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I détidskriften C startades för 
nästan 25 år sedan av dåvarande 
Stiftelsen Cerealia FoU med det 
mycket tydliga syftet att på ett 

trovärdigt och populärt sätt informera om 
spannmålsprodukter, cerealier, dess posi
tiva hälsofördelar och hur man använder 
dess produkter i olika sammanhang.

I en omfattande kvalitativ undersök
ning försökte vi att besvara frågan:
Varför äter inte svenskarna mer 
cerealier när det är bevisat att de är så 
nyttiga?
Svaren fanns inom flera områden. 
Det handlade både om attityder till 
de produkter som då fanns och om 
brist på kunskap när det gällde deras 
nytta. Det var inte så ”hipp” att äta 
spannmålsprodukter, men tiderna har 
förändrats. Utmaningen låg i att öka 
tillgängligheten och acceptansen både 
för produkterna som sådana och de 
positiva hälsoegenskaper som i väsentlig 
utsträckning fanns redan då.

Uppgiften för Idétidskriften C 
är lika aktuell idag som den var då för 
ungefär en generation sedan. Sedan 
starten har Idétidskriften C målmedvetet 
sökt informera om ny forskning inom 
spannmålsområdet – om nyttan lika 
väl som om de utmaningar som kantat 
vägen från odling via förädling och fram 
till konsumentanpassade produkter.

Spannmålsprodukter, cerealier, och 
produkter av dessa är unika i att på ett 
särskilt sätt identifieras med såväl natur 
som kultur. Genom de forskningssats
ningar som under lång tid gjorts genom 
Stiftelsen Cerealia FoU och numera 
genom Lantmännens Forskningsstif
telse, har unik kunskap om råvaror och 
produkter i hela kedjan tagits fram och 

kommunicerats dels i form av produkter 
från Lantmännen, dels genom artiklar 
om ny kunskap i Idétidskriften C.

Våra forskare och myndigheter 
har på ett utmärkt sätt bidragit till flera 
faktorer. Det är bland annat nyckelhåls
märkningen och det tidigare egenåt
gärdsprogrammet, men framför allt 
möjligheten att kommunicera innehållet 
av fullkorn i olika produkter. Kraven 
på produkter och regelverken kring 
kommunikationen var noga avvägda för 
att produkterna verkligen skulle bidra 
till en bättre hälsa. För producenterna 
var det en stimulerande utmaning att ta 
fram nya och ur hälsosynpunkt bättre 
produkter som både såg lockande ut och 
smakade bra.

Fullkorn och fiber är goda nycklar till 
en långsiktig hälsa. Det är relativt lätt att 
etablera goda frukostvanor och under 
dagen komplettera med produkter som 
över dygnet ger lagom mycket energi 
till hjärnan och tillräckligt med bra 
kolhydrater till tarmen så att allt där
emellan oreflekterat mår bra. Idag finns 
det många goda och nyttiga produkter 
att välja bland: frukostcerealier, bröd, 
matkorn och fullkornspasta.

Jag har ibland använt begreppet 
”att investera i hälsa”. Den kloke spara
ren väljer att spara lite av sin inkomst i 
fonder eller liknande för att sprida sina 
risker och få en långsiktig ekonomisk 
tillväxt. På samma sätt äter den kloke 
konsumenten varierat och har kunskap 
att välja bland de många bra alternativ 
som finns.

Dagens forskning handlar bland 
annat om ”portföljmat”. Det är ett 
populärt begrepp som beskriver en bra 
sammansättning på hela kosten. Med 

rätt val blir detta en långsiktig hälso
investering. Den fortsatta utmaningen 
för både forskning och produktutveck
ling är att hela tiden ta fram ny relevant 
kunskap och att omsätta denna i nya 
och goda produkter.

Jag vill tacka alla duktiga forskare 
vid våra universitet, högskolor och insti
tut för ett spännande och roligt samar
bete under dryga 20 år. Det har varit en 
fantastisk spännande och stimulerande 
tid för mig och innehållit dagliga härliga 
utmaningar. Jag vill tacka Maud Lindblå 
för ett fantastiskt fint och härligt arbete 
som redaktör för Idétidskriften C under 
många år. Jag vill lyckönska Lennart 
Wikström till att Du velat anta utma
ningen att ta över som redaktör efter 
Maud. En härlig uppgift. Framförallt vill 
jag ta tillfället i akt att lyckönska Helena 
Fredriksson som sedan en tid tagit över 
som forskningschef i Lantmännen och 
sekreterare i Lantmännens Forsknings
stiftelse och i och med detta nummer 
också går in som ansvarig utgivare för 
Idétidskriften C.

Viss kunskap behöver ständigt 
upprepas för att vi skall komma ihåg 
den och för att den skall nå ut till nya 
generationer. Inom cerealieområdet så 
utvecklas det också hela tiden mycket 
ny och värdefull kunskap som skall 
omsättas i nuvarande och nya produkter 
och som måste kommuniceras för att vi 
enskilda konsumenter skall ha lätt att 
göra de dagliga bra matvalen till glädje 
för oss själva vårt välbefinnande och vår 
hälsa. Jag är övertygad att Idétidskrif
ten C har en viktig uppgift att fylla de 
närmaste 20 åren också. Lycka till!

Ingmar

Nyckeln till 
god hälsa

Krönika:
  Ingmar Börjesson

Innehåll
  Nummer 1 2013

  4  Jordbruk och spannmål 
  hör samman 

10 Fullkorn – när forskning 
  och marknad går hand i hand

13  Rätt på etiketten via nätet 

14  En bagare som älskar vetemjöl 

16  Forskning som lyfter kolhydrater 

18  Starkare stöd för kostfiber 

20  Brödfestival på historisk mark 

22  Vi behöver mer forskning 

24 Siktat och Sållat

Kontakta gärna redaktionen

Chefredaktör 
Lennart Wikström
lennart.wikstrom@cultimedia.se
telefon 070-847 24 08

Ansvarig utgivare 
Helena Fredriksson
helena.fredriksson@lantmannen.com
telefon 010-556 10 47

Redaktionsråd
Helena Fredriksson, Lantmännen
Madelaine Hellqvist Kongstad, 
Lantmännen
Mats Larsson, Lantmännen
Lennart Wikström, redaktör

Adress:
Tidskriften C
Box 30192, 104 25  Stockholm

Grafisk form
Charlotta Behrens, Lime AB

Omslagsillustration 
Stefan Sonesson

Tryck 
JMS Mediasystem

Upplaga 
30 000 exemplar

ISSN 1100-598x

Idétidskriften C ges ut av 
Lantmännens forsknings-
 stiftelse och har som syfte 
att öka kunskapen om cerealier 
med utgångspunkt från aktuell 
f orskning och näringsdebatt.

Text och bild i C lagras elektroniskt och 
kan bli föremål för publicering på Internet. 
Externa medarbetare måste meddela 
eventuella förbehåll mot att få sin text 
lagrad och spridd elektroniskt.

Redaktions-
ruta



  32 C – En idétidskrift om cerealier   Nr 1• 2013C – En idétidskrift om cerealier   Nr 1• 2013

I détidskriften C startades för 
nästan 25 år sedan av dåvarande 
Stiftelsen Cerealia FoU med det 
mycket tydliga syftet att på ett 

trovärdigt och populärt sätt informera om 
spannmålsprodukter, cerealier, dess posi
tiva hälsofördelar och hur man använder 
dess produkter i olika sammanhang.

I en omfattande kvalitativ undersök
ning försökte vi att besvara frågan:
Varför äter inte svenskarna mer 
cerealier när det är bevisat att de är så 
nyttiga?
Svaren fanns inom flera områden. 
Det handlade både om attityder till 
de produkter som då fanns och om 
brist på kunskap när det gällde deras 
nytta. Det var inte så ”hipp” att äta 
spannmålsprodukter, men tiderna har 
förändrats. Utmaningen låg i att öka 
tillgängligheten och acceptansen både 
för produkterna som sådana och de 
positiva hälsoegenskaper som i väsentlig 
utsträckning fanns redan då.

Uppgiften för Idétidskriften C 
är lika aktuell idag som den var då för 
ungefär en generation sedan. Sedan 
starten har Idétidskriften C målmedvetet 
sökt informera om ny forskning inom 
spannmålsområdet – om nyttan lika 
väl som om de utmaningar som kantat 
vägen från odling via förädling och fram 
till konsumentanpassade produkter.

Spannmålsprodukter, cerealier, och 
produkter av dessa är unika i att på ett 
särskilt sätt identifieras med såväl natur 
som kultur. Genom de forskningssats
ningar som under lång tid gjorts genom 
Stiftelsen Cerealia FoU och numera 
genom Lantmännens Forskningsstif
telse, har unik kunskap om råvaror och 
produkter i hela kedjan tagits fram och 

kommunicerats dels i form av produkter 
från Lantmännen, dels genom artiklar 
om ny kunskap i Idétidskriften C.

Våra forskare och myndigheter 
har på ett utmärkt sätt bidragit till flera 
faktorer. Det är bland annat nyckelhåls
märkningen och det tidigare egenåt
gärdsprogrammet, men framför allt 
möjligheten att kommunicera innehållet 
av fullkorn i olika produkter. Kraven 
på produkter och regelverken kring 
kommunikationen var noga avvägda för 
att produkterna verkligen skulle bidra 
till en bättre hälsa. För producenterna 
var det en stimulerande utmaning att ta 
fram nya och ur hälsosynpunkt bättre 
produkter som både såg lockande ut och 
smakade bra.

Fullkorn och fiber är goda nycklar till 
en långsiktig hälsa. Det är relativt lätt att 
etablera goda frukostvanor och under 
dagen komplettera med produkter som 
över dygnet ger lagom mycket energi 
till hjärnan och tillräckligt med bra 
kolhydrater till tarmen så att allt där
emellan oreflekterat mår bra. Idag finns 
det många goda och nyttiga produkter 
att välja bland: frukostcerealier, bröd, 
matkorn och fullkornspasta.

Jag har ibland använt begreppet 
”att investera i hälsa”. Den kloke spara
ren väljer att spara lite av sin inkomst i 
fonder eller liknande för att sprida sina 
risker och få en långsiktig ekonomisk 
tillväxt. På samma sätt äter den kloke 
konsumenten varierat och har kunskap 
att välja bland de många bra alternativ 
som finns.

Dagens forskning handlar bland 
annat om ”portföljmat”. Det är ett 
populärt begrepp som beskriver en bra 
sammansättning på hela kosten. Med 

rätt val blir detta en långsiktig hälso
investering. Den fortsatta utmaningen 
för både forskning och produktutveck
ling är att hela tiden ta fram ny relevant 
kunskap och att omsätta denna i nya 
och goda produkter.

Jag vill tacka alla duktiga forskare 
vid våra universitet, högskolor och insti
tut för ett spännande och roligt samar
bete under dryga 20 år. Det har varit en 
fantastisk spännande och stimulerande 
tid för mig och innehållit dagliga härliga 
utmaningar. Jag vill tacka Maud Lindblå 
för ett fantastiskt fint och härligt arbete 
som redaktör för Idétidskriften C under 
många år. Jag vill lyckönska Lennart 
Wikström till att Du velat anta utma
ningen att ta över som redaktör efter 
Maud. En härlig uppgift. Framförallt vill 
jag ta tillfället i akt att lyckönska Helena 
Fredriksson som sedan en tid tagit över 
som forskningschef i Lantmännen och 
sekreterare i Lantmännens Forsknings
stiftelse och i och med detta nummer 
också går in som ansvarig utgivare för 
Idétidskriften C.

Viss kunskap behöver ständigt 
upprepas för att vi skall komma ihåg 
den och för att den skall nå ut till nya 
generationer. Inom cerealieområdet så 
utvecklas det också hela tiden mycket 
ny och värdefull kunskap som skall 
omsättas i nuvarande och nya produkter 
och som måste kommuniceras för att vi 
enskilda konsumenter skall ha lätt att 
göra de dagliga bra matvalen till glädje 
för oss själva vårt välbefinnande och vår 
hälsa. Jag är övertygad att Idétidskrif
ten C har en viktig uppgift att fylla de 
närmaste 20 åren också. Lycka till!

Ingmar

Nyckeln till 
god hälsa

Krönika:
  Ingmar Börjesson

Innehåll
  Nummer 1 2013

  4  Jordbruk och spannmål 
  hör samman 

10 Fullkorn – när forskning 
  och marknad går hand i hand

13  Rätt på etiketten via nätet 

14  En bagare som älskar vetemjöl 

16  Forskning som lyfter kolhydrater 

18  Starkare stöd för kostfiber 

20  Brödfestival på historisk mark 

22  Vi behöver mer forskning 

24 Siktat och Sållat

Kontakta gärna redaktionen

Chefredaktör 
Lennart Wikström
lennart.wikstrom@cultimedia.se
telefon 070-847 24 08

Ansvarig utgivare 
Helena Fredriksson
helena.fredriksson@lantmannen.com
telefon 010-556 10 47

Redaktionsråd
Helena Fredriksson, Lantmännen
Madelaine Hellqvist Kongstad, 
Lantmännen
Mats Larsson, Lantmännen
Lennart Wikström, redaktör

Adress:
Tidskriften C
Box 30192, 104 25  Stockholm

Grafisk form
Charlotta Behrens, Lime AB

Omslagsillustration 
Stefan Sonesson

Tryck 
JMS Mediasystem

Upplaga 
30 000 exemplar

ISSN 1100-598x

Idétidskriften C ges ut av 
Lantmännens forsknings-
 stiftelse och har som syfte 
att öka kunskapen om cerealier 
med utgångspunkt från aktuell 
f orskning och näringsdebatt.

Text och bild i C lagras elektroniskt och 
kan bli föremål för publicering på Internet. 
Externa medarbetare måste meddela 
eventuella förbehåll mot att få sin text 
lagrad och spridd elektroniskt.

Redaktions-
ruta



  5C – En idétidskrift om cerealier   Nr 1• 20134

Jordbruk och
 spannmål

 hör samman

Vete
V ete började odlas för omkring 12 000 

år sedan i Mellanöstern i det område 
som kallats den bördiga halvmånen, och 
som till stor del ligger i det som idag är 

Irak. Det är också det mest föränderliga spannmåls-
slaget. De första typerna av vete som började odlas var 
enkornsvete och emmervete, som uppstått genom en 
spontan korsning mellan enkronsvete och ett vildgräs. 
Enkornsvetet odlas fortfarande i sitt ursprungsområde i 
nuvarande sydöstra Turkiet.

Emmervetet följde med jordbrukets utbredning och 
har påträffats i rester från stenåldersboplatser i Skan-
dinavien. Genom ytterligare korsningar med närbe-
släktade vildgräs uppstod det hexaploida vetet, som är 
ursprunget till det vete vi odlar idag, inklusive speltvete 
eller dinkel. Till skillnad från enkornsvetet och emmer-
vetet innehöll det hexaploida vetet mer gluten, vilket 
gjorde det möjligt att baka mer luftiga bröd.

Från början var den nordiska odlingen av vete 
t ämligen blygsam, eftersom den var krävande både 
avseende jordart och växtnäring. De första skriftliga 
källorna om omfattningen av spannmåls odlingen 
i vårt land är från 1500-talet och då utgjorde 
skörde n av vete mindre än en procent av den totala 
s pannmålsskörden.

Genombrottet för vetet kom med introduktion av 
plogen i slutet av 1700-talet då det blev möjligt att 

De fyra sädesslagen
Jordbrukets historia är 
spannmålens historia.



Odling av spannmål 
och övriga 
grödor

Spannmål odlas på cirka en miljon av landets 
2,6 miljoner hektar. Störst areal har korn med 
374 000 ha, medan vete odlas på 368 000 ha.

Spannmål odlas i hela landet, men 
vilket spannmålsslag varierar. Havre 
dominerar i väst, korn i norr, korn 
och vete i Mellansverige och vete, 
korn och råg i södra Sverige.

ökade skördar och möjliggjorde frigörelse av arbetskraft 
till den begynnande industrialiseringen.

Under slutet av 1800-talet blev det alltmer vanligt 
med handelsgödsel, från början främst fosforhaltiga 
g ödselmedel. Under 1900-talets andra hälft gick 
jordbruket igenom ytterligare en omdaning med nya 
m askiner och användning av kemiska bekämpnings-
medel.

Landets jordbruksareal kulminerade under mellan-
krigstiden med närmare 4 miljoner hektar. Idag brukas 
3,1 miljoner hektar, varav 2,63 miljoner hektar är åker 
och 0,45 milj ha är betesmark. Spannmål odlas på drygt 
en milj ha eller 38 procent av åkerarealen. 

Övriga grödor

Vete
Råg

Korn

Havre

Rågvete
Blandsäd

C – En idétidskrift om cerealier   Nr 1• 2013

Enligt arkeologiska fynd började vi m änniskor 
mer systematiskt odla spannmål i tre olika 
regioner ungefär samtidigt och relativt 
oberoende av varandra för 12 000 år sedan. 

I Mellanöstern i det som kallas den bördiga halvmånen 
började den första odlingen av vete och korn, i Kina 
b örjade odlingen av ris och i Mellanamerika odling av 
majs.

Från Tvåflodslandet spred sig jordbruket succes-
sivt västerut och norrut, och beräknas ha kommit till 
S kandinavien med hitvandrande folkslag omkring år 
4000 f kr. Med sig förde de grödor och odlingsteknik 
som successivt förbättrades.

SamSpel med djuren III Parallellt med odlingen 
höll man också husdjur, vars gödsel kunde utnyttja s 
till grödorna. Djuren började även användas som 
d ragare för att mer rationellt kunna bearbeta jorden. 
Ett system utvecklades med odlade inägor och utmarker 
som användes för bete för djuren och slåtter av vinter-
foder; ”äng är åkers moder”. Tillgången till växtnäring 
var begränsad, och i sädskiftet ingick förutom växling 
mellan ett par grödor också träda.

På vissa håll var svedjebruket bestående till långt in i 
historisk tid. Det innebar att en yta skog brändes av och 
spannmål odlades i askan under några år, så länge den 
växtnäring som fanns i askan räckte.

radikal förändring III När sammanslagning 
av skiften (skiftesreformerna), förbättrad växtföljd med 
odlad vall och plogen kom i slutet av 1700-talet skedde 
en kraftig omdaning av jordbruket. Nya arealer som 
tidigare inte kunnat odlas plöjdes upp och stora arealer 
dikades ut under 1800-talet. Det resulterade snabbt i 
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R åg är framför allt ett nordeuropeiskt spann
målslag, och har sitt ursprung i Mindre 
Asien i nuvarande Turkiet. Rågen var känd 
av antikens greker och romare, men odla

des inte i någon större utsträckning av dem. I Norden 
har rågen odlats sedan 1000talet. Rågen var tålig och 
såddes på hösten, vilket gjorde att den passade i östra 
Mellansverige med sina torra försomrar och som första 
gröda vid svedjebruk. Vid mitten av 1800talet utgjorde 
råg en tredjedel av all odlad spannmål.

Mycket tyder på att råg förekommit som ett ”ogräs” 
i veteodling, och att de vid olika tidpunkter korsats 
och gener från råg införlivats i vete. Rågvete är en fertil 
korsning av råg och hexaploitt vete, och som antas ha 
uppstått spontant i blandodlingar med råg och vete.

Rågen skiljer sig från de andra spannmålsslagen 
genom att vara en korsbefruktare, och kännetecknas 
av en öppen blomning. När rågblommorna släpper sitt 
pollen syns det som en dimma över grödan, och man 
brukar säga att ”rågen ryker”. De moderna rågsorterna är 
i stor utsträckning så kallade hybrider, vilken innebär att 
de är mycket jämnare och enhetliga i fält, och inte alls så 
varierande i höjd som den så kallade populationsrågen.

Råg odlas idag på en procent av åkerarealen och utgör 
knappt tre procent av spannmålsarealen och drygt tre 
procent av den skördade spannmålen.

kännetecken: Nästan uteslutande höstsådd; 
r ågen är den spannmålsgröda som slutar växa senast 
på hösten och börjar grönska och växa tidigast på 
våren. Talesätte t ”Om Erik ger ax ger Olof kaka” ger 
en finger visning om att rågen går i ax vid mitten av 
maj och kan tröskas i slutet av juli, åtminstone i södra 
Sverige. Vid axgång har rågen ett mer ojämnt utseende 
än vete och korn, med mer varierad höjd på plantorna. 
Axen är långsträckta, lite slankiga och lätt tillplattade 
med korta men tydliga borst. 

odla de styva lerorna i det som i dag är våra slättbygder. 
Under 1800talets andra hälft blev odlingen omfattande 
främst i Skåne, och spred sig i början av 1900talet till 
Mellansverige.

Idag odlas vete på knappt 15 procent av landets åker
areal och utgör 38 procent av spannmålsarealen och 46 
procent av spannmålsskörden. Merparten av det odlade 
vetet är höstvete. Endaste en mindre areal är vårvete, 

Foto Johan Olsson

mycket nyttiga för tarmen. Merparten av kliet går idag 
till foder.

Allt vetemjöl, även från durum, dinkelvete, emmer
vete och enkornsvete, innehåller gluten och kan alltså 
medföra problem för glutenintoleranta.

Vete innehåller omkring 70 procent stärkelse 
som det kan vara intressant att utnyttja till annat än 
att baka bröd på. Genom att dela upp vetekärnan i 
olika beståndsdelar kan den bli en råvara för andra 
a nvändningsområden.

Ett välkänt område är att framställa etanol, eller 
sprit. Vi har i Sverige tre större industriella anläggningar 
som producerar etanol från spannmål, den största är 
Lantmännen Energis anläggning i Norrköping, som 
använder ungefär en halv miljon ton vete. Därefter 
kommer Lantmännen Reppe i Lidköping, som använder 
cirka 80 000 ton vete till både etanol, vetestärkelse och 
stärkelsesirap till livsmedelsindustrin. Den tredje större 
anläggningen är Pernod Ricards anläggning i Nöbbelöv 
utanför Kristianstad som använder omkring 60 000 ton 
vete per år som råvara till Absolut.

Förutom etanol producerar dessa anläggningar också 
stora mängder foder i form av drank, sammanlagt 
omkring en kvarts miljon ton torr vara. En annan viktig 
produkt är gluten, som skiljs av innan jäsningen och kan 
användas till bakning, men också har blivit intressant 
som förnybar råvara till plast. 

de SvenSka bönderna odlar flera olika sorters 
vete. Beroende på vad skörden ska användas till sår de 
olika sorter. Av veteskörden som brukar hamna på drygt 
två miljoner ton används omkring 700 000 ton till mjöl 
och kvarnvara.

För att kunna baka bröd med lite större volym och 
ett luftigare inkråm krävs en råvara med hög gluten
kvalitet. Det är glutenproteinerna som bildar skelettet, 
mellanrummet mellan luftblåsorna, i ett bröd. En stor 
del av det vårvete som odlas används till just sådant 
kvalitets vetemjöl, men även höstvete med hög protein
halt används till bakning. Enstaka år när vädret varit 
ogynnsamt och svenskt vete av tillräcklig baknings
kvalitet inte räcker importeras kvalitetsvete.

Till pasta används också svenskt vete, men till vissa 
pastasorter och till couscous och bulgur duger bara 
durumvete, ett vete med lite speciella glutenegenskaper. 
Durumvete är ett vårvete med speciella krav på värme 
och torra skördeförhållanden, vilket gör att det bara kan 
odlas på ett fåtal platser i Sverige. Den mesta odlingen 
finns runt medelhavet och även i Nordamerika.

Dinkelvete eller speltvete är ett vete som behåller 
skalet vid tröskningen, och som har något sämre bak
ningsegenskaper än vanligt vete, men som ger ett smak
rikt bröd. I Sverige odlas mindre mängder dinkelvete, 
främst till framställning av mjöl, medan det utomlands i 
större utsträckning används som foder.

Även om en allt större del av vetet används som 
fullkorn blir en av sidoströmmarna kli, som bara till 
viss del används till livsmedel. Kliet är mycket fiberrikt 
och innehåller stora mängder osmältbara fibrer som är 

■ Mjöl
■ Absolut
■ Etanol, stärkelse
■ Foder
■ Export

användning 
av vete 

Den svenska veteskör
den på drygt två miljoner 
ton kompletteras med 
en mindre import av 
specialkvaliteter som 
durumvete till pasta 
och vid behov hög
proteinvete till mjöl. Av 
detta används omkring 
700 000 ton till mjöl, 
650 000 ton till etanol, 
stärkelse och Absolut 
och ett par hundra ton 
till foder. Resten, cirka 
en miljon ton exporteras.

Råg

Den svenska rågskörden på 
omkring 150 000 ton används 
så gott som uteslutande till mjöl 
och bakning.

Renodlad brödsäd
råg går näStan helt uteslutande till mjöl 
och flingor till bakning och müsli. En mindre 
mängd går till foder. Ett normalår använder 
vi cirka 150 000 ton råg med stor efterfrågan 
från de mellansvenska knäckebrödsbagerierna. 
Rågbröd är en del av det som brukar kallas den 
nordiska kosten.

Råg innehåller en större andel fibrer än vete, 
medan rågens gluten inte ger samma luftiga 
bröd som vete. Därför blandas rågen ofta med 
vete vid bakning. Rågens aktiva enzymer gör 
också att den lämpar sig särskilt väl för surdegs
bröd.

Fibrerna i råg gör att du känner dig mer 

mätt efter en måltid, en mättnadskänsla som 
kan hålla i sig mer än åtta timmar. Det gör att 
en frukost med exempelvis gröt gjord på råg
flingor minskar intaget från följande måltider 
och kan bidra till att hålla vikten.

Rågens sammansättning och nyttiga egen
skaper gör att intresset för olika produkter med 
råg ökar. 

som odlas som råvara till vetemjöl med hög baknings
kvalitet.

kännetecken: Sås som regel på hösten. Jämna 
bestånd med stora välmatade ax, som regel helt utan 
borst. Höstvete går i ax i slutet av maj i Skåne och i 
början mitten av juni i Mellansverige, och skördas från 
början av augusti. 

Allt från luftiga bröd till plast
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H avren är vårt yngsta spannmålsslag och 
har sitt ursprung i Sydeuropa och dök 
först upp som ogräs i andra odlingar. 
Den visade sig vara så konkurrenskraftig 

att det var idé att börja odla som gröda, vilket skedde 
någon gång kring vår tideräknings början.

I Norden började havre odlas mer allmänt under 
1700-talet, och odlingen växte snabbt för att nå en topp 
under slutet av 1800-talet, då havre utgjorde omkring 
hälften av den skördade spannmålen. Bland annat expor-
terades stora mängder som hästfoder till Storbritannien.

Havren brukar skämtsamt kallas en våtmarksväxt, 
eftersom den gynnas av nederbördsrik vår och försom-
mar. När det är dags för mognad och tröskning mår 
havren liksom de andra spannmålsslagen allra bäst av 
torrt och varmt väder.

Havre odlas idag på sju procent av åkerarealen utgör 
knappt en femtedel av spannmålsarealen och 15 procent 
av skördad spannmål.

KännetecKen: I Sverige odlas endast vårsådda vari-
anter. Havren är den spannmål som är lättast att känna 
igen, eftersom den inte har ett samlat ax, utan blommar 
i en vippa med småax. Havren kan dock före axgång 
vara svår att skilja från vårkorn, men med två fält bred-
vid varandra kan havren särskiljas genom sin mörkare 
gröna färg. Havre liksom vårvete mognar sent och går i 
ax kring midsommar och skördas i slutet av augusti eller 
början av september. 

värmebehandlas. Så kallat skrädmjöl, havremjöl som 
maldes på kärnor som först stöpts i vatten och sedan 
torkades i ugn eller rostades, var förr ett vanligt sätt att 
göra havren bättre som livsmedel.

Intresset för havre har ökat användningen 
till livsmedel, men fortfarande används den 
allra största delen som foder. Havrens lite 
högre fettinnehåll gör att många djur tycker 
att den smakar godare. Havre är särskilt 
lämpligt till hästar och var en stor exportar-
tikel under 1800-talets senare del. Hästhavre 
fick en ny storhetsperiod i början av 2000-
talet som exportartikel till USA, då exporten 
kom upp i nästan lika stora volymer som 
under den tidigare havreeran. 

T illsammans med vete är korn vår äldsta 
kulturväxt, vars vilda varianter förekom i hela 
det område i Mellanöstern som kallas för den 
fruktbara halvmånen. Liksom för det odlade 

vetet domesticerades vildvarianter av korn inom loppet av 
några hundra år till varianter som var anpassade för odling.

Kornet finns i två huvudtyper, sexradskorn och 
tvåradskorn, och kan odlas både som höst- och vårsådd 
gröda. Den vanligaste formen av korn är vårsått två-
radskorn.

I Norden har korn länge varit den dominerande 
grödan, och användes både till djurfoder och som råvara 
till gröt, bröd och olika former av jästa drycker. Under 
senare århundraden har odlingen av korn minskat, först 
på grund av en ökad odling av havre och under senare 
tid på grund av den ökade veteodlingen.

Idag odlas korn på 14 procent av åkerarealen och 
utgör 35 procent av spannmålsarealen och 31 procent av 
den totala skörden.

KännetecKen: Sås främst på våren och har en snabb 
tillväxt. Mycket jämna bestånd med kortvuxna plantor. 
Axen har borst och är tillplattade med två tydliga rader 
med kärnor (tvåradskorn) eller med kortare lite yviga ax 
med borst och kärnor i sex rader i en stjärnform ovanifrån 
(sexradskorn). Går i ax vid mitten av juni till midsommar. 
Tidiga sorter kan tröskas i mitten-slutet av juli i Skåne, 
vilket gör kornet särskilt lämpligt att odla före höstraps. 

Korn Havre

Användning 
Av Korn

Omkring två tredje
delar av kornet används 
till foder, men en allt 
större andel går till 
livsmedel. Närmare en 
halv miljon ton går till 
malt och öl, antingen 
mältas här i landet för 
inhemsk k onsumtion eller 
export, eller export som 
maltkorn. En mindre del, 
några tiotusentalet ton 
går till mjöl, bakning, mm.

Användning 
Av HAvre

Merparten av havre går till 
foder och en mindre del till 
bioenergi (etanol och fast
bränsle). En allt större del 
går till livsmedel, exempelvis 
växer andelen grynhavre 
hela tiden.

■ Gryn, mjöl mm
■ Öl, malt
■ Foder, etanol

■ Gryn, mjöl mm
■ Foder, bioenergi

Livets vatten 
och kött
Kornet HAr tillsAmmAns med vete odlats 
längst. Det innebär att vi också utvecklat en rad olika 
användningsområden. Men den främsta använd-
ningen är som foder till våra husdjur. Kornet ger både 
energi, fibrer och protein, och är därför en utmärkt 

bas i foder till grisar och höns, och utgör tillsammans 
med havre basen i kraftfoder till kor.

En stor andel av kornet används till livsmedel, fast 
kanske inte i den bemärkelse som vi vanligast tänker på. 
Från att ha varit en liten nisch har det svenska malt-
kornet blivit en stor svensk exportvara. Av den totala 
svenska skörden på i storleksordningen 1,5 miljoner ton 
används ungefär en fjärdedel som råvara till malt, som i 
sin tur används till bryggning av öl och framställnig av 
whisky. Drygt 200 000 ton mältas inom landet, varav 
merparten exporteras. Dessutom exporteras 200 000 
till 250 000 ton årligen som maltkorn, alltså råvara för 
mältning.

En mindre andel av kornet används också till mjöl, 
framför allt till tunnbröd och annat bröd av äldre typ, 
och till gryn. Förbehandlat matkorn är också ett intres-
sant komplement till pasta och ris. Kornet innehåller 
samma sorts lösliga fibrer som havre, betaglukaner, som 
kan bidra till sänkta kolesterolvärden och minskad risk 
för hjärt- och kärlsjukdom. Därför anser näringsforskare 
att vi bör äta mer korn, gärna som ersättning för andra 
kolhydratrika livsmedel som inte är lika hälsosamma. 

Gryn, gröt 
och foder
HAvre blev under slutet av 1980-talet spannmålen 
för dagen. Det visade sig nämligen att om man åt en 
viss mängd havre om dagen bidrog havrens betaglukaner 
till att sänka det skadliga kolesterolet och minska risk 
för hjärt-kärlsjukdom. Detta satte igång en omfattande 
forskning och utveckling kring havre och betaglukaner. 
Bland annat började Lantmännen i samarbete med 
forskare att utveckla en havredryck som idag är känd 
som Oatly.

Havre är den enda av den spannmål vi odlar Sverige 
som inte innehåller gluten, och ren havre som hanteras 
åtskilt från annan spannmål kan användas av glutenin-
toleranta. Havren tillför värdefulla fibrer, som ofta är en 
bristvara i glutenfria livsmedel.

Havre innehåller också mer fett än andra spannmåls-
slag, vissa sorter så mycket som 7–10 procent. Havrens 
fett är rikt på fleromättade fetter och antioxidanter, men 
härsknar också lätt. Det är bland annat därför havregryn Foto Istockphoto.com

Foto Istockphoto.com
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med borst och kärnor i sex rader i en stjärnform ovanifrån 
(sexradskorn). Går i ax vid mitten av juni till midsommar. 
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procent fullkorn eller mer i en produkt. Samtidigt ville vi 
utveckla en produkt som inte hade fullkornets bittra smak, 
som en del är känsliga för.

I samarbete med ett växtförädlingsföretag utvecklade 
Lantmännen något som kallades ”mild fullkorn”, och 
skaffade sig ensamrätt till den sorten.

– Sedan satte vi igång med produktutvecklingen och 
den första helt nya produkten var fullkornspastan, som 
kom 2004, berättar Mats.

HälSopåStående Hand i Hand III Parallellt med 
de tillämpade forskningsprojekten och produktutveck
lingen gick arbetet med att få ett generiskt hälsopåstående 
godkänt. Swedish Nutrition Foundation, SNF, gjorde en 
översikt med sammanställning av aktuell forskning och 
det blev snabbt konsensus mellan industri och myndig
heter kring grunderna för ett generiskt hälsopåstående.

– Det som gjorde att vi kunde göra hälsopåståendet 
för våra produkter var att man efter visst motstånd från 
knäckebrödslobbyn godkände gränsen på 50 procent på 
torrvikt. Det möjliggjorde utveckling av fungerande och 
välsmakande produkter.

Strax efter att hälsopåståendet godkändes introduce
rades de första pastaprodukterna på marknaden.

blev marknadSledare III Efter det breda upp
lägget blir den naturliga frågan om det lönade sig.

– Innan introduktionen av våra fullkornsprodukter 
var vi nummer två på marknaden, men ganska snabbt 
efter introduktionen gick vi upp och blev marknads
ledande på pasta med ungefär 40 procent av marknaden. 
Det var helt enkelt en fantastisk succé.

Samtidigt utvecklade Lant
männen nya brödprodukter som 
innehöll mycket mer fullkorn än 
tidigare produkter. I de produk
ter där det inte gick att komma 
upp i hälften fullkorn fanns en 
lägre nivå på minst 25 procent, 
där det är tillåtet att ange ”med 
fullkorn”.

– Med tillgång till de nya 
vetesorterna med mildare 
fullkornssmak kunde vi hålla ett 
högt tempo, och inom Lantmän
nen lanserade vi en ny produkt i 
veckan under ett år.

tillbaka till fibrer III Men den framgången var 
inte nog.

– Vi gick tillbaka i fiberspåret, och kunde konsta
tera att Skogaholmslimpan då uppfyllde alla krav som 
ställdes för att kunna märkas med Nyckelhålet förutom 
mängden kostfiber. Genom att höja fiberinnehållet 
något kunde vi märka även den.

Fruktaner är kedjor av fruktosenheter, ungefär som 
stärkelse men med fruktos i stället, och förekommer 
upp till några procent i vete. Forskning som bland andra 
Lantmännens forskningsstiftelse var med och tog fram 
visade att även fruktaner hade en fiberfunktion, ungefär 
som betaglukaner, och därmed kunde räknas till fibrer.

– Det stärkte märkningen och våra spannmåls
produkter.

År 2010 togs ett nytt fullkornskoncept fram, ett slags 

Det började med Nyckelhålet, berättar Mats 
Larsson, ansvarig för Lantmännen R&D. 
Det fanns en period under 1990talet när 
nyckelhålsmärkta produkter betraktades 

som tråkiga och ointressanta. Att märka en produkt med 
Nyckelhålet var ingen fördel som märkning.

Därför fanns det ingen utveckling mot fiberrika 
produkter, drivkraften att ta fram mer hälsosamma 
vardagsprodukter saknades. Samtidigt fanns en grund
murad samstämmighet om att fibrer och fullkorn var 
bra, exempelvis i form av havregryn. Men på brödsidan 
var det sämre. Knäckebröd var förstås en fullkornspro
dukt, men marknadsfördes inte som sådan.

outnyttjad potential III – Vi behövde föra in ett 
nytt element i p roduktutvecklingen, säger Mats. Under
sökningar visade att konsumenterna var starkt positiva 
till fibrer, 94–95 procent ansåg att fibrer var nyttigt, och 
fullkorn kom strax under. Men denna potential var inte 
utnyttjad på marknaden.

Efter att ha hört den brittiske nutritionsforskaren 

David P Richardsson berätta om arbetet med hälsopåstå
enden i USA tog Mats initiativet till att omkring millen
nieskiftet bilda ett nätverk kring fullkorn.

– Vid ungefär samma tidpunkt pågick en strategisk 
diskussion om hur vi kunde utforma positiva hälsobud
skap, vi ville bort från sjukdom och mer gå mot hur 
vi kan hålla oss friska och må ännu bättre. Ett sådant 
positivt budskap var de resultat som fanns kring fullkorn 
och vi bestämde oss från dåvarande Cerealias sida att 
satsa på ett bredare koncept kring fullkorn och försöka 
få forskarna att tända.

bättre produkter III Det senare var inte 
svårt. Med forskare från dåvarande danska KVL och 
livsmedels teknologi i Lund började en marsch mot 
p rodukter med bättre s ensoriska och tekniska egen
skaper, men med de nutritionella aspekterna bevarade.

– I stiftelsens regi hade vi redan tagit fram grund
kunskaper som rörde både hälsa och fysiologisk funktiona
litet, medan vi behövde komplettera kunskapen kring den 
tekniska funktionella sidan när man blandade in femtio 

Forskning 
och 

praktik      Fullkorn 
– när forskning 

och marknad går 
hand i hand

Satsningar på forskning får ofta klä skott för att det tar för lång 
tid från forskning till marknad. Men faktum är att Lantmännens 
forskningsstiftelse har flera berättelser om hur rätt satsad forsk
ning snabbt kan omsättas i framgångsrika affärer. Historien om 
fullkorn är exempel på detta.
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Med BakeIT, en recept och 
beräkningstjänst på nätet, kan 
NordMills och KåKås kunder 
få hjälp med näringsberäkning 
och kostnadsberäkningar.

I nternet och möjligheten att ständigt vara upp
kopplade har blivit något vi tar för givet. Den 
professionella användningen ökar ständigt.

BakeIT är en internettjänst som Lantmän
nen och Kåkå gemensamt erbjuder sina kunder. Det är 
ett receptsystem, som från början utvecklades av Regal, 
Lantmännens dotterföretag i Norge. Målgruppen är 
främst bagerier och konditorier, men även storkök som 
bakar eget bröd kan ha nytta av tjänsten.

inSpiration ocH beräkning III Kunderna ska 
kunna inspireras av hundratals bageri och konditori
recept och få direkt hjälp med beräkning av närings
innehåll. De recept som kunderna lägger upp kan bara 
ses av dem själva, och kompletteras med information 
om degbearbetning och avbakning. Recepten kan också 
göras om till grundrecept, som sedan används i flera 
färdigrecept.

– Det är våra helkunder som får tillgång till tjänsten, 
berättar Bo Ivarsson på Lantmännen NordMills, och 
som är ansvarig från Lantmännens sida.

– Genom att lägga upp sina recept och få hjälp med 

Rätt på etiketten via nätet

Fullkorn 2.0, med nya budskap kring mage och hjärta. 
Men det konceptet stannade på ritbordet och produk
terna var bara ute på marknaden en kort tid, något Mats 
beklagar, eftersom han gärna ser att vi vågar pröva lite 
tuffare hälsoargument i marknadsföringen.

förSvarar HälSoargument III Fiber och 
fullkorn är fortfarande det starkaste hälsoargumentet för 
cerealieprodukter enligt Mats. Ett tydligt tecken på det 
var Delicatos antireklam för dammsugare garanterat fria 
från fullkorn.

– Det allra roligaste med den reklamen är att damm
sugaren faktiskt innehåller havregryn, som är fullkorn. 
Men poängen är att när du kan nå framgång med anti
reklam, då har du ett starkt koncept.

– Men jag menar att vi måste våga tala om vilka 
livsmedel som är nyttiga att äta, i synnerhet i de fall där 
vi har livsmedelsverket och de nordiska näringsrekom
mendationerna med oss. I slutändan handlar det ju om 
att få människor att ta till sig bra matvanor.

Just nu är fullkorn och fibrer stort på den danska 
marknaden, som enligt Mats är helt med på noterna, 
och där tillåts producenterna att säga lite mer.

– Vi måste kunna prata fibrer, och jag menar att 
vi inte har sett slutet på framgången för detta. Idag 
förekommer en mängd dieter, och ska man lyssna på 
näringsexperterna måste alla dieter kompletteras med 
fullkorn och fibrer.

forSkning grunden III För framtiden gäller 
trender med gröt och surdegsbröd. Spannmål är helt 
enkelt inne.

– Intresset för vad vi ska äta och vad som är bra för 
oss bara ökar. Frågan är vem konsumenterna kommer att 
lyssna på. Många säger det människor vill höra, medan 
det vetenskapliga budskapet inte alltid är lika lätt att 
förmedla.

– Vi vill arbeta vidare med hur fibrer och fullkorn 
påverkar vårt immunförsvar. Här är vårt organ tarm
floran vår kamrat. Med den forskning vi satsar på 
nu kommer vi att bättre förstå hur den totala kosten 
påverkar oss och inte bara enskilda produkter. Hit hör 
exempelvis den nordiska kosten, som är en väl genom
tänkt kost med stora effekter på flera riskfaktorer. Utan 
forskning har vi ingen aning, avslutar Mats.

Av Lennart Wikström

…ganska 
snabbt efter 
introduktionen 

gick vi upp och blev 
marknadsledande 
på pasta…

Lars på 
N ordMills i 
Malmö har 
tagit fram det 
här lockande 
receptet på ett 
lättbakat full
kornsrågbröd.

Ingredienser:
13,5 dl (800g) Evolo 
f ullkornsrågmjöl
2,5 dl (150 g) Vinjett 
vetemjöl
4 dl naturell l ättyoghurt 
(0,5% fett)
2,5 dl mörk lätt- 
eller mellanöl
2,5 dl vatten
20 g salt
50 g linfrö
75 g solrosfrö
25 g jäst
1 msk ättikssprit (12%)

Beströ med: Sesamfrö, 
vallmofrö (kan också bytas mot 
rågmjöl)
Insättningstemperatur: 250°C, 
bakningstemperatur 180°C

Gör så här:
Häll ner fingervarm 
yoghurt, öl, vatten 
och ättikssprit i en 
degskål. Tillsätt 
jäst och rör om tills den har löst 
sig. Tillsätt övriga ingredienser 
och bearbeta på långsam has-
tighet i fem minuter. Täck med 
bakduk och låt degen vila i 30 
minuter i degskålen.

Efter viltiden, arbeta degen 
på långsam hastighet i en minut. 
Forma degen till två bröd. Om 
du fuktar händerna när du han-
terar degen fastnar den inte så 
lätt på händerna. Lägg bröden 
i två smorda 1,5-liters formar 
och beströ med frön eller mjöl. 
Låt bröden jäsa i cirka 60 min 

i rumstemperatur med bakduk 
över till bröden jäst 0,5 cm över 
formens kant.

Sätt in en ugnsplåt i botten 
av ugnen, sätt in bröden i mitten 
av ugnen och häll 0,5 dl varmt 
vatten på plåten och stäng 
ugnsluckan så snabbt som 
möjligt. Sänk temperaturen till 
180°C.

Total avbakningstid cirka 60 
minuter. Ta ut de färdiga bröden 
ur formarna och låt dem svalna 
på galler. Förvara bröden i 
plastpåse.

Lars’ 
Rågbröd

– Utan forskning har vi ingen aning, säger Mats Larsson.

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!

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

företag/organisation:  ___________________________

namn:  ________________________________________

adress: _______________________________________  

Postadress: ____________________________________

E-post: ________________________________________

Jag vill ha idétidskriften C som är gratis!

idétidskriften c, lantmännen ek för, Box 30192, s–104 25 stockholm. E-post: tidskriftenc@lantmannen.com är gratis!

beräkning av näringsinnehåll. Näringsberäkningen ger 
också besked om man klarar nyckelhålsmärkning, och det 
gör att man kan testa sig fram med recept för att hitta rätt 
nivå på olika näringsvärden.

utvidgat Samarbete III Samarbetet gäller inte 
enbart BakeIT. KåKå tar också hand om Lantmännens 
kunder med säckmjöler, det vill säga mindre bagerier 
och konditorier, som också köper en rad andra ingredi
enser och råvaror som Lantmännen inte erbjuder.

– Det är kombinationen som är intressant, som kund 
hos båda får du också en bättre totalbild. BakeIT är ett 
hjälpmedel för våra kunder att får rätt näringsberäk
ningar och även rätt kalkyl, säger Otto Sjöberg, som är 
ansvarig för BakeIT på KåKå.

Spårbart III – Det blir allt tuffare och tuffare med 
att kunna deklarera rätt innehåll. Det spelar ingen 
roll om du är liten eller stor, du måste ha en korrekt 
deklaration. Det är också ett bra sätt att visa exempel
vis kommunens livsmedelsinspektörer att du har god 
o rdning. Genom att använda vår tjänst vet du direkt 
vilka ingredienser du använt, vilket också gör det lätt att 
få spårbarhet och gå tillbaka och se vilka ingredienser 
som använts och när de levererats.

– Många av våra kunder gör exempelvis egna smör
gåsar och därför har vi lagt till kallskänk med skinka 
och andra pålägg för att kunna göra rätt beräkningar. 
K underna kan också få innehållsförteckning och närings
deklaration i tryckklart 
format med egen logo, 
avslutar Otto. 
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kopplade har blivit något vi tar för givet. Den 
professionella användningen ökar ständigt.

BakeIT är en internettjänst som Lantmän
nen och Kåkå gemensamt erbjuder sina kunder. Det är 
ett receptsystem, som från början utvecklades av Regal, 
Lantmännens dotterföretag i Norge. Målgruppen är 
främst bagerier och konditorier, men även storkök som 
bakar eget bröd kan ha nytta av tjänsten.
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kunna inspireras av hundratals bageri och konditori
recept och få direkt hjälp med beräkning av närings
innehåll. De recept som kunderna lägger upp kan bara 
ses av dem själva, och kompletteras med information 
om degbearbetning och avbakning. Recepten kan också 
göras om till grundrecept, som sedan används i flera 
färdigrecept.

– Det är våra helkunder som får tillgång till tjänsten, 
berättar Bo Ivarsson på Lantmännen NordMills, och 
som är ansvarig från Lantmännens sida.

– Genom att lägga upp sina recept och få hjälp med 

Rätt på etiketten via nätet

Fullkorn 2.0, med nya budskap kring mage och hjärta. 
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vi har livsmedelsverket och de nordiska näringsrekom
mendationerna med oss. I slutändan handlar det ju om 
att få människor att ta till sig bra matvanor.

Just nu är fullkorn och fibrer stort på den danska 
marknaden, som enligt Mats är helt med på noterna, 
och där tillåts producenterna att säga lite mer.
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forskning har vi ingen aning, avslutar Mats.
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Lars’ 
Rågbröd

– Utan forskning har vi ingen aning, säger Mats Larsson.
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kupong!
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Den första som möter mig när jag besöker 
Gateaus bageri i Lund är en staty av en 
bagare. Bara så att vi besökare ska veta var 
vi är.

Tomas Helgesson tar emot och hälsar mig välkom
men. Tomas är bagerichef på bageriet i Lund, och har 
ansvar för produktion, personal och leveranser. Men det 
råder ingen tvekan vad han brinner för.

franSka förebilder III – Vår affärsidé är att baka 
kvalitets bröd med hantverksmässiga metode r, berättar 
Tomas.

Något av ett signum för Gateau är deras stora bröd 
och att de bakar med franska boulangerier och pâtis
serier som förebild. Men det innebär inte att de helt 
slaviskt följer fransk brödtradition.

– Vi vill baka från grunden med råvaror av högsta 
kvalitet och vi arbetar mycket med surdeg, både med 
vetesurdeg och rågsurdeg, berättar Tomas. Idag har de 
stora kedjorna egna bagerier, vilket trycker ner priserna 
för de etablerade bagerierna. Men samtidigt ökar efter
frågan på kvalitetsbröd, något vi märker i våra butiker.

Gateau räknar sina rötter tillbaka till 1930talet på 
Söder i Stockholm men fick sitt egentliga genombrott 
som kedja med starten av tre Gateaucaféer under 1980
talet. Efter en händelserik tid med bland annat starten 
av nattklubben Sturecompagniet och delat ägande med 
tre nyckelpersoner i företaget köptes hela rörelsen 2011 
av Fazer. Idag har Gateau 15 butiker i Stockholm och 
sju i Skåne, varav sex i Malmö och en i Lund. Bagerierna 
finns vid Globen i Stockholm och i före detta Diwongs 
bageri i Lund.

förnyelSe viktig III – Även om vi har vårt grund
recept är det är viktigt att förnya sig, säger Tomas. Vi 
träffas antingen uppe i Stockholm eller här nere i Lund 
och provar fram nya saker hela tiden. Dessutom får vi 
anpassa oss en del lokalt, och vi har tagit fram en egen 
kavring för våra skånska kunder.

Tomas är bagare med lång praktisk erfarenhet i 
g runden. Efter bageriutbildning på livsmedelsprogram
met på gymnasium i Helsingborg arbetade han på flera 
olika bagerier, bland annat Lindells i Landskrona.

– Min inspiration hämtar jag från de olika säsong
erna, och vi bakar exempelvis matbröd med äpplen på 
hösten. Här tror jag att vi har något eget.

minSka tillSatSer III Råvarorna är naturligtvis 
viktiga, och i produktionen används inga färdiga mixer. 
Alla bröd bakas med rena mjöler som utgångspunkt. En 
viktig grundstomme är bagerivetemjöl från NordMills.

– Det vi arbetar med för närvarande är att utveckla 
vår bageriteknik så att vi kan baka med vete utan tillsats 
av askorbinsyra. Det är i och för sig inte en tillsats som 
man behöver oroa sig för, men vi vill kunna säga att vi 
också bakar utan onödiga tillsatser. Men det ställer lite 
högre krav och kräver viss anpassning.

Dinkelfullkorn och siktat dinkelmjöl används också 
i det ordinarie sortimentet och dinkeln ger extra god 
smak enligt Tomas.

vetemjöl favoriten III – Men vetemjöl är mitt 
favoritmjöl, säger Tomas. Det är lätt att arbeta med, ger 
bra textur på degen och bra smak i skorpan.

När det gäller trender tror Tomas att surdegsbrödet 
har kommit för att stanna. En annan trend är minskad 
användning av tillsatser, något som ställer högre krav på 
bagaren med större noggrannhet.

Just nu bakas mycket bröd med olika fröer och 
nötter, även på Gateau. Innan de tillsätts rostas de för att 
få fram smaken bättre

– Men detta är inte bara en trend, vårt valnötsbröd 
är en klassiker och många har lärt sig att uppskatta bröd 
med nötig smak.

landSlagSman III När vi träffas är Tomas lite extra 
glad, han har kvalificerat sig till svenska bagerilandslaget 
och ska iväg på en första samling om några dagar inför 
nordiska mästerskapen.

– Det är första gången 
jag tävlar och det ska bli 
riktigt spännande. Vi är tre 
nya bagare som är uttagna 
och nu ska vi träffas för 
första gången och ta fram 
ett gemensamt program. 
Tävlingen går ut på att 
baka tre olika standardbröd, 
matbröd, sött bröd och 
dekorbröd, och varje tävling 
har ett eget tema.

Med så mycket bröd 
omkring sig kan man 
undra om Tomas har någon 
favorit, eller om han är trött 
på bröd när det är dags att 
välja något för egen del.

– Min favorit är en 
fin kanelbulle bakad med 
riktigt smör, svarar han 
utan tvekan. Det är en 
riktig klassiker och inget 
slår det. 

Av Lennart Wikström

Tomas 
bästa baktips

Tomas bästa tips till den som 
bakar själv är att våga bearbeta 
degen mer, så att den hinner 
utveckla ett riktigt gluten skelett. 
Om du arbetar degen i en assis-
tent eller mixer ska du kunna se 
hur gluten trådarna formas under 
bearbetningen.

– Ett annat bra knep är att börja 
arbeta med längre jästider, och 
kanske även prova på kalljäsning i 
kylskåpet över natten. Använd lite 
mindre jäst och kall degvätsk a. 
Om degen får längre tid på sig 
hinner smaken utvecklas mer och 
brödet blir helt enkelt godare, 
säger Tomas.

En bagare
 som älskar 
vetemjöl

Svensk bröd
kultu r har 
u tvecklas mycket 
under s enare, 
både g enom att 
i nspireras av andra 
l änder och genom 
att kombinera olik a 
traditioner med 
nya trende r. På 
Gateaus b ageri 
i Lund förenar 
b agerichefen 
T omas Helgesson 
hantverk, tradition 
och trender.

Gateaukedjans kännemärke är de stora bröden, som ofta delas i 
butiken efter kundens önskemål.
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bra textur på degen och bra smak i skorpan.

När det gäller trender tror Tomas att surdegsbrödet 
har kommit för att stanna. En annan trend är minskad 
användning av tillsatser, något som ställer högre krav på 
bagaren med större noggrannhet.

Just nu bakas mycket bröd med olika fröer och 
nötter, även på Gateau. Innan de tillsätts rostas de för att 
få fram smaken bättre

– Men detta är inte bara en trend, vårt valnötsbröd 
är en klassiker och många har lärt sig att uppskatta bröd 
med nötig smak.

landSlagSman III När vi träffas är Tomas lite extra 
glad, han har kvalificerat sig till svenska bagerilandslaget 
och ska iväg på en första samling om några dagar inför 
nordiska mästerskapen.

– Det är första gången 
jag tävlar och det ska bli 
riktigt spännande. Vi är tre 
nya bagare som är uttagna 
och nu ska vi träffas för 
första gången och ta fram 
ett gemensamt program. 
Tävlingen går ut på att 
baka tre olika standardbröd, 
matbröd, sött bröd och 
dekorbröd, och varje tävling 
har ett eget tema.

Med så mycket bröd 
omkring sig kan man 
undra om Tomas har någon 
favorit, eller om han är trött 
på bröd när det är dags att 
välja något för egen del.

– Min favorit är en 
fin kanelbulle bakad med 
riktigt smör, svarar han 
utan tvekan. Det är en 
riktig klassiker och inget 
slår det. 

Av Lennart Wikström

Tomas 
bästa baktips

Tomas bästa tips till den som 
bakar själv är att våga bearbeta 
degen mer, så att den hinner 
utveckla ett riktigt gluten skelett. 
Om du arbetar degen i en assis-
tent eller mixer ska du kunna se 
hur gluten trådarna formas under 
bearbetningen.

– Ett annat bra knep är att börja 
arbeta med längre jästider, och 
kanske även prova på kalljäsning i 
kylskåpet över natten. Använd lite 
mindre jäst och kall degvätsk a. 
Om degen får längre tid på sig 
hinner smaken utvecklas mer och 
brödet blir helt enkelt godare, 
säger Tomas.

En bagare
 som älskar 
vetemjöl

Svensk bröd
kultu r har 
u tvecklas mycket 
under s enare, 
både g enom att 
i nspireras av andra 
l änder och genom 
att kombinera olik a 
traditioner med 
nya trende r. På 
Gateaus b ageri 
i Lund förenar 
b agerichefen 
T omas Helgesson 
hantverk, tradition 
och trender.

Gateaukedjans kännemärke är de stora bröden, som ofta delas i 
butiken efter kundens önskemål.
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tarmhormon som reglerar genomsläppligheten för vissa 
giftiga ämnen.

– Vi kan alltså med hjälp av vissa kostfibrer sätta 
samman en kost som motverkar inflammation, reglerar 
blodsocker och även mättnad, konstaterar Anne.

friSkare Hjärna III När det gäller vår förmåga 
till inlärning finns kopplingar till de riskfaktorer som 
en diabetesfrämjande kost medför, och det är känt att 
diabetiker tidigt kan drabbas av demens.

– Men faktorer som gynnar inflammation och 
minska d insulineffektivitet har effekt på inlärningsför
mågan även hos friska. Hjärnans blodkärl påverkas av 
inflammation och ökad insulinresistens. Exempelvis kan 
områden i hjärnan som hypotalamus, som är involverad 
i mättnad, bli kroniskt inflammerade och leda till försäm
rad aptitreglering. Men livsmedel som ger en lång och låg 
blodsockerkurva, som råg, påverkar hjärnan positivt.

måltidenS direkta effekt III Annes kollega Elin 
Östman, också docent i tillämpad näringslära, tittar mer 
på den direkta effekten av en måltid.

– Lisa Rozén visade i sin doktorsavhandling på rågens 
unika egenskaper, och det arbetet har vi gått vidare med, 
berättar Elin. Rågen ger generellt en bättre blodsocker
kurva, och det är de här effekterna på blodsockerkurvan 
som är intressanta, i synnerhet i kombination med 
stärkelse av olika kvalitet.

En av de två typerna av stärkelse, amylos, kan lättare 
bilda så kallad resistent stärkelse. Resistent stärkelse är 
stärkelse som inte bryts ned lika snabbt som ”kokt” 
s tärkelse, och som därigenom fungerar som en fiber.

– När vi kombinerar ett fullkorsmjöl från majs med 
hög andel amylos och en löslig fiber som binder vatten 
ser vi att mängden resistent stärkelse ökar. Det jämnar 
ut blodsockerkurvan på ett sätt som inte ett bröd med 
enbart majsmjöl kan. Detta kan inte enbart kan förklaras 
av den lösliga fibern. Majsens amylosrika stärkelse och 
fibern förstärker alltså varandra.

vill börja modellera III Ett annat intressant 
område som Elin och hennes kollegor undersöker är 
hur andra tillsatser som exempelvis bär och kryddor 
också kan användas för att påverka blodsockerkurvan på 
samma sätt som val av kolhydrater.

– Vi börjar nu få fram tillräcklig kunskap för att 
modellera både enskilda produkter och kombinationer 
av produkter som förenar god smak med gynnsam effekt 
på blodsocker och aptitreglering. Det handlar inte om 
en produkt för alla utan att vi kan anpassa kost och 
produkter för olika människors behov. Här spelar bröd 
en mycket viktig roll, men det kräver att bagarna blir lite 
mer öppna för nya typer av bröd. Pasta är också mycket 
bra för att ge en bra profil på blodglukoskurvan, något vi 
kanske tenderar att glömma bort, konstaterade Elin.

epidemin är Här III Professor Inger Björck har 
mångårig erfarenhet av forskning kring kolhydrater och 
blodsocker och är initiativtagare till Antidiabetic Food 
Centre i Lund.

– Tidigare inriktade vi oss mycket på att utveckla 
enskilda funktionella livsmedel som skulle göra under
verk och stoppa epidemin med fetma och typ 2diabetes, 
säger Inger. Idag kan vi konstatera att epidemin är här 
och att vi behöver utvärdera många olika vägar till en 

bättre kost, där exempelvis grupper av optimerade livs
medel kan vara ett effektivt sätt.

– Det metabola monstret har två ögon som vi idag 
inriktar oss på, viktsreglering och ämnesomsättningen 
och dess effekter på inflammation, och genom att hitta 
sambanden mellan kostfaktorer och vad i råvaror och 
processer som förbättrar aptitreglering och minskar 
inflammation kan vi träffa de ömma punkterna.

– Vi söker hårda bevis för mjuka modifieringar. Det 
perfekta antidiabetiska livsmedlet finns inte, utan vi får ta 
små steg på vägen genom att utnyttja synergier, ta fram 
portföljkoncept och förbättra timingen – genom att äta i 
rätt ordning kan man förbättra det metabola svaret.

Spannmål given roll III – I framtiden kommer 
vi att arbeta mer med kopplingen mellan tarm och 
hjärna – den så kallade gutbrain axis. Det handlar 
om att undvika störningar i tarmfloran, och där spelar 
prebiotiska kolhydrater från spannmål en given roll. De 
samband mellan kostfiber och påverkan på hjärnan som 
vi sett i våra studier på människa har tidigare bara varit 
kända från djurförsök.

– Vi vet redan mycket som vi skulle vilja tillämpa, 
exempelvis profilering av hela familjer av produkter som 
man gjort på fullkorn, men med en ännu bredare ansats 
som även omfattar kornprodukter och resistent stärkelse.

– Det behöver helt enkelt komma fram fler lättill
gängliga produkter och kombinationer av produkter, 
avslutar Inger. 

Av Lennart Wikström

Antidiabetic 
Food Center

AFC är ett av 18 VINN Excellence Centers, det enda 
inom livsmedel, delfinansierade av Vinnova.

Visionen för AFC är att bli det ledande centrat för 
u tveckling av forskningsbaserade antidiabetiska 
livsmedelskoncept. Affärsidén är att genom forsknings-
samverkan med företag utveckla innovativa livsmedels-
koncept som förebygger diabetes och främja forsk-
ningsbaserad affärsverksamhet inom området.

Forskningsaktiviteterna är inriktade mot att med 
k valificerad forskning ta fram ny kunskap om olika 
livsmedel och livsmedelsprocesser potential för 
att f örebygga insulinresistens och det metabola 
syndrome t. I detta ingår att studera en rad olika livs-
medelsegenskaper som prebiotika, bioaktiva ämnen 
och processinducerade egenskaper och hur de 
påverkar olika fysiologiska processer som reglering av 
blodsocker och aptit och kognitiva funktioner.

Verksamheten på AFC medfinansieras av företag, 
bland andra Lantmännen, och Region Skåne, som 
tecknat avtal om partnerskap där rätt till resultat och 
kommersialisering regleras.

– En måltid med osmältbara fibrer kan påverka blodsockerkurvan 
efter nästa måltid så länge som upp till tiotolv timmar, säger docent 
Anne Nilsson, AFC i Lund.

– Vi börjar nu få 
fram tillräcklig 

kunskap för att 
modellera både 

enskilda produkter 
och kombinationer 
av produkter som 
förenar god smak 

med gynnsam effekt 
på blodsocker och 

aptitreglering, säger 
docent Elin Östman, 

AFC i Lund.
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J ag har två spår i min forskning, berättar 
docent Anne Nilsson på Antidiabetic Food 
Centre, AFC, i Lund. Det ena är hur anti
diabetiska livsmedel påverkar vår intellektuella 

förmåga och kognition, det andra är hur osmältbara 
kostfibrer påverkar glukossvar.

Bland annat undersöker Anne och hennes kollego r 
det som kallas second mealeffekt, hur en måltids 
påverkan på blodsockerkurva och insulinsvar också kan 
påverka blodsockernivån efter följande måltider.

långtidSeffekt av fibrer III – Att frukosten s 
påverkan på blodsockerkurvan också kan påverka 
blodsockersvaret efter lunch har vi känt till en längre tid, 
men det vi nu upptäckt är att ett intag av kostfibrer som 
bryts ned först i tjocktarmen kan ha effekt så länge som 
upp till tiotolv timmar. Efter en standardiserad frukost 
kan vi se effekter på olika markörer beroende på vad 
försökspersonerna åt kvällen innan.

– Den här effekten är kopplad till vissa vatten
lösliga kostfibrer och det är främst betaglukaner som 
vi studera t, men vi tror oss se samma effekter även hos 
rågens motsvarighet, som kallas arabinoxylaner.

Spår i utandningSluften III En intressant 
markör som Anne och hennes kollegor börjat använda 
är halten vätgas i utandningsluften. När bakterierna i 
tjocktarmens mikroflora börjar bryta ner fibrerna bildas 
förutom olika kortkedjiga fettsyror som propionsyra och 
smörsyra även vätgas.

– Vi har bland annat kunnat koppla bättre reglering 
av blodsockret till en generellt ökad omsättning av kost
fibrer mätt som vätgas, säger Anne. Bland annat har vi 
kunnat se att bildningen av vätgas kommer igång långt 
innan de osmälta fibrerna kan ha nått tjocktarmen. Det 
verkar som om det finns ett signalsystem som aktiverar 
tjocktarmens mikroflora och förbereder den för vad som 
komma skall.

mätt ocH minSkad inflammation III Bild
ningen av kortkedjiga fettsyror i tjocktarmen har också 
visat sig påverka både mättnadskänslan och den skadliga 
inflammation som en kost som gynnar diabetes har på 
blodkärlen.

– De kortkedjiga fettsyrorna, framför allt propionsyra 
och smörsyra, stimulerar vissa celler att bilda mättnads
hormon, och efter vissa typer av kostfiber ser vi även 
sänkta nivåer av markörer för inflammation. Denna 
minskning av inflammation kan vara en direkt effekt av 
fettsyrorna själva, men verkar även vara kopplat till ett 

    Forskning som lyfter 
kolhydrater

Vid Antidiabetic Food Centre i Lund 
tar forskarna fram kunskap om olika 
livsmedel, komponenter och proces
ser och hur de påverkar risken för 
att utveckla störningar i ämnesom
sättningen och typ 2diabetes. Här 
spelar spannmål och främst fibrer 
från spannmål en viktig roll.
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tarmhormon som reglerar genomsläppligheten för vissa 
giftiga ämnen.

– Vi kan alltså med hjälp av vissa kostfibrer sätta 
samman en kost som motverkar inflammation, reglerar 
blodsocker och även mättnad, konstaterar Anne.

friSkare Hjärna III När det gäller vår förmåga 
till inlärning finns kopplingar till de riskfaktorer som 
en diabetesfrämjande kost medför, och det är känt att 
diabetiker tidigt kan drabbas av demens.

– Men faktorer som gynnar inflammation och 
minska d insulineffektivitet har effekt på inlärningsför
mågan även hos friska. Hjärnans blodkärl påverkas av 
inflammation och ökad insulinresistens. Exempelvis kan 
områden i hjärnan som hypotalamus, som är involverad 
i mättnad, bli kroniskt inflammerade och leda till försäm
rad aptitreglering. Men livsmedel som ger en lång och låg 
blodsockerkurva, som råg, påverkar hjärnan positivt.

måltidenS direkta effekt III Annes kollega Elin 
Östman, också docent i tillämpad näringslära, tittar mer 
på den direkta effekten av en måltid.

– Lisa Rozén visade i sin doktorsavhandling på rågens 
unika egenskaper, och det arbetet har vi gått vidare med, 
berättar Elin. Rågen ger generellt en bättre blodsocker
kurva, och det är de här effekterna på blodsockerkurvan 
som är intressanta, i synnerhet i kombination med 
stärkelse av olika kvalitet.

En av de två typerna av stärkelse, amylos, kan lättare 
bilda så kallad resistent stärkelse. Resistent stärkelse är 
stärkelse som inte bryts ned lika snabbt som ”kokt” 
s tärkelse, och som därigenom fungerar som en fiber.

– När vi kombinerar ett fullkorsmjöl från majs med 
hög andel amylos och en löslig fiber som binder vatten 
ser vi att mängden resistent stärkelse ökar. Det jämnar 
ut blodsockerkurvan på ett sätt som inte ett bröd med 
enbart majsmjöl kan. Detta kan inte enbart kan förklaras 
av den lösliga fibern. Majsens amylosrika stärkelse och 
fibern förstärker alltså varandra.

vill börja modellera III Ett annat intressant 
område som Elin och hennes kollegor undersöker är 
hur andra tillsatser som exempelvis bär och kryddor 
också kan användas för att påverka blodsockerkurvan på 
samma sätt som val av kolhydrater.

– Vi börjar nu få fram tillräcklig kunskap för att 
modellera både enskilda produkter och kombinationer 
av produkter som förenar god smak med gynnsam effekt 
på blodsocker och aptitreglering. Det handlar inte om 
en produkt för alla utan att vi kan anpassa kost och 
produkter för olika människors behov. Här spelar bröd 
en mycket viktig roll, men det kräver att bagarna blir lite 
mer öppna för nya typer av bröd. Pasta är också mycket 
bra för att ge en bra profil på blodglukoskurvan, något vi 
kanske tenderar att glömma bort, konstaterade Elin.

epidemin är Här III Professor Inger Björck har 
mångårig erfarenhet av forskning kring kolhydrater och 
blodsocker och är initiativtagare till Antidiabetic Food 
Centre i Lund.

– Tidigare inriktade vi oss mycket på att utveckla 
enskilda funktionella livsmedel som skulle göra under
verk och stoppa epidemin med fetma och typ 2diabetes, 
säger Inger. Idag kan vi konstatera att epidemin är här 
och att vi behöver utvärdera många olika vägar till en 

bättre kost, där exempelvis grupper av optimerade livs
medel kan vara ett effektivt sätt.

– Det metabola monstret har två ögon som vi idag 
inriktar oss på, viktsreglering och ämnesomsättningen 
och dess effekter på inflammation, och genom att hitta 
sambanden mellan kostfaktorer och vad i råvaror och 
processer som förbättrar aptitreglering och minskar 
inflammation kan vi träffa de ömma punkterna.

– Vi söker hårda bevis för mjuka modifieringar. Det 
perfekta antidiabetiska livsmedlet finns inte, utan vi får ta 
små steg på vägen genom att utnyttja synergier, ta fram 
portföljkoncept och förbättra timingen – genom att äta i 
rätt ordning kan man förbättra det metabola svaret.

Spannmål given roll III – I framtiden kommer 
vi att arbeta mer med kopplingen mellan tarm och 
hjärna – den så kallade gutbrain axis. Det handlar 
om att undvika störningar i tarmfloran, och där spelar 
prebiotiska kolhydrater från spannmål en given roll. De 
samband mellan kostfiber och påverkan på hjärnan som 
vi sett i våra studier på människa har tidigare bara varit 
kända från djurförsök.

– Vi vet redan mycket som vi skulle vilja tillämpa, 
exempelvis profilering av hela familjer av produkter som 
man gjort på fullkorn, men med en ännu bredare ansats 
som även omfattar kornprodukter och resistent stärkelse.

– Det behöver helt enkelt komma fram fler lättill
gängliga produkter och kombinationer av produkter, 
avslutar Inger. 

Av Lennart Wikström

Antidiabetic 
Food Center

AFC är ett av 18 VINN Excellence Centers, det enda 
inom livsmedel, delfinansierade av Vinnova.

Visionen för AFC är att bli det ledande centrat för 
u tveckling av forskningsbaserade antidiabetiska 
livsmedelskoncept. Affärsidén är att genom forsknings-
samverkan med företag utveckla innovativa livsmedels-
koncept som förebygger diabetes och främja forsk-
ningsbaserad affärsverksamhet inom området.

Forskningsaktiviteterna är inriktade mot att med 
k valificerad forskning ta fram ny kunskap om olika 
livsmedel och livsmedelsprocesser potential för 
att f örebygga insulinresistens och det metabola 
syndrome t. I detta ingår att studera en rad olika livs-
medelsegenskaper som prebiotika, bioaktiva ämnen 
och processinducerade egenskaper och hur de 
påverkar olika fysiologiska processer som reglering av 
blodsocker och aptit och kognitiva funktioner.

Verksamheten på AFC medfinansieras av företag, 
bland andra Lantmännen, och Region Skåne, som 
tecknat avtal om partnerskap där rätt till resultat och 
kommersialisering regleras.

– En måltid med osmältbara fibrer kan påverka blodsockerkurvan 
efter nästa måltid så länge som upp till tiotolv timmar, säger docent 
Anne Nilsson, AFC i Lund.

– Vi börjar nu få 
fram tillräcklig 

kunskap för att 
modellera både 

enskilda produkter 
och kombinationer 
av produkter som 
förenar god smak 
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docent Elin Östman, 
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J ag har två spår i min forskning, berättar 
docent Anne Nilsson på Antidiabetic Food 
Centre, AFC, i Lund. Det ena är hur anti
diabetiska livsmedel påverkar vår intellektuella 

förmåga och kognition, det andra är hur osmältbara 
kostfibrer påverkar glukossvar.

Bland annat undersöker Anne och hennes kollego r 
det som kallas second mealeffekt, hur en måltids 
påverkan på blodsockerkurva och insulinsvar också kan 
påverka blodsockernivån efter följande måltider.

långtidSeffekt av fibrer III – Att frukosten s 
påverkan på blodsockerkurvan också kan påverka 
blodsockersvaret efter lunch har vi känt till en längre tid, 
men det vi nu upptäckt är att ett intag av kostfibrer som 
bryts ned först i tjocktarmen kan ha effekt så länge som 
upp till tiotolv timmar. Efter en standardiserad frukost 
kan vi se effekter på olika markörer beroende på vad 
försökspersonerna åt kvällen innan.

– Den här effekten är kopplad till vissa vatten
lösliga kostfibrer och det är främst betaglukaner som 
vi studera t, men vi tror oss se samma effekter även hos 
rågens motsvarighet, som kallas arabinoxylaner.

Spår i utandningSluften III En intressant 
markör som Anne och hennes kollegor börjat använda 
är halten vätgas i utandningsluften. När bakterierna i 
tjocktarmens mikroflora börjar bryta ner fibrerna bildas 
förutom olika kortkedjiga fettsyror som propionsyra och 
smörsyra även vätgas.

– Vi har bland annat kunnat koppla bättre reglering 
av blodsockret till en generellt ökad omsättning av kost
fibrer mätt som vätgas, säger Anne. Bland annat har vi 
kunnat se att bildningen av vätgas kommer igång långt 
innan de osmälta fibrerna kan ha nått tjocktarmen. Det 
verkar som om det finns ett signalsystem som aktiverar 
tjocktarmens mikroflora och förbereder den för vad som 
komma skall.

mätt ocH minSkad inflammation III Bild
ningen av kortkedjiga fettsyror i tjocktarmen har också 
visat sig påverka både mättnadskänslan och den skadliga 
inflammation som en kost som gynnar diabetes har på 
blodkärlen.

– De kortkedjiga fettsyrorna, framför allt propionsyra 
och smörsyra, stimulerar vissa celler att bilda mättnads
hormon, och efter vissa typer av kostfiber ser vi även 
sänkta nivåer av markörer för inflammation. Denna 
minskning av inflammation kan vara en direkt effekt av 
fettsyrorna själva, men verkar även vara kopplat till ett 

    Forskning som lyfter 
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Vid Antidiabetic Food Centre i Lund 
tar forskarna fram kunskap om olika 
livsmedel, komponenter och proces
ser och hur de påverkar risken för 
att utveckla störningar i ämnesom
sättningen och typ 2diabetes. Här 
spelar spannmål och främst fibrer 
från spannmål en viktig roll.
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Därför görs ingen specifik rekommendation när 
det gäller nivån på intag av kolhydrater som andel av 
energiintaget. Istället rekommenderas en viss mängd 
kostfiber, för vuxna minst 25–35 g per dag, eller upp
skattningsvis 3 g kostfiber per MJ. För barn från två års 
ålder r ekommenderas 2–3 g per MJ och från skolåldern 
samma mängd som till vuxna.

I förslaget motiveras nivån på intaget med att det 
minskar risken för förstoppning och bidrar till en 
m inskad risk för koloncancer och ett flertal andra 
kroniska sjukdomar, som hjärtkärlsjukdom och typ 
2diabetes. Vidare hjälper en fiberrik kost till att hålla en 
hälsosam kroppsvikt.

fibrer förebygger fetma III I en artikel i 
Nordisk Nutrition nr 4 förra året går professor Mikael 
Fogelholm, Helsingfors universitet, igenom den 
s ystematiska litteraturöversikt som ligger till grund för 
bland annat ställningstagandet kring samband mellan 
vikt, kost och enskilda näringsämnen. Över 1 500 artik
lar s creenades, varav ett 50tal bedömdes vara av tillräck
lig kvalitet och relevanta för att besvara frågeställningen.

I vissa sammanhang utses fett som boven, och i andra 
sammanhang för mycket kolhydrater, och att protein gör 
att vi känner oss mätta och förebygger fetma. Inte minst 
alla förespråkare för lågkolhydratdieter påstår att det är 
kolhydraterna som gör oss feta.

Men den enda slutsats man enligt professor Fogel
hol m kan dra om samband mellan enskilda energi
givande näringsämnen och fetma är att ett rikligt intag av 
kostfiber förebygger fetma. Underlaget gör det möjligt att 
påstå att det är sannolikt att ett rikligt intag av kostfiber 
förebygger fetma. Även ett högt intag av produkter gjorda 
på fullkornsspannmål förebygger fetma, men här är sam
bandet något svagare och bedöms endast som möjligt.

fibrer i nordiSk koSt III Kostfiber är också en 
viktig komponent i den nordiska kost som håller på att 
ta form som begrepp vid sidan av medelhavskosten, och 
som får ett allt starkare vetenskapligt stöd som hälsosam. 
Tidigare har vi skrivit mycket om forskningen vid Upp
sala universitet, och t illsammans med de båda nordiska 
samprojekten HELGA och SYSDIET ger den ett starkt 
stöd för mat baserad på typiska nordiska råvaror.

Den nordiska kosten kännetecknas av att den inne
håller en stor andel fet fisk rik på fleromättade omega 
3fetter, rapsolja i stället för olivolja, fiberrika spann
målsslag som korn, havre och råg, och även rotfrukter, 
frukt och bär. I Norden äter vi dubbelt så mycket 
fullkorn som i USA, och mycket tyder på att män får 
i sig mer fullkorn än kvinnor. Totalintaget av fullkorn 
skiljer sig inte så mycket mellan de nordiska länderna, 
medan källorna växlar. I Norge utgör vete den viktigaste 
källan medan vi i Sverige och Danmark får i oss fullkorn 
främst från råg.

Skyddar mot cancer III I programmet HELGA 
ingår bland annat en dansk studie med syfte att specifikt 
granska kostfibers roll för koloncancer. Sammanlagt 
drygt 116 000 personer, varav 739 med diagnosticerad 
koloncancer, ingick i studien. Resultaten från studien 
visar att ett högre intag av kostfiber från spannmål mins
kar risken för koloncancer, medan man däremot inte såg 
samma minskade risk med fibrer från frukt och grönt.

En viktig komponent i fullkornet är betain, som 
finns särskilt i vete, och som visat sig skydda mot h järt
kärlsjukdomar och förhindrar fett från att lagras i levern. 
Betain, liksom alkylresorcinol, som återfinns i råg, 
fungerar också som markörer för intag av fullkorn och 
kostfiber, och utsöndring av betain i urin ökar vid ett 
högre intag av vetefiber.

Stabil grund III I en studie i SYSDIETprogram
met av effekten av en hälsosam nordisk kost på en rad 
hälsomarkörer förbättrades blodfetter och den låggradiga 
inflammationen av blodkärl minskade jämfört med 
kontrollen.

Det finns alltså en stabil grund för att rekommender a 
ett högt intag av kostfiber, och mycket talar också för 
att det är fibrer från spannmål som spelar den mest 
betydelse fulla rollen. Det kan väl vara en lisa för själen 
nästa gång du njuter av en sillsmörgås på rågbröd. 

Av Lennart Wikström

Läs-
tips:
Fogelholm, M. Mat 
men inte närings
ämnen förklarar 
viktökning bland 
vuxna. Nordisk 
Nutrition 4, 2012, 
s 7–9.
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Nordiska Närings rekommendationer
Förslag till femte reviderade versionen

Kolhydrater 
och kostfiber

Kolhydraters hälsoeffekter är kopplade till vilken slags 
kolhydrater och livsmedel det är fråga om. Kolhydrater som 
återfinns i fullkornscerealier, hel frukt, grönsaker och balj-
växter bör utgöra den huvudsakliga källan. Typisk spänn-
vidd för totalt intag av kolhydrater i studier av kostmönster 
associerade till minskad risk för kroniska sjukdomar är 
45–60 E%. Vad som kan betecknas som en rimlig nivå på 
intag av kolhydrater är emellertid beroende på flera fakto-
rer, som kvalitet på kolhydratkällan och mängd och kvalitet 
på fettsyror i kosten. Därför ges inga specifika rekommen-
dationer för intag i E% i form av kolhydrater.

Vuxna: Intag av kostfiber bör ligga på minst 25–35 g/d, 
motsvarande cirka 3 g/MJ.

Barn: Ett intag motsvarande 2–3 g/MJ är lämpligt för barn 
från två års ålder. Från skolåldern bör intaget gradvis ökas 
så att det i tonårsåldern kommer upp i nivå med vad som 
rekommenderas för vuxna.

Ett anpassat intag av kostfiber minskar risken för förstopp-
ning och bidrar till minskad risk för kolorektal cancer och 
flera andra kroniska sjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdom 
och typ 2-diabetes. Vidare bidrar fiberrika livsmedel till att 
bibehålla en sund kroppsvikt. Intag av anpassad mängd 
kostfiber från en varierad kost är också viktigt för barn.
(Egen översättning av utdrag ur kapitel 1 i NNR 2012 
Draft Proposal June 5, 2012)
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I arbetet med den femte reviderade upplagan av 
nordiska näringsrekommendationerna (NNR 5) 
görs omfattande genomgångar av olika områden. 
De ska sedan ligga till grund för rekommenda

tionerna, som just nu är ute på remiss i olika omgångar.
I det förslag som bland annat behandlades vid en 

workshop förra sommaren ingår kolhydrater och kost
fibrer i ett särskilt avsnitt.

kopplat till kolHydrater III I de gällande 
rekommendationerna från 2004 anges att kolhydrater 
bör bidra med 5060 procent av det total energiintaget 
mätt som energiprocent (E%). Målet på populationsba
sis är 55 energiprocent. En anledning till att rekommen

dera ett visst intag av kolhydrater är bland annat för att 
garantera att vi får i oss tillräckligt med kostfibrer. För 
vuxna rekommenderas 2535 g kostfiber per dag.

I förslaget till NNR 5 konstateras att hälsoeffekter 
av kolhydrater är kopplade till vilken typ av kolhydrater 
det är fråga om och vilket livsmedel. Kolhydrater i form 
fullkornscerealier, hel frukt, grönsaker och balj växter 
bör utgöra den dominerande källan. I koster som visat 
sig medföra minskad risk för kroniska sjukdomar 
utgör kolhydrater mellan 45 och 60 energiprocent. 
Hur mycket kolhydrater vi bör äta beror emellertid på 
en rad faktorer, som exempelvis från vilket livsmedel 
k olhydraterna kommer och hur mycket fett och vilken 
sorts fett som ingår i kosten.

Kostfibrer får starkt stöd i den femte versionen av de nordiska 
närings rekommendationerna, som är ute på remiss behandling. I den 
nya versionen frångås den tidigare rekommendationen om intag av 
en viss mängd kolhydrater. I stället är det m ängden kostfiber som ska 
styra kolhydratintaget.

   starkare stöd för 

kostfiber
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Därför görs ingen specifik rekommendation när 
det gäller nivån på intag av kolhydrater som andel av 
energiintaget. Istället rekommenderas en viss mängd 
kostfiber, för vuxna minst 25–35 g per dag, eller upp
skattningsvis 3 g kostfiber per MJ. För barn från två års 
ålder r ekommenderas 2–3 g per MJ och från skolåldern 
samma mängd som till vuxna.

I förslaget motiveras nivån på intaget med att det 
minskar risken för förstoppning och bidrar till en 
m inskad risk för koloncancer och ett flertal andra 
kroniska sjukdomar, som hjärtkärlsjukdom och typ 
2diabetes. Vidare hjälper en fiberrik kost till att hålla en 
hälsosam kroppsvikt.

fibrer förebygger fetma III I en artikel i 
Nordisk Nutrition nr 4 förra året går professor Mikael 
Fogelholm, Helsingfors universitet, igenom den 
s ystematiska litteraturöversikt som ligger till grund för 
bland annat ställningstagandet kring samband mellan 
vikt, kost och enskilda näringsämnen. Över 1 500 artik
lar s creenades, varav ett 50tal bedömdes vara av tillräck
lig kvalitet och relevanta för att besvara frågeställningen.

I vissa sammanhang utses fett som boven, och i andra 
sammanhang för mycket kolhydrater, och att protein gör 
att vi känner oss mätta och förebygger fetma. Inte minst 
alla förespråkare för lågkolhydratdieter påstår att det är 
kolhydraterna som gör oss feta.

Men den enda slutsats man enligt professor Fogel
hol m kan dra om samband mellan enskilda energi
givande näringsämnen och fetma är att ett rikligt intag av 
kostfiber förebygger fetma. Underlaget gör det möjligt att 
påstå att det är sannolikt att ett rikligt intag av kostfiber 
förebygger fetma. Även ett högt intag av produkter gjorda 
på fullkornsspannmål förebygger fetma, men här är sam
bandet något svagare och bedöms endast som möjligt.

fibrer i nordiSk koSt III Kostfiber är också en 
viktig komponent i den nordiska kost som håller på att 
ta form som begrepp vid sidan av medelhavskosten, och 
som får ett allt starkare vetenskapligt stöd som hälsosam. 
Tidigare har vi skrivit mycket om forskningen vid Upp
sala universitet, och t illsammans med de båda nordiska 
samprojekten HELGA och SYSDIET ger den ett starkt 
stöd för mat baserad på typiska nordiska råvaror.

Den nordiska kosten kännetecknas av att den inne
håller en stor andel fet fisk rik på fleromättade omega 
3fetter, rapsolja i stället för olivolja, fiberrika spann
målsslag som korn, havre och råg, och även rotfrukter, 
frukt och bär. I Norden äter vi dubbelt så mycket 
fullkorn som i USA, och mycket tyder på att män får 
i sig mer fullkorn än kvinnor. Totalintaget av fullkorn 
skiljer sig inte så mycket mellan de nordiska länderna, 
medan källorna växlar. I Norge utgör vete den viktigaste 
källan medan vi i Sverige och Danmark får i oss fullkorn 
främst från råg.

Skyddar mot cancer III I programmet HELGA 
ingår bland annat en dansk studie med syfte att specifikt 
granska kostfibers roll för koloncancer. Sammanlagt 
drygt 116 000 personer, varav 739 med diagnosticerad 
koloncancer, ingick i studien. Resultaten från studien 
visar att ett högre intag av kostfiber från spannmål mins
kar risken för koloncancer, medan man däremot inte såg 
samma minskade risk med fibrer från frukt och grönt.

En viktig komponent i fullkornet är betain, som 
finns särskilt i vete, och som visat sig skydda mot h järt
kärlsjukdomar och förhindrar fett från att lagras i levern. 
Betain, liksom alkylresorcinol, som återfinns i råg, 
fungerar också som markörer för intag av fullkorn och 
kostfiber, och utsöndring av betain i urin ökar vid ett 
högre intag av vetefiber.

Stabil grund III I en studie i SYSDIETprogram
met av effekten av en hälsosam nordisk kost på en rad 
hälsomarkörer förbättrades blodfetter och den låggradiga 
inflammationen av blodkärl minskade jämfört med 
kontrollen.

Det finns alltså en stabil grund för att rekommender a 
ett högt intag av kostfiber, och mycket talar också för 
att det är fibrer från spannmål som spelar den mest 
betydelse fulla rollen. Det kan väl vara en lisa för själen 
nästa gång du njuter av en sillsmörgås på rågbröd. 

Av Lennart Wikström

Läs-
tips:
Fogelholm, M. Mat 
men inte närings
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Nordiska Närings rekommendationer
Förslag till femte reviderade versionen

Kolhydrater 
och kostfiber

Kolhydraters hälsoeffekter är kopplade till vilken slags 
kolhydrater och livsmedel det är fråga om. Kolhydrater som 
återfinns i fullkornscerealier, hel frukt, grönsaker och balj-
växter bör utgöra den huvudsakliga källan. Typisk spänn-
vidd för totalt intag av kolhydrater i studier av kostmönster 
associerade till minskad risk för kroniska sjukdomar är 
45–60 E%. Vad som kan betecknas som en rimlig nivå på 
intag av kolhydrater är emellertid beroende på flera fakto-
rer, som kvalitet på kolhydratkällan och mängd och kvalitet 
på fettsyror i kosten. Därför ges inga specifika rekommen-
dationer för intag i E% i form av kolhydrater.

Vuxna: Intag av kostfiber bör ligga på minst 25–35 g/d, 
motsvarande cirka 3 g/MJ.

Barn: Ett intag motsvarande 2–3 g/MJ är lämpligt för barn 
från två års ålder. Från skolåldern bör intaget gradvis ökas 
så att det i tonårsåldern kommer upp i nivå med vad som 
rekommenderas för vuxna.

Ett anpassat intag av kostfiber minskar risken för förstopp-
ning och bidrar till minskad risk för kolorektal cancer och 
flera andra kroniska sjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdom 
och typ 2-diabetes. Vidare bidrar fiberrika livsmedel till att 
bibehålla en sund kroppsvikt. Intag av anpassad mängd 
kostfiber från en varierad kost är också viktigt för barn.
(Egen översättning av utdrag ur kapitel 1 i NNR 2012 
Draft Proposal June 5, 2012)

18 Nr 1• 2013   En idétidskrft om cerealier – C 

I arbetet med den femte reviderade upplagan av 
nordiska näringsrekommendationerna (NNR 5) 
görs omfattande genomgångar av olika områden. 
De ska sedan ligga till grund för rekommenda

tionerna, som just nu är ute på remiss i olika omgångar.
I det förslag som bland annat behandlades vid en 

workshop förra sommaren ingår kolhydrater och kost
fibrer i ett särskilt avsnitt.

kopplat till kolHydrater III I de gällande 
rekommendationerna från 2004 anges att kolhydrater 
bör bidra med 5060 procent av det total energiintaget 
mätt som energiprocent (E%). Målet på populationsba
sis är 55 energiprocent. En anledning till att rekommen

dera ett visst intag av kolhydrater är bland annat för att 
garantera att vi får i oss tillräckligt med kostfibrer. För 
vuxna rekommenderas 2535 g kostfiber per dag.

I förslaget till NNR 5 konstateras att hälsoeffekter 
av kolhydrater är kopplade till vilken typ av kolhydrater 
det är fråga om och vilket livsmedel. Kolhydrater i form 
fullkornscerealier, hel frukt, grönsaker och balj växter 
bör utgöra den dominerande källan. I koster som visat 
sig medföra minskad risk för kroniska sjukdomar 
utgör kolhydrater mellan 45 och 60 energiprocent. 
Hur mycket kolhydrater vi bör äta beror emellertid på 
en rad faktorer, som exempelvis från vilket livsmedel 
k olhydraterna kommer och hur mycket fett och vilken 
sorts fett som ingår i kosten.

Kostfibrer får starkt stöd i den femte versionen av de nordiska 
närings rekommendationerna, som är ute på remiss behandling. I den 
nya versionen frångås den tidigare rekommendationen om intag av 
en viss mängd kolhydrater. I stället är det m ängden kostfiber som ska 
styra kolhydratintaget.

   starkare stöd för 

kostfiber
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Scandinavian Bakery i Nya Zeeland, Miss Maud i 
A ustralien och Swedish Bakery i Chicago.

vildbröd III Men det är i tvåflodslandet M eso
potamie n, nuvarande Irak, man brukar säga att 
”c ivilisationens vagga” finns – liksom brödbakets dito.

– För cirka 8–10 000 år sedan använde man där vild
växande vete som man slammade upp till någon slags 
gröt, la på varma stenar och framställde en typ av bröd, 
berättade Magnus Magnusson.

Brödkulturen som ständigt utvecklades och för finades 
spreds till Egypten, där bakugnen uppfanns, vandrade 
längs Nordafrika upp till Syd och sedan Nordeuropa.

Det sydsvenska ”rågbrödsbältet” är bland annat 
kavringens, grovbrödets, och ankarstockens domäner. 
Den ständiga blåsten i Sydsverige höll väderkvarnarna 
i rörelse och gjorde det möjligt att mala spannmål och 
baka året om.

I stora delar av övriga landet var man beroende av 
vattnet – höst och vårregnet – för att få snurr på sina 
kvarnar. Malning och bakning kunde i stort bara ske två 
gånger per år.

– Bara det gör att brödkulturen skiljer sig mellan 
Skåne, Blekinge och hela övriga landet.

platta bröd III Magnus Magnussons nästa nedslag 
var Västsverige, i mångt och mycket de platta brödens 
område. En riktig klassiker är förstås hönökaka, som 
många felaktigt tror är en tämligen ny brödsort.

– Det här var tidigare en form av snabbmat som 
fiskarhustrur skickade med sina gubbar.

– Västsverige var väldigt konservativt, och odlade 
korn ända in på slutet av 1800talet. Man kan säga att 
kornet avlöstes av vetet när det väl kom. Det fanns inget 
mellanläge, som råg eller så.

Magnus Magnusson gick vidare till Östergötland 
och Småland och berättade bland annat om slaglimpa. 
Det här är en brödsort som bakas med skållning, vilket 
dels ger sötma, dels viss konservering. Två goda ting i 
kristider.

vattenflödet beStämde brödet III Via 
Mellan sverige, med en tidigare rågkultur – bland annat 
med ”kändisen” Upplandskubb – fortsatte Sverigeresan 
mot knäckebrödsbältet, södra Norrland.

Även knäckebröd har mättat många munnar i 
kristide r. När höst och vårflod medgav bakning såg man 

Matkonnässöre n 
Steffo Törnquist 
var dagens 
konferencier. ”Ett 
mycket bra initia
tiv” tyckte han om 
bröd festivalen.

Mattias Ljungberg från 
Tössebageriet, vinnare i 
Årets semlatävling i fjol, 
fanns på plats. 

Stefan och 
Karolina Lund
berg från Vax
holm shoppade 
loss på semlor. 

särskilja ”vanliga” besökare och de som var där specifikt 
för festivalen är inte möjligt.

– Men vi kan nog räkna att merparten var på museet 
på grund av det här.

Responsen har varit god. Framförallt har många varit 
positiva till arrangemangets bredd, att det fanns något 
för alla. Många barnfamiljer dök upp. Ett gott betyg i 
sig då solen strålade utanför fönstren och dagen var som 
gjuten för uteaktiviteter.

Festivalens konferencier var, liksom förra året, Steffo 
Törnquist. Brödfestivalen är ett mycket bra initiativ 
tycker han, och imponerades av det enorma engage
manget bland branschfolket.

– Allt som kan bidra till ökad kunskap och höjd 
kvalitet är bra.

Steffos passion för mat och dryck är vida känd. Och 
om det skulle bli bistra tider, förklarade han, vore kvalite
ten på mat det sista han och hustrun skulle göra avkall på.

brödet en del av vår kultur III Brödkulturen 
skiljer sig stort mellan länder och även inom länder. 
I Sverige är skillnaderna i brödkulturen stora mellan 
Skåne i söder och Kalix i norr, helt enkelt beroende på 
skillnader i väder, vind och växtlighet.

Magnus Magnusson, redaktör för tidningen Bröd, 
började sitt föredrag om brödets historia i det stora 
perspektivet.

– Vi är ett litet land men har faktiskt gjort avtryck 
i brödvärlden, sa han, och räknade upp exempel som 

Brödfestival 
  på historisk mark

Första helgen i februari anordnade s festivalen ”Alla tiders 
bröd” på H istoriska museet i Stockholm.  Ett återkommande 
– och populärt – arrangeman g.

Den första brödfestivalen på Historiska 
museet ordnades för cirka sex år sedan.

– Tidigare hade den ett mer 
i nternationellt perspektiv. Ambassadörer 

från olika länder visade sina brödkulturer, berättar 
C ecilia M armolin, festivalens projektledare.

Det utländska deltagandet är borta, förutom att 
i nfluenser från olika länder förstås präglar såväl föredrag 
som mängder av de bröd som under helgen bakas och 
säljs.

vill nå branScHen III I år var andra gången 
f estivalen arrangerades i samarbete mellan Historiska 
museet och Stockholms bagare och konditorer.

– Det var ett ömsesidigt närmande för att nå 
b ranschen, förklarar Cecilia Marmolin.

Från Stockholms bagare och konditorer kom idén 
med tävlingsinslag, berättar hon, och syftar på inslag 
som ”Stockholms bästa semla” samt en hemmabagar
tävling där vem som helst fick delta med sitt matbröd.

– Det här ger en bra koppling till det vi kan erbjuda: 
att titta på hantverket.

Bland annat erbjöds deltagarna att baka bröd på 
vikingavis, och i en särskild ateljé för barn bakades 
småkakor. Vidare ordnades en rad föredrag och tema
visningar om brödhistoria.

lockar beSökare III Under festivaldagarna 
besöktes museet av närmare två tusen personer. Att 

Konkurrensen om titeln 
Årets semla 2013 var 
knivskarp. Till vinnar e 
utsågs i år Älvsjö 
K onditori & Bageri. 

Heléne Johansson, 
Brunkebergs Bageri, 
visade hur en deg 
ska bearbetas. 

Magnus Magnusson skar 
upp bröd för glatta livet och 
skickade runt skålar med 
smakprov bland publiken.  

Historiska smulor 
Historiska museet visar bland annat föremål ur en grav 
från uppländska Vendel. I graven, uppskattningsvis från 
900- talet, har ett vitt, platt bröd återfunnits.

Museet har även en modell av den vikingatida handels-
platsen Birka som anlades i s lutet av 700-talet. Även där 
har bröd hittats i gravar, en slags bullar, fem centimeter i 
diameter och troligen bakade av vete, dinkel och skrädmjöl.

En gravsten från vikingatid eller möjligen järnålder tros ha 
tillhört en kvinnas grav. Stenen är helt rund och f orskare 
har spekulerat om den symboliserat ett bröd e ller möjligen 
en gravid kvinnas mage. Måhända ursprunget till begrep-
pet ”en bulle i ugnen”?

I Historiska museets samlingar finns även Sveriges äldsta 
och bäst bevarade bröd. Det är från 400-talet och påträf-
fat i Östergötland. Det runda brödet, cirka sjucentimeter i 
d iameter, är bakat av kornmjöl.

till att baka så mycket som möjligt. En del av brödet 
t orkades i platta skivor, hängdes upp i taket och lagrades. 
När de skulle ätas blötte man oftast upp dem.

Magnus Magnusson avslutade sin historiska bröd
genomgång i landets nordligaste delar  ”tunnbröds
bältet”. Det vita brödet, förr oftast bakat av korn eller 
havremjöl, finns både som mjukt och hårt.

– Jag läste att i Finland bakade man hårt och i Sverige 
mjukt. Gränsen gick vid Kalixälven.

För den som inte får ihop ekvationen ska tilläggas att 
Kalixälven var tilltänkt riksgräns vid fredsförhandling
arna efter finska kriget i början av 1800talet. Sedan föll 
valet på Torne älv.

Att brödkulturen skiljer sig så stort, sammanfattade 
Magnus Magnusson, har helt enkelt berott på rådande 
väder, vind och växtlighet i det aktuella geografiska 
området.

– Kalla det matkultur, brödkultur eller vad ni vill, 
men förutsättningarna bygger alltid på realiteter. 

Av Lotta Isacsson

Jossi Gerlich, 
Sveriges bagare 
& konditorer
– Det finns ett 
otroligt i ntresse 
för både surdeg 
och traditionell a 
hantverksmetode r. 
Personligen tycker 
jag att det här ger 
jättebra reklam, men 
kunderna ska komma 
till b ageriet också.

Moa Brink, 
bagarlandslaget
– Brödfestivalen är 
ett kul sätt att öka 
medveten heten om 
bröd hos folk. Det 
är stort med bröd 
just nu.
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Scandinavian Bakery i Nya Zeeland, Miss Maud i 
A ustralien och Swedish Bakery i Chicago.
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– Västsverige var väldigt konservativt, och odlade 
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med ”kändisen” Upplandskubb – fortsatte Sverigeresan 
mot knäckebrödsbältet, södra Norrland.

Även knäckebröd har mättat många munnar i 
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Matkonnässöre n 
Steffo Törnquist 
var dagens 
konferencier. ”Ett 
mycket bra initia
tiv” tyckte han om 
bröd festivalen.

Mattias Ljungberg från 
Tössebageriet, vinnare i 
Årets semlatävling i fjol, 
fanns på plats. 

Stefan och 
Karolina Lund
berg från Vax
holm shoppade 
loss på semlor. 
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manget bland branschfolket.
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Brödfestival 
  på historisk mark
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Den första brödfestivalen på Historiska 
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– Tidigare hade den ett mer 
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som mängder av de bröd som under helgen bakas och 
säljs.

vill nå branScHen III I år var andra gången 
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att titta på hantverket.

Bland annat erbjöds deltagarna att baka bröd på 
vikingavis, och i en särskild ateljé för barn bakades 
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besöktes museet av närmare två tusen personer. Att 

Konkurrensen om titeln 
Årets semla 2013 var 
knivskarp. Till vinnar e 
utsågs i år Älvsjö 
K onditori & Bageri. 

Heléne Johansson, 
Brunkebergs Bageri, 
visade hur en deg 
ska bearbetas. 

Magnus Magnusson skar 
upp bröd för glatta livet och 
skickade runt skålar med 
smakprov bland publiken.  
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V ästergötland har idealiska förutsättningar 
för odling av havre, berättar Svante. Vi 
odlar en ganska stor andel havre, men 
har de senaste åren minskat odlingen på 

grund av problematiken med mögelgiftet DON i havre. 
I år odlar vi 96 hektar havre som i första hand ska gå till 
gryn.

Förutom havre odlas 65 hektar åkerböna och 90 
hektar frövall, som värdefull omväxling i växtföljden. 
Bönorna säljs till ekomjölksproducenter i närområdet 
och vallfrö odlas på kontrakt till Lantmännen.

bred verkSamHet III I övrigt är det huvudsakli
gen ekologisk spannmålsodling av traditionellt snitt som 
gäller, men med en stor andel kontrakterad utsädesodling.

– Till den delen blir det Dacke vårvete, Gunhild 
havre, Fuego åkerböna, och Empero rågvete. Höstvete 
kunde vi inte så i höstas på grund av allt regn.

En mindre andel av arealen odlas också konventio
nellt och där odlas i år maltkorn, vårraps och oljelin.

– Strategin är att inte vara för kategorisk åt något 
håll. Det är viktigt att tänka företagsmässigt i alla lägen.

engagerad i forSkning III Svante har sedan 
många år problem med reumatism, något som gör att 
han lägger merparten av sitt arbete på administration 

och odlingsstrategi i det delägda  växtodlingsföretage t. 
Vid sidan om det egna företaget har Svante också 
förtroendeuppdrag i Lantmännen och är ordförande i 
Lantmännens forskningsstiftelses b eredningsgrupp för 
livsmedel och förpackning.

Med sitt engagemang för ekologisk produktion har 
Svante synpunkter på hur vi tar fram nya sorter och 
odlingsteknik.

– Hela utvecklingen går konsekvent åt att ta fram 
sorter som tål allt större givor kväve. Det är ju bra nu, 
när kväve är relativt billigt, men med stigande energipris 
behöver vi mer energieffektiva sorter som dessutom är 
motståndskraftiga mot sjukdomar, säger Svante

neutraliSera nackdelar III Dessutom tycker 
han att branschen skulle fokusera mer på att gynna 
svensk primärproduktion.

– Vi behöver arbeta mer med att neutralisera 
nackdelarna istället för att stå med plakat. Den svenska 
lantbruksforskningen borde arbeta mer förutseende och 
satsa på lösningar som möter nya regler så att vi får en 
konkurrensfördel.

Ett exempel som han pekar på är hur forskningen 
pressad av skärpta miljöregler drev fram betning med 
bakterier och utvecklingen av Termoseed, en metod att 
beta utsäde med hjälp av vattenånga. Båda metoderna är 

idag etablerade och lönsamma med en växande export
marknad.

undvik gifter III Det största bekymret för Svante 
och många andra havreodlare i Västsverige är den relativt 
nya upptäckten av mögelgiftet DON i havren. Det är 
ett problem som tidigare inte uppmärksammats, och där 
enskilda odlare kan drabbas hårt.

– Den typen av föroreningar slår ju rakt igenom hela 
värdekedjan. För oss som producerar med bra livsmedel 
som mål blir fallet stort. Skillnaden i betalning för det 
som går som grynhavre och det som bara duger till att 
elda med är över två kronor per kg.

För att säkerställa att spannmål som innehåller 
för höga halter mögelgifter inte når konsument eller 
används till djurfoder har branschen tagit fram riktlinjer 
som tillämpats under några år. Det har gjort att frågan 
fått stor uppmärksamhet och en del odlare har drab
bats av en affärsrisk de inte kan förutsäga eller sätta in 
motåtgärder mot.

– Sedan kan man ställa sig frågan om det här verk
ligen är ett nytt problem eller om det i själva verket 
handlar om att vi idag har fått fram metoder som gör 
det mätbart? Var vi bara lyckligt ovetande tidigare? Hur 
det än ligger till så är det viktigt att det forskas mer kring 
varför DON uppkommit och hur problemet ska lösas, 
menar Svante.

lyft HälSoegenSkaperna III Men framförallt 
vill han se sortmaterial där fokus ligger på smaker och 
egenskaper som kan marknadsföras mot slutkund.

– Ett exempel är att lyfta fram hälsoegenskaperna.
Svante vill gärna se en närmare koppling mellan 

forskning och primärproduktion.
– På det här området finns mycket mer att göra. 

Detaljhandelns egna varumärken tar delvis bort inci
tamenten för innovation i lågförädlade livsmedel, till 

exempel mjöl med nyttigt innehåll. Visserligen finns 
redan sortmärkt mjöl i handeln och fiberrik pasta, men 
här finns mycket mer att göra, säger Svante.

erfarenHeter från egna mejeriet III – Via 
mejeriet har vi direktkontakt med kunder och grossister. 
När det gäller ost är det ju helt avgörande att man vet 
vad den ska användas till, hur den ska förpackas och 
distribueras. Via den kanalen har vi kontakt med hela 
kedjan och har lärt oss hur viktigt det är att producera 
med en nöjd slutkund för ögonen, berättar Anna.

– Resonemanget är allmängiltigt och kan gälla för 
cerealier också. Ska spannmål odlas för att ingå i ett 
livsmedel där det bidrar med en unik egenskap, gäller 
det att egenskaperna inte raderas ut längs vägen för att 
någon i värdekedjan från jord till bord inte förstår slut
kundens bevekelsegrund för att köpa just det livsmedlet, 
avslutar Svante.

Av Ulf C Nilsson

Halltorp
Svante och Anna Kaijser på gården Halltorp utan-
för Trollhättan brukar sammanlagt drygt 600 hektar. 
D riften av växtodlingen ligger i ett separat bolag, som 
de har gemensamt med kollegan Thomas Astorsson. 
Dessutom driver Anna Halltorps gårdsmejeri, som 
förädlar mjölken från gårdens 60 g etter till ädel ost.

En stor del av gårdens areal är omställd till ekologisk 
produktion.

Mycket har hänt sedan Svante och Anna köpte gården. 
Markerna var till stor del redan arrenderade.

– Fast hade vi då vetat hur stort renoveringsbehovet 
var, bland annat har vi lagt nya tak på både bostad och 
ekonomibyggnader, så hade vi nog tvekat. Bonings-
huset hade stått obebott sedan början av 1970-talet. 
Visserligen krävdes mycket mer arbete än vi hade 
räknat med, men det är ju resan mot målet som räknas 
och den har varit fantastiskt rolig om än lite krokig, 
summerar Svante.

    – Vi behöver
mer forskning

Våren är en hektisk tid och en lantbrukare som står och stampar 
i väntan på att få komma igång eller är mitt uppe 

i vårbruket är inte helt lätt att få grepp om. För 
Svante och Anna Kaijser på Halltorp utanför 
Trollhättan är det ett inget undantag, men vi 
lyckas träffa dem under ett kort uppehåll i vår
bruket efter ett av vårens välbehövliga regn.

– Strategin är att inte vara för 
kategorisk åt något håll. Det är 
viktigt att tänka företagsmässigt i 
alla lägen, säger Svante Kaijser.

– Markerna 
häromkring är 
idealiska för 
odling av havre 
och i år odlar vi 
96 hektar havre 
som i första hand 
ska gå till gryn, 
berättar Svante 
Kaijser, Halltorp.

– Via mejeriet har vi 
direktkontakt med 
hela kedjan och det är 
a vgörande för att utveckla 
bättre produkter, säger 
Svante och Anna Kaijser.
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Svante vill gärna se en närmare koppling mellan 

forskning och primärproduktion.
– På det här området finns mycket mer att göra. 

Detaljhandelns egna varumärken tar delvis bort inci
tamenten för innovation i lågförädlade livsmedel, till 

exempel mjöl med nyttigt innehåll. Visserligen finns 
redan sortmärkt mjöl i handeln och fiberrik pasta, men 
här finns mycket mer att göra, säger Svante.

erfarenHeter från egna mejeriet III – Via 
mejeriet har vi direktkontakt med kunder och grossister. 
När det gäller ost är det ju helt avgörande att man vet 
vad den ska användas till, hur den ska förpackas och 
distribueras. Via den kanalen har vi kontakt med hela 
kedjan och har lärt oss hur viktigt det är att producera 
med en nöjd slutkund för ögonen, berättar Anna.

– Resonemanget är allmängiltigt och kan gälla för 
cerealier också. Ska spannmål odlas för att ingå i ett 
livsmedel där det bidrar med en unik egenskap, gäller 
det att egenskaperna inte raderas ut längs vägen för att 
någon i värdekedjan från jord till bord inte förstår slut
kundens bevekelsegrund för att köpa just det livsmedlet, 
avslutar Svante.

Av Ulf C Nilsson

Halltorp
Svante och Anna Kaijser på gården Halltorp utan-
för Trollhättan brukar sammanlagt drygt 600 hektar. 
D riften av växtodlingen ligger i ett separat bolag, som 
de har gemensamt med kollegan Thomas Astorsson. 
Dessutom driver Anna Halltorps gårdsmejeri, som 
förädlar mjölken från gårdens 60 g etter till ädel ost.

En stor del av gårdens areal är omställd till ekologisk 
produktion.

Mycket har hänt sedan Svante och Anna köpte gården. 
Markerna var till stor del redan arrenderade.

– Fast hade vi då vetat hur stort renoveringsbehovet 
var, bland annat har vi lagt nya tak på både bostad och 
ekonomibyggnader, så hade vi nog tvekat. Bonings-
huset hade stått obebott sedan början av 1970-talet. 
Visserligen krävdes mycket mer arbete än vi hade 
räknat med, men det är ju resan mot målet som räknas 
och den har varit fantastiskt rolig om än lite krokig, 
summerar Svante.

    – Vi behöver
mer forskning

Våren är en hektisk tid och en lantbrukare som står och stampar 
i väntan på att få komma igång eller är mitt uppe 

i vårbruket är inte helt lätt att få grepp om. För 
Svante och Anna Kaijser på Halltorp utanför 
Trollhättan är det ett inget undantag, men vi 
lyckas träffa dem under ett kort uppehåll i vår
bruket efter ett av vårens välbehövliga regn.

– Strategin är att inte vara för 
kategorisk åt något håll. Det är 
viktigt att tänka företagsmässigt i 
alla lägen, säger Svante Kaijser.

– Markerna 
häromkring är 
idealiska för 
odling av havre 
och i år odlar vi 
96 hektar havre 
som i första hand 
ska gå till gryn, 
berättar Svante 
Kaijser, Halltorp.

– Via mejeriet har vi 
direktkontakt med 
hela kedjan och det är 
a vgörande för att utveckla 
bättre produkter, säger 
Svante och Anna Kaijser.



 En ny studie publicerad i 
European Journal och Clini-
cal Nutrition visar forskare 
vid univeristet i Florens att 
konsumtion av produkter 
som innehåller ett gammal t 
vete av Kamut-typ kan 
kopplas till signifikant minsk-
ning av totalkoleserol och 
blodsocker. Dessutom sänktes 
proinflammatoriska markörer. 
Sänkningen av totalkolesterol 
var med 4 procent och LDL-
kolesterol med 7,8 procent. 
Effekten på markörerna för 
inflammation indikerade en 
minskning av den oxidativa 

stressen med omkring 20 
procent.

Studien genomfördes som 
en randomiserad cross over 
med 22 deltagande friska 
personer. Försöksperioden var 
två gånger åtta veckor med 
en åtta veckors återställnings-
period emellan. Artikelför-
fattarna reserverar sig mot 
att gruppen var liten och att 
variationen mellan försöks-
personerna trots signifikanta 
resultat var stor.

Kamut är ett äldre egyp-
tiskt vete av durum-typ som 
”upptäcktes” omkring 1950 

och fördes till USA, där det 
började odlas som alternativ 
till moderna vetesorter. Vete-
typen utmärker sig av en lägre 
stärkelsehalt, vilket ger högre 
halter av övriga komponenter.

RefeRens: Sofi, F. et al. 
Characterization of Khorasan 
wheat (Kamut) and impact 
of a replacement diet on 
cardiovascular risk factors: 
cross over dietary interven-
tion study. European Journal 
och Clinical Nutrition 
doi:10.1038/ejcn2012.206

Källa: Foodnavigator

Siktat och sållat

 Livsmedelsverket har 
nu bedömt Sveriges 
bagare & konditorers 
uppdaterad e branschrikt-
linje ”Rent mjöl i påsen”. 
Den har utökats med en 
o mfattande faroanalys och 
mer utförlig information 
om märkning och allergi.

Branschriktlinjen 
är indelad i avsnitt för 
specifika områden. I varje 
avsnitt anges lagstift-
ningens krav följt av 
branschen s rekommenda-
tioner liksom information 
om sådant som branschen 
tycker är bra att känna till.

Bransch riktlinjen riktar 
sig just till bagare och 
konditorer för att göra det 
enklare att följa lagstift-
ningen och att ta till sig 
kunskap om bland annat 
rutiner. 

Källa: Livsmedelsverket

Nyttigt gammalt vete

Uppdaterad 
bransch
riktlinje 
för bageri 
och konditori

Branschriktlinjer för  
bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas 

 
 
 
 
 
 
 Branschriktlinjer framtagna av  

Branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer  i samarbete med Adaptsia AB 2012. Branschriktlinjerna är bedömda av Livsmedelsverket 2012-11-05.   

 

 Sedan EU-förordningen 
om hälsopåståenden kring 
livsmedel trädde i kraft har 
den europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet, EFSA, 
gått igenom 44 000 hälsopå-
ståenden kring produkter och 
komponenter i livsmedel. 
Granskningen har varit hård. 
När allt var klart återstod 
i maj förra året cirka 220 
godkända påståenden som 
gäller allmänna funktionella 
hälsopåståenden.

För fiber finns fem god-
kända påståenden.

Om rågfiber är det till-
låtet att säga att det bidrar 
till normal tarmfunktion om 
produkten har ett hög kost-
fiberinnehåll. Med det avses 
minst 6 gram kostfiber per 
100 gram, eller minst 3 gram 
kostfiber per 100 kcal.

För veteklifiber är det till-
låtet att säga att de påskyndar 
passagen genom tarmen och 
bidrar till att öka avförings-

volymen. För att påståendena 
ska få användas gäller samma 
krav på högt innehåll av fibrer 
som för rågfiber, och för det 
första påståendet gäller att 
konsumenten ska informeras 
om att det kräver ett intag av 
minst 10 gram fiber per dag.

Om spannmålsfiber från 
korn och havre gäller samma 
påstående som för veteklifiber 
att de fibrerna bidrar till att 
öka avföringsvolymen och får 
bara göras om produkter som 
har ett högt innehåll av fiber.

Om betaglukaner från 
havre och korn är det tillåtet 
att påstå att de bidrar till att 
bibehålla normala kolesterol-
nivåer, under förutsättning att 
livsmedlet innehåller minst 
1 gram betaglukaner och att 
konsumenten informeras om 
att effekten uppnås vid ett 
dagligt intag av minst 3 gram.

Betaglukaner får också 
påstås att de om en del av en 
måltid bidra till att minska 

blodsockerhöjningen efter 
måltiden om livsmedlet 
innehåller minst 4 gram 
betaglukaner per 30 gram 
tillgängliga kolhydrater i en 
angiven portion.

För fullkorn gäller inte 
några regler enligt förord-
ningen eftersom påståenden 
om innehåll av fullkorn inte 
är några hälsopåståenden. 
Där gäller i stället branschens 
egen överenskommelse om 
”fullkorn” (minst 50 procent) 
och ”med fullkorn” (minst 25 
procent).

För den som vill veta mer 
har Li, Svensk dagligvaru-
handel och SNF tagit fram 
en handbok om närings- 
och hälsopåståenden, och 
Livsmedelsverket har i april 
i år skickat ut förslag på 
vägledning om närings- och 
hälsopåståenden på remiss. 
Li har också nyligen reviderat 
sin Märkningshandbok.

Dimman kring 
hälsopåståenden lättar

Posttidning B
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