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H avre är värt en egen 
 berättelse. När jag 
började som affärs
områdeschef för 

 Lantmännen Cerealia i augusti förra 
året upptäckte jag hur mycket vi kunde 
om havre, hur duktiga vi i Sverige och 
Norden var på att få fram en havre 
av hög kvalitet och vilka möjligheter 
det ger oss, både för jordbruket och 
 Lant männen som företag.

Vi kan konstatera att havre växer 
på alla våra marknader. Som du kan 
läsa i det här numret av Tidskriften C 
har  konsumtionen av havre i Norge 
 för dubblats sedan 2006, och de senaste 
två åren med 15–20 procent per år.  
I Sverige växer konsumtionen stadigt 
med 5–10 procent per år.

Den tillväxten gäller främst havre
gryn på påse till gröt, frukost och 
i bakning. Gröt är inne. Det skrivs 
mycket om gröt och det öppnas speciella 
gröt restauranger i Köpenhamn och i 
London. I Stockholm erbjuder flera 
restauranger grötfrukost.

Det här är en trend som pågått 
en tid och vi tror att den kommer att 
fortsätta. Havre är ”in fashion” på goda 
grunder, och det handlar om både hälsa, 
smak och livsstil. Vi vill växa med den 
marknaden och även vara med och 
driva på. Här har vi en tillgång i vårt 
varumärke Axa, där vi  kommunicerar 
 havrens fördelar och tar fram nya 
 produkter, både bekväma  produkter och 
nya sätt att laga din gröt.

En annan dimension där havren 
hamnat i fokus är när alltfler söker sig 
till glutenfritt. Det är egentligen en 
inte helt okomplicerad fråga eftersom 
den blivit en trend i stor  utsträckning 
på  felaktiga grunder. Många med 
 otillräcklig kunskap går ut och talar 
om gluten som något negativt. Det 
här är inget vi vill vara med och bidra 
till, men vi ser samtidigt att många vill 
ändra sina matvanor, och efterfrågar 
 exempelvis glutenfri havre, en produkt 
som vi sedan länge haft för gluten
intoleranta, och som vi enkelt kunnat 
skala upp.

En tredje dimension av havre
tillväxten är den som är baserad på 
det nyttiga i havren, havre som hälsa, 
och där betaglukanerna är i fokus. Det 
är en  outnyttjad möjlighet där hälso
påståenden om betaglukaner är några av 
de få som får göras om livsmedel. Dess
utom är det bara en av flera hälsofördelar 
som finns med havre. I vårt samarbete 
med kunder ser vi också en stor potential 
med global tillväxt för havre i vidare
förädlade produkter.

Det finns också en fjärde dimen
sion där havre växer och som i viss 
ut sträckning är kopplad till hälsa och 
allmän tillväxt. Exempelvis exporterar 
vi ekologisk till USA, en marknad som 
växer, och vi säljer vår 100 procent havre 
till  Tyskland. Det är en global tillväxt där 
vi vill vara närvarande på fler  marknader, 
både med förädlade produkter för 
livsmedels industrin och konsument
produkter.

Det finns stora möjligheter för havre 
från Sverige och Norden och nu gör vi 
det konkret och genomförbart.

Krönika:
         Krister Zackari

affärsområdeschef Lantmännen Cerealia

Nyttig tillväxt 
med havre

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

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

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

Företag/Organisation:  ____________________________

Namn:  _________________________________________

Adress: ________________________________________  

Postadress: _____________________________________

E-post: _________________________________________

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

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



4    C – En idétidskrift om cerealier   nr 1 • 2015

V i norrmän är nog världsmästare på grovt 
bröd, säger Augun Hellkås, specialist 
på spannmål och mjöl på Lantmännen 
C erealias kvarn i Oslo.

Vid en jämförelse med oss i grannländerna äter norr
män mycket mer fullkornsprodukter, väl över 20 procent 
av allt mjöl som säljs till konsument och storhushåll är 
fullkornsmjöl. I Norge har branschen också infört en 
grovhetsskala på bröd som med en olika mycket fylld 
cirkel anger hur stor andel av mjölet som är fullkorn. 
Det är ett litet men dock nöje för en brödvän att 
 botanisera i brödhyllan i en livsmedelsaffär i Norge, där 
man kan konstatera att en stor andel av bröden ligger 
mellan 75 och 100 procent fullkorn.

MER KÄRNA I MJÖLET
Förutom att andelen fullkornsbröd är stort har 
 kvarnarna i Norge också en traditionellt högre så kallad 
utmalningsgrad. Det innebär att en större andel av 
kärnan finns med i det färdiga siktade mjölet, 78 procent 
mot mellan 70 och 75 procent i övriga nordiska länder.

– Men vi kan se att kvarnarna i de övriga nordiska 
länderna närmar sig och tar fram mjöler av god kvalitet 
med högre utmalningsgrad.

Med en högre andel fullkorn och en högre 
utmalnings grad följer inte bara fibrer utan också 
 mineraler och vitaminer som sitter i kärnans yttre delar 
och i grodden och som annars siktas bort.

ÖKANDE NORSK ANDEL
Den dominerande spannmålen är vete, bara en liten del 
havre, råg och korn används.

– Vi använder omkring 270 000 ton vete till livs
medel varje år, berättar Augon. Under en lång tid var 
allt i mporterat, eftersom det inhemska vetet inte höll 
till räckligt god kvalitet, men sedan mitten av  1970talet 
började vi använda även norskt vete, och idag är mål
sättningen att en så stor andel som möjligt ska vara norskt.

I projektet Nyt Norge (Njut Norge) har kvarn industrin 
utvecklat ett koncept med 100 procent norsk råvara.

– Andelen norskt vete varierar mellan 20 och 80 pro 

Världsmästare 
på grovt bröd

Det finns stora likheter mellan våra 
n ordiska grannländer, men också 
s killnader. Bröd och cerealier i Norge 
kännetecknas av mycket fullkorn, och 
kanske den största andelen grovt bröd i 
världen.

Av Lennart Wikström

Cerealier i Norge

– Väl över 20 procent av allt mjöl 
som säljs i Norge är fullkornsmjöl, 
säger Augon Hellkås,
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cent, och det gör att tillgången till råvara har varit 
osäker. Men nu har vi haft goda skördar med hög 
kvalitet i några år, och då är det dags att lyfta fram det 
närproducerade. Intresset för att få reda på varifrån 
råvaran kommer ökar hela tiden.

SKYDDAT JORDBRUK
Att andelen har kunnat öka är resultatet av en medveten 
norsk jordbrukspolitik. Till skillnad från Sverige och 
övriga EUländer har Norge ett starkt gränsskydd med 
syfte att skydda det norska jordbruket och se till att det 
finns lantbruk i hela landet. Spannmål som importeras 
beläggs med höga tullar, som dock är lite lägre för de 
volymer som behövs för att täcka konsumtionen utöver 
vad den inhemska produktionen klarar av.

– Utmaningen för de norska företagen är importen 
av färdiga cerealieprodukter, som får en annan tullsats än 
råvarorna, förklarar Augon.

HÄLSA DRIVKRAFT
En viktig drivkraft förutom det ökade intresset för 
in hemsk produktion är den starka hälsotrenden.  Intresset 
för lågkolhydratkost fick ett stort genomslag i Norge, 
mycket tack vare den framträdande och av många ansedd 
som självutnämnde kostexperten Fedon Lindberg.

– Vi har kunnat se att brödkonsumtionen gått ned 
de senaste åren, delvis på grund av LCHFtrenden, men 
på senare tid också på grund av att det dykt upp alltmer 
negativa uppgifter i media om gluten, säger Augon. Det 
är ett problem eftersom så mycket av det som dyker 
upp på nätet och i sociala medier är oseriöst. Många blir 
osäkra och vet inte hur de ska förhålla sig till all den här 
informationen och väljer det säkra före det osäkra.

SE HELHETEN
Men Augon menar att det inte går att plocka ut enskilda 
komponenter, utan att man måste se till helheten.

Spannmål i Norge
Marknaden för mjöl och gryn i Norge domineras av två 
aktörer, Norgesmøllene med tre produktionsplatser 
och Lantmännen Cerealia med två produktionsplatser, 
i Moss och Oslo. Bjølsenmøllen, kvarnen i Oslo, har 
 legat vid det största fallet i Akerselva sedan medeltiden. 
En gång låg kvarnen långt utanför staden, idag ligger 
den mitt inne bland bostäder och kontorsbyggnader.

Medan Lantmännens kvarn i Moss specialiserat sig 
på havre mals vete, råg och korn i Oslo, och står för 
ungefär hälften av landets förmalning. Hit kommer en 
bil i timmen och lämnar sin last i form av spannmål. I 
stort sett samma mängd mjöl lämnar kvarnen i andra 
ändan, det mesta i lösvikt, men även en del i säck och 
även påsar till  konsument.

Totalt används cirka 275 400 ton vete till mjöl i 
Norge, varav cirka 60 procent kom från inhemsk odling 
2012.

Medan bagerierna i grannländerna i stor ut-
sträckning  köper färdiga mjölmixer från kvarnen har de 
norska  bagarna sina egna recept och gör sina egna 
mjölblandningar.

I Norge anges 
andelen fullkorn 
i brödet på en 
skala indelad i 
fjärde delar, där 
bröd med mellan 
76 och 100 procent 
fullkorn har en 
helt fylld cirkel. I 
Sverige finns två 
nivåer, fullkorns-
produkter med 
minst 50 procent 
fullkorn och ”med 
fullkorn” med 
minst 25 procent 
fullkorn.

Spannmålsodling i Norge, 
en jämförelse med Sverige
 

 
 
 Norge (2013) Sverige (2014)

Åkerareal 616 000 ha 2 650 000 ha
Per capita 0,12 ha 0,28 ha
Spannmålsareal 293 070 ha 1 023 030 ha
Veteskörd 257 200 ton 2 752 700 ton
avkastning 4 110 kg/ha 6 300 kg/ha
Kornskörd 537 000 ton 1 486 600 ton
avkastning 3 690 kg/ha 4 630 kg/ha
Havreskörd 219 000 ton 667 500 kg/ha
avkastning 3 400 kg/ha 4 170 kg/ha
Rågskörd 4 700 ton 176 300 ton
avkastning 3 330 kg/ha 6 330 kg/ha

– Vi är med i 
olika  aktiviteter 
och försöker vända 
den negativa 
 diskussionen. Bröd 
är en viktig bärare 
av flera närings
ämnen, inte bara 
fibrer, utan med 
fullkorn kommer 
också  vitaminer och 
viktiga mineraler.

– Trenden går 
mot mer grovt bröd 
och just nu upplever 
vi också en havretrend, där bagerierna blandar i allt mer 
havre i bröden, inte minst på grund av trenden med mindre 
gluten. Även  intresset för korn har börjat öka, om än från en 
mycket låg nivå.

SMAKEN VIKTIG
Smaken är självklart också viktig, och intresset för bröd 
bakat med surdeg ökar också.

– En utmaning vi står inför är att minska mängden salt 
i bröd, som är en av de viktigaste källorna till ett saltintag 
som bedöms som alltför stort. Rent tekniskt går det att 
halvera mängden salt från cirka två till en procent. Men 
det måste göras stegvis och tar tid, eftersom vi måste vänja 
konsumenterna vid lägre sälta och utveckla andra naturliga 
sätt att få fram aromen som längre liggtider och surdeg. Det 
kräver också att hela branschen är med.

Augon är ändå hoppfull när det gäller brödets framtid i 
Norge. Kvalitet har blivit viktigare och konsumenterna mer 
kräsna.

– Den minskning vi kunnat se i bröd konsumtionen 
gäller främst hos de stora butikskedjorna, medan 
 specialiserade brödbutiker klarar sig bra, avslutar han. •
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att ett ökat intag av kostfibrer är nyttigt är inte detsamma 
som att vi vet exakt vilken nytta de gör. Dessutom 
på verkas fibrerna i råvarorna under processning, och det 
är inte säkert att de fibrer som fanns från början är intakta 
och har kvar sina egenskaper efter exempelvis bakning.

TVÅ ASPEKTER
– Vi har velat undersöka två olika aspekter på kostfiber, 
berättar Anne Rieder, kolhydratforskare på det norska livs
medelsforskningsinstitutet Nofima och tillsammans med 
sin kollega Svein Halvor Knutsen ansvariga för projektet 
Optifiber. Eftersom rekommendationerna är att vi ska 
öka vårt intag av fibrer är en viktig fråga hur ett livsmedel, 
som i det här fallet bröd, påverkas av en ökad inblandning 
av fibrer. Dessutom är det minst lika viktigt att förstå vad 
som händer med fibrerna under processning, och om de 
har kvar sina hälsoegenskaper i det färdiga livsmedlet.

Eftersom det är skillnad på fibrer och fibrer har Anne 
och Svein inriktat sig på spannmålsbetaglukaner från 
korn, inte minst mot bakgrund av att det europeiska 
livsmedelssäkerhetsorganet EFSA har fastställt godkända 
hälsopåståenden om intag av betaglukaner och effekter på 
kolesterol och blodsocker.

MÅSTE VARA GOTT
– När vi ersätter vete med korn i ett brödrecept  minskar 
brödets volym och inkråmet förändras och får en 
 kompaktare struktur, något som många konsumenter kan 
uppfatta som en sämre kvalitet, förklarar Anne. Därför 

Optimerat 
f iberinnehåll

 – vägen till mer hälsosamt bröd

Nofima
Nofma är det norska institutet för fsk- och matforskning med 
huvudkontor i Tromsö och verksamhet på fyra andra platser 
i Norge, varav en är i Ås söder om Oslo. Institutets inriktning 
är mot forskning och utveckling för akvakultur, livsmedel och 
fskeri näringen i Norge. Nofma har sammanlagt 360 anställda 
och omsätter cirka en halv miljard norska kronor. Största del-
ägare är den norska staten via kust- och fskeridepartementet.

Optifiber
Optifber, eller Incorporation of cerreal and yeast dietary fbres 
into new healthy food products, är ett forskarstyrt projekt med 
syfte att bygga kompetens i forskarmiljön i samarbete med 
 industrin. Det fnansieras till 80 procent av Norges Forsknings-
råd och till 20 procent av Lantmännen, Mills DA, Immitec Norge, 
Buer AS och Lerum AS.

En råvara med rätt sorts fibrer är en 
sak, men det är först när vi äter ett 
bröd eller en annan cerealieprodukt 
som  fibrerna kan göra nytta. Då måste 
de också ha klarat sig intakta genom 
olika processteg och kunna fungera i 
 kroppen.

Av Lennart Wikström

F ibrer är nyttiga. Så nyttiga att de nya 
näringsrekommendationerna som togs 
fram gemensamt i de nordiska länderna 
2012  rekommenderar ett ökat intag av 

 vegetabiliska livsmedel naturligt rika på kostfiber. 
Fullkorns produkter av spannmål är ett exempel på det.

Men det är skillnad på fibrer och fibrer, och att vi vet 

Cerealier i Norge
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har vi undersökt hur stor andel korn som kan ingå i ett 
bröd. Vi vill undvika att blanda i extra gluten, som annars 
skulle kunna förbättra den upplevda kvaliteten eller 
möjlig göra en högre inblandning.

I sina modellbröd har Anne kommit fram till att upp 
till 40 procents inblandning av kornmjöl kan man göra 
med bibehållen acceptabel brödvolym och struktur på 
inkråm.

NY MÄTMETOD
Den andra frågan om vad som händer med betagluka
nerna under jäsning och bakning är mer komplicerad.

– Vi vet att storleken på betaglukanerna har betydelse, 
och därför har jag och min kollega Simon Ballance i ett 
gemensamt nordiskt verifierat en metod för att mäta 
molekylstorlek, berättar Anne. Vi tar prover under olika 
delar av jäsning och bakning och bestämmer storleken 
på betaglukanerna och kan på så sätt se hur de påverkas 
av olika processteg. I förlängningen hoppas vi kunna 
säkerställa att det färdiga livsmedlet innehåller tillräckligt 
med rätt fraktion av betaglukaner för att kunna leva upp 
till hälsopåståendena.

BRYTS NED
Ett problem är att under jäsningen börjar enzymer som 
finns naturligt i spannmål och som bryter ner längre 
betaglukankedjor till kortare kedjor att verka. Genom 
olika former av värmebehandling försöker man både i 
forskning och i praktiken inaktivera dessa enzymer. Men 
även om behandlingen har effekt finns det även efter lång 
tid i hög temperatur enzymaktivitet kvar.

– Även om vi behandlat spannmålskärnor i 150 grader 
i tre timmar finns det kvar enzymer som kan bryta ner 
betaglukanerna. Ett annat problem är att många av de 
åtgärder som bagarna gör för att höja brödkvaliteten kan 

påverka betaglukanerna negativt. Surdeg och långa ligg
tider är exempel på detta, liksom inblandning av malt, 
som har väldigt hög enzymaktivitet.

TILLGÄNGLIGHET
– Ett livsmedel är inte hälsosamt förrän du ätit det och 
komponenterna haft effekt, och det gäller självklart även 
spannmålsbetaglukaner, säger Svein Knutsen. Därför 
spelar biotillgängligheten stor roll, och nästa steg är alltså 
att undersöka hur betaglukanerna går i lösning, eventuellt 
bryts ner och påverkar kroppen.

Enligt de olika förklaringar som finns till hur beta
glukaner från spannmål verkar i kroppen är det två 
huvudfunktioner som brukar tas upp. Den ena är att 
betaglukanerna påverkar viskositeten eller hur trög
flytande mag och tarminnehållet är, den andra funk
tionen handlar om att betaglukanerna binder kolesterol
rika gallsalter som kommer ut i tunntarmen och gör att de 
inte tas upp igen lika snabbt och i lika hög grad.

– Båda de här funktionerna är beroende av storleken 
på betaglukanerna och på hur lösliga och bioaktiva de är, 
förklarar Svein.

KONSTGJORD TARM
Problemet är att biotillgänglighet och effekter i  kroppen 
är både dyrbart och inte alltid etiskt försvarbart att 
undersöka på människa. Därför har forskarna på Nofima 
utvecklat två olika modeller för att simulera mat
smältningen dels i mage, magsäck och tunntarm, dels i 
tjocktarmen, där tarmflora från människa används som 
starter. Där kan man ta kontinuerliga prover på hur olika 
komponenter i maten påverkar tarmfloran och andra 
ämnen som bakterierna bildar under matsmältningen, 
exempelvis kortkedjiga fettsyror.

– Nedbrytningen av betaglukaner sker i tjocktarmen 
och i den modellen kan vi studera hur betaglukanerna 
bryts ner, och kan koppla samman fördelning av beta
glukaner i livsmedlet med hur tillgängliga de är för oss i 
kroppen.

– Målet är att kunna baka ett optimalt bröd med 
så mycket som möjligt av betaglukanernas hälsoeffekt 
 bevarad, säger Anne. Nu har vi kommit så lågt att vi kan 
börja mäta, men mycket av det praktiska arbetet återstår. I 
förlängningen hoppas vi kunna framställa andra  produkter 
med säkerställda effekter, exempelvis knäcke bröd, eller 
smoothies och juicer med betaglukan som tillsats. •

Vill du 
veta 
mer?
Rieder, A. Bal-
lance, S. Knutsen 
S.H. Viscosity 
based quantifica-
tion of endoge-
nous ß-glukanase 
activity in flour. 
Carbohydrate 
Polymers vol 
115 (2015), pp 
104–111.

Rieder, A et al. 
Inter-laboratory 
evaluation of 
SEC-post-column 
calcofluor for 
determination 
af the weight 
–average molar 
mass of cereal 
ß-glucan. Arbo-
hydrate Polymers 
vol 124 (2015), 
pp 254–264.

Godkända 
hälsopåståenden
Det europeiska livsmedelssäkerhetsorganet EFSA har  godkänt 
två hälsopåståenden för betaglukaner och kolesterol och 
 blodsocker.

”Betaglukaner från havre och korn bidrar till att bibehålla 
 normala kolesterolnivåer, under förutsättning att livsmedlet inne-
håller minst 1 gram betaglukaner och att konsumenten  informeras 
om att effekten uppnås vid ett dagligt intag av minst 3 gram.”

”Betaglukaner som en del av en måltid bidrar till att minska 
blodsockerhöjningen efter måltiden om livsmedlet innehåller 
minst 4 gram betaglukaner per 30 gram tillgängliga kolhydrater i 
en angiven portion.”

– Betaglukaner från spannmål 
skiljer sig från andra betaglukaner 
genom sin löslighet och att de gör 
vätskor mer trögflytande, säger 
Svein Knutsen och Anne Rieder, 
Nofima.
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I projetktet OatMet undersöker vi vilka 
 komponenter som gör att vi känner oss mer 
mätta när vi äter havre än andra spannmål, 
berättar Bente Kirkhus, seniorforskare på norska 

Nofima och kollega till Anne Rieber och Svein Knutsen. 
Mycket tyder på att det inte är bara en beståndsdel som 
är inblandad i mättnad, utan att vi har en samverkan 
mellan fibrer, komponenter i havreoljan och de fenoliska 
syrorna som kan frigöras vid olika processer.

PÅVERKA KOST OCH MÅLTIDSMÖNSTER
Bakgrunden till projektet är att allt fler drabbas av 
det livsstilskopplade metabola syndromet (se fakta
rutan), där kost och måltidsmönster spelar en stor roll. 
Genom att påverka känslan av mättnad i samband med 
mål tider hoppas forskarna kunna minska intaget av 
tomma  kalorier och även påverka måltidsmönstret och 
 därigenom låta kroppens mekanismer för att omsätta 
exempelvis glukos via insulinproduktion vila.

– Namnet OatMet står alltså för havrens förmåga att 
förebygga det metabola syndromet, förklarar Bente.

MÄTTARE PÅ GRÖT ÄN GRYN
I en pilotstudie noterade forskarna att försökspersoner 
kände sig mättare efter att ha ätit gröt gjord på havre
mjöl än om de ätit en gröt gjord på gryn.

– Vi tror att det beror på att gröten gjord på mjöl är 
mer viskös, trögflytande, och att detta beror på att en 
större andel av betaglukanerna går i lösning. Dessutom 
kan det mer finfördelade mjölet göra att havrefettet och 
de fenoliska ämnena i havren som vi också tror spelar en 
viktig roll frigörs och blir mer tillgängliga.

De lösliga fibrerna antas påverka mättnadskänslan 
genom att just göra maginnehållet mer trögflytande och 
därigenom påverka den tid det tar för maten att passera 
ner i tarmen.

PÅVERKAR NEDBRYTNING
Bentes kollega Stefan Sahlström har undersökt de 
 fenoliska ämnena närmare. Några av dem påverkar 
 enzymet alfaglukosidas. Det är ett enzym som tillsam
mans med amylas i tunntarmen bryter ned stora glukos
innehållande molekyler som stärkelse till glukos, som 
tas upp i blodet. Om stärkelsen bryts ner långsammare 
stiger inte blodsockret lika snabbt efter en måltid.

Halten fenoliska ämnen har visat sig kunna påverkas 
av olika processer, där behandling med mjölksyra
bakterier hade störst effekt och kunde höja innehållet av 
fenoliska ämnen med en faktor 100.

Jonas 
Engström

    Mätt på rätt sätt 

Havre innehåller flera komponenter som 
påverkar mättnadskänslan och därmed 
kan påverka vårt matintag och måltids-
mönster. Genom att kombinera dem på 
rätt sätt är det möjligt att skräddarsy 
livsmedel med extra mättnadseffekt.

Av Lennart Wikström

Havrens innehåll av löslig fiber, 
polära fetter och fenoliska 
ämnen kan kombineras till en 
riktig mättnadscocktail.

Cerealier i Norge

med havre



EMULGERINGSMEDEL
Havrefettet kan utvinnas 
och är då en olja med 
en hög andel så  kallade 
polära lipider, som 
exempelvis digalaktoli
pid. De polära lipiderna 
fungerar som emulga
torer. De bildar små fett
droppar, som innesluter 
fetter i en miljö som 
annars domineras av 
vatten och vattenlösliga 
ämnen. Digalaktolipi
derna har antagits vara 
inblandade i mättnadsef
fekten genom att den 
fördröjer nedbrytningen 
av fettet och gör att det kan transporteras längre ned i 
tarmen innan det bryts ned.

– Det som händer längst ned i tunntarmen är viktigt 
för mättnadskänslan, och där finns celler som börjar 
producera mättnadshormon när mängden onedbrutet 
fett stiger, förklarar Bente. Detta har tidigare antagits 
bero på de polära fetternas förmåga att skydda fett, men 
vi tror också att det kan bero på att de polära lipiderna 
direkt kan hämma lipas, det enzym som bryter ned fett.

RÖNTGAR MAGTÖMNING
I nästa steg i projektet kommer forskare vid Institute 
of Food Research i Storbritannien, undersöka med 
 MRIkamera vad som händer i kroppen när försöks
personer äter två i övrigt identiska gröter gjorda på 
antingen gryn eller mjöl och samtidigt.

– Syftet är att få en bild av hur magen töms, och 
eftersom samma personer kommer att få de båda 
gröttyperna hoppas vi kunna få en relevant bild av 
 skillnaderna. Till hösten kommer vi också att genom
föra en större humanstudie där vi ska försöka särskilja 
effekterna av fenoliska ämnen, fibrer och fett. Med några 
modellprodukter kommer vi också att testa vilken typ av 
mat som vi uppfattar som mer mättande, vad händer när 
vi får maten i munnen, avslutar Bente. •

Havre och det 
metabola syndromet
Namnet står för havrens förmåga att förebygga 
det metabola syndromet, och projektet har fokus 
på innehållet av polära lipider, betaglukaner och 
fenoliska substanser.

Det metabola syndromet är en samlings-
term för en rad olika tillstånd som ökar risken 
för att  insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar. 
Några av symtomen som ingår är höjt blodtryck, 
 inflammerade blodkärl, höjd halt blodfetter, höjd 
kolesterolhalt, främst LDL, och minskad insulin-
känslighet (diabetes typ 2) i kombination med 
övervikt (främst bukfetma).

– Mättnad efter en måltid 
har en mycket komplicerad 
bakgrund, och involverar 
enskilda komponenter 
i livsmedlet och hur de 
samspelar med processning 
och  tillgagning, säger Bente 
Kirkhus, Nofima.

    Mätt på rätt sätt 

Det här receptet har vi fått av Aage Berge, som är an-
svarig för kundstöd bakning på Lantmännen Cerealia 
i Norge.

Det är ett traditionellt saftigt norskt grovbröd med alla 
fyra sädesslagen. Det passar väldigt bra i matpakken 
till barn i alla åldrar!

Blötlägg i en timme (eller över natt):

1 l vatten

400 g fullkornsrågmjöl  
(blanda gärna fnt och grovt 50/50)

150 g tjocka havregryn

100 g vetekli

55 g (3 msk) salt

Påslag (dag 2):

1 l vatten

1 kg vetemjöl Special

1,25 kg fullkornsvetemjöl

1 dl rapsolja

90 g jäst

Värm degvätskan till 26°C

Bearbeta 10 min normalt, därefter kraftigt 3 min.

Låt vila i 30 min

Baka ut i sju lika stora limpor. Kan även bakas i form.

Jäs i 45 min.

Värm ugnen till 250°C, sätt ned temperaturen  
till 210°C när bröden sätts in.

Grädda i 35 min.

Receptet är anpassat till storhushåll.  
Till normalt hemmabak, dela receptet med 3.

100 procent e xtra 
grovt norskt 

fyrkorns-
bröd
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S edan 2006 har havrekonsumtionen i Norge 
fördubblats, bara under 2013 ökade den 
med 22 procent, och med 8 procent under 
2014. Vi ser att utvecklingen fortsätter och 

prognosen är att vi ska komma att använda omkring  
30 000 ton havre till livsmedel i år.

Det berättar Bent Solbakken som är platschef på 
Lantmännens havrekvarn i Moss söder om Oslo. Bent är 
känd som Mr Havre i branschen i Norge och har varit 
havreentusiast under många år.

STARTADE 1987 MED EN BOK
– Det började redan i slutet av 1980talet när 
 amerikanska forskare visade att du kunde sänka ditt 
kolesterolvärde genom att äta havregröt. Det skapade en 
enorm havreboom. Med en nybyggd anläggning för att 
producera havrekli och kunskap om marknaden kunde 
vi börja exportera till USA, en marknad som höll i sig 
länge.

Den kraftigt ökade efterfrågan på havre i Norge 
under de senaste åren bygger enligt Bent på en trend där 
sociala och andra medier skriver mycket om havre. Det 
handlar både om glutenfritt, nyttan med betaglukaner 
och att havregröt blivit inne bland dem som vill gå ner 
i vikt.

Det är som gröt till frukost som havren lyfter, även 
om ökad inblandning i bröd och som glutenfri spann
mål också ökar.

OMSORG MED HAVRE
– Havren har också fått en väldig draghjälp från våra 
idrottsmän som exempelvis skidskytten Ole Einar 
 Björndalen, som tillsammans med andra talar mycket om 
att havre ger styrka, säger Bent. Att servera  havregrynsgröt 
har blivit ett uttryck för att man vill unna sina barn 
något extra gott och hälsosamt. I en rankning av vad 
 konsumenterna uppfattade som de mest nyttiga livs
medlen kom havre som nummer två efter morot.

Att norrmännen har ett särskilt förhållande till gröt 
framgår inte minst av att de firar en Grötens dag den  
24 oktober.

– Det är ett evenemang vi faktiskt skulle kunna göra 
mer av, konstaterar Bent.

STRATEGISK TILLGÅNG
– Vi sitter med vår skandinaviska havre på en strategisk 
tillgång som vi nu verkligen satsar på. Vi kan utnyttja 
den ännu mer och utveckla fler produkter med mer
värde som går att marknadsföra i hela världen. Havre 
från Norden stöttas också av det ökade intresset för den 
nordiska kosten och den nordiska matlagningskonstens 
framgångar.

Havre så 
in i norden

Den nordiska havren är unik med sina 
stora kärnor och höga kvalitet. Det 
skapar också unika möjligheter när 
efterfrågan på havre ökar. I Norge har 
 konsumtionen av havre fördubblats 
 sedan 2006, något som tydligt märkts av 
på Lantmännens specialiserade havre-
kvarn i Moss söder om Oslo.

Av Lennart Wikström

– Vår kvarn är mycket flexibel 
och vi fungerar lite som en 
experiment anläggning, säger 
Bent Solbakken, Lantmännen.

Cerealier i Norge
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Bent har arbetat på kvarnen i Moss i 30 år, de 
senaste 20 åren med havre. Han har varit både 
 mjölnare, kvarnmästare och numer också platschef. 
Tidigare tog kvarnen i Moss emot andra spannmåls
slag, men har med den ökande efterfrågan på havre 
har kvarnen blivit en  ren odlad havre kvarn som också 
förpackar havregryn, gröt och vissa specialblandningar 
av müsli.

SPECIALPRODUKTER
– Vi har också blivit lite av en experimentanläggning, 
eftersom vi är väldigt flexibla och kan ta fram lite 
mindre volymer av en mängd olika produkter, både 
valsade, malda, rostade och extruderade, berättar Bent. 
I samband med olika studier då det behövs lite mer än 
bara experimentella mängder av en produkt får vi ofta ta 
fram den.

Hållbarhet och transparens är också viktigt och att 
verksamheten har en god ställning i samhället.

– Moss är en industristad, här har alltid funnits olika 
verksamheter, säger Bent. Vår satsning på hållbarhet, 
som bland annat har gjort att vi kan förse inte bara vår 
egen anläggning med värme och ånga genom att elda 
med havreskal och avfall från kvarnen, har också gjort 
oss riktigt populära i byn.

GRÖT ÄR FRAMTIDEN
Bent ser en fortsatt utveckling med nya havreprodukter.

– Vi ska utveckla oss på havre och gröter, säger han. 

Moss
Morsälvens fall ner till sundet har ut-
nyttjats för att mala säd sedan 1400-ta-
let. Vattenkraften lockade sågverk, 
pappersindustri och sprittillverkning 
och konkurrensen om vattnet var 
hård. Sågverken gick om dagen och 
kvarnarna på natten. Under en period 
var Moss Norges största industristad. 
Idag är Lantmännens kvarn den enda 
som fnns kvar. Den flyttade från älven 
1977 och samlade alla typer av kvar-
nar på ett ställe och var en av världens modernaste 
på sin tid. Kvarnverksamheten ledde också till att Moss blev en 
stor importhamn.

Jag tror att havre även i fortsättningen kommer att 
användas mer i industrin, i bagerier, kan havre ersätta en 
del bakhjälpmedel som används i dag.

Han tror även på en utveckling med nya havresorter 
med högre betaglukanhalter.

– På grötsidan kommer vi också att växa och då med 
ett nordiskt perspektiv. Med Lantmännens satsning på 
havre kommer vi att se nya typer av gryn, klippta korn 
med mera, avslutar Bent. •

 Havre är det enda spannmålsslaget 
som är fritt från gluten – under förut
sättning att den hanteras åtskilt från 
annan spannmål hela vägen från utsäde 
till färdig produkt.

Det som gör att glutenintoleranta 
reagerar är några mycket specifika delar 
av proteinet i gluten och de gluten
liknande lagringsproteiner som finns 
i vete, råg och korn. Det räcker med 
mycket små mängder, gränsen för att 
ett livsmedel ska få kallas glutenfritt är 
att det innehåller högst 20 miljondelar 
gluten. Vete innehåller ungefär 8–10 
procent gluten, vilket innebär att det 
får finnas högst 0,2 g vete i ett kg av en 
produkt, eller en vetekärna på sex tusen 
havrekärnor.

Lantmännen började ta fram ren 
havre i slutet på 1990talet när  forskarna 
upptäckte att gluten intoleranta kunde 
äta havre under förutsättning att den 
inte blandats med något av de andra 

spannmålsslagen. Under många år 
har produkterna sålts via Semper med 
glutenintoleranta som huvudsaklig 
målgrupp.

Men det snabbt ökande intresset 
för glutenfritt tillsammans med ökad 
efterfrågan på fiberrika produkter 
och i synner het havre, har gjort att 
 marknaden utanför den traditionella 
glutenfria snabbt växer. Därför har 
Lantmännen nu bildat ett särskilt bolag 
som inriktar sig mot affärs kunder.

Det stora intresset för glutenfritt 
internationellt ligger också bakom 
en satsning på export till framför allt 
 Storbritannien och Tyskland. En ny 
nisch är också glutenfri ekologisk 
havre.

Utvecklingen är likartad i Norge, och 
där ökar marknaden så snabbt att den 
inhemska produktionen inte hängt med. 
 Systemen är likartade i båda länderna 
med helt  separat  hantering av havren 

från utsädet till packning av färdig 
produkt. I Norge är det dock först och 
främst den in hemska marknaden som 
gäller.

Marknaden växer 
för glutenfri havre
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H avre är hett, vare sig det gäller att äta 
direkt som gröt, i müsli eller i bröd och 
andra cerealieprodukter. Havre är det 
enda spannmålsslaget som inte innehåller 

gluten, något som många som hoppat på trenden med 
glutenfritt har upptäckt.

En allt större andel av havren används till livsmedel. 
I Norge har konsumtionen av havre till mat fördubblats 
på åtta år. Vi kan se samma tendenser i Sverige, även om 
lutningen på kurvan inte är lika brant. Och det är inte 
bara i Norden som intresset är stort, utan efterfrågan 
ökar på flera håll i världen och många vill hoppa på 
tåget och tjäna på trenden, men än så länge har vi ett 
försprång här i Norden med en havre av unik kvalitet.

FRUKTAD FÖRKORTNING
Allt vore frid och fröjd om det inte vore för ett litet 
smolk i bägaren. Som så ofta har det en förkortning på 
tre bokstäver, och för havren är de DON. De står för 
DeOxyNivalenol, som är ett mykotoxin, ett ämne som 
är giftigt även i mycket små koncentrationer och som 
bildas av svampen Fusarium graminearum som angriper 
havre och de andra spannmålsslagen medan de växer på 
åkern.

DON är inte ensamt utan har sällskap av många 
andra svampgifter. De bildas av olika arter av svampar 
inom familjen Fusarium, som växer på spannmålen och 
infekterar den i samband med blomning. Toxinerna är 

så kallade sekundära omsättningsprodukter och bildas 
under speciella växtbetingelser eller när svampen är 
utsatt för stress.

STORT PROBLEM I NORGE
De här ämnena har utgjort ett visserligen begränsat men 
växande problem i Sverige, och i Norge kan an greppen 
vissa år bli så allvarliga att ingen havre går att använda 
till livsmedel. Därför har norska forskare både på 
 Veterinärinstitutet (VI) i Oslo och Norges Miljö och 
Biovetenskapliga Universitet (NMBU) i Ås satsat på att 
ta reda på så mycket som möjligt om vad som påverkar 
angreppen i fält och vad som händer med toxinerna i 
livsmedelskedjan, både när vi använder spannmålen till 
foder och när den går in i livsmedelsprocesser.

DON smolk i 
havrebägaren

– I förlängningen hoppas vi 
kunna anpassa processerna för 
att minska halt och giftighet hos 
mykotoxinerna, säger Hege Divon, 
Veterinärinstitutet i Oslo.

Havre surfar just nu på en framgångs-
våg, både här i Norden och i övriga 
världen. Det öppnar nya möjligheter 
för nordisk havre. Men förekomst av 
svampgifter dämpar  entusiasmen något. 
Med projektet MycoProcess hoppas dock 
forskarna och spannmålsindustrin att få 
problemet under kontroll.

Av Lennart Wikström

Cerealier i Norge
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TIO GÅNGER GIFTIGARE
Hege Divon har en examen i genetik från NMBU i 
Ås och doktorerade på svampresistens vid Weizmann 
Institute of Science i Israel. Hon specialiserade sig sedan 
på en relativt nyupptäckt Fusariumart, F langsethiae, 
som inte växer lika snabbt som sina nära släktingar som 
bildar DON, men i gengäld bildar svampgifterna, HT2 
och T2, som är tio gånger mer toxiska.

– Svampen beskrevs första gången som egen art 
för tio år sedan av en forskare här på VI, Wenche 
Langseth, som också fått ge namn på arten. Jag 
 började  intressera mig för svampens gener och hur den 
 sam spelade med växten, berättar Hege när jag träffar 
henne på  Veterinärinstitutet i Oslo, där hon leder den 
 tvär vetenskapliga forskningsgruppen FUNtox, som 

arbetar med att undersöka svampar och svampgifternas 
effekter på djur och människor.

HAVREN EXTRA KÄNSLIG
Hege utvecklade metoder för att studera hur svampen 
växer och hur den infekterar kärnan.

– Det är när spannmålen blommar som svampen 
växer in och infekterar plantan och sedan växer in i 
kärnan, förklarar Hege. Av orsaker som vi inte fullt ut 
förstår än är havren känsligare än andra spannmålsslag. 
Bland annat blommar havren mer öppet och har småax 
som hänger ned och torkar långsammare, och därmed 
gynnar svampen.

Arten har en förkärlek för havre men växer långsamt 
och har dolts av andra svamparter.

– Det finns antagligen också en antagonism mellan 
olika Fusariumarter, eftersom vi har sett att när halten 
DON går ner ökar HT2/T2.

OMVANDLAS AV VÄXTEN
Problemen med de mykotoxinbildande svamparna har 
gjort att man i Norge utvecklat ett varningssystem med 
DON som indikator eller markör, och som lantbrukarna 
använder sig av för att förebygga svampinfektioner det 
enskilda året. Kvarnarna använder sig av snabbanalyser för 
att screena råvaran, och stickprover skickas in till Veterinär
institutet för mer omfattande analyser. Partier som inte 
duger till kvarnvara går till foder, och vid högre halter av 
DON eller HT2/T2 går partierna till för bränning.

– Men det räcker inte att bara analysera själva myko
toxinerna, berättar Hege. Infektionen sker i ett samspel 
och växterna har utvecklat ett system för att ta hand om 
mykotoxinerna genom att koppla på olika molekyler som 
gör dem mindre giftiga. De maskerade formerna kan 
inte spåras med traditionella metoder. Frågan är vad som 
händer med dessa omsättningsprodukter när spannmålen 
sedan processas, och när vi får i oss dem.

MYCOPROCESS
Med bland annat Lantmännen, Norgesmøllene och 
Felleskjøpet som industripartners och medfinansiär 
startade Hege hösten 2014 projektet MycoProcess, som 
ska undersöka hur mykotoxinerna påverkas av process
ning och om  processningen påverkar giftigheten hos de 
maskerade omsättningsprodukterna. Projektet är ett sam
arbete mellan forskare vid VI och Nofima, och har statlig 
 med finansiering från Norges Forskningsråd.

På Veterinärinstitutet i Oslo odlas olika Fusariumsvampar för att undersöka hur de växer 
och under vilka omständigheter de bildar mykotoxiner, vars effekter sedan kan under-
sökas med olika metoder.
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– Vi hoppas få ökad kunskap och förståelse kring hur 
mängd, form och stabilitet hos mykotoxinerna förändras 
genom processning och vad detta i sin tur innebär för 
hälsorisker hos konsumenter. I förlängningen hoppas vi 
kunna anpassa processerna för att minska halt och giftig
het hos mykotoxinerna och även göra ekonomisk bedöm
ning av nyttan av ändrade processer.

MULTIANALYS
I ett första steg utvecklas ett test som samtidigt kan analy
sera ett stort antal mykotoxiner och deras omsättningspro
dukter.

– Där har vi nu fått fram och testat en metod som kan 
analysera ett 30tal ämnen, säger Hege.

I nästa steg ska en rad produkter som grovt bröd, hav
regröt och flingor framställas av vete och havre med kända 
halter av dessa ämnen. Sedan utvärderas produkterna och 
man kommer att göra en riskbedömning med en cellod
lingsmetod som utvecklats på VI och den konstgjorda 
tarmmodell som finns på Nofima.

De processer som studeras är bakning, flingning och 
extrudering. Vilka effekter har jästen, surdegsbakterier 
och enzymer? Vad betyder ångbehandling, flingtjocklek 
och kokning vid framställning av flingor och vad betyder 
fuktig het och temperatur vid extrudering? De frågorna 
hoppas Hege ha svar på när projektet avslutas hösten 
2017. •

Effekter av 
 Fusariumtoxiner
Hege Divon och forskarna på Veterinärinstitutet i Oslo studerar 
också på vilket sätt DON, nivalenol och HT2 T2 och andra Fusa-
riumtoxiner verkar. En viktig effekt är att de påverkar tarmhälsan 
hos enkelmagade djur som människor, grisar och höns. Hos 
idisslare bryter mikroorganismerna i vommen ner toxinerna, 
vilket gör att exempelvis kor tål högre nivåer.

Toxinerna kan både gynna inflammation och hämma immun-
systemet. En teori är att DON påverkar tarmens genomsläpplig-
het genom att göra det slemlager som fnns på tarmcellernas yta 
tunnare och genom att påverka formen på det yttre cellagret i 
tarmen. Det fnns även indikationer att DON är en av flera fakto-
rer som är involverade i uppkomsten av IBS, diffusa magbesvär.

Ur folkhälsosynpunkt bedöms riskerna med mykotoxiner på 
befolkningsnivå vara små. En norsk jämförelse mellan intag av 
spannmålsprodukter i olika befolkningsgrupper och de gräns-
värden för accepterat dagligt intag som fnns visar att det främst 
är barn i ett- till treårsåldern med stort intag av spannmåls-
produkter som kan riskera att komma över gränserna.

Forskarna börjar nu intressera sig för nya aspekter. En är vilka 
effekterna av att få i sig låga halter av mykotoxiner över en lång 
tid. Mycket låga halter långt under nivåer som kan ge skadliga 
effekter verkar stimulera immunsystemet.

– Men vad händer på lång sikt, undrar Hege. Vi vet heller inte 
vad en blandning av flera olika mykotoxiner har för effekt, men 
vi misstänker att en ökad exponering för blandningar av myko-
toxiner gör oss känsligare. Vi vill också studera effekterna på de 
”goda” mikroorganismerna i tarmen.

– Mättnad är ett annat intressant område. Vi har sett att DON 
kan ge foderleda hos grisar, frågan är om det även kan påverka 
aptit hos människa.

Hege Divon 
har utvecklat 
 metoder för 
att studera 
den relativt 
ny upptäckta 
svampen 
Fusarium 
langsethiae 
och hur den 
 infekterar 
havre kärnan.

Rostad havregryns-
gröt med  

”extra allt”-topping

När havregrynen rostas får de en god och nötig smak 
som ger gröten mer karaktär, samtidigt som den får 
lite mer tuggmotstånd. Toppat med dina personliga 
favoritbär, -frukter och -nötter, lite honung eller sirap 
och serverat med iskall mandeldryck blir det här en 
både lyxig och näringsrik gröt som kan avnjutas till 
dagens alla måltider.

1 portion
Tid: 10 min

Gröt
1 dl havregryn 
2 dl vatten
Salt

Topping
Jordnötssmör

Skivad banan 

Färska eller tinade 
frysta bär, exempelvis 
hallon och/eller blåbär 

Torkade bär, 
 exempelvis blåbär 
och/eller tranbär

Nötter, exempelvis 
pekan- och/eller 
 valnötter

Honung eller ljus sirap

Till servering

1 dl mjölk, mandeldryck eller 
annat laktosfritt alternativ

1. Rosta havregrynen i en 
kastrull under omrörning 
tills de fått lite färg och det 
doftar gott.

2. Tag av kastrullen från 
värmen och tillsätt  vattnet 
– se upp, för vattnet kan 
börja koka häftigt när 
det kommer i den heta 
 kastrullen!

3. Koka gröten under 
 omrörning ca 3 min.

Servera gröten i en djup 
 tallrik. Toppa med jordnöts-
smör, banan, favoritbär och 
-nötter, ringla över lite honung 
eller sirap och servera till-
sammans med mandeldryck.
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Grötätare 
lever längre
En ny studie gjord vid Harvard 
University visar ett tydligt 
 samband mellan ett högt in-
tag av fullkorn och minskad 
 dödlighet, framför allt i hjärt- 
och kärlsjukdomar.

F orskarna har följt fler än 100 000 personer 
sedan 1986. För de personer som åt en 
portion fullkorn dagligen, minskade risken 
att dö i förtid med fem procent och risken 

att dö i hjärt kärlsjukdomar med nio procent. Lant
männens forsknings och utvecklingsavdelning anser att 
de nya forskningsresultaten är viktiga och visar fullkor
nets hälsoegenskaper i en omfattande studie.

I dag lider ca 1,4 miljoner svenskar av hjärt och 
kärlsjukdom vilket är den vanligaste dödsorsaken i 
landet. Studien från Harvard som nu publicerats i JAMA 
Internal Medicine styrker även tidigare studier som visar 
att ett högt intag av fullkorn minskar risken för diabetes, 
högt blodtryck och hjärtkärlsjukdom samt minskad 
dödlighet orsakad av hjärtkärlsjukdomar.

BETYDELSEFULL STUDIE
– Det är komplicerat att göra den här typen av studier 
eftersom det är många faktorer som påverkar hälsan. 
Därför är det betydelsefullt att forskarna vid Harvard 
visar fullkornets hälsoegenskaper i en stor studie, 

vilken är baserad på många medverkande, har en hög 
uppföljnings frekvens och pågått under lång tid, säger 
Mats Larsson, FoUdirektör på Lantmännen.

I Sverige finns studier från de senaste åren som visar 
på liknande forskningsresultat. Lantmännen satsar  årligen 
300 miljoner på forskning och utveckling och har varit 
delaktiga i flera studier som visar tydliga samband mellan 
fullkorn och bättre hälsa. Ett exempel är nordisk kost 
(NorDiet) som bland annat visar på fullkorns produkters 
positiva effekt på hälsan. Deltagarna åt mycket full
kornsprodukter och kostfiber i kombination med andra 
nordiska livsmedel. Redan efter sex veckor visade del
tagarna i studien förbättrade blod fetter, förbättrad insulin
känslighet, sänkt blodtryck och  minskad kroppsvikt.

HAVREGRYN INGICK
Havregryn är ett exempel på en fullkornsprodukt som 
ingick i den amerikanska studien och även i NorDiet. 
Anledningen till att havre är nyttigt beror bl a på att 
det är en viktig källa till löslig kostfiber, Bvitamin, 
Evitamin, magnesium och antioxidanter. Kostfiber från 
havre håller blodsockret på en jämn nivå, ger näring åt 
de goda bakterierna i magen och kan sänka förhöjda 
kolesterolvärden.

– Havregryn är helt unikt i sin sammansättning. Det 
är 100 procent fullkorn, rikt på näring och innehåller 
dessutom den lösliga fibern betaglukan. Havre är bra 
på många sätt och om man dessutom skulle leva lite 
längre för att man äter havregrynsgröt till frukost är det 
ju toppen, säger Karin Magnusson, dietist och kost
rådgivare på AXA. •

Vill du 
veta 
mer?
Wu et al. 2015. 
Association 
Between Dietary 
Whole Grain 
Intake and Risk 
of Mortality, Two 
Large Prospective 
Studies in US 
Men and Women. 
JAMA Intern Med 
2015.

Adamsson 
et al. Effects 
of a  healthy 
Nordic diet on 
cardio vascular 
risk factors in 
hypercholestero-
laemic subjects: 
a  randomized 
controlled trial 
(NorDiet). JIM 
2010

För personer som äter en portion 
fullkorn dagligen, minskar risken 
att dö i förtid med 5 procent och 

risken att dö i hjärt- och kärl-
sjukdom med 9 procent.
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A tt bläddra i gamla 
tidningar är ett 
sant nöje och 
ofta en nyttig 

påminnelse om att inte särskilt 
mycket är nytt under solen. 
I några klädsamt patinerade 
ut gåvor av Åhlén & Åkerlunds 
numera av somnade  publikation 
Hela Världen från 1930 och 1931 
bläddrar vi bland hjärte knipande 
berättelser ur verkliga livet om 
brevet från den till Amerika 
utvandrade sonen och om dottern 
som uppvaktas av en i föräldrarnas 
ögon henne ovärdig ung man.

REALITY–TRYCK
Men minst lika roande och stund
tals fascinerande som vardagslivets 
 dramatik i novellform är den rika 
floran av annonser. Då som nu var det 
målgruppens vilja att betala för  läsning 
och marknadsförarnas vilja att nå 
 målgruppen som bekostade  publicering 
av vad som lättast skulle kunna 
 betecknas som den tidens realityTV.

Annonserna andas en doft av en 
svunnen tid men har också tydliga 
kopplingar till mat och hälsa i våra dagar. 
Som små, oansenliga rad annonser på 
sidor som pryds av betydligt pråligare och 
mer vidlyftiga löften hittar vi marknads
föring av  Gyllenhammars underbara 
HavreMust.

  Sagan om 
Gyllenmusten

Hälsopåståenden och kunskap 
om havrens förträfflighet 
är inga sentida  företeelser. 
 Kopplingar till hälsa, 
 återhämtning och ett sunt liv 
har följt med havren  under 
lång tid

Av Lennart Wikström

Långtgående påståenden om havrens välgörande 
effekter är ingen ny företeelse. Här ett axplock av 
annonser ur Hela Världen 1930 och 1931.
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MALANDE KONSUL
Gyllenhammars kvarn i Göteborg var 
pionjärer inom konsument förpackning 
och började packa i Havregryn i fyr
kantiga paket redan 1901.  Grundaren 
och ägaren Oscar Gyllenhammar, 
 farfars bror till den kanske mer 
välkände Pehr G Gyllenhammar, var 
vid sidan om företagsledning också 
konsul för Siam, numera Thailand, 
vars flagga då pryddes av en elefant. 
Det är för klaringen till den annars 
kanske långsökta dekorationen med 
två flankerande elefanter på den genom 
åren förhållandevis oförvanskade 
för packningen till Gyllenhammars 
havregryn.

Även om Gyllenhammars länge 
tillverkades av Kungsörnen var det 
först 1972 som varumärket för värvades 
tillsammans med Axa.

RENA HÄLSOKUREN
Vad säger då de 85 år gamla 
 annonserna? Havremusten måste ha 
varit rena hälsokuren:

Gyllenhammars underbara havre
must var ”stärkande för konvales
center”, ”motverkar blodbrist” och var 
”utomordentligt efter sjukdom och 
utmattning”. Den var också lämplig 
för åldringar, vuxna och barn, vilket 
torde innefatta hela det mänskliga 
släktet.

Visst är det lätt att småle en smula 
åt påståendena, men faktum är att det 
egentligen inte är så stora olikheter 
mot vad vi gör idag. Vår tids hälso
påståenden är många gånger snarlika, 
med den  viktiga skillnaden att för 
att få användas har de granskats och 
godkänts av den europeiska livsmedels
säkerhetsmyndigheten EFSA.

KRÄVER GRANSKNING
– Att havre motverkar blodbrist är 
ett påstående som berör minskad 
sjukdoms risk, något som kräver en 
särskild granskning, säger Susanne 
Bryngelsson, vd för SNF, och 
som varit delaktig i den svenska 
 diskussionen kring hälso påståenden. 
De påståenden som görs inom detta 
område brukar dock sällan handla om 
spannmål, utan i stället om järn och 
andra beståndsdelar.

Även påståendet om att havre musten 
ska vara stärkande för konvales center är 
ett påstående som berör sjuka eftersom 
konvalescens får anses vara kopplat 
till återhämtning från ett sjukdoms
tillstånd. Påståendet att havremusten 

är utomordentlig efter sjukdom och 
utmattning handlar om ett livsmedels 
betydelse för kroppens funktion och 
skulle  formellt också behöva prövas.

SAGOLIK VÄLLING
Havremustens lämplighet för 
 mänskligheten, och då i synnerhet 
barnen, föranledde Gyllenhammar att 
1962 ge ut Sagan om gyllenmusten 
ritad och berättad av Einar Norelius, 
som även var känd för sina berättelser i 
Bland tomtar och troll.

Gyllenmustsagan är en sede
lärande berättelse om två syskon, 
vars glömska mormor inte lyckades 

stoppa ett ymnighetshorn i form av 
en själv kokande gyllen mustgryta. Den 
flödande vällingen hotar att dränka 
hela huvud staden, som till slut räddas 
av de rådiga barnen. Sagan slutar med 
att ”… landet fick leva på gyllenmust 
i flera år – och det kan man väl kalla 
ett gott slut på sagan …”. Hur det var 
med blodbristen och återhämtning efter 
sjukdom och utmattning sägs det dock 
inget om.

Marknadsföring måste alltid ses i sitt 
sammanhang, och även om papperet är 
gulnat känns ambitionen aktuell. Alla 
vet ju hur nyttig havren är, frågan är 
bara hur vi kan tala om det. •

En hotande vällingkatastrof avvärjs och blir till rena livsmedelsbiståndet i Einar Norelius’ 
”Sagan om gyllenmusten”, som gavs ut av Gyllenhammars 1962.
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Att koka pasta upplevs 
kanske som något helt 
vardagligt. Men faktum är 
att det är en hel vetenskap 
att förstå vad som händer 
både vid tillverkning 
och tillagning. Thomas 
S teglich är nybliven 
 doktor på pasta.

Av Lennart Wikström

D et känns ganska lugnt 
och jag tror nog att det 
kommer att gå bra.

Jag pratar med 
Thomas Steglich som är doktorand 
i forskningsprogrammet SuMo. 
Om ett par dagar ska han  disputera 
på sin avhandling ”Multiscale 
 characterisation of pasta. Effects 
of raw materials on water absorp
tion, water distribution, and micro
structure”. När vi börjar samtala om 

innehållet i hans av handling och 
resultaten från den forskning han gjort 
förstår jag varför han är så lugn; det 
här är ett område han kan och känner 
sig hemma i.

FORMEN VIKTIG
I Thomas projekt, som vi skrev om i 
andra numret av Tidskriften C förra 
året, har han med en rad olika metoder 
undersökt vad som händer i pasta 
när den kokas i vatten, och hur den 
processen kan påverkas av olika typer 
av råvara.

– Den viktigaste faktorn vid 
 kokning av pasta är geometrin. En 
tunn spaghetti kokar färdigt snabbare 
än en tjock, makaroner och penne som 
är ”ihåliga” kokar snabbare än fjärilar 
och skruvar. Därför har vi valt att ha 
en standardiserad vanlig spaghetti 
som modell för att komma bort från 
den effekten och kunna jämföra olika 
råvaror med varandra.

GLUTEN SKAPAR SKELETT
När man tillverkar pasta börjar man 
på ungefär samma sätt som när man 

bakar, förutom att man inte till sätter 
jäst. Vatten och mjöl blandas och 
under bearbetning  utvecklar proteinet 
i mjölet ett gluten skelett där stärkelse
korn och eventuella fibrer fyller ut 
mellanrummen. Därefter pressas degen 
genom en matris och torkas. Under 
själva tillverkningen har inte mängden 
tillgängligt vatten varit tillräckligt stor 
för att stärkelsekornen ska kunna ta 
upp vattnet och svälla.

När sedan pastan kokas tränger 
vatten in och i kombination med 
värmen tar stärkelsekornen upp vattnet 
och sväller medan proteinskelettet 
förblir intakt.

– Mycket av det som händer 
under de första faserna av kokningen 
är oberoend e av råvarorna, förklarar 
Thomas. Det handlar om hur vattnet 
går in i pastan och stärkelsekornen 
sväller.

– Min teori är att den här 
svällnings processen, gelatiniseringen, 
går ganska snabbt, och stärkelsen 
måste gelatiniseras innan något annat 
händer i pastan, och det sker snabbt 
utan att direkt påverkas av materialet. 

Pasta på djupet

Vid kokning av pasta bildas tre tydliga skikt: Ett yttre 
där stärkelsen börjat separera och dela upp sig i grenad 
och ogrenad stärkelse, en mellanzon med fullständigt 
gelatiniserade men intakta stärkelsekorn och ett inre al 
dente-skikt med ofullständigt gelatiniserad stärkelse.

– En mer finmald fiberfraktion med 
bevarade hälsoegenskaper skulle 
ge en pasta som blir mer lik vanlig 
pasta, säger Thomas Steglich, 
n ybliven pastadoktor.



  C – En idétidskrift om cerealier   nr 1 • 2015     19

Det är egentligen först när stärkelsen 
har gelatin iserats som vi kan se olika 
 effekter beroende av råvaran.

TRE TYDLIGA ZONER
När pastan är färdigkokt – al dente – 
har den tre relativt tydliga zoner. I den 
yttre zonen har stärkelsekornen helt 
 gelatiniserats och börjat separera. En del 
av stärkelsen, det ogrenade  amylaset, har 
börjat läcka ut ur stärkelse kornen och 
vandra ut mot ytan.

I mellanzonen är stärkelsen helt 
gelatiniserad, det vill säga stärkelse
kornen har svällt upp och tagit upp 
mycket vatten, men är fortfarande 
relativt intakta.

I den innersta zonen, i själva kärnan 
av spaghettin, är gelatiniseringen 
 ofullständig, och det är det som ger 
pastan dess tuggmotstånd, al dente.

SKYDDANDE FIBRER
De nya näringsrekommendationerna 
säger att kvaliteten på de kolhydrater 
vi sätter i oss betyder mer än mängden, 
och vi bör äta mer fullkornsprodukter. 
Därför är det intressant att blanda full
korn i pasta, men många upplever det 
som negativt. Pastan får en lite annan 
färg och struktur, fibrerna påverkar 
kokegenskaperna och det finns många 

som inte fullt ut upp skattar smaken 
hos fullkorn.

– När vi blandar i fibrer i pasta degen 
kan vi se hur fiberpartiklarna orienterar 
sig i längsled när degen  pressas genom 
formen, förklarar Thomas. När pastan 
sedan kokas fungerar fiberpartikeln 
som en sköld för stärkelsekornen 
innanför och gör att de inte gelatin
iseras och sväller på samma sätt som 
stärkelsen runt omkring. Det gör att 
en fiberpasta upplevs som lite mer 
okoktmoch grynig efter samma koktid 
som en vanlig pasta.

FINARE FIBRER
En annan effekt som fibrerna har är att 
de bryter upp glutenskelettet och gör 
pastan sprödare.

Ett sätt att lösa de problem som 
uppstår med fullkorn är att mala 
fibrerna så att de blir mindre och inte 
påverkar själva strukturen i pastan lika 
mycket.

KLARA STORKOKET
Ett problem med pasta i storhushåll 
är att den ofta kokas en längre tid 
i förväg och hålls varm innan den 
serveras. Under varmhållningen fort
sätter  vattnet att röra sig in i kärnan, 
 skillnaderna mellan de olika skikten 

minskar och den eftersträvade al dente
känslan försvinner.

– Det är svårt att få bort allt vatten 
efter kokning och ibland låter man en 
liten mängd vatten vara kvar för att 
undvika att pastan blir för torr, säger 
Thomas. Jag har inte direkt studerat 
fasseparationen under varmhållningen, 
men förändringarna tyder på att med 
mycket vatten närvarande läcker mer 
stärkelse ut och pastan upplevs inte 
som lika aptitlig.

DELAD KOKNING
– För att i ett storhushåll kunna 
s ervera en så god pasta som möjligt 
kan man välja att först koka den 
en kortare tid, se till att få bort så 
mycket vatten som möjligt utan att 
pastan torkar ut och sedan värma upp 
den igen i samband med servering. 
 Samtidigt som det inte bör finnas 
något fritt vatten kvar bör pastan inte 
heller torka ut. Det kan vara en fördel 
att kyla ned pastan direkt efter kok
ning för att bevara al dentekvaliteten, 
säger Thomas.

Och hur disputationen gick? Jodå, 
mycket bra. Vittnen på plats meddelar 
att Thomas klarade sig utmärkt och 
kunde ta en välförtjänt semester som 
teknologie doktor. •

Att koka pasta 
är en konst
Det fnna flera olika skolor när det 
gäller kokning av pasta. Vilka är de 
viktigaste råden du kan ge?

– För att pastan ska ta upp vat-
ten och bli mjuk, det som händer när 
 stärkelsen gelatiniseras, räcker det 
med att temperaturen över 65 grader, 
säger Thomas. Vattnet måste inte 
koka, men en fördel med att det kokar 
är att då vet vi med säkerhet att det 
är tillräckligt varmt. Om du stänger 
av  värmen till kokkärlet måste du vara 
säker på att vattnet håller sig tillräckligt 
varmt under hela den  rekommenderade 
koktiden.

Behöver vattnet ”stormkoka”?
– Tidigare när pastan inte var av 

samma kvalitet som den är idag fanns 
det en risk att den klibbade ihop under 
kokningen, och då blev en kraftig 
 kokning ett sätt att förhindra detta. 
Med dagens pastatyper fnns inte 
samma behov av det.
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Det är på väg att lossna på 
riktigt för Lantmännens 
functional food-bolag AS 
Faktor, som nu är på väg 
in på flera nya och mycket 
spännande marknader.

Av Lennart Wikström

L åt maten vara din medicin 
och din medicin vara din 
mat” lär läkekonstens 
fader Hippokrates ha sagt, 

ett talesätt som väl stämmer in på det 
område som brukar kallas functional 
foods.

MAT FÖR SJUKA
Många produkter har kommit och 
gått inom området, men få har  
visat sig kunna leva upp till 
 ambi tionerna lika väl som SPC Flakes 
och  Salovum, två produkter som 
ut vecklats av  Lant männens dotter
bolag AS Faktor.

– Vi har specialiserat oss på att 
arbeta med livsmedelsprodukter för 
personer som har en klinisk diagnos, 

berättar Carola Lindholm, som är 
forsknings och utvecklingsansvarig.

Grunden i verksamheten är ett 
 samarbete med medicinska forskare 
i Göteborg och inleddes när Sverige 
1986 förbjöd antibiotika som tillväxt
främjare i djuruppfödning.  Forskarna 
hade upptäckt ett protein som 
 kroppen själv bildar och som reglerar 
 transporten av vätska och joner ut och 
in i cellerna. Det intressanta i samman
hanget var att bildningen av proteinet 
kunde  stimuleras av spannmål som 
processades på ett visst sätt.

FRÅN GRIS TILL MÄNNISKA
I inledningen användes upptäckten 
främst i foder till smågrisar som lätt 
drabbas av diarréer, och skillnaderna 
mellan gris och människa är som 
bekant inte så stora.

– Genom att överföra kunskapen till 
livsmedel kunde vi ta fram havregryn 
som innehöll den antisekretoriska 
 faktorn och ge till personer med 
magbesvär. Det är i dag våra SPCgryn, 
säger Carola.

– Vi upptäckte också att höns som 
fick specialprocessat vete förde över 
och koncentrerade den antisekretoriska 
faktorn i äggulan. Idag tillverkar vi ett 
spraytorkat äggulepulver, Salovum, som 
innehåller en noga kontrollerad mängd 
av den stimulerande faktorn.

KLINISK STUDIE
Salovum har bland annat studerats i 
kliniska studier i Pakistan på små barn 
med magproblem och visat sig ha en 
dosresponseffekt liknande den man 
normalt kan iaktta hos läkemedel.

– Finessen med ASfaktorn är att 
den stimulerar kroppens eget försvar 
och att den här effekten kan kvarstå 
även efter att vi slutat tillföra den.

NYA MARKNADER
Efter många års arbete med att skapa 
patentskydd och att övertyga läkarkåren 

om värdet av fysiologiskt verksamma 
livsmedel har intresset vaknat, inte 
minst internationellt.

– Vi finns redan i bland annat 
Italien, är på väg in på den nord
amerikanska marknaden och har 
skickat produkter till Singapore och 
Sydafrika, berättar Carola. Nu håller 
vi också på att öppna kanaler till den 
kinesiska marknaden.

Förutom magbesvär och diarréer har 
den antisekretoriska faktorn visat sig 
fungera vid andra besvär, exempelvis 
ödem och svullnader i samband med 
inflammation och vid en öronsjukdom, 
Menières sjukdom, som beror på för
ändringar i vätsketrycket i innerörat.

Carola är hoppfull och ser fram 
emot växande marknader.

– Men det får inte gå för fort, det är 
en känslig produktion och vi måste vara 
helt säkra på att det vi producerar och 
säljer har rätt egenskaper, avslutar hon. •

Klinisk studie visar vägen 
för mat som medicin

– Vi är på väg in på nya marknader med 
våra produkter och hoppas nu att vi 
kan växa lagom snabbt, berättar Carola 
 Lindholm, AS Faktor

Salovum av spraytorkad  
äggula och SPC Flakes av specialprocessad 
havre är två livsmedelsprodukter som verkligen 
ger syn för sägen att mat kan vara medicin.
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M attias möter upp 
på det anrika 
 Tösse bageriet 
på  Karlavägen i 

 Stockholm. Mattias och hans far köpte 
bageriet år 1996. Numera är Mattias 
ensam ägare men pappan jobbar kvar 
och de är ett tight team. 

– Sortimentet var lite förlegat när 
vi tog över, berättar Mattias. Successivt 
har inriktningen förändrats. I början 
på 2000talet åkte halvfabrikaten ut. Vi 
gör allt vi kan i den egna lokalen; kokar 
egna vaniljkrämer, sylt, fyllningar och så 
vidare. Inga färdiga mjölmixer och inget 
margarin används.

TANKEN PÅ EN WRAP
Mattias utstrålar nyfikenhet ut i finger
spetsarna och själva wrapidén fick 

Mattias när hans gode vän Nicklas Alm, 
som äger Wiggo Almgruppen frågade 
om han kunde tillverka tortilla bröd. Så 
blev det inte, men wraptanken hängde 
sig kvar. Varför inte ett bakverk? Dess
utom ett älskat sådant i annars nog så 
svårtransporterat format.

Visst ligger det i tiden. To goätande 
är konsekvensen av ett höghastighets
samhälle. Men Mattias syfte var att öka 
valfriheten i fråga om var semlan ska 
avnjutas, inte att den ska ätas i språnget. 

SKAPADE ARBETSTILLFÄLLEN
Idén följdes av en något klurigare 
genomförandeperiod. 

– Det var inte bara ett heureka
moment. Att hitta rätt temperatur för 
brödet så att det inte blev hårt som 
knäckebröd krävde en hel del prövande.

Wrapsemlan har exakt samma 
 ingredienser som den traditionella 
 varianten men är inte lika enkel att 
tillverka. Men Mattias och bageriets 
personal, som han lovprisar, hittade 
snart formen.

Uppskattad som chef var han 
 däremot inte när han, strax efter 
 lanseringen, åkte till KonditorVM i 
Lyon under en vecka. Semmelälskare 
hade köat ända ut på Karlavägen.

– Timingen var superfel. Men vi löste 
det genom att anställa fler, varav flera 
sedan blev kvar.

Ett tydligt bevis på att innovationer 
skapar jobb.

FÖRNYA EN KLASSIKER
Någon ytterligare utveckling av semlor 
planerar inte Mattias. Däremot väckte 
wrapsemlan experimentlusta hos andra. 
Alltifrån korv med brödsemla till 

– Ett bra bakverk känner jag igen på långt håll, säger 
Mattias Ljungberg, konditor på Tössebageriet samt 
lagkapten för konditorlandslaget.
Med andra ord var han ganska säker på att wrapsemlan 
skulle slå igenom. Men att de skulle sälja 100 000 
stycken på ett par månader hade han inte räknat med.

Av Lotta Isacsson

hamburger semla och pizzasemla har 
dykt upp. Mattias ser inget problem 
med det.

– Men det ska finnas elegans i det 
man gör. En corny idé kan funka med 
ett bra genomförande.

Ett svar som också täcker upp 
frågan om det är tillåtet att behandla en 
 klassiker hur som helst. 

– Att förnya såväl traditionell mat 
som bakverk är ingenting konstigt, 
tycker Mattias. Att förse en älskad 
 klassiker med en twist är varken sällsynt 
eller fel. Vem vet – kanske blir det till 
och med bättre?

Så, ja: visst är wrapsemlan en innova
tion och till Tösse har den kommit 
för att stanna. Vad kommer härnäst – 
kanske en tårtilla? •

Wrapsemlan 
– en klassisk innovation

Bröd, mandelmassa och spritsad grädde precis 
som i vilken semla som helst. Men brödet 
är  lövtunt istället för tjockt och paketerar 
 delikatessen i ett transportvänligt format. 

”En corny idé kan funka med 
ett bra genomförande”, menar 
Mattias Ljungberg, ägare av 
Tösse bageri och lagkapten för 
konditorlandslaget.
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Nytt från 
Lantmännens 
Forsknings-

stiftelse

 Korn som råvara till 
hälsosamma livsmedel 
hamnar ofta i skuggan av 
havre och råg. Men faktum 
är att det finns ett starkt stöd 
i  forskning för att vi ska äta 
mer kornbaserade livsmedel, 
och forskarna har också visat 

vägar på vilka det går att 
förbättra kornets redan goda 
egenskaper.

Dit hör till exempel 
grundläggande kunskaper 
om hur betaglukaner bildas 
i korn och hur växt
förädlarna kan ta fram nya 

 betaglukanrika sorter. Ett 
annat område är stärkelse
kvaliteten hos kornet, där 
forskarna nu har en bättre 
förståelse hur  kornstärkelsen 
är uppbyggd och hur den 
kan påverka olika livsmedels
produkter.

 Barley Fun Food är ett 
temaprogram som drivits 
med hälftenfinansiering från 
fakulteten för naturresurser 
och jordbruksvetenskap 
vid SLU och hälften från 
 Lantmännen, Lyckeby 
Culinar och Biogaia, och 
har löpt på under sex år 
med avslut i slutet av 2014. 
I programmet ingår sju 
delprojekt:

• Odling och upp förökning 
av kornlinjer och 
ut veckling av NIR/NIT
kalibrering för betaglukan 
och fruktan

• Selektion för ”waxy”
typer av korn (hög 
 amylopektinhalt) med låg 
betaglukanhalt

• Funktionell genomik i 
korn

• Funktionella egenskaper 
hos kornamylopektin 
med olika genetisk 
 bakgrund

• Kolhydrat
sammansättningens effekt 
på slutprodukternas 
kvalitet

• Spannmålsfibrer, protein 
och mättnad

• Formulering av syn biotika 
och studier av synbiotiska 
effekter.

– Barley Fun Food har 
varit mycket lyckat både 
vetenskapligt och sett 
från företagens sida, säger 
 professor Roger Andersson, 
SLU, som varit koordinator 
för programmet. Vi har flera 
doktorander varav några 
har disputerat och många 
av projekten fortgår med 
annan finansiering. Flera av 
resultaten har redan kunnat 
tillämpas av företagen.

Korn med bättre 
egenskaper

Barley Fun Food

Slutseminarium  
Barley Fun Food 28 maj
Som avslut av programmet  presenteras 
 resultaten vid ett halvdags seminarium på SLU 
den 28 maj. Seminariet inleds med lunch och 
därefter presenteras resultatet av en inter-
nationell trendspaning kring korn och fullkorn.

De sju delprojekten presenteras i tre block 
med en avslutande dialog med de deltagande 
företagen efter varje.

Seminariet är öppet för intresserade och mer 
information om programmet kommer att fnnas 
på programmets hemsida, där också anmälan 
kommer att kunna göras. 

www.slu.se/en/departments/foodscience/
research/barlyfunfood/

Nästa utlysning 
i september
 Nästa utlysning för ansökningar 
till Lantmännens Forskningsstiftelse 
är i september i år. Mer informa
tion om prioriterade områden 
och datum kommer att finnas på 
stiftelsens hemsida. Där görs också 
ansökan när utlysningen öppnas.

Mer information finns på 
 lantmannen.se/forskningsstiftelse

Spelar 
 maten en 

viktig roll för 
dig som har 
 diabetes?

Lantmännen driver ett 
forsknings projekt om mat 
och diabetes. Nu söker vi 
personer med diabetes 
eller anhöriga som vill 

ställa upp i en  fokusgrupp 
i Stockholm två kvällar 

under våren.

Maila till  
emma.nordell@lantmannen.com  

före 14 april  
för mer information.
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Siktat och sållat
Av Lennart Wikström

Koncentrerad betaglukan
Med koncentrat med högre andel av betaglukan hoppas 
finska forskare kunna öka användningen av löslig havre-
fiber i olika livsmedel och kosttillskott. I ett projekt vid 
finska VTT lyckades forskaren Juhani Sibakov få fram 
fraktioner med upp till 56 procent betaglukan.

 Juhani Sibakov, forskare vid 
det tekniska forskningsinstitutet 
VTT i Finland har  utvecklat 
en teknik för att anrika 
 beta glukaner i havre tio gånger. 
Syftet är att den betaglukanrika 
fraktionen ska kunna användas 
i livsmedel och kosttillskott.

AVFETTAS FÖRST
Den erhållna koncentrationen 
är den högsta som kunnat 
uppnås i en så kallad torr 
process, det vill säga utan att 
använda vatten eller andra 
 flytande lösnings medel. I ett 
första steg avfettas havren 
genom extraktion med 
 superkritisk koldioxid, en 
 process där gasen koldioxid 
komprimeras under så högt 
tryck att den blir flytande 
och fungerar som organiskt 
lösningsmedel.

Genom enbart malning 
och luftseparation gick det 
att nå en koncentration av 
 beta glukanerna på cirka  
35 procent. Den koncentra
tionen var relativt lätt att 
uppnå och utgjorde en så pass 
stor andel av den  ursprungliga 
mängden havre att den är 
intressant att använda som 
råvara i livsmedels produktion. 
Ytterligare frak tionering gjorde 
det möjligt med en fraktion 
på ett par procent och med en 
koncentration på mer än  
50 procent betaglukan och som 
är mer av medicinskt intresse.

Fraktioneringsmetoden, 
som utvecklats vid VTT, kunde 
i samarbete med tyska före
tag skalas upp till industriell 

skala, och förväntas kunna 
 kommersialiseras inom några år.

PROTEINKONCENTRAT  
OCH I DRYCK
En fraktion med mycket hög 
andel protein gick också att 
få fram med samma metod. 
Havreproteinet är tack vare 
sin höga kvalitet med stor 
andel essentiella aminosyror 
 intressant som alternativ till 
andra  vegetabiliska protein. 
Användning av havreprotein i 
olika livsmedelstillämpningar 
undersöks nu vidare vid VTT.

När obehandlad beta
glukan tillsätts till drycker 
blir  konsistensen slemmig och 
trögflytande, på samma sätt 
som när man kokar gröt. I 
sitt forskningsprojekt kunde 
Juhani visa att påverkan på 
konsistensen, som av många 
kan uppfattas som oaptitlig, 
gick att undvika genom att 
bryta ned betaglukanerna under 
kontrollerade former med enzy
mer eller tillsats av syra. Den 
betaglukan som brutits ned 
med hjälp av enzym bedöms 
vara mer intressant som tillsats 
eftersom den gör det möjligt 
att tillsätta 1,5 g betaglukan 
till 1 dl dryck med bibehållen 
låg viskositet. Betaglukan som 
behandlats med syra började bli 
trögflytande mycket tidigare.

UNDERLÄTTAR  
 EXTRUDERING
Tillverkning av extruderade 
snacks eller flingor av havre 
är en utmaning på grund av 
havrens relativt höga innehåll 

av fleromättade fettsyror. 
Dessutom störs extruderingen 
av olöslig kostfiber. I sitt 
projekt har Juhani kunnat 
använda avfettad ren havre 
som råvara. Den vattenlösliga 
beta glukanfibern förbättrar 
extruderingen och ger en 
mer expanderad slutprodukt, 
medan tillsats av olöslig 
fiber  minskar volymen och 
en hårdare produkt. I den 
extruderade  produkten med 
vattenlöslig fiber ingick upp till 
elva procent betaglukan. Vid 
ett smaktest av de extruderade 
produkterna kunde Juhani 
konstatera att de smakade gott 
och kunde förvaras en längre 
tid i rumstemperatur med 
 bibehållna smakegenskaper.

MÖTER HÄLSOPÅSTÅENDEN
Förhoppningen är att  Juhanis 
forskning ska kunna leda 
till fler livsmedel 
med tillräckligt högt 
innehåll av beta
glukan för att leva upp 
till EUs  godkända 
hälso påståenden för 
betaglukan. Det gäller 
både för  koncentraten 
och extruderade 
snacks och flingor.

Juhani för svarade 
framgångsrikt sin 
avhandling på 
 Aaltouniversitetet 
den 31 oktober 
2014 med professor 
Thava Vasanthan 
från University 
of Alberta som 
 opponent.

I en torr fraktionering av avfettad 
havre lyckades Juhani Sibakov vid 
VTT anrika betaglukan i havre tio 
gånger.

Vill du 
veta mer?

Sibakov, J. Processing 
of oat d ietary fibre for 
improved  functionality 

as a food  ingredient. VTT 
Science 67, 2014.  
http://www.vtt.fi/ 

publications/index.jsp



Siktat och sållat

POSTTIDNING B

Avsändare:
Lantmännen 
Idétidskriften C
Box 301 92
104 25 Stockholm

”Brinner” – breakfast for dinner
 Frukost till middag är 
den nya trenden. Det kan 
vara hållbart, prisvärt och 
näringsriktigt att äta fru
kostmat till middag. Även 
om det  rekommenderas har 
många varken aptit eller tid 
att äta en rejäl frukost på 
morgonen, då kan de njuta av 
frukosten till middag istäl
let. Gröt är en populär och 
nyttig  ”brinner”, och enligt 
en färsk  under sökning från 

Lantmännen äter 13 procent av 
svenskarna gröt till kvällsmat 
och bland 18–25åringar äter 
24 procent gröten till kvälls
mat/middag.

Precis som många andra 
mattrender så kommer 
 ”brinnern” från USA, och för 
att det ska vara en närings
riktig måltid bör man välja rätt 
frukostalternativ.

– Att äta en engelsk fet 
frukost med toast, korv och 

äggröra eller en skål frukt
yoghurt med sockriga flingor 
är inte nyttigt oavsett vilken 
tid på dygnet man äter det, 
och kanske inte så olik en 
vanlig middag, säger Karin 
 Magnusson, dietist på AXA. 
Men att dricka en näringsrik 
smoothie, äta matiga mackor 
eller havregrynsgröt med 
någon god topping fungerar 
alldeles utmärkt som middag.

Förutom att det är kul och 

annorlunda att äta frukost till 
middag är det oftast ett billigt 
och enkelt alternativ som inte 
kräver så lång tid vid spisen. 
Frukostmaten innehåller även 
en rad vanliga ingredienser 
som ofta redan finns hemma.

– Många föräldrar har 
dåligt samvete för att de inte 
alltid hinner laga varm mat till 
sina barn på kvällarna men kall 
mat kan vara minst lika bra, 
fortsätter Karin. 

Fluffiga pannkakor  
med smörfrästa äpplen 
och pekannötter
Det här är pannkakor med sötsyrliga smörfrästa äpplen, 
knaprika rostade pekannötter och krämig keso som är både 
goda och mättande. Äpplena kan även smaksättas med lite 
kanel eller kardemumma vid fräsningen, det blir jättegott och 
sprider dessutom en underbar doft i köket!

2 port
Tid: 45 min

Pannkakor 
1 ägg
2 dl flmjölk
1 msk smält smör
2 ½ dl vetemjöl
1 tsk bakpulver 
1 krm salt 

Smörfrästa 
äpplen
2 äpplen
2 msk smör
2 msk råsocker

Till servering
1 dl pekannötter
200 g keso
Honung eller sirap
Smör till stekning

1. Blanda ägg, flmjölk och smält 
smör i en bunke. Tillsätt mjöl, 
bakpulver och salt och rör till en 
slät smet.

2. Hetta upp en stekpanna eller en 
plättlägg med smör. Stek sedan 
små pannkakor eller plättar i 
några minuter på varje sida. 
Tillsätt en klick smör mellan varje 
stekning.

3. Skölj och klyfta äpplena.

4. Hetta upp smöret i en stek-
panna. Stek äppelklyftorna på 
hög värme tills de fått lite färg. 
Tillsätt råsockret och fräs vidare 
ett par minuter så att sockret 
karamelliseras.

5. Rosta pekannötterna i en torr 
stekpanna.

Servera pannkakorna med äpple, 
keso, nötter och honung eller sirap.


