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D et är mycket glädjande att 
en av de mest betydande 
grödorna för svenskt 
jordbruk, nämligen havre, 

stiger fram som en av de mest intres
santa och växande råvarorna inom 
livsmedelssektorn.

Havrens betydelse som en av bas
varorna i foder till våra husdjur är stark 
av hävd och inte minst har de flesta 
djurägare sedan urminnes tid insett 
havrens betydelse för djurens hälsa och 
välbefinnande, något som blir allt mer 
applicerat på våra livsmedel.

Historiskt har Sverige varit starkt för
knippat med havreodling eftersom vi har 
haft förutsättningar att odla en gröda av 
absolut världsklass sedan lång tid tillbaka. 
Ett exempel är 1800talets stora havre
export till England som var ett genom
brott för storskalig export av spannmål.

Dagens lantbrukare är mycket 

positiva till havreodling inte bara för 
dess potential att ge en god skörd till 
ett förhoppningsvis skäligt pris utan 
också den möjlighet som havre ger som 
avbrottsgröda vilket leder till en god 
växtföljd, för en frisk och sund gröda.

Det finns goda möjligheter att öka 
odlingen i Sverige i takt med den efter
frågan som utan tvekan kommer när 
havrens goda egenskaper nu alltmera 
sätts i fokus.

Med facit i hand kan man se att 
de strategiskt långsiktiga satsningar 
som gjorts runt havre i Lantmännens 
utveckling av nya sorter i SW, i Lant
männens forskningsstiftelser, framför 
allt VLstiftelsen, där havre varit ett 
prioriterat område, och i livsmedels
delen där man tagit hand om den 
forskning och utveckling som gjorts 
har varit framgångsrika. Nu står vi nu 
inför det ”stora språnget” där fantastiska 

möjligheter ligger framför oss.
De prioriterade frågorna ur ett 

odlarperspektiv som behöver lyftas 
fam med hjälp av forskning är havrens 
hälsomässiga fördelar och problemen 
med DON, det vill säga svampangrepp 
som kan bero på klimatförändringar. 
Dessutom gäller det att alltid försöka 
hitta det nya och oförutsägbara genom 
att arbeta brett.

För att vi ska lyckas fullt ut krävs att 
samarbetet med forskare och institu
tioner fortsätter på samma kreativa sätt 
som tidigare och att vi kan attrahera 
de allra bästa krafterna och intressan
taste projekten. Här finns ytterligare 
möjligheter genom det samarbete som 
pågår med Formas och Mistra i form av 
en gemensam utlysning under hösten.  
Detta är mycket glädjande och också 
ett gott betyg på att det tidigare arbetet 
varit effektivt och fruktbart.

Krönika:
   Hans Wallemyr

Havre står 
inför det 
stora språnget

Foto: SLU
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Förutsättningarna för att odla havre är särskilt goda på 
våra breddgrader. Det gör att havre från de nordiska 
länderna har en unik ställning i världen med sin höga 
kvalitet, både som foder och till hälsosamma livsmedel.

I takt med att forskarna upptäckt och blivit bättre på 
att förklara havrens positiva hälsoegenskaper har också 
efterfrågan på havre och havreprodukter ökat i hela 
världen. Den europeiska livsmedelsmyndigheten Efsas 
godkännande av hälsopåståenden om havre och havrens 
fibrer, betaglukaner, har också ökat intresset.

Från sin storhetstid under slutet av 1800talet har 
odlingen minskat, och är idag vårt tredje mest odlade 
spannmålsslag efter korn och vete. Merparten, omkring 
90 procent av den skördade havren i Sverige går till foder, 
men cirka 15 procent, omkring 100 000 ton, används 
varje år till livsmedel i form av gryn, mjöl, mathavre, 
dryck och fiberkoncentrat.

Livsmedelsandelen ökar stadigt och många i bran
schen tror att den kommer att fördubblas inom ett par år, 
mycket tack vare möjligheten att göra hälsopåståenden.

Havre – det nordiska guldet

När de gäller att förbättra vår frukostkultur 
är havren helt central, säger Carsten. Alla 
blir väldigt passionerade och hjärtat är 
med varje gång vi pratar havre.

I ett globalt perspektiv är Sverige en 
relativt liten aktör, men när det gäller 
havre har vi blivit riktigt duktiga i en 
liten nisch som växer.

TAR ANSVAR FÖR NORDISK 
HAVRE III – För oss har havre flera 
dimensioner. Det finns en stor potential 
för våra ägare, och frågan är vem som 
skulle ta ansvar för den nordiska havren 
om inte de nordiska lantbrukarna tar 
hand om det? Det finns också en stor 
potential på marknaden i den unikitet 
och kvalitet som havren och våra havre
produkter har.

Carsten menar att vi i Norden har de 

bästa förutsättningarna för att odla och förädla kvalitets
produkter av havre, och genom en medveten satsning på 
forskning kring spannmål och hälsa har vi även utvecklat 
ett gott utgångsläge kring kunskap.

LÅNGSIKTIG MARKNAD III – Vårt fokus ligger på 
havren som fullkorn, innehållet av betaglukaner och den 
unika goda smaken som vår nordiska råvara har. Dess
utom erbjuder havren en högvärdig näringsriktig råvara 
till en låg kostnad. De sakerna tillsammans skapar en 
långsiktig marknad för havre, både som råvara och som 
ingrediens i olika livsmedel.

Marknadsutvecklingen för havre i Norden har varit 
positiv, och det gäller inte bara för Lantmännen. För att ta 
vara på möjligheterna behöver vi göra mer för att få mer 
havre i våra basprodukter och även göra det mer bekvämt 
och enkelt att äta havre till frukost och mellanmål.

TILLBAKA TILL GRUNDEN III När det gäller utveck
ling av nya produkter tror Carsten på back to basics, och 
att ge nya generationer tillgång till nyttiga och hälso
samma frukostprodukter.

– Då kan vi vara med och bygga sunda frukostvanor 
som kan vara livet ut. Och produktutveckling handlar 
kanske inte så mycket om vad du kan lägga till för att 
göra produkten bättre utan mer om vad du kan ta bort.

Carsten antyder också lite hemlighetsfullt att Lant
männen nästa år kommer med några nya produkter 
under varumärket AXA och som anknyter till enkelt 
och sunt.

– Om vi lyckas säkerställa den nordiska havrens 
position kan vi också öka värdet för odlarna och därmed 
säkerställa en hållbar råvaruproduktion. Men det kräver 
omsorg och att vi vårdar vår position längs hela kedjan, 
avslutar Carsten. 

Havre för goda 
frukostvanor
Havre stavas hälsa och är enligt 
L antmännen Cerealias affärs
områdeschef Carsten L Thomsen 
central för att utveckla en sund 
frukostkultur. Utvecklingen skapar 
förutsättningar för en långsiktig och 
hållbar marknad för havre.

Av Lennart Wikström

Carsten L Thomsen, 
Lantmännen Cerealia.
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Fakta havremarknaden
Havre är en liten gröda. Skörden i världen är cirka 23 miljo-
ner ton. Det kan jämföras med vete, som är världens mest 
odlade spannmål, och där skörden uppskattas till cirka 700 
miljoner ton. Den största mängden används på den egna 
gården som foder.

Den europeiska havreskörden uppgår till cirka 8 miljoner 
ton, och av det kommer tio procent ut i internationell handel. 
B ehovet av havre till livsmedel uppskattas till 1,1 miljoner ton, 
och ökar. De stora förbrukningsländerna är Storbritannien med 
450 000 ton och Tyskland med närmare 300 000 ton.

I Sverige odlads havre på ungefär 200 000 ha, ungefär 7,5 
procent av den svenska åkerarealen. Årets skörd u ppskattas 
till cirka 780 000 ton. Av det går cirka 100 000 ton till livs-
medel inom landet.

De stora exportländerna i Europa är Finland, som exporterar 
mellan 300 000 och 400 000 ton, och Sverige, vars export 

närmar sig 200 000 ton. Av exporten går merparten 
som råvara till livsmedel. Export av havre som 

hästfoder till USA har varierat mycket genom 
åren, men uppgår till 60 000–70 000 ton.

HAVRE TILL LIVSMEDEL 
I SVERIGE

Havregryn, flingor, mjöl mm
100 000 ton

VARAV TILL: 

Barnmat   
3 000–4 000 ton

100% Ren havre (glutenfri)
3 000–4 000 ton

Havrefiber 
30 000 ton (ökar snabbt)

D et som gör havren speciellt intressant är 
att vi tillsammans med Finland har ett 
geografiskt läge som ger en unikt bra 
kvalitet, säger Göran Karlsson, p rodukt

marknadschef för havre på Lantmännen. Vi är unika 
med en gröda som är liten i världen, men där i ntresset 
för havre som råvara till hälsosamma livsmedel har 
utvecklats på ett fantastiskt sätt.

FRÅN HÄSTFODER TILL HÄLSA III Havre har 
h istoriskt varit foder till hästar. Idag står havre för hälsa 
och har gått från att vara en gröda till att bli många 
förädlade p rodukter.

– Den nordiska havrens unika kvalitet är ett begrepp, 
en kvalitetsstämpel som öppnar världsmarknaden för 
svensk havre, säger Göran.

EKOLOGISK DÖRRÖPPNARE III En intressant 
nisch är exporten av ekologiskt odlad havre till den 
a merikanska livsmedelsmarknaden.

– Det har öppnat upp en ny marknad för oss.  
Vi har levererat stora mängder havre 
som hästfoder till framför allt södra 
USA, vissa år i början av  
2000talet så mycket som  
200 000–300 000 ton. Med den 
ekologiska havren har vi fått in 
en fot i livsmedels industrin, och 
det är ett genombrott. Kvalitets
kraven är mycket höga och där 
har vi lyckats med den ekologiska 
havren.

KVALITETSSÄKRING SKAPAR 
TILLIT III – Idag har 
vi ut vecklat vårt 
kvalitetssystem 
så att vi kan 

kvalitets säkra vår havre. Vårt system med kontroll och 
spårbarhet har gjort att våra kunder utöver en uppskatt
ning av råvaran också har tillit till vår hantering.

Lantmännens inriktning är att producera havre till 
olika livsmedelsändamål, och även om användningen 
till foder fortfarande dominerar skulle merparten klara 
kraven som råvara till livsmedel. För att hålla uppe kvali
teten är det också bra att ha en stor volym att välja ur.

VÅGA FÖRÄDLA MER III – En viktig 
fråga är om vi ska exportera råvara eller 
förädla mer inom landet. Min upp
fattning är att vi är på rätt spår med 
att våga förädla mer, och vi har flera 
framgångsrika förädlingsföretag, inte 
minst för framställning av havrefiber
koncentrat.

– Vi har en bra råvara och då är det 
naturligt att vi förädlar den på plats. 
Då skulle vi kunna ta för oss ännu mer 
på världsmarknaden, avslutar Göran. 

  Marknaden 
för havre växer

Unika odlingsförutsättninga r, 
kvalitetssäkring och en 
f örädlingsindustri i fronten 
ö ppnar den växande v ärlds
marknaden för svensk havre.

Av Lennart Wikström

– Exporten av ekologisk havre till USA har 
öppnat en nya marknad för svensk havre till 
livsmedel, säger Göran Karlsson, Lantmännen.
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I vanlig havre kan viss inblandning av andra spann
målsslag förekomma. Den hanteras ofta i samma 
fabriker som vete, råg och korn och därför är det 
relativt vanligt att havren innehåller spår av gluten.

Som glutenintolerant kan man äta havre under 
förutsättning att produktionskedjan från utsäde, odling 
och tröskning, till produktionsanläggning och övrig 
hantering, hålls ren från andra spannmålsslag finns inget 
gluten i havren. Men processen måste vara noggrant 
k ontrollerad i varje steg, framhåller Stina Björneholm, 
kvalitets och miljöchef på Semper:

– Det räcker med en 
enda mald vetekärna för att 
f örstöra ett ganska stort parti.

I Sempers sortiment 
finns produkten Ren Havre, 
en av de glutenfria havre
produkter som finns på den 
svenska marknaden.

– Vi har ett starkt 
”havrebälte” i norden och 
vi vill gärna ha havre i våra 
produkter, bland annat 
för att den har god smak 
och är mättande. Men 
de nya rönen är inte helt 
accepterade utomlands. I 
vissa länder anser man inte 
att personer med gluten

intolerans kan äta 
havre.

ODLING PÅ 
K ONTRAKT III Den 
rena havren odlas 
på särskilt utvalda 
och kontrakterade 
svenska gårdar. Att 
hålla havren ren och 
minimera risken för 
kontamination är ett 
omfattande arbete. 
Varje redskap, tröska, 
vagn och silo måste 
vara rengjord. Det krävs analyser och mycket 
manuellt arbete:

– Det är ett omfattande jobb och självklart blir det 
en mer kostsam produktionsprocess, berättar Stina 
Björneholm.

Havren odlas på kontrakt med Lantmännen, som är 
Sempers leverantör. Det får inte ha odlats vete på fältet 
på två år. Utsädet måste vara 100 procent havre och 
garanterat fritt från alla andra sädesslag. Fältinspektioner 
görs regelbundet för att kontrollera att inget oönskat, 
som till exempel kommit dit via fåglar och andra djur, 
växer i havrefältet.

– Det är enklare att redan på fältet rensa bort det som 
inte ska växa där, säger Stina Björneholm.

Ren havre 
– ren njutning 

– även för glutenintoleranta

Fakta
Specialframställd havre kan, 
e nligt ett antal kliniska studier, 
ingå i kosten hos de allra flesta 
med celiaki, både hos barn och 
hos vuxna.  Havreprodukter 
(gryn, mjöl, flingor med mera) 
som inte är specialframställda 
kan ibland innehålla gluten i 
r elativt hög halt, och är inte 
lämpliga vid glutenintolerans.

(Källa: Livsmedelsverket: www.slv.se)

Som svensk och glutenintolerant är det sedan ett tiotal år okej 
att äta havre – förutsatt att den är hanterad på ett sätt som 
g aranterar att den är glutenfri. Spår av gluten kan finnas i 
våra vanliga havregryn, men kommer då inte från havren i sig 
utan från annan spannmål som hanteras i samma system.

Av Kajsa Asp Jonson
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Både utsädet och skörden av specialhavren går igenom 
ytterst strikta kvalitetskontroller avseende gluten.

BANBRYTANDE I GÖTEBORG III För ett tiotal år 
sedan publicerades den första svenska studien på havre 
som en del i kosten vid glutenintolerans. Celiaki
patienter fick äta 100 gram havregryn per dag under två 
år, det vill säga tre deciliter i form av till exempel gröt, 
müsli, bröd, kakor, kex och som ingrediens i lagad mat.

– Vi ville att personerna i studien skulle äta mycket 
havre för att säkerställa att de fick i sig tillräcklig mängd 
glutenliknande proteiner, säger dietisten och forskaren 
Stine Störsrud som 2003 disputerade med en avhand
ling om glutenintolerans och havre. Studier som gjorts 
tidigare hade fått kritik för att mängden havre kunde 
vara för låg och eller att perioden de åt var för kort för 
att kunna visa eventuella negativa effekter vid celiaki.

– Det var vanlig havre som användes i studien, något 
annat fanns inte på den tiden. Men varje parti analysera
des så att vi kunde garantera att den inte innehöll gluten.

MER FIBRER III Studien visade positiva resultat; 
celiakipatienterna mådde bättre och upplevde att magen 
kändes mer ”normal” än tidigare, efter att man vant sig 
vid den större mängden fibrer. Personerna som ingick i 
studien upplevde att de kunde variera sin kost mer än 
tidigare, att havren bidrog med god smak och kändes 
mer mättande än andra glutenfria produkter.

Deltagarna undersöktes noga innan studiens början 

och efter att havre lagts till i kosten, bland annat togs 
prover på tarmslemhinnan och blodet för att undersöka 
antikroppar mot gluten. Det fanns inga tecken på att de 
glutenintoleranta personerna inte tålde havren. Däremot 
bidrog den till att man fick i sig mer fibrer, vitaminer 
och mineraler.

Göteborgsstudien bidrog starkt till att rekommenda
tionerna ändrades, och sedan dess ingår havre som en del 
i glutenfri kost. Produktsortimentet har ökat och Semper 
har fått konkurrens bland annat av Provenasortimentet 
(Carlshamn) som bland annat har mjöl, bakmixer, gryn 
och müsli gjord på renframställd havre.

VIKTEN AV STRIKT DIET III Närheten i produktion 
och hantering gör att det är större risk för inblandning 
av gluten i havre än i andra glutenfria råvaror som majs 
och ris.

– Men så fort det finns annan spannmål i närheten 
finns det risk för inblanding. Egentligen är risken lika 
stor för all mat, inte bara för havre. När du har celiaki 
och överskrider en viss nivå av gluten blir tarmen 
skadad, även om du inte märker det. När det finns ett 
konstaterat behov av glutenfri kost är det viktigt att man 
håller den strikt även om man inte känner av symtom – 
för att förebygga komplikationer senare i livet, under
stryker Stine Störsrud. 

Glutenintolerans
Glutenintolerans (celiaki) är en autoimmun sjukdom 
som innebär att tunntarmens slemhinna (tarmluddet) 
förstörs när man äter gluten, en typ av protein som 
finns i vete, råg och korn. Vid strikt glutenfri kost läker 
tarmen och blir helt återställd. Obehandlad celiaki eller 
slarv/okunskap kring glutenfri kost kan öka risken för 
tarmcancer och hjärt-kärlsjukdom, även om man inte 
alltid får symtom.

Fakta Gluten
Gluten i vetemjöl bildar ett nätverk som håller ihop 
b rödet och låser in luftbubblorna som bildas vid 
jäsninge n. Det är därför bröd bakat på vete är luftigare 
och porösare än bröd bakat på annan spannmål.

Vad är glutenfritt? (nytt sedan 2012)

För att få kallas glutenfritt får ett livsmedel innehålla 
max 20 mg/kg, vetestärkelse och specialframställd 
havre får ingå. 

Livsmedel med mycket låg glutenhalt får innehålla max 
100 mg/kg, vetestärkelse och specialframställd havre 
får ingå.

Vill du 
veta 
mer?
Störsrud, S. Oats 
in the gluten-
free diet – with 
special refe-
rence to clinical, 
serological 
and nutritional 
effects, subjective 
experiences and 
the need for spe-
cial oat products. 
Avhandling Göte-
borgs universitet 
2003. ISBN 
91-631-4150-7.

– Den låga fiberhalten var största problemet med glutenfri 
kost på 90-talet, minns Stine Störsrud, det fanns bara vitt 
bröd och vit pasta. Fiberhalten i havren tror vi var positiv 
för allmäntillståndet hos deltagarna i havrestudien.
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De flesta är medvetna om att havre är nyttigt 
och att vi borde äta mer havre. Men för det 
behöver det utvecklas nya produkter som vi 
kan äta i nya sammanhang. Många tycker 

gröt är gott, men det passar inte alla. Lantmännens stora 
frukostundersökning som gjordes för ett par år sedan 
visade att en fjärdedel av oss svenskar har gröt i frukost
skålen, medan en fjärdedel tar müsli.

YPPERLIG MÖJLIGHET III – Det fanns inga traditio
nella flingor gjorda på ren havre, och därför fanns det 
en ypperlig möjlighet för oss om vi kunde bli först med 
en nyttig flinga på ren havre, berättar Linda Johansson, 
ansvarig för Lantmännens varumärke Axa.

Att det tidigare inte fanns några havreflingor gjorda 
enbart på havre hade sin förklaring – det var helt 
enkelt svårt, så svårt att många ansåg det vara omöjligt. 
Havrens sammansättning med ett högre innehåll av fett 
gjorde det svårt med hållbarheten, och innehållet av 
betaglukaner gör att tillverkningen av själva flingorna 
kräver ny teknik.

NÄRA SAMARBETE III Men det hindrade inte 
p roduktutvecklaren AnnSofie Johansson som var en av 
de experter som var med och tog fram havreflingorna.

– Utvecklingen byggde på ett nära samarbete mellan 
produktutveckling och produktion, och det gjorde att vi 
kunde ta fram en unik process för att tillverka flingor av 
ren havre, berättar hon.

Exakt hur de gjorde vill hon inte säga, eftersom det 
skulle avslöja hemligheten bakom framgången. Men att 
de lyckades kunde vi som konsumenter upptäcka när 
Axas Havre Flakes lanserades i början av 2012.

HAVRE I AXAS DNA III – Frukostprodukter av havre 
ligger i vår historia, ja du kan nästan säga att det finns 
i vårt DNA, säger Linda. Vi kan havre och när nu 
utvecklingen för havre och havreprodukter går bra ska 
vi naturligtvis vara med och driva på. En fördel för oss 
är att vi är nära förknippade med havre, det är inget vi 
hittat på för att det är trendigt. 

Försäljning av havreprodukter ökar generellt och 
störst är ökningen i Norge, där gröt, flingor och müsli 
tidigare inte haft lika stor plats vid frukostbordet som i 
övriga Norden.

– Havre Flakes har gått bra sedan lanseringen, 
b erättar Linda, och de har tagit en plats på marknaden 
som känns stabil. Vi har även kommit med en ny smak 
och det finns planer på fortsatt utveckling. 

FLER SKA UPPTÄCKA HAVREN III Lantmännen har 
redan dragit igång en satsning på havre med TVreklam 
och annonser.

– Nu utvecklar vi också sortimentet vidare för att 
fortsätta ligga i framkant och det kommer flera nyheter 
under nästa år. Vi vill att fler ska upptäcka hur bra havre 
är och då riktar vi oss till dem som vill leva långsiktigt 
sunt och hälsosamt oavsett ålder, avslutar Linda. 

Unik 
flinga 
banar väg för nya havreprodukter

Fler behöver upptäcka för delarna med havre och då krävs nya 
produkter och koncept anpassade för olika situationer. En 
n yhet var när Axa lyckades ta fram en frukostflinga baserad 
på havre – en innovation helt enkelt.

Av Lennart Wikström

Flingor gjorda på ren havre fanns inte 
på marknaden förrän Axa lanserade 
sina Havre Flakes i början av 2012. 
Många ansåg det omöjligt att göra en 
t raditionell flinga av havre.
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Intresset för hälsosamma livs
medel skapar global efterfrågan 
på havrefiber som ingrediens i 
hälsoprofilerade livsmedel.

Av Lennart Wikström

D et går bra för den svenska havren, 
och särskilt bra går det för svenska 
l ivsmedelsföretag som exporterar havre
produkter. Ett sådant företag som kanske 

inte så många känner till är Swedish Oat Fiber i Bua 
strax norr om Varberg.

Ända sedan forskarna fick upp ögonen för havre
fibrernas förträfflighet i slutet av 1980talet har innova
törer och företag letat efter olika metoder att anrika 
betaglukanerna och använda dem som ingrediens i 
nyttiga livsmedel.

FRÅN FISKMJÖL TILL HAVREFIBER III I Bua 
u ppfördes på 1960talet en anläggning för att ta bort 
fettet från fiskprotein Det var inte för att ta vara på 
fettet. Tvärtom, på den tiden var fettet i fiskmjöl till 
foder ett problem, eftersom det kunde ge en bismak på 
griskött och kycklingkött. Något decennium efter att 
anläggningen lagts i malpåse undersökte några entrep
renörer om det gick att göra samma sak med havre. På 
samma sätt som med fiskmjöl ansågs nämligen fettet i 
havren kunna ställa till problem vid utfodring till djur, 
eftersom det är rikt på fleromättade fettsyror.

Det visade sig gå utmärkt, dessutom visade det sig att 
det gick att sikta fram ett havrefiberkoncentrat som hade 
flera gånger högre andel betaglukaner än i den ursprung
liga havrekärnan. Idag är det havrefiberkoncentratet som 
är huvudprodukten, och efterfrågan bara växer.

Spjutspetsföretag 
säljer svensk 

havrefiber 
på världsmarknaden



– Allt vi producerar 
har livsmedelskvalitet 
och vi letar efter nya 
användningsområden 
även för det som inte 
ingår i vårt fiber
koncentrat, säger Peo 
Crona, Swedish Oat 
Fibre.
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Betaglukaner
Betaglukaner är vattenlösliga fibrer som finns i havre och korn och 
består av långa kedjor med sockermolekyler. Kedjorna kan vara olika 
långa och påverkas av tillagning och processer. Kornets betaglukaner 
är generellt längre än i havre. I havren sitter betaglukanerna närmast 
skalet, och det gör det möjligt att ta fram havrekli med hög koncentra-
tion av betaglukaner. I kornet sitter betaglukanerna mer jämnt fördelade i 
cellväggarna i hela kärnan.

GODKÄNDA HÄLSOPÅSTÅENDEN III – Sedan EUs 
livsmedelsmyndighet Efsa godkänt tre hälsopåståenden 
om betaglukaner (se sidan 16) har vi fått en enorm 
skjuts på marknaden, berättar företagets VD Peo Crona. 
Vi räknar med att fördubbla vår produktion i år och att 
marknaden fortsätter att växa de kommande åren.

Efsa , den europeiska myndigheten för livsmedels
säkerhet, har sedan EU införde ett gemensamt regelverk 
för hälsopåståenden om livsmedel gått igenom forskning 
och dokumentation kring flera tusen hälsopåståenden. 
Kraven för att godkännas har varit mycket höga och idag 
finns endast cirka 250 godkända påståenden.

– Att kraven är så höga och att så många hälso
påståenden har underkänts har gjort att industrin 
fokuserat på dem som är godkända, något som gynnar 
havrefiber n, säger Peo. Osäkerheten kring havre och 
betaglukaner är borta, och den noggranna granskning 
som gjorts gör att företagen vågar satsa.

VÄLDOKUMENTERAD INGREDIENS III Få ingredi
enser är så väldokumenterade som Swedish Oat Fibers 
betaglukankoncentrat, och det har använts i fler än 20 
kliniska studier. Sammanlagt har företaget genom åren 
satsat närmare 100 miljoner kr på att dokumentera 
effekten av sin produkt, och på att ta fram underlag för 
Efsas beslut.

Att företaget inte är så välkänt i Sverige beror på att 
endast en liten del av kunderna finns i landet.

95 PROCENT PÅ EXPORT III – Våra marknader är 
främst i Sydostasien, USA, Australien och nu i Europa. 
Mer än 95 procent av vår försäljning är utanför Sverige, 
berättar Peo.

Några av de produkter som företagets havrefiber finns 
i är Betaglucare, ett betaglukanrikt kosttill

skott i form av ett pulver eller hjärtfor
made frukostflingor. Utomlands finns 

havre fibern som ingrediens i bröd, 
pasta, frukostflingor, kex, sport
bars med mera. Försäljningen sker 
under varumärket OatWell. För
säljningen utanför Norden görs i 
samarbete med holländska DSM. 

I den mest koncentrerade typen 
av OatWell är betag lukanhalten 28 
procent, vilket är ungefär sju gånger 

högre än i den ursprungliga råvaran.

SÖKER NYA SORTER III – Vår råvara är idag en 
skalad och förbehandlad kärna som vi köper från 
L antmännen, berättar Peo. Eftersom vi hela tiden 
b ehöver öka utbytet i vår anläggning är kvaliteten på 
råvaran av största betydelse.

– Den bästa råvara vi kan hitta nu är sorten Belinda, 
en havresort, som är skalbar, med tillräckligt hög halt 
betaglukan och som passar i vår process. Ännu så länge 
odlas inga specialsorter, men vi skulle gärna se en sort 
med samma processbarhet men med betydligt högre 
betaglukanhalt.

I jakten på att få fram en ny sort har företaget e ngagerat 
sig i forskningsföretaget Crop Tailor, som plockar fram 
linjer med unika egenskaper ur sorten Belinda.

– Jag är övertygad om att odlingen av vår råvara i 
allt högre utsträckning kommer att odlas på kontrakt. 
Det finns behov av att få en större odling av de sorter 
och de kvaliteter som vi och andra efterfrågar. Ju mer 
skräddarsydda sorter vi kan få, desto bättre. Det ökar 
våra möjligheter att utveckla nya produkter och nå nya 
marknader för havre.

INTE BARA FIBRER III Vid sidan av fiberkoncentratet 
blir det sidoprodukter i form av havreolja och ett mjöl 
med hög andel protein av hög kvalitet.

– Betaglukanerna är vår huvudprodukt, men ju 
mer vi producerar, desto viktigare blir det att också 
ta vara på de andra delarna. Allt som produceras i vår 
a nläggning har livsmedelskvalitet och självklart vill 
vi först och främst hitta användning som livsmedels
ingredienser. Ur havreoljan kan vi ta fram en värdefull 
ingrediens som kan ersätta importerad sojalecitin. En 
del av havremjölet säljer vi till foderindustrin, eftersom 
det visat sig vara speciellt lämpligt till unga grisar och 
kycklingar.

Med den höga kvaliteten på havremjölet tror Peo 
också att det kan bli intressant för glutenfria produkter 
eller produkter med låg glutenhalt, exempelvis snacks.

SVENSKT STATUS III – På de marknader där vi finns 
är det mycket positivt att ha en svensk produkt baserad 
på svensk råvara, säger Peo. Den nordiska havren är 
nummer ett och svensk havre har en positiv klang. Det 
ser vi när våra kunder marknadsför sina produkter i 
exempelvis Australien.

– Vår framgång är också den skandinaviska havrens 
framgång, avslutar Peo. 

Fakta 
om SOF

Swedish Oat Fiber 
AB är ett privat-
ägt företag som 
grundades 1989 
och omsätter i år 
cirka 100 MSEK. 

Företaget har 
idag 23 anställda. 

Den växande 
marknade n inne-
bär att företaget 

behöver göra ytter-
ligare investeringar 

i produktions-
kapacitet.

– Sedan EUs livsmedels-
myndighet Efsa godkänt 
tre hälsopåståenden om 
beta glukaner har vi fått 
en enorm skjuts på mark-
naden, säger Peo Crona.
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A nnCharlotte Eliasson är professor i 
livsmedelsteknologi vid Lunds tekniska 
högskola och har forskat på bakning i 
många år.

– Det som gör en bra deg är att den kan hålla kvar 
koldioxiden som jästen bildar, och att den har rätt kon
sistens så att den går att hantera, berättar AnnCharlotte. 
Degen ska vara fast och elastisk och ha en yta som gör 
att den inte fastnar överallt, och att den går att hantera 
under bakningen.

ANPASSA BAKNINGEN III Det spannmålslag som 
passar bäst in på den beskrivningen är vete, vars gluten 
bildar en elastisk deg med stora och hållbara ”bubb
lor”. Med de andra spannmålsslagen krävs en annan 
bakningsprocess, och de blandas ofta med vete för att 
anpassas till bakningsprocessens och många konsumen
ters krav.

– När det gäller havre är bagarna intresserade av att 
få med de andra egenskaper som havren kan bidra med. 
Havrens lite speciella stärkelse tillsammans med havrens 
fett gör att brödet håller sig färskt längre.

FETTET INTRESSANT III Havren innehåller polära 
lipider, som bidrar till goda bakningsegenskaper genom 
att lägga sig i kanterna i porerna som innesluter den bil
dade koldioxiden. De havresorter som finns med högre 
fettinnehåll skulle med tanke på den egenskapen kunna 
vara intressanta att prova vid bakning.

– Havrens fibrer, betaglukanerna, är intressanta av 
näringsmässiga skäl, 
men inte helt okom
plicerade med tanke på 
hur de kan fungera i 
bakningen, säger A nn
Charlotte. De har god 
vattenhållande förmåga 
som ger ett saftigt 
bröd. Men fibrerna 
kan också brytas ned 
under processen med 
förlust av de positiva 
e genskaperna.

VÄLJ RÄTT BRÖDTYP III AnnCharlotte betonar 
att havre en spännande råvara. Ett nytt område är det 
ökande intresset för glutenfria produkter, och där är 
havren intressant. Så länge den är fri från inblandning 
från andra spannmålsslag, främst vete, är havren accepte
rad i glutenfria produkter.

– Om du vill baka med havre gäller det att välja rätt 
typ av bröd, och inte ha för långa jästider. Styckbröd 
är att föredra framför stora bröd, brödkakor och olika 
tunnbrödsvarianter. Grundtipset för hemmabagaren är 
att försvälla havren exempelvis genom att koka en gröt, 
och begränsa mängden havre till omkring 25 procent av 
spannmålen. Det ger ett gott och nyttigt bröd som håller 
sig färskt längre, säger AnnCharlotte. 

Att baka med havre

Lennarts 
grötbullar
Ett styckebröd 
som går åt som 
godis!

Koka gröt på 1 dl havregryn och 2,5 dl vatten, rör ned 1 msk smör/
margarin och blanda i krossad fänkål efter smak (ett par kryddmått).
Blanda jäst, 1,5 msk salt och 2 msk brödsirap med malt i 2,5 dl 
ljummet vatten.
Tillsätt 3 dl fint rågmjöl (fullkorn) och blanda ned gröten.
Blanda ner 4 dl Vetemjöl special med fullkorn, bearbeta ordentligt till en 
smidig och elastisk deg. Låt jäsa.
Smörj en plåt och sätt ugnen på 225°C.
Efter 30 min baka ut på mjölat bakbord, dela i 16 småbröd och placera 
på plåten. Låt jäsa. Efter 30 min, grädda i 18 min, låt svalna.
Njut!
Kan även med fördel bakas med kalljäsning över natten. Då fördelas jäst, 
salt och brödsirap i kall degvätska. Den färdiga degen får jäsa i kylskåp 
över natten (6–8 timmar) och bakas ut morgonen därpå.

Ann-Charlotte Eliasson.

Havre används inte så mycket som råvara till bröd. Men det finns 
många positiva egenskaper hos havren som gör att den bidrar till 
att göra bra bröd, både under bakningen och i det färdiga brödet.

Av Lennart Wikström



12 C – En idétidskrift om cerealier   Nr 3/4 • 2013

Ä r du mätt vill du inte äta mer, och ju längre 
du är mätt, desto längre dröjer det tills du 
vill äta igen. I en tillvaro där många av oss 
äter lite för mycket är just möjligheten att 

styra mättnad och aptit ett sätt att hålla igen på maten.
Därför letar nu både forskare och produktutvecklare i 

företagen efter naturliga ämnen som kan påverka vår aptit, 
och ett intressant område är vår omsättning av fetter.

PÅ JAKT EFTER MÄTTNADSFAKTORN III  – Vi vet 
att havre gör att vi känner oss mätta, men vad det är i 
havren som ger den ökade mättnadskänslan vet vi ännu 
inte, berättar Bente Kirkhus, som är seniorforskare på 
det norska matforskningsinstitutet Nofima, och som 
specialiserat sig på vår omsättning av fetter kopplat till 
hälsa. Är det fibrerna i havren, egenskaper hos s tärkelsen, 
innehållet av fetter eller antioxidanterna i form av 
f enoliska syror?

För att undersöka vilka komponenter det är i havren 
som har potential att förebygga övervikt och det som 
forskarna kallar det metabola syndromet (se faktaruta) 
har Bente och hennes kollegor startat OatMet, ett projekt 
med finansiering från bland andra Lantmännens forsk
ningsstiftelse. Projektet startade i år och ska pågå i tre år.

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

Polära lipider är fetter som har en ”laddad” mole
kyl i ena änden, som gör att den kan binda till både 
vatten och fett. Fenoliska ämnen är bioaktiva ämnen 
uppbyggda med kolringar. Sådana kolringar ingår ofta i 
hormoner och vitaminer.

SÄKER SKILLNAD III På Nofima har man tillgång 
till metoder för att mäta mättnad, och de inledde med 
att göra en pilotstudie, som visade på säkra skillnader i 
mättnad och aptit beroende på om man åt gröt gjord på 
gryn eller mjöl av havre och vete.

– I projektet planerar vi en större studie, där vi också 
kommer att mäta en rad faktorer som är kopplade till 
störd ämnesomsättning, exempelvis blodfetter, insulin 
och blodtryck.

Bentes specialområde är fetterna och hon berättar att 
ju längre tid det tar för vår matsmältning att bryta ner 
fettet i maten, desto längre känner vi oss mätta. Ett sätt att 
påverka fettomsättningen är att blockera lipas, det enzym 
som börjar nedbrytningen av fett genom att dela upp det i 
fria fettsyror och glycerol. Ju längre tid det tar för fettet att 

Därför gör 
havren dig 
mätt

Havre ger en bra mättnadskänsla. Exakt vad det beror på vet inte 
forskarna ännu, men i två projekt undersöks några av de ämnen 
som havren innehåller och som kan vara inblandade.

Av Lennart Wikström

Foto: Mostphoto.com
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brytas ned, desto längre blir mättnadskänslan.
– Exempelvis innehåller havre relativt mycket av ett 

polärt fett, digalaktolipid, som visat sig bromsa ned
brytningen av fett ovanligt effektivt.

POSITIVA ANTIOXIDANTER III Även antioxidanterna 
i form av fenoliska syror i havren kan hämma enzymet 
lipas. Havrens fibrer tillskrivs också mättande egen
skaper, men eftersom de fenoliska syrorna och fibrerna 
hänger ihop i havren är det svårt att skilja effekten av 
de båda komponenterna från varandra. Dessutom tror 
forskarna att effekten av de fenoliska syrorna skulle bli 
större om de kunde frigöras eller göras mer tillgängliga 
genom att processa spannmålen på olika sätt.

Därför undersöker Bentes kollega Stefan Sahlström 
hur olika industriella processer påverkar upptagningen 
av fenoliska syror.

– En stor del av fenolerna sitter i skalet, berättar 
Stefan, och därför går vi miste om dem när vi skalar 
spannmålen. Desto viktigare är det därför att göra dem 
som finns i kärnan mer tillgängliga.

MJÖLKSYRABEHANDLING BÄST III De processer 
som undersökts är värmning, exempelvis kokning av 

gröt, extrudering, som görs vid tillverkning av frukost
cerealier, tillverkning av gryn och fermentering med 
mjölk syrabakterier. För att studera upptaget har de 
behandlade produkterna utfodrats till grisar, som har en 
matsmältning som i mycket liknar människans.

– Alla behandlingar visade sig öka tillgängligheten på 
de fenoliska syrorna jämfört med obehandlad spannmål, 
säger Stefan.

Störst effekt hade dock behandling med mjölk
syrabakterier, som visade sig kunna höja mäng
den fria fenoliska syror med en faktor 100. De 
mjölksyrabakterie r som hade bäst effekt är också kända 
probiotiska bakterier och finns i olika produkter på 
marknaden. En liknande effekt har bakning med surdeg, 
som också ökar mängden tillgängliga fenoler.

I utfodringsförsök på gris visade sig extruderad 
spannmål minska det dagliga foderintaget, vilket tyder 
på en ökad mättnadskänsla.

– Vi borde äta mer korn och havre, konstaterar 
Stefan, och då i synnerhet fullkorn; ju mer av hela 
kärnan desto bättre. Nu är det dags för industrin att öka 
utbudet av produkter.

KOMBINATIONSEFFEKT III Bente återkommer gärna 
till att havren innehåller så många komponenter som 
kan ha effekt på ämnesomsättningen.

– Vi kommer också att analysera olika sorters havre 
för att se hur mycket som finns av de komponenter vi 
undersöker, säger hon. En intressant fråga är om effekten 
beror på kombinationen av de olika komponenterna 
som var för sig kanske finns i för liten koncentration.

– Tänk om vi kunde skräddarsy koncept baserade 
på havre som fungerar mot övervikt och som industrin 
kunde utveckla produkter från. 
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Metabola syndromet
Det metabola syndromet är en samlingsterm för en rad olika 
tillstånd som ökar risken för att insjukna i hjärt- och kärl-
sjukdomar. Några av symtomen som ingår är höjt blodtryck, 
inflammerade blodkärl, höjd halt blodfetter, höjd kolesterol-
halt, främst LDL, och minskad insulinkänslighet (diabetes 
typ 2) i kombination med övervikt (främst bukfetma).

Nofima
Nofima är det norska institutet för fisk- och matforskning 
med huvudkontor i Tromsö och verksamhet på sju andra 
platser i Norge. Inriktningen är forskning och utveckling för 
akvakultur, livsmedel och fiskerinäringen i Norge. Nofima 
har sammanlagt 410 anställda och omsätter cirka en halv 
miljard norska kronor. Största delägare är den norska staten 
via kust- och fiskeridepartementet.

– Vi vill undersöka vad det är 
i havren som gör att vi känner 
oss mer mätta än om vi ätit 
annan spannmål, säger Bente 
Kirkhus, seniorforskare på det 
norska matforskningsinstitutet 
Nofima.

– Om havren 
behandlas med 

mjölksyrabakterier 
ökar tillgängligheten 

hos de bioaktiva 
fenoliska ämnena 

upp till hundra 
gånger, säger Stefan 

Sahlström, forskare 
på Nofima.
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Tarmen är kroppens tredje lunga eller 
tredj e hjärna. Det brukar professor Ingema r 
E rnberg vid Karolinska institutet säga när 
han vill tala om hur viktigt kroppens största 
organ, vår matsmältningskanal, är.

Av Lotta Isacsson

Hur intaget av havrens viktigaste fiber 
betaglukan påverkar mikroorganismerna i 
vår tarm och därmed vår hälsa är kunskap 
av stor vikt. I synnerhet med tanke på att 

tarmfloran faktiskt är kroppens största organ. På goda 
grunder kallar Ingemar den för den tredje lungan, och 
runt 15 procent av våra sjukhusbesök är kopplade till 
besvär med magen och vår matsmältning.

TARMEN DEN TREDJE III När jag träffar professor 
Ingemar Ernberg för att prata om ett nystartat projekt 
kring havre och hälsa citerar han ur en av sina böcker:

”Magtarmen är också vår tredje hjärna. Vi har 
storhjärnan som vi tänker med, lillhjärnan för basala 
funktioner som att hålla balansen och sedan tarmen som 
är kroppens mest nervtäta organ efter hjärnorna.”

Ingemar är forskningsledare vid Institutionen för 
mikro   biologi, tumör och cellbiologi, MTC, vid Karolin
ska institutet, och leder ett team av experter som utifrån 
sitt kunskapsområde arbetar inom ramen för det så kallade 
FIBFLOprojektet. ”Funktionella fibrers effekt på tarmflo
ran och dess värd” är det egentliga namnet på pilotstudien. 
Syftet med studien är att ta fram verktyg för att kunna 
kartlägga tarmens normalflora vid hälsa och sjukdom.

– Vi vill hitta en verktygslåda för att man ska lära 
sig äta rätt mat, och vår dröm är att det i framtiden ska 
finnas vårdinrättningar som kallas ”Tarmhälsan”.

FIBLOprojektet blev beviljat pengar redan i slutet av 
2011, men dröjde det nästan ett år innan studien kunde 
börja.

– Den etiska ansökan godkändes i augustiseptember 
2012 och sedan satte vi ner de sista slalompinnarna.

MANLIGA PILOTER III I studien ingår sammanlagt 
ingick 22 personer. Kraven på försökspersonerna var 
bland annat att de skulle vara friska, inte ta ha tagit 
några mediciner under de tre sista månaderna före 
s tudiens början, och ingen fick äta någon form av 
extremkost. Samtliga försökspersoner var män, vilket 
Ingemar beklagar – och förklarar.

– Kvinnor har som bekant större hormonsvängningar. 
Det gör att det finns en faktor till att ta hänsyn till, och 
som försvårar jämförelser i studier med relativt få deltagare.

Mer omfattande studier, med större plånbok, öppnar 
förstås andra möjligheter att mäta fler parametrar och på 
ett större antal försökspersoner av bägge könen.

Havre – tarmarnas 
     bästa vän?

FIBFLO
Pengarna
Projektet har möjliggjorts via Tvärlivs, en samverkan mella n 
Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och Formas 
och Vinnova. Den statliga finansieringen matchar industrin s 
satsning, i detta fall genom Lantmännen och dess 
f orskningsstiftelser.

Gruppen
Från KI: Ingemar Ernberg, Tore Midtvedt, Roland Möllby, 
Elisabeth Norin samt Peter Benno. Från Lantmännen: 
Mats Larsson, Helena Fredriksson, Lovisa Martin Marais. 
Från Akademiska Sjukhuset i Uppsala: Per Hellström.

Delar av den så kallade Två kilo-gruppen. Från vänster: Lovisa Martin Marais, Lantmännen, Per Hellström, Akademiska Sjukhuset, 
Tore Midtvedt samt Ingemar Ernberg, Karolinska institutet. 
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VALET FÖLL PÅ HAVREFIBER III Studien gick ut på 
att försökspersonerna skulle äta två olika typer av dieter, 
där en skulle innehålla en viss mängd funktionella kost
fibrer. Som tillgänglig produkt som enkelt kunde använ
das i attraktiva rätter valdes betaglukaner från havre.

Betaglukaner är intressanta eftersom de också har en 
rad fysiologiska effekter, som att sänka kolesterolnivån i 
blod och hjälpa till att stabilisera blodsockernivån.

– Försökspersonerna skulle laga maten själva och fick 
med sig huvudingredienserna och ett antal utprövade 
recept. Ägg, grönsaker och så vidare köpte de själva.

Dieten i de båda grupperna skiljdes åt genom att 
antingen få en diet helt utan havre i två veckor, eller en 
med högt innehåll av havre under lika lång tid. Menyn 
innehöll bland annat fiberhavregrynsgröt, havrebröd och 
havreskorpor.

TARMDAGBOK III Under tiden förde de en mycket 
noggrann kostdagbok och fick bland annat beskriva 
hunger, mättnadskänsla, eventuell diarré och tarmens 
”beteende”.

Med några dagars mellanrum kom de till kliniken 
för att i olika omgångar lämna blodprov, urinprov och 
avföringsprov.

Vid något tillfälle fick försökspersonerna äta 
en speciell t sockerrik måltid. De närmast följande 
timmarn a mättes nivåer på socker och insulin. De fick 
också svälja ett smartpill, det vill säga en liten trådlös 
kapsel som under sin resa genom magtarmkanalen 
bland annat mäter surhetsgrad och tryck i tarmen.

VÄNTA PÅ DNA-TYPNING III Än så länge får vi dock 
vänta ett tag på resultaten av hur inget, respektive ett 
högt, intag av betaglukan tycks påverka vår tarmflora 
– och hälsa. I dagsläget saknas bland annat DNA
analyser för att kartlägga tarmfloran. Ingemar räknar 
dock med att kunna redovisa resultaten under våren. 
Förhoppningen är att hitta tydliga skillnader trots att 
antalet f örsökspersoner är litet i förhållande till vad som 
egentligen vore önskvärt.

– Men vi kommer definitivt att få reda på vilka tester 
som kan avvaras om man vill göra en framtida större 
studie med fler försökspersoner och hur en framtida 

Frågor & svar med…
Lovisa Martin Marais, projektledare för livsmedels-
forskning på Lantmännen R & D

Varför föll valet på betaglukaner från havre?
– Havre är en lovande gröda med en nutritionsmässig t 
rik sammansättning vad gäller protein, fett och 
k olhydrater med den unika fibern betaglukan.

Vad hoppas ni att FIBFLO ska leda till?
– Ökad förståelse för hur tarmen påverkas av vad vi 
äter. Dels hur snabba förändringarna kan vara och 
hur kostfibrer påverkar tarmfloran. 

Ingemar Ernberg
Professor sedan: 1995

Karriär i korthet: docent i tumörbiologi, legitimerad läkare, 
studierektor för KI:s forskarutbildning, prefekt vid MTC, ord-
förande för KI:s cancernätverk, författare till boken ”Den hän-
synslösa cellen” samt ”Vad är liv” och delförfattare till ”Magen 
- Bakterier, buller och brak” samt ”Cancer i magtarm-kanalen”

Folkligt i korthet: föreläser, medverkat i tv- och radiopro-
gram, gjort ett projekt om celler tillsammans med Konstfack, 
hjälpt Cirkus Cirkör med deras föreställningar om människo-
kroppen. Kommentar från Ingemar: ”Jag tycker det är mycket 
roligt - och viktigt - att försöka tolka vetenskapen för allmän-
heten. Om man ska nå ut räcker det inte med att presentera 
fakta utan också skapa nyfikenhet och upplevelse”.

studie ska utformas för att kunna dra helt säkra slutsatser. 
En viktig faktor är hur mycket tarmfloran varierar mellan 
individerna och det vet vi ännu inte.

TVÄRVETENSKAPLIG UPPTÄCKTSRESA III Att 
I ngemar Ernberg som känd cancerforskare arbetar med 
havre och hälsa kanske kan verka långsökt, gränserna 
mellan olika discipliner suddas i dag ut alltmer i takt med 
att kunskapen om sambanden mellan livsstil och hälsa ökar.

I Ingemars fall kan dagens projekt ses som ett resultat 
av när den borgerliga regeringen i början av 1990talets 
genom medel från de avskaffade löntagarfonderna öpp
nade för tätare samarbete mellan akademi och industri 
och något på ytan så trivialt som sammanslagning av 
institutioner vid KI.

Där stod han en dag som ledare för ett team med både 
teknisk, molekylär och bakteriologisk kompetens, och – som 
den läkare han också är – utmanad av att begreppet tarm
flora inte ens nämndes i hans gamla läroböcker i medicin.

– Det gav oss idén att starta en ny tvärvetenskaplig 
forskargrupp som likt en expedition ut i det okända 
enbart skulle jobba med tarmfloran. Finansiering har dock 
visat sig vara besvärlig. Tidigare projektansökningar har 
fått nobben och det nu pågående projektet är det första 
steget i den efterlängtade riktningen. 
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Enskilda länders regelverk för hälsopåstå
enden om livsmedel och livsmedelskom
ponenter ersattes 2006 av en gemensam 
EUförordning som reglerar användningen 

av närings och hälsopåståenden för hela den europeiska 
marknaden. De båda typerna av hälsopåståenden skiljer 
sig åt på så sätt att ett näringspåstående handlar om ett 
livsmedels egenskaper beroende på energi, näringsämne 
eller andra ämnen, medan ett hälsopåstående gäller 
sambandet mellan livsmedel eller ingredienser och hälsa. 
En särskild kategori av hälsopåståenden är påståenden 
om minskad sjukdomsrisk och om barns utveckling och 
hälsa, och där regelverket inkluderar särskilda krav för 
att skydda barn och utsatta grupper.

GYNNAR FOLKHÄLSAN III Efter en mycket grundlig 
prövning har EU godkänt drygt tvåhundra hälsopåståen
den, varav tre gäller betaglukaner och havre (se ruta).

– Från myndigheternas sida finns ett folkhälso
intresse för att tillåta hälsopåståenden om livsmedel och 
komponenter i livsmedel, säger Susanne Bryngelsson, vd 
för SNF Swedish Nutrition Foundation. Med lagstift
ningen försöker man uppfylla två syften, dels att skydda 
konsumenterna och underlätta bra val, dels att tillgodos e 
näringslivets behov att använda hälsopåståendena i 
k ommersiella syften.

– Kraven på vetenskaplig dokumentation är å 
ena sidan viktiga, men har också gjort lagstiftningen 
k omplicerad och byråkratisk. Idag finns ett antal god
kända påståenden som mer avspeglar vad som gått att 
styrka vetenskapligt, och mindre vad som vore bra att 
kunna påstå ur ett folkhälsoperspektiv. Beroende på hur 
företagen väljer att använda det som är tillåtet kan regel
verket därför komma i vägen för vad som är viktigt.

EFTERLYSER HELHETSSYN III För betaglukaner 
och havre menar Susanne dock att det man får påstå 
är r elevant, framförallt de påståendens om handlar om 
effekter på kolesterolnivåer i blodet.

– Men jag såg hellre påståenden som var kopplade 
mer till havren och fullkorn som helhet, säger Susanne. 
Som reglerna idag är utformade driver de utvecklingen 
mot att det är enskilda substanser som sätts till livsmedel 
som gör det möjligt att göra påståenden. Det går i 
motsatt riktning jämfört med de officiella r ekommen
dationerna, som sätter alltmer fokus på 
hela livsmedel och hela kosten.

– Med de strikt begränsade 
o rdalydelser som får användas 
begränsas möjligheten att anpassa 
kommunikationen till vad 
k onsumenterna. 

Vad får vi säga om havre 
och hälsa egentligen?

SNF 
Swedish 

Nutrition 
Foundation

SNF Swedish 
N utrition Founda-

tion är en ideell för-
ening med övergri-

pande syfte att vara 
en k unskapsbro 

mellan nutritions-
forskning och 

livsmedelssektorn 
och förmedla saklig 

information om 
mat och hälsa. 
SNF ska också 

stödja nutritions-
forskningen vid 

svenska universitet 
och upprätthålla 

specifik kompetens 
i frågor relaterade 

till närings- och 
hälsopåståenden. 

Dessutom erbjuder 
man rådgivning till 
livsmedelsföretag i 

nutritionsrelaterade 
frågor.

(Källa: SNF)

Godkända hälso -
påståenden om havre
Betaglukaner bidrar till att bibehålla normala 
kolesterolnivåer i blodet.

Betaglukan från havre/korn har visat sig sänka/
minska kolesterolhalten i blodet. En hög koles-
terolhalt är en riskfaktor för utveckling av hjärt-
kärlsjukdomar.

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

(Källa SNF)

EUs regelverk tillåter ett fåtal hälso
påståenden kopplade till havrens inne
håll av betaglukaner. De välkomnas av 
f öretagen, men regelverket är inte helt 
utan invändningar menar Susanne 
B ryngelsson, SNF.

Av Lennart Wikström

– De strikt begränsade 
o rdalydelser som får användas 
i hälsopåståendena begrän-
sar möjligheten att anpassa 
kommunikationen till vad 
konsumenterna förstår och 
kan ta till sig, säger Susanne 
Bryngelsson, SNF.
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Med hjälp av 
nygammal 
f örädlingsteknik 
har forskare i 
Lund skapat ett 
bibliotek med 
30 miljarder 
f örändringar i 
havrens gene r. 
Det gör det 
m öjligt att 
skräddar sy 
havre för nästan 
varje upptänklig 
a nvändning.

Av Lennart Wikström

Skräddar-   
sydd havre
H avre står för hälsa, och fiberhavregryn och 

olika havreprodukter som havreflakes och 
havredryck har tagits fram för att möta 
efterfrågan. Mer har gjorts för att utveckla 

produkter från havren än att utveckla havren själv.
– Den nordiska havren är unik, och vi skulle kunna 

ge den en ännu starkare position på marknaden genom 
ny växtförädling, säger Olof Olsson, som har en 
p rofessur i tillämpad biokemi på Lunds tekniska hög
skola finansierad av Lantmännens Forskningsstiftelse.

BEGRÄNSAD VARIATION III Men den genetiska 
variationen i vår odlade havre är begränsad. Det innebär 
att när växtförädlarna vill ta fram en havre med exempel
vis högre halt fibrer eller fett måste de korsa in gener 
från avlägsna släktingar, något som kräver lång tid för att 
få fram odlingsvärda sorter.

– Ett annat alternativ hade varit att använda GMO
teknik, något vi velat undvika med tanke på de problem 
det medför både med EUlagstiftning och konsument
attityd, förklarar Olof.

För att få fram förändrade egenskaper har Olof och 
hans kollegor i stället använt sig av en nygammal teknik, 
så kallad mutationsförädling. Genom att behandla 
enskilda havrekärnor av sorten Belinda med ett ämne 
som framkallar mutation har de skapat en samling av 
nästan 3 000 linjer som tillsammans har förändringar i 
alla gener.

– Totalt rör det sin om cirka 30 miljarder unika 
mutationer. Med hjälp av olika biokemiska metoder kan 
vi hitta enskilda linjer som har förändrats i varje tänkbar 
önskad egenskap. Vi kan på så sätt få fram en Belinda
havre med nya värdefulla egenskaper på ett snabbare och 
mer direkt sätt än i den traditionella förädlingen.

– Kunskap om havrens hela 
arvsmassa skulle lyfta havre-
utvecklingen och vi skulle 
bli världsledande på havre, 
säger professor Olof Olsson, 
Lunds tekniska högskola.
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PANG PÅ EGENSKAPEN III 
Det vanligaste sättet idag när det 
gäller att hitta nya egenskaper är 
att utgå från förändringar i på 
förhand utvalda gener kopplade 
till kända egenskaper, och sedan 
undersöka om de förändringarna 
ger upphov till de önskade för
ändringarna. Olof och hans grupp 
har gått från andra hållet och först 
identifierat den sökta egenskapen. 
Nu står de i beredskap att se vilka 
förändringar i generna det är som 
har gett upphov till de ändrade 
egenskaperna.

– Eftersom vi har en populär 
odlad sort som utgångspunkt 
kommer det att gå betydligt 
fortare att få fram sorter som är 
odlingsvärda, säger Olof. Vi har exempelvis muterade 
linjer med högre halt av betaglukan som inte går att 
skilja från den ursprungliga sorten Belinda i fält.

Med den stora variation som finns i materialet arbe
tar Olof och hans kollegor nu vidare med att ta fram nya 
sorter som baserar sig på förändringar i sorten Belinda. 
De egenskaper som de koncentrerar sig på är högre halt 
betaglukan, ändrad fetthalt och fettsammansättning, 
högre proteinhalt, innehåll av bioaktiva ämnen, högre 
smältbarhet i foder och resistens mot skadegörarna 
F usarium och Aphanomyces.

FRISKARE GRÖDA III För varje egenskap som Olof 
nämner kan han visa en tydlig och stor spridning 
bland linjerna med både högre och lägre halter än i 
den ursprungliga sorten. Ett område som fått extra stor 
uppmärksamhet på senare år är resistens mot Fusarium, 
som havre är extra känslig för angrepp av.

Fusarium är en svamp eller en grupp av svampar som 
angriper havren när den växer på fältet. Svampen växer 
både utanpå och in i kärnan och bildar svampgifter, 
mykotoxiner, och som förkortas DON.

– Efter att ha gått igenom 2 000 linjer hittade vi ett 
hundratal som visade motståndskraft mot Fusarium. 
De har nu testats i fältförsök och i några av linjerna 
var halten DON bara en tredjedel eller en femtedel av 
halten i de vanliga odlade sorterna Belinda och Kerstin. 
I kombination med odlingsåtgärder som anpassad såtid 
och odling efter rätt gröda skulle nya sorter kunna med
föra betydligt lägre halter av DON och därmed ökad 
säkerhet för både odlare och konsumenter.

HÖGPROTEINHAVRE III Normalt innehåller havre 
11,5–12 procent protein av god kvalitet med hög andel 
för oss människor nödvändiga aminosyror. I det material 
som Olof arbetar med finns allt mellan åtta och 23 
procent.

– Vi arbetar med ett tiotal linjer med högre protein
halt och där vi också strävar efter en proteinkvalitet som 
visat sig stimulera bildning av insulin. En sådan havre 
skulle kunna fungera som en ”aperitif ” för personer 

med försämrad insulininsöndring, 
berättar Olof.

Glutenintoleranta kan äta 
havre utan att deras tarm
slemhinna störs på samma sätt 
som av gluten. Det gör havren 
intressant som råvara för bröd, 
müsli och andra typiska spann
målsprodukter som även gluten
intoleranta kan äta. En havretyp 
med ett protein som ger bättre 
bröd är därför också ett intressant 
u tvecklingsspår.

HAVRE SOM MEDICIN III 
Havre innehåller avenantramider, 
en grupp antioxidanter som är 
unika för havre. De har visat sig 
motverka inflammation i blodkärl 

och begränsar tumörtillväxt. De är också kärlvidgande 
och minskar hudens immunoreaktioner.

– I vår samling finns en variation från 50 mikro
gram till 230 mikrogram per kg, berättar Olof. När 
havren gror vid exempelvis mältning kan halten öka 
upp till åtta gånger. Det innebär att vi i hela kärnor 
kan komma upp i halter som sannolikt har medicinska 
effekter, eftersom vi lätt kan ta upp avenantramider när 
de förekommer i havre.

OMEGA 3-HAVRE III Havre innehåller också mer fett 
än de andra sädesslagen, och förutom att höja halten är 
det intressant att påverka sammansättningen.

– Vi har hittat en stor variation både i fetthalt och 
i sammansättning, säger Olof. Det är fullt möjligt att 
ta fram en omega 3havre med extra hög halt av den 
fl eromättade fettsyran linolensyra i kombination med 
högre halt antioxidanter.

Det är tydligt att vi bara befinner oss i början av 
att vaska fram guldkornen i det oerhört variationsrika 
m aterial som Olof och hans kollegor tagit fram.

VILL VETA HAVRENS HELA GENUPPSÄTTNING III 
– Det är bara att beställa en egenskap så kan vi skräd
darsy havren, säger Olof. Den stora utmaningen nu är 
att undersöka de genetiska förändringarna bakom de 
ändrade egenskaperna, och då behöver vi börja med att 
kartlägga havrens hela genuppsättning, något som inte 
har gjorts tidigare.

Det är ett mycket stort och komplicerat projekt, men 
arbetet med kartläggningen har redan smugit igång, men 
för att fullfölja projektet behövs en rejäl satsning.

– Med kunskap om det kompletta havregenomet 
förbättras precisionen i växtförädlingen, och vi skulle 
kunna koppla de förändrade egenskaperna till gene
tiska markörer, något som behövs i den praktiska 
v äxtförädlingen.

– Kunskap om havrens hela arvsmassa skulle lyfta 
havreutvecklingen och vi skulle bli världsledande på 
området. Det skulle gynna både den svenska odlingen 
och livsmedelsindustrin, avslutar Olof. 

– Med mutationsteknik har vi fått fram 
närmare 3 000 linjer av havresorten 
Belinda med mer än 30 miljarder unika 
mutationer, Olof Olsson.
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V i har en bra position med den svenska 
havren och med hjälp av forskning och 
växtförädling tror vi på en fortsatt positiv 
utveckling, säger Desirée Börjesdotter, 

odlingsutvecklingschef på Lantmännen Lantbruk.
Sveriges och Nordens unika position när det gäller 

havre innebär både möjligheter men också ett ansvar för 
att utveckla kvalitet och nya sorter.

KOPPLAR SAMMAN KEDJAN III – Vi arbetar med 
hela kedjan där vi kopplar ihop forskning, växtförädling 
och växtodling med slutanvändarna och kan arbeta med 
frågorna kring havre på längre sikt, berättar Desirée. Vi 
strävar efter att ha slutkundens önskemål och kvalitets
krav i fokus i våra strategier. Det handlar inte bara om 
att odla kilo per hektar.

Även om önskemålen kring nya egenskaper är många 
är kvarnarna försiktiga vid förändringar. Man vet vad 
man har och vad som fungerar i den egna anläggningen.

– Men det innebär inte att kvarnarna är motståndare 
till nyheter. Det har blivit något av en slentrian att utgå 
från att de inte vill ha förändring, men jag kan inte 
annat än beundra grynkvarnarna för deras entusiasm och 
förmåga till anpassning. Samtidigt måste man ha respekt 
för att tid är pengar och det är produktion som gäller.

MINSKAD VARIATION III Ett av de viktigaste kraven 
från industrins sida är minskad variation i kvalitet 
mellan åren. De senaste två åren visar på två extremer 
med ett närmast idealiskt havreår förra året med höga 
skördar och bra kvalitet, medan den torra sommaren i år 
orsakade i det närmaste missväxt i vissa delar av landet.

– Därför är det ett viktigt mål med vår växtförädling 
och att styra odlingsåtgärderna för att kunna få fram en mer 
odlingssäker råvara med jämnare kvalitet, säger Desirée.

Fortsatt framgång för havren kräver att det är lönsamt 
för alla i kedjan, och det gör att avkastningen, som är 
mycket viktig för odlarna, alltid är i centrum. Men 
råvaran måste också fungera i kvarnarnas olika processer 
och ge produkter som har de egenskaper som konsu
menterna är villiga att betala för.

FRISKARE GRÖDA OCH MER FIBRER III – De 
egenskaper som är viktigast just nu för havre till 

livsmedel är att få fram sorter som är mer motstånds
kraftiga mot svampangrepp och ger friskare kärnor, säger 
Desiré e. Möjligheten att göra hälsopåståenden kring 
havre gör också att kunderna efterfrågar en hög och 
stabil halt av de nyttiga betaglukanerna.

En förklaring till att havre minskat i odling är att 
korn och framförallt vete varit jämförelsevis mer lönsamt 
för lantbrukarna att odla. På kort sikt är enligt Desirée 
detta ytterst påtagligt.

– Vi har haft ett mycket gynnsamt år för att så 
höstsådda grödor. Skörden var tidig och hösten 
har varit varm och regnfattig. Det gör att lant
brukarna har mindre ”ledig” areal att så i vår, 
och där konkurrerar havren med andra grödor, 
främst korn till bryggerier.

NYA SORTER OCH BÄTTRE BETALT III 
– Det innebär två saker, dels måste kvarnarna vara 
beredda att betala lite mer för havren för att kunna 
försäkra sig om att få tillräckligt med råvara, dels 
måste vi kunna presentera nya sorter som 
bättre kan konkurrera med kornet.

Till våren lanserar Lantmännen en 
ny grynhavre till kvarnarna, Galant, 
som enligt Desirée med sin höga 
avkastning innebär en 
för bätt ring för lantbrukaren, och 
som även gillas av kunderna. 
En sort som kommer om ett 
eller två år har fått namnet 
Nike, och ligger högt i 
avkastning, samtidigt som den 
utvärderas för sitt innehåll av 
b etaglukan.

– Jag tror absolut 
på framtiden för 
havre, och den 
potential vi ser 
framåt för betaglu
kaner är nästan helt 
galen. Det är en 
möjlighet vi inte 
får missa, avslutar 
Desirée. 

Kvalitetshavre 
som kan konkurrera
Havre som gröda har haft svårt att konkurrera med vete och 
korn. Men nya sorter och en ökande efterfrågan på havre till 
hälsosamma livsmedel gör att Lantmännen satsar på havre.

Av Lennart Wikström

– Det viktigaste just nu är 
att få fram sorter som är 

mer motståndskraftiga mot 
s vampangrepp och ger 

friskare kärnor, säger Desirée 
Börjesdotter, Lantmännen.
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Det är på åkrarna i västra Sverige som en stor 
del av den svenska havren odlas. En för
klaring är de mer regniga somrarna, något 
som havren uppskattar. 

HAVREN UTMANAR III Idag har odlingen av havre till 
foder minskat något, medan användningen till livsmedel 
ökar snabbt. Fortfarande håller det gula guldet ställning
arna och på Västgötaslätten kan havren utmana höstvete 
när det gäller avkastning.

På gårdarna Bränneberg och Badene mitt på Vara

slätten i Västergötland sköts gårdarna gemensamt i ett 
driftsbolag. Patrik Velander är lantmästare utbildad på 
Alnarp i Skåne och ansvarar för driften.

– Tillsammans odlar vi 600 hektar, och en stor del 
av skörden går till foder till gårdarnas grisar, berättar 
Patrik när vi träffas en regnvåt men solig dag sent i 
oktober.

KRÄVANDE JORDAR III Växtodlingen på slätten är 
inte bara en fråga om att komma ihåg att så. Det är inte 
många år som är så gynnsamma som i år, och de tunga 

 Havre kan 
bli åkrarnas  
  gula guld

Intresset för havre är stort och en allt större andel 
av havren går idag till livsmedel. För lantbrukarna 
kan odling av havre bli en gyllene möjlighet, och 
de tar gärna fram en gröda av rätt kvalitet. 

Av Lennart Wikström
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lerjordarna kräver både planering och omsorg för att 
skörden ska bli god.

– Lerjordarna är känsliga för när de brukas, berättar 
Patriks far Lars, som är uppvuxen på Bränneberg och 
under åren som bonde har lärt sig bemästra svårig heterna. 
Om du börjar bearbeta dem för tidigt på våren kan de 
klabba ihop och packas, och går du på dem för sent kan 
jorden vara för torr i ytan, och då gror inte utsädet.

För att få så goda förutsättningar för havren börjar 
förberedelserna redan på hösten.

– Även nu är det noga med att komma rätt i tid. 
Plöjer du för sent blir det kladdigt och ojämnt, du får 
problem med att jorden packas, men om du lyckas med 
förberedelserna på hösten har du igen det på våren och 
sådden går mycket smidigare.

PRECISIONSGÖDSLING III Det är också viktigt att 
se till att havren får näring när den behöver den. Även om 
jordarna får stallgödsel från grisarna, som funnits på gården 
i tio år, behövs handelsgödsel för att det ska finnas näring 
när havren behöver den under våren och sommaren.

– Grödan behöver växtnäring tidigt för att komma 
igång, och vi gödslar samtidigt med sådden med 
f ullgödsel som innehåller både kväve, fosfor och kalium, 
berättar Patrik. Senare under våren behöver havren ofta 
mer kväve.

TORKAS DIREKT III – Allt för att hamna rätt. Får 
grödan för lite näring blir skörden mindre och vi tjänar 
inte tillräckligt, och gödslar vi för mycket kan vi få vi 
problem med liggsäd och risken för att marken läcker 
kväve ökar. Det gäller att hamna precis rätt, det är bäst 
för både miljön och plånboken, säger Patrik.

Om allt lyckas kan skörden av havre komma upp 
i över sju ton per hektar, och det är i nivå med vad 
h östvete ger, som normalt haft betydligt längre tid på 
sig, eftersom den sås på hösten och kan komma igång 
direkt när det blir varmt på våren.

Den skördade havren tas direkt om hand och torkas i 
gårdens nya torkanläggning, något som är mycket viktigt 
för att få en frisk och sund vara. En del av gårdens havre 

går till utsäde, och då är kraven på både friskhet och 
renhet stora.

– Vi kan ta fram precis vad kvarnar och andra kunder 
vill ha, säger Patrik, bara vi får betalt.

KRAV PÅ KVALITETSHAVRE III Ingemar Gruvaeus 
är ansvarig för växtodlingen på Lantmännens gård 
B jertorp, som har marker som gränsar till Badene. På 
Bjertorp odlas en stor del som utsäde, och här upp
förökas också sorter som ännu inte har börjat säljas.

Ingemar håller med Patrik.
– Det är mycket roligt att intresset för havre är så 

stort när vi nu har så goda förutsättningar här i Norden, 
och i synnerhet i Västsverige, säger Ingemar. Men för att 
odlarna ska anstränga sig för att få fram en ännu bättre 
råvara är det viktigt att kvarnarna och andra kunder 
inte bara håller tillgodo med vad man får. De behöver 
bli bättre på att tala om vad man vill ha och även vara 
beredda att betala för det. Kvalitetshavren skulle behöva 
en mer stabil prisbild, ungefär som korn till ölbryggning 
har idag.

FRISK GRÖDA MED FRAMTID III Annars menar 
Ingemar att odlingen av en bra foderhavre och havre till 
livsmedel egentligen inte skiljer sig så mycket åt. Den 
största skillnaden är val av sort.

– Just nu är det en frisk gröda vi fokuserar på. 
P roblemet med mögelsvampar gör att vi måste vara 
extra noggranna. Det handlar om att välja sorter som 
är stråstyva och står upp, och att anpassa gödslingen. 
Om det är en regning period i samband med blomning 
använder vi även medel mot svamp, något som ger en 
friskare gröda.

Liksom Patrik och Lars tror Ingemar på havre som 
gröda.

– Om vi tittar på genomsnittsskördarna under de 
senaste fem åren ligger havren inte många kilo under 
vete, och om vi ser till hur mycket kväve vi tillför får vi 
mer för den mängd kväve vi tillför än vi får av höstvete. 
Så havren har definitivt en framtid, men då behöver nog 
odlarna få en bättre premie än idag. 

– Vi kan ta fram precis vad kvarnar och andra kunder vill ha, säger 
Patrik, bara vi får betalt, säger Patrik och Lars Velander, Bränneberg och 
Badene gård

Med en helt ny torknings anläggning och spannmålslager har 
Patrik Velander på Bränneberg goda förutsättningar att leverera 
kvalitetshavre.
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K valitetsprodukter kväver kvalitetskontroll, 
och säkra och snabba analyser är en nöd
vändig del i kontrollen. 

OJÄMNT FÖRDELAT III – Idag kan vi snabbt 
bestämma mycket låga halter av ämnen som förekom
mer i bara delar av partier eller i enstaka kärnor, berättar 
Rikard Westbom, som bland annat arbetat med analyser 
av kärnor och mögelgifter vid Lantmännens laborato
rium i Svalöv. Både krav på metoder och tolkning av 
resultaten skiljer sig mycket från de mer traditionella 
analyserna av exempelvis vattenhalt och råprotein, som 
förekommer i betydligt högre halter och ofta med betyd
ligt mindre variation inom ett parti.

En analys av exempelvis råprotein ger ett mätvärde 
associerat med en mer etablerad och accepterad varia
tion. Mängden protein som analyseras är ungefär en 
tiondel av hela provet vilket också gör det enklare att 
tolka analysvärdena.

NOGGRANN PROVTAGNING III – När vi analyserar 
exempelvis mögelgiftet DON i havre mäter vi enstaka 

miljondelar, och det kan 
förekomma förhöjda 
halter i enskilda kärnor 
eller i bara en del av ett 
lass spannmål. För att 
kunna beskriva innehål
let så väl som möjligt 
är det också viktigt att 
förstå vilka variatio
ner man kan förvänta 
sig i hela kedjan från 
provtagning till färdig 
analys. Själva analysen 
görs sedan på ett delprov 
av det ursprungliga 

provet, och det gör att neddelningen – provtagningen 
ur provet – också måste följa vissa rutiner. En tillräckligt 
stor delmängd av slutgiltigt prov måste också användas 
för ett så användbart analysutfall som möjligt.

–För att analysera DON används snabbtester som 
påminner om ett graviditetstest, och som kan ge ett svar 
inom den tid det tar att utföra övriga kvalitetsanalyser. 
Varje lass havre som kommer in provtas. Då variationen 
naturligt blir högre när man bestämmer miljondelar 
finns vissa rutiner för tolkningen av resultaten.

– Det är en känslig balansgång, för slutkunderna är 
det viktigt att vi inte släpper igenom partier med för 
höga halter, och för odlarna, som inte sällan är våra 
ägare, är det viktigt att vi inte sorterar bort partier som 
klarar kvalitetskraven, säger Rikard.

EN BILD SÄGER MER … III En ny metod som 
provas och som enligt Rikard har framtiden för sig är 
u trustning som analyserar digitala bilder av varje enskild 
kärna i ett prov.

– Med digitalbildsanalys kan vi se sådant som vi idag 
analyserar med andra metoder, som exempelvis gröna, 
missfärgade eller spruckna kärnor, avvikelser som säger 
mycket om hur väl råvaran kommer att fungera i våra 
industriella processer. Men eftersom varje bildruta i den 
digitala bilden innehåller mycket mer information än 
det vi kan se med blotta ögat hoppas vi att bildanalys
tekniken kan hjälpa oss att även se exempelvis svamp
infektioner som idag är svåra att upptäcka.

Att gå över till digitalbildsanalys innebär en föränd
rad grundsyn förklarar Rikard.

– Med de traditionella metoderna mäter vi som 
regel egenskaper i förhållande till vikt och volym. Med 
bildanalys får vi fram helt andra data som är kopplade 
till ytan. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att 
om vi ska införa nya metoder så måste de tillföra något. 
Vi analyserar inte bara för analyserandets skull, avslutar 
Rikard. 

Analyser för 
bättre kvalitet

Analyser är inte till för analyserandets skull, utan ska tillföra något nytt. 
Som exempelvis hjälpa till med att sortera fram en ren och säker råvara 
med låga halter av oönskade ämnen. Eller att med hjälp av bildanalys se 
sådant som undgår det mänskliga ögat.

Av Lennart Wikström

Cgrain är en utrustning för 
digital bildanalys av spann
målskärnor som utvecklats 
med finansiering från Lant
männens forskningsstiftelse.



  23C – En idétidskrift om cerealier   Nr 3/4 • 2013

Stressade svampar 

 skapar konrollbehov

M ögelvampar som under ogynnsamma 
förhållanden växer på havre kan ge 
problem med oönskade ämnen i den 
skördade spannmålen. Problemet har 

funnits i några år och gör att all havre som tas emot i 
spannmålshandeln kontrolleras.

KÄNT PROBLEM I VETE III – DON tillhör en grupp 
av så kallade Fusariumtoxiner, och är ett sedan länge 
känt problem i vete, berättar CG Pettersson, som 
arbetar med spannmålsforskning på Lantmännens 
f orskningsavdelning.

– När det gäller havre har vi inte behövt oroa oss för 
DON förrän det för några år sedan till vår förvåning 
dök upp partier i Västsverige. Sedan dess har det här 
spritt sig österut.

DON bildas av mögelsvampar av släktet Fusarium 
när de utsätts för stress i någon form. I vete och andra 
spannmål syns angreppen av svampen, och det går med 
viss säkerhet att förutsäga om det kan finnas risk för 
f örekomst av DON i spannmålskärnan. Men i havre är 
det svårt att se angreppen och därmed också svårt att 
skilja på bra och dåliga partier genom att bara 
besiktiga partiet.

NATIONELLA RIKTLINJER III För att komma 
tillrätta med problemet har företagen i spannmåls
branschen tillsammans med myndigheterna tagit fram 
nationella riktlinjer för hur problemet ska hanteras. 
EU har också satt gränsvärden för högsta tillåtna 
halter i spannmål som ska användas till livsmedel och 
r ekommendationer för användning till foder. Detta för 
att säkerställa en prima råvara.

Halten DON skiftar mellan olika år, och det är svårt 
att helt förhindra att ämnet bildas. Men det finns några 
åtgärder som odlarna kan vidta, och det är till exempel 
att odla varierade grödor, att undvika stora mängder 

växtrester på markytan och att välja sorter som visat sig 
mindre mottagliga.

PROVTAGNING III Hanteringen efter skörd är också 
viktig, och det gäller att snabbt torka kärnorna för att 
hindra svampen från att växa till. För att inte spannmål 
med för höga halter ska komma in i livsmedelskedjan 
provtas de enskilda lassen med havre som lantbrukarna 
levererar.

– Fortfarande vet vi för lite om vilka enskilda faktorer 
det är som orsakar höga halter med DON, och därför 
är strategin provtagning, provtagning och provtagning, 
berättar CG. Det positiva i det sammanhanget är att 
även om systemet med provtagningen är krävande så 
fungerar det, och kunderna får en säker råvara.

SÖKER BAKOMLIGGANDE FAKTORER III Men det 
bästa vore att med kunskap om förebyggande åtgärder 
och riskfaktorer kunna minska behovet av provtagning, 
och på sikt kanske helt får bort problemet. För att få 
en bättre förståelse för de bakomliggande faktorerna 
är Lantmännens forskningsstiftelse med och driver 
ett svensktnorskt projekt om hur Fusariumsvampen 
a ngriper och växer till på havre.

– I projektet försöker vi göra en datamodell för sam
spelet mellan svampen och grödan och bildning av DON, 
säger CG. Vi har hittills hållit på i två år, men fortfarande 
saknar vi en mängd grunddata om flera faktorer. Intuitivt 
tror vi oss kunna förstå att det har med stress hos plantan 
att göra, men vi behöver en djupare förståelse av samspelet 
för att kunna peka ut den eller de bygg stenarna som är 
avgörande för att svampen ska bilda DON.

Tills vi har svaren på de frågorna får spannmåls
handeln fortsätta göra det vi gör idag, att analysera 
råvaran och hålla undan spannmål som innehåller höga 
halter, allt för att konsumenterna ska kunna lita på 
svensk havre.  

Havre är en frisk gröda och kan odlas utan större växtskyddsinsatser. För 
många odlare är den också en välkommen omväxling till andra grödor.
Men på senare år har det kommit lite smolk i grötskålen i form av 
något som förkortas DON, deoxynivalenol, ett ämne som svampar som 
växer på havren bildar när de stressas.

Av Lennart Wikström
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Hälsotrenden 
möjlighet och u tmaning för havre

Från en kraftig tillbakagång verkar havreodlingen i Storbritannien 
återhämta sig om än från en låg nivå. Liksom i övriga Europa är det 
hälsotrenden som driver efterfrågan och 
utvecklingen av nya produkter. Det ställer 
både växtförädlare, odlare och industrin 
i nför nya utmaningar.

Av Robert Harwood och Matthew Jones, CPL Business Consultants

Colin Brown, tidigare ordförande i de brittiska havre och 
kornkvarnarnas förening berättade att havren har, från 
att ha varit en viktig gröda för brittiska lantbrukare, blivit 
alltmer marginell och trängts undan till sämre jordar 
och odlats med allt lägre insatser. Det har gått ut över 
kvaliteten och för att få tillgång till råvara av tillräckligt 
god kvalitet började grynhavre odlas på kontrakt med 
varierande kvalitetskrav beroende på kvarn och marknad. 
Makten försköts från lantbrukaren till kvarnen.

På senare tid har industrin upplevt en renässans och 
en rad olika åtgärder och projekt har drivits för att öka 
samverkan mellan kvarnarna och anpassa produktionen 
till konsumenternas behov. Olika innovationer har lanse
rats på marknaden och breddat användningen, exempel
vis som drycker och snabbgröt.

– Produkterna har blivit mindre säsongsberoende 

och riktar sig till fler konsumenter än någonsin tidigare, 
sade Colin. Det finns nya möjligheter med olika smaker, 
innovativa användningsområden och nya marknader. 
Alternativ till traditionella mejeriprodukter som havre
drycker och havreyoghurt ökar i popularitet, inte minst i 
Mellanöstern under Ramadan.

Aktörer längs hela kedjan från växtförädling, odlare 
och till kvarnar behöver samarbeta och göra gemen
samma ansträngningar för att möta marknaden, menade 
Colin. Ett sådant projekt är QUOATS, som har som 
syfte att genom samarbete längs hela värdekedjan öka 
havrens potential för olika användningsområden.

– Det behövs både traditionella produkter, nisch
produkter och produkter som tagits fram separat för 
unika behov, och livsmedelsföretagen behöver hitta nya 
innovativa sätt att använda havre, avslutade Colin

Trenden g ynnar skandinavisk havre

Havre var huvudämnet på en konferens som det brittiska livsmedelsinstitutet Camden 
BRI anordnade i månadsskiftet oktober-november. Programmet erbjöd en intressant 
överblick över värdekedjan för havre från ett brittiskt perspektiv.

En renässans för havre

– Användningen av havre som livsmedel ökar med tre till 
fyra procent per år, berättade Helen Plant från det brittiska 
jordbrukets och trädgårdsnäringens utvecklingsorganisation 
AHDB. Den inhemska p roduktionen av havre räcker inte för 
att täcka i ndustrins behov, och importen är större än exporten.

Det är främst havre från Sverige och Finland som 

k onkurrerar med den inhemska odlingen, som dock vänt en 
nedåtgående trend de senaste åren.

– Jag är optimistisk när det gäller havre som gröda, sade 
Helen. Inte minst kommer havren bli ett i ntressant alternativ 
när lantbrukarna i den nya gemensamma jordbrukspolitiken 
är tvungna att odla minst tre olika grödor i växtföljden.
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Växtförädling 
för bättre 
konkurrenskraft
En växande andel av den havre som odlas i Storbritannien 
är havre som sås på hösten. Tillsammans med universitetet 
i Aberystwyth i Wales står växtförädlingsföretaget Senova 
bakom alla de sorter av hösthavre som odlas i landet, och 
är också involverade i projektet QUOATS, som Colin 
Brown nämnde i sin inledning.

– Havreförädlingen står inför tre utmaningar, 
sade Chris Green från Senova, och de är biotekniken, 
k onkurrenskraften och efterfrågan.

Växtförädlare som arbetar med havre har tillgång till de 
senaste teknikerna, men förädlingen är inte av tillräcklig 
omfattning för att kunna mäta sig med framstegen som 
görs inom andra grödor. Brist på rena linjer gör också att 
det klassiska förädlingsarbetet tar längre tid i havre.

– Odlingen av havre konkurrerar med vete, och hittills 
har havren förlorar den kampen, sade Chris. Den snabba 
strukturrationaliseringen och specialiseringen förvärrar 
situationen, eftersom havre sällan är förstahandsvalet.

Den begränsade odlingen och marknaden för havre 
i landet gör också att satsningar på havreförädling är 
begränsade och svåra att motivera jämfört med exempelvis 
vete och raps.

– Havre har stor potential som foder till mjölk och 
köttdjur, men även här har havren fått tuff konkurrens. 
För att återvinna förlorad mark kan växtförädlingen bidra 
med mer anpassad kvalitet och bättre odlingsegenskaper.

Vidare kan havrens innehåll av fett och betaglukaner 
förbättras, liksom andelen kärna i förhållande till skal. 
På odlingssidan är det förbättrad motståndskraft mot 
skadegörare och avkastningen som behöver förbättras 
ytterligare.

– Ett annat allvarligt problem, menade Chris, är att 
havrens unika egenskaper inte betalas tillräckligt, varken 
för odlare eller förädlare. Fokus måste därför ligga på att 
förbättra havrens konkurrenskraft som gröda och att göra 
snabbare framsteg i förädlingen.

Kommunikation med 
både hjärta 
och hjärna
– Havrens hälsofrämjande egen
skaper tillskrivs i hög grad dess 
innehåll av betaglukaner, sade 
Rob Winwood, DSM. Genom 
att koncentrera betaglukanerna 
kan de tillsättas som en ingrediens 
i functional food, drycker och kosttillskott. OatWell från 
Swedish Oat Fibre och som marknadsförs av DSM är en sådan 
produkt med vetenskapligt dokumenterade egenskaper.

Målgruppen för produkter med tillsatt betaglukan är hälso
medvetna konsumenter och personer med förhöjda kolesterol
nivåer. Det är fyra områden som är viktiga, hjärtkärlsjukdom, 
diabetes, magetarmhälsa och viktskontroll.

– Vi söker hela tiden nytt stöd för havrefiberns goda egen
skaper, och vi har idag fler än 50 humanstudier och tre stora 
metaanalyser bakom oss, sade Rob. Det är bland annat den 
dokumentationen som bidragit till de godkända hälsopåståendena 
för havrefibern.

Kommunikationen sker via en rad olika media, bland annat i 
form av redaktionellt material i syfte att utbilda konsumenter och 
visa på goda exempel.

– Vi har strävat efter att hjälpa konsumenternas köpbeslut med 
både känslomässiga och rationella budskap på förpackningarna, 
inklusive hälsopåståenden, sade Rob.

Hög andel havre 
kräver produktutveckling
De godkända hälsopåståendena för havre har visat sig styra utvecklingen av 
nya användningsområden och produkter med havre och betaglukaner från 
havre. Men de koncentrationer som krävs för att kunna göra påståenden 

kan orsaka problem med de färdiga produkterna.
– Exempel på nya produkter är havreolja för 

hudvårdsprodukter och havreprotein, berät
tade Markku Mikola från Fazer. Efterfrågan på 
havreprotein ökar i synnerhet sedan personer med 
glutenintolerans upptäckt att havre fungerar som 
råvara. Ett annat nytt område är användningen av 
havre i smoothies och yoghurtiknande produkter.

För att komma upp i tillräckligt högt innehåll 
av betaglukaner i bröd för att kunna göra hälso
påståenden krävs omkring 15 procent havre.

– En så hög andel förändrar smak och textur på 
brödet och kräver också att konsumenterna accep
terar att brödet blir dyrare, menade Markku.

 Foto: Staffan Erlandsson
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 Sedan Livsmedelsverkets 
smått uppmärksammade 
presskonferen s 2005 har akryl
amid i våra livsmedel fått mycket 
u ppmärksamhet. Sam tidigt har 
livsmedelsproducenterna mycket 
i det tysta ansträngt sig för att 
förändra sina processer för att 
minska risken för b ildning av 
akrylamid.

Ämnet bildas när livsmedel 
som innehåller sockerarterna 
glukos eller fruktos och amino
syran asparagin upphettas 
under stekning, bakning och 
fritering. Båda komponenterna 

före kommer naturligt i våra 
livsmedel, och arbeten med 
att hitta sätt att hålla halterna 
låga pågår på många industrier, 
myndig heter och forskningsin
stitut världen över.

En fråga som diskutera s 
är om det går att sänka 
p otentialen för att akrylamid 
ej bildas i livsmedel redan vid 
odlingen av råvaran ute på 
fältet. I Stor britannien har 
man noterat att spannmål med 
tecken på svavelbrist har en 
ökad förmåga att bilda akryl
amid. Detta har nu undersökts 

under svenska förhållanden 
och förmågan att bilda akryl
amid var starkt kopplad till 
halten av fri asparagin. Halten 
fri asparagin i sin tur påverkas 
bland annat av gödslingen och 
extra tillförsel av 20 kg svavel 
per hektar sänkte halten bildad 
akrylamid i 5 av 6 led. Halten 
varierade också mer mellan 
odlingsplatser än mellan 
sorter.

Detta innebär att lant
brukaren redan på fältet skulle 
kunna påverka risken för 
akrylamidbildning genom att 

säkerställa en god tillgång av 
svavel i marken.

För att kunna sortera undan 
spannmålspartier med större 
risk för akrylamidbildning 
behövs billigare och snabba 
metoder. Där ställer forskarna 
visst hopp till att analysera 
mängden fria aminosyror, och 
pekar på det som ett möjligt 
fortsatt utvecklingsområde.

Rapport: Eriksson, S. Jonsson, 

A. A kryl amid i spannmålsbaserade 

livsmedel. Slutrapport VL-stiftelsen 

2013.

 Marknaden efterfrågar fler 
och bättre livsmedel som 
tillgodoser en ökad tillgång till 
mat som har hälsomässiga för
delar, som har mindre negativ 
påverkan på miljön och som 
samtidigt tillför ekonomiska 
vinster till alla leverantörer i 
livsmedelskedjan.

För att underlätta detta har 
det här projektet som mål att 
lägga grunden för nya svensk
odlade proteingrödor för 
framtidens mat. Odlingsvärde, 
näringsinnehåll och marknads
potential utvärderas i syfte att 
skapa framgångsrika nya pro
dukter. U tvecklingen kommer 

också att ske i dialog med före
trädare för konsumenter och 
grupper med särskilda krav på 
säker mat.

Projekt: Nya proteingrödor för 

f ramtidens mat. Samfinansieras av 

Lantmännens forskningsstiftelse och 

Tvärlivs.

 Ett bröd upplevs mycket med 
de sensoriska egenskaper som 
skapas av kombinationen av en 
frasig skorpa och ett mjukt och 
saftigt inkråm. För frysta bröd 
håller sig den här kontrasten i 
fyra timmar efter att det tinats.

I det här projektet ska de 
sensoriska egenskaperna hos 
förbakat fryst bröd förbättras 
så att det efter att det tinats 
bättre kan svara mot konsu
menternas önskemål.

Projekt: Crispy Thaw & Serve Bread. 

Finansieras av L antmännens Forsk-

ningsstiftelse.

Nya projekt
Nya proteingrödor för framtidens mat

Frasigt 
fryst och 
serverings
klart bröd

Nytt från Lantmännens 
forskningsstiftelse

Rapporterade projekt
Gödsling med svavel minskar risk för akrylamid
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Siktat och sållat

 I mitten av november 
avgjordes EM Unga bagare 
i danska Odense. Sverige 
dominerade tävlingen 
totalt och vann fyra av fem 
delmoment. Sara Lidell och 
Sara Fjärrstrand tog hem 
såväl lagguldet som en rad 
individuella grensegrar.

Sara Lidell vann 
i ndividuellt guld samt pris 
för bästa matbröd, bästa 
w ienerbröd och bästa vete
bröd. Sara Fjärrstrand tog 
hem silvret i den individu
ella tävlingen och prisades 
för bästa franskbröd.

Detta är Sveriges andra 
seger i rad i EM och den 
tredje individuella segern 
genom åren.

I april i år kvalificerade 

Sara Fjärrstrand och Sara 
Lidell till EM genom att ta 
första respektive andra
platsen i SM Unga Bagare. 
Sedan dess har de tränat på 
de olika tävlingsmomenten. 
Förra årets europamästare 
Susanna Söderman har 
tillsammans med Moa 
Brink från Bagarlands
laget och bagaren Tony 
Olsson varit Juniorbagar
landslagets t ränare under 
u ppladdningen.

I EM Unga bagare 
deltog tävlande från nio 
europeiska nationer som 
ställdes mot varandra i fem 
olika tävlingskategorier. 
De tävlande betygsattes 
både individuellt och i lag. 
Uppgiften var att baka mat

bröd, franskbröd, bullar, 
wienerbröd och skådebröd. 
I bedömningarna ingick 
allt från de unga bagarnas 
sätt att arbeta till produk
ternas smak och utseende. 
De bedömningsgrunder 
som väger tyngst är jämn
het, smak, färg och vikt på 
bakverken.

– Som bagarland är vi 
överlägsna just nu, säger 
Martin Lundell, VD för 
branschorganisationen 
Sveriges bagare & kondito
rer som driver det svenska 
bagarlandslaget. 

Vinsten i EM Unga 
Bagare är ära och pokaler.

(Källa: Sveriges Bagare & 

K onditorer)

Svensk storslam i 
EM Unga Bagare

Croissant 
munken en 
ö vergående 
flott gest
 Fjärran från världens händelse
centrum har vi i Sverige kanske 
inte märkt av den senaste trenden 
inom det som kallas hybrid bakery – 
cronuten. En cronut är en korsning 
mellan en croissant och en munk, 
och i New York har hajpen kring 
denna flotta skapelse varit så stor att 
en bagare specialiserad på franskt 
finbröd skyddat namnet.

Glädjen riskerar att bli kortvarig 
om man får tro marknadsanalys
företaget Datamonitor, som tvivlar på 
att trenden kommer vara mer än ett 
år. I takt med att fler lär sig baka ska
pelsen kommer intresset att svalna. 
Nyhetsvärdet är borta och en allmänt 
tillgänglig produkt lockar inte längre. 
Cronutens flyktiga karaktär som 
produkt återspeglar sig i dess öde.

Istället tror Foodmonitor att 
nyfikenheten kommer att rikta sig 
mot andra nyheter, och då gärna 
nya korsningar i linje med Cronut. 
F ördelen med hybriderna är att 
g ammalt kan bli nytt, bara det 
b landas på rätt sätt.

Med tanke på hälsoprofilen på 
det som hittills kommit fram är det 
kanske dags att snurra ett varv till, 
och varför inte i nordiskt övermod 
korsa knäckebröd med pizza? Eller 
pannkaka och kebab? Allt som går 
att äta med händerna, som fångar 
tidsandan och kan spridas via 
I nstagram eller Facebook.
(Källa: Bakery&Snacks)

Sara Fjärrstrand och Sara Lidell, vinnare i lag, och tvåa och etta individuellt i EM Unga 
bagare, som avgjordes i Danmark i början av november.



Siktat och sållat

POSTTIDNING B

Avsändare:
Lantmännen 
Idétidskriften C
Box 301 92
104 25 Stockholm

 I början av november avgjor
des finalen i MackSM där åtta 
finalister gjorde upp om vem 
som gör Sveriges bästa macka. 

Segrade gjorde Mattias Vogel 
från Gustavsberg med sin macka 
”Glöd på bröd”, som bestod 
av ekologiskt surdegsbröd med 
paprikacreme med feta och 
philadelphiaost, grillad kyck
lingfilé, grillad paprika, inlagd 
rödlök, rucola och ärtskott. På 
andra plats kom Marine Berg
gren från Spånga och på tredje 
plats Sara Johansson Mörrum.

De tävlande färdigställde 
20 mackor var under den 
45 minuter långa finalen 
som avgjordes på Mitt 
Kökmässan i Stockholm. 
Tävlingsutmaningen var att 
skapa ett helhetskoncept, en 
kostnadseffektiv lunchmacka 
som är både mättande och 
nyttig. En expertjury bedömde 

mackorna utifrån kriterierna 
smak, u tseende, nyttighet, 
nytänkand e, samt effektiviteten 
i tillverkningen.

Efter juryns bedömning 
utsågs Mattias Vogel från 
Värmdö till segrare med motive
ringen: ”Färgstark trend sättare 
med en bra kombination av 
syra, sötma och hetta på ett 
välarbetat bröd som framhävde 
färg och smak från fyllningen.”

Segraren vinner ett stipen
dium på 10 000 kronor att 
använda i branschrelaterat 
utbildningssyfte.

Bakom tävlingen står 
bransch organisationen Sveriges 
bagare & konditorer.

(Källa: Sveriges bagare & konditorer)

 Marknaden för glutenfria 
produkter drivs inte av de 
g lutenintoleranta, utan av 
konsumenter som vill undvika 
gluten för upplevda hälso för
delar, eller för att kontrollera sin 
vikt. Det visar en undersökning 
av marknadsundersöknings
företaget Mintel.

Av de tillfrågade uppgav tolv 
procent att de valde glutenfria 
produkter av andra anledningar 
än att de hade celiaki eller var 
glutenintoleranta. Det före
faller som att producenterna av 
g lutenfria produkter, medve
tet eller ej, i allt högre grad 
attraherar konsumenter som ser 
glutenfritt som ytterligare ett 
mervärde kopplat till naturligt 
eller h älsosamt.

Förskjutningen av målgrupp 
bidrar också till konsumenter
nas uppfattning att glutenfria 
produkter skulle vara mer 
hälsosamma än produkter som 
innehåller gluten. Glutenfritt 
har hos varumärkesägarna 
kommit att adderas till produk
ter som redan är profilerade som 
naturliga, ekologiska och fria 
från GMO, och många gluten
fria produkter säljs i hälsokost
butiker.

Mintel bedömer att den 
a merikanska marknaden för 
g lutenfria produkter kommer 
att öka med närmare 50 procent 
fram till 2016. Kategorierna som 
växer är bröd, kakor och snacks, 
men även glutenfira mejeri
produkter kommer att öka.

(Källa: Mintel)

 I Sverige har vi snart en dag 
för varje tänkbart fenomen, 
inte minst Kanel bullens dag 
4 oktober. I september i år 
genomlevde britterna sin första 
surdegsmånad i form av något 
som kallades The Real Bread 
Campaign, en månadslång 
kampanj som hade till syfte att 
avmystifiera surdegsbrödet.

Att annat bröd inte skulle 
vara riktigt bröd förnekas natur

ligtvis vänligt men bestämt, 
men under kampanje n fram
hölls surdegs brödet. Surdegs
bröd tillskrivs en rad fördelar, 
men för att kunna leva upp till 
förväntningarna bör det vara 
bakat på fullkornsmjöl. Syran i 
brödet påverkar magsäckstöm
ningen och ger därmed surdegs
brödet ett försprång i GIracet 
jämfört med vanligt jäst bröd, 
men surdegsbröd har inte med 

nödvändighet lågt GI jämfört 
med andra alternativ.

Syran i brödet ger en längre 
hållbarhet. Från att ha varit 
typiskt för hantverks mässiga 
bagerier har surdeg nu flyttat in 
i de stora bagerierna och idag 
finns surdeg i en rad produkter 
tillgängliga i vanliga livsmedels
butiker.

(Källa: Foodnavigator)

Glöd på bröd vinnare 
i Mack-SM 2013

Hälso
medvetna 
driver 
glutenfritt

Surdegsseptember


