiga fruktaner ingår i det som kallas 
inulin och är en prebiotisk kostfiber.

Fruktanerna är särskilt intressanta, 
eftersom de har egenskaper som mer 
påminner om kostfiber än stärkelse, 

Med utgångspunkt från 253 olika sorter undersöktes variationen i kornets kolhydrater.

Barley Fun Food

Kornkunskap in till generna

– Kolhydratsyntesen i korn är 
balanserad i ett ”yin och yang”-
system, säger Chuanxin Sun, SLU.
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och att det därför är intressant att 
hitta korntyper med höga fruktan-
halter. Normalt ligger halten fruktan 
kring en eller två procent, medan det 
finns korntyper som kan innehålla så 
mycket som 10 procent fruktan.

– Vi ville också hitta sorter med 
hög amylopektin och låg betaglukan-
halt men den kombinationen har vi 
inte kunnat hitta i det undersökta 
materialet, sade Roger.

ANALYSERA SYNTESVÄGAR
Det är en sak att konstatera att de 
olika korntyperna varierar, och en 
helt annan att förstå varför. För att 
försöka kunna förklara variationerna 
på gennivå inleddes ett projekt med 
att analysera kolhydratsyntesen i de 
20 utvalda sorterna.

– Den fråga vi ställde oss var hur 
vi kan förklara skillnaderna mellan 
sorterna, sade Chuanxin Sun, fors-
kare vid institutionen för växtbiologi 
och skogsgenetik på SLU i Uppsala. 
Vad är det som gör att vissa sorter 
bildar mer fruktan och betaglukan 
medan andra bildar mindre?

Ett första konstaterande var att 
variationerna i halter av de båda 
kolhydraterna var stor, mellan två 
och elva procent för betaglukan och 
mellan en och närmare fem procent 
fruktan. Samtidigt kunde Sun kon-
statera att fruktan och betaglukan 
samvarierade, det vill säga att sorter 
med hög halt betaglukan också hade 
hög halt fruktan.

JAGADE FRUKTANER
– Fruktan är liksom betaglukan en 
mycket intressant komponent och 
vi skulle vilja höja halten fruktan, 
kanske till och med fördubbla den. 
Hur ska vi då gå tillväga?

Sun identifierade ett balanserande 
yin-yangsystem som han kallar det.

– Glukosnivån i kornet regleras 
av två gener. De påverkas av ljuset 
så att när det är hög instrålning och 
fotosyntesen bildar mycket glukos 
minskar den ena genen, som vi kan 
kalla SUSIBA1 medan den andra, 
SUSIBA2 aktiveras och gör att 
glukos lagras in som stärkelse.

När fotosyntesen är låg ändras 
balansen mellan de båda generna, 
SUSIBA2 aktiveras medan SUSIBA1 
minskar i aktivitet och då bildar 
växten i stället fruktan.

NY SORT
– Om vi kan styra de här generna 
så att de fungerar oberoende av var-
andra så vore det möjligt att få fram 
sorter som bildar både mycket stär-
kelse och mycket fruktan. Den här 
regleringsmekanismen är en genetisk 
sensation och Sun och hans kollegor 
har en artikel på väg att publiceras 
i den mycket ansedda vetenskapliga 
tidskriften Nature. Men den är inte 
bara vetenskapligt intressant, utan 
växtförädlarna har redan börjat dra 
nytta av resultaten av hans forskning 
och ta fram nya sorter med egen-
skaper baserade på Suns forskning. 

D et finns ett glapp mellan 
de egen skaper vi kan 
iaktta hos stärkelse n och 
hur vi beskriver den, 

berättar professor Roger Andersson. 
Fortfarande råder osäkerhet om vi har 
hittat rätt metod.

 I Barley Fun Food har forskarna 
haft tillgång till ett stort urval av sorter 
och linjer av korn. Av det totala antalet 
kornprover som ingick i basurvalet har 
de undersökt stärkelsen hos tio.

INGET SAMBAND
– De sorter vi undersökt kan beskrivas 
utifrån fördelningen mellan amylos och 
amylopekti n, men vi ser inget samband 
mellan retrogradering och amylos-
halt. Det betyder att vi inte beskrivit 

Med en ny metod har fors
kare i temaprogrammet 
Barley Fun Food lyckats 
b eskriva den grenade 
stärkelsen amylopektin 
på ett sätt som har bättre 
samband med stärkelsens 
egenskaper än tidigare 
modeller.

Av Lennart Wikström

Inlagringen av kolhydrater i kornet regleras av två gener som påverkas av ljuset. 
Vid hög ljusinstrålningbildas mycket glukos, som lagras in som stärkelse, medan 
det vid låg instrålning och en lägre glukosnivå bildas mer fruktan.

Högt fruktaninnehåll Högt stärkelseinnehåll

Högt

Lågt

Sukros

SUSIBA2

SUSIBA2

Lågt stärkelseinnehållLågt fruktaninnehåll

+

+

-

-

Barley Fun Food

Ny metod 
beskriver 
stärkelsen 
bättre
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Om korn och stärkelse
Övriga beståndsdelar i all ära, men 
spannmål består till största delen av 
stärkelse, och i korn utgör drygt 60 
procent av kärnan stärkelse. Därför 
spelar kvaliteten på stärkelsen i kornet 
naturligtvis också en viktig roll för dess 
egenskaper.

Stärkelse består av två huvud-
typer, amylopektin, där kedjorna med 
g lukosmolekyler är grenade som ett 
träd ungefär, och amylos, som består 
av raka, ogrenade glukoskedjor. 
I spann målskärnan ligger stärkelsen 
packad i kristaller i små korn, granu-
ler. När stärkelsen värms i närvaro av 
vatten tas vattnet upp och stärkelsen 
sväller och bildar en trögflytande 
gel. Man säger att stärkelsen gela-
tiniseras. Detta sker med både den 
grenade och ogrenade stärkelsen.

Men när stärkelsen sedan svalnar 

kan kedjorna lätt lägga sig bredvid 
varandra och orientera sig i samma 
riktning. Det gör att de återigen kan 
bilda kristaller. Denna återkristallise-
ring kallas för retrogradering, och är 
det som gör att bröd som åldras blir 
torrt och börjar smula. Retrograderad 
amylos kan bilda kristaller som är svå-
ra för vår matsmältning att bryta ner, 
och kallas då för resistent stärkelse.

I den grenade stärkelsen har på 
grund av sin trädliknande struktur 
m olekylkedjorna svårare att orientera 
sig i samma riktning och bilda kristal-
ler. Därför är amylopektingelen stabi-
lare än gelatiniserad amylos, även om 
den också retrograderar bara den får 
tillräckligt med tid på sig.

Den grenade stärkelsen kan ha 
väldigt varierande mängd grenar och 
grenar på grenarna. Dessutom kan 

längden på molekylkedjorna på varje 
gren variera, liksom avståndet mellan 
grenarna. Det gör att all amylopektin 
inte uppför sig likadant.

Hur de här skillnaderna mellan olika 
struktur på den grenade stärkelsen 
ska beskrivas har forskarna inte hittat 
någon bra metod för, och därför har 
det varit svårt att beskriva den gre-
nade stärkelsen och förutsäga dess 
egenskaper.

Barley Fun Food

KOPPLAT TILL GEN
– Sambandet är också logiskt, där stora 
block innebär många förgrenings-
punkter nära varandra vilket innebär 
näraliggande stärkelsekedjor som kan 
bindas till varandra och kristallbildning 
ska uppstå.

Forskarna har också hittat en 
s pecifik gen kopplad till ökad gren-
täthet i amylopektinet, vilket innebär 
att det i förlängningen alltså skulle vara 
möjligt att styra den naturliga stärkel-
sens benägenhet att bilda stabila geler.

– Vi är ännu inte ända framme, 
men har definitivt kommit en bra bit 
närmare att förstå varför kornstärkelsen 
är som den är, avslutade Roger. 

stärkelsen på rätt sätt. Förklaringen 
måste alltså ligga i strukturen på 
a mylopektinet.

Därför har Anna Källman med 
handledning av Roger, Eric Bertoft och  
Kristine Koch i ett doktorandprojekt 
undersökt om man kan använda en ny 
men inte helt okontroversiell modell 
för att förklara hur molekylen och 
kristallen växer.

– Frågan är om svaret på gåtan kan 
finnas i de delar av molekylen där den 
grenar sig, undrade Roger.

NEDBRUTEN I BLOCK
Genom att bryta ned stärkelsen med 
specifika enzym i flera steg blir återsto-
den själva grenpunkterna. De kan sägas 
utgöra själva byggblocken i stärkelsen.

– Storleken på blocken avgörs 
av antalet grenpunkter, stora block 
innebär att det finns många grenpunk-
ter, medan små återstående fragment 
talar om att det är färre grenpunkter, 
förklarade Roger.

Med hjälp av statistik kunde Anna 
visa att just storleken på blocken till 
72 procent kan förklara variationen i 
retrogradering.

– Det nya sätt att beskriva strukturen hos 
den grenade stärkelsen som vi har provat 
ger ett bättre samband mellan beskriv-
ningen av stärkelsen och dess egenskaper, 
säger Roger Andersson, SLU.

Grenad stärkelse med en förgreningspunkt, ett ”block” inringat. Efter Bertoft.
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Vägen från den 
grund läggande forsk
ningen till färdig 
produkt beskrivs ofta 
som alltför lång. Men 
i Barley Fun Food 
finns kopplingen hela 
vägen till produkt, 
något som behövs för 
att kunna lyfta kornet 
som s tjärningrediens.

Av Lennart Wikström

K orn har en högre andel 
kostfiber än exempelvis 
vete och med rätt sort 
och rätt process kan vi ta 

fram livsmedel som är både hälso-
samma och goda, berättade Susanne 
Djurle, som är doktorand på institutio-
nen för livsmedelsvetenskap på SLU.

För att se hur olika korntyper påver-
kas av och påverkar tillverkningsproces-
ser valdes fem representativa linjer ut, 
en som liknar de vanliga kornsorter 
som odlas idag, en sort med hög halt 
betaglukan och fruktan, en med låg 
halt av de båda kostfiberna, en med låg 
amyloshalt och en med hög amyloshalt. 
Som referens användes den vanliga 
sorten Gustav.

BAKNING OCH EXTRUDERING
Kornet har malts mjöl och siktats och 
antingen bakats till bröd eller extru-
derats. Bröden bakades med hälften 
kornmjöl och hälften vetemjöl.

Både bakning och extrudering 
påverkar komponenterna i mjölet. 
Vid framställningen av bröd förändrar 
både malning, jäsmetod och gräddning 
kolhydraterna. Vid extrudering utsätts 
mjölet för högt tryck och hög tempe-

ratur, vilket får stärkelsen att svälla och 
expandera.

STORA EFFEKTER I BRÖD
– De komponenter jag följt genom pro-
cessen är kostfiber och stärkelse. Det vi 
kan konstatera är att både extrudering 
och brödtillverkning ökar lösligheten 
av arabinoxylaner, och bakningen mer 
än extruderingen. Skillnaderna mellan 
sorterna är liten.

När det gäller betaglukanerna är 
mönstret liknande. Extrudering har 
mindre inverkan men ökar lösligheten 
och sänker molekylvikten något, medan 
brödtillverkningen framförallt bryter 
ned betaglukanerna till mer lågmoleky-
lära molekylkedjor.

Extruderingen har också begränsad 
effekt på stärkelsen, och bildar liten 

mängd resistent stärkelse. Däremot 
resulterade bakningen i en stor mängd 
resistent stärkelse som därmed utgör 
en stor andel av kostfibern i 
brödet.

– Det vi nu 
kommer att fortsätta 

Nya produkter från korn

– Vid bakning bryts 
betaglukanerna ned 
till mer lågmolekylära 
molekylkedjor och 
här har vi sett 
sortskillnader, 
som vi gärna 
vill under-
söka vidare, 
säger 
Susanne 
Djurle, 
SLU.
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med är studera hur betaglukanerna 
påverkas av processerna, eftersom vi 
kunde se tydliga skillnader mellan 
sorter. Dessutom ska vi genomföra 
sensoriska analyser för att jämföra de 
nya brödtyperna med bröd som finns 
på marknaden, avslutade Susanne.

MÄTTNAD OCH KOSTFIBER
Även om Barley Fun Food i första hand 
handlar om korn har programmet även 
haft några projekt där råg varit inblan-
dat. Det har varit för att kunna studera 
kostfibers effekter på aptit och mättnad 
där råg är en bättre modell.

– Vi har studerat effekterna av råg 
på aptit och mättnad samt omsättning 
av glukos, insulin och aminosyror i 
blodet, förklarade Isabella Lee och Lin 
Shi, båda doktorander på institutionen 
för livsmedelsvetenskap på SLU.

– Generellt upplever de som äter 
fullkornsprodukter av råg till frukost 
så som gröt och bröd att de blir mer 
mätta och att den känslan håller i sig 
även fram till lunch, ibland så länge 

som upp till åtta timmar efter måltid, 
sade Isabella. Effekten har även visat 
sig sitta kvar efter en försökstid på tre 
veckor. Den här ökade mättnadskäns-
lan har i studier setts leda till minskat 
intag av energi och kan därmed också 
leda till bättre viktkontroll, även om 
detta kvarstår att bevisa.

LITEN EFFEKT AV TILLSATSER
I ett försök undersökte forskarna om 
de kunde förstärka mättnadseffekten av 
råg genom att tillsätta protein i form 
av gluten och extra kostfiber i form av 
inulin. De olika testmåltiderna jäm-
fördes med frukostar bestående av ren 
råggröt samt vitt vetebröd med samma 
kaloriinnehåll.

– Alla råggrötar var mer mättande 
och minskade aptiten under åtta 
timmar oavsett om de hade tillsats av 
protein och kostfiber eller ej jämfört 
med vetebröd, konstaterade Isabella. 
Förutom en ökad fermentation i tjock-
tarmen kunde vi däremot inte finna 
några skillnader i aptit eller insulinsvar 
mellan råggrötarna med eller utan 
tillsatser. Däremot kunde vi mäta lägre 
blodsockernivåer efter lunch hos dem 
som ätit råggröt jämfört med vetebröd.

NEBRYTNINGSPRODUKTER
Metabolomik är en modern analystek-
nik som gör det möjligt att mäta en 
stor mängd ämnen i blodet på en gång. 
När det gäller mättnad och reglering av 
insulin och blodsocker har forskarna 
börjat intressera sig mer och mer för de 
enskilda aminosyrorna.

– Vi kunde se ett tydligt samband 
mellan halten essentiella aminosyror 
i testmåltiden och i blodet, berättade 
Lin, en effekt som förstärktes genom 
inblandning av gluten. En effekt av 
högre halt essentiella aminosyror i 

blodet brukar vara ökad frisättning av 
insulin, men det kunde vi inte se i 

det här försöket.
Lin har också studerat markö-

rer för ökad fermentation i form 
av kortkedjiga fettsyror.

– Vi har kunnat mäta högre 
andel ättikssyra i blodet efter 

råggröt med hög andel 
tillsatt inulin, något 
som är ett tecken på 
ökad fermentation av 
kostfiber i tarmen. 
Fermenteringen kan 

– Kostfiber i korn behöve r 
kunna kopplas till fysio-
logiska effekter som 
exempelvis förbättrad 
viktkontroll eller mins-
kad glukosbelastning, 
säger Isabella Lee och 
Lin Shi, SLU.

också vara kopplad till mättnadskänsla 
och den lägre blodsockernivån observe-
rad efter lunch, slutade Lin.

För kornets del konstaterade Isabella 
och Lin att kornfiber måste kunna 
kopplas till fysiologiska effekter som 
exempelvis förbättrad viktkontroll eller 
minskad glukosbelastning för att vara 
intressanta.

KAN KORN TÄTA TARMEN?
Kostfiber bryts ned av en mängd olika 
bakterier i tjocktarmen och bildar 
kortkedjiga fettsyror. Dessa kan passera 
tarmen och tas upp i blodet och påver-
kar både ämnesomsättning och mätt-
nad. Bakterierna kan också bilda andra 
ämnen som har intressanta effekter.

– Lactobacillus reuteri är en probio-
tisk bakterie som finns i mag-tarmsys-
temet, men också i spontana surdegar, 
berättade Anton Pallin, forskare på 
institutionen för mikrobiologi på SLU. 
I olika kliniska studier har bakterien 
visat sig lindra kolik hos spädbarn och 
visat lovande resultat vid behandling av 
barn med ulcerös kolit.

– Det vi ville undersöka var om vi 
med kornmjöl som substrat kunde för-
stärka någon av de här effekterna och 
då specifikt mot sjukdomar som ulcerös 
kolit, Crohns sjukdom och andra stör-
ningar som gör att tarmen läcker.

SKYDDANDE EFFEKT
I försöket använde Anton samma 
kornsorter som Susanne, och han 
provade också värmebehandlat och icke 
värmebehandlat mjöl.

– Vi kunde konstatera att bakte-
rierna växte bättre på obehandlat än 
behandlat mjöl och att det var stora 
skillnader mellan olika bakteriestam-
mar. Både levande bakterier och de 
metaboliter som bakterierna bildade 
under fermentering visade sig ha 
skyddande effekt på tarmslemhinnan 
i den cellmodell med gristarm som vi 
arbetade med.

– Vi är långt ifrån framme, men 
resultaten visar att det kan finnas en 
potential för att utvalda stammar av de 
probiotiska bakterierna vi testat som 
fått växa behandlat kornmjöl skulle 
kunna ha en skyddande effekt mot  en 
läckande tarm. Detta behöver dock 
utvärderas i kliniska studier eftersom en 
cellmodell endast ger en förenklad bild 
av verkligheten, avslutade Anton. 

Hälften kornmjöl i ett bröd kan ge ett värdefullt 
tillskott med kostfiber.
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B arley Fun Food 
är ett sexårigt 
temaprogram som 
finansierats till 

hälften av fakulteten för natur-
resurser och jordbruksvetenskap 
vid SLU och hälften av Lant-
männen, Lyckeby Culinar och 
Biogaia. I programmet ingår 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 kornamylopektin med olika 

genetisk bakgrund
• Kolhydratsammansättningens effekt på slutprodukternas 

kvalitet
• Spannmålsfibrer, protein och mättnad
• Formulering av synbiotika och studier av synbiotiska 

effekter på djur.
Programmet avslutades med ett slutseminarium på SLU i 
Ultuna den 28 maj i år.

RÖSTER OM BARLEY FUN FOOD
– Barley Fun Food har varit mycket lyckat vetenskapligt, 
sade professor Roger Andersson, SLU, som varit koor-
dinator för programmet. Vi har flera doktorander varav 

några har disputerat och många av projekten fortgår med 
annan finansiering.

– Det här har varit ett mycket värdefullt, sade Mattias 
Samuelsson från Lyckeby Stärkelsen, som bland annat 
arbetar med kornstärkelse i olika typer av livsmedelspro-

dukter. Korn med låg amyloshalt, så kallat waxy-korn, har 
helt unika egenskaper, och vi har följt den del i programmet 
som hjälpt oss att förstå mer av stärkelsens egenskaper med 
särskilt intresse.

– För oss som är verksamma i hela kedjan från 
utsädet till färdiga produkter har Barley Fun Food varit 
extra intressant, sade Christian Malmberg, ansvarig för 

forskning och innovation på Lantmännen Cerealia. Vi har 
lärt oss mycket om sorternas egenskaper och hur vi kan dra 
bättre nytta av olika kolhydratkomponenter, både i grund-
mjöler och som tillsatser.

– Jag vill understryka hur värdefullt det är med pro-
gram som bygger på ömsesidigheten i relationen mellan 
forskning och industri, sade Stefan Roos, Bio Gaia. Hur 

och i vilka sammanhang vi får i oss probiotika har stor bety-
delse för hur den fungerar, och här har Barley Fun Food gett 
oss en bättre grund att stå på från grundläggande kunskaper 
om mikroorganismerna till samverkan värd–mikroorganism 
och slutlig design av bättre produkter.

Barley Fun Food
Nytt från Lantmännens 

Forskningsstiftelse

Ny ansök
nings period 
s eptember 
2015
 Lantmännens Forsknings-
stiftelse har en budget på 
15 miljoner kronor per år. 
S tiftelsen utgör ryggraden i 
Lantmännens centrala forsk-
ningsarbete och är en del i 
arbetet med öppen innova-
tion, där forskare och inno-
vatörer kan söka finansiella 
medel för vetenskapligt syfte.

STIFTELSENS ÄNDAMÅL 
OCH INRIKTNING
”Stiftelsen har till ändamål 
att bedriva vetenskaplig 
forskning och utveckling 
inom området spannmål 
och andra råvaror från 
jordbrukets växtodling och 
vidare förädling därav i syfte 
att främja användningen av 
nämnda råvaror”.

Målet med forskningen 
är att tillämpa resultate n, 
antingen direkt i vår 

v erksamhet eller på våra 
ägares gårdar.
Arbetet är indelat i tre 
s trategiska forsknings-
områden: 
• Lantbruk och maskin
• Energi och gröna material
• Livsmedel och 

f örpackningar

Inom dessa områden
finns i sin tur ett antal 
prioriterade områden. 
Dessa beskrivs i 
utlysningstexten som 
u ppdateras inför varje 
ansöknings omgång.
Den som är intresserad av
att diskutera en idé/idéskiss
har möjlighet att göra det
löpande under året.
För mer information
gå in på www.lantmannen.se/
forskningsstiftelse.
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Ny korn
kunskap
 Korn kan bidra till bättre hälsa 
genom att kornfibrerna, främst 
betaglukan, ökar fermentationen 
i tjocktarmen och bildningen av 
kortkedjiga fettsyror. Dessutom 
förändras sammansättningen av 
mikroorganismerna i tarmen i en 
mer gynnsam riktning.

Mycket tyder på att ett ökat intag 
av betaglukanrikt korn kan minska 
riskfaktorer kopplade till låggradig, 
så kallad subklinisk, inflammation 
och andra faktorer involverade i 
det som benämns det metabola 
syndromet.

Sammansättningen på kost-
fibrerna i kornet och mängden 
har betydelse. Ett högt fettintag 
förändrade sammansättningen på de 
bildade fettsyrorna så att det bildades 
mindre smörsyra, som anses särskilt 
intressant. Detta kunde dock till 
viss del kompenseras genom ett ökat 
intag av arabinoxylaner, kostfibrer 
som är typiska för vete och råg, men 
också finns i mältat korn.

Allt detta och mer finns att läsa i 
Yadong Zhongs avhandling Nutri-
tional effects of barley products. 
Mechanisms of action in the intesti-
nal tract, som Yadong försvarade den 
15 juni på LTH i Lund.
(Källa: LTH)

Okunskap bland 
allmänheten om havrens 
g luteninnehåll
 Havre är naturligt fritt från 
gluten och passar dem som 
vill undvika gluten. Enligt 
en rikstäckande undersök-
ning av Lantmännen svarar 
dock hälften av de tillfrågade 
att de inte vet att ren havre 
är glutenfri. Lägst kunskap i 
Sverige om havrens glutenin-
nehåll har unga.

Undersökningen genom-
fördes den i oktober 2014 av 
United Minds bland 1 009 
personer. Insamlingen av 
svaren gjordes med digitala 

enkäter via e-post och i 
representativa kvoter med 
avseende på kön, ålder och 
region. Frågan som ställdes 
var: Ren havre är i princip 
glutenfri: Indikera om du tror 
att de stämmer eller ej.

Havre är unikt i sin 
samman sättning och pro-
teinet i havre innehåller inte 
samma typ av gluten som 
vete, råg eller korn och passar 
därför en glutenfri kost.
(Källa: Lantmännen)

Spannmålsforskningens 
finaste pris till Per Åman
 Per Åman, professor i 
v äxtproduktlära vid SLU 
fram till pensioneringen 
2013, har utsetts till mot-
tagare av Thomas Burr 
Osborne Medal för 2016. 
Priset kommer att delas ut 
den 19 oktober 2015 under 
AACC Internationals årliga 
möte i Minneapolis. 

– Vi är mycket stolta, 
säger Rikard Landberg, 
forskarkollega vid institutio-
nen för livsmedelsvetenskap. 
Priset kan ses som spann-
målsområdets nobelpris, och 
det är första gången det går 
till en svensk eller skandinav.

Det prestigefyllda priset 

delades ut första gången 
1928 till Thomas Burr 
Osborne, som är känd för att 
ha isolerat och karaktäriserat 
proteiner från bland annat 
spannmål, och en av dem 
som stod bakom upptäckten 
av vitamin A.

Per Åman disputerade i 
kemi vid dåvarande Lant-
brukshögskolan 1977, blev 
docent 1979 och utsågs 
till professor 1990. Per har 
speciellt intresserat sig för 
kopplingen mellan mat och 
hälsa och har bidragit till 
att ge den debatten en mer 
gedigen vetenskaplig bas.
(Källa: SLU)
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