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D et är fascinerande att 
vara lantbrukare och att 
få leva med hur väder 
och vind  påverkar vår 

verksamhet. I år har vi haft ett blandat 
väder. Men med våra silor välfyllda 
med spannmål till kycklingarna och 
en fin potatisskörd på väg till chips
fabriken kan jag ändå konstatera att 
det blev bättre än väntat.

Med skörden inne ges också ett 
tillfälle att blicka framåt: Vi lant
brukare har väldigt goda möjligheter 
att utveckla våra verksamheter, men 
då gäller det också att vi ser möjlig
heterna och att vi tar vara på dem. 
Omvärlden har äntligen kommit dit 
vi hoppades att den skulle hamna med 
fokus på uthålligt producerad mat, 
djuromsorg och transparens i värde
kedjan. Visserligen finns det mycket 
kvar som behöver förfinas, men här 
har vi i det svenska lant bruket ett 
försprång.

Vår hemmamarknad är nummer 
ett och den måste vi värna. Men våra 
mervärden är ju mervärden även i 

ett vidare perspektiv, och det faktum 
att handeln idag är gränslös innebär 
att det gäller på båda håll. Vi borde 
kunna göra mer affärer med svenska 
livsmedel utomlands än vad vi redan 
gör idag.

Att både kunna producera mer 
och samtidigt minska avtrycket är 
själva kärnan i lantbrukets uppdrag. 
Strukturrationaliseringen i lantbruket 
mot större och färre enheter är kanske 
den mest på tagliga förändringen 
under den tid jag varit verksam. 
Många ser det som ett problem ur 
miljösynpunkt, och visst kan riskerna 
öka med större verksamheter. Men 
för att kunna vara riktigt miljövänlig 
är det min uppfattning att det är med 
större volym och verksamhet som 
vi får råd att investera i ny miljö
vänligare teknik, oavsett om det gäller 
biobränslen,  växtnäringsstyrning eller 
integrerat växtskydd.

Här spelar forskning och 
 utveckling en avgörande roll för 
vår framtid. För att vi ska kunna 
utveckla lantbruket och svenska 

livsmedel både när det gäller ökad 
uthållighet och  produktivitet måste 
vi få tillgång till bättre teknik, mer 
kunskap och  långsiktighet. Eftersom 
vi har högre kostnader än många av 
våra  konkurrenter i andra länder är 
innovation och ny kunskap också 
en förutsättning för att vi ska kunna 
 konkurrera och hela tiden vara lite 
bättre.

För jag tror att vi lantbrukare har 
det i oss naturligt att hela tiden vara 
på hugget, utvecklas och att göra 
saker mer uthålligt. Det förs även 
vidare till de livsmedel som vi vill stå 
för. Därför är det tröttsamt att se hur 
lantbruket ofta skildras i media och 
den allmänna debatten. Vi kan mer 
än bara så och skörda – vi kan också 
gripa möjlig heterna när de erbjuds. 
Min för väntan är att politiker, företag 
i andra branscher och forskningen 
också ser de möjligheterna och inser 
att lantbruket är en samhällsresurs 
som griper in i många olika samman
hang och att vi hela tiden vill tänka 
och agera långsiktigt.

Lantbrukare, styrelseledarmot Lantmännen

Skörden 
är bondens lön

Ny prenumeration – ange namn och adress

Adressändring – ange namn, gammal adress och ny adress  

Avsluta prenumeration – ange namn och adress

Prenumerera 

Vill du prenumerera på Tidskriften Cerealier går det utmärkt att e-posta 
till tidskriftenc@lantmannen.com. Skriv ditt namn och fullständig post -
adress så kommer nästa nummer av tidskriften hem till dig. Det går även 
bra att använda e-posten för avslut av prenumeration eller adressänd-
ring. Det går också bra att fylla i talongen som sedan skickas per post till 
Lantmännen, Tidskriften Cerealier, Box 301 92, 104 25 Stockholm.

kostnadsfritt!

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

Krönika:
    Per Lindahl

Foto Sven-Olov Lööv
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Skördefest Av Lennart Wikström Recept: Lantmännen om inget annat anges

G lädjen över att 
kunna skörda 
och njuta 
 frukterna av 

sitt eget arbete är lika stor, 
oavsett om det rör sig om 
en riklig äppelskörd som 
förvandlas till must och mos, 
en korg kantareller som blir 
ljuvlig stuvning eller ett fält 
med höstvete eller gyllengul 
havre som rasslande fyller 
trösktanken. Vi lever av 
det som skogen, åkern och 
trädgården ger, och aldrig blir 
det så påtagligt som när vi ska 
skörda.

VÄLFYLLDA LADOR
Till skillnad från de flesta av 
oss andra står bonden med en 
skörd betydligt större än vad 
han eller hon själv kan göra 
av med och måste kunna sälja 
sin vara på en marknad. För 
att få betalt för mödan måste 

Skörd är glädje och rikedom men också 
höst och vemod med ljuset som viker. 
Men med umgänge, värme och smaker 
som bottnar kan vi få glädjen att vara 
längre.

Skördefest!

 skörden också fylla högt 
ställda krav på kvalitet.

Kornet måste kunna 
mältas till en lämplig råvara 
för en klar lager, vetet måste 
hålla tillräcklig proteinhalt för 
att ge volym i brödet, rågen 
måste ha rätt falltal för att 
duga till bakning och havren 
måste ge stora och fina gryn. 
Det är en grannlaga uppgift, 
i synnerhet som den kanske 
viktigaste faktorn inte går att 
styra, nämligen vädret. Inget 
år är det andra likt. Därför 
är årets skörd ett så tacksamt 
ämne varje år.

I år har sommaren varit 
varm och torr och landets 
lantbrukare har kunnat ta 
in en normalstor skörd av 
god  kvalitet. Men det gäller 
i genomsnitt; variationerna 
är stora mellan olika delar 
av landet. Torka och värme 
slog hårt mot lantbrukarna 

i syd östra Sverige, medan 
lant brukare i Mälardalen och 
landets norra delar fått en 
ovanligt god skörd.

MAT OCH FODER
I volymer är vete störst 
med en totalskörd i år på 
närmare tre miljoner ton. 
Av det används mest inom 
landet både som foder och 
till livsmedel som bröd, pasta 
och frukostflingor. Unge
fär en tredjedel  exporteras. 
Näst störst är korn med 1,7 
miljoner ton. Merparten av 
kornet går till foder, men en 
respektabel andel, nästan en 
fjärdedel, går till malt som 
i sin tur används i öl och 
whisky. Det mesta av malt
kornet exporteras.

Odlingen av havre har 
 minskat sett över lång tid och i 
år beräknas den totala skörden 
bli drygt 700 000 ton. Med 
tanke på havrens alla goda 
egenskaper är det glädjande att 
en allt större mängd används 
till livsmedel i olika former, 
främst havregryn som ökar hela 
tiden. Den råg som  skördas, i år 
ungefär 160 000 ton, används 
nästan ute slutande till bröd.

HÖSTENS SMAKER
Med skörden kommer också 
hösten, som efter vårens och 
sommarens överflöd av ljus 
och i alla fall i år av värme 
lockar med sysslor inomhus 
och höstpromenader i oktobers 
gula ljus. Även om höstarna 
också är bråda tider fyller lju
sets återgång i alla fall mig med 
visst vemod, ett vemod som 
också präglas av höstens färger. 
 Sommarens mättade gröna 
och solgula går över i orange 
och jordfärger också fångade i 
den kanske höstligaste av dem 
alla, pumpa och Halloween
orange.

Men det är också en rik tid 
och med fyllda skafferier och 
matkällare vill vi umgås med 
våra vänner och bjuda på vårt 
överflöd. Och liksom höstens 
färger söker sig mot jorden 
söker vi smaker som bottnar, 
fylliga och mättande grytor, 
rotfrukter i alla dess former och 
efterrätter som inte bara läskar.

I det här numret har vi 
därför satt samman några 
recept med anknytning till 
skördeglädje, mustiga smaker 
och värme inombords. Hoppas 
det smakar! 
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Kanellingonbullar 
– världens godaste fikabröd!
Till hösten hör lingon – och 
Kanelbullens dag, kanske 
höstens tryggaste smak. 
Med lingon blir dessutom 
bullarna saftigare och håller 
längre. Underbara Clara har 
gett oss detta recept på under
bara kanellingonbullar med 
härlig brytning med lingo
nens syra. Och glöm inte att 
välja ett vänligare vetemjöl!

ca 40 st
Tid: cirka 2 tim inkl jästid

Deg
3 dl mjölk
50 gram jäst
1 ½ dl strösocker
1 ägg
100 gram rumstempererat 
smör
1012 dl vetemjöl

Fyllning
100 gram mjukt smör
½ dl strösocker
1 msk kanel
2 dl lingonsylt
Topping
2 msk ljus sirap
1 msk vatten
Strösocker

Så här tillagar du receptet  
(ca 120 minuter)
1.  Värm mjölken finger

varm (37 grader) i en 
kastrull.

2.  Smula jästen i en bunke 
och slå över mjölken. Rör 
tills alla klumpar försvinner

3.  Blanda ner socker, ägg 
och smör skuret i bitar.

4.  Mät upp mjölet och 
blanda ner i degen. Spara 
lite till utbakningen. 
Arbeta degen i maskin 
i 5 minuter eller 1015 
minuter för hand tills 
degen känns smidig.

5.  Låt jäsa övertäckt med 
en bakduk i ca 40 minu
ter eller tills den blivit 
dubbelt så stor.

6.  Knåda degen på ett 
mjölat bakbord och dela 
i fyra bitar. Kavla ut till 
rektanglar.

7.  Rör ihop smör, socker 
och kanel. Bred över 
rektangeln.

8.   Avsluta med att bre över 
ett lager lingonsylt. Vik 
degen dubbel och skär den 
i remsor. Tvinna remsorna 
och gör en knut på dem. 
Låt bullarna jäsa under 
bakduk ca 40 minuter.

9.  Grädda i mitten av ugnen 
på 225 grader i ca 710 min.

10. Ta ut och låt svalna  
på ett galler.

11.  Precis innan servering: 
blanda sirap och vatten i 
en kopp, pensla bullarna 
och doppa dem sedan i 
strösocker.

Potatis- och 
purjolöks soppa med 
 timjankrutonger
Soppa är vår matkulturs 
kanske mest underskattade 
maträtt. Med omsorg och 
rätt råvaror får du en gyllene 
start på måltiden eller en 
värmande lunch tillsammans 
med en rejäl smörgås gjord 
rågbröd – eller varför inte ett 
surdegsknäcke?
Vitt vin, lök, potatis och 
mjölk eller havredryck sätter 
smak på denna klassiker 
som ges en extra touch med 
krispiga krutonger.

4 portioner 
45 minuter 

Soppa
1 stor purjolök
400 g potatis
1 ½ dl torrt vitt vin  
(kan uteslutas)
6 dl vatten
2 grönsaksbuljongtärningar
6 dl Go Green Glutenfri 
 Havredryck Osockrad  
1 citron
Salt och peppar

Timjankrutonger
3 skivor bröd, gärna 
 dagsgammalt
1 vitlöksklyfta
1 knippe timjan
2 msk olivolja
Salt och peppar
Olja eller smör till stekning

1. Dela och skölj purjolöken 
noga. Finstrimla sedan hela 
löken. Skala potatisen och 
skär i mindre tärningar.

2. Hetta upp en stor kastrull 
med olja eller smör. Fräs 
purjolöken på medel
värme i några minuter. 
Tillsätt sedan potatis och 
vin. Låt vinet koka ner 
till hälften och slå sedan 
på vattnet och tillsätt 
buljong tärningarna. Koka 
soppan tills potatisen 
blivit mjuk.

3. Bryt brödet i mindre bitar. 
Skala vitlöksklyftan och 
krossa den med sidan av 
knivbladet. Repa bladen 
från timjankvistarna och 
hacka lätt. Hetta upp en 
stekpanna med olivolja och 
stek brödet tillsammans 
med vitlök och timjan. 
Salta lätt. Lyft ur vitlöken 
och för över krutongerna 
på hushållspapper.

4. Tillsätt hälften av 
havredrycken i soppan 
och mixa slätt med en 
stavmixer. Späd med 
resterande havredryck till 
önskad konsistens. Smaka 
av med salt, peppar och 
några droppar citronsaft.

5. Servera soppan till
sammans med timjan
krutongerna.

Recept: Clara Lidström, Underbara Clara
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Havrequiche med                         
spenat- och getostfyllning
Havregrynen ger pajskalet en god, lite nötig smak. Tillsammans med den 
krämiga fyllningen med getost, spenat och soltorkade tomater blir denna 
quiche en riktig höjdare!

1 paj, ca 6 port
Tid: 1 h 30 min

Pajskal
1 dl  Havregryn
2 dl Vetemjöl, gärna fullkorn 
2 tsk salt
125 g kallt smör
23 msk kallt vatten

Fyllning
2 vitlöksklyftor
3 gula knipplökar eller 
1 purjolök
400 g fryst eller färsk  
spenat, mangold eller  
grönkål
1 dl soltorkade tomater
200 g chèvre
4 ägg

2 dl crème fraîche
2 dl vispgrädde
Salt och peppar
Smör till stekning

1. Blanda samman havre
gryn, mjöl och salt i en 
bunke. Skär smöret i 
tärningar och blanda med 
mjölblandningen med 
hjälp av  fingertopparna 
till en smulig massa. 
 Tillsätt  vattnet och 
blanda snabbt ihop till en 
deg.

2. Tryck ut degen i en form 
med löstagbar kant,             
ca 24 cm i diameter.  
Ställ in formen i frysen 
eller kylen ca 30 min.

3. Sätt ugnen på  
200 grader.

4. Skala och finhacka 
 vitlöken. Skölj, ansa 
och finstrimla löken, 
även den gröna delen. 
Skölj eller tina spenaten. 
Grovhacka de soltorkade 
tomaterna.

5. Fräs vitlök och lök i  
rejält med smör så att 
löken mjuknar men 
inte tar färg. Tillsätt 
 spenaten och fräs vidare 
ett par minuter så att den 
sloknar och vattnet kokat 
bort. Rör ner tomaterna. 
Smaka av med salt och 
peppar och låt svalna 
något.

6. Förgrädda pajskalet i 
mitten av ugnen ca  
10 minuter i 200 grader, 
eller tills det fått lite färg.

7. Vispa samman ägg, 
crème fraîche och grädde 
i en bunke. Smaka av 
med salt och peppar. Rör 
ner spenatfräset och häll 
alltihop i det förgräddade 
pajskalet.

8. Smula över getosten 
och grädda sedan pajen 
i mitten av ugnen ca 
30 minuter i 200°, eller 
tills den fått fin färg och 
 ägg stanningen stannat.

Låt svalna något innan 
servering.

Skördefest Av Lennart Wikström Recept: Lantmännen om inget annat anges
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Pasta med rödbetor,  belugalinser och fetaost
Rödbetorna rivs och 
fräses tillsammans med 
vitlök, timjan och lyxiga 
 beluga linser. Det hela 
toppas med smulad fetaost. 
Färg sprakanade, smakrikt 
och festligt!

4 port
Tid: 45 min

2 dl belugalinser
400 g Kungsörnen 
 Havrepasta Fusilli
2 vitlöksklyftor
2 knipplökar  
(kan ersättas med ca 15 cm 
purjolök eller 1 gul lök)
500 g rödbetor
½ kruka timjan
1 msk mald spiskummin
300 g fetaost
Smör och/eller olja till linser, 

pasta och stekning
Salt och peppar

1. Koka belugalinserna 
enligt anvisningen på 
paketet. När de är färdig
kokta: rör ner en klick 
smör och smaka av med 
salt.

2. Tillaga havrefusillin 
enligt anvisningen på 
för packningen. Häll av 
vattnet, tillsätt en klick 
smör eller lite olja, rör om 
och håll varm under lock.

3. Skala och finhacka 
vitlöken. Ansa, skölj 
och strimla löken, även 
den gröna delen. Skala 
rödbetorna och grovriv 
dem. Repa bladen från 
timjankvistarna och hacka 
lätt.

4. Hetta upp smör eller olja 
i en stekpanna. Fräs lök 
och rödbetor tills betorna 
mjuknat och börjat få lite 
färg. Tillsätt vitlöken, tim
janbladen och spiskum
min och fräs vidare ett 
par minuter. Blanda ner 

linserna. Smula ner hälften 
av fetaosten och smaka av 
med salt och peppar.

5. Lägg upp pastan i skålar 
eller tallrikar och toppa med 
rödbetsfräset. Smula över 
resten av fetaosten. Garnera 
med timjan och servera!

Kycklingfilé med pumparaggmunk och getostsallad
Smaksättningen på ragg
munkar kan varieras i 
oändlighet och de behöver 
heller inte alltid innehålla 
potatis. Här gör vi chiliheta 
raggmunkar baserade på 
pumpa, vilket ger en sötma 
som bryter av mot getosten i 
salladen.

4 portioner 
Tid: 45 minuter 

4 st Kycklingfiléer
Raggmunkar:
2 dl vetemjöl, gärna Ett 
 vänligare vete
4 dl mjölk
1 ägg

1 butternutpumpa
2 gula knipplökar
1 röd chili
Smör och rapsolja till stekning
Sallad:
150 g blandad sallad
150 g mjuk getost
100 g rostade pumpakärnor 
2 msk vitvinsvinäger
3 msk rapsolja
Salt och peppar

1. Börja med raggmunk
smeten: Vispa ihop mjöl 
och lite av mjölken till en 
jämn smet. Vispa ner resten 
av mjölken samt ägget.

2. Skala pumpan med 
en vass kniv. Dela den 

runda delen på hälften 
och skrapa ur kärnorna 
med en sked. Riv det 
 resterande pumpaköttet 
grovt och blanda sedan 
ner det i äggsmeten. 
Finhacka chilin och 
finstrimla knipplökarna. 
Blanda ner den gröna 
delen av knipplöken 
tillsammans med chilin i 
raggmunksmeten. Spara 
den gula delen av knipp
löken till salladen. Smaka 
av smeten med salt och 
peppar.

3. Sätt ugnen på 150 
grader. Hetta upp en stor 
stekpanna, tillsätt smör 
och olja och stek sedan 
kyckling filéerna på båda 
sidor tills de får fin färg. 
Salta och peppra på båda 
sidor. Lägg över kyckling
filéerna i en ugnsfast form. 
Ställ in formen i ugnen 
och låt kyckling filéerna 
steka i ca 15 minuter eller 
tills de har en innertem

peratur på 70 grader. Ta 
sedan ut från ugnen och 
låt vila i några minuter 
innan de skärs upp.

4. Hetta under tiden upp en 
stor stekpanna med smör 
till medelvärme. Klicka 
ut raggmunksmeten i 
små rundlar och stek 
de gyllen bruna på båda 
sidor. Lägg de färdig
stekta raggmunkarna i 
en ugnsfast form bredvid 
kycklingen i ugnen så att 
de håller värmen.

5. Bryt getosten i mindre 
bitar och blanda med 
sallad, rostade pumpa
kärnor och den gula delen 
av knipplöken. Blanda vit
vinsvinäger, rapsolja, salt 
och peppar till en dressing 
i en liten skål. Blanda ner 
dressingen i salladen strax 
före servering.

6. Skär kycklingfiléerna 
i fina skivor. Servera 
tillsammans med ragg
munkar och getostsallad.
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Sallad med  cotelli, varm-
rökt lax, sparris & ägg 
En matig och mättande sallad 
som passar lika fint till lunch                        
som middag. För en vegetarisk 
variant kan laxen uteslutas eller 
ersättas med till exempel rökt ost.

4 portioner
Tid: 40 minuter 

400 g Kungsörnen Bönpasta Cotelli 
med mjöl av svarta bönor
2 st ägg
1 knippe sparris, ca 250 g 
1 knippe rädisor
4 st salladslökar
200 g varmrökt lax
100 g bladspenat
Salt och svartpeppar

Citronvinägrett
1 st vitlöksklyfta
1 st citron, ekologisk
1 knippe gräslök
2 tsk dijonsenap
¾ dl olivolja

1. Koka bönpastan enligt 
 anvisningen på förpackningen.

2.  Förbered under tiden dressingen: 
Skala och finhacka vitlöken. 
Skölj citronen noga och finriv 
det yttersta skalet. Finhacka 
gräslöken. Blanda samman 
vitlök, citron, gräslök (spara lite 
till garnering), dijonsenap och 
olivolja i en skål. Smaka av med 
salt, peppar och citronsaft.

3.  När pastan är färdigkokt, häll av 
vattnet, tillsätt dressingen och låt 
svalna.

4.  Koka äggen, ca 6 min. Skölj 
dem med kallt vatten, skala och 
skär i halvor.

5.  Skär bort ett par centimeter 
av den träiga nederdelen på 
 sparrisen. Skär resten i grova 
bitar och koka i välsaltat vatten 
ca 23 min, eller tills sparrisen 
mjuknat men ändå har tugg
motstånd kvar.

6.  Skiva rädisorna tunt.  Finstrimla 
salladslöken. Bryt laxen i grova 
bitar.

7.  Blanda samman pastan med 
sallad, grönsaker och lök.  
Toppa med lax, ägg och gräslök.

Knäckig 
äppelpaj
Det går alldeles utmärkt att blanda 
 exempelvis havregryn eller müsli i paj
degen. Gör du müslin själv kan du blanda 
i precis de ingredienser som du gillar och 
vet att du mår bra av. Med grynen och 
eventuellt om du har nötter och frön gör 
ett pajdegstäcke knäckigt och passar bäst 
till syrliga äpplen. En len vaniljsås eller 
vaniljvisp passar fint.

12 bitar 
Tid: 40 minuter 

6 äpplen
150 g smör
3 dl müsli, hemlagad eller färdig
1 ½ dl vetemjöl
2 dl socker
½ dl ljus sirap

Till servering:
vaniljvisp

1. Värm ugnen till 175°. Skala, kärna ur och 
skiva äpplena. Lägg dem i en ugnssäker 
smord form.

2. Smält smöret. Rör ihop med müsli, mjöl, 
socker och sirap. Täck äpplena med 
smeten och baka i ugnen ca 30 minuter. 

3. Servera med lätt vispad vaniljvisp. 

Skördefest Av Lennart Wikström Recept: Lantmännen om inget annat anges
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4 port
Tid: 1 timme

600 g högrev/nötfärs
4 skivor Svarta Sara eller 
annan vällagrad ost

Coleslaw
1 litet spetskålshuvud
2 morötter
1 ½ dl lättcrème fraiche
1 dl majonnäs
2 tsk dijonsenap
2 msk sötstark senap

Karamelliserad lök
2 röda lökar
2 msk rapsolja
2 msk råsocker/honung
2 msk röd balsamvinäger

Tryffelmajonnäs
2 dl majonnäs
några droppar tryffelolja

Kan bytas mot hemma-
gjord majonnäs på rapsolja, 
äggula och senap
2 äggulor
1 msk vinäger  
(kan bytas mot hälften nypres
sad citron eller  limejuice)
1 tsk dijonsenap
3 dl rapsolja
½ tsk salt
½ tsk nymald svartpeppar

Vispa samman alla ingre
dienser utom rapsoljan. Tillsätt 
oljan långsamt i en jämn stråle 
under vispning tills såsen 
tjocknar och blir ljus. Smaka 
av med salt och peppar.

Till servering
100 g sallad
4 Fullkorn hamburgerbröd
Salt och peppar
1. Börja med coleslawen. 

Finstrimla kålen och finriv 
morötterna. Lägg i en sil 
eller durkslag. Salta, knåda 
kålen med händerna och 
låt stå och dra i ca 30 min. 
Krama ur vätskan. Blanda 
med övriga ingredienser. 
Smaka av med salt och 
peppar.

2. Skär lökarna i ringar. Hetta 
upp en stekpanna med 
smör eller olja och stek 
löken i några minuter. 
Tillsätt råsocker/honung 
och vinäger och låt koka 
ihop. Smaka av med salt 
och peppar.

3. Mal köttet två gånger i en 
köttkvarn. Lägg köttet på 
en bit plastfolie. Rulla ihop 
till en tjock, hård rulle. 
Lägg i kyl i ca 30 min. Skär 
sedan i fyra lika stora biffar. 
Låt vila i rumstemperatur.

4. Blanda samman majonnäs 
och tryffelolja.

5. Salta och peppra 
 hamburgarna på båda 
sidor. Hetta upp en stek
panna med olja till hög 
temperatur. Stek sedan 
hamburgarna på ena sidan. 
Vänd, lägg på osten och låt 
steka färdigt.

6. Rosta bröden.  Arrangera 
burgarna med sallad, 
majonnäs,  hamburgare 
och karamelliserad lök. 
Servera till sammans med 
coleslawen.

Halloweenburgerbröd
Bröd som får en mustigt 
mörklila färg av malda 
svarta bönor.

8 bröd
Tid: 1 tim 30 min

2 dl (150 g) malda svarta bönor
4 dl Ett vänligare vetemjöl 
special

3 dl vatten
1 pkt jäst
½ tsk salt
1 msk brödsirap

1. Börja med att mala 
bönorna. Fungerar 
utmärkt med kaffe 
kvarn.

2. Värm degvätska till 37°, 

blanda i jäst, salt och 
brödsirap

3. Blanda bönmjöl och 
hälften av vetemjölet och 
blanda i degvätskan

4. Blanda i resten av mjölet 
under om rörning, 
 bearbeta degen så att 
 tydliga gluten trådar 
utvecklas

5. Låt degen jäsa under en 
handduk i cirka 30 min

6. Bearbeta degen fast och 
smidig, tillsätt eventuellt 
lite mer vetemjöl, dela i 8 
lika stora bitar och lägg på 
mjölad eller smord bakplåt 
och låt jäsa cirka 30 min

7. Grädda bröden på  
225° i 20 min

Högrevsburgare med vällagrad 
ost och tryffelmajonnäs
Goda burgare som passar bra att möta höstmörkret med. Den vällagrade 
osten Svarta Sara och en majonnäs kryddad med tryffelolja sätter smak. 
För den som vill sätta en riktig Halloweenprägel på sin burgare kan byta ut 
hamburgerbröden mot svarta – och nyttiga – hamburgerbröd bakade med 
en tredjedel mjöl på svarta bönor.
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Skräddarsydda 
kostfibrer kan 
reglera tarmfloran
På livsmedelsförpackningar anges kostfiber som 
en enhetlig näringskomponent. Men forskning 
visar att det är tydliga skillnader mellan kostfiber 
och kostfiber, något som kan användas för att be-
handla personer med störd funktion i tarmfloran.

Av Lennart Wikström

I nför vår tarmflora är inte alla 
fibrer lika. Det konstaterade 
professor Bruce Hamaker på 
KSLAs och Bertebos stiftelses 

seminarium om ingredienser och till
satser i Falkenberg i slutet av augusti.

Bruce Hamaker är professor på 
Whistlers centrum för kolhydrat
forskning vid Purdueuniversitetet i 
Indiana i USA och forskar speciellt 
på sambandet mellan kolhydrater och 
tarmens mikrobiom, det vill säga de 
mikroorganismer som lever i tarmen.

OLIKA STRUKTUR
– Självklart är inte alla kostfibrer 
desamma. Beroende på kolhydraternas 
struktur har de olika effekt, och det gör 

det möjligt att göra riktade kostfibrer, 
det vill säga kolhydrater som gynnar 
vissa specifika mikroorganismer i 
tjocktarmen. Därmed kan vi påverka 
förhållandena mellan organismerna.

I märkningen av livsmedel och de 
databaser som finns klumpas kostfibrer 
ihop, och det gäller även de godkända 
hälsopåståenden som finns kopplade 
till kostfibrer. Antingen omnämns de 
som just kostfibrer eller anges med sitt 
botaniska ursprung, exempelvis vete
fiber, rågfiber eller havrebeta glukaner. 
Det är just detta som enligt professor 
 Hamaker behöver göras tydligare.

– Det finns flera exempel på att 
 bakterier i tarmen kan gynnas av 
 specifika kolhydrater, framhöll han.

Ett sådant exempel är så kallade 
galaktooligosackarider, kortkedjiga 
grenade kolhydrater som finns i mjölk 
och som inte bryts ner i tunntarmen 
och som är den viktigaste kostfibern för 
ammade småbarn. De har visat sig spe
cifikt gynna de nyttiga bifidobakterierna 
och Lactobacillus reuteri.

ANPASSADE TILL OLIKA BAKTERIER
– Vår hypotes är att det finns kost
fiber med specifika strukturer som är 
anpassade till särskilda bakteriestammar 
och grupper av bakterier och genom 
att dessa gynnas kan vi åstadkomma 
önskade förändringar i förhållandena 
mellan olika bakterier i tarmen.

Idag görs en stor del av studier på 
kostfiber genom att undersöka olika 
fibrers effekt på tarmfloran.

– Det vi borde göra istället är att för
söka förstå vilken typ av kostfiber det är 
som gynnar just de bakteriestammar och 
grupper som det är önskvärt att få mer av 
i tarmfloran och så anpassa kolhydraterna 
till deras behov. På samma sätt kan man 
kombinera probiotika som tillförs tarmen 
med särskilda substrat som de gynnas av.
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KOMPLICERAT SAMBAND
Men det är ett komplicerat samband, 
i synnerhet när kostfibern ska ner i 
tarmen där det finns kanske tusen
tals olika stammar och grupper av 
bakterier. De konkurrerar inte bara 
genom att leva på olika kolhydrater, 
de kan ibland leva på samma typer 
av kolhydrater men vara olika bra på 
att tillgodogöra sig dem. Dessutom 
konkurrerar  bakterier genom att skicka 
ut  bakteriociner, det vill säga gifter som 
är avsedda att döda konkurrerande 
organismer.

Vi kan heller inte tala om arter bland 
bakterier på samma sätt som vi gör om 
fåglar och däggdjur. Bakterier läcker och 
byter gener med varandra rätt friskt. 
Dessutom har vi olika sammansättning 
på vår mikrobiota beroende på genetisk 
variation, vilka bakterier vi kom i kon
takt med när tarmfloran etablerades och 
vår kost för tillfället.

OLIKA KOSTFIBER
De strukturer eller former som 
 professor Hamaker är intresserad 
av kan förekomma på olika delar av 
kolhydraterna. Genom att använda 
kostfibern arabinoxylan från bland 

annat majs, ris och vete, fick man fram 
en stigande skala av hur grenade de 
långa molekylerna var.

– Vi grupperade arabinoxylanerna 
efter grenarnas komplexitet och fann en 
bakteriestam som kunde tillgodogöra sig 
både komplexa och mindre komplexa, 
berättade professor Hamaker. När vi 
sedan jämförde den med en stam som 
specialiserat sig på att bryta ner mindre 
komplext grenade fibrer såg vi tydliga 
skillnader. Enkla förändringar i struktu
ren gjorde att förhållandena mellan de 
båda stammarna förändrades.

Med kännedom om vilka strukturer 
som gynnar eller missgynnar  skadliga 
tarmbakterier menade professor 
Hamaker att vi skulle kunna ge sådana 
elaka gynnare som Clostridium difficile 
en match.

UTVECKLA BEHANDLINGS METODER
Professor Hamaker är också  engagerad 
i att på mer kommersiell basis ta fram 
specifika strukturer med särskilda 
 bakteriestammar och grupper som 
mål. Han är bland annat involverad 
i två bolag som kommit en bra bit 
på väg med att utveckla behandlings
metoder.

– Vår målgrupp är personer som 
har någon form av problem på sin 
tarmflora som gör att de får kliniska 
symtom, förklarade han. Ett annat 
område som är intressant är att kom
plettera fekalie eller bajstransplantatio
ner med särskilt designade kolhydrater 
för att på så sätt ge de nyanlända en 
extra skjuts. 

– Med kunskap om vilka  strukturer 
som gynnar eller miss gynnar olika 
tarm bakterier kan 
vi skräddarsy 
kostfibrer för 
en bättre 
tarmhälsa, 
säger 
 professor 
Bruce 
 Hamaker, 
Purdue 
 University.

Arabinoxylaner
Arabinoxylaner (AX) är långa, 
delvis grenade kedjor uppbyggda 
av de enkla sockerarterna  arabinos 
i  själva  stammen och xylos i 
 grenarna. De  ingår i cell väggar och 
skal hos de flesta av våra odlade 
spannmålsslag, och utgör den 
största andelen av  kostfibrerna i 
vete och råg.

När vi äter sådana kostfiber 
kan de inte brytas ned i mag-
säcken  eller  tunntarmen, utan 
passerar intakta till tjocktarmen 
där de bryts ned av olika mikro-
organismer  beroende på  struktur 
och  samman sättning. Majs och ris 
har mer grenade  arabinoxylaner 
 jämfört med vete. Skillnaderna 
i struktur kan modifieras och 
 användas för att ta fram kost-
fiber som gynnar  specifika 
 bakteri stammar och  – grupper.

Arabinos

Arabinoxylan

+
=

Xylos
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Frågan om vad som 
kom först, hönan eller 
ägget, är en välkänd 
spetsfundighet om 
orsak och verkan. 
Ett lika tillspetsat 
men mindre välkänt 
dilemma är frågan om 
pre- eller probiotika.

Av Lennart Wikström

P robiotika eller bakterier 
som vi får i oss och som 
har en gynnsam påverkan 
på tarmen och hälsan har 

varit på tapeten ända sedan den ryske 
fysiologen Ilya Metjnikov i början av 
1900talet myntade begreppet. Han 
hade noterat att människor som regel
bundet åt yoghurt och andra livsmedel 
med levande mjölksyrabakterier hade 
bättre hälsa än de som inte gjorde det.

I spåren av hans fynd identifierades 
en rad olika bakteriestammar, främst 
Lactobacillus och Bifidusbakterier, 

som kunde kopplas till intag av 
 bakterier och god tarmhälsa. Nästan 
hundra år senare blommade jakten 
på undergörande bakterier upp när 
functional foods började komma på 
tapeten, och en rad produkter och före
tag växte fram som bygger sin framgång 
på probiotika. Här i Sverige är Probi 
och Biogaia exempel på detta.

POPULATION OCH DOS
Betydelsen av dessa och andra bakterie
stammars gynnsamma effekt på 
tarmhälsa och andra hälsotillstånd har 

Probiotika 
och  prebiotika –
nyttiga  bakterier och kost fiber i skön förening
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Probiotika (för liv, jämför anti biotika), 
avser gynnsamma bakterier och 
mikrorganismer som kan tillföras via 
födan. Termen myntades av den ryska 
forskaren Ilya Metjnikov som vid förra 
 sekelskiftet var verksam vid Pasteur-
institutet i Paris.  

Prebiotika (före liv) avser olika typer 
av kostfibrer och komponenter som 
passerar till tjocktarmen och där 
 fungerar som näring för mikro floran. 
 Exempel på prebiotika är beta-
glukaner i havre och korn, arabino-
xylaner och fruktaner i vete och råg, 
 fruktooligosackarider i exempelvis 
cikoria och jordärtskocka med flera.

aldrig ifrågasatts. Frågan har snarare 
gällt om det går att koppla effekterna 
till enskilda bakteriestammar eller om 
det snarare behövs hela populationer av 
bakterier för att få effekt.

En annan fråga när det gäller pro
biotika har gällt den om dos. Vi har i 
vårt tjocktarm tio gånger fler mikro
organismer än vi har celler i vår kropp, 
och frågan är då vad några  miljoner 
bakterier – om de lyckas passera 
magsäcken extremt sura miljö levande 
– kan förslå i detta myller av bakterier 
och andra organismer som samverkar 
och konkurrerar om födan.

MATA TARMFLORAN
För på senare tid har det mer och mer 
börjat handla om tarmflorans föda 
eller substrat. Det de flesta gynnsamma 
tarmbakterier har gemensamt är att de 
bryter ner kostfibrer under bildande 
av kortkedjiga fettsyror som ättiksyra, 
propionsyra och smörsyra. En nyckel
produkt är smörsyran, som dels fungerar 
som näring och medicin åt tarmcellerna, 
men som också passerar tarmen och 
tas upp i blodet, och där antas kunna 
motverka inflammationer och andra 
symtom på dålig hjärt och kärlhälsa.

Det forskarna – och företagen 
– strider om är om det är bäst att 
tillföra bakterier som är bra för dig 
eller om det är bäst att tillföra näring 
för de ”goda” bakterierna. De som 
inte har kunnat välja sida har i stället 
valt en tredje väg och börjat tala om 
syn biotika, det vill säga att tillföra pro
biotika och prebiotika tillsammans.

ÄNDRA TARMFLORAN
För stunden väger prebiotikaskålen 
lite mer än probiotikaskålen, men det 
kan snart svänga. På senare tid har det 
kommit en rad nya rön kring tillförsel 
av hela tarmfloror, det som ibland 
kallas bajstransplantationer, och det 
finns nu möjlighet att med hjälp av 
ny teknik analysera en persons hela 
tarmflora. Det ger stöd för att man 
med hjälp av tillförsel av probiotika 
kan förändra sammansättningen hos 
tarmfloran. Det i sin tur kan förutom 
tarmhälsa påverka sådana saker som 
blodsocker och vikt. Men då räcker 
det inte med att tillföra en enstaka 
bakteriestam, utan att förändra för
hållandena mellan stora grupper av 
mikroorganismer.

För prebiotika gäller också att nya 
rön påverkar synen på kostfiber. Om det 
bara vore bulk som tarmen behöver så 

vore ju alla kostfiber lika. Men faktum 
är att olika typer av kostfiber har olika 
effekter, både på sammansättningen av 
mikrofloran i tarmen och den effekt 
detta i sin tur kan ha på hälsan.

KOPPLA TILL EFFEKTER
Med kunskap om mer exakt vilka 
strukturer i en kostfiber som stimu
lerar en bakteriestam eller grupp av 
bakterier är det möjligt att mata just 
dem. Kostfibrer tillskrivs en rad olika 
effekter som exempelvis att de gör att 
det tar kortare tid för maten att passera 
tarmen, volymen på avföringen ökar, 
att de bryts ner av mikroorganismerna 
i tjocktarmen och att de påverkar 
kolesterol, blodsocker och insulin. Det 
skapar också ett behov av att veta vilka 
typer av kostfibrer som ger just en viss 
effekt. Några sådana samband kan 
du läsa om i intervjun med professor 
Bruce Hamaker på sidan 10 i den här 
tidningen.

Forskning kring övervikt och typ 
2diabetes har också börjat kopplas till 
tarmflorans sammansättning. Målet 
är att kunna beskriva vad som är en 
normal och gynnsam tarmflora, något 
som i dagsläget inte är helt enkelt 
eftersom den största delen av tarm
floran består av än så länge okända 
organismer.

HANDLAR OM BALANS
Men det forskarna kan se är att 
kost vanor tydligt avspeglas i tarm
floran, och att mycket talar för att en 
kost som  dietister och nutritionister 
 rekommenderar av hälsoskäl också 
är gynnsam för tarm floran. Vad som 
 styrker ett sådant samband är att 

kosteffekterna just går via tarmfloran, 
som i sin tur med sina nedbrytnings
produkter påverkar vår hälsa.

Som alltid handlar det om en 
balans, och det senare forskning visar 
är att sambandet mellan vår tarmflora 
och den näring vi ger den är starkare än 
vi tidigare vetat. Därför går det inte att 
tala om prebiotika eller kostfibrer utan 
att också lyfta fram probiotika eller i 
alla fall de effekter som kostfibrer har 
på den ”goda” tarmfloran. 

En frukost med grovt bröd och en yoghurt med 
levande bakterier både matar tarmfloran och 
skickar med några fler nyttiga bakterier.
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Vaskar guld 
i vetekli
Svinnet i livsmedels industrin är idag mycket lågt. Men det betyder inte 
att det inte går att  använda sidoströmmar från olika processer ännu 
bättre. I ett projekt på Lunds Universitet undersöker nu Lantmännen 
om det finns mer värdefullt i vetekli som idag inte tas tillvara.

Av Lennart Wikström

E gentligen finns det inget 
som heter svinn. Svensk 
livsmedelsindustri är 
framgångsrik på att ta 

vara på biprodukter och sido strömmar, 
men det finns fortfarande en stor 
potential att utnyttja resurserna bättre. 
Ett sätt är att se livsmedelsindustrin 
som ett bioraffinaderi som har till syfte 
att få fram mesta möjliga värde av 
råvarorna.

– Vår specialkompetens är biomassa, 
förklarar Eva Nordberg  Karlsson, 
professor i bioteknik på Lunds 
 universitet när jag  träffar henne och 
hennes  kollega Roya Sardari. Vi arbetar 
med en rad olika material, exempelvis 
alger, skogsråvara och även råvaror från 
jordbruket.

VOLYM OCH VÄRDE
Tillsammans med några kollegor 
har Eva kartlagt vilka intressanta nya 
”råvaror” som kan finnas i livsmedels
industrin och som det skulle vara 

intressant att processa vidare. 
Några utgångspunkter 

har varit att det ska vara 
tillräckliga volymer för 
att kunna utveckla en 
industriell process, 
eller ett bioraffinaderi 
kring, och att dagens 
användning inte tar 
tillvara potentialen 

hos de ingående 
beståndsdelarna om de 

kunde ut vinnas.
De största 

kvantiteterna 
sido strömmar 
som det 
visat sig vara 

intressant att processa vidare är från 
industrier som processar spannmål och 
potatis. Andra intressanta biprodukter 
är från morötter, lök och must och 
juicetillverkning.

En stor andel används idag till foder 
och förädlas därigenom vidare till 
högvärdiga livsmedel. Men i många av 
biprodukterna finns enskilda kompo
nenter som skulle kunna ges ett högre 
värde om de kunde utnyttjas direkt. 
I värsta fall används biprodukterna 
som bränsle eller substrat i biogas
produktion.

SIKTAS BORT
I kvarnarna utnyttjas redan idag en hög 
andel av den inkommande spannmå
len. Men eftersom det fortfarande finns 
en stor efterfrågan på siktade mjöler 
blir det en stor fraktion kli över, främst 
från vete. Klidelen består av delar från 
spannmålskärnans skal, grodd och mer 
fiberrika yttre delar av kärnan.

En stor andel av vetekliet går idag 
till foder – det kallas också fodermjöl 
– och frågan är om det går att vaska 
mer värdefulla delar ur produkten. I ett 
projekt finansierat av Lantmännen har 
Eva och Roya gjort en förstudie för att 
undersöka om det skulle vara lönsamt 
att förädla vetekliet vidare.

– Vi har undersökt de viktigaste 
fraktionerna i form av kolhydrater, 
protein och fett, berättar Roya. En viktig 
utgångspunkt har varit att använda 
skonsamma separationsmetoder för att 
de fraktioner vi får fram ska vara så lite 
påverkade av processen som möjligt. 
Dessutom innebär skonsamma  metoder 
också minskade risker för negativ 
på verkan på miljön om något skulle gå 
snett i processen.

– Vi arbetar med en mängd olika material 
från bland annat livsmedelsprocesser 
och skog, berättar professor Ev Nordberg 
Karlsson, Lunds Universitet.

– Det är viktigt att  
använda sig av så skon-
samma  processer som 
möjligt för att inte förändra 
ursprungsmaterialet, säger 
tekn dr Roya Sardari.

MER VÄRDA VAR FÖR SIG
Även om huvuddelen av stärkelsen finns 
i det inre av spannmålskärnan så inne
håller vetekli också i storleksordningen 
15–17 procent stärkelse. Den kan 
utvinnas med relativt enkla metoder och 
har genom en lite annorlunda struktur 
vissa fördelar jämfört med stärkelsen i 
kärnmjölet.

En annan viktig del är att proteinet 
i klidelen också har en annan samman
sättning jämfört med proteiner i den 
indre delen av kärnan. Främst är andelen 
globulin och albumin högre. Det är 
också möjligt att få fram en ”veteolja”, 
men det kräver en särskild process.

Den återstående fiberfraktionen kan 
användas som den är eller  processas 
vidare. Vetefiber innehåller en stor 
mängd lösliga fibrer, arabinoxylaner, 
som antingen i sin naturliga form eller 
nedbrutna till kortkedjiga kolhydrater, 
oligosackarider, kan användas som 
prebiotika, det vill säga näring för våra 
nyttiga tarmbakterier.

– Nu undersöker 
vi möjligheten att 
gå vidare och se 
om det går att 
utvinna de olika 
beståndsdelarna 
i en gemensam 
fraktionerings
process, avslutar 
Eva. 
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Genom att kombinera protein från tre olika 
vegetariska sidoströmmar är det möjligt att få 
fram nya proteinrika livsmedel. Resultatet är 
klimatsmart, ekonomiskt intressant och möter 
också offentliga aktörers uttalade önskemål om 
prisvärda vegetariska alternativ.

Av Lennart Wikström

H älsa och hållbar
het driver mycket av 
utvecklingen inom det 
vi traditionellt  betraktar 

som viktiga proteinkällor. Många 
talar om ett proteinskifte, det vill säga 
att gröna proteiner från växtvärlden 
och vita proteiner från fågel, fisk, 
ägg, mejeri produkter och insekter i 
allt högre utsträckning håller på att 
 komplettera röda proteiner från främst 
nöt, gris och lamm.

Samtidigt söker livsmedelsföretag 
efter nya användningsområden för 
sidoströmmar i deras produktion. En 

intressant utveckling är att utvinna mer 
värdefulla beståndsdelar ur exempelvis 
fodermjöl från  kvarnindustrin.

KOMBINERA SIDOSTRÖMMAR
En annan möjlighet är att försöka 
kombinera sidoströmmar från olika 
processer och genom att de kan för
stärka varandra få en slutprodukt med 
ett högre värde. En sådan möjlighet 
är projektet ProVeg som bygger på att 
kombinera proteinrika sidoprodukter 
till nya vegetariska alternativ.

– I ett första steg undersökte vi 
olika proteinrika vegetabiliska sido

Värdeskapande 
vegetariskt 
proteinprojekt



produkter som det finns tillgång till, 
vilken alternativ användning de har 
och vad de skulle kosta att utnyttja, 
berättar Sophia Wassén som arbetar på 
RISE Food and Bioscience (tidigare 
SP) och är specialist på struktur i olika 
livsmedel, och som är projektledare för 
ProVeg.

Genom att kombinera proteinrika produkter från havre, 
vete och potatis har man i projektet ProVeg lyckats 
ta fram högvärdiga proteinbaserade prototyper som i 
framtiden skulle kunna ingå i olika maträtter.

– Jag ser det 
här som ett 
fantastiskt bra 
sätt att ta vara 
på resurser som 
vi tidigare inte 
utnyttjat tillräck-
ligt samtidigt 
som vi kan möta 
ett uttalat mål 
och önskemål 
från den offent-
liga sidan, säger 
Sophia Wassén, 
RISE Food & 
Bioscience.
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Sophia Wassén
– Jag skulle vid ett tillfälle beskriva mig själv 
med ett ord och det blev ”struktur”, berättar 
Sophia när jag frågar vem hon är.
I grunden är hon fysiker utbildad i Linköping 
med inriktning biomaterial. Hon  doktorerade 
på SP om proteiner och sackarider och 
 arbetade med skiktade strukturer som färdig 
doktor.  Ursprungligen kommer hon från 
 Lidköping och bor idag tillsammans med 
sin man och två barn i Mölnlycke.

– Vi hittade då tre råvaror med 
tillräckligt stora volymer för att vara 
intressanta, havreprotein från Tate & 
Lyles anläggning i Kimstad i Öster
götland, potatisprotein från Lyckeby 
Stärkelsen och fodermjöl från Lant
männen. En ytterligare poäng har varit 
att råvarorna ska vara tillräckligt rena.

KOMPLETTERANDE PROTEINER
Vad de tidigt upptäckte och tog med 
sig i fortsättningen av projektet var att 
proteinerna med sin olika bakgrund 
gav bäst proteinkvalitet när de kombi
nerades. Eftersom syftet var att ta fram 
nya proteinrika livsmedel blev nästa 
steg att försöka få fram produkter som 
skulle gå att använda i olika maträtter, 
ungefär som de sojabaserade vegetariska 
produkter som finns i dag.

– Vi har gått två vägar, den ena har 
varit att extrudera de kombinerade 
råvarorna, den andra har varit att 
med hjälp av ärtprotein försöka binda 
samman råvarorna till en färsliknande 
produkt som går att använda till falafel 
eller pannbiffsliknande beredningar, 
förklarat Sophia.

FOKUSGRUPP OCH 
SENSORISK PANEL
För att få en uppfattning om accep
tansen har produkterna sedan testats i 
maträtter av en grupp skolungdomar. 
En tränad sensorisk panel har också 
tagit fram smakord och gjord smak
profiler i form av spindeldiagram för 
produkterna.

– Vi såg relativt snart att den 
extruderade produkten hade svårt att 
hålla samman vid vidare tillagning. En 
möjlig lösning på det problemet är att 
försöka tillsätta ett protein som kan 

hålla ihop produkten. Vi har velat göra 
produkterna så allergenfria som möjligt 
vilket gjort att vi uteslutit ägg och soja.

Med exempelvis protein från 
ögonböna och sorghum har det i ett 
sidoprojekt visat sig vara möjligt att 
göra en pastaliknande produkt.

– En viktig erfarenhet från arbetet 
med ungdomarna i fokusgrupperna var 
att sammanhanget som produkterna 
används i och vilka andra komponenter 
som ingår är centralt. Det är också en 
fördel att hålla produkterna så neutrala 
i smaken som möjligt, framhåller 
Sophia.

POPULÄRA RÄTTER
De maträtter som ungdomarna fick 
prova var en vegetarisk hamburgare 

med tillbehör, vegetarisk taco med 
mjukt och hårt bröd och gryta med 
curry. De olika rätterna fick genom
gående mycket gott omdöme när det 
gällde utseendet. Tacos med olika 
smakrika tillbehör fick också över
vägande positiva omdömen när det 
gällde smakupplevelsen medan grytan 
hamnade någonstans i mitten och ham
burgaren övervägande upplevdes som 
mindre god. Detsamma gällde även 
konsistensen på produkterna.

Sammanfattningsvis fick samtliga 
maträtter sämst betyg för konsistensen. 
Många upplevde dem för lösa och 
torra.

SENSORISK 
 FÖRBÄTTRINGS POTENTIAL
Den tränade panelen fick smaka på 
de rena produkterna, dels i form av 
färsprodukter, dels köttbulleliknande 
produkter där ärtmjöl och gluten, 
potatis, tomat och lök eller kött från 
borttagna värphöns använts för att få 
fram en produkt som höll ihop.

Rena pellets med enbart protein från 
havre, potatis och fodermjöl upplevdes 
som mer oljig och mindre torr än de 
andra produkterna, Den hade också en 
mer intensiv lukt, som beskrevs som en 
nötaktig steklukt. Färsbullen med ärt
protein och lök hade en kraftig lukt av 
linolja som tog bort mycket av de andra 
egenskaperna. Tillsats av potatis, tomat 
och lök gav en produkt som upplevdes 

Tacos var den av maträtterna som ungdomarna 
fick prova och som de tyckte bäst om.
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som degig med både syra och sötma, men också med en 
framträdande cerealielukt. Hybridprodukten med hönskött 
skiljde sig av förklarliga skäl från de rent  vegetariska med 
tydliga köttkaraktärer och större tuggmotstånd.

SLUTSEMINARIUM
Resultatet från projektet presenterades vid ett seminarium 
i början av oktober med deltagande företag, representanter 
från kommunernas måltidsansvariga, några kockar och 
även politiker.

– Barn och unga är en viktig målgrupp och skolorna 
är också beställare av prisvärda vegetariska  ersättnings
produkter, säger Sophia. Därför är deras deltagande särskilt 
värdefullt. I samband med seminariet ska vi också fatta 
beslut om vi ska gå vidare i en tredje fas, och vad den i så 
fall skulle innehålla.

– Det naturliga i nästa steg är att fortsätta produkt
utvecklingen och försöka förbättra strukturen på 
 produkterna. Det är också mitt specialområde, och vi 
har redan diskuterat en rad olika möjliga förbättringar, 
bland annat genom att använda en fjärde typ av vege
tariskt  protein som skulle kunna skapa en sammanhål
lande struktur i produkterna. Det skulle ge en förbättrad 
munkänsla och sannolikt också påverka hur smaken frigörs 
och upplevs.

KLIMATSMART
En viktig komponent i projektet har också varit att kunna 
erbjuda produkter som är mer hållbara och som har en låg 
påverkan på klimat och miljö. De livscykelanalyser som 
gjorts visar att produkterna ligger lägre än andra vegetariska 
baljväxtbaserade produkter. Det gäller även när råvarorna 
belastas med sin andel av miljö och klimatpåverkan från 
sina ursprungliga processer.

– Jag ser det här som ett fantastiskt bra sätt att ta 
vara på resurser som vi tidigare inte utnyttjat tillräckligt 
samtidigt som vi kan möta ett uttalat mål och önskemål 
från den offentliga sidan på en ökad tillgång till närings
riktiga  vegetariska alternativ. Min högsta önskan för det 
här  projektet är att deltagarna ser potentialen i det här 
projektet och tar upp taktpinnen. Det får gärna vara någon 
från den offentliga sidan, avslutar Sophia. 

ProVeg
ProVeg är ett Vinnovafinansierat projekt med 
syftet att ta fram en eller flera vegetabiliska 
produkter med högt proteinvärde. I strävan efter 
att nå långsiktig hållbarhet och en resurseffektiv 
livsmedelsproduktion utnyttjas sidoströmmar från 
svenskodlade livsmedel, havreprotein från Tate & 
Lyle, Kimstad, potatisprotein från Lyckeby Stär-
kelsen och fodermjöl från Lantmännen. Förutom 
industriföretagen och RISE Food & Bioascience 
(tidigare SP) deltar Chalmers Findus och kocken 
Dan Lexö i projektet.

Fjorton förslag till välsmakande och 
klimatsmarta proteinlivsmedel ska 
upp till bevis när Vinnovas  tävling 
avslutas med ett provsmaknings-
event på Grythyttan.

Av Lennart Wikström

V innova utlyste i början av året en satsning 
på Klimat smart protein öppen för företag, 
 ekonomiska föreningar, institut samt universitet 
och högskolor med en idé om hur vi kan göra 

 välsmakande och närings riktiga proteinrika livsmedel med 
mindre klimatpåverkan. Förslagen presenteras vid en smak
provning på Grythyttan i mitten av november.

Sammanlagt beviljades 14 förslag finansiering, varav Lant
männens bidrag med ett klimatsmart svampprotein från det 
svenska jordbruket var ett. Andra förslag var olika produkter 
 baserade på exempelvis musslor, baljväxtproteiner och insekter.

I Växthuset, som är Lantmännens program för affärs utveckling, 
växte en idé om att förädla en biomassa som visade sig ha mycket 
högt proteininnehåll. När Vinnovas ut lysning kom startades 
innovations projektet på riktigt och nu närmar sig arbetet med att ta 
fram ett smakligt, klimatsmart och proteinrikt livsmedel det slutliga 
testet. Förhoppningen är att få fram en produkt som förutom 
kraven på att vara klimatsmart också är kommersiellt gångbar.

Enligt förhandsberäkningar har svampproteinerna mycket 
låg klimatpåverkan och skulle kunna erbjuda ett intressant och 
klimatsmart alternativ.

Den 16 november är det alltså dags för slutprovet på  Vinnovas 
smakprovningsevent i Måltidens hus i Gryt hyttan. Då kommer 
alla 14 produkterna att provsmakas och bedömas av en jury 
bestående av gourmetkrögaren Tareq Taylor, Lina Gebäck, Linas 
Matkasse, samt Mia Spendrup, VD för Loka Brunn, Gryt hyttans 
Gästgivare gård och Måltidens Hus. Tävlingen arrangeras av 
 Vinnova och Örebro universitet ansvarar för genomförandet.

Förutom äran och beviset på att man lyckats kommer 
 vinnarna att få möjlighet att söka ytterligare två miljoner kronor 
för att utveckla sin idé vidare. 

Slutaudition i 
 Vinnovas  satsning på  
klimatsmart protein

Ett proteinrikt alternativ fram-
ställt av biomassa tävlar om 
landets klimat smartaste protein.
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Lantmännens  forskningsstiftelser 30 år:
Rygg raden i 
svensk  spannmåls - 
forskning
Tillsammans har Lantmännens forsknings stiftelser 
satsat närmare 400 miljoner kronor på forskning 
kring svensk spannmål. Det har handlat om allt 
från nya havresorter till  utveckling av nya högfiber-
produkter, från foder som minskar antibiotika-
användning till satellit navigering.

Av Lennart Wikström

Havre i nyttiga livsmedel
När Lantmännens tre 
forsknings stiftelser grunda
des vid mitten av 1980talet 
hade en stor del av forsk
ningen bakom sambandet 
mellan havrens innehåll av 
lösliga fibrer, betaglukaner, 
och sänkta  kolesterolhalter 
redan påbörjats. Stiftelserna 
var inte sena att plocka 
upp ämnet i olika former. 
VL Stiftelsens första projekt 
hette Havre som livsmedel 
och 1987 startade Cerealia
stiftelsen ett  projekt som 
syftade till att undersöka 
havrens sammansättning 
och SLstiftelsen satsade på 
screening av betaglukan
halter i havre sorter och i 
dåvarande Svalöf  Weibulls 
förädlingsmaterial.

Därefter följde en kaskad 
av havreprojekt med föräd
ling av högfetthavre, under
sökning av havre lipider, 
utveckling av havre produkter 
och på hösten 1990 startade 
SLstiftelsens projekt Havre
mjölk. Den anläggning 
som Astra byggt i Bua på 
västkusten för att avlägsna 
fettet ur fiskmjöl stod till för
fogande, och där under söktes 
möjligheterna att utveckla 
ett bioraffinaderi som utvann 
fettet ur havren, anrikade 
betaglukaner och även gjorde 
det möjligt att ta vara på ett 
protein koncentrat.

Havre har sedan dess 
gått som en röd tråd genom 
stiftelsernas verksamhet 
och har resulterat i en ökad 

användning i olika former, 
både inom och utom 
Lant männens verksamhet. 
Projektet med havre mjölken 
ledde till bildandet av ett 
bolag tillsammans med 
 forskarna, det som idag 
är Oatly. Havrens unika 
fettkvalitet ledde till fram
tagningen av en högfett
havre, sorten Matilda, som 
fortfarande odlas, bland 
annat till foder. De första 
försöken med att dela upp 
havren på anläggningen 
i Bua finns idag i form 
av Swedish Oat Fiber, 
ett företag med en unik 
produkt i form av ett beta
glukan koncentrat och som 
 exporterar till livsmedels
företag i hela världen.
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E tt decennium som 
 laddade upp mot 
stora förändringar var 
 1980talet, och när det 

slutade med murens fall i november 
1989 hade också lantbruket i Sverige 
förändrats.

Lantbruket hade levt i många 
 decennier bakom ett tryggt gräns
skydd och med en reglering av hur 
mycket som skulle produceras och vad 
det skulle få kosta. Men i mitten av 
 1980talet började det gamla  systemet 
knaka i fogarna och flera faktorer 
gjorde att det började ifrågasättas. 
Dessutom närmade vi oss EU, något 
som skulle medföra stora förändringar 
både för lantbruket, jordbrukspolitiken 
och svenska livsmedelsföretag.

ANSVAR FÖR FOU
Med ett par goda år i ryggen och nya 
utmaningar framför sig kom en insikt 
om att lantbruket skulle behöva ta ett 
större eget ansvar för  forskning och 
utveckling och i mitten av 1980talet 
togs tre initiativ till en självständig 
 finansiering. Först ut var Skånska 
Lantmännen som i november 1985 
 grundade Skånska Lant männens stiftelse. 
Året därpå startade Cerealia  Stiftelsen 
Cerealia FoU, som 2012 bytte namn 
till Lantmännens  Forskningsstiftelse, 
och och Väst svenska Lantmän grun
dade Västsvenska lantmäns stiftelse för 
forskning och utveckling (VLStiftelsen). 
Bakom stiftelserna stod tre vise män som 
hade ett långt förflutet inom Lantmän
nen. Initiativ tagare till SLStiftelsen 

och dess första sekreterare var tidigare 
vd Birger Håstadius. Samma roll 
hade  NilsBertil Wickberg vid VL 
Stiftelsens tillkomst, medan CarlErik 
Albertsson som under många år ledde 
Cerealia stiftelsen var bolagets FoUchef.

UPPVÄXLING
Sedan grundandet har stiftelserna 
delat ut i storleksordningn 15 miljoner 
kronor per år till forsknings projekt 
inom växtodling, bioteknik, bioenergi 
och inte minst mat och hälsa med 
inriktning mot spannmål och spann
målsprodukter. Dessa medel har växlats 
upp med hjälp av andra  finansiärer 
och utan överdrift vågar vi säga att det 
är dessa medel som tillsammans byggt 
upp den svenska cerealieforskningen.

Ökad precision för högre skörd och bättre miljö
Få verksamheter är så 
beroende av platsen där den 
bedrivs som växtodling. 
Jordart, lokalklimat och 
närhet till andra verk
samheter påverkar i hög 
grad resultatet av det som 
produceras och möjligheten 
att sälja sina produkter. 
Därför är också intresset 
för marken, klimatet och 
egentligen själva kartan 
stort bland lantbrukare.

Redan 1987 startade VL
Stiftelsen projektet Lokal
klimat, agroklimat zoner och 
klimatstationer. Det började 
med enkla vädermätningar 
kring Kinnekulle och kom 
att utvecklas med så kallade 
geografiska informations
system (GIS) där data från 
markkartering, kvalitet på 
skörden och även lokala 
väderdata kunde läggas in. 
När så USAs försvar gjorde 
mätuppgifter från sina 
satellit baserade globala posi
tionssystem (GPS) tillgäng
liga var precisionsjordbruket 
fött.

Plötsligt gick det att med 
meterprecision registrera 

skörden på olika delar av 
fältet. Positioneringen 
gjorde det också möjligt 
att styra exakt var på 
fältet man befann sig, och 
därmed också var gödsel 
skulle läggas ut och exakt 
var ogräs och skadegörare 
behövde bekämpas. Med 
den ökade precisionen kom 
resurserna att användas 
bättre med lägre kostnader, 
högre avkastning, minskat 
svinn och minskad miljöpå
verkan som följd.

Stiftelserna var också med 
och byggde upp ett natio

nellt nätverk av klimatstatio
ner, Lantmet, som användes 
för att komplettera SMHIs 
klimatdata och progno
ser. De kopplades ofta till 
försöksplatser, vilket också 
gjorde att resultaten från 
försök bättre kunde relateras 
till temperatur, nederbörd 
och solinstrålning.

Idag används resultat från 
forskningen i praktisk odling 
med mätning av grödan 
näringsupptag, NSensorn, 
och styrning av maskiner så 
att risken för skadlig mark
packning kan minskas.

– Precisionsodlingen 
är idag en viktig del av 
växtodlingen, främst inom 
växtnäringsstyrningen, 
säger Anders Jonsson, JTI/
RISE, och som sekreterare 
och senare ordförande för 
VLStiftelsen och  professor 
på SLU var med och 
byggde upp kompetens
centret  Precisionsodling 
Sverige (POS) vid SLU i 
Skara. Och det är inte bara 
växtodlingen som dragit 
nytta av de nya teknikerna, 
även forskningen har blivit 
mer precis.
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Stiftelserna har också haft en viktig 
roll att koppla samman forskning 
och praktik med fokus på nyttan för 
lantbruket. Även om ambitionen har 
varit att den nya kunskapen snabbt ska 
kunna omsättas säger erfarenheten att 
det många gånger tar längre tid än vad 
man från början har hoppats. Därför 
har också stiftelseformen med sitt 
inbyggda tålamod varit en bra form för 
verksamheten.

HAVRE FÖRSTA FOKUS
De första uppgifter som stiftelserna 
relativt oberoende av varandra och med 
olika infallsvinklar tog sig an kom att 
handla om havre.

År 1987 publicerade den 
 amerikanska journalisten Robert 
 Kowalski sin bok ”The 8 week 
 Cholesterol Cure: How to Lower 
Your Blood Cholesterol by Up to 40 
Percent Without Drugs or  Deprivation” 
(Åttaveckors kolesterolkuren: Hur du 
kan sänka ditt blodkolesterol med upp 
till 40 procent utan läkemedel eller 

 försakelser). Den baserades på väl
grundade medicinska data om att ett 
dagligt intag av en viss mängd löslig 
havrefiber ledde till tydlig sänkning av 
kolesterol i blodet hos personer med 
förhöjda halter.

FUNCTIONAL FOOD
Det var ett av de första visade sam
banden mellan en specifik livsmedels
komponent och en tydlig närings
fysiologisk effekt. Det startade en 
omfattande forskning och utveckling, 
inte bara i Sverige och USA och inte 
bara kring havre, utan världen över 
med jakten på functional food.

Idag vet vi att de samband som 
mycket av forskningen hoppades på 
inte visat sig vara så enkla, men fort
farande är sambandet mellan kolesterol 
och havrens lösliga fibrer i form av 
betaglukaner ett av de få som godkänns 
som hälsopåståenden.

För svenskt vidkommande ledde 
havreboomen till utveckling av nya 
sorter med förhöjd fetthalt, nya 

 produkter baserade på havre som Oatly 
och en omfattande export av hög värdiga 
havrefiberkoncentrat. Fortfarande 
forskas mycket på havre och olika havre
produkter för att få fram mer hälso
samma livsmedel och måltider.

SATELLITNAVIGERING
Ett annat område som tidigt togs 
upp var användningen av ny teknik 
i växtodlingen. De satellitbaserade 
navigations systemen (GIS) i kombina
tion med kontinuerlig mätning av 
skörd och kvalitet gjorde det möjligt att 
ta fram noggranna skördekartor som 
visade variationen inom enskilda fält.

Med hjälp av skördekartorna och 
beräkningar av växtnäringsbehov blev 
det plötsligt möjligt att styra göds
lingen så att växtnäringen hamnade 
där den gjorde mest nytta och därmed 
också minskade oönskat läckage. 
Precisionsodlingen var född, det 
kanske viktigaste verktyget idag för att 
öka hållbarheten i växtodlingen med 
 bibehållen  produktivitet.

Full pott för fullkorn
Att vi behöver få i oss kost
fiber för att vår tarmflora 
och därmed vi själva ska 
må bra är ingen nyhet. 
Men en hälsosam kost 
missgynnades under lång 
tid av vår västerländska 
livsstil, något som nästan 
lika länge oroat myndig
heter och kostvetare. För 
att kunna märka och lyfta 
fram  nyttiga livsmedel 
 utvecklades nyckelhåls
märkningen. Men trots att 
så gott som alla är positiva 
till att få i sig mer fibrer 
uppfattades nyckelhåls
märkta produkter som 
tråkiga, och det gjorde 
att företagen fick svårare 
att ta fram mer fiberrika 
produkter.

Vid millennieskiftet tog 
Lantmännen initiativet 
till att bilda ett nätverk 
kring fullkorn. Samtidigt 
började Cerealiastiftelsen 

tillsammans med forskare 
från Lunds universitet och 
dåvarande danska Kungliga 
veterinär och lantbruks
högskolan (KVL) ta fram 
ny kunskap som rörde 
både hälsa och  fysiologisk 
 funktionalitet. Mer 
kunskap behövdes också 
på den tekniska sidan om 
vad som hände om man 
blandade in femtio procent 
fullkorn eller mer i en 
produkt.

Parallellt med de 
 tillämpade forsknings
projekten och produkt
utvecklingen gick arbetet 
med att få ett generiskt 
hälsopåstående god
känt. Swedish Nutrition 
Foundation, SNF, gjorde 
en översikt med sam
manställning av aktuell 
forskning och det blev 
snabbt  konsensus mellan 
industri och myndig heter 

kring grunderna för koppla 
intag av fullkorn till vissa 
specifika hälsoeffekter.

Forskare och företag 
kom överens om att defi
niera fullkorns produkter 
som produkter med minst 
hälften fullkorn som 
torrvikt. Det gjorde det 
fortfarande möjligt att ta 
fram både fungerande och 
välsmakande produkter. 
Den första nya produkten 
var en fullkornspasta som 
lanserades 2004.

– Det var en fram
gång att vi kunde märka 
våra produkter och tala 
om vilka livsmedel som 
är nyttiga att äta, säger 
Mats  Larsson, Lant
männen R&D, som varit 
drivande bakom arbetet 
med fullkorn, både kring 
forskning, produkt
utveckling och möjligheten 
att  kommunicera. Vi måste 

kunna prata fibrer, och 
ska vi lyssna på närings
experterna råder enighet 
om att vi måste få i oss mer 
fibrer, oavsett vilken kost vi 
äter eller diet vi följer.
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ENERGI OCH INDUSTRI
Hos lantbrukare finns en inne
boende önskan om att kunna vara 
 själv försörjande och oberoende. 
 Samtidigt har åkern blivit alltmer 
intressant som resurs för att får fram 
råvaror till annat än mat. Det har gjort 
att Lant männens forskningsstiftelser 
under hela sin verksamhet har satsat 
på bioenergi och biobaserade industri
råvaror.

Etanol och biogas är två spår som 
funnits med hela tiden, och ingår i 
koncept med bioraffinaderier som 
också kan ge foder, högvärdigt protein, 
industrigas och andra värdefulla 
 produkter. Rapsolja till biodiesel, 
 linolja till målarfärg och linfibrer 
till bil industrin är andra intressanta 
projekt.

KOSTFIBER OCH FULLKORN
Mat och hälsa har liksom bioener
gin och biobaserade råvaror varit en 
röd tråd. Intresset för kostfiber har 
hela tiden varit stort, inte bara från 

havre, utan även vete och råg. Andra 
 komponenter som antioxidanter, ökad 
mineral tillgänglighet och fettsamman
sättning har varit föremål för forskning. 
Samtidigt visar forskningen i allmän
het att det inte är enskilda ämnen i 
lika hög grad som hela livsmedlet som 
är avgörande. Här har forskningen 
kring fullkorn varit intressant och lett 
till en rad olika produkter, inte minst 
fullkornspasta.

Även måltidsmönstret spelar 
stor roll och liksom människorna 
kring medel havet håller sig friska på 
medelhavs kosten kan vi i Norden klara 
oss lika bra på vår nordiska kost. Att 
den nordiska kosten sammansatt av 
hälsosamma livsmedel rik på fullkorns
produkter, baljväxter, rotfrukter, frukt 
och bär, fet fisk, magra mejeri produkter 
och lagom med kött har lika goda 
effekter på blodsocker, blodfetter och 
blodkärl som medelhavskosten är ett 
av de senaste mest revolutionerande 
forsknings resultaten från stiftelsernas 
verksamhet.

MILJÖ OCH KLIMAT
Att minska livsmedelsproduk tionens 
påverkan på miljö och klimat har 
också varit en genomgående mål
sättning. Ökad produktivitet och 
förbättrat utnyttjande av tillförda 
resurser som växtnäring och energi 
är som regel både lönsamma och 
klimatsmarta. Där spelar även 
användningen av förnybar energi en 
viktig roll. På senare tid är  konkreta 
produkter som Ett vänligare vete och 
klimatdeklarerad kyckling exempel 
på insatser inom miljö och klimat 
som stiftelserna varit med och 
 bidragit till.

Kommande uppgifter för 
Lantmännens forskningsstiftelser 
är att fortsätta utveckla sorter och 
odling för ökad hållbarhet och 
 produktivitet, förbättrad mat och 
hälsa och även nya material och 
användningsområden. För åkern och 
växtodlingen är en guldgruva där vi 
bara är i början av en upptäcktsfärd 
med oanade värden. 

Den nordiska kosten utmanar medelhavsmat
Forskare och kostrådgivare 
är eniga om att medelhavs
kosten som den beskrivs med 
en stor andel grönsaker, full
kornsbröd, mejeri produkter, 
fisk och kött i lagom mängd 
är hälsosam och minskar 
risken för att drabbas av 
välfärds sjukdomar. Men 
frågan är om det är något 
unikt för en kost som bygger 
på råvaror som främst före
kommer runt medelhavet, 
eller om det skulle gå att 
basera en hälsosam kost 
på råvaror som bär en mer 
nordisk prägel?

Den frågeställningen 
ledde till konceptet 
 nordiska kosten, eller 
nordic diet (NorDiet) som 
kom att först utvecklas 
och provas i Lantmännens 
forskningsstiftelses regi, 
och sedan också studerades 
i flera nordiska forsknings
projekt med bland annat 

Nordiska ministerrådet som 
finansiär.

Resultaten från de studi
erna bekräftade mycket av 
det som kommit fram i den 
första NorDietstudien, och 
forskarna är överens om att 
en hälsosam nordisk kosta 
kan förbättra en rad risk
faktorer för hjärtkärlsjuk
dom, däribland blodfetter 
och blodtryck, samt minska 
kroppsvikten vid övervikt 
om kosten ges fritt. Nya stu
dier pekar på att kosten även 
kan minska risken att dö i 
förtid och förekomst av vissa 
cancerformer, och senast 
även diabetes och hjärtin
farkt enligt nya danska data.

Mer kunskap behövs om 
vilka enskilda  komponenter 
det är som står för olika 
hälsoeffekter och flera 
sådana studier pågår. Om 
en hälsosam nordisk kost 
är lika bra för hälsan som 

medelhavskosten tvista 
fortfarande de lärde. För att 
kunna ge ett fullständigt 
svar på den frågan behövs 
mer forskning, men fram till 
dess kan vi konstatera att en 
kost som är rik på rotfrukter, 

nordiska bär och frukter, 
fullkornscerealier med råg 
och havre i spetsen, fet fisk, 
lagom mängder kött och 
magra mejeriprodukter i alla 
fall kan utmana den mer 
exotiska medelhavskosten.
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Nytt från Lantmännens Forskningsstiftelse

Gluten uppe för prövning

Glutenfritt är inte bara en trend, och även om segmentet inte växer 
lika snabbt längre är det många som väljer en gluten- och vetefri kost. 
Sam tidigt är vete och annan spannmål en viktig del av vår kost och det 
 behövs mer kunskap för att kunna väga den nyttan mot eventuella risker.

Av Lennart Wikström

 Gluten har hamnat i blick
punkten och varit föremål 
för kritisk granskning och 
även avståndstagande under 
flera år. Trots att bara någon 
procent av befolkningen lider 
av glutenintolerans och en 

ännu mindre andel av allergi 
mot gluten finns det på flera 
håll i världen en så stor andel 
som uppemot en tredjedel 
av befolkningen som hävdar 
att de mår bättre av att äta en 
gluten– eller vetefri kost.

INGEN ÄNDE PÅ ELÄNDET
Lite tillspetsat kan man säga 
att det pågår ett krig mot 
gluten och vete. Gluten 
 tillskrivs en rad olika 
 negativa effekter utöver den 
som gluten intoleranta lider 

av. Det finns också en kritik 
mot att vete ingår som en 
del i många högförädlade 
livsmedel. 

De lösningar som 
förespråkas är antingen en 
glutenfri kost, stenålderskost 
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eller en återgång till odling 
av mer traditionella sorter 
och vetetyper som spelt, 
kamut och även pseudo
cerealier som quinoa och 
amarant.

SAKNAR GRUND
Fred Brouns är professor 
på Maastricht School of 
Health, Medicine and Life 
Sciences, Nederländerna och 
han menar att det mesta av 
de negativa egenskaper som 
tillskrivs vete och gluten 
– utöver celiaki och gluten
allergi – egentligen saknar 
grund.

För det första menar 
han att det finns en felaktig 
uppfattning om att vete är 
ett nytt påfund i  människans 
kost och bara skulle ha 
 konsumerats i och med att 
vi blev jordbrukare för cirka 
10 000 till 12 000 år sedan. 
Gräsfrön och veteliknande 
arter som innehåller gluten 
har varit en del av vår kost 
under hela vår utveckling 
som art. Att vi samlat in 
och processat veteliknande 
gräsfrö finns belagt i form 
av mikrofossil på tänder från 
neandertalmänniskor.

Att vi genom för ädlingen 
skulle anrikat toxiska 
 komponenter i gluten menar 
professor Brouns också är fel. 
Genom urval och klassisk 
växtförädling har vi ökat 
framför allt andelen stärkelse 
och lagringsprotein i form 
av gluten. Men den del av 
gluten som huvudsakligen 
är involverad i utveckling 
av celiaki, alfagliadiner, är 
lägre i dagens sorter än i de 
uråldriga egyptiska vete
typerna som Kamut, och 
som odlades i det tidiga 
jordbruket.

SVÅRT ATT UTVÄRDERA
Att moderna vetesorter skulle 
ha högre innehåll av endorfin
liknande glutendelar ställer 
han sig frågande till, och han 
menar också att det saknas 
belägg för att brödvete och 
gluten skulle orsaka en ökad 
bakterieförekomst i tunn
tarmen. De studier som gjorts 
med byte av gluten eller 
veteinnehållande diet mot 
en kost fri från vete saknar 
i flera fall redovisning av 
recept och mängder av olika 
 komponenter i den alternativa 
kosten. Det gör det svårt att 
utvärdera vad det är som gett 
den  iakttagna effekten.

Vete, liksom de flesta 
spannmålslag, innehåller 
fruktaner och kortkedjiga 
kostfibrer, så kallade 
 FODMaPs, som många med 
känslig mage besväras av. För 
dem kan en kost utan dessa 
komponenter ge lindring, 
men det är något som spann
mål delar med en rad andra 
livsmedel, och är inte kopplat 
till gluten.

STOR STUDIE
Även om många 
av de påstådda 
effekterna 
saknar 
stöd menar 
 professor 
Brouns att 
det finns så 
många fråge
tecken kring 
vete och gluten. 
Därför genomförs 
nu en stor 

I studien kommer också 
olika typer av process
ning ingå, eftersom de kan 
påverka samman sättning och 
 tillgänglighet på gluten. 

Krig eller inte, men för att 
förstå och kunna ta fram bra 
och hälsosamma produkter 
och ge korrekta kostråd 
behöver vi beväpna oss med 
kunskap. Vete och annan 
spannmål är värdefulla delar 
av en varierad och hälsosam 
kost och det behövs en god 
saklig grund för att utesluta 
dem ur kosten. 

 internationell 
studie med 
ett stort antal 
försöks
personer 

och helt 
 kontrollerade 
försöks koster.  

– De flesta av de negativa effekter som tillskrivs vete och 
gluten saknar grund men är ändå värda att studera närmare, 
säger professor Fred Brouns, Maastricht University.
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Spannmåls-
fibrer gör att 
du lever längre
 Forskare vid Teherans medicin
ska universitet har genomfört en 
om fattande sammanställning av 
publicerade studier om samband 
mellan intag av kostfibrer från spann
mål och risk att dö av olika välfärds
sjukdomar. Sammanlagt ingick 
närmare 50 000 fall av bland annat 
hjärt och  kärlsjukdomar, cancer och 
inflammations relaterade sjukdomar i 
studien.

Högt intag av spannmålsfibrer var 
kopplat till att risken att dö i hjärtkärl
sjukdom minskade med 18 procent, 
och av cancer med 15 procent. Överlag 
minskade intag av spannmålsfiber 
risken att dö i förtid med 19 procent.
(Vill du veta mer: Hajishafiee et al. Cereal fibre 

intake and risk of mortality from all causes, CVD, 

cancer and inflammatory diseases: a systematic 

review and meta-analysis of prospective cohort 

studies. Br J of Nutrition, 2016.  

(doi: 10.1017/S0007114516001938)

Finlands mest sålda 
rågbröd nu i Sverige
 Från och med i mitten av september finns 
Rågbitar, Finlands mest sålda rågbröd, i 
svenska brödhylor. Rågbitarna är redan en 
storsäljare på de finska och baltiska mark
naderna, så förhoppningarna är stora från 
Lantmännen Unibake som saluför dem 
under varumärket Hatting.

– Konsumenterna efterfrågar mer fiber
rika och nyttiga matbröd och i Sverige 
finns en lång tradition av att äta mörkare 
bröd, säger Susanna Händel, kategorichef 
på Lantmännen Unibake. Med den ökande 
hälsomedvetenheten hoppas jag att många 
ska ta Rågbitarna till sitt hjärta och att de 
kan bidra till att segmentet växer.

Rågbitarna är bakade helt utan tillsatser 
eller konserveringsmedel och den osötade 
varianten är nyckelhålsmärkt. De innehåller 
73 respektive 69 procent fullkornsråg och 
fiberinnehållet är 11 respektive 10 procent – 
betydlig mer än vad många andra motsva
rande bröd kan visa upp.

Med produkten lanserar Hattings, som 
annars specialiserat sig på fryst matbröd 

och färskt kaffebröd sin första produkt 
inom färskt matbröd. Distributionen 
sker via Polfärskt, som även distribuerar 
Hattings kaffebröd och systervarumärket 
 Korvbrödsbagarns sortiment.

Med på Matologi
 Intresset för mat har aldrig varit större – 
och inte heller avståndet mellan konsument 
och producent. Behovet av kunskap är 
stort, både i form av djuplodande råvaru 
och processkunskap för matnördar och av 
mer grundläggande kunskap om produkter, 
näring och matlagning. Det gav Sveriges 
Lantbruksuniversitet SLU idén till Mato
logi, ett evenemang som 2015 och 2016 
dykt upp i Stockholm och Malmö med 
LRF och Lantmännen som med arrangörer. 
Syftet är att sprida kunskap och stärka 
 konsumenterna i deras val av livsmedel så 
att de blir mer medvetna och hållbara.

I år dök Matologi upp i Malmö i juni 
och i augusti i Stockholm. I mötet med 
konsumenterna i Stockholm deltog Lovisa 

Martin Marais, Jakob Östberg och Annelie 
Moldin från Lantmännen R&D. Förutom 
att ta emot tips och svara på frågor från 
intresserade besökare sändes ett inslag i 
Lantmännens podcast Matsamtalet live.

Tidskriften 
 Cerealier blir 
internationell
 Nästa nummer av Tidskriften 
Cerealier är ett jubileumsnummer 
med anledning av att Lantmännens 
 Forskningsstiftelse firar 30–års jubileum 
och där vi kommer att blicka lite 
tillbaka och mycket framåt. Som läsare 
kommer du också att märka att något 
är annorlunda, tidningen kommer 
 nämligen att vara på både svenska 
och engelska. Men oroa dig inte, det 
kommer att finnas till räckligt med 
 läsning oavsett vilket språk du föredrar!
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