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M attrenderna avlöser 
varandra med en 
skönjbar regelbun
denhet. Vad man 

äter har kommit att bli ett sätt att visa 
identitet och personlighet. Mattrender 
speglar också behovet av att visa moder
nitet. Således faller de flesta trender 
förr eller senare för åldersstrecket, vissa 
håller längre, andra blir dagsländor.

I det perspektivet blir närings
rekommendationer från myndigheter 
som Livsmedelsverket eller WHO 
alltid hopplöst föråldrade. Deras enda 
syfte är ju att hjälpa människor att 
välja mat och livsmedel som är bra 
för den långsiktiga hälsan, snarare 
än att erbjuda grupptillhörighet och 
identitet. Vetenskapligt kunskaps
bygge är en långsam process. Myndig
heternas vetenskapsbaserade råd 
finjusteras efterhand som ny validerad 
kunskap kommer fram, och låter sig 
inte påverka s av enstaka forsknings
rapporter, braskande rubriker eller 
starka flöden i sociala medier.

Många mattrender hämtar näring 
från kritik av rådande hälsobudskap. 
En aktuell trend är att roten till all 
ohälsa är socker. En sänkt socker
konsumtion ska givetvis eftersträvas, 

särskilt som läsk, godis och kakor är 
starkt bidragande faktorer till fetma 
och typ2diabetes. Men ensidig heten 
i den aktuella antisockertrenden 
r iskerar dock att skymma sikten för 
det fortfarande viktigaste hälsobudska
pet, det vill säga välj rätt typ av fett!

En av de starkare mattrenderna 
under de senaste 10–15 åren är 
LCHFrörelsens budskap att äta lite 
kolhydrater och mycket fett. Veten
skapen har under senare år visat 
att mängden fett vi äter inte är av 
avgörande betydelse, vilket ligger i 
linje med LCHFrörelsens budskap. 
Rörelsens negativa avtryck har dock 
varit att respekten för vilken typ av 
fett vi äter har sjunkit. Till och med 
den respekterade tidskriften TIME 
har prytt sin omslagssida med bud
skapet ”Butter is back”.

Animaliska fetter, liksom palm
olja, innehåller den mättade fettsyran 
palmitin syra som är den enskilt vikti
gaste faktorn bakom förhöjda nivåer av 
LDLkolesterol i blodet som i sin tur är 
den enskilt viktigaste faktorn för åder
förkalkning i kroppens alla blodkärl 
inklusive de i hjärtat och hjärnan.

Konsumtionen av mättade fetter är 
fortfarande betydligt lägre än vad den 

var under hjärtinfarktepidemins hög
konjunktur under 1960, 1970 och 
1980talen. Samtidigt har konsum
tionen av nyttiga vegetabiliska oljor 
ökat. Denna förändring, tillsammans 
med att vi äter mer frukt, grönt och 
fibrer, är den viktigaste orsaken till 
att dödligheten i hjärtkärlsjukdomar 
har halverats i Sverige och fortfarande 
ligger lägre än under senare delen av 
förra seklet.

Att skifta från mättat fett (smör, 
kött, fläsk) till omättat fett från icke
tropiska vegetabiliska oljor exempelvis 
raps, oliv, solros och majsolja, och 
fet fisk innebär en dubbel hälsoeffekt. 
De mättade fetternas negativa effekter 
dämpas samtidigt som kroppens organ 
får tillgång till de enkel och fleromät
tade fetternas hälsofrämjande effekter.

Den bästa hälsoeffekten får 
man om man varierar fettintaget; 
olivolja för det enkelomättade fettet 
och polyfenolerna, rapsolja för det 
enkelomättade och de vegetabiliska 
omega3fettsyrorna, andra vegetabi
liska oljor som solros och majsolja 
för linolsyran, fet fisk för de marina 
omega3fettsyrorna. Så visst finns det 
plats för lite smör för den som vill för 
smakens skull.

Tommy Cederholm är professor i klinisk nutrition vid Uppsala universitet 
och överläkare i geriatrik vid Akademiska Sjukhuset.
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adress så kommer nästa nummer av tidskriften hem till dig. Det går även 
bra att använda e-posten för avslut av prenumeration eller adressänd-
ring. Det går också bra att fylla i talongen som sedan skickas per post till 
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Visst behöver 
  vi fett!

Tema Hälsosamt fett 
och specialgrödor

Fokus på kvalitet
FETT HAR LÄNGE varit ett rött 
skynke för näringsexperter och 
hälsomyndigheter. Både svenska och 
internationella rekommendationer 
inriktade sig tidigare mot att vi inte 
skulle få i oss mer än 30 procent 
av energin från fetter, resten skulle 
komma från kolhydrater och protein. 
Det visade sig dock att rekommen-
dationerna varit svåra att följa och ny 
forskning visar att vi kan äta något 
mer fett utan att det påverkar hälsan 
negativt så långe fettet har en lämplig 
sammansättning.

Istället för att fokusera på mäng-
den fett lyfter de nya kostråden vilken 
typ av fett vi ska äta. Grundrådet är 
att byta ut mättat fett mot omättade 

fetter och att inte undvika exempelvis 
fet fisk, som är rik på långkedjiga 
fleromättade omega 3-fettsyror.

Kroppen behöver fett, inte minst 
eftersom det är en väsentlig energi-
källa. Fett innehåller mer än dubbelt 
så mycket energi som kolhydrater 
och proteiner, vilket har spelat stor 
roll historiskt när vi inte haft samma 
överflöd som vi har idag.

I mag- och tarmkanalen bryts fettet 
ner till enkla fettsyror och tas upp i 
blodet. Visserligen kan kroppen själv 
bilda fetter, något som bland annat 
sker när kolhydrater ombildas till fett 
i levern. Men flera fettsyror, linolsyra 
och linolensyra, måste tillföras via 
kosten, och de kallas då essentiella.

Essentiella 
fettsyror
FETTSYROR VI INTE kan bilda i 
kroppen utan måste få i oss via 
kosten kallas essentiella. För oss 
människor är det alfalinolensyra 
och linolsyra som vi behöver tillföra.

Linolensyra (alfalinolensyra) är en 
fleromättad fettsyra med 18 kolato-
mer och två dubbelbindningar med 
den tredje dubbelbindningen mellan 
tredje och fjärde kolatomen från 
s lutet, en så kallad omega-3-fettsyra. 
Linolsyra har två dubbelbindningar 
med den andra dubbelbindningen 
mellan sjätte och sjunde kolatomen, 
följaktligen en omega 6-fettsyra.

Linolensyran går in i ämnes-
omsättningen och förlängs till 
eikosapentaensyra (EPA) och 
dokosahexaensyra (DHA). De är 
nödvändiga för bland annat hjär-
nans membranfunktioner.

Linolsyran förlängs till arakidon-
syra, som i sin tur går vidare till 
b ildning av de bioaktiva ämnena 
prostaglandiner, som verkar hor-
monliknande på en rad processer 
i kroppen, bland annat blodtryck, 
blodkoagulering och glatt muskulatur 
som finns i bland a nnat tarmsystemet, 
blodkärl och vissa hudvävnader.

Både linolsyra och linolensyra 
förekommer främst i vegetabiliska 
oljor. Konjugerad linolsyra, CLA, 
är en transfettsyra som bildas från 
linolsyra och förekommer bland 
annat i mjölk.

Foto: Mostphotos.com
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Flera  

sorters fett

VANLIGTVIS NÄR VI talar om fetter 
menar vi triglycerider som består av 
en glycerolmolekyl med tre fettsyror. 
Fettsyrorna kan ha olika längd, men 
varierar vanligen mellan tio och 18 
kol molekyler. I kolkedjan kan det fi nnas 
en eller flera dubbelbindningar. Då 
talar vi om omättade fettsyror. Mättade 
fettsyror har inga dubbel bindningar.

Ett omättat fett har lägre smält-
punkt jämfört med ett mättat fett med 
fettsyror av samma längd. Jämför 
exempelvis smör som består av flera 
kortkedjiga men mättade fettsyror och 
som smälter först i stekpannan med 
rapsolja, som huvudsakligen har fett-
syror med 18 kol men som är flytande i 
rumstemperatur.

Vid sidan om de rena triglyce ridern a 
får vi även i oss andra fett ämnen som 
lipoproteiner, polära lipider och stero-
ler, exempelvis k olesterol.

Lipoproteiner är kroppens 
budfirma för fett, som gör att fettet 
som annars inte är vattenlösligt kan 
transporteras i blodet. De finns av 
två typer med låg- och högdensitet.

Polära lipider är fettsyror med en 
socker- eller fosfatgrupp som gör 
dem både fett och vattenlösliga. 
De är grundbyggstenarna i alla 
membran, skiljeväggar, i celler och 
cellstrukturer.

Steroler är ringformiga fetter med 
en alkoholgrupp och utgör en under-
grupp av steroider, grunden för de 
flesta hormonerna. Växtsteroler har 
visat sig minska upptaget av koleste-
rol och är vanligt förekommande i de 
flesta växter.

Kolesterol är typiskt för animaliska 
livsmedel och transporteras i blodet av 
lipoproteiner med olika densitet. Låg-
densitetskolesterol (LDL) – det ”onda” 
kolesterolet – anses orsaka åderför-
fettning, varför vi i stället bör sträva 
efter att ha så hög andel av det ”goda” 
högdensitetskolesterolet (HDL) i 
stället. Kolesterol är en viktig byggsten 
i hormoner och behövs d ärför i viss 
mängd. Överflödigt kolesterol gör 
kroppen av med via gallan.

Namn A
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l k
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l
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g
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Förekommer i

Smörsyra 4 0 Mjölkfett

Kapronsyra 6 0 Mjölkfett

Kaprylsyra 8 0 Mjölkfett, kokosfett

Kaprinsyra 10 10 0 Mjölkfett, kokosfett

Kaprolsyra 10 1 Jojobaolja

Laurinsyra 12 0
Kokosfett, bröstmjölk, 
p almkärnolja

Myristinsyra 14 0 Kokosfett, mjölkfett

Palmitinsyra 16 0 Palmolja, mjölkfett

Palmitoleinsyra 16 1 Avokado, nötter

Stearinsyra 18 0 Mjölkfett, animaliskt fett

Oljesyra (cis) 18 1
Olivolja, rapsolja, majsolja, 
sojaolja m fl

Vaccensyra (trans) 18 1 Mjölkfett

Linolsyra (omega 6) 18 2
Solrosolja, sojaolja, majs olja, 
safflorolja, rapsolja

Alfalinolensyra (omega 3) 18 3 Rapsolja, sojaolja

Arachidonsyra  
(omega 6)

20 4 Animaliskt fett

Eikosapentaensyra, EPA 
(omega 3)

20 5 Fet fisk, marina oljor

Erukasyra 22 1
Senapsolja, tidigare i  r apsolja 
(före 1970)

Dokosahexaensyra, DHA 
(omega 3)

22 6 Fet fisk, marina oljor

Visst behöver 
  vi fett!

DE VANLIGASTE FETTSYRORNA

Fleromättad fettsyra med två dubbelbindningar (ex linolsyra)

Mättad fettsyra utan dubbelbindningar (ex palmitinsyra)

Enkelomättad fettsyra (ex oljesyra)
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Transfettsyror
TRANSFETTSYROR BILDAS inte 
n aturligt i när de bildas i biosyntesen 
utan uppstår när omättade fettsyror del-
vis mättas. Det kan ske i industriell a pro-
cesser, men även i naturliga p rocesser 
vid låg syrgashalt, exempelvis i vommen 
hos idisslare.

En naturlig omättad fettsyra har väte-
molekylen på samma sida – cis på latin 
– vid dubbelbindningen. Det gör att fett-
syran vinklar sig vid dubbelbindningen. 

Vid delvis mättnad av en fettsyra hamnar 
vätet på en viss andel av molekylerna 
på motsatt sida – trans – vilket gör att 
fettsyran blir rak i stället för vinklad. Det 
gör i sin tur att transfettsyror lättare kan 
bilda kristaller och trots en viss grad av 
omättnad uppträder som mättat fett.

I Sverige har industrin på frivillig väg 
helt gått över till att använda oljor och 
vegetabiliska fetter som innehåller 
mycket låga halter av transfetter.

Tema Hälsosamt fett 
och specialgrödor

Oljor, mejeriprodukter och kött
VÅRA VIKTIGASTE FETTKÄLLOR är 
vegetabiliska oljor, mejeriprodukter 
och kött. Nötter och vissa frukter som 
avokado kan också innehålla höga 
halter fett, men de äts normalt i mindre 
mängder. Beroende på källan varierar 
fettsyrasammansättning och grad av 
mättnad.

En generell tumregel är att vege-
tabiliska fetter som regel innehåller 
mer omättade fettsyror än animaliskt 
fett. Detta är dock en sanning med 
modifikation. Växter som lever i mer 
tempererade klimat, exempelvis på 
våra nordliga breddgrader, har högre 
andel omättade fettsyror än exempel-
vis kokospalm som växer i tropiskt 
klimat. För animaliska fetter gäller att 
växelvarma djur som fiskar som lever 
på mer nordliga breddgrader också 
har högre andel omättat fett.

Dessa variationer förklaras helt en-
kelt med de olika fetternas smältpunkt. 
Ett fett med större andel omättade 
fettsyror kan hållas flytande även vid 
låga temperaturer, medan en hög 
andel mättade fetter gör att fettet kris-
talliserar redan vid rumstemperatur.

Av de vanligaste matoljorna innehål-
ler majsolja störst andel fleromättade 
fetter med sojaolja som god tvåa. 
Även traditionell solrosolja har hög 
andel fleromättat fett. Olivolja utmär-

ker sig genom att innehålla en större 
andel enkelomättad oljesyra. Även 
rapsoljan har en hög andel oljesyra, 
men till skillnad från olivoljan även en 
stor andel linol- och linolensyra.

Fett från både nöt och gris inne-
håller en hög andel mättat fett, 
närmare 50 procent. I grisköttet 
kan fördelningen mellan mättat och 
omättat fett påverkas av utfodringen, 
medan det är betydligt svårare att på-
verka den hos kor och andra idisslare. 
Kyckling innehåller både mindre fett 
totalt och lägre andel mättat fett.

Mejeriprodukter intar en särställ-
ning genom en hög andel mättat fett, 
närmare tre fjärdedelar. Huvudandelen 
är dock kortkedjiga fettsyror, som inte 

anses ha samma negativa hälso effekter 
som de långkedjiga mättade fettsyrorna.

Havre är det sädesslag som inne-
håller mest fett. De vanligaste sorterna 
har en fetthalt omkring fem procent 
medan högfettsorter kan ha det dubbla.

Fettfraktionen i havre innehåller tre 
viktiga delar. Den största andelen är 
havreolja, som består till mellan 85 
och 90 procent av omättade fetter. En 
annan viktig fraktion är polära lipider, 
som kan utvinnas och användas för att 
skydda fett i emulsioner. En mindre del, 
men desto värdefullare, innehålle r en 
stor andel antioxidanter, bland annat 
tokoferol eller vitamin E, och närbesläk-
tade ämnen. I samma f raktion återfinns 
även avenantramid, som är en bioaktiv 
fenolisk substans unik för havre.

ANTIOXIDANTER
En hög andel omättat fett kan utgöra 
en risk i växten eftersom de lätt kan 
o xideras och mättas. Därför har de 
flesta växter utvecklat antioxidanter 
som ska motverka att fettsyrorna 
skadas efter mönstret ju högre andel 
omättat fett, desto större andel anti-
oxidanter. Förutom att skydda växten 
är många av antioxidanterna bioaktiva 
även i våra kroppar, där de ingår i våra 
skyddssystem. Exempel på sådana 
antioxidanter är vitaminerna E och C.

Foto: Mostphotos.com
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D et som från början verkar vara en belas
tande biprodukt kan med ny kunskap bli 
en värdefull resurs. Havre odlar vi främst 
till foder, men också till mat för den goda 

smaken och att den är en värdefull råvara för hälsosamma 
livsmedel. Att kunna anrika de lösliga fibrerna, betagluka
nerna, har varit en drivkraft för industriell utveckling och 
även gett grunden för en framgångsrik svensk export.

Men havre är unik inte bara genom sitt innehåll av 
betaglukaner, utan också för sin naturligt höga fetthalt. 
Medan övriga spannmålslag har ett fettinnehåll på en eller 
ett par procent innehåller vanlig havre omkring fem pro
cent och högfetthavre upp till tio procent fett, ett fett med 
många värdefulla egenskaper. Det är huvudsakligen omät
tat, rikt på antioxidanter och innehåller fetter som kan 
binda till både fett och vatten och fungerar som emulgato
rer, det vill säga gör att det går att blanda vatten och fett.

FRÅN HAVREFIBER
Det här har flera företag tagit vara på. I Sverige är det sedan 
länge Swedish Oat Fiber i Bua, norr om Varberg, som i sin 
process för anrikning av havrefiber också får ut en havre
olja. Den säljs till flera olika användnings områden.

Den obehandlade oljan innehåller 85 procent fett, 
varav knappt en femtedel är polära lipider och över 80 
procent av det totala fettet är omättat. Den kan sedan 
delas upp i en ren olja och fraktioner med olika hög 
andel polära lipider. Oljan med hög andel polära lipider 
kan användas i stället för sojalecitin eller andra emulge
ringsmedel i exempelvis i choklad, margarin med mera.

De polära lipiderna bildar små fettkulor, så kallade 
miceller, något som använts i olika mättnadsprodukter. 
Förklaringsmodellen är att fettet bryts ned långsammare 
och längre ned i tarmen, vilket ger förlängd mättnads
känsla efter en måltid.

ÄVEN UTVÄRTES
Forskare vid SLU i Uppsala har särskilt studerat en 

specifik antioxidant i havre, avenantramid. Det är en 
fenol, liksom många andra antioxidanter med fysiolo
giska effekter. En annan grupp antioxidanter i havreoljan 
är vitamin E, tokoferol, och närbesläktade substanser. 
Studier har visat att avenantramid tillsammans med andra 
fenoler i havren kan påverka inflammation i exempelvis 
blodkärl, något som minskar risken för ateroskleros eller 
åderförkalkning.

De antioxidativa egenskaperna i kombination 
med oljans särskilda sammansättning har också gjort 
att hudforskare och företag som utvecklar kosmetika 
börjat intressera sig för havre. Den höga andelen av 
den fleromättade omega 6fettsyran linolsyra har i flera 
studier visat sig förbättra hudens barriärfunktioner. En 
hudlotion baserad på havreolja har också visat sig bevara 
hudens naturliga fukt minst lika bra som kommersiella 
ceramidbaserade produkter.

KOSMETIKA
De här positiva kosmetiska egenskaperna har varit 
utgångspunkten för det kanadensiska företaget Ceapros 
utvecklingsarbete. Ceapro ligger i Edmonton i Alberta 
och har utvecklat flera produkter baserade på havreolja. 
De rekommenderade användningsområdena är kosme
tika och hudvårdsprodukter.

Ceapro har också tagit fram ett extrakt med hög halt 
antioxidanter, främst då aventantramid. Den marknads
förs som lämplig i en inblandning från några enstaka till 
upp till tio procent i vattenbaserade hudprodukter med 
lindrade effekt vid torr och irriterad hud, även solskydd.

Havrens stärkelse, som är mer finkornig än annan 
spannmålsstärkelse har också goda hudegenskaper. 
Den har provats som puder på latexhandskar. Ett nytt 
spännande användningsområde är i kosmetika, där den 
finkorniga stärkelsen kan skydda oljepartiklar och fung
era som emulgator.

Det finns mycket gott att hitta i våra livsmedels
råvaror, inte minst i den skandinaviska havren. 

Tema Hälsosamt fett 
och specialgrödor

Havreolja till både  
livsmedel och hudvård

Från att ha varit en sidoström vid framställning av 
havre fiberkoncentrat har havreoljan kommit att bli en 
värdefull ingrediens i både livsmedel och avancerade 
hudvårds produkter och kosmetika.

Av Lennart Wikström

Essentiella fettsyror 
och antioxidanter i 
havreoljan gör den 
extra intressant  
som ingrediens i hud-
vårdsprodukter och 
kosmetika.  
Foto: Mostphotos.com
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D et är svårt att ersätta mjölken med något 
annat livsmedel som har samma fördel
aktiga näringsprofil, i alla fall om det är 
baserat på vegetabiliska råvaror. Trots det 

finns det de som har försökt.

UNDERSÖKTE OLIKA RÅVAROR
– Alla kan inte dricka mjölk. Vi i Norden är unikt 
anpassade genom att en stor del av befolkningen kan 
spjälka laktos upp i vuxen ålder, säger Lennart Lindahl, 
VD på Ideon Agro Food i Lund och en av upphovs
männen till svensk havredryck. Men med en allt större 
andel av befolkningen som kommer från andra delar av 
världen växer behovet av alternativ.

Lennart berättar att när arbetet med att utveckla 
h avredrycken inleddes runt 1990 lades mycket arbete 
ner på att undersöka och utvärdera olika råvaror.

– Vi provade en rad olika sorters spannmål förutom 
havre, och även olika baljväxter. När vi vägde samman 

smak och näringsinnehåll visade sig havren vara 
överlägsen. Ärtproteinerna är inte alls lika smak

liga och kräver större insatser för att maskeras.
Med ett högklassigt protein, lösliga fibrer 

i form av betaglukaner och en gynnsam fett
kvalitet hade havren goda förutsättningar.

SMAKEN FÄLLDE AVGÖRANDET
– Det som fällde avgörandet var till slut 

havrens typiska smak som de flesta är bekanta 
med, säger Lennart.

Han menar att spannmål och då i synnerhet havre är 
en utmärkt utgångspunkt.

– Om du ska göra det lätt för dig är det bra att 
börja med spannmål. En viktig fördel är att det genom 
decennier av växtförädling finns ett gigantiskt skafferi 
med olika sorter och typer. I havre finns ett stort urval 
av olika sorter med varierande fettinnehåll, protein och 
betaglukanhalt.

FETT VIKTIG KVALITET
Fetthalt och kvalitet spelar stor roll. Havre innehåller 
normalt cirka fem procent fett i form av triglycerider 
eller olja, polära fetter och en andel med fettlösliga 
antioxidanter. Men det finns även sorter med dubbelt så 
hög fetthalt.

En stor andel av fettet i havre är fleromättat och kan 
lätt härskna. Det förklarar den naturligt höga halten av 
antioxidanter, men när havrefettet kommer i kontakt 
med luftens syre och oxideras av ett enzym, lipoxygenas, 
räcker inte de till. Därför värmebehandlas havren för att 
inaktivera enzymet och göra så att inte fettet härsknar.

Den höga andelen polära fetter är också till fördel. 
De är fettsyror med en fosforgrupp eller sockergrupp i 
ena änden som gör att fettsyran kan binda till både fett 
och vatten. Den egenskapen kan utnyttjas till att göra 
naturliga emulsioner där de polära fetterna kan innesluta 
en fettlöslig fas i små droppar, miceller, i en vätska.

NATURLIG MELLANDRYCK
– En havredryck som görs på en vanlig havre får en fett
halt på cirka 0,7 procent, och därför tillsätts vanligtvis 
rapsolja för att få lite större mängd fett, berättar Lennart. 
Med en högfetthavre kan fetthalten utan extra tillsatser 
bli kring 1,5 procent eller högre, som i mellanmjölk, 
och något annat fett behöver egentligen inte tillsättas. 
Dessutom kan en sådan havredryck bli mer stabil tack 
vare havrens naturliga emulgatorer.

Lennart menar att vi bara står i början av en utveckling 
av nya växtbaserade produkter. Idag finns vid sidan av soja
baserade drycker redan flera uppföljare till havredrycken.

– Men det gäller att göra rätt från början, säger 
L ennart. Produktutvecklarna och marknadsförare måste 
arbeta tillsammans med växtförädlare och tänka i hela 
kedjan, och inte bara nöja sig med förpackningen, 
a vslutar Lennart.  

Tema Hälsosamt fett 
och specialgrödor

Smak och näring 
gav bästa drycken

– Det gäller att göra rätt från början, säger Lennart 
Lindahl, Ideon Agro Food, och som varit med och 
utvecklat svenska havredrycker.

Det dyker upp allt fler växtbaserade 
drycker och marknaden ropar efter 
v egetabiliska alternativ till traditionella 
m ejeriprodukter. Sin vardaglighet till 
trots är enligt experten spannmål en 
u tmärkt utgångspunkt.

Av Lennart Wikström
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Tema Hälsosamt fett 
och specialgrödor

G ula fält, grönt omkring och blå himmel. 
Blommande raps har i mångas ögon 
kommit att förkroppsliga svensk för
sommar, och rapsen har kommit att bli 

en länk mellan dem som odlar landskapet och dem som 
bara tittar på.

Ung skönhet 
i det svenska  
odlingslandskapet

Odling av raps i Sverige
I Sverige odlas cirka 100 000 hektar av både höst- och vår-
varianter av raps och rybs. Av den sammanlagda odlingen utgör 
rybs bara ett par procent och därför ligger det mesta fokus både 
inom växtförädling och odling på raps.

Det är framför allt odlingen av höstraps som ökat på senare 
tid. Vårrapsodlingen minskade kraftigt från omkring 50 000 
hektar för bara fem år sedan till mellan 5 000 och 7 000 hektar 
för fyra år sedan. Orsaken var att ett växtskyddsmedel som 
skyddade de små rapsplantorna från att ätas upp av insekter för-
bjöds. Detta drabbade främst lantbrukare i de delar av Sverige 
där det inte går att odla höstraps på grund av för kallt klimat.

Till oljeväxterna räknas även oljelin, som odlas på drygt  
8 000 hektar.

De gula rapsfälten har kommit att förknippas med våra lant
bruksbygder men är en relativt ung företeelse. Samtidigt har 
rapsen visat sig vara en mycket användbar gröda som ger både 
hälsosam olja och värdefullt foder.

Av Lennart Wikström



Foto: Niclas Bomgren
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Men jämfört med stråsäden som vete, korn, råg och 
havre är rapsen en mycket ung gröda, och kom att börja 
odlas i större omfattning först under beredskapsåren 
under andra världskriget. Då behövde landet ersätta 
importerad mineralolja för tekniskt bruk. Tidigare var 
lin och rovor till mogen fröskörd våra främsta olje
växter. Beteckningen rovolja hade alltså inget med hur 
oljan utvunnits att göra, utan talade helt enkelt om 
ursprunget.

POPULÄR NYKOMLING
Jämfört med sina kusiner i kålfamiljen visade rapsen sig 
ge högre avkastning och ha en olja som lämpade sig väl 
för tekniska ändamål. Efter kriget kom rapsen att bli en 
mycket populär – och lönsam – gröda. Det som för ett 
otränat öga ser ut som samma gröda kan vara antingen 
raps eller rybs. Rybsen är en nära släkting till rapsen, 
men utgör bara ett par procent av oljeväxterna och 
klumpas därför ofta ihop som raps.

Rapsen är genetiskt en korsning mellan rybs och kål 
och fortfarande kan egenskaper från båda släktingarna 
relativt enkelt korsas in i rapsen. Det gör rapsen till en av 
de grödor som är lättast att förändra, något som visat sig 
vara en stor tillgång när de moderna sorterna utvecklats.

Rapsfröet har en oljehalt på omkring 45 procent, 
men kan variera mellan 40 och 48 procent. Av övriga 
delar utgörs lite drygt 40 procent av protein, vilket gör 
det mjöl som framställs efter att oljan utvunnits till en 
värdefull foderråvara.

MER HÄLSOSAM OLJA
I den raps som odlades från början fanns en hög andel 
av erukasyra, en långkedjig enkelomättad fettsyra med 
goda smörjegenskaper, men som i djurstudier visade sig 
orsaka förändringar på hjärtmuskeln. Odlare, industri 
och myndigheter insåg då att om rapsoljan skulle kunna 
fortsätta användas till livsmedel måste halterna av eruka
syra sänkas kraftigt.

Sagt och gjort, växtförädlarna satte igång, och rapsens 
genetiska formbarhet kom väl till pass. På i växtföräd
lingssammanhang mycket kort tid kunde halten eruka
syra sänkas kraftigt och den rapsolja som vi känner idag 
började framträda med hög andel omättade fettsyror i 
form av oljesyra, linol och linolensyra. I rapsolja som 
framställs av de rapssorter som odlas idag finns bara 
några promille av erukasyra kvar.

BÄTTRE FODER
Ungefär samtidigt som växtförädlarna började sänka 
halterna av erukasyra kom propåer från fodertillver
karna att det fanns en annan beståndsdel i rapsfröet som 
begränsade möjligheten till inblandning i foder. Som alla 

Rapsolja – vårt  
viktigaste fett
När du äter får du i dig rapsolja i en rad olika produkter, exempel-
vis i matfett, kex och snacks och i produkter som friterats i raps-
olja. Av de cirka 135 g fett som vi sätter i oss dagligen motsvarar 
den svenska rapsodlingen 45 g eller en tredjedel.

I matfett ingår smör, smörblandningar margarin och matolja. 
Det mesta konsumerar vi i form av margarin, men en sjättedel är 
ren matolja, och av det är i sin tur rapsoljan en mindre andel. En 
stor del av rapsoljan går in i olika livsmedelsprodukter som dres-
singar, kex och snacks eller färdigrätter. En viss andel används 
också i choklad och annan konfektyr. Rapsolja används också till 
fritering, där bara en liten del återfinns i den färdiga produkten. 
Det är en anledning till varför användningen av matolja är större 
än konsumtionen.

Vid sidan av oljan är rapsfröet också en viktig proteinkälla. När 
oljan, som utgör nästan hälften av rapsfröet, utvunnits återstår en 
pressrest med drygt 40 procent protein. Detta är ett högvärdigt 
protein som främst används till foder och som ersätter importerad 
soja i foder till framför allt grisar.

Den största producenten av rapsolja i Sverige idag är Aarhus 
Karlshamn, AAK, som också är världens ledande tillverkare av 
vegetabiliska specialfetter. De tar hand om merparten av svenskt 
rapsfrö, men en allt större andel pressas på mindre anläggningar 
och gårdar, och det finns idag en rad lokala producenter av kall-
pressad rapsolja. Många av de mindre producenterna använder 
pressresterna till de egna djuren på gården.

Ett användningsområde av rapsoljan är för framställning av 
d rivmedel, oftast i form av rapsmetylester, RME, som kan ersätta 
dieselolja. På senare tid har dock rapsolja ersatts av andra 
f örnybara råvaror för framställning av exempelvis HVO-olja.

Odling av raps i Sverige
Areal 112 000 ha
Skörd 351 000 ton
Användningsområden
Olja 168 miljoner kg
Används till:  Matfett, bageri, snacks, choklad och konfektyr, 
 matolja, frityrolja
Rapsmjöl 182 miljoner kg
Används till:  Foder

Raps odlas på omkring 100 000 ha. Den största arealen, 90–95 procent, 
är höstraps. Med nya sorter med en annorlunda oljekvalitet hoppas 
växtförädlarna att arealen vårraps ska öka.
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Få eller inga grödor kan uppvisa de förändringa r 
i kvalitet och avkastning som våra svenska 
v äxtförädlare av vårraps har lyckats med under de 
senaste 50 åren. Sorten Gulle som marknadsfördes 
i slutet av 1960-talet hade hög halt av både den 
h älsofarliga erukasyran och glukosinolater. Tio år 
senare hade med sorten Niklas halten erukasyra 
kommit ned på i det närmaste nollnivå, och bara 
två år senare kunde lantbrukarna börja odla den 

d ubbellåga sorten Topas med väsentligt lägre 
g lukosinolathalt.

De sorter som är på gång och som lantbrukarna 
kan börja odla om två år, 50 år efter lanseringen av 
sorten Gulle, har förutom låg halt av både erukasyra 
och glukosinolater hög oljehalt och hög proteinhalt. 
Vid sidan av den förändrade kvaliteten på fröet har 
oljeskörden per h ektar ökat med närmare 85 procent 
och proteinskörden med 40 procent.

kålväxter – och andra släktingar till rapsen som senap 
med flera – innehåller rapsfröet glukosinolater. De är 
svavelhaltiga ämnen som i andra sammanhang tillskrivs 
positiva hälsoeffekter, men som i större mängder i 
foder visade sig försämra tillväxten hos de djur som åt 
rapsmjölet.

Vid sidan av grovfoder till mjölkkor och köttdjur och 
spannmålen står rapsen för den tredje största mängden 
protein från svensk växtodling. Det gör rapsen mycket 
värdefull som foderråvara.

Därför kunde växtförädlarna med samma 
b eslutsamhet – och framgång – återigen efter snabbt 
förädlingsarbete ta fram sorter med både låg eruka
syrahalt och lågt innehåll av glukosinolater. De nya 

Eng Landscape 

Vårraps i Sverige under 50 år 
Sort Eruka-

syra 
 % i ts 

Gluko-
sinolater 
µmol i fettfri 

ts 

Oljehalt 
% i ts 

Protein-
halt 

% i mjöl 
ts 

Olje-
skörd 
relativ 

Protein-
skörd 
relativ 

Marknads-
föringsår 

SW X2903 0 10 47,8 42,1 129 129 (2019) 

Cornelis 0 10 47,5 41,8 126 127 (2018) 

Majong 0 10 47,9 41,0 124 119 2012 

Zappa 0 10 47,1 40,5 114 116 2010 

Joplin 0 10 48,2 42,9 106 110 2007 

SW Stratos 0 10 47,2 40.0 100 100 2001 

Sponsor 0 10 43,5 42,4 90 111 1993 

Puma 0 15 44,2 44,5 85 107 1986 

Topas 0 20 43,6 43,4 80 95 1981 

Niklas 0 150 40,0 42,0 80 107 1979 

Gulle 35-40 150 41,3 41,3 70 92 1969 

- 1 - 

Svenska sorter under 50 år

sorterna nådde vid introduktionen inte riktigt upp i 
samma avkastning som de äldre sorterna, men även den 
skillnaden lyckades förädlarna snabbt råda bot på.

NYA SORTER PÅ GÅNG
Idag är alla sorter av raps som odlas så kallade dubbellåga 
sorter. Både odlingen av och intresset för oljeväxter har 
ökat de senaste tio åren och nu börjar även användarna 
av den svenska rapsen få upp ögonen för nya använd
ningsområden.

Det gör att förädlarna också kan börja ta fram sorter 
med speciella egenskaper som nya oljekvaliteter och 
förbättrad kvalitet på rapsmjölet. För svenskt vidkom
mande är det i vårraps som det arbetet görs. 

Foto: Lantmännen
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Med nya sorter kan växt
förädlarna erbjuda svensk 
r apsolja anpassad för både 
bättre funktionalitet och ökat 
hälsomervärde.

Av Lennart Wikström

D et är önskemål från vad konsumenter och 
industrin vill ha som styr arbetet med vår 
förädling, berättar Elisabeth Gunnarsson, 
som är ansvarig för Lantmännens vårraps

förädling. Och så förstås lantbrukarna, eftersom vi ju vill 
kunna sälja våra nya sorter. I första ledet är det ju de som 
väljer ett visst utsäde.

Men växtförädling tar tid, även om förädlings
företagen gör allt vad de kan för att korta tiderna från att 
börja leta efter lämpliga genkällor till färdig sort.

SIKTA FRAMÅT
– Det gör att vi inte kan utgå från vad kunderna önskar 
för tillfället, utan vi måste se framåt och utgå från det 
som vi tror är mer långsiktiga trender. Samtidigt är det 
bra att ha lite bredd i förädlingen och hålla igång flera 
linjer samtidigt; vem vet, vi kanske råkar ha ett material 
med just de egenskaperna på lut. Då kan arbetet gå 
betydligt snabbare.

De grundläggande egenskaper som all växtförädling 
utgår ifrån är hur sorterna går att odla. En hög avkast
ning är alltid grunden eftersom det är avgörande för vad 
det kostar att få fram en råvara. Andra egenskaper är hur 
grödan uppträder på fältet. Den ska kunna ta upp näring 
utan att lägga sig och bli svårtröskad och för rapsen är 
det viktigt att inte fröskidorna öppnar sig och släpper 
ifrån sig fröna innan den tröskas.

OLJAN VIKTIGAST
– Till det kommer sedan de egenskaper som är anled
ningen till varför vi odlar en gröda. För rapsen är det 
oljehalt, oljekvalitet och även fodervärdet i form av 
p roteinskörd. Det vi nu tittar mycket på är just att få 
fram nya oljekvaliteter och även få upp proteinskörden.

Tema Hälsosamt fett 
och specialgrödor

Raps för hälsa 
och funktion

– Genom växtförädling har vi fått fram en svensk vårraps som har 
en mer gynnsam sammansättning på oljan, säger Bo Gertsson och 
Elisabeth Gunnarsson, Lantmännen. Foto: Kristofer Vamling
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Elisabeth fick smak för växtförädling när hon som 
ung sommarjobbade på dåvarande Weibulls i Lands
krona. Det ledde till att hon utbildade sig till agronom 
med avsikten att arbeta med växtförädling. Länge 
a rbetade hon med förädling av råg men tog för tio år 
sedan det inte så självklara men ändå naturliga steget 
över till att ta fram nya vårrapssorter.

HYBRIDFÖRÄDLING
– Inom rågförädlingen arbetade vi länge med så kallad 
hybridförädling, en teknik som innebär att man i fram
tagningen av den slutliga sorten korsar två linjer och får 
en så kallad hybrid, säger Elisabeth.

Hybridförädlingen ger ofta grödan ökad tillväxt 
och höjd avkastning, en heterosiseffekt. Den är extra 
v ärdefull i vårraps eftersom den gör att plantorna 
etablerar sig och växer till snabbare, något som betyder 
mycket i de områden där vårrapsen odlas. Det innebär 
att den kan växa ifrån angrepp av skadegörare och även 
konkurrera bättre mot ogräs. Dessutom ger hybriderna 
högre avkastning.

UTBRETT ODLINGSOMRÅDE
– Vårrapsen odlas något förenklat i områden där det inte 
går att odla höstraps, exempelvis Ryssland, Kina och 
Kanada, säger Elisabeth. Det är länder och områden som 
i stort har liknande förhållanden som vi i Sverige, och 
där kan våra sorter passa.

När Elisabeth väljer sorter är det främst dem med hög 
oljeskörd i form av hög fröskörd med hög oljehalt. Där
efter tittar hon på proteinhalten som blir alltmer viktig.

– Historiskt har vi haft höga proteinhalter i vårt 
svenska material även om svenska lantbrukare inte får 
betalt för det. Det får de däremot i andra länder, och 
därför har det visat sig vara bra att hålla fast vid det.

NYA IDÉER
Den största användaren av svensk rapsolja är det svenska 
vegetabiliska oljeföretaget Aarhus Karlshamn (AAK), 
som till sin huvudsakliga användning är nöjd med 
s tandardkvaliteten.

Men det börjar komma fler idéer om hur oljan ska 
vara sammansatt, styrt av vad den ska användas till. Ett 
användningsområde är frityrolja och där vill man ha en 
lägre andel fleromättat fett för att kunna få en olja som 
inte oxideras lika lätt.

– Där representerar vi en höstrapssort med hög andel 
oljesyra som odlas på kontrakt åt AAK, som använder 
den till frityrolja.

HÄLSOOLJA
Rapsoljan brukar också beskrivas som särskilt hälso
sam genom sitt höga innehåll av linolensyra, som är en 
nödvändig byggsten i mer långkedjiga omega 3fettsyror. 
Samtidigt innehåller den vanliga rapsoljan dubbelt så 
mycket linolsyra, som är en omega 6fettsyra. Enligt 
vissa näringsexperter bör vi få i oss lika mycket omega 
3 som omega 6fettsyror. Därför började växtförädlarna 
se om det var möjligt att förändra förhållandet mellan 
linolsyra och linolensyra.

– Vi har nu en sort i prövning med det föreslagna 
namnet Skywalker och som har en olja med hög halt 
oljesyra och 10 procent av vardera linol och linolensyra, 
berättar Elisabeth. Den kommer sannolikt bara att odlas 
på en mindre areal, men är klart intressant för kunder 
som vill ha en vegetabilisk olja med hälsoprofil anpassad 
till specialkoster och exempelvis barnmat.

FRAMTIDEN REDAN HÄR
Bo Gertsson är gruppchef för Lantmännens växtför
ädling och han får frågan om vad vi kan vänta oss av 
svensk rapsolja om tio år.

– Det vi arbetar med idag är det som kommer att 
finnas tillgängligt om tio år, säger Bo. Det innebär att 
det inte hinner hända så mycket. Men de trender vi ser 
är hälsa, funktionalitet, ekologiskt, ökad hållbarhet och 
anpassning till större variationer i klimatet, framför allt 
torka, säger Bo. Den största utmaningen för oljeväxter 
har vi kanske inom ekologisk odling.

I ett mindre intensivt jordbruk med minskad 
användning av framförallt kemiska växtskyddsmedel tror 
Elisabeth dock att just hybridsorterna kan bli särskilt 
framgångsrika.

– Det är roligt att vårrapsen är så formbar som gröda 
och att vi kan få fram olika specialkvaliteter. Med en hög 
avkastning i botten och goda odlingsegenskaper kan vi 
möta önskemål från fler nischer och därmed också bereda 
plats för svensk råvara i fler produkter, avslutar Elisabeth. 

Raps för hälsa 
och funktion

Hybrider – grödor  
med en mamma 
och en pappa
Hybridförädling har länge använts i majs 
och är egentligen inte så konstigt som 
det låter.

Det innebär att två förädlingslinjer 
som sinsemellan inte är släkt drivs fram 
med renodling av vissa egenskaper, 
så kallade inavelslinjer. Den ena linjen 
k allas moderlinje och får en gen som 
gör att den inte kan bilda något pollen. 
Den korsas med den andra linjen som 
kallas faderslinjen och som har en gen 
som återställer pollenbildningen. Den nya sorten är det utsäde 
som bildas vid korsningen, hybriden.

Det är inte tillåtet att använda skörden av hybridgrödor som 
utsäde i nästa generation, men det finns också mycket goda bio-
logiska skäl att inte göra det. Nästa generation blir en blandning 
av plantor med olika egenskaper och skörden sjunker jämfört 
med ursprungshybriden.

Hybridförädlingen gör det möjligt att kombinera egenskaper i 
en slutlig korsning som också ger kombinationen en extra skjuts 
till grödan, ofta i form av snabbare tillväxt, så kallad heterosis. 
Heterosiseffekten innebär en kraftigare tillväxt och även högre 
skörd än i föräldralinjerna.
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Tema Hälsosamt fett 
och specialgrödor

H älsa är inte längre en trend, utan många 
gånger en grundförutsättning för nya 
produkter. När näringsexperterna 
r ekommenderar oss att byta ut livs

medel som innehåller mindre hälsosamma fetter mot 
andra med mer omättade fetter får det inte komplicera 
vardagen för mycket. I den bästa av världar ska vi enkelt 
kunna byta ut en mindre hälsosam produkt mot en 
bättre utan att egentligen behöva göra alltför mycket 
efterforskningar eller förändra våra vanor.

För att möta det behovet utvecklar företagen också 
ständigt nya produkter och byter ut gamla ingredienser 
mot nya.

KVOTFRÅGA
Kroppen behöver få i sig både omega 3 och omega 
6fettsyror – linolensyra och linolsyra. För stort intag av 
omega 6 begränsar upptaget av omega 3.

Många livmedelsoljor har en 
flerfaldigt större andel av linolensyra 
vilket håller nere kroppens upptag av 
linol syran. Vanlig rapsolja har däremot 
bara dubbelt så mycket linolensyra 
som linolsyra, och kan därför med 
gott samvete kallas hälsosam. För att 
ytterligare förbättra balansen i oljan och 
kroppens upptag av rätt fettsyror har 
växtförädlarna tagit fram en ny rapssort. 
Denna har ett förhållande ett till ett, det 
vill säga en lika hög halt av linol och 
linolensyra.

– Det finns stort intresse från både 

odlare och konsumenter att få fram nya produkter, 
säger Diana Bengtsson som är växtförädlingsassistent på 
Lantmännen i Svalöv och arbetar med att välja ut och 
provodla nya sorter och grödor.

SPECIALPRODUKT
– Visserligen utgör den här rapsoljan en specialprodukt, 
men det är väldigt intressant med ett livsmedel som kan 
ha goda hälsoegenskaper som gör att den kan fungera 
som en unik egen produkt, säger Jakob Lindblad, som 
sedan ett halvår arbetar med öppen innovation och 
specialprojekt på Lantmännen.

– För vår del handlar det om att visa att Lantmännen 
också är lyhörda för framtiden och kan anpassa oss till 
marknader och förstå vad de efterfrågar.

HÅLLBAR FRITYR
Vid sidan av ”hälsooljan” har förädlarna också fått fram 
en olja designad för fritering. De höga temperaturerna 
som oljan hettas upp till gör att den snabbt ”åldras”. Det 
innebär att fleromättade fettsyror oxideras och ger en 
härsken smak och lukt åt det som ska tillagas.

Eftersom en del av frityrfettet följer med produktern a 
bör det inte bestå av enbart mättat fett, vilket annars skulle 
vara en möjlig lösning. Därför efterfrågar marknaden en 
frityrolja med så hög andel enkelomättad oljesyra.

– Vi tror på de här produkterna, som erbjuder både 
en bättre hälsoprofil och hög funktionalitet, säger Jakob. 
Dessutom har vi kontroll över bokstavligen hela kedjan 
eftersom vi även står bakom sorterna. Nu försöker vi 
hitta vägar för dem att nå ut på marknaden, både till 
motiverade konsumenter och storhushåll. 

Ny rapsolja 
med hälsoprofil

Rapsolja har ett högt innehåll av enkel och fleromättade  
fettsyror och lyfts redan idag fram som en hälsosam olja. 
Men det finns ytterligare steg att ta och nu har växtförädlarna 
lyckats anpassa oljans innehåll av de nödvändiga fettsyrorna 
linol och linolensyra bättre till vårt behov.

Av Lennart Wikström

– En rapsolja med positiv 
hälsoprofil kan fungera som 
en egen produkt, säger Jakob 
Lindblad, Lantmännen.

Foto: Mostphotos.com
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Gamla kultursorter av spannmål 
har blivit i ropet igen efter att ha 
trängts undan av moderna hög
avkastande sorter. De gamla sor
terna är ofta mer tåliga och an
passade till ett mindre intensivt 
jordbruk. Dessutom tillskrivs de 
många unika egenskaper som 
Kerstin och Thomas Björklund 
på Warbro kvarn vill ta tillvara.

Av Lennart Wikström

P å väg till Linds gård i närheten av Sköldinge 
reser jag genom ett Södermanland med 
blandning av åker, skog och beten, en bra 
bit från det typiska slättlandskapet. Men 

här gror nysådda vetefält som lyser späda och gröna 
till sammans med betesvallar och nyplöjda åkrar i ljuset 
från den gyllene oktobersolen; ett bevis på en levande 
landsbygd och en perfekt inramning av verksamheten på 
Warbro kvarn.

TOG ÖVER FÖRÄLDRAGÅRD
Kerstin och Thomas är båda agronomer och träffades 
under studietiden i början av 1980talet. Med sig i baga
get hade Thomas sina föräldrars gård som de planerade 
att ta över. Men innan det var dags ville de arbeta några år 
efter studierna.

– Vi hade båda husdjursinriktning, berättar Kerstin. 
Jag studerade grisars beteende medan Thomas skrev en 
licentiatavhandling i genetik.

När de tog över gården fick de också ta över gårdens 
grisbesättning. Men med 30 hektar åker och en integrerad 
uppfödning med 30 suggor behövde intäkterna drygas ut 
med arbete utanför gården. Thomas arbetade som lärare 
på Stenkvista lantbruksskola och Kerstin som rådgivare på 
dåvarande slakteriföreningen Farmek.

KONTAKT MED DINKEL
Thomas mamma Gisela hade byggt upp en anläggning 

för rehabilitering på Warbro kvarn någon halvmil från 
gården, kompletterad med en konferensverksamhet. Med 
tyska rötter hade Gisela även kontakter med alternativ 
medicin och via henne fick Thomas och Kerstin höra talas 
om dinkelvete.

– Det var år 2000, säger Kerstin. Vi blev nyfikna och 
efter kontakter med Lars Dahlstedt, försöksledare på 
SLU på Gotland och som varit med att etablera odling 
av gamla kultursorter där, började vi fundera på om det 
kunde vara ett alternativ för oss. Vi behövde ha något 
som vi kunde förädla vidare eftersom vi har en så liten 
gård.

GAMMAL KVARN
Sagt och gjort, ett år senare såddes det första dinkelvetet 
på prov och med hjälp och stöd från familjens kontakter 
i Tyskland ökades odlingen 2002 och året efter drogs 
Warbro kvarns anläggning igång.

– Lagring och skalning gjorde vi här på gården och 
sedan kördes spannmålen till kvarnen för malning.

Verksamheten växte snabbt och 2005 lämnade de sista 
grisarna gården. För fem år sedan invigdes en kvarn på 
gården och det gamla svinstallet byggdes om och till med 
packeri, kontor och lager. Från en volym på 20 ton första 

Unikt arbete för unika 
spannmålssorter

Tema Hälsosamt fett 
och specialgrödor

– Vi vill koppla ihop kedjan med identitet 
och spårbarhet hela vägen, säger Kerstin 
och Thomas Björklund på Warbro kvarn.
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året förädlar företaget nu 500 ton, och av förklarliga skäl 
kan inte alla dessa längre odlas på gården.

ODLARE PÅ KONTRAKT
– Vi har bara provodling och förökning av utsäde här på 
gården, berättar Thomas. I början var det främst grannar 
som började intressera sig för att odla åt oss, men idag 
har vi ett femtontal odlare på flera håll i Mälarområdet 
och även en odlare så långt söderut som nere i Skåne. Det 
handlar om att hitta lantbrukare som har rätt inställning, 
men också om att sprida riskerna. Kultursorterna må vara 
mer tåliga än dagens förädlade sorter, men även de är 
utsatta för variationer i väder och vind.

Nästa steg på gården är det gårdsmälteri som invigdes 
under hösten, och som öppnar för utveckling av gamla 
maltkornsorter för de många nischbryggerier som växt 
fram och som idag i hög grad importerar malt.

FORTSATT EFTERFRÅGAN
Det har varit en snabb utveckling från den första prov
odlingen fram till dagens volymer.

– Det finns en växande efterfrågan på den här typen av 
produkter, och jag upplever inte att det finns något egent
ligt stopp, säger Thomas. Visserligen kostar våra produkter 
mer än vanligt mjöl, och det kommer att fortsätta vara en 
nisch, men fler och fler efterfrågar ett mjöl med mervärde.

En drivkraft har också varit Thomas och Kerstins eget 
intresse.

– Warbro kvarns välsignelse och min förbannelse, säger 
Thomas lite skämtsamt, och syftar på allt arbete med 
förädling, sortering och särhållning.

EGET URVAL
Det som började med dinkelvete har fortsatt med 

emmervete och nu senast enkornsvete, som är den mest 
primitiva formen av det odlade vetet. För att förstå lite 
hur de arbetar berättar Thomas om hur det gick till med 
enkornsvetet.

– Vi fick en hink med mycket varierande innehåll som 
vi sådde ut. Av det som kom upp valde vi ut ax från de 
bästa plantorna som vi sedan sådde och fortsatte så tills vi 
fick en gröda som såg bra ut. Nu är vi uppe i en odling på 
20 hektar.

– Det är många andra som försökt odla enkornsvete 
och fått problem, men vår odling går riktigt bra. Jag tror 
att det beror på att vi själva gjort urvalet och fått fram en 
anpassad gröda.

NYGAMMAL RÅG
Thomas berättar också om ett korsningsförsök i råg, där 
han försöker få fram ett nytt material genom att odla en 
modern rågsort tillsammans med en gammal kultursort 
från Litauen.

– I första generationen får vi fram en hybrid som 
vi förväntar oss ska vara ganska homogen, men i nästa 
 generation kommer vi att få se en stor variation som vi 
hoppas kunna göra urval i.

Inom ramen för avtalen med odlarna förser Thomas 
dem med utsäde, och sedan köper kvarnen spannmålen. 
Eftersom möjligheterna att lagra spannmålen på gården 
är begränsad lagrar flera av odlarna på sina egna gårdar 
och levererar sedan i takt med förbrukningen. En viktig 
del är det utbyte som sker i föreningen Allkorn, som 
startades just för att bevara och förädla äldre kultursorter 
av spannmål.

STENKVARN
I sortimentet ingår idag även naken havre och naket korn. 
Vissa volymer av moderna sorter av råg och vete säljs 
också, eftersom kunderna gärna vill ha så brett sortiment 
som möjligt.

– Vi mal med stenkvarn som ger en speciell karaktär 
åt mjölet, säger Kerstin. Även det siktade mjölet har en 
sammansättning som påminner om fullkorn.

Kunderna är både bagerier och restauranger, men 
även vanliga konsumenter som kan köpa Warbro kvarns 
produkter i specialprodukter och i vissa Icabutiker, där 
kunderna speciellt har efterfrågat dem. Dessutom säljs 
en mindre volym via gårdsbutiken och i samband med 
mässor.

DRIVER UTVECKLINGEN
– Vi vill koppla ihop kedjan med identitet och spårbarhet 
hela vägen. När vi väljer att gå vidare med någon sort vill 
vi att det ska vara något speciellt med den och då gärna 
på hälsosidan, säger Kerstin. Jag vågar säga att vi har 
drivit utvecklingen när det gäller mjöler av kultursorter 
och gamla grödor.

Thomas instämmer.
– Vi har varit först med mycket, och vi bjuder på 

mycket kunskap och rådgivning, både till våra odlare 
och kunder. Men det får vi mångfalt igen och det har 
vuxit fram en gemenskap som engagerar alla från forskare 
till stjärnkockar och stjärnbagare som fastnar för våra 
 produkter, avslutar han. 

Warbro kvarn
Verksamheten startades av Thomas och Kerstin Björklund 
med familj år 2003 i Warbro kvarn en dryg halvmil sydväst om 
Flen. Sedan starten har företaget vuxit med sin affärsidé med 
att odla och förädla olika typer av kulturspannmål som dinkel, 
naken havre, emmer- och enkornsvete. I sortimentet ingår 
även moderna sorter men med företagets egen produktions-
kedja. Alla produkter är ekologiska och KRAV-certifierade. 
 Produkterna säljs främst via specialbutiker och vissa Ica-
butiker och till bagerier och restauranger. Förra året omsatte 
företaget drygt 5 miljoner kr.
Under hösten invigdes ett gårdsmälteri med en kapacitet att 
mälta fem ton per omgång.
Företaget ägs idag förutom av familjen Björklund av cirka  
20 aktieägare.

År 2012 flyttade Warbro kvarn sin verksamhet från den anrika 
kvarnen från 1700-talet till den egna gården.
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Tema Hälsosamt fett 
och specialgrödor

Efterfrågan 
 driver utveckling 
av nya grödor

Vid sidan av de vanliga grödorna 
ökar intresset för äldre kultur
sorter av spannmål och för Sverige 
helt nya grödor som quinoa och 
nya typer av baljväxter. I ett pro
jekt med specialgrödor engageras 
hela Lantmännenkedjan från frö 
till försäljning.

Av Lennart Wikström

F ör att vi ska uppfattas som relevanta och 
följa med i förändrade konsumtionsmöns
ter måste vi förstå utvecklingspotentialen i 
lite udda spannmål och andra grödor, säger 

Jakob Lindblad, som sedan i våras arbetar med att driva 
specialprojekt inom Lantmännen. Vi måste kunna vara 
flexibla, och då inte bara mot handeln utan i minst lika 
hög grad mot skolor och andra kunder som är intresse
rade av alternativ.

Som exempel på vad det kan innebära nämner Jakob 
Lantmännens satsning på svenskodlade bönor. Det 
innebär i sig inte några jättevolymer, men kunde möta 
en efterfrågan på marknaden och även i hög grad bidra 

till att bygga upp kunskap och förmåga kring odling och 
hantering av vad som länge varit en nischråvara.

VETGIRIGA KONSUMENTER
– Dagens konsumenter är mer vetgiriga och mer intres
serade av att veta vad de äter och varför de ska välja 
vissa livsmedel, säger Jakob. Vi vill gärna se oss som ett 
kunskapsföretag som kan möta konsumenternas intresse 
och nyfikenhet.

Därför har Lantmännen börjat undersöka möjlig
heterna för specialgrödor i lite större skala. En del berör 
det som brukar kallas ancient grains eller kulturspann
mål som dinkel, specialkvaliteter av korn, men även 

Intresset för 
specialgrödor 
ökar snabbt och 
Lantmännen 
satsar nu på att 
ta fram ett sorti-
ment både för 
konsument och 
storkök.
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grödor som quinoa, amarant, linser, bovete, kikärter, soja 
och specialkvaliteter av raps ingår i projektet.

– Det som gör det här projektet extra intressant är att 
hela kedjan från växtförädlingen till Lantmännens livs
medelsverksamheter är med och att drivkraften i hög grad 
kommer från marknaden. Det vi utvecklar i projektet har 
en direkt koppling till vad affärsverksamheterna vill ha.

TESTAR GRÖDOR
En viktig uppgift för att knyta samman hela kedjan har 
Diana Bengtsson, som arbetar på Lantmännen i Svalöv. 
Diana är ansvarig för försöken med alla olika grödor och 
sorter som ingår i projektet.

– Jag har letat upp sorter och utsäde och håller nu på 
att testa vad som går att odla och vilka odlingsinsatser som 
krävs, berättar Diana. Mycket av detta har gjorts tidigare, 
och det finns fler än vi som är på banan, men det nya är att 
vi knyter ihop hela kedjan.

Jakob är i grunden jurist, men har arbetat med affärsut
veckling och det som brukar kallas öppen innovation. Det 
handlar om hur företag använder sig av både interna och 
externa idéer och vägar till marknaden i sina utvecklings
projekt. Han hoppas kunna bidra med just ett öppet arbets
sätt och att hitta nya sätt att driva innovationsprojekt.

– Jag tror att det är bra att det kommer in någon utifrån 
med annorlunda erfarenhet, säger Jakob. En sak vi hoppas 
kunna uppnå med det här projektet är att snabba på 
innovationsprocessen genom att samarbeta närmare – både 
internt och externt – och därigenom också stärka organisa
tionen som helhet.

STORLEKEN SPELAR ROLL
Liksom många av de mindre aktörerna tittar Lantmännen 
på olika typer av vete. Även om det är en fördel att ha hela 
kedjan i företaget kan det en nackdel att vara stor.

– Det blir lite mer komplicerat för oss som också hand
lar med utsäde, säger Diana. Där en mindre aktör inom 
regelverket kan dra fördel av lantbrukarens rätt att ta fram 
eget utsäde måste vi följa regelverket för certifiering även 
om det rör sig om fria sorter. Det tar i alla fall minst fem år 
med uppförökning av de äldre sorter av enkornsvete som vi 
har hämtat från genbanken.

Det är svårt att inte smittas av den entusiasm som både 
Diana och Jakob känner för de nya grödorna.

– Vi ser möjligheter med många nya produkter, och 
speciellt när det gäller de nygamla spannmålsslagen, där vi 
gärna vill vara med och spela, avslutar Jakob. 

Jakob Lindblad och 
Diana Bengtsson arbetar 
med Lantmännens 
specialgrödor från frö till 
färdig produkt.

Liten vete-längd
ENKORNSVETE
Det odlade enkornsvetet är en variant av den vilda 
arten som anpassats till odling. Till utseendet 
 påminner grödan om korn med tydligt parställda 
småax med bara en kärna i varje. Enkornsvetet 
började odlas ungefär samtidigt med emmervete 
för cirka 9 000 år sedan. Det är en tålig gröda 
som klarar att ge skörd på sämre jordar och som 
fortfarande odlas i ursprungsområdet i Turkiet, och i 
bergiga områden i Medelhavsområdet. Där används 
enkornsvetet till foder och till bulgur.
Glutenkvaliteten är lite annorlunda 
jämfört med andra veten och uppges 
ibland vara lättare att tålas av dem 
som är känsliga för vanligt vete. Det 
finns dock inget medicinskt stöd 
för att rekommendera enkornsvete i 
glutenfri kost.

EMMERVETE
Emmervete är ett urgammalt odlat vete som 
u ppstått genom naturlig korsning mellan vilt 
e nkornsvete och det närbesläktade gräset tandat 
bockvete. Emmervete påminner om ett vanligt 
vete med borst, men har ett glesare ax med mer 
p arställda småax. Ur emmervetet har durumve-
tet utvecklats. Till våra trakter kom emmervete 
t illsammans med enkorns vete samtidigt med de 
inflyttande jordbrukande folken för omkring  
6 000–7 000 år sedan.

DURUMVETE
Durumvete är en typ av vete 

som uppstått genom urval 
ur emmer vete. Durumvetet 
kännetecknas av hög halt 
protein med ett starkt 
 gluten, vilket resulterar i 
hårda kärnor som gett  
vetet dess namn. Den  

höga protein halten och 
 -kvaliteten gör durumvetet 

extra väl lämpat till pasta.

DINKEL (SPELTVETE)
Det vanliga vetet, Triticum aestivum, som uppstod 
genom korsning mellan emmervete och ett när-
besläktat bockvete, finns både med och utan skal. 
Den typen som har skalet kvar efter tröskning kallas 
dinkel eller speltvete.
Både när det gäller odling och sammansättning 
har dinkel stora likheter med vanligt vete, men är 
härdigare och mer anpassat till svagare jordar. 
Glutenkvaliteten är dock inte lika bra och inne hållet 
av mineraler och vissa vitaminer kan variera med 
odlingsplats och variant. I jämförelser med  
moderna vetesorter uppges lantsorter och dinkel 
ofta ha högre mineralhalter, något som kan förklaras 
med en utspädningseffekt i det mer stärkelserika 
vanliga vetet.



  Tidskriften Cerealier   Nr 3/4 • 2017       19

Avokadosallad  
med butternutsquash 
och quinoa

En avokadosallad med marockanska smaker och en dressing på 
fetaost och kallpressad rapsolja, laddad med nyttiga cerealier och 
hälsosamma fetter.
 
 

INGREDIENSER:
1 dl quinoa (kan bytas mot annan 
matspannmål, korn eller havre)
300 g butternut-squash, skalad  
och tärnad
2 msk kallpressad rapsolja 
1 msk ras el hanout-krydda
100 g fetaost, tärnad
1 tsk sumakkrydda
1 avokado, skalad och  
skuren i bitar

Addera färsk koriander, ruccolasallad, 
broccoli och granatäpple till servering.

SÅ HÄR LAGAR DU RECEPTET:
1. Koka quinoa (eller matspannmål) 

enligt anvisningar på paketet, skölj i 
kallt vatten och låt rinna av.

2. Värm ugnen till 200 °C.
3. Krydda butternut-squashen med 

1 msk rapsolja och ras el hanout, salt 
och peppar. Sprid ut på en ugnsplåt 

och rosta i ca 15–20 minuter eller 
tills den är mjuk. Låt svalna.

4. Mixa fetaost, 1 msk rapsolja och 
hälften av sumaken med en gaffel.

5. Lägg några ruccolablad på en tallrik 
och en sked quinoa ovanpå. Tillsätt 
avokado, squash, broccoli och fetaost 
och toppa med färsk koriander och 
granatäpple.

6. Servera med rapsolja och strö över 
resterande sumak.
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Trendanalys:
”Var tydlig från 

jord till bord”

Vi dränks av trend analyser och spaningar idag, 
vilket kanske säger en del om den osäkerhet 
vi upplever inför framtiden. Men hållbarhet 
och mod att förändra kan skapa hållbara mer
värden, och där sitter livsmedelsbranschen på 
starka kort.

etiska principer än att de tjänar pengar 
och skapar lönsamma arbeten. Företag en 
ska bidra till en bättre värld och inte 
bara ge avkastning på kapital”, sade hon 
i en intervju i Svenska Livsmedel 2003.

HÅLLBART ÄR LÖNSAMT
Några konjunkturcykler senare börjar 
hennes förutsägelser slå in och Boston 

Consulting Group rapporterade i slutet 
av oktober i år att företag som satsar 
på hållbarhet är mer lönsamma. Det 
är också ingången för Christina och 
hennes kollegor på trend och inno
vationsbyrån Sprillo när Tidskriften 
Cerealier pratar trender och hållbar 
utveckling med henne.

ÖKA FÖRÄNDRINGSTAKTEN
Det första steget i hållbarhetsarbetet är 
enligt Christina att inse att förändrings
takten måste öka. Hon drar en parallell 
med bilbranschen där förändringarna 
med minskad bränsleförbrukning, nya 
drivmedel och hybridteknik varit på 
gång under längre tid, men där tiden 
nu är mogen för tillverkare och infra
struktur att snabbt förflytta positio

C hristina Cheng är 
trend analytiker och har 
under längre tid spanat 
på utvecklingen inom 

livsmedel. Hon har länge pekat på 
förskjutningen från strikt ekonomisk 
syn på företagande till att bygga värden 
– och då inte bara ekonomiska.

”Det är viktigare att företag har höga 

Foto: Mostphotos.com
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nerna. En viktig faktor är också ändrad 
efterfrågan, som går hand i hand med 
den tekniska utvecklingen.

Agrotekniken behövs för att kunna 
anpassa produktionen mer lokalt, för
bättra växtföljder och bli drivande i den 
cirkulära bioekonomin.

Exempel på ny teknik är precisions
odling, hantering av stora mängder 
data och förarlösa maskiner. Inom 
industrin pågår insatser för att utnyttja 
sidoströmmar bättre och ersätta fossila 
bränslen.

VÄXLA UPP MERVÄRDEN
De förutsättningar som jordbruket ger 
och arbetet för ökad hållbarhet inom 
ramen för Agenda 2030 och de globala 
hållbarhetsmålen ger stora mervärden.

– Sedan måste livsmedelskedjan 
kunna växla upp sina mervärden med 
varumärken och produkter som mer 
kommer från jorden. Det är tyvärr lätt 
att i den skala som verksamheten bedrivs 
hamna i affärsmodeller som handlar mer 
om volym än att hitta det som har högst 
betalningsvilja från konsument.

Det blir inte lättare av att dagligvaru
handeln fått en rad egna problem.

– Restaurang och att äta ute har haft 
tvåsiffriga tillväxttal de senaste åren och 
det är tydligt att vi väljer upplevelse 
och bekvämlighet som handeln i dag 
inte kan erbjuda. Dessutom utmanas 
de traditionella butikerna av näthan
deln. Det gör att värdekedjorna ser helt 
annorlunda ut i framtiden och där måste 
maten från jord till bord hitta sin plats.

TIMGLASET
Den andra utmaningen kommer från 
lågprishandeln, som haft svårt att ta 
marknadsandelar i Sverige, men som 
nu börjat röra på sig. Christina talar 
om ”timglaset” i handeln.

– Det handlar om att vi väljer 
antingen lågpris eller mervärde. Även 
konsumenter med höga inkomster 
väljer att handla lågpris som blivit allt 
bättre, samtidigt som de kan handla 
direkt från producent eller i special
butiker. Mellansegmentet tappar och 
det drabbar många av de välkända och 
etablerade varumärkena.

Ett problem är enligt Christina att 
livsmedelssektorn av hävd satsat en 
relativt liten andel av sin omsättning 
på forskning och utveckling. Det är 
en anpassning till låga marginaler som 
samtidigt blivit ett slags moment 22; 
små marginaler ger inte utrymme för 
innovation, och då växer heller inte 
marginalerna.

– Vilka produkter som erbjuds och 
hur man väljer att kommunicera kring 
dem och företaget har också betydelse 
för vilka som väljer att arbeta i företa
get. Vem som gör vad betyder också allt 
mer. Ditt agerande skiner igenom och 
konsumenterna är idag duktiga på att 
genomskåda värdekedjan.

GÖR SKILLNAD
Men Christina är också lite skeptiskt 
till allt tal om att konsumenterna idag 
är så upplysta.

– Många gånger tror sig konsumen

terna veta mer än vad de i själva verket 
gör. Mycket av den information de får 
tillgång till är sådant de får från vänner 
och sitt nätverk. Konsumenterna har 
tagit till sig grundkunskaper i ungefär 
samma utsträckning som tidigare, men 
informationen kommer idag från ett 
annat håll.

– Vad det handlar om är att i grun
den kunna göra skillnad och kommu
nicera det. De små aktörerna har varit 
duktiga på att paketera sina erbjudan
den utan att behöva ta till så mycket 
resurser i marknadsföringen. De är 
tydliga för konsumenterna, avslutar 
Christina. 

Trendspillror
Christina Cheng lyfter särskilt fram 
några trender:

– Tarmhälsa tror jag mycket på. 
Det forskas mycket kring det och 
sambandet mellan tarmen och ditt 
mentala tillstånd. Tänk om man kunde 
få samma effekt av mat som av musik. 
Du äter din favoritmat och mår bra, på 
samma sätt som av din favoritmusik. 
Där kan livsmedelsföretagen växla upp 
möjligheterna med ny kunskap och 
teknologi inom ett område som direkt 
berör konsumenterna.

– Det mätbara är intressant, och 
här kommer individuell nutrition in 
som en del. Om tio år kommer vi att ha 
inopererade sensorer som ger direkt 
information om vad som behöver fyllas 
på. Vi kommer att fortsätta äta mat, 
men kunskapen om just det vi sätter 
i oss ökar och vad det är vi behöver 
komplettera med.

– Näringsinnehållet i olika livsmedel 
bli mer intressant i spåren av att många 
produkter tappat i näringsvärde. Det 
kommer att handla både om nygamla 
råvaror och odlingstekniker och att 
kombinera rätt produkter.

– Det stora intresset för proteiner 
var något många tog till för att de inte 
g illade snabba kolhydrater. Effekt-
hälsan tog över den naturliga hälsan, 
yogan har fått ge vika för gymmet. 
Men proteintrenden behöver också 
kompletteras med ett hållbarhetsper-
spektiv, och då tror jag att det kommer 
en backlash.

– Det handlar om att i  
grunden kunna göra skillnad  
och k ommunicera det , säger  
Christina Cheng, trendanalytiker 
och innovationskonsult.
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Nytt från Lantmännens Forskningsstiftelse

 Miljöteknikföretaget 
O rganoClicks projekt till
sammans med Lantmännen 
att förvandla havreskal till 
möbler och andra plast
baserade produkter har fått 
mycket uppmärksamhet. Det 
innovativa i projektet består 
i att med hjälp av Organo
Clicks gjutningsteknik för 
cellulosa omvandla havreskal 
som idag i hög utsträckning 
eldas till mer högvärdiga 
produkter. En billig men 
värdefull råvara möter unik 
teknik.

Vinnova stöttar projektet 
med tre miljoner kronor. 
Med i projektet är även inred
ningsföretaget Offecct. För 
Lantmännen erbjuder det här 
projektet ett utmärkt tillfälle 
att uppgradera en råvara som 
idag i princip bara har alter
nativvärde som bränsle.

– För att lyckas nå ett håll
bart samhälle och en cirkulär 
ekonomi behöver vi ersätta de 
fossila råvaror som används 
idag med biomaterial. Detta 
projekt ger oss en fantastisk 
möjlighet att ta vara på sido
produkter som skapas i våra 
tillverkningsprocesser och 
använda dem på ett effektivt 
och innovativt sätt, säger 
Mats Larsson, forsknings
direktör på Lantmännen.

– Lantmännen söker stän
digt nya användningsområ
den för spannmålskedjans 
restprodukter. Vi är mycket 
glada över att få möjlighet 
att samarbeta med Organo

Click, som har tekniken och 
kunskaperna kring utveck
ling av biobaserade mate
rial, säger Annelie Moldin, 
vetenskaplig projektledare 
på Lantmännen R&D.

Inredningsprodukterna 
ska vara funktionella och 
hållbara, men utan att pris
lappen blir för hög. En vanlig 
utmaning vid tillverkning 
av just biobaserade varor är 
att produkterna riskerar att 
bli kostsamma att framställa, 
men genom att utnyttja 
havreskal från jordbruket, 
som annars skulle förbrän
nas, hoppas man kunna 
skapa produkter som är både 
k limatvänliga, kostnadseffek
tiva och f unktionella.

Med kombinationen av 
en attraktiv design, goda 
hållbarhetsegenskaper och 
en rimlig kostnadsbild är 
visionen att projektet kan 
bana väg för ännu mera 
framgångsrika biobaserade 
produkter.

Projektet startade i juni 
och målet är att nå markna
den med produkterna inom 
3–4 år. Övriga medverkande 
är ÅF som fastighetsägare 
med ambition att tillhan
dahålla funktionella och 
hållbara arbetsmiljöer, 
arkitekterna Sandell & Sand
berg och Studio Stockholm 
Arkitektur, som arbetar med 
designen av produkterna. 
Bioekonomikonsulterna 
NiNa Innovation är projekt
ledare.

Havre som håller 
att sitta på

Foto: Hans Jonsson
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 Forskarna är överens om 
det hälsosamma i att äta mer 
fibrer och då gärna i form 
av fullkorn. I de nordiska 
näringsrekommendationerna 
är ett ökat intag av kostfiber 
en av de slutsatser som har 
starkast vetenskapligt stöd.

Men då gäller det att 
veta vad som menas med 
fullkorn och att vi åtmins
tone i Norden är någorlunda 
överens.

För cerealieprodukter på 
den svenska marknaden finns 
en branschöverenskommelse 
som säger att produkter får 
märkas som fullkornsproduk
ter om de innehåller minst 50 
procent fullkorn och ”med 
fullkorn” om de innehåller 
minst 25 procent. I Danmark 
finns en fullkornsmärkning 
som är mycket tydlig i sina 
kriterier. Mjöl, kärnor och ris 
ska vara 100 procent fullkorn, 
och 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 gröt
pulver måste andelen fullkorn 
vara minst 70 procent. För att 
få märkas måste produkterna 
också uppfylla kraven i Nyck
elhålsmärkningen avseende 
fett, socker, kostfiber och salt.

Nu börjar i alla fall fors
karna bli någorlunda överens 
och enligt det europeiska fors
karnätverket Healthgrain ska 
fullkorn ”bestå av den intakta 
malda, krossade eller flingade 
kärnan efter avlägsnande 
av oätliga delar, som agnar 
och skal. De grundläggande 
anatomiska beståndsdelarna – 
det stärkelsrika endospermet, 
grod och kli – finns i samma 
relativa proportioner som i 
den intakta kärnan.”

Små förluster mindre än 
två procent av kärnan eller tio 
procent av klidelen till följd 
av säkra och kvalitetsmässiga 
processmetoder är tillåtna.

De spannmål som ingår i 
definitionen är vete, ris, korn, 
majs, råg, havre, rågvete, hirs 
– även fonio –, durra (sorg
hum), teff, kanariefrö och 

pärlkorn (Jobs tårar), liksom 
pseudocerealierna amarant, 
bovete, quinoa och vildris.

För att inte olika natio
nella regelverk för märkning 
ska skapa skillnader mellan 
tillämpning i olika länder 
har Healthgrain också tagit 
fram en manual med frågor 
och svar hur definitionen ska 
användas i en rad specifika 
fall. Där ingår också exem
pel på hur olika teoretiska 
livsmedel med fullkorn ska 
kunna märkas i enlighet med 
den föreslagna definitionen.

I definitionen ingår 
inte kli, som alltså inte kan 
tillsättas som kompensation 
för delar av fullkornet som 

avlägsnats i processen. Enligt 
definitionen betraktas kli 
som en oraffinerad spann
målsbaserad ingrediens och 
kan alltså anges vid sidan av 
att produkten är märkt som 
fullkornsprodukt. En anled
ning till att Healthgrain vill 
att kli ska anges separat är 
att det fortfarande råder viss 
oenighet mellan forskarna 
om kliets hälsoegenskaper i 
förhållande till fullkornets.
(Källa: Ross, AB et al. Perspective: 

A Definition for Whole-Grain Food 

Products—Recommendations from 

the Healthgrain Forum. Adv Nutr 

2017;8:525–31; doi: https://doi.

org/10.3945/an.116.014001)

Nutritionsfakta drivs av SNF Swedish 
Nutrition Foundation.

Alternativa fakta är inget alternativ

Full definition 
av fullkorn

Foto: Roger Nellsjö
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 Vilken frityrolja är bäst för att bevara 
näringsinnehållet i de friterade livs
medlen och minska risken för bildning av 
a krylamid?

Det är kanske inte den fråga som var 
och en av oss ställer dagligen, men faktum 
är att den är högst relevant med tanke på 
den mängd friterade mat normalkonsu
menten sätter i sig. Vid fritering föredrar 
producenterna att använda en olja med stor 
andel enkelomättade fettsyror, främst olje
syra, och det är allmänt vedertaget att om 
oljan är färsk eller tidigare har varit värmd 
påverkas oljans kvalitet och därmed också 
de friterade produkternas.

Men detta är ett område som forskare 
tidigare inte studerat så noga, något som nu 
spanska och portugisiska forskare försökt 
råda bot på.

De studerade effekten av olika färsk 
olja från oliv, raps och jordnöt på smaken, 
näringsvärde och utseende på friterade 
potatisprodukter. De friterades i både färsk 
olja och olja som först hettats upp under 
åtta timmar med 30 minuters tillagnings
cykler och sedan lämnades att svalna i 16 
timmar för att därefter återigen användas.

För potatisens innehåll av vitamin C var 
det ingen skillnad, utan den minskade i 
proportion med tillagningstiden. Olivoljan 
hade en mer bevarande effekt på vitamin 
E, medan raps och jordnötsoljan i stället 

bättre bevarade övriga fenoliska ämnen.
Fritering i olivoljan fungerade som en 

berikning genom överföring av de fenoler 
som fanns i oljan, något som kunde ses 
även i den återanvända oljan.

Enligt artikelförfattarna var dock 
rapsoljan mer balanserad än de två övriga 
oljorna med intressanta nivåer av essentiella 
fettsyror och vitaminer, en överlägsenhet 
som oljan behöll genom hela studien.

I studien ingick även att se effekten på 
halten akrylamid, som varierade mellan 62 
och 125 mikrogram per 100 g produkt. 

Överlag fann forskarna ingen koppling till 
oljans ursprung, utan halterna ökade ju 
längre oljan användes. Det gällde i synner
het oliv och rapsolja. De högsta halterna 
återfanns dock i produkter som friterades i 
jordnötsolja som använts i 16 timmar.

I det sensoriska försöket konstatera
des ingen skillnad i smak mellan de olika 
oljorna, men att de friterade produkterna 
fick en mörkare färg och hårdare yta ju 
längre oljan använts.
(Källa: Food Chemistry doi: 10.1016/j.bior-

tech.2017.09.117)

Rapsolja visade bäst  
näringsprofil i frityrstudie

Glutenfria produkter mindre hälsosamma
I en studie konstaterade den neder
ländska konsumentorganisationen 
C onsumentenboord att glutenfria 
p rodukter ofta har högre innehåll av 
fett och socker och ett lägre innehåll av 
k ostfiber än motsvarande gluteninne

hållande produkter. Dessa resultat stöds 
även av den studie som det holländ
ska celiakiförbundet NCV genom
förde tillsammans med universitetet i 
W ageningen. 2015.

”Det finns inga tydliga bevis för att 

konsumenter som äter glutenfritt skulle 
äta mer ohälsosamt. Det beror på vad de 
äter vid sidan av de glutenfria produk
terna”, uppger en talesperson för brittiska 
Gluten Free Industry Association uppgav 
till NutraIngredients.com.

Foto: Mostphotos.com


