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En idétidskrift om cerealier –
ges ut av Lantmännens Forsknings
stiftelse och har som syfte att öka k un
skapen om cerealier med utgångspunkt 
från aktuell f orskning och näringsdebatt.
För att kunna söka tidningen på nätet 
använd namnet Tidskriften C.

Text och bild lagras elektroniskt och kan 
bli föremål för publicering på Internet. 
Externa medarbetare måste meddela 
eventuella förbehåll mot att få sin text 
lagrad och spridd elektroniskt.
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K an du bli smartare eller 
må bättre genom att äta 
rätt sorts mat?

Ja, det kan du!
Tarmen och hjärnan har en nära 

koppling och sänder kontinuerligt 
signaler till varandra, ungefär som i 
samspelet mellan en pianist med sitt 
instrument. Maten liksom vår tarm-
flora spelar inte bara en avgörande roll 
för vår matsmältning, utan också för 
vilka signaler som sänds till hjärnan. 
Läkare som har ansvar för patienter 
med svår leversjukdom har under lång 
tid känt till att enkel prebiotika som 
laktulos eller en specifik antibiotika kan 
väcka liv i en i det närmaste medvetslös 
patient.

Detta fascinerande samspel mellan 
tarmen och hjärnan betecknas generellt 
”the microbe-gut-brain-axis”, men 
denna benämning förklarar inte den 
kritiska roll som nutritionen spelar. Vi 
vet att den mat vi äter har en direkt 
samverkan med vår tarm och tarmens 

immunsystem. Men de beståndsdelar 
i maten som inte bryts ner i tunntar-
men, som exempelvis kostfiber, omsätts 
av mikro organismerna i tjocktarmen 
under  bildning av nedbrytnings-
produkter som exempelvis smörsyra. 
Denna  relativt enkla molekyl anses ha 
signifikant betydelse för vår hälsa och 
har förmåga att starta  signaler till andra 
organ som  exempelvis hjärnan.

En annan viktig signalsubstans 
som kan modifieras i tarmen är 
sero tonin. Detta ämne är djupt 
involverat i  regleringen av bland 
annat väl befinnande, ångest, minne, 
aptit och sömn. Moderna läkemedel 
mot  depression påverkar serotonin-
aktiviteten och ungefär 95 procent av 
all serotonin som finns i kroppen är 
lokaliserad till tarmen.

Det låter kanske som en saga att vi 
via maten skulle kunna påverka alla 
dessa funktioner, men det är faktiskt 
möjligt. Hur ska vi kunna ta vara på 
denna möjlighet?

Först och främst behöver vi få en 
bättre förståelse för hur tarmen och 
hjärnan kommunicerar, och hur vi kan 
förbättra det signalsystemet. Historien 
har lärt oss att djurstudier kan ge oss en 
fingervisning om hur det fungerar, men 
de kan också leda in oss in i återvänds-
gränder. Det finns ingenting som kan 
ersätta tarm-hjärnstudier utförda på 
människor.

Problemet är att olika individer 
 reagerar olika, både på vad de äter och 
andra livsstilsfaktorer. Därför behöver 
vi tillförlitliga markörer för indi-
viduella tarm-hjärnfunktioner som 
kan tas fram utan att framkalla risk 
eller obehag för försökspersonerna. 
Det skulle också stötta oss i vårt 
arbete att utröna hur nya livsmedels-
komponenter fungerar. En god nyhet 
är att sådana verktyg håller på att 
utvecklas, och att de första resultaten 
är lovande. Så följ med oss på denna 
fascinerande resa in i fram tiden och 
upplev en verklig magkänsla!

Hjärnans och 
 tarmens musik

Ny prenumeration – ange namn och adress

Adressändring – ange namn, gammal adress 
och ny adress  

Avsluta prenumeration – ange namn och adress

Jubileumsnummer av 
Tidskrift om Cerealier 
Lantmännens Forskningsstiftelse firar i år 30-årsjubileum och 
 Tidskrift om Cerealier, Tidskriften C,  har givits ut under 28 år av 
dessa. Detta är något vi vill uppmärksamma och ger därför ut denna 
specialupplaga på både svenska och engelska. Välj det som passar!

Prenumerera kostnadsfritt på Tidskriften Cerealier genom att e-posta 
namn och fullständig adress till tidskriftenc@lantmannen.com så får 
du nästa utgåva av tidningen i din brevlåda!
Det går också bra att fylla i talongen till höger. 
Det gäller även om du vill adressändra.

För övriga prenumerationsärenden, e-posta till tidskriftenc@lantmannen.com

Robert JM Brummer MD, FD, är professor i gastroenterologi och kemisk 
 nutrition, föreståndare för Nutrition GutBrain Interactions Research Centre 
samt dekan vid medicinska fakulteten och prorektor, Örebro Universitet.

Krönika:
Robert JM Brummer 
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Trendspaning

Trendspaning:
Vegetariskt, 
 värderingsdrivet 
och tarmflora
Den närmaste framtiden kommer att 
präglas av en fortsatt vegetarisk trend, 
mer traditionell mat, personlig nutri
tion och ett ökat intresse för det som 
händer i vår tarm. Så blir det i alla fall 
om vi samman fattar några av de trend
spaningar vi fördjupat oss i.

Av Lennart Wikström

A tt försöka sia 
om fram-
tiden är alltid 
förknippat med 

stora osäkerheter. Ändå är det 
så frestande – och underhål-
lande. Det är också något 
som följt oss genom historien. 
Att kunna förutse vad som 
ska hända och planera framåt 
har alltså varit en värdefull 
mänsklig egenskap. Det har 

varit lättare med naturen 
än med de mer mänskliga 
kulturella uttrycken, och när 
det gäller mänskliga före-
havanden har vi i vår strävan 
att se mönster också försökt 
hitta mening och samman-
hang i det slumpmässiga.

Väl medvetna om att 
vi egentligen inte kan veta 
vad som ska ske förrän det 
verkligen sker ligger det ändå 

Att försöka se in I framtiden är alltid 
förknippat med stor osäkerhet, men 
som med väderprognoser kan våra 
spaningar bli säkrare om de  grundas 
på sammanställning av flera.
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en mening i att försöka blicka 
framåt. Vi försöker oss på 
att skåda i kristallkulan och 
göra en spaning och för att 
inte vara helt fel ute grundar 
vi den på andra spaningar 
gjorda av vad som skulle 
kunna betecknas som vanligt-
vis välunderrättade källor.

TRENDHIERARKIER
Först och främst måste vi 
förstå att trender finns i 
hierarkier, allt från kortvariga 
mikrotrender som säsongens 
färg eller ett sätt att bära 
baseballkepsen på en skola 
till mer varaktiga gigatrender 
som är överordnade och i 
någon form påverkar alla 
andra trender.

När en trend existerat 
tillräckligt länge är den 
inte längre en trend, utan 
blir i stället en underlig-
gande drivkraft som i sig tar 
sig uttryck i olika trender. 
Kopplingen mellan mat och 
hälsa är exempel på något 
som från början var en 
trend, och nu i stället är en 
förutsättning. Hållbarhet är 
också ett  exempel på en sådan 
förskjutning.

Var och i vilken social 
grupp trender dyker upp är 
också av betydelse. Det som 
börjar som en mikrotrend 
hos en grupp opinionsbildare 
eller trendsättare kan sprida 
sig, bli en trend ibland flera, 
förstärkas och omformas till 
en super- eller megatrend. 
Det är inte så vanligt för 
modetrender grundade på 
attityder, men däremot mer 
vanligt för trender som är 
grundade i värderingar.

MILLENNIALS IGEN
Vad är det då vi kan se bland 
några av de trendspanare som 
vi spanat in?

En grupp som följs väldigt 
nära av marknadsförare är de 
som kallas millennials. Det är 
en inte helt homogen grupp 
men de röner stort intresse, 
inte minst i USA. De kallas 
också generation Z och är – 
lite förenklat – 40-talisternas 
barnbarn.

Millennials känne-
tecknas av att vara den första 
generationen som är födda 
in i den digitala eran. De har 
också en stark samhällskänsla 
som tar sig andra uttryck 
än tradi tionell politik. De 
är aktivister som arbetar i 
sociala nätverk. Yrkesmässigt 
är de mindre karriärinriktade 
än föregående generationer, 
men anses vara krävande 
och ombytliga och inte helt 
lätta att hantera av företagens 
personalansvariga – om de 
inte tillhör samma generation 
förstås.

När prognosmakarna 
försöker se hur millennials 
kommer att påverka den 
framtida utvecklingen när 
de blir medelålders ökar osä-
kerheten, eftersom många av 
de egenskaper som tillskrivs 
generation Z är ålders-
bundna, och det inte är säkert 
att de följer med upp i åren.

EKOVEGO
En stark överordnad trend 
är klimatförändringarna och 
att söka efter en mer hållbar 
livsstil, vilket i sin tur ställer 
ökade krav från konsumen-
terna på livsmedelsföretagen 
när det kommer till lång-
siktigt ansvar, hållbarhet 
och transparens. Den tar 
sig uttryck i intresset för 
att minska svinn och hitta 
nya proteinkällor, både i 
form av odlade insekter och 
vegetariska alternativ som 
baljväxter.

För livsmedel är några av 
de trender som kopplas till 
millennials den starka eko-
logiska och vegetariska tren-
den och flera av de  trender 
som ligger till grund för det 
så kallade proteinskiftet. 
Andra uttryck som lyfts fram 
av det brittiska marknads-
undersökningsföretaget 
Mintel är minskat svinn och 
intresset för växtbaserade 
livsmedel.

Även Ridderheims-
rapporten 2016 tar upp 
mataktivism och nya prote-
inkällor. Viljan att prova nytt 
står i kontrast med en annan 

mattrend som också lyfts av 
både Mintel och Ridderheim, 
nämligen igenkänning och 
en strävan att gå mer och mer 
mot matvanor med beto-
ning på vanor och koppling 
till kontroll. Enligt Ridder-
heimsrapporten är kontroll 
och goda matvanor kopplade 
till mat och hälsa och ett 
behov av att rusta och bygga 
sin kropp för att klara livets 
påfrestningar. Man äter för 
att prestera.

TRYGGHET
I Mintels rapport är detta 
med det välbekanta kopplat 
till ett behov av trygghet, att 
äta mat och ha produkter 
på bordet som man känner 
igen. Detta ger enligt dem 
producenterna en möjlighet 
att se tillbaka för inspira-
tion, i synner het när det 
gäller traditionella recept och 
 traditionella råvaror, exempel-
vis gamla spannmålssorter.
Trenden som driver mot 

matens äkthet består kopplad 
till både trygghet och ett 
ökat fokus på ansvar och 
hållbarhet. Äkthet handlar 
i detta fall om att förstå 
varifrån produkten kommer 
och går bortom certifikat – 
konsumenten vill veta att 
produkten är lokal, hållbar 
och producerad under goda 
arbetsförhållanden. Det 
handlar även om ett tillbaka-
blickande på naturliga 
 ingredienser och mindre 
artificiella tillsatser.

Samstämmigheten är 
också stor när det gäller 
vegetariskt som trend. Ingela 
Stenson, United Minds och 
den som står bakom Häl-
singestintans omprofilering 
och satsning på etiskt kött 
lyfter också den vegetariska 
vågen. Den behöver enligt 
Ingela inte betyda att man 
blir vegetarian eller vegan. 
Istället handlar det om att av 
antingen etiska eller eko-
logiska skäl välja bort kött en 

Millennials – generation Z eller 40-talisternas barnbarn – är 
en inte helt enhetlig grupp yngre människor som för väntas 
fortsätta sätta prägel på konsument trender och värderingar.
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eller ett par dagar i veckan, 
och istället söka köttfria 
alternativ, vilket även kan 
inkludera alternativa protein-
källor, eller att enbart välja att 
äta svenskt kött.

KYCKLING POPULÄRAST
Den livsmedelsspecialiserade 
byrån Food&Friends som 
följer en konsumentpanel har 
också noterat att vi äter mer 
vegetariskt och att kyckling 
ersatt spaghetti och köttfärs-
sås som populäraste vardags-
maten. Kycklingen håller 
även ställningarna under 
helgerna. Vegetariskt har 
också tagit över efter pulled 
pork som mest trendiga mat 
och har också tagit sig in på 
listan över den populäraste 
vardagsmaten.

Det råder också stor 
enighet om att mat och 
hälsa består. Ingela Stenson 
talar om hälsa 360, att det 
går igenom överallt. Mintel 
menar också att hälsa inte 
längre är något som vi vill 
välja till utan det ska vara 
tillgängligt för alla. Detta 
stämmer också väl med 
trenden att allt fler företag 
lägger in hälsa och hållbara 
konsumenter som en del av 
företagets strategier.

PERSONLIG MAT
Den personliga maten, att 
kunna anpassa maten till 
dina egna förutsättningar och 
behov lyfts också av flera som 
en kommande trend. Detta 
har sin grund i en mer nyan-
serad kunskap om samspelet 
mellan mat och gener, och 
att vi med olika genetiska 
förutsättningar också har 
olika behov och tolerans för 
osunda matmönster.

Den här anpassningen 
gäller inte minst den stora 
variationen i vårt största 
organ, tarmens mikroflora 
eller mikrobiotan. Forskarna 
talar om kopplingen mellan 
tarmen och hjärnan – gut-
bran axis – och att det finns 
tydliga kopplingar mellan hur 
vår tarmflora mår och hur vi 
mår psykiskt.

PÅVERKA TARMFLORAN
Företag som arbetar med pro-
biotika, det vill säga nyttiga 
bakterier, ser nya möjligheter 
och det finns belägg för att 
det går att minska psykisk 
ohälsa genom att förändra 
tarmflorans sammansättning. 
Detsamma gäller prebiotika, 
det vill säga fibrer som bryts 
ner i tjocktarmen och som 
fungerar som näring åt just 

Att läsa:
Ingela Stenson, föredrag på Arena Grön  tillväxt  
25 oktober 2016. http://arenagrontillvaxt.se/ 
2016/10/26/trender-och-framtid-2510/

Sju trender ur Ridderheimsrapporten 2016 

Food&Friends Matrapport 2016 

Mintel: The key food and beverage trends for 2017.  
www.bakeryandsnacks.com

Food & Nutrition Futures:  ”We need to be 
 comfortable with the uncomfortable”. Referat från 
Health&Nutrition Week 2016.  
www.nutraingredients.com

Keep Calm. Probio’Sitive. Special edition 
White Paper Lallemand Health Solutions

”Goda bakterier kommer att bli framtidens  medicin” 
DN.se, 20161103

”In five years this will be routine”: Map My gut   
startup offers personalised microbiome advice  
www.nutraingredients.com

de nyttiga bakterierna. Vi 
har skrivit om detta vid flera 
tillfällen i Cerealier, senast i 
förra numret i artikeln om 
skräddarsydda kostfibrer.

Intresset för minskad 
antibiotikaanvändning och 
behovet av att hitta ersättning 
för de antibiotiska substan-
ser som inte längre biter på 
multiresistenta bakterier har 
också ökat intresset för tarm-
florans sammansättning.

KARTLAGD TARM
– Goda bakterier blir framti-
dens medicin, sade professor 
Martin Blaser, forskare från 
New York University i en 
intervju i Dagens Nyheter i 
början av november.

Den brittiska forskaren 
Tim Spector vid Kings Col-
lege i London har till och med 
startat ett företag som ska 
ge personlig rådgivning om 
tarmfloran – Map my gut.

– Personligt anpassad 
probiotika och inte en bakte-
riestam som passar alla är den 
enda lämpliga vägen framåt 
för forskning och innovation 
kring tarmhälsa, menar Tim 
Spector i en intervju i nyhets-
brevet NutraIngredients. Om 

fem år kommer individuellt 
anpassade råd om tarmhälsa 
att vara rutin i hälsovården.

TARMFLORAN  
DET NYA SVARTA
I vår metaspaning kan vi 
alltså konstatera att den stora 
gruppen millennials kommer 
att få stor betydelse för 
utvecklingen inom livsmedel. 
De är kräsna, värdestyrda och 
svåra att nå via traditionella 
medier. De driver vegetariskt, 
hållbart och klimatsmart. 
Vart de tar vägen när de blir 
äldre är oraklen inte säkra på, 
men mycket talar för att hälsa 
och hållbarhet inte längre 
bara är trender utan följer 
med den här generationen 
upp i åldrarna.

Möjligheter att kartlägga 
inte bara en människas hela 
genuppsättning utan även 
tarmfloran gör det möjligt att 
öka förståelsen för samspelet 
mellan mikrofloran i tarmen 
och vår psykiska och fysiska 
hälsa. Inte minst tarmflorans 
betydelse för vårt immunför-
svar, antibiotikaresistens och 
utveckling av allergier gör att 
vi vågar utnämna tarmfloran 
till det nya svarta. 

Spannmålsfibrer 
är värdefulla 
 komponenter för 
att gynna tarmens 
“goda” bakterier 
och må bättre bade 
fysiskt och psykiskt.
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Kostfibrernas
och rågens lov

Att kostfiber är nyttigt är något som varit 
känt länge, men det är först nu som forskarna 
är förklaringarna till varför på spåren. En 
 viktig  faktor som undersöks speciellt är den så 
 kallade rågeffekten.

Av Lennart Wikström

K ostfibrers goda effekter 
har länge varit en intuitiv 
kunskap och vi har sedan 
urminnes tider på något 

sätt förstått att livsmedel av fullkorn 
rikt på grova komponenter är bra för 
hälsan, berättade Per Åman på den stora 
 nordiska nutritionskonferensen som 
hölls i Göteborg tidigare i år.

Men det är först på senare år som det 
blivit mer vetenskap och grundläggande 
kunskap kring kostfibrernas struktur och 
effekter. De första försöken att definiera 
kostfiber gjordes av den australiensiska 
nutritionsforskaren Eben Hipsley 1953, 

som använde termen kostfiber (på 
engelska dietary fiber) som en kortfattad 
fackterm för de osmältbara bestånds-
delarna i växternas cellväggar.

FORSKNING SEDAN 1960-TALET
Forskning i mer modern mening kring 
kostfiber inleddes i slutet av 1960-talet 
med utvecklingen av olika analys-
metoder och försök att beskriva fibrerna 
i förhållande till deras ursprung och hur 
de omsattes i matsmältningen.

– Forskning genomförd på   1960- och 
70-talet visade att ett högt intag av kost-
fiber var kopplat till lägre förekomst av 

det som brukar kallas välfärds sjukdomar 
som förknippas med  västerländsk kost, 
sade Per. Men fortfarande gjorde bristen 
på en tydlig definition det svårt att 
genomföra och sammanställa forskning 
kring kostfiber och hälsa.

När Per började som doktorand på 
Sveriges Lantbruksuniversitet i början 
av 1970-talet fick han inleda med att 
beskriva kostfibrernas struktur. Till-
sammans med sin dåvarande handledare 
professor Olof Theander tog Per fram en 
analysmetod för kostfiber som kom att 
kallas Uppsalametoden.

SKILLNAD MELLAN FIBRER
– Skillnaden mellan olika kostfiber är 
stor beroende på råvaran, förklarade Per. 
Exempelvis är frukt och grönt rika på 
pektin, medan spannmål innehåller mer 
arabinoxylaner. Den stora variationen 
och det faktum att de har olika effekt 
har gjort att EUs livsmedels säkerhets-
myndighet inte ansett att enbart kostfiber 
är en tillräcklig definition för att kunna 

Exakt vad det är i rågen som ger den 
så kallade råg effekten med sänkt 
insulinsvar i förhållande till intaget 
av smältbara kolhydrater 
hoppas forskarna finna ett 
svar på.
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göra påståenden kopplade till hälso-
effekter.

När det gäller effekten på tarmens 
funktion har spannmålskli från bland 
annat vete visat sig ha effekt kopplad till 
dos. En annan kostfiber där kopplingen 
till hälsoeffekter går att göra är betaglu-
kaner och kolesterol.

– Men rent generellt kan vi se att 
kostfiber är kopplade till en hälsosam 
livsstil med god viktkontroll, lägre 
kolesterolhalt i blodet, bättre reglering 
av blodsocker, bättre mag-tarmfunktion 
och gynnsammare mikroflora i tarmen. 
Det finns också en tydlig koppling 
mellan kostfiber från spannmål och 
minskad risk för tjock- och ändtarms-
cancer.

RÅGEN FAVORIT
Pers favoritlivsmedel är råg.

– Rågen innehåller närmare 20 
procent fibrer och lämpar sig väl för 
olika användningsområden. Speciellt 
intressant är samverkan mellan råg och 
surdeg, där surdegen förbrukar fruktaner 
och bryter ner en del av arabinoxyla-
nerna och gör dem mer tillgängliga och 
med mer specifika effekter på bland 
annat mikrofloran. Bäst är gröt gjord på 
råg, avslutade Per.

Rikard Landberg är en av Pers 
tidigare doktorander. Efter att ha fått sin 
forskarutbildning och etablerat sig som 
cerealieforskare på SLU i Uppsala börjar 
han nu i höst som professor i livsmedels-
vetenskap på Chalmers i Göteborg.

Ett av Rikards specialområden har 
varit forskning kring råg, mättnad och att 
identifiera markörer på intag av kostfiber. 
Mot bakgrund av en allt större andel av 
befolkningen som beskrivs som feta eller 
överviktiga och kopplingen till välfärds-
sjukdomar som typ 2-diabetes och hjärt- 

och kärlsjukdom finns det anledning att 
fokusera på viktkontroll och att bromsa 
ökningen av andelen överviktiga.

MAGER KUNSKAP OM 
 VIKTKONTROLL
– För att en viktskontrollerad effekt 
ska vara godkänd enligt den europeiska 
livsmedelssäkerhetsmyndigheten måste 
behandlingen vara minst 12 veckor 
och med bibehållen vikt i minst sex 
månader, förklarade Rikard när han 
presenterade den senaste forskningen 
kring kostfiber och viktkontroll vid den 
senaste nordiska cerealistkonferensen.

Studier av stora befolknings grupper 
visar att fullkornsrika livsmedel och 
spannmålsfiber minskar viktuppgång 
och kroppsfett med cirka 0,5 kg över 
lång tid.

– I kliniska studier har det däremot 
inte gått att se några tydliga effekter 
på minskad vikt. Här finns ett hål i 
kunskapsmuren.

RÅG OCH FYSISK AKTIVITET
Men Rikard menar att även om viktned-
gången endast är begränsad kan den ändå 
vara gynnsam för personer med övervikt.

– I en studie där försökspersonerna 

fick i sig 20 procent mer energi än 
de gjorde av med visade det sig att de 
som hade ett stort intag av rågfullkorn 
ändå gick de ned i vikt. Vår förklaring 
till detta är den så kallade rågeffekten, 
att intag av råg i sig ger lägre insulin-
insöndring och därmed också minskad 
glukosinlagring.

I ett projekt undersöktes effekten av 
råg som en del av en hälsosam livsstil. 
Försökspersonerna fick 180 g fullkorns-
råg per dag, tränade i tre 45-minuters 
pass i veckan och fick gå minst 10 000 
steg om dagen.

– Även om det inte gav resultat i 
viktnedgång gav det signifikant minskat 
midjeomfång, högre förbränning och 
högre fysisk förmåga för dem som 
 kombinerade ett högt intag av fullkorns-
råg med fysisk aktivitet.

NY STUDIE SKA GE SVAR
Det är naturligtvis otillfredsställande 
att inte kunna bekräfta de effekter som 
setts i djurstudier. Rikard berättar om en 
studie där möss fick antingen råg eller 
vete med samma energiintag. Efter 15 
veckor visades signifikanta skillnader 
i kroppsvikt och kroppsfett till råg-
kostens fördel, och hypotesen är att det 
är  kopplat till rågeffekten på insulin-
insöndring.

I försök med rågbröd med tomat-
pulpa har råg som ingrediens visat sig 
öka utsöndringen av fett via avföring.

– Det finns studier som visar att råg 
också påverkar sammansättningen hos 
tarmens mikroflora, även om det återstår 
att entydigt se hur. Tillsammans med 
de studier som visar att rågprodukter 
mättar bättre än siktade veteprodukter 
finns det ändå mycket som talar för att 
en kost rik på rågfullkorn har effekt även 
på vikt. Om det verkligen är så ska vi 
försöka reda ut i den nya Rye Weight-
studien, som vi hoppas ska ge delar 
av den kunskap som saknas, avslutade 
Rikard. 

På jakt efter rågeffekten
Rågeffekten beskrivs som en minskad bildning av insulin i förhållande till 
den mängd smältbara kolhydrater som vi får i oss via råg jämfört med andra 
spannmåls slag, främst vete. Enligt den teoretiska modellen ska en lägre 
 insulinnivå leda till minskad inlagring av glukos i cellerna och därmed minskad 
viktsuppgång.

Exakt vad i rågen denna effekt är kopplad till kan forskarna inte förklara. En teori 
har varit att råg ger lägre glukosnivå och därmed också minskad bildning av 
insulin. Rågen innehåller också en mängd bioaktiva ämnen som antas ha viss 
koppling till fullkornets hälsoeffekter.

Forskare har kunnat koppla faktiskt intag av fullkornsråg till halten av en rad av 
rågens bioaktiva ämnen och deras omsättningsprodukter i urin. De sambanden 
kan nu användas för att hitta och förklara rågens goda effekter.

– Rent generellt kan vi se att kostfiber är 
kopplade till en hälsosam livsstil, säger 
Per Åman, professor emeritus.

– Råg påverkar sammansättningen hos 
tarmens mikroflora ocb rågprodukter mättar 
bättre än motsvarande produkter med siktat 
vetemjöl, och mycket talar för att en kost rik 
på rågfullkorn har effekt även på vikt, säger 
professor Rikard Landberg, Chalmers.
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Lupin och 
svamp protein 
klimat smart & gott
Vinnovas tävling där 14 deltagare utvecklat 
 olika ätbara livsmedel baserade på klimat smarta 
proteiner är nu avgjord. Vid ett smakprovnings
event i Grythyttan korades fem vinnare.

Av Tobias Rosengren

I tidigare nummer har vi  berättat 
om Vinnovas satsning på 
klimatsmart protein öppen för 
företag, ekonomiska föreningar, 

institut samt universitet och högskolor 
som utlystes i februari i år. Syftet har 
varit att få deltagande lag att ta fram 
klimatsmarta proteinlivsmedel som kan 
bidra till att utveckla innovativ, hälso-
sam och aptitlig mat för framtiden.

I ett första steg tilldelades 14 projekt 
finansiering upp till 500 000 kronor 
för att ta fram ätbara prototyper. Det 
har resulterat i produkter som inne-
håller allt från alger och musselmjöl till 
svamp, maskmjöl och rest produkter 
från jordbruket.

Den 16 november var det dags för 
de olika projekten att presentera sina 
 koncept vid ett smakprovningsevent 
på Måltidens Hus i Grythyttan. I 
juryn ingick den kände kocken och 
krögaren Tareq Taylor, Lina Gebäck, 
grundare av Linas Matkasse, Vinnovas 
generaldirektör Charlotte Brogren samt 
Mia Spendrup, VD för Loka Brunn, 
 Grythyttans Gästgivaregård och Mål-
tidens Hus.

LUPIN BÄST I TEST
Juryn utgick i sin bedömning från 
smak, utseende och konsistens samt 
hantering vid tillagning, enkel-
het och vilken potential de olika 
 protein livsmedlen har för en större 
målgrupp. Lantmännens team 
 serverade vegansk plockmat med 
svampprotein som bas i form av mini-
burgare och friterade bollar. Bidraget 
som i första hand föll juryn i smaken 
var emellertid en lupinkräm med 
kejsarhatt. Den serverades som en 
dressing på en liten miniburgarmeny 
tillsammans med två klickar kräm, 
en naturell och en med kejsarhatt. 
På  tallriken fanns även en sked med 
krämig kolafärgad glass samt en 
hallon-smoothie. Allt i rätten var gjord 
på samma lupinbas.

På tredjeplats kom Hakuna Färs 
tillverkad av mjölmask och på delad 
fjärdeplats kom MusselUp proteinbar 
samt proteinpralin gjord på mjölmask. 
De fem bästa projekten får nu möjlig-
het att söka ett innovationsstöd från 
Vinnova för att vidare utveckla sin idé 
mot en färdig produkt. 

Topp fem 
 klimatsmarta
1:a pris: 
Lupin för innovation av klimat-
smart och smakrik mat, Nordvara 
Nordisk Råvara AB, OpenEye AB

En livsmedelsbas av svenskodlad 
lupin – varifrån det går att producera 
en stor mängd växt baserade livsmedel 
som dryck, färs, korv, pålägg, pasta, 
bröd och glass.

2:a pris: 
Klimatsmart svampprotein 
från det svenska jordbruket, 
 Lant männen Agroetanol AB

Ett svampprotein förädlat till ett eller 
flera livsmedel för att kunna erbjuda 
livsmedels industrin ett närodlat, hälso
samt, smakrikt svampprotein med hög 
klimatprestanda.

3:e pris: 
Hakuna Färs – baserad på klimat-
smarta insekter, Hakuna Mat AB

En nyttig, formbar och miljöanpassad 
färs baserad på mjölmask. Målet är att 
produkten både ska vara tilltalande 
och konkurrenskraftig med kött.

Delat 4:e pris: 
Utveckling av välsmakande 
sportnutritionsprodukt baserad 
på lyserade svenska blåmusslor, 
Eicorn AB

En sportnutritions produkt base
rad på smak och lukt karaktärisera 
mussel råvara, som utgör grunden i en 
 ekologisk, när producerad och klimats
mart proteinbar eller drickbar produkt.

Delat 4:e pris: 
Mjölmaskprotein – en ny 
livsmedels råvara, Tebrito AB

Ett proteinpulver från mjölmask. 
 Baserad på denna proteinråvara ska 
de sedan ta fram nya livsmedels
prototyper.

Lantmännens team kom tvåa i Vinnovas 
proteintävling. Foto: Ola Jacobsen

Lantmännens 
 prototyprätt baserad 
på klimatsmart 
svampprotein.  
Foto: Ola Jacobsen
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Lantmännens Forskningsstiftelse firar 30 år i år 
och Tidskriften Cerealier – eller C – En idétidskrift 
om cerealier, som den hette från början, har funnits 
med under nästan hela den tiden.

Av Lennart Wikström

fantastiska läkemedel. Detta var precis i 
början av det som kom att bli functional 
foods-eran, och där just olika livsmed-
els specifika påverkan på vår hälsa var 
i centrum. Vid horisonten hägrade 
möjligheten att göra produktspecifika 
hälsopåståenden, något som industrin 
hoppades skulle göra det möjligt att 
hitta nya marknader.

Här passade förstås havren in, vars 
innehåll av kostfiber i form av betaglu-
kaner några år tidigare kunnat kopplas 
till sänkning av kolesterolhalten i blodet. 
Diskussionen om vad som skulle få sägas 
och inte var intensiv, och Livsmedels-
verket hade fått en central roll när 

det gällde att kommunicera kost och 
hälsa. Ungefär samtidigt som det första 
numret av C kom ut lanserades också 
Nyckelhålet.

UNDERGÖRANDE SKOLMAT
Ett typiskt svenskt ämne som också kom 
upp under de första åren var skolma-
ten och maten på våra institutioner 
för äldre. Stor förhoppning ställdes till 
skolfrukostar:

”Jag tror att man kunde bidra till att 
utslagning, mobbning, vandalisering, 
kriminalitet och drogbruk minskade om 
barnen fick i sig en fullvärdig frukost”, 
sade Tommy Jacobsson förhopp-
ningsfullt vid dåvarande Lantbrukets 
Utredningsinstitut, som tillsammans 
med Mejerierna dragit igång ett skolfru-
kostprojekt.

FIBRER FÖREBYGGER C-ORDET
– Fibrer kan hämma tillväxt av cancer, 
konstaterade den finske professorn och 
läkaren Herman Adlercreutz i nummer 

Tidskriften C genom åren

D et första numret kom 
ut i början av 1989 och 
i sin första krönika tog 
dåvarande sekreteraren 

i Stiftelsen Cerealia FoU Carl-Erik 
Albertsson upp fördelarna med ändrade 
kostvanor till en mer spannmålsbaserad 
kost. Han lyfte också nackdelar med den 
tidens spannmålsodling med överskott 
som kostade både odlare och staten 
pengar att lyfta ut på världsmarknaden 
och spannmålsodlingens miljöpåverkan.

HAVRE MED FRÅN BÖRJAN
I den allra första utgåvan fanns också 
ett helt avsnitt om havre, naturens 

Mat och hälsa 
  en röd tråd
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1 1991. Tarmbakterierna har visat sig 
delta i produktionen av cancerhäm-
mande ämnen, något som har öppnat 
dörrarna för forskningen inom nutrition 
och cancer.

De här frågorna är mer aktuella 
än någonsin, både olika kostmönsters 
effekter på tarmen mikroflora, fibrers 
betydelse för minskad tjocktarmscan-
cer och även olika ämnens effekt på 
hormonrelaterad cancer. Här spelar 
rågen en väsentlig roll, något som vi 
fortfarande idag får upprepade bevis på i 
olika studier.

KORN I SIKTE
Efter havre och råg kom intresset för 
kornet, det spannmålsslag som kanske 
varit med oss längst, och som varierar 
stort mellan olika områden i världen 
där det odlas. Kornet innehåller liksom 
havren en betydande andel betaglukan. 
Dessutom kan stärkelsesammansätt-
ningen i kornet variera, något som har 
betydelse för matsmältningen.

Vid ett kornsymposium i Uppsala i 
september 1992 konstaterades att det 
bara är fantasin som sätter gränser för 
vad kornet kan förvandlas till. Professor 
Inger Björck, som idag förestår Food for 
Health Science Centre och Antidiabetic 
Food Centre vid Lunds universitet, 
intresserade sig tidigt för variationen i 
kornets stärkelsesammansättning.

Med en högre andel ogrenad 
 stärkelse, amylos, kan kornet bilda 
resistent stärkelse som bryts ner först 
i tjocktarmen, och därmed ger en 
långsammare blodsockerhöjning. Den 
effekten stärks om kärnan är intakt och 
äts i form av hela kornkärnor i gröt 
eller bröd. Med Inger Björcks forskning 
börjar också trenden med låg-GI-kost, 
som ursprungligen var avsedd för 
 personer med diabetes, men som visat 
sig vara nyttig även för friska personer.

GLUTENINTOLERANS I REPRIS
Ett ofta återkommande ämne under de 
tre decennier som Tidskriften Cerea-
lier kommit ut har varit celiaki eller 
glutenintolerans. Från början hanterades 
det enbart som en medicinsk fråga. 
Glutenfria livsmedel var avsedda för per-
soner med diagnostiserad glutenintole-
rans eller celiaki, och det utgick tidigare 
även en ersättning för högre kostnader 
för glutenfria livsmedel till personer 
med celiaki.

Gluteninnehållande spannmålsslag, 
främst vete, men även råg och korn, 
är viktiga baslivsmedel, och därför har 

det varit viktigt 
att hålla frågan levande. I takt med att 
 marknaden blivit alltmer trendkänslig 
har frågan om glutenfritt breddats till att 
handla mer om vad enskilda personer 
själva upplever. Fortfarande gäller den 
medicinska definitionen av gluten-
intolerans, och rent medicinskt är beläg-
gen för att gluten skulle vara skadligt för 
personer som inte har en diagnostiserad 
celiaki svaga.

Men trenden med glutenfritt handlar 
inte om det, utan det gäller att kunna 
möta de konsumenter som efterfrågar 
livsmedel utan gluten. Det öppnade en 
ny marknad för havren som om den kan 
hållas åtskild från annan spannmål är 
naturligt fri från gluten. Det har i sin tur 
bidragit till bättre glutenfria produkter 
med mer fibrer och gynnsam protein-
sammansättning.

INTERNET OCH VEGO
Redan för 20 år sedan gjorde den 
virtuella världen sitt intåg och i nr 4 
från 1996 handlade en artikel om mat 
på nätet. Det handlade förstås om 
 amerikanska och andra internationella 
websajter. Malin Fredriksson och Anne 
Åström var två svenska kostekonomer 
gjorde en studie ur ett kostekono-
miskt perspektiv om hur användbar 
 informationen som finns på nätet var 
för deras yrkesgrupp. Deras slutsats var 
att Internet är ett utmärkt redskap för 
att skaffa sig kostinformation.

Ett år senare kom den även nu 
så aktuella vegotrenden upp, och i 
nummer 4 1997 konstaterades att allt 
fler väljer vego. De som då valde vegeta-
riskt beskrevs som unga, ofta tonåringar, 
som valde vegomat av känslomässiga 
eller etiska skäl. Ur ett cerealieperspektiv 
lyftes fullkornsbrödet fram. Med full-
kornsbrödet följer mer näringsämnen 
och kostfibrer, och är det dessutom ett 
surdegsbröd ökar också biotillgänglig-
heten.

FULLKORN OCH FIBRER
Från de första lärospånen om fibrer 
återkommer fullkorn och kostfiber 

med ökande frekvens. År 2000 gavs ett 
 specialnummer om fullkorn och fibrer 
ut, som också spreds som ett särtryck. 
Ett år senare kom flera artiklar om 
fullkorn och hur det kunde skydda mot 
en rad folksjukdomar.

Sveriges Miss Surdeg, Ingela 
 Marklinder, berättar i nummer 3 2001 
om hur surdegen är nyckeln för att 
lyckas med fullkornsbrödet och att 
 surdegen skapar brödets Rolls Royce. 
Idag, femton år senare, kan vi konstatera 
hur rätt hon hade. För egen del hade 
Ingela då arbetat med surdeg i 20 år och 
även doktorerat på surdegsbröd av korn.

CEREALIER I FRAMTIDEN
Intet nytt under solen brukar det heta, 
och helt klart besannas den klichén 
när vi tittar igenom nästan 30 år av 
cerealiekunskap. En genomgående 
röd tråd är hälsoaspekterna kopplade 
till våra olika spannmålsslag, För varje 
gång som ett ämne återkommer har ny 
kunskap kommit till och vår förståelse 
av sambanden ökat. Idag är vi nere 
på molekylnivå och söker sambanden 
mellan våra gener, mikroorganismerna i 
tarmen, maten vi äter och psykiskt och 
fysiskt välbefinnande.

Förmodligen kommer vi att skriva 
om samma ämnen i framtiden, men ett 
är säkert: Forskningen och utvecklingen 
går allt snabbare och det är nog ingen 
som vågar ge sig på att sia om i vilka 
sammanhang cerealierna beskrivs då. 
Men att cerealier och hälsa  fortfarande 
är aktuellt är en rätt välgrundad 
 gissning. 
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Jyvä
12

Ruoka 
terveyden  
tukena

10
Arto Pesolan neuvot:

6

Vatsa hyvin, 
kaikki hyvin

PYLLY PENKISTÄ 
PAKOTTAMATTA

Jyvä
Jyvä (Spannmål) är en tidskrift publicerd av Vaasan/Lantmännen 
under 2014 och 2015. Den här artikeln är hämtad från Jyvä nr 1, 2015

En mage i ordning är något fantastiskt, men 
 problem med magen är tämligen vanligt nu för 
tiden. Det dagliga väl befinnandet hotas när en 
 besvärlig mage ger dig obehag.

DIREKTLÄNK MELLAN  
TARMEN OCH HJÄRNAN
Det finns visserligen en del osäker-
het när det gäller att fastställa orsaks-
samband. Exempelvis kan mag- och 
tarmproblem orsakas av stress och 
 psykologiska faktorer, men dessa har 
också visat sig öka konsumtionen av 
mindre hälsosamma livsmedel, vilka 
i sin tur leder till matsmältningspro-
blem som ökar den känslomässiga 
 belastningen.

– Detta kallas gut-brain axis”, 
 förklara Reijo.

Grundtanken är alltså 
att en frisk och sund tarm 

hjälper till att upprätthålla det psykiska 
väl befinnandet, vilket i sin tur upprätt-
håller en god tarmhälsa. Detta förefaller 
vara resultatet av olika sammankopplade 
faktorer som tarmmikroflora, anti-inflam-
matoriska ämnen och nervsignaler.

GLUTEN OSANNOLIK ORSAK
Reijo Laatikainen är inte övertygad om 
den livliga diskussion som pågår om käns-
lighet för gluten.

– Med undantag av faktisk celiaki, 
glutenintolerans, är beläggen för att gluten 
skulle orsaka tarmproblem kontroversiella. 
Även om vissa studier pekar på att gluten 
ökar tarmens genomsläpplighet behövs 
det helt klart mer evidens innan vi kan 
säga något säkert. Det mesta pekar för 
närvarande på att det är FODMAPs som 
är problemet.

FODMAPs är kolhydrater som kan 
brytas med av tjocktarmens 

bakterier och som inte tas upp 
i tunntarmen. De återfinns i 

Det som är 
bra för magen 
är bra för själen

D et handlar om mycket 
mer än bara kosten, 
förklarar dietisten Reijo 
Laatikainen. Mat-

smältningsproblem, i synnerhet olika 
former av irriterad tarm (IBS), som 
kan bero på en rad olika faktorer, varav 
sänkt smärttröskel i tarmen är en. 
Tarmarna tänjs ut på grund av gas och 
vätska som samlas och orsakar smärta.

Tarmens mikroflora spelar sannolikt 
också en roll. Reijo Laatikainen pekar 
på den möjliga koppling som finns 
mellan IBS och variationer i mikro-
florans sammansättning. Obalanser kan 
också uppstå i förhållandena mellan 
olika typer av tarmbakterier. Den 
sortens störningar kan bero på faktorer 
som antibiotikakurer eller tarm-
infektioner, men även intag av olika 
livsmedel kan förändra mikroflorans 
sammansättning.

Samspelet mellan mikro-
organismerna är relativt komplicerad 
och mag-tarminfektioner i sig kan 
påverka uppkomsten av IBS.

– Det finns vissa indikationer på att 
förekomsten av IBS ökar två eller tre 
gånger åren efter det att bakterier som 
kan orsaka magproblem dykt upp i 
dricksvatten, säger Reijo.
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vissa spannmålslag och i grönsaker som 
lök och kål. Det kan också vara så att 
gluten tillsammans med de fermenter-
bara kolhydraterna har en större samlad 
effekt än bara var och en för sig.

– Fenomenet med laktosintolerans 
och celiaki har gjort att människor vant 
sig vid att det bara finns en orsak till 
magproblem, men i de flesta fall handlar 
det om flera orsaker, förklarar Reijo.

Han understryker att enbart symto-
men ger otillräckligt med information 
för att kunna diagnostisera problem 
med tarmen. Celiaki och gastroenterit 
kan ge precis samma symtom som IBS.

– Bara en tredjedel av de med celiaki 
upplever tarmproblem, och till och med 
gastroenterit kan visa diffusa symtom. Å 
andra sidan kan orsaken till besvär som 
gör intrång i det individuella välbefin-
nandet ”bara” bero på irriterad tarm, 
och klaras upp med riktig kost, lämplig 
fysisk aktivitet och vila.

KARTLÄGGNING AV FODMAPS
Reijo Laatikainen betonar också att även 
om tarmproblem sällan kan förklaras 
med enbart kosten kan detta vara en 
nyckelfaktor för att behandla dem.

Personer med smärtor i buken 
drar spontant ner på maten. På nätet 
fullkomligt exploderar det med åsikter 
och tips på området. Reijo tenderar att 
mer utöka kosten än dra in på olika 
livsmedel för de med IBS som kommer 
till hans mottagning.

– De med besvär har som regel 
avstått från alla livsmedel med spann-
mål, vilket rent generellt inte är att 
rekommendera med tanke på exem-
pelvis intag av fibrer. Det är tämligen 
uppenbart att FODMAPs i råg, vete 
och korn kan orsaka besvär hos vissa, 
men bröd med 100 procent havre och 
andra liknande livsmedel är egentligen 
idealiska.

Nio av tio svarar positivt på fermen-
terbara kolhydrater och de bör inte ute-
slutas ur kosten. De är hälsobefrämjande 
på många sätt.

PROBIOTIKA ÄR VIKTIGT
Att bara utesluta FODMAPs kommer 
inte med nödvändighet att hjälpa om 
exempelvis för mycket bakterier har 
lyckats ta sig från tjocktarmen till tunn-
tarmen.

– I sådana fall börjar alla kolhydrater 

att brytas ned i tunntarmen, säger Reijo 
Laatikainen. De bakterier det är fråga 
om är inte så kräsna när det gäller att 
bryta ner de olika typer av socker som 
finns tillgängliga.

De flesta probiotiska bakterier trivs 
bäst där de är avsedda att befinna sig, 
nämligen i tjocktarmen. Det är där de 
bäst kan omsätta långkedjiga kolhydra-
ter till kortkedjiga fettsyror och andra 
metaboliter som antas vara kopplade till 
olika positiva hälsovariabler.

– Det är uppenbarligen omöjligt att 
i detalj beskriva de kortkedjiga fettsy-
rornas effekter på hälsan, men det finns 
indikationer på att de ökar mättnads-
känslan och minskar tarmväggens 
genomsläpplighet.

GAS KAN ÖKA MÄTTNADSKÄNSLAN
Vissa livsmedel som ger upphov till ökad 
gasbildning kan användas i samband 
med viktkontroll under förutsättning 
att den gas de bildar inte ger upphov 
till obehag. Reijo Laatikainen pekar på 
exempelvis råg som har setts minska 
hungerkänslan så länge som över de två 
efterföljande måltiderna genom det som 
kallas second meal-effect.

– Rågbröd som äts i samband med 
måltiden på kvällen kan alltså minska 
aptitet vid lunchen följande dag. En 
högre mängd nedbrytbara kolhydrater i 
tarmen verkar på det hela vara kopplat 
till en ökad mättnadskänsla.

INGA DEFINITIVA RESTRIKTIONER
Om magbesvären är milda menar Reijo 
Laatikainen att det kan räcka med att 
undvika rågbröd, lök, baljväxter och 
xylitol. Under förutsättning att det går 
att utesluta celiaki kan det vara lönt att 
försöka dämpa mer allvarliga symtom 
genom att prova en kost utan gluten 
och FODMAPs i fyra veckor. Detta 

är tillräckligt lång tid för att uppnå 
de resultat som är möjliga med denna 
förändring.

– Det kommer säkert att visa för-
bättringar, men det är viktigt att vara 
konsekvent. Den mest avgörande men 
också svåraste delen med en reducerad 
kost är att hålla sig till den, säger Reijo.

Därför bör interventionen göras vid 
en tidpunkt då du vet att du inte har 
några stora officiella måltider.

Lämpliga fiberrika livsmedel vid 
uteslutning innefattar havre, glutenfri 
spannmål, noga utvald frukt och grönt, 
frön, hasselnötter och jordnötter.

Det bästa är att begränsa de livsmedel 
som ska undvikas till så få som möjligt. 
Om en reducerad kost minska tarmbe-
svären är det lämpligt att gradvis återföra 
de livsmedel som uteslutits och samti-
digt ha noggrann koll på om eventuella 
symtom skulle dyka upp igen.

Reijo Laatikainen framhåller att det 
viktigaste är att ha mod att experimen-
tera med nya rätter som är snälla mot 
magen för att kunna upprätthålla en 
varierad kost. Det kan ofta vara nödvän-
digt att ta hjälp av en dietist för att sätta 
samman en korrekt diet.

Vid måttliga tarmbesvär kan det vara 
lämpligt att äta några skivor rågbröd, 
eller en maträtt med lök efter att ha 
kommit tillrätta med symtomen. IBS 
orsakar ingen allvarlig sjukdom så det 
är inte någon fara att få i sig potentiellt 
besvärsframkallande livsmedel så länge 
de inte ger några symtom. 

FODMAP står för Fermentable Oligo-
sackarides, disaccharides, Monosacha-
rides and Polyols – fermenterbara 
 sockerarter och sockeralkoholer. 
 Exempel på komponenter är inulin, 
laktos, fruktos, björksocker och sorbitol.
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Davosgröt med honungs
slungade äpplen och 
 hasselnötter

Nordisk saffrans kyckling 
med fänkål

Davosgröt, eller ”over night 
oats” som det numera kallas 
är en variant på gröt som 
inte kokas utan sväller i 
kyl över natten. Denna 
gröt innehåller yoghurt och 
toppas med honungsstekta 
äpplen och hasselnötter.

1 port

1 dl havrekli, havregryn  
eller kornflingor
2 dl lättyoghurt eller lätt-
mjölk
1 äpple
1/3 dl hasselnötter
1 msk rapsolja

1 tsk kanel
Honung

1. Blanda grynet med 
 yoghurt eller mjölk i en 
skål, burk eller glas. Låt 
stå i kyl över natten.

2. Tärna äpplet och hacka 
hasselnötterna grovt. 
Hetta upp en stekpanna 
med rapsolja. Stek 
 äpplena och hassel-
nötterna tillsammans 
med honung och kanel 
tills de får lite färg. Toppa 
gröten med äppelbland-
ningen.

En guldgul kycklingrätt som 
får hela köket att dofta gott 
av saffran. 

4 port

325 g kycklinglårfilé
1 fänkål
1 purjolök
3 morötter
3 vitlöksklyftor
2 paket saffran
1 ½ dl torrt vitt vin (kan 
uteslutas)
1 förp krossade tomater
1 kycklingbuljongtärningar
1 nypa socker
Rapsolja till stekning
Salt och peppar

4 port fullkornsspaghetti 
(280 g) 
1 kruka persilja
1 kruka dragon 

1. Skär kycklingen i mindre 
bitar. Strimla fänkål, 

purjolök och morötter 
fint. Skär vitlöksklyftorna 
i mindre bitar.

2. Hetta upp en stor gryta 
med rapsolja. Stek kyck-
lingen tills den får färg. 
Salta och peppra. Tillsätt 
grönsakerna och saffran 
och fortsätt fräsa i några 
minuter. Slå på vinet och 
låt koka ner till hälften. 
Blanda ner krossade toma-
ter och kycklingbuljong-
tärningar. Låt koka upp 
och puttra på medelvärme 
ca 20 minuter. Smaka av 
med salt, peppar och en 
nypa socker.

3. Koka pastan enligt 
 anvisningen på paketet.

4. Hacka persilja och dragon 
fint. Servera kyckling-
grytan med pastan. Strö 
över örterna.

Hälsosam nordisk mat
Hälsosam nordisk mat eller Healthy Nordic Diet, är ett stiftelseprojekt som haft som syfte att visa 
att det går att uppnå samma goda hälsoeffekter som den så kallade medelhavskosten, men baserat 
på nordiska råvaror. Resultatet visade att det går att förbättra en rad riskfaktorer för olika livsstils-
sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, förhöjda blodfetter och högt blodtryck sam tidigt som försöks-
personerna gick ned i vikt.

Resultaten har bekräftats i flera andra studier som också visat en rad ytterligare gynnsamma 
effekter.

För att sprida kunskap om den hälsosamma nordiska kosten tog projektledaren Viola Adamsson 
i samarbete med Anna Reumark, Lantmännen, fram receptsamlingen Hälsosam  nordisk mat. Ur 
denna har vi hämtat inspiration till några recept som kan värma i den nordiska vintern.
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Mellanmålssmörgåsar med äpple, krasse och senap
Goda och mättande 
 smörgåsar med söt-pepprig 
smak. Trädgårdskrasse 
finns i de flesta välsorterade 
matbutiker och har lite mer 
tryck i smaken jämfört med 
smörgåskrasse. Krassen går 
givetvis bra att byta ut mot 
annan ört eller grodd.

1 port

2 skivor mjukt bröd
10 g smörgåsmargarin
1 msk senap
1 äpple
Några blad trädgårdskrasse
Salt och peppar

1. Rosta bröden. Bred med 
margarin och senap. Toppa med 
skivat äpple och trädgårdskrasse. 
Salta och peppra lätt.

4 port

Picklad lök
½ dl ättiksprit (12%)
1 dl socker 
1 ½ dl vatten 
1 tsk salt
2 röda lökar

Rostad bönsallad
2 förp (570 g) stora vita bönor
½ kruka persilja
1 vitlöksklyfta
3 dl matkorn eller  
annat matgryn
200 g grönkål
Saft från en citron + skal

2 msk rapsolja

Vitlökssås
2 dl gräddfil
1 vitlöksklyfta

500 g laxfilé
½ kruka persilja
Salt och peppar

1. Börja med löken: Koka 
upp ättiksprit, socker och 
vatten. Skiva lökarna tunt 
och lägg ner i lagen. Dra 
av från värmen och låt stå 
fram till servering.

2. Sätt ugnen på 225 grader. 
Häll av spadet från bönorna. 
Finhacka persilja och vitlök. 
Blanda bönorna med persilja, 
vitlök och hälften av raps-
oljan. Salta och peppra och 
låt baka i ugn ca 15 min, eller 
tills bönorna fått fin färg.

3. Koka matkornet enligt 
anvisningen på  paketet. 
Skölj och finhacka 
 grönkålen. Vänd ner kålen 
när matkornet är nästan 
färdigkokt. Riv skalet från 
citronen.  Tillsätt skal + 
2 msk saft och resten av 

rapsoljan. Smaka av med 
salt och peppar. Blanda ner 
de rostade bönorna.

4. Skär laxfiléerna i större 
träningar. Salta och peppra. 
Lägg i en smord ugns-
fast form. Låt baka ca 10 
 minuter.

5. Riv vitlöksklyftan. Blanda 
med gräddfil till en sås.

6. Servera laxen med 
 bön salladen, vitlökssåsen 
och den picklade löken. 
Strö över hackad persilja.

Rostade bönor får en djup, lite nötig smak och bidrar samtidigt med ett här
ligt krisp i denna vintriga sallad. Den picklade lök som blir över går bra att 
spara i sitt spad flera veckor i kyl. 

Lax med rostad                                           
bönsallad och picklad lök
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C an one become  smarter 
or feel better from eating 
the right food? Well, yes, 
you can! The gut and the 

brain have an intimate relationship 
and continuously send signals to each 
other, just like the interplay between 
a pianist and his instrument. Food as 
well as our gut flora do not just play 
a pivotal role in how our digestive 
system feels and functions, but also 
what signals are sent to our brain. 
Doctors caring for patients with 
severe liver disease have known for 
decades that a simple  prebiotic such 
as lactulose, or a particular antibiotic, 
can revitalise an almost unconscious 
patient.

This fascinating relationship 
between the gut and the brain is 
generally referred to as the “micro be-
gut-brain axis”, but this does not give 

credit to the crucial role that nutri-
tion plays. We know that the food we 
consume has a direct inter action with 
our gut and its immune system. How-
ever, food remnants like many dietary 
fibres passing through the small bowel 
will be fermented by the gut flora 
to produce metabolic  products like 
butyrate. This small molecule is con-
sidered to be of significant importance 
to our health and is able to initiate 
signalling to other organs like the 
brain. Another important compound 
that can be modified by the gut is 
serotonin. This substance is deeply 
involved in the regulation of mood, 
anxiety, memory, appetite and sleep, 
amongst others. Modern antidepres-
sive drugs act on serotonin activity, 
and about 95 percent of all serotonin 
in the body is found in the gut.

All this sounds like a fairy tale, but 

how can we make it come true? First 
of all, we need a greater understand-
ing of how the gut and brain com-
municate and how we can improve 
these signals. History has taught us 
that animal studies can give hints, but 
also can lead us up the wrong path 
so nothing can replace studying the 
gut-brain  relationship in humans. 
The trouble is that people respond 
differently to what they eat or how 
they live. We need reliable markers 
of individual gut and brain functions 
that can be obtained without risks 
or discomfort. This will also support 
us in finding out how novel food 
ingredients work. The good news is 
that such a research toolbox is under 
development and the first results are 
encouraging. So join us on this fas-
cinating journey into the future and 
enjoy a real  gut-feeling!

MD PhD is professor of Gastroenterology and Clinical Nutrition, 
director of the NutritionGutBrain Interactions Research Centre, 
and ProViceChancellor at Örebro University, Sweden.

The music 
of our brain and gut

Krönika:
Robert JM Brummer 

A magazine about Cereals
Special 30 Year Anniversary issue
Cereals is a concept magazine about cereals with research 
and development and food and health as areas of special 
interest. It is published by the Lantmännen Research 
Foundation, now celebrating 30 years of supporting cereal 
research and development primarily in the Nordic countries.
As a special feature, we publish this anniversary issue both 

in English and Swedish, pick your choice.

If you wish to contact us, please do by using e-mail 
or regular mail, tidskriftenc@lantmannen.com or 
Tidskriften Cerealier, P.O Box 30192, 
SE-104 25 Stockholm
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Trends

Trends:
Vegetarian,  

value-driven 
and gut flora
Our immediate future is going to be 
notable for its continuing vegetarian 
trend, an upswing for traditional food, 
personalised nutrition and a grow
ing interest in what goes on in our 
gut. At least, that will be the case if we 
review the observations on which our 
trendspotting is based.

By Lennart Wikström

T rying to predict 
the future 
always involves 
considerable 

uncertainty. And yet it’s so 
tempting – and entertain-
ing. It’s also something we 
have been doing since time 
began. Being able to foresee 
what will happen and to plan 
ahead has been a valuable 
human quality. It has been 
easier with nature than with 

the human nature and, as far 
as human activities are con-
cerned, we have in our efforts 
to see patterns also tried to 
detect meaning and context 
in random circumstances.

Although well aware that 
we cannot, in fact, know 
what is going to happen 
until it actually happens, 
there is still value in trying 
to see ahead. Let us make 
an attempt to gaze into the 

Trying to see into the future always 
involves much uncertainty but, as 
with the weather, our forecasts can 
be more accurate if they are based 
on a compilation of several.
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crystal ball and, to avoid 
barking up the wrong tree, we 
will base our effort on other 
surveys conducted by what 
are generally known as ‘well-
informed sources’.

TREND HIERARCHIES
Firstly we have to understand 
that trends come in hierarchies 
– everything from short-lived 
microtrends such as a season’s 
colour or the right way to 
wear a baseball cap at school, 
to more lasting gigatrends, 
which are superior and which, 
in one way or another, influ-
ence other trends.

When a trend has been in 
existence for long enough, it is 
no longer a trend but instead 
becomes an underlying force 
that in turn manifests itself 
in other, different trends. The 
connection between diet and 
health is an example of some-
thing that started as a trend 
but has now instead become 
a requirement. Sustainability 
is another example of such a 
shift.

Where, and in which 
social group, trends occur 
is also of significance. What 
starts as a microtrend for a 
group of opinion makers 
or trendsetters can spread, 
become a trend or even 
several,  and be reinforced 
and reshaped into a super-
trend or megatrend. This is 
not particularly common for 
trends based on attitudes but 
is, on the other hand, more 
common for value-based 
trends.

MILLENNIALS AGAIN
So what is it we can see 
among some of the trendspot-
ters we have studied?

One group being very 
closely observed by marke-
teers are the millennials. They 
are not a completely homog-
enous group but they do 
attract considerable interest, 
not least in the USA. They 
are also called Generation Z 
and are – somewhat simpli-
fied – the grandchildren of 
people born in the 1940s. 

Millennials are the first gen-
eration born into the digital 
era. They also have a strong 
sense of community that is 
expressed in other ways than 
traditional politics. They are 
activists who work in social 
networks. Professionally, 
they are less career-oriented 
than previous generations 
but are considered by human 
resources personnel to be 
demanding, fickle and not 
entirely easy to deal with – 
unless of course they belong 
to the same generation.

When forecasters try to 
envisage how millennials 
will influence future devel-
opments when they reach 
middle age, uncertainty 
increases as many of the 
qualities ascribed to Genera-
tion Z are age-related and it 
is doubtful whether they will 
continue to apply as they 
grow older.

ECO-VEGETARIAN
A predominant trend relates 
to climate change and the 
search for a more sustain-
able lifestyle. This finds 
expression in the interest in 
reducing waste and finding 
new sources of protein, both 
in the form of farmed insects 
and vegetarian alterna-
tives such as pulses. For the 
industry this means increased 
demands on long term 
responsibility, sustainability 
and transparency.

As far as foods are con-
cerned, some of the trends 
linked to millennials are 
the strong organic/ vegetar-
ian trend and several of the 
trends on which the so-called 
protein shift is based. Other 
indications highlighted by 
the British market research 
company Mintel are waste 
reduction and the interest in 
plant-based foodstuffs.

Even the 2016 Ridder-
sheim report takes up food 
activism and new protein 
sources. The desire to try 
something new is in contrast 
with another food trend, also 
pointed out by both Mintel 

and Ridderheim, namely rec-
ognisability and an endeavour 
to move more towards eating 
habits, with the emphasis on 
habits and a link to control. 
According to the Ridderheim 
report, control and good 
eating habits are associated 
with food and health and a 
need to equip and build up 
one’s body in order to cope 
with the stresses of life. One 
eats to perform.

TRUST
In Mintel’s report, the famil-
iar is linked to the need for 
trust – to eat food and have 
products you recognise on the 
table. This gives an opportu-
nity to look into the past for 
inspiration, particularly in the 
case of traditional recipes and 
traditional raw materials such 
as ancient types of cereals.

Associated with trust and 
an increased focus on respon-
sibility and trust, we also 

see a trend driving towards 
genuin food and authenticity. 
In this respect, that means an 
understanding of where the 
product comes from beyond 
certification – the consumer 
wants to know that the prod-
uct is locally produced, sus-
tainable and produced under 
decent working conditions.

There is widespread agree-
ment as far as the vegetarian 
trend is concerned. Ingela 
Stenson, United Minds, the 
person behind Hälsinges-
tintan’s rebranding and  their 
focus on ethical meat, also 
underlines the vegetarian 
wave. It does not need to 
mean that you convert to 
vegetarianism or veganism, 
according to Ingela. Instead, 
it is a case of for either ethical 
or ecological reasons choosing 
non-meat alternatives includ-
ing alternative protein one or 
two days a week, or of decid-
ing to eat only Swedish meat.

Millennials – generation Z or the grandchildren of people 
born in the 1940s – are a not entirely  uniform group of young 
people who are expected to continue making their mark on 
consumer trends and values.
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CHICKEN MOST POPULAR
The Food&Friends com-
munication agency, which 
tracks a consumer panel, has 
also noted that we eat more 
vegetarian food and that 
chicken has now replaced 
spaghetti bolognese as the 
most popular everyday meal. 
Chicken also holds its own 
at weekends. Vegetarian 
food has also taken over after 
pulled pork as the trendiest 
food and is now included on 
the list of most popular every-
day foods.

Furthermore, there is 
widespread understanding 
that the food and health 
trend is continuing. Ingela 
Stenson talks about health 
360, that it is making inroads 
universally. Mintel is also of 
the opinion that health is not 
an ‘optional extra’ but that 
there is a demand for it to be 
accessible to everyone. This 
corresponds with the trend 
for more and more businesses 
to include health and sustain-
able consumers as part of 
their company strategy.

PERSONALISED FOOD
Personalised food – adapting 
food to your own prereq-
uisites and needs – is also 
marked out by many as a 
coming trend. This is based 

on a more nuanced aware-
ness of the interplay between 
diet and genes and that we, 
having different genetic 
prerequisites, also have 
contrasting requirements 
and tolerance for unhealthy 
dietary patterns.

This personal adaptation 
of diet relates not least to 
the considerable variation in 
the microflora or microbiota 
of our largest organ, the 
intestine. Scientists talk about 
the connection between the 
intestinal tract and the brain 
– the gut-brain axis – and 
say that there are clear links 
between the health of our gut 
flora and our mental health.

IMPROVE GUT FLORA
Companies working on pro-
biotics – beneficial bacteria 
– see new opportunities in 
this, and there is evidence 
that mental health can be 
improved by modifying the 
gut flora. The same applies to 
prebiotics, which are fibres 
that are broken down in 
the bowel and which act as 
nutrition for the beneficial 
bacteria. We have written 
about this in several issues of 
Cerealier, most recently in the 
latest issue in the article on 
bespoke dietary fibre.

Interest in a reduction 

To read:
Ingela Stenson, lecture at Arena Grön tillväxt  
25 October 2016. http://arenagrontillvaxt.
se/2016/10/26/trender-och-framtid-2510/

Seven trends from the Ridderheim report 2016 

Food&Friends Matrapport 2016 

Mintel: The key food and beverage trends for 2017.
www.bakeryandsnacks.com

Food & Nutrition Futures: ”We need to be  
 comfortable with the uncomfortable”.  
Account from Health&Nutrition Week 2016.  
www.nutraingredients.com

Keep Calm. Probio’Sitive. Special edition. White 
Paper Lallemand Health Solutions

“Good bacteria will be the medicine of the future”. 
DN.se, 20161103

”In five years this will be routine”: Map My gut  startup 
offers personalised microbiome advice   
www.nutraingredients.com

of the use of antibiotics, 
along with the need to find a 
replacement for the antibiotic 
substances that no longer act 
on multiresistant bacteria, 
have also boosted interest in 
the composition of gut flora.

MAPPING THE GUT
“Good bacteria are the 
medicine of the future,” 
said Professor Martin Blaser, 
a researcher at New York 
University in an interview in 
Dagens Nyheter at the begin-
ning of November.

The British researcher 
Tim Spector at Kings College 
London has even started 
a company that provides 
personalised advice about gut 
flora – Map my gut.

“Personally adapted 
probiotics and not just one 
bacterial strain that suits 
everyone is the only appropri-
ate way forward for research 
and innovation in the field 
of gut health,” explains Tim 
Spector in an interview in the 
NutraIngredients newsletter. 
“In five years’ time, individu-
ally adapted advice about gut 
health will be a routine ele-
ment of healthcare.”

GUT FLORA  
IS THE NEW BLACK
In our meta-survey we can 
also declare that the millen-
nials are going to be of great 
significance for developments 
in the area of food. These 
young people are choosy, 
steered by strong values and 
difficult to reach by tradi-
tional media. Vegetarian, 
sustainable and eco-friendly 
are their watchwords. Where 
they will end up when they 
are older is anyone’s guess but 
there are strong indications 
that health and sustainability 
are no longer merely trends 
but will in fact follow this 
generation as they age.

The possibilities nowa-
days for mapping not only a 
person’s entire genome but 
even their gut flora result in 
a better understanding of 
the interplay between the 
microflora in the gut and our 
physical and mental health. 
Not least the importance of 
gut flora for our immune 
system, resistance to antibiot-
ics and the development of 
allergies means that we can 
venture to label gut flora as 
the new black. 

Cereal fibres 
are valuable 
 components for 
benefiting the gut’s 
‘good’ bacteria 
and contributing to 
better physical and 
mental health.
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Lantmännen Research Foundations turns 30:
The backbone 
of Swedish 
cereal research

In all, the three Lantmännen Research  Foundations have invested close 
to 400 million   Swedish crowns (41 million Euro) in research on  Swedish 
cereals. The commitment has included a wide range of topics from new 
oat varieties to development of new food product rich in dietary fiber, 
from antibiotic reducing feeds to satellite navigation.

By Lennart Wikström

I n the 1980’s Swedish 
 agri culture had spent decades 
inside the virtual walls of 
trade barriers and a  regulatory 

system with set goals for agricultural 
production and regulated commodity 
prices. By the middle of this decade, 
the old system started to crack up 
and it was being questioned for 
many  reasons. Sweden also started 
to approach the European Economic 
Community (EEC, now EU), that 
would bring great changes both to 

the farmers and the agricultural 
policy.

INVESTMENTS IN R&D
Within the agricultural sector, the 
insight started to grow that the 
sector would have to take more 
responsibility for it’s own research 
and develpment, and in the middle 
of the 1980’s three initatives for a 
more independent research funding 
were taken. First to act was Skånska 
Lantmännen, the regional farmers 

cooperative in the southern part 
of Sweden,  founding the Scanian 
Farmers Research  Foundation (SL-
Stiftelsen) in 1985. The  following 
year, the regional  farmers  cooperative 
in the western part of Sweden, 
 Västsvenska Lantmän founded their 
corresponding research founda-
tion VL-Stiftelsen. The same year, 
Lantmännen Cerealia founded The 
Cerealia R&D Foundation (in 2012 
changed to Lantmännen Research 
Foundation.

Oats in healthy food
When the three Lantmän-
nen research foundations 
were initiated a great part 
of the research behind 
the connection between 
oat betaglucans and their 
cholesterol lowering effect 
already had been done. 
The topic was immediately 
picked up and a number 
of projects started. The 

first project granted by 
 VL-Stiftelsen was to Oats as 
food, and in 1987 Cerealia 
Foundation granted a 
 project with the object 
to study the chemical 
 composition of oats. SL-
Stiftelsen simultaneously 
granted a project scanning 
betaglucan levels in breed-
ing material.

In the following years a 
number of new oat projects 
were started, and in 1990 
SL-Stiftelsen granted a 
 project to develop an oat-
based dairylike drink, which 
later became known under 
the brand name Oatly.
Ever since, oats has been a 
main theme in Lantmännen 
research and development.
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CLOSE TO 400 MILLION
Over the years, the three Lantmännen 
research foundations have granted 
nearly 400 million Swedish crowns 
(41 million Euro) in the areas of plant 
production, biotechnology, bioenergy 
and not the least food and health with 
special interest in cereals and cereal 
products. These grants have been 
upgraded in collaboration with other 
funders, and without exaggerating, 
it can be stated that these resources 
together constitute the foundation of 
Swedish cereal research.

The Lantmännen foundations have 
also played in important role in con-
necting research and practical farming 
with focus on relevance for the farmers. 
Although the ambition has been to 
swiftly implement new knowledge, the 
experience has been that it always takes 
longer time than initially anticipated. 
In that respect, the greater patience 
built into the organisation formed by 
the foundation has been an asset.

OATS FIRST IN LINE
The first projects the three founda-
tions independently and with different 
approaches granted were about oats, 
based on the solid medical evidence 
that a daily intake of a specific amount 
of the soluble dietary oat fiber betag-

lucan led to a significant lowering of 
blood cholesterol for individuals with 
raised levels. That led to a commitment 
to study health aspects of cereals and 
cereal products over the years, starting 
with the extensive research and deve-
lopment searching for the magic bullet 
of functional food.

Another area early on in the activi-
ties of the foundations was the use of 
new information technology and satel-
lite technology in plant production. 
The satellite navigation systems (GPS) 
in combination with on field harvest 
assessment regarding yield and quality 
made it possible to make detailed and 
reliable maps of in field variations.

BIOECONOMY
In the wake of the 1970’s oil crisis 
and as agricultural productivity 
increased, the idea of – once again – 
using agricultural produce as biobased 
energy and raw meterial for industrial 
products grew stronger. That made 
way for the foundations grants to 
different biobased economy projects. 
Ethanol and biogas are two areas that 
have been on the record through the 
years, and have developed to biorefi-
nery concepts that also deliver feed, 
high grade protein, industrial carbon 
dioxide and other valuable products.

WHOLE GRAIN AND  
SUSTAINABLE PRODUCTION
Cereal dietary fiber has also been 
a common target of the research 
through the years. Studies have 
shown that a single component can 
not be credited for all the beneficiary 
effects, but the food as a whole. In 
this respect, research on whole grain 
and dietary fiber has been of extra 
interest.

The environmental impact of the 
agricultural production system has 
climbed on the research agenda. The 
object has been to mitigate negative 
effects with maintained or improved 
productivity. Agriculture’s effects 
on the global climate is of greatest 
importance, and the foundations 
have supported research on produc-
tion methods and whole systems 
that can lower specific emissions 
of greenhouse gases. These projects 
have resulted in for instance climate 
friendly flour and climate assessed 
chicken.

Coming challenges for research 
on cereals and cereal products are 
the development of new improved 
varieties, improved sustainability 
and productivity, more healthy 
products and new materials and 
applications. 

High precision for higher yields 
and cleaner environment
Already in 1987 VL-
Stiftelsen granted a project 
called Local climate, 
agroclimate zones and local 
weather stations. It started 
out as straight forward local 
weather observations and 
came to develop with geo-
graphic information systems 
(GIS) and with the arrival 
of global satellite position-
ing precision agriculture was 
born.

In one instance it was 
possible to, with the preci-

sion of a few, meters register 
variations in yield and 
quality on the field, and also 
the position of weeds and 
pathogens. Fertilizer could 
be applied according to vari-
ations in the plant’s nutrient 
need and possible uptake. 
This has lead to better use 
of resources on the farms, 
lower specific cost, higher 
yield and lower impact on 
the environment.

Today, results from the 
precision agriculture projects 

are applied in measur-
ing need of fertilization, 
regular use of spectrometric 

devices and controlled traffic 
on field for reduced soil 
 compaction.
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Full gain for wholegrain

Nordic diet challenges 
mediterranean

The benefits of whole grain 
and dietary fiber on gut 
microbiota are well known, 
but what can we do when 
the western diet brings us 
farther away from the goal?

Through at network 
around wholegrain and the 
generation of new know-
ledge in cooperation with 
scientists at the Danish 
Agricultural College (KVL), 
Cerealiastiftelsen put focus 
on wholegrain and health 
and physio logical effects. 

New technological know-
ledge also opened upp for 
new wholegrain products 
with high sensory value.

At the same time a new 
regulatory system was 
developed which made it 
possible to make generic 
health claims based on con-
tent of wholegrain.

The first new  product 
was the world´s first 
 wholegrain pasta launched 
in 2004.

– It was a success to be 

able to label our product 
and communicate to the 
consumer in what sense 
a product was a healthier 
choice, says Mats Larsson, 
Lantmännen R&D-direc-
tor, and the driving force 
behind the combined work 
on wholegrain. The con-
sensus among nutritional 
experts made it necessary 
to be able to talk about 
fiber and their benefits, 
regardless of diet or food 
pattern.

Among scientists and 
dietitians, the mediter-
ranean diet with a large 
proportion of vegetables, 
wholegrain bread, low fat 
dairy products, fish and 
meat in moderate amounts, 
is recognised as healthy and 
reducing risk of life style 
related diseases.

But what happens if we 
change food base from the 
mediterranean to the nordic 
area and try to achieve an 
equally healthy and balanced 
diet?

Well, we can get the same 
benefits from a diet rich in 
tubers, wholegrain cereals, 
low fat dairy products, lean 
meat, fat fish and nordic 
nuts and berries. From a 
study initiated by Lantmän-
nens Research Foundation, it 
was concluded that a healthy 
nordic diet can improve a 
number of risk factors for 

the development of coronary 
heart disease, hypolipidemia 
and high blood pressure 
and at the same time reduce 
overweight even at ad lib 
servings. These results have 
been confirmed in later 
studies, and it has also been 
implicated that a healthy 
nordic diet can reduce the 
risk of premature death, 
occurence of certain types of 
cancer and also reduce the 
risk of diabetes and cardiac 
arrest.

If a healthy nordic diet in 
all aspects is as healthy as its 
mediterranean counterpart 
is still to be proven, but until 
that has been shown we 
can conclude that it offers 
a promising alternative as a 
healthy diet.

On pages 16–17 you 
will find five samples from a 
published recipe collection 
on the healthy nordic diet.
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The Lantmännen Research Foundation has its 30th 
anniversary this year, with the magazine Cerealier 
– or C – An idea journal about cereals – having been 
a presence for almost the entire period. 

By Lennart Wikström

medicine. This was right at the start 
of what would later become the era 
of functional foods, with focus on the 
specific impact of different foods on our 
health. The possibility was emerging on 
the horizon of making product-specific 
health claims – something that the 
industry hoped would result in market 
realisation of added value.

Oats being a perfect example, with 
its dietary fibre content in the form of 
betaglucans having been linked a few 
years earlier with the lowering of blood 
cholesterol in the blood. The discus-
sion as to what could be said or not 
was intense, and the Swedish National 

Food Agency was given a central role in 
communicating nutrition and health. At 
about the same time as the first issue of 
C was published, the Keyhole nutrition 
label was also launched.

MIRACULOUS SCHOOL MEALS
A typical subject that arose early on was 
that of school meals and food served at 
institutions for the elderly. Much hope 
was placed on school breakfasts:

“I think that social exclusion, bully-
ing, vandalism, crimes and drug abuse 
could be reduced if children ate a proper 
breakfast,” said Tommy Jacobsson hope-
fully at the Swedish Farmers Market 
Institute (LUI), which had started a 
school breakfast project together with 
the dairy industry.

FIBRE PREVENTS THE C-WORD
“Fibre can inhibit the growth of cancer 
cells,” declared the Finnish professor and 
physician Herman Adlercreutz in issue 
1 1991. “Intestinal bacteria have been 

Tidskriften C through the years

T he first issue was published 
at the beginning of 1989 
and Carl-Erik Albertsson in 
his first chronicle discussed 

the advantages of making dietary habits 
more cereal-based. He also highlighted 
the disadvantages of cereal cultivation at 
that time, with surpluses, costing both 
the grower and the state money, having 
to be lifted onto the global market, and 
with the environmental impact of cereal 
cultivation.

OATS INCLUDED
In the very first issue, there was a whole 
section on oats, Nature’s own fantastic 

Nutrition and health 
a common thread 
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shown to contribute to the production 
of cancer-inhibiting substances, some-
thing that has opened doors for research 
in the fields of nutrition and cancer.”

These questions are more topi-
cal than ever – the effects of different 
dietary patterns on intestinal micro-
flora, fibre’s significance for a decrease 
in bowel cancer, and also the effect of 
various substances on hormone-related 
cancer. Rye plays a significant role here, 
which is still under investigation in dif-
ferent studies.

FOCUS ON BARLEY
After oats and rye, interest in barley 
developed; this is the cereal that together 
with wheat has been grown for the 
longest time and that varies greatly 
between the different areas of the world 
where it is cultivated. As with oats, 
barley contains a significant propor-
tion of betaglucan, even if brewers have 
done what they can to get plant breeders 
to remove it. Furthermore, the starch 
composition in barley can vary, which 
has significance for digestion.

At a barley symposium in Uppsala 
in September 1992, it was declared that 
it is only one’s imagination that limits 
what barley can be converted into. It 
was at an early stage that Professor Inger 
Björck, who now is the head of the Food 
for Health Science Centre and Antidia-
betic Food Centre at Lund University, 
became interested in the variation in 
barley’s starch composition.

With a higher proportion of 
unbranched starch, amylose, barley 
can form resistant starch that is broken 
down first in the large intestine, thus 
causing a slower rise in blood sugar. This 
effect is heightened if the kernel is intact 
and eaten in the form of whole barley 
in porridge or bread. Along with Inger 
Björck’s research, the trend for low GI 
diets began. Initially, food with a low GI 
were intended for people with diabe-
tes but are also beneficial for healthy 
individuals or people who have not yet 
developed type 2 diabetes.

GLUTEN INTOLERANCE – REPLAY
A frequently recurring subject during 
the three decades of the Cerealier maga-
zine has been coeliac disease or gluten 
intolerance. Initially, it was treated solely 
as a medical issue. Gluten-free foods 
were for people diagnosed with gluten 
intolerance or coeliac disease, and these 
expensive foods were subsidised for 
people with the disease.

Cereals containing gluten – mainly 
wheat but also rye and barley – are 
important, basic foods, and it has 
therefore been important to keep 
the question alive. As the market has 
become increasingly trend-sensitive, the 
gluten-free issue has been expanded to 
deal more with what individuals them-
selves experience. The medical definition 
of gluten intolerance still applies and, 
from the medical perspective, evidence 
for gluten being harmful for people who 
do not have a diagnosis of coeliac disease 
is very weak.

But the gluten-free trend is not about 
that, and it’s a question of addressing 
those consumers who request foods that 
do not contain gluten. This opened a 
new market for oats, which, if handled 
as 100 per cent oats, separate from other 
cereals, is naturally free from gluten, 
and this product was launched in 2000. 
This has, in turn, contributed to better 
gluten-free products with a higher 
fibre content and a favourable protein 
composition.

INTERNET AND VEGETARIANISM
As far back as 20 years ago, the virtual 
world opened up and, in C number 4, 
1996, there was an article on food on 
the internet. It was, of course, about 
American and other international 
websites. Malin Fredriksson and Anne 
Åström were two Swedish dietitians 
who performed a study from a diet 
perspective on how useful the informa-
tion available on the internet was for 
their profession. Their conclusion was 
that the internet is an excellent tool for 
accessing information about nutrition.

A year later, the still popular vegetar-
ian trend developed, and it was stated in 
issue 4 1997 that more and more people 
were choosing vegetarian diets. These 
individuals were described as young 
people, often teenagers, who made their 
choice for emotive or ethical reasons. 
From a cereal perspective, wholemeal 
bread was highlighted. Wholemeal 
bread contains more nutrients and fibre 

and, if it is made from sourdough, there 
is also an increase in bioavailability.

WHOLEMEAL FLOUR AND FIBRE
From when the first lessons about fibre 
were learned, wholemeal flour and 
dietary fibre have been subjects that have 
recurred with increasing frequency. A 
special issue about wholemeal flour and 
fibre was published in 2000, and this was 
also distributed as a special edition. The 
following year there were further articles 
about wholemeal flour and how it could 
prevent a number of common illnesses.

Sweden’s Miss Sourdough, Ingela 
Marklinder, explained in issue 3 2001 
about how sourdough is the key to suc-
cess in baking wholemeal bread and how 
sourdough results in the Rolls Royce of 
breads. Now, fifteen years later, we can 
see how right she was. Ingela had then 
been a devotee for twenty years and had 
even written her doctoral thesis on barley 
sourdough bread.

CEREALS FOR ALMOST 30 YEARS
There is nothing new under the sun, goes 
the saying, which is certainly substanti-
ated when we look back over 28 years 
of cereal knowledge. A common thread 
throughout are the health aspects linked 
to our different cereals. Every time a 
subject has reappeared, new facts have 
surfaced and our understanding of these 
links has increased. Now we have reached 
the molecular level and are researching 
connections between our genes, intestinal 
microorganisms, the food we eat, and 
physical and mental wellbeing.

It is likely that we will be writing 
about the same subjects in the future, 
but one thing is certain: research and 
development are progressing at an 
increasingly rapid pace, and there are 
probably not many people prepared to 
speculate on the contexts in which cereals 
will be described at that time. But that 
cereals and the subject of health will still 
be on the agenda is a fairly well-founded 
assumption. 



Nordic Outlook

Norwegian wholegrain wheateaters

Wholegrain success in Denmark

Norwegians brag about 
being world champions in 
eating wholegrain bread. 
It may sound a bit chal-
lenging, but actually their 
statement has support.

Compared to its neigh-
bours, Norwegians eat much 
more wholegrain products. 
More than 20 per cent of 
all flour sold to consumers 
and food service are based 
on wholegrain. In Norway 
the industry has introduced 
a label with a partially filled 
circle indicating the amount 
of wholegrain in the flour. 
At a store check in Norway 
you will find that in many 
stores, a large proportion of 
the breads contain 75 to 100 
per cent wholegrain.

Even refined flours in 
Norway contain more 
fibre, as a result of a lower 
degree of separation of flour 
from bran during milling. 
In Norway refined flour 
contains 78 percent of the 
original kernel, compared 
with 70 to 75 percent in the 
other Nordic countries. This 
in turn is a logic conse-
quence due to the fact that 
Norway is a net importer of 
milling wheat, and therefore 
has an industry standard to 
utilise more of the precious 
raw material.

The dominating cereal 
grain used for bread and 
baking is wheat, whereas rye 
and barley are used only to 
a limited extent. Oats has 

a special position as base 
for porridge and breakfast 
cereals, and the use of oats 
has doubled since 2006. 
This increase is due to a 
number of reasons, of which 
an increased health interest 
is one. Oats are appreciated 
for being naturally free from 
gluten, the betaglucans can 
do wonders with your cho-
lesterol, and porridge made 
from oat flakes is popular 
among those who wish to 

lose weight.
As a result of the 

increased interest in oats, 
one of the mills, in Moss 
southeast of Oslo, has 
specialised in milling oats. 
The expectations in Norway 
are that oats will grow 
and become an even more 
important ingredient in 
healthy food in the future. 
New varieties with higher 
betaglucan content will 
eventually boost this trend.

Wholegrain runs as a 
 connecting thread through 
the cereal world of the 
Nordic countries. In 
Denmark, industry, health 
organisations, retail and 
authorities have joined 
in a partnership around 
wholegrain.

The initiative came from 
the Danish cancer research 
foundation as a response to 
the increasing interest in the 
Atkins diet starting in 2007. 
The onesidedness and low 
content of dietary fibre of 
the LCHF diet made both 
policy makers and nutrition-
ists critical, so they decided 

to counteract with informa-
tion and communication 
of the benefits of dietary 
fibre. Also, mills and baker-
ies started to get worried 
expecting declining demand 
for their products.

The first step was to 
collect and summarize 
the scientific data around 
wholegrain and dietary fibre 
where the scientists could 
agree. That effort resulted 
in a report, Fuldkorn 2008, 
where wholegrain was 
defined and recommenda-
tions of daily intake levels 
for wanted effects were 
stated. The general who-

legrain recommendation 
for adults was at least 75 g 
wholegrain products per 10 
MJ or the equivalent of 12,5 
energy per cent. The report 
also led to a redefinition of 
the national recommenda-
tions as stated by the Danish 
National Food Authority.

The report became the 
starting point for intro-
ducing a new wholegrain 
labelling in 2009, in order 
to help the consumers 
to choose more healthy 
cereal products. When the 
campaign started people’s 
average daily intake of whole 
grain was 36 g per capita 

with great variation between 
groups. The lowest quartile 
only consumed 12 g per day.

Important parts of the 
campaign were making 
whole grain products more 
available on the market 
with the introduction of 
new products, labelling and 
exposure in the stores and 
distribution to more points 
of sale. In parallel, the food 
authority has emphasized 
the message to eat more 
whole grain.

In 2014, the daily intake 
was measured in a follow 
up, and now the daily 
average intake was 63g per 
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Rye a finnish profile
The Finnish cereal produc-
tion is quite impressive. 
With most of the countries 
arable land located north of 
a line through the capitals 
Oslo–Stockholm–Helsinki, 
the Finnish farmers succeed 
in not only produce enough 
for the consumption within 
Finland, but Finnish grain 
is also exported.

Barley is the dominating 
crop, of which 80 per cent 
is used as feed and 20 per 
cent is malted and of which 
in turn a small amount of 
which is exported. Wheat 
is mainly spring wheat, and 
like barley most of it is used 
for feed, only 25 per cent is 
used for milling.

With rye, it is a little bit 
different. It is only grown 
for milling, and although 
the average consumption 
of rye is not greater than in 
other countries, for instance 
Sweden, Finnish bread has 

become synonymous with 
rye bread. Where Danish 
efforts have been on who-
legrain, Finnish research 
and development as well 
as market efforts have been 
on rye.

The authorities have 
due to a high incidence 
of coronary heart disease 
consciously been working 
with food and health since 
the 1980’s. This has resulted 
in successful changes with 
increased intake of selenium 
through enrichment of soils 
and lower intake of salt.

Big Finnish cereal 
companies such as Fazer 
and Vaasan (Now Lantmän-
nen Unibake) have also 
been successful in position-
ing rye. The other Nordic 
countries evidently have a 
lot to learn from research, 
development and market-
ing regarding healthy cereal 
products.

person, a great improvement in such a short 
time. The most vulnerable group had increased 
their intake almost two fold to 23 g per person 
and day. The large increase of whole grain intake 
in only five years’ time is of course the result of a 
lot of different factors, but the whole grain cam-
paign and the new labelling definitely has played 
an important role.

Now the goal for the 
Danish whole grain 
 partnership is to 
reach the rec-
ommended 
intake of 
75 g of 
whole 
grain 
intake per 
day. So far 
they seem to 
be well on their 
way.
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Jyvä
Jyvä is a magazine published by Vaasan/Lantmännen during 2014 and 2015. 
This article is translated and republished from Jyvä no 1, 2015

A healthy gut is a wonderful thing, but tummy 
 problems are fairly common nowadays. Quality of 
life is compromised when you feel uncomfortable.

that cause stomach problems got into 
the drinking water.”

DIRECT LINK FROM  
THE GUT TO THE BRAIN
There is admittedly some uncertainty 
in identifying cause and effect. For 
example, gastrointestinal problems 
can be due to stress and psychological 
factors, but these have also been shown 
to increase consumption of undesir-
able foods, which in turn may lead 
to a stomach reaction increasing the 
emotional burden.

“We call this link the gut-
brain axis,” Reijo Laatikainen 
explains.

This is the idea that a sound and 
healthy gut helps to maintain peace of 
mind, which in turn maintains a good 
intestinal condition. This seems to be 
the outcome of various interconnected 
factors such as intestinal microbes, anti-
inflammatory compounds and nerve 
impulses.

GLUTEN UNLIKELY CAUSE
Reijo Laatikainen remains unconvinced 
by the lively debate on gluten sensitivity.

“Except in the case of celiac disease, 
the evidence for gluten as a cause of 
intestinal disorders is controversial. Even 
though some studies have found that 
gluten increases intestinal permeability, 
we clearly need more evidence before 
we can say anything firmly. FODMAPs 
certainly seem a more likely cause at the 
moment.”

FODMAPs are fermentable 
carbohydrates that are poorly 

absorbed in the small intes-

What’s good for 
the stomach is 
good for the soul

T his is about much more 
than diet, explains licensed 
dietician Reijo Laati-
kainen.

“Functional gastrointestinal dis-
orders, particularly various types of 
irritable bowel syndrome (IBS), are 
often due to multiple factors, of which 
one of the most important is a reduced 
intestinal pain threshold. The intestines 
become distended as gas accumulates 
and water accumulate, resulting in 
pain,” ReijoLaatikainen says.

Intestinal microbes also probably 
play a role. Reijo Laatikainen notes 
the possible association of IBS with 
fluctuations in the range of microbe 
populations in the intestines. Imbal-
ances may also occur in the relation-
ships between various types of bacteria. 
Such disorders may be due to factors as 
cures of antibiotics or gastrointestinal 
infections, and dietary choices can also 
change the makeup of the microbe 
population.

The correlations are quite complex, 
and gastrointestinal infections may 
even have an independent impact on 
the onset of IBS.

“There are some indications of the 
incidence of IBS increasing two or 
threefold over a few years after bacteria 
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tine. They are found in certain cereals 
and in vegetables such as onions and 
cabbage.

On the other hand, it may be that 
gluten and fermentable carbohydrates 
together amount to more than the sum 
of their parts.

“The phenomena of lactose intoler-
ance and celiac disease have accus-
tomed people to thinking that there is 
only one cause of an upset stomach, 
but in most cases there are multiple 
reasons,” Reijo Laatikainen explains.

He stresses that symptoms alone 
give too little information to diagnose 
functional abdominal disorders. Celiac 
disease and gastroenteritis can have 
exactly the same symptoms as IBS.

“Only about one third of celiac 
 disease sufferers experience gastroin-
testinal symptoms, and even gastro-
enteritis can be very subtle. On the 
other hand, the cause of symptoms 
that intrude on personal comfort may 
“merely” be irritable bowel syndrome 
that will clear up with proper diet, 
adequate exercise and rest.”

CHARTING FODMAPS
Reijo Laatikainen stresses that even 
though abdominal symptoms are 
seldom due to diet alone, this may be a 
key instrument for treating them.

People with stomach pain nowadays 
typically cut back on eating volun-
tarily. Online sources are bursting 
with opinions and guidelines on this 
subject. Reijo Laatikainen tends rather 
to expand than restrict the diet of IBS 
patients attending his clinic.

“Sufferers may have voluntarily 
abstained from all cereals, which is 
generally ill-advised from the point of 
view of such aspects as fibre intake. It 
is fairly clear that the FODMAPs in 
rye, wheat and barley cause symptoms 
in certain individuals, but 100% oat 
bread and other such foods may often 
be ideal for them.

Nine out of ten respond well to 
FODMAP carbohydrates, so these 
should not be excluded from the diet. 
Fermentable carbohydrates promote 
health in many ways.

PROBIOTICS IS IMPORTANT
Giving up FODMAPs will not neces-

sary help enough if too many bacteria 
from the large intestine have managed 
to migrate to the small intestine.

“In such cases all carbohydrates start 
to decompose in the gut. These bacteria 
are not fussy about the type of sugar 
available,” Laatikainen says.

Most probiotics, i.e. fibre-feeding 
gut bacteria, nevertheless thrive best at 
their correct location in the large intes-
tine, where the fermentation reactions 
that they cause give rise to short-chain 
fatty acids and other by-products that 
are thought to be associated with a 
range of health variables.

“Obviously it’s impossible to specify 
the true impact of short-chain fatty 
acids on health, but there are some 
indications that they may increase the 
feeling of satiety and reduce the perme-
ability of the intestinal mucosa.”

GAS MAY INCREASE SATIETY
Certain gas-producing foods may be 
useful in weight control if the gas that 
forms in the intestines does not cause 
unpleasant distress. Reijo Laatikainen 
cites rye as one example that has been 
observed to reduce feelings of hunger 
even over the next two meal times 
through a phenomenon known as the 
second meal effect.

“Rye bread eaten at supper may 
even reduce the appetite at lunchtime 
on the following day.” “More ferment-
able carbohydrate in the intestines 
seems to correlate on the whole with a 
greater feeling of satiety.”

NO ABSOLUTE RESTRICTIONS
If gastrointestinal symptoms are mild, 
then Reijo Laatikainen feels that it may 

be enough simply to avoid rye bread, 
onions, pulses and xylitol.  Assuming 
that celiac disease has been ruled 
out, it is worth tackling more severe 
 symptoms by trying a diet free from 
gluten and FODMAPs for four weeks. 
This will be long enough to attain any 
results that can be achieved.

“Any benefit will certainly be 
noticed, but it is important to be thor-
ough. The most difficult but crucial 
part of an avoidance diet is sticking to 
it,” Laatikainen explains.

You should therefore schedule it for 
a time when you know that you won’t 
be banqueting and so on.

Good fibre sources for people on 
avoidance diets include oats, gluten-free 
cereals, carefully selected fruit and veg-
etables, seeds, hazelnuts and peanuts.

This is easiest in practice when foods 
that must be avoided completely are 
minimised. If an avoidance diet reduces 
gastrointestinal symptoms, then it is 
a good idea to gradually restore the 
excluded foods to the diet while moni-
toring any recurrence of symptoms.

Laatikainen stresses that the most 
important thing is to have the cour-
age to experiment with new dishes 
that are gentle on the stomach in 
order to ensure that the diet remains 
nutri tionally diversified. Help from a 
dietician can often be necessary when 
preparing a diet.

Even moderately severe IBS may, for 
example, allow a couple of slices of rye 
bread or some onion in a meal after the 
symptoms have been brought under 
control. IBS does not cause any severe 
illness, so asymptomatic exposure is not 
dangerous. 
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Overnight oats  
with  honeyed apple  
and hazelnuts

Nordic saffron              
chicken with fennel

This ‘Davosgröt’ is a  porridge 
that does not involve  any 
cooking but is soaked over-
night in the refrigerator. This 
version contains yoghurt and 
is topped with honey-fried 
apples and hazelnuts.

1 serving

100 ml oat bran, rolled oats 
or barley flakes
200 ml low-fat yoghurt or milk
1 apple
30 ml hazelnuts
1 tbsp rapeseed oil
1 tsp cinnamon

Honey

1. Mix the oats or barley 
flakes with yoghurt 
or milk in a bowl, jar 
or glass. Place in the 
 refrigerator overnight.

2. Dice the apple and 
roughly chop the hazel-
nuts. Heat the oil in a 
frying pan. Fry the apple 
and hazelnuts together 
with honey and cinnamon 
until slightly browned. 
Top the porridge with the 
apple mixture.

A golden-yellow chicken dish 
that fills the kitchen a wonder-
ful aroma of saffron.  

4 servings

325 g boneless chicken thighs
1 head of fennel
1 leek
3 carrots
3 cloves of garlic
1 g saffron 
150 ml dry white wine 
(optional)
1 can crushed tomatoes
2 chicken stock cube
A pinch of sugar
Rapeseed oil for frying
Salt and pepper

4 port wholemeal spaghetti 
(280 g) 
Bunch of parsley
Bunch of tarragon 

1. Cut the chicken into bite-
sized pieces. Shred the 

fennel, leek and carrots. 
Finely chop the garlic.

2. Heat the oil in a large 
pan. Fry the chicken 
until sealed. Season with 
salt and pepper. Add the 
vegetables and saffron and 
continue to fry for a few 
minutes. Add the wine 
and allow to reduce by 
half. Mix in the crushed 
tomatoes and chicken 
stock cube. Bring to the 
boil and simmer on a 
medium heat for about 20 
minutes. Season to taste 
and add a pinch of sugar.

3. Cook the pasta according 
to packet instructions.

4. Finely chop the parsley 
and tarragon. Serve the 
chicken with the pasta 
and sprinkle with the 
herbs.

Healthy Nordic Diet
A healthy Nordic diet can improve a number of risk factors for the development of coro-
nary heart disease, hypolipidemia and high blood pressure and at the same time reduce 
overweight even at ad lib servings. These effects have been confirmed in later studies, and 
it has also been implicated that a healthy nordic diet can reduce the risk of premature 
death, occurence of certain types of cancer and also reduce the risk of diabetes and cardiac 
arrest (see page 9).

In order to spread the results from the Lantmännen project Healthy Nordic Diet, a 
recipe collection with  recipes from the study was pub lished. From this we have taken a 
few in order to give inspiration and some heart warming feelings in the middle of the 
Nordic winter.
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Salmon with roasted                      
bean salad and pickled onion

Sandwiches with apple, cress and mustard
Delicious, hearty sand-
wiches with a sweet, 
 peppery tang. Other herbs 
or shoots can be used 
 instead of cress.

1 serving

2 slices bread
1 tbsp table margarine

10 g hot dog mustard
1 apple
Cress to taste
Salt and pepper

1.  Toast the bread. Spread 
with margarine and 
mustard. Top with slicked 
apple and cress. Season to 
taste.

4 servings
Pickled onion
50 ml spirit vinegar (12%)
50 ml sugar 
150 ml water 
1 tsp salt
2 red onions

Roasted bean salad
2 cans (570 g) butterbeans
A bunch of parsley
1 clove of garlic
300 ml barley grits
200 g kale
1 lemon, rind and juice
2 tbsp rapeseed oil

Garlic sauce
200 ml sour cream
1 clove of garlic

500 g salmon fillet
Parsley
Salt and pepper

1. Start with the onion. Bring 
the vinegar, sugar and water 
to the boil. Slice the onion 
thinly and add to the liquid. 
Remove from the heat and 
allow to stand until serving.

2. Preheat the oven to 225 
degrees C. Drain the beans. 

Finely chop the parsley and 
garlic. Mix the beans with 
the parsley, garlic and half 
of the rapeseed oil. Season 
with salt and pepper and 
roast in the oven for about 
15 minutes or until the 
beans are nicely browned.

3. Cook the buckwheat 
according to the packet 
instructions. Rinse and 
finely chop the kale. Add 
the kale to the buckwheat 
just before it is ready. Add 
the lemon rind and 2 tbsp 
of the juice, and the rest of 

the the rapeseed oil. Season 
with salt and pepper. Mix in 
the roasted beans.

4. Cut the salmon into bite-
sized cubes. Season. Place 
in a greased ovenproof dish. 
Bake for about 10 minutes.

5. Grate the garlic. Mix with 
the sour cream.

6. Serve the salmon with the 
bean salad, the garlic sauce 
and the pickled onion. 
Sprinkle with chopped 
parsley.

Roasting the beans gives them a rich, slightly nutty flavour and also adds a 
delicious crispiness to this winter salad. The leftover onion can be stored in its 
pickling liquid in the refrigerator for several weeks. 


