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Vete är en gammal  klassiker 
som står sig i tiden. Bland 
vissa hälsomedvetna 
konsumenter har vete och 

kolhydrater oförtjänt dåligt rykte.
För länge sedan var det en lyx få 

hade råd med. I dagens samhälle vågar 
jag i vissa sammanhang inte erkänna att 
jag äter vete. Jag har nästan börjar köra 
med upplägget att jag blottar mig och 
erkänner. Jag är dessutom inte vilken 
veteätare som helst, utan en som äter det 
dagligen i olika former för att det både 
är prisvärt, hälsosamt och mättande.

Några fanatiker tycker att jag inte 
är klok, medan andra nästan är lite 
 avundsjuka. Men vad är det då med vete 
som är så laddat? Och hur kan detta 
sädesslag ha fått så dåligt rykte i för
hållande till andra livsmedel?

Det är inte taget ur tomma luften att 
spannmål är bra för kroppen.  Forskning 
styrker detta också. Jag tror mer det 

är sammansättningen av det vi äter i 
kombination med brist på motion som 
påverkar vårt välmående. Kanske är det 
så att många förknippar vete med kakor, 
bullar och annat som hör festligheter 
till. Få tänker nog att det är en källa 
till vitaminer, mineraler, kostfiber, 
fullkorn och direkt avgörande för att 
surdegsbröd ska få stora porer eller för 
att  hamburgerbröd ska bli mjukt och 
fluffigt.

I Nordiet, en studie med kost rik 
på fullkornsvete, kolhydrater, kostfiber, 
 nyttiga fetter och med låg halt av socker, 
salt och mättat fett, undersöktes försöks
personers kolesterolvärden före och 
efter sex veckors ätande. Resultaten var 
mycket goda där flera försökspersoner 
uppvisade klara hälsoförbättringar.

Hur kan det då komma sig att en 
högkolhydratkost kan leda till stabila 
kolesterolvärden och vikt nedgång? 
Något som talar emot nya dieters 

 budskap, där kolhydrater är bannlysta 
och bröd  markerat med en osynlig 
 varningstriangel.

Den negativa inställningen till vete 
gör mig också lite rädd med tanke på 
att vi står inför en växande befolknings
mängd där många nya munnar ska 
mättas. Spannmål och vete är och 
kommer vara en viktig del i vår kost, 
som ska räcka till många. Jag skulle 
vilja slå ett litet slag för vete för att det 
är gott och nyttigt. Det mättar bra, ger 
god energi, är en mycket viktig källa för 
kostfiber och kan användas till mycket. 
Ett optimalt baslivsmedel skulle jag 
säga. Nu, men kanske ännu mer i 
framtiden.

För er som fortfarande inte vet om 
ni är för eller emot: kom ihåg att det 
gäller att se till helheten och tänka på att 
alla livsmedel kan passa in i en bra kost, 
om de kombineras på rätt sätt och äts i 
lämplig mängd. Happy eating!

Att komma ut 
som veteätare

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: _________________________________________

Idétidskriften C, Lantmännen ek för, Box 30192, S–104 25 Stockholm. E-post: tidskriftenc@lantmannen.com

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

Krönika:
         Anna Reumark
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Det har nog inte kunnat undgå någon som 
är intresserad av mat och hälsa att en av 
de stora trenderna de senaste åren har varit 
glutenfritt. Marknaden för livsmedel och 

snacks fria från gluten har vuxit med mellan 40 och 50 
procent per år och nått långt utanför den grupp på ett 
par procent som måste äta glutenfritt av medicinska skäl.

Drivkraften har varit en måhända inte så väl grundad 
föreställning om att gluten skulle ha negativa hälso
effekter även på personer som inte har en medicinskt 
konstaterad glutenintolerans. Som i så många andra fall 
kommer trenden från USA, där den under det senaste 
året dock avtagit något och marknaden för glutenfritt 
börjat mättas.

NERRINGT FÖRBUND III Att intresset även ökat här i 
Sverige går inte att ta miste på.

– Vi har blivit nerringda den här våren av många 
hälsomagasin och medier som vill att vi ska annonser a, 
berättar Christina Ralsgård, generalsekreterare för 
Celiaki förbudet, som organiserar personer med  gluten 
och laktosintolerans och allergi mot soja och mjölk
protein.

Men Celiakiförbundet finns till för dem med diagnos 
och antalet medlemmar är cirka 25 000, varav 19 000 
har celiaki.

– Vi hade en anstormning av samtal i höstas när 
många ville att vi som förbund skulle driva frågan om 
gluten som något farligt, men vår verksamhet handlar 
inte om att slåss mot bröd, utan att ta vara på våra 
m edlemmars intressen.

ARBETAT MED HIV  III Christina är utbildad socionom 
och själv glutenintolerant, men det är inte drivkraften 
bakom hennes engagemang i Celiakiförbundet.

– Jag engagerade mig kring hivfrågan i början av 
1990talet och var med och byggde upp det som heter 
HIV Sverige idag, berättar Christina. Jag har även 
 arbetat med att bygga upp vård av barn och unga med 
hiv och haft uppdrag för WHO.

I det arbetet upptäckte Christina att ingen pratade 
med barnen, varken barn till smittade eller de som 
själva smittats.

Glutenfritt en fråga 
om tillgänglighet

– En tidig diagnos av glutenintolerans är 
en förutsättning för ett friskare liv, säger 
 Christina Ralsgård, Celiakiförbundet.

Glutenfritt har blivit en trend som om-
fattar många fler än dem som måste 
undvika gluten av medicinska skäl. Men 
det är viktigt att skilja mellan celiaki som 
medicinskt tillstånd och en trend som 
flyttar fokus från ökad tillgänglighet till 
obefogad allmän oro för gluten.

Av Lennart Wikström
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– Det största hindret för ett bra bemötande och en 
värdig livssituation för många av barnen var bristande 
kunskap, och då startade vi hivskolan, som på många 
sätt var en kopia på Diabetesskolan för barn, och som 
visat sig vara ett framgångsrikt koncept.

KOPPLING TILL DIABETES III Christina har arbetat 
ett år på Celiakiförbundet och ser stora likheter mellan 
glutenintolerans och diabetes typ 1. 

– Båda är kroniska sjukdomar som kräver daglig 
omsorg, och där du behöver kunna lika mycket som 
din läkare om din sjukdom. Dessutom handlar det om 
immunförsvaret och exponering.

Det finns också en nära koppling mellan celiaki och 
diabetes typ 1, och personer med diabetes typ 1 ska 
även testa sig för celiaki. En delförklaring till det ökande 
antalet diagnosticerade personer med celiaki kan också 
vara att fler testar sig idag.

– Om jag utbildar vårdpersonal från länder som 
tidigare ansett sig inte ha några problem med celiaki så 
börjar de också hitta fler personer med sjukdomen. En 
tidig diagnos är en förutsättning för ett friskare liv.

STORT UTBUD III Precis som med andra livsmedels
relaterade besvär innebär glutenintolerans inte bara 
 förändringar för den enskilda, utan involverar nästan 
alltid ett helt hushåll. Här kan man välja olika strategier, 
där en kan vara att ha två parallella kosthåll, ”dubbla 
kylskåp”, men det vanligaste är att alla i familjen 
 försöker anpassa sina matvanor.

– En förutsättning för att kunna leva så besvärsfritt 
som möjligt är att det finns tillgång till glutenfria pro
dukter och att det går att lita på märkningen av produk
terna. Nu finns ett relativt stort utbud av bra produkter, 
och där kan vi till viss del tacka trenden med glutenfritt.

PROBLEM PÅ KROGEN III – Men det stora  problemet 
är inte maten hemma, utan när man som gluten
intolerant ska äta ute. Celiaki är ett handikapp som inte 
syns på utsidan, och då handlar tillgången till glutenfria 
måltidsalternativ egentligen om tillgänglighet. Det 
handlar om bemötande och det har blivit bättre, men 
fortfarande är kunskapen om celiaki för dålig.

För livsmedelsföretagen är det viktigaste att märkning 
stämmer och att de som vill köpa glutenfria produkter 
kan lita på dem.

– Idag används vetemjöl och gluteninnehållande 
ingredienser på många ställen där vi kanske inte tänker 
på det, säger Christina. Ett sätt att bemöta kunderna är 
kanske att gå igenom sitt sortiment och ta bort gluten 
där det inte behövs.

SOCIALT ANSVAR III Som exempel nämner Christina 
leverpastej, där gluten tidigare ingick, mer av slentrian 
än som aktivt val, och där tillverkaren nu gjort pro
dukten glutenfri. Tidigare tvingades glutenintoleranta 
undvika produkter med spannmål generellt på grund 
av kontamineringsrisken. Men havre som hålls isär från 
annan spannmål är naturligt fri från gluten, och det 
har breddat utbudet av produkter och gjort det möjligt 
att ta fram produkter med större fiberinnehåll.

– Det är viktigt att vi inte uppfattas som en 
 organisation som är emot bröd och andra  produkter 
som innehåller gluten, utan det viktiga är att se 
glutenfrågan som en del av företagens sociala ansvar, 
att det  egentligen handlar om tillgänglighet, avslutar 
Christina.

Celiaki (glutenintolerans)
Celiaki är en kronisk autoimmun sjukdom som yttrar sig som 
en inflammation i tunntarmen, och resulterar i försämrat 
n äringsupptag. Bakgrunden är till stor del ärftlig, men även 
olika miljöfaktorer tros vara inblandade. Symtomen är mag-
besvär, diarréer, oförklarlig trötthet och järnbrist, och kan om 
sjukdomen inte upptäcks i tid leda till näringsbrist, försämrad 
tillväxt och försenad utveckling hos barn.

Historiskt har förekomsten av konstaterad celiaki legat kring  
1,5 barn per 1 000 hos barn upp till 15 år. Under en period  mellan 
1985 till 1994 ökade antalet fall hos barn under två års ålder 
drastiskt och man talade om en celiakiepidemi. Den sammanlagda 
sjukdomsfrekvensen var under denna period 5 per 1 000.

Orsaken till ”epidemin” var höga tillåtna nivåer av gluten från 
sex månaders ålder. Detta sammanföll med minskat immun-
skydd från modern i samband med upphörande amning och 
utlöste celiaki hos många av de barn som hade den genetiska 
dispositionen. Efter 1995 ändrades rekommendationerna och 
förekomsten sjönk tillbaka till samma nivå som före 1985.

Sedan 1997 har dock förekomsten ökat igen och idag  ligger 
den på cirka 6 per 1 000 barn upp till 15 år. O rsaken till 
 ökningen på cirka 4 procent per år är 
oklar, men kan till viss del förklaras 
med bättre diagnostik. I befolk-
ningen som helhet uppskattas 
antalet gluten intoleranta till 
mellan två och tre procent.

Behandlingen av celiak i är 
att helt undvika livsmedel 
som innehåller 
g luten.

Gluten
Gluten utgör fyra femtedelar av proteinerna i främst vete och löser sig inte i 
v atten. Det utmärker sig av att i deg bilda ett sammanhängande nätverk och ge 
struktur åt bröd, pasta och andra vetebaserade livsmedel. Gluten delas in i två 
undergrupper, gluteniner och gliadiner.

I korn och råg finns proteiner som är nära besläktade med vetets glutenproteiner. 
Ren havre är däremot naturligt fritt från gluten och kan ätas av personer med celiaki.

– En förutsättning för att 
kunna leva så besvärsfritt 
som möjligt är att det finns 
tillgång till glutenfria produk
ter och att det går att lita på 
märkningen av produkterna.





6 C – En idétidskrift om cerealier   Nr 2 • 2014

Glutenfri  
 spannmål 

– finns det?
Gluten och glutenliknande proteiner 
finns i vete, råg och korn, och det innebär 
att det också finns i alla livsmedel som 
innehåller dessa spannmålsslag. Men ren 
havre är fri från gluten, och har börjat 
användas alltmer i en rad olika glutenfria 
produkter.

Av Lennart Wikström

För glutenintoleranta finns bara ett recept och 
det är att undvika all mat som innehåller 
gluten. För många blir det då uppenbart i hur 
många livsmedel i vår vardag som det finns 

gluten, både det självklara som bröd och pasta, men också 
mer dolt som i charkprodukter och färdigmat.

Eftersom vi får en stor del av vårt näringsbehov i 
form av protein, kostfiber och mineraler från olika 
spannmålsprodukter är det en grannlaga uppgift att 
ersätta dem med glutenfritt. För det betyder inte att man 
måste avstå från exempelvis bröd, pasta eller bakverk, 
bara att göra det på ett annat sätt.

HITTA ALTERNATIV III I det egna hushållet är det idag 
relativt enkelt att klara en glutenfri kost, även om det 
kräver kunskap och att läsa innehållsförteckningar och 
att lita på tillverkare. Ris och majsmjöl utgör ofta basen 
i olika mjölmixer med vilka man kan baka en mängd 
olika bröd. Bland annat har Kungsörnen lanserat gluten
fria mjöler baserade på majs, mandel och bovete. Det 
finns bloggare och recept utvecklare som med lust och 
lekfullhet tar fram  spännande recept.

Mjöl och kornprodukter baserade på alternativa så 
kallade pseudocerealier som bovete, quinoa eller amarant 
är också en möjlighet.

Men som Christina Ralsgård, Celiakiförbundet, 
framhåller är det inte lika enkelt på restaurang och i det 

offentliga rummet. Här gäller frågan om tillgänglighet 
och att tillmötesgå även de glutenintolerantas behov på 
samma sätt som exempelvis rullstolsburna.

REN HAVRE III För livsmedelsföretagen gäller det att 
öka tillgången till glutenfria produkter och erbjuda 
en ökande mångfald av alternativ. Av våra vanligaste 
spannmåls slag är det bara havre som är naturligt fritt 
från gluten, och om den kan odlas och hanteras helt skilt 
och hållas ren från övrig spannmål öppnar det för något 
så vardagligt som havregrynsgröt, frukostflingor med 
havre och glutenfria havrekakor.

– Vi var tidigt ute med vår idé om en ren havre, 
berättar Carola Lindholm på Lantmännen AS Faktor, 
som tagit fram 100 procent havre, en havrekvalitet 
som är naturligt fri från gluten. Efter det att  forskare 
i Finland och på Göteborgs universitet visat att 
 gluten intoleranta kunder äta havre under förut sättning 
att den hållits ren från annan spannmål började vi 
ta fram ren havre, även om vi inte fick sälja den som 
glutenfri.

Det svåra var enligt Carola inte att förstå att havre 
fungerar, utan att kunna ha en kedja hela vägen från 
utsäde och fält att odla på till rensning och paketering 
där havren inte kom i kontakt med andra spannmålsslag.

KOLL PÅ HELA KEDJAN III När marknaden väl fick 
upp ögonen för ren havre som råvara och det blev tillåtet 
att marknadsföra växte volymerna. Det ställde också 
krav på hantering och tillgång till rätt resurser.

– Från början när vi hanterade några tiotal ton kunde 
vi göra punktinsatser, men idag när det handlar om flera 
tusen ton måste vi ha kontinuerlig produktion och en 
oerhörd planering och övervakning för att alltid vara på 
den säkra sidan. Det finns mängder med små saker som 
kan gå fel. Det som gör att vi kan klara uppgiften är att 
vi har kontroll på hela värdekedjan.

Den största användaren av 100 procent havre är 
Semper, som använder det i en rad av sina glutenfria 
produkter, men även Delicato har den i havrebaserade 
produkter.

– När forskarna 
visade att gluten
intoleranta kunde 
äta ren havre tog 

vi fram en produkt 
innan det var tillåtet 

att marknadsföra 
den som gluten
fri, säger Carola 
 Lindholm, Lant

männen AS Faktor. 
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Doften av nybakt bröd har blivit ett nytt 
konkurrensmedel för många butiker, och 
marknaden för bake off och butiksbakat 
ökar snabbt. Med undantag för de butiker 

som har fullständiga bagerier bygger butiksbakat på att 
brödet i någon del av processen frysts och sedan slut
bereds i butiken.

AVBRUTEN PROCESS III Utmaningen för de som leve
rerar ämnen till butiksbakat är att erbjuda ett slutresultat 
som ligger så nära det färskbakade brödet som möjligt.

– Det som vi i dagligt tal kallar bake off är bröd 
som bakats på ett centralt bageri och sedan frusits ned, 
antingen som jäsdeg, förbakat eller färdigt att tina 
och servera, berättar Davor Zidaric, som är ansvarig 
för  produktutveckling av fast food och matbröd på 
 Lantmännen Unibake i Örebro.

Davor är kock i grunden och har arbetat som 
 restaurangchef och ansvarig för mat vid stora evenemang, 
som exempelvis VM i friidrott i Göteborg 1995. Efter 
att ha arbetat med food service jobbar han sedan fem år 
på Unibake, och har slussats in och lärt sig alltmer om 
bageri kemi, bakningsteknik och snabbmatsmarknaden.

– Min bakgrund som kock gör att jag kan bidra 
med ett nytt mer kundanpassat sätt att se på bageri
marknaden. Vi säljer ju inte bara ett bröd, utan är med 
och bidrar med måltidslösningar för våra kunder, något 

som kanske är mest uppenbart när det handlar om 
snabbmat som korv, hamburgare eller wraps.

UNDVIK IS III  Hur konsumenten upplever den färdiga 
produkten beror på råvaror, tillredning och när i  processen 
som brödämnen eller bröden går in i frysen. Vid 
 frysningen vill man helst undvika att vattnet bildar stora 
iskristaller. Idealet är om vattnet den låga temperaturen till 
trots inte fryser till is, något som är möjligt om porerna 
är tillräckligt små, och om det finns ämnen i degen som 
exempelvis socker som sänker vattnets fryspunkt.

– Vårt mål är att konsumenterna när de känner och 
smakar på vårt bröd inte ska kunna avgöra om det är färsk
bakat eller har varit fryst, säger Davor. Och det är något vi 
också vill uppnå även med mer avancerade och trendiga 
produkter som stenugnsbakade surdegs och fullkornsbröd.

MÅNGA FÖRDELAR III Fördelarna med det förbakade 
brödet är flera, menar Davor. För kunderna innebär det 
att de bara behöver färdigbaka den volym som de vet 
att de kan sälja, vilket minskar svinnet i butik. Idag är 
återtag av osålt bröd ett stort problem för bagerier som 
levererar färskbakat bröd.

En annan fördel är att de mer storskaliga processerna 
i industriella bagerier som regel är mer energieffektiva än 
mindre bagerier. Dessutom innebär minskat svinn och 
leverans av färdiga brödämnen minskat transportarbete.

Att frysa utan 
att synas

Det som är enkelt vid bakning av 
färskbröd kan bli mycket komplicerat 
om processen ska frysas och återupp-
tas igen. Det visade sig när bake off-
företag ville ta fram mer hälsosamma 
surdegsbröd. I ett n ystartat projekt 
hoppas industri och f orskare kunna 
lösa det problemet tillsammans.

Av Lennart Wikström

– Min bakgrund som 
kock gör att jag kan 
bidra med ett nytt 
mer kundanpassat 
sätt att se på bageri
marknaden, säger 
Davor Zidaric, Lant
männen Unibake.
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SNABBA FÖRÄNDRINGAR III – Idag förändras mark
naden mycket snabbare än tidigare, mycket tack vare 
sociala medier, och det är viktigt för oss att kunna hänga 
med, säger Davor. Vi har hjälp av våra produktchefer 
som scannar marknaden, och försöker även själva vara 
ute och ligga i framkant när det gäller vad som är hett på 
olika håll i världen och vad som är på väg hit.

Davor berättar om sitt senaste besök i New York, när 
han besökte en hamburgerrestaurang, Burger Joint, ett litet 
ställe inne på ett hotell, men med en kö långt ut på gatan.

– Timingen är viktig, vi får inte vara ute för tidigt. För 
oss som är så pass stora måste det också vara tillräckligt 
stora volymer, det får inte bara vara en liten nisch.

VÄXANDE MARKNAD III Just nu är det framför allt 
efterfrågan på produkter för café och bistro som växer 
snabbast i Sverige. Men även bake off i butik växer, 
och då främst mindre och medelstora butiker, där man 
kanske inte kan konkurrera med ett så brett sortiment, 
men där nybakat kan vara ett sätt att profilera sig.

– För oss är bake off och tinaservera en premium
marknad, där vi vill kunna erbjuda produkter med 
mervärde, och det gör det intressant att utveckla nya, 
innovativa produkter, säger Davor. En sådan möjlighet 
är att ta fram surdegsbröd med hälsoprofil, och det är 
här vi nu letar efter innovativa tekniker.

SURDEG KOMLICERAT III – När det gäller surdegs
bakat är bake offutbudet begränsat. Det beror mycket 
på att du måste frysa processen och sedan ta upp den 
igen. Detta har ingen lyckats lösa på ett tillfredsställande 
sätt hittills, och det vi nu vill göra är att göra detta så 
skonsamt som möjligt.

I ett stort tvärvetenskapligt forskningsprojekt ska 
Lantmännen Unibake tillsammans med flera andra 
partners och professor Maud Langton vid SLU i Upp
sala som projektledare undersöka var i processen från 
blandning av deg till slutbakning i butik det är möjligt 
att frysa processen och ändå bevara karaktären av och 
fördelarna med ett surdegsbröd.

RÅVARA, PROCESS OCH HÄLSA III Bland annat 
ska man undersöka vilka råvaror som bör ingå och 
vilken surdegskultur som är mest lämpad för processen. 
Dessutom kommer olika produktegenskaper inklusive 
sensorik och konsumentupplevelse att undersökas. Bland 
hälsoparametrar mäts bland annat mättnad och mineral
tillgänglighet.

– Drivkraften för oss är att vi ska komma fram med 
nya innovativa bake offprodukter med tydliga surdegs
egenskaper med smak och inkråm som inte skiljer sig 
från ett färskbakat bröd. Om vi lyckas innebär det att vi 
ger konsumenterna ökade möjligheter att välja hälso
sammare produkter oavsett om det är färskbakat eller 
varit fryst innan, avslutar Davor.

Goda och hälsosamma bake off-surdegsbröd 
bakade med innovativa tekniker 

är ett tvärvetenskapligt projekt i det tillämpade forskningsprogrammet Tvärlivs med syftet att ta fram 
goda och hälsosamma bake off surdegsbröd med jämn och hög kvalitet. Projektet är ett brett samarbets-
projekt med ICA, Lantmännen, Jästbolaget, Pågen, CeLac Sweden, Puratos, Norlander Zeelandia, Ircon 
Drying Systems, Revent och Daaldrop som deltagande företag och forskare från Chalmers, LTH, SIK 
och SLU. Projektledare är professor Maud Langton, SLU.

Projektet är treårigt och inleddes med startmöte under våren.

Lantmännen 
Unibake 

Unibake är 
Lantmännen s bage

rier med varumärken 
som Korvbrödbagarn, 

Schulstad, Hat
tings och Pastridor. 

Bageriet i Örebro 
är ett av de största 
specialbagerierna i 

Europa för korv och 
hamburgerbröd och 

producerar årligen 
530 miljoner korv 

och hamburgerbröd.

– När det gäller 
surdegsbakat är bake 
offutbudet begränsat 
eftersom processen 
måste avbrytas med 
frysning och sedan 
tas upp den igen, 
säger Davor Zidaric.
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V atten är intressant med många avvikande 
beteenden, säger Jan Swensson, professor 
i fysik och materialforskare på Chalmers i 
Göteborg. Särskilt intressant blir det när man 

studerar hur vatten uppför sig i begränsade  utrymmen.

VATTEN SOM ALDRIG FRYSER III Med begränsade 
utrymmen menar Jan vatten i extremt tunna skikt.

– När det blir tillräckligt trångt, som i porer som är 
mindre än 21 ångström eller 2,1 miljondels mm fryser 
inte vatten alls hur kallt det än blir. Vatten i extremt 
tunna skikt bara ett par molekyler tjocka är kvar i sin 
flytande fas ned till mycket låga temperaturer.

Det är här kopplingarna till deg och vatten börjar bli 
intressant.

– I samband med att vi presenterade vår  forskning 
för representanter för industrin träffade jag Ingmar 
 Börjesson, som då arbetade med Lantmännens 
Forsknings stiftelse, och han ville förstå vad som händer 
när man fryser en deg.

TILLÄMPAD MATERIALKUNSKAP III Här fanns alltså 
en koppling med den mer grundläggande material
forskning som Jan arbetade med och något som 
åt minstone vid en ytlig betraktelse verkar så oveten skapligt 
som en deg. Men när man fryser jäsdegar för bake off är 
det mycket viktigt att frysningen kan ske så skonsamt som 
möjligt utan att degämnet påverkas negativt.

I ett bröd fördelar sig vattnet i porer av olika storlekar, 
från de stora hålrummen till de allra minsta mikro porerna. 
Jan och hans kollega Guo Chen kunde särskilja två olika 
isbildningsprocesser där vatten frös efter en fördelning 
beroende på storleken hos de porer det befann sig i.

– Vattnet i de stora porerna fryser först. En hel del av 
vattnet är bundet i de allra finaste porerna och påverkas 
inte alls av frysning. Ungefär hälften av vattnet i ett 
bröd med 40 procent vatten är bundet i denna form, 
berättar Jan. En deg håller vattnet bättre vid frysning än 
ett bröd, eftersom degen har större andel små porer där 
vattnet förblir ofruset eller i små iskristaller även vid lång 
 frysning, och därför är det bättre ur det avseendet att 
frysa en deg än ett färdigt bröd.

VATTEN SOM VANDRAR III I ett bröd som fryser växer 
isen i de stora porerna väldigt snabbt, och om brödet 
lagras länge som fryst vandrar vattnet även ut och fryser 

på ytan. Om brödet har en mer utvecklad skorpa  stannar 
det på insidan av skorpan, vilket ibland kan visa sig 
genom att skorpan släpper från brödet när det tinas.

– Vissa områden i brödet torkar ut och även om 
vattenhalten kan vara densamma som i ett färskt bröd 
fördelar sig vattnet annorlunda och vi upplever det ändå 
som torrare.

ANTIFRYSMEDEL III Genom inblandning av socker 
eller glycerol i degen sänks vattnets fryspunkt, och på så 
sätt kan vattnet hållas kvar ofruset längre även i inkråmets 
större porer i det färdiga brödet. I gengäld blir brödet mer 
kompakt vid inblandning av exempelvis glycerol.

– Antifrysproteiner används i andra livsmedel som 
kött och glass. När vi provat dessa i degar påverkas inte 
mängden bildad is, men vi kan se indikationer på att 
bildningen av stora kristaller minskar och vattnet rör sig 
mindre i den frysta degen, vilket ger ”färskare” deg.

När Jan och Guo blandade in fibrer i vetedegarna 
hade det inte så stor 
inverkan på bildningen av 
iskristaller som de väntat.

– Vad som händer när 
man fryser en fullkornsdeg 
vet vi inte, men man kan 
vänta sig att den skulle 
uppföra sig annorlunda 
och att en mindre andel 
stora kristaller skulle bildas, 
avslutar Jan, som gärna vill 
gå vidare och studera hur 
enskilda proteiner påverkas 
vid frysningen.

Kalla fakta om frysta degar

Vid bake off bakas en frusen jäsdeg eller förbakat bröd i butiken. 
Hur vattnet uppför sig vid nedfrysning och lagring avgör hur 
brödet upplevs när det sedan tinas och bakas av.

Av Lennart Wikström
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– En deg 
håller vatten 
bättre vid 
frysning än 
ett bröd, 
eftersom 
degen har 
större andel 
små porer, 
och därför är 
det bättre ur 
det avseendet 
att frysa en 
deg än ett 
färdigt bröd.

Guo Chen och Jan 
Swenson, Chalmers, 
har studerat hur 
vatten fryser och rör 
sig i frysta bröd och 
degar.

Skillnaden i förlust av 
vatten mellan en frusen 
deg och ett fruset bröd 
lagrat i 110 dagar. 

Källa: Guo m fl. Newfood 2013:2
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Smakupplevelsen 
driver efterfrågan på bröd
Från att ha varit ett bas-
livsmedel som i första hand ska 
ge mättnad håller brödet på att 
förvandlas till något vi njuter 
till helgen.

Av Lennart Wikström

J ust nu är det ett enormt utbud av olika sorters 
bröd på marknaden, säger Halina Agerhem, 
som är ansvarig för sensorisk analys på Ipsos. 
Många nya typer av bröd kommer ut på 

 marknaden, och många gamla brödtyper försvinner.

Mångfalden i utbudet av bröd förstärks också av en 
större mångfald kanaler. Efter en tid som dominerats 
av storskaliga bagerier och fokus på butikens brödhylla, 
och där alternativet för konsumenterna ofta var att baka 
själva har det vuxit fram en flora av småbagerier med nya 
typer av ”lyxbröd” och livsmedelsbutikerna lockar med 
doft av nybakat i form av bake off eller egna kompletta 
butiksbagerier.

HÖGRE STATUS III I svallvågorna av LCHF och 
 kolhydratskräck minskar konsumtionen av bröd något, 
men det är inte den mest påtagliga  förändringen, menar 
Halina, utan det är de tydligt ändrade  preferenserna.

– Bröd håller på att få högre status och en macka är 
inte längre en skiva limpa med en ostskiva där brödet 
är själva huvudsaken. Istället hamnar hela mål tider på 

Brödsötma, syrlighet och 
smakrikedom eller fyllighet är 
de tre smakkaraktärer som 
enligt sensorisk analys bäst 
beskriver ett matbröd.

Fyllighet Syrlighet Sötma
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brödet och det är innehållet som blir huvud saken.
– Vi ser en tydlig förskjutning i brödkonsumtionen 

från veckorna till helger och att vi blivit mer kräsna. Vi 
vill ha mer smakrikt bröd, gärna i form av surdegsbröd 
eller som levain. Den här förändringen är mest tydlig 
hos de yngre, säger Halina.

LIMPAN PÅ VÄG BORT III Förändringen i sortimentet 
är bort från den traditionella limpan och platta bröd till 
förmån för portionsbröd, mjukt tunnbröd eller tortilla
bröd. Den typen av bröd passar också bra att servera 
som smörgåsar med mycket och varierande pålägg.

– Även om många rostar bröd är det inte det  klassiska 
formbrödet, utan alla sorters skivat bröd. Även det 
 klassiska franskbrödet minskar och ersätts av vitt bröd 
med lite mer tuggmotstånd, exempelvis ciabatta.

En av drivkrafterna bakom förändringen vid sidan 
om ändrade matvanor är att konsumenterna vill ha mer 
smak.

– Om jag köper bröd köper jag det inte för att bli 
mätt utan för att det är gott.

SENSORIK SOM VERKTYG III Halina är  sensoriker 
och har arbetat med bröd sedan början av  2000talet, 
numera på marknadsundersöknings företaget 
Ipsos. Genom att kombinera mer traditionella 
 marknads undersökningsmetoder, etnografiska metoder 
och  sensorik får man en mer komplett bild av trender, 
 preferenser, beteenden och underliggande driv krafter.

– Vi jobbar med en sensoriskt tränad panel som 
beskriver olika typer av bröd och hur de skiljer sig. 
Sedan gör vi även tester med konsumenter och när vi 
finner samband mellan konsumentgrupper och  sensorik 
kan vi se vilka  preferenser det är som driver. På så sätt 
kan vi skapa idealprofiler och ta fram 
bröd som ännu inte finns, men som 
vi med stor sannolikhet kan säga att 
 konsumenterna skulle gilla.

SMAKCIRKLAR FÖR BRÖD III   
Metoderna kan  användas vid 
 fram tagning av nya produkter, men 
också för att med ord beskriva brödens 
karaktär. I ett projekt som Halina 
gjorde i  sam arbete 
med Lant männen 
var syftet att ta 
fram  smakord och 
egenskaper som 
kunde användas för 
att karakterisera olika bröd 
och brödtyper. Skillnaderna 
presenterades i smak cirklar, liknande 
Systembolagets och som 
idag även används på 
frukt och grönt.

Syftet med projektet 
var att kommunicera 
 karakteristiska egen
skaper, använd barhet 
och nytta. Genom att 

 presentera smak karaktären på olika bröd skulle nya 
sorter bli mer synliga,  konsumenterna skulle snabbt få 
bättre  information om bröd och vad som skiljde olika 
 produkter åt.

TRE SMAKKARAKTÄRER III – Konsumenterna ville 
ha information om utmärkande smaker, innehåll av 
fibrer, förvaring och även vilken typ av pålägg eller mat 
bröden passade till, säger Halina. I kvalitativa tester 
kunde vi urskilja tre utmärkande smakkaraktärer som 
 konsumenterna eftersökte och där bröden också skiljde 
sig åt, brödsötma, syrlighet och smakrikedom eller 
 fyllighet.

Med hjälp av en tränad analytisk panel kunde de 
olika smakkaraktärerna ges värden på en niogradig 
skala. En osötad långfranska fick utgöra värde noll och 
en kavring maxvärde på skalan för sötma. För syra gavs 
tunnbröd ingen syrlighet och ett hantverksmässigt bakat 
finskt surdegsbröd högsta värde. Även för smakrikedom 
gavs tunnbröd lägsta värde, medan ett mörkt fiberrikt 
bröd fick högsta värde.

– Smakcirklar var väl etablerade på marknaden, inte 
minst genom Systembolagets märkning som upp
fattas väl av konsumenterna, och som ger snabb och 
intuitiv förståelse. Dessa kompletterades sedan med en 
 beskrivning som sammanfattade smaktesten. Ett visst 
bröd kunde få beskrivningen ”Ett mustigt, mycket 
smakrikt, fylligt bröd med en balanserad smak av sötma 
och en frisk syrlighet.”

UTVECKLAT KUNSKAPEN III Det här systemet 
 lanserades också på några av Lantmännens färskbröd 
i Sverige, men är numera borta från marknaden. Men 
kunskapen som projektet gav har utvecklats vidare av 
Halina.

– Sensoriken är ett sätt att förstå hur jag kan förbättra 
befintliga produkter och även ta fram nya som bättre 
möter konsumenternas behov, säger Halina. Det handlar 
inte om att manipulera, utan om att bättre kunna möta 
konsumenternas behov och önskemål.

STATISTISKT SÄKERT III – Ett viktigt hjälp medel 
är statistiken och idealet är när vi med hjälp av den 

kan visa på sambandet mellan det som  människor 
uttrycker att de gillar och de mer objektiva 

 egen skaper som man mäter med en analytisk panel.
Trots att brödet fått ta en del stryk i 
 diskussionen om olika dieter och nu senast i 

trenden med glutenfritt är det enlig Halina 
meningsfullt att utveckla nya bröd.

– Vi kommer att fortsätta äta 
bröd, men i takt 

med att det 
blir en mer 
värdeladdad 

produkt 
planar 
konsum

tionen ut på 
en lite lägre nivå än dagens, 

menar Halina.

– Vi äter bröd för att det 
är gott och väljer mer 
smakrikt bröd för att 
njuta till helgen, medan 
den dagliga limp
smörgåsen har fått stryka 
på foten, säger Halina 
Agerhem, Ipsos.
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Ett nyttigt rågbröd som både är gott 
och uppfattas som hälsosamt skulle 
underlätta för konsumenter att göra med-
vetna val. Det är också målet för ett tvär-
vetenskapligt projekt vid institutionen 
för kostvetenskap vid Uppsala universitet.

Av Lennart Wikström

   Målet är det  
optimala  rågbrödet

B röd är den enskilt viktigaste källan för 
fullkorn och kostfiber. Enligt Riksmaten, 
Livsmedelsverkets återkommande stora 
studie av svenska folkets matvanor, förklarar 

skillnader i brödkonsumtionen till stor del varför yngre får 
i sig mindre mängd kostfibrer.

För att få framförallt yngre att äta hälsosammare och 
mer fiberrikt bröd är det kanske lättare att ändra på brödet 
än matvanorna. Då är det intressant att försöka ta fram ett 
bröd som kanske inte upplevs så annorlunda, men ändå 
har positiva hälsoegenskaper.

MER RÅG I BRÖDET III – Vi undersöker om det är 
 möjligt att öka tillgängligheten till bröd med goda 
hälso egenskaper baserat på en ökad inblandning av råg, 
 berättar Pernilla Sandvik, som är doktorand i kost
vetenskap vid Uppsala universitet.

Råg har visat sig ge lägre insulinsvar än vete vid samma 
höjning av blodsocker, en egenskap som rågen har både 
i form av fullkorn och som siktat mjöl, något forskarna 
kallar ”rågfaktorn”. Därför kan det vara intressant att göra 
andra typer av bröd än grovt bröd, men med många av 
rågens hälsofördelar.

– För att bättre förstå hur konsumenterna tänker och 
hur nya och mer hälsosamma brödtyper kan tas fram 
utgick vi från den subjektiva uppfattningen av bröd, vad 
som är ett hälsosamt bröd och hur man som konsument 
identifierar dem, förklarar Pernilla.

ENKÄT OM BRÖD OCH HÄLSA III I en enkät har drygt 
tusen personer fått svara på frågor kring bröd, hälsa och 
smak, och vad de uppfattar som ett hälsosamt bröd. 
Ungefär hälften uppgav att de ändrat sin brödkonsumtion 
av hälsoskäl. De skiljde också på olika typer av bröd, och 
vitt bröd uppfattas som ohälsosamt, medan hälsosamt 
bröd omnämndes med egenskaper som grovt, fullkorn, 
mörkt, fiber, surdeg, knäckebröd och råg.

– Vad som är ett hälsosamt bröd och varför kopplas 
framför allt till matsmältningen, men vissa kopplar också 
surdeg till lågt GI, säger Pernilla. Det märkliga är att det 
finns bröd på marknaden som kallas surdegsbröd, men som 
innehåller så lite surdeg att det inte har någon hälsoeffekt.

HITTAR INTE HÄLSOSAMT III Många, i synnerhet yngre 
och personer med lägre utbildning, uppgav också att de 
hade svårt att identifiera vilka bröd som är mer hälso
samma, och att detta begränsade dem i deras val.

– Exempelvis uppfattades ett mörkare bröd utan 
nyckelhålsmärkning som mer hälsosamt än ett ljust 
Nyckelhålsmärkt bröd. Bland yngre är också smaken på 

– Vår vision är att 
livsmedelsindustrin ska 
kunna kommunicera 
smak, syrlighet och 
textur på nyframtagna 
rågbröd med tillräckligt 
stor andel råg för att ha 
positiva hälsoeffekter, 
säger Pernilla Sandvik, 
Uppsala universitet.
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bröd som de uppfattar som mer hälsosamma ett hinder 
för att välja det. Detta är speciellt olyckligt eftersom det är 
många yngre som idag äter mindre hälsosamt och får i sig 
för lite fibrer.

– Därför är det intressant att ta fram bröd som inte 
skiljer sig så mycket från det bröd denna grupp äter 
idag, och det kan man göra genom att blanda i rågsikt, 
säger Ingela Marklinder, universitetslektor vid samma 
 institution och Pernillas handledare. Genom att ta fram 
en siktad råg som har lite högre utmalningsgrad, där man 
bara siktar bort kanske 10 procent, kan man få ett rågmjöl 
med bättre hälsoegenskaper utan att behöva gå över helt 
till fullkorn.

RÅGBRÖDET PÅ MARKNADEN III I Pernillas projekt 
ingår också att ur ett sensoriskt och hälso perspektiv 
beskriva de rågbröd som finns på den svenska marknaden 
med syfte att hitta vad som är ett bröd med rågprofil. Av 
60 identifierade rågbröd valdes 24 representativa pro
dukter ut. Dessa beskrevs sedan med hjälp av en tränad 
sensorisk panel med avseende på utseende, lukt, smak och 
textur. Dessutom undersöktes surhetsgrad och mängden 
mjölk och ättikssyra. Bröden testades också med en 
metod som används för att bedöma GI.

För ett konsumenttest valdes nio bröd som fick repre
sentera spridningen i utbudet och de provsmakades av 
cirka 400 personer. De fick också ange vilken typ av bröd 
de önskade och vilka egenskaper de ansåg vara viktigast.

SMAK OCH HÄLSA III – Smaken är nummer ett, men 
som god tvåa kommer att brödet också ska vara hälso
samt, säger Pernilla. När konsumenterna sedan fick prov
smaka de olika typbröden upptäckte vi en viss skillnad 
mellan vad de sade sig vilja ha och vad de föredrog vid 
provsmakningen.

– Vi har inte sammanställt och analyserat resultaten 
färdigt än, men preliminära resultat visar att även om de 
angav sötma som något negativt hos ett bröd visade det 
sig att de föredrog de sötare bröden. De rågbröd som 
bedömdes som mer hälsosamma i GItestet var också 
torrare och hade ett större tuggmotstånd, och jag tror att 
det är just texturen hos ett bröd med högre andel råg och 
fibrer som kommer att vara det största hindret.

FOLKHÄLSOPROJEKT III – När det gäller sensoriska 
preferenser handlar det mycket om vad vi är vana vid 

i form av syrlighet och tuggmotstånd, förklarar Iwona 
Kihlberg, universitetslektor och handledare till Pernilla, 
och som arbetar med sensorik och cerealier. Det är ett 
folkhälsoprojekt att introducera ett mer hälsosamt bröd, 
men hur kan vi lösa det när traditionellt rågbröd inte har 
samma acceptans, och hur kommunicerar vi rätt så att 
informationen uppfattas på rätt sätt?

– Målet är att hjälpa konsumenterna att göra hälso
samma val, medvetna eller omedvetna. Vår ambition är att 
underlätta för olika konsumentgrupper att välja goda och 
hälsosamma rågbröd.

Med hjälp av konsumenttestet är det också möjligt 
att se vilken typ av bröd som konsumenterna efterfrågar, 
men som saknas på marknaden idag. Det borde alltså 
vara möjligt att ta fram ett bröd som både motsvarar 
 konsumenternas upplevda behov och är hälsosamt.

STOR ANDEL RÅGSIKT III – Även om vi inte är färdiga 
med studien än vågar jag säga att det som saknas idag 
är ett bröd med en stor andel oblandad rågsikt, säger 
Pernilla. Det skulle kunna vara ett bröd som inte har 
så utpräglad rågsmak, men med rågens positiva hälso
faktorer. För industrin skulle ett sådant bröd medföra viss 
anpassning på grund av en mer kladdig deg, men i princip 
skulle det fungera i befintliga processer.

Förutom själva produkten behöver industrin också bli 
bättre på att kommunicera vad man menar med rågbröd, 
fullkorn och surdeg.

– Vår vision är att livsmedelsindustrin ska kunna 
kommunicera smak, syrlighet och textur på nyframtagna 
rågbröd med tillräckligt stor andel råg för att ha positiva 
hälsoeffekter, säger Pernilla.

TVÅ MÅLGRUPPER
En stor del av den forskning som genomförs idag 
exkluderar målgrupper som egentligen är i störst behov 
av att få hjälp som underlättar ett hälsosamt livsmedels
val. Unikt i det aktuella projektet är att man identifierat 
två målgrupper som är intressanta att gå vidare med, de 
yngre i farten som äter mera vitt bröd och äldre som äter 
mer av de grova rågbröden.

– Här finns en utmaning för livsmedelsindustrin att 
ta fram snabbmatsbröd till de yngre och långsamma 
rågbröd till den snabbt växande gruppen äldre,  avslutar 
 Margaretha Nydahl, universitetslektor och Pernillas 
huvudhandledare.

   Målet är det  
optimala  rågbrödet

– Genom att ta fram en siktad råg som 
har lite högre utmalnings grad, kan man få 
ett ännu nyttigare rågmjöl utan att behöva 
gå över helt till fullkorn, säger Ingela 
 Marklinder,  Uppsala universitet.

– Målet är att hjälpa 
 konsumenterna att göra hälso

samma val,  medvetet eller 
omedvetet, säger Iwona Kihlberg, 

Uppsala universitet.

– Livsmedelsindustrin har en utmaning 
ta fram fokusera på snabbmatsbröd till 
de yngre och långsamma rågbröd till den 
snabbt växande gruppen äldre, säger 
Margaretha Nydahl, Uppsala universitet.
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O fta är det de enkla sakerna i livet som 
skänker glädje. En mage som är i ordning 
är som vackert väder, det gör att allt annat 
går så mycket lättare. Men enligt vissa 

undersökningar lider omkring en fjärdedel i västvärlden 
av problem med mage och tarm, och för att råda bot på 
det finns det en samstämmig uppfattning att fullkorn är 
en lösning.

DÅLIGT BELAGDA EFFEKTER III Men hur välgrundad 
är egentligen den uppfattningen?

– Det finns flera dokumenterade effekter av fibrer 
och magfunktion och av fullkorn och positiva effekter på 
hjärt och kärlsjukdom. Men när det gäller fullkorn och 
effekten på tarmhälsa visar det sig vara mindre väl belagt, 
säger docent Mette Kristensen på avdelningen för idrott 
och nutrition på Köpenhamns universitet.

Mette började sin forskarkarriär i det nordiska 
 EUprojektet Healthgrain kring övervikt och aptit
reglering, men började bli mer och mer intresserad av 
vad som händer i tarmen.

– Vi gjorde en genomgång av en mängd studier på 
samband mellan vikt och fullkorn och kunde konstatera 
att ju mer vi tittade i litteraturen desto mer uppenbart 
blev det att vi inte har särskilt mycket kunskap om 

tarmhälsa. Det finns en föreställning om att fullkorn är 
bra för magen, men det är dåligt undersökt.

Det blir inte enklare av att fullkorn inte bara är 
fullkorn utan varierar mellan olika sorters spannmål och 
processning.

ÄNDRAD TARMFLORA III – Vi genomförde ett försök 
där vi jämförde en kost med siktat vetemjöl och fullkorn 
och studerade effekterna på tarmflorans sammansättning 
och hur tarmens genomsläpplighet påverkades.

Försökspersonerna fick äta en energibegränsad kost 
med antingen fullkornsvete eller siktat vete. Med hjälp 
av DNAteknik bestämdes förändringar i tarmfloran 
och tarmens genomsläpplighet mättes med en metod 
där försökspersonerna fick dricka ett ämne, laktulos, 
som fungerar som ett mått på ur mycket tarmen släpper 
igenom.

Det gick inte att se några säkra skillnader mellan 
de två kosterna, men däremot påvisades en ökning av 
gynnsamma tarmbakterier, bifidus, hos gruppen som åt 
fullkorn.

– Även om effekterna inte var helt entydiga kan vi 
se att det sker något och det gjorde oss nyfikna och vi 
ville gå vidare och undersöka mer vad som händer med 
bakteriefloran i tarmen och vår tarmhälsa. Dessutom 

   Fullkorn för 
en mage i form

En väl fungerande mat smältning 
gör att allt annat känns så 
mycket  lättare. Kunskapen 
om fullkorns betydelse för 
tarmhälsan är begränsad 
och därför påbörjas nu en 
 om fattande studie av vete- 
och fullkorns rågens 
effekter.

Av Lennart Wikström

Tips! 
För mer om kost  
och tarmflora se 

www.3gcenter.dk
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är det intressant om vi kan se skillnader mellan olika 
sorters fullkorn.

STORSTUDIE I STARTFAS III För att få svar på de 
här frågorna startar Mette en större studie tillsammans 
med forskare från Århus universitet och Lantmännen. 
 Hypotesen är att fullkorn från vete och kanske i synnerhet 
råg kommer att förändra bakteriefloran i tjock tarmen så 
att den får bättre förmåga att bryta ned fibrer med olika 
positiva hälsoeffekter som följd. Detta kommer i sin tur 
att minska tarmens genom släpplighet och minska mag 
och tarmbesvär. Dessutom förväntas ämnesomsättningen 
förbättras med minskad risk för att utveckla typ 2diabetes 
och hjärtkärlsjukdom.

Än så länge är projektet bara i startfas och försöken 
kommer att påbörjas i september. Studien genomförs 
som en parallellstudie med 25 friska överviktiga i tre 
grupper. Försökspersonerna får under sex veckor äta 
antingen en kontrolldiet med siktade eller skalade 
spannmålsprodukter, en diet med fullkornsvete eller 
med fullkornsråg.

– Meningen är att kosterna så långt som möjligt ska 
bestå av livsmedel som finns på marknaden eller som 
motsvarar sådana som finns eller skulle kunna tas fram, 
säger Mette. Vi har hjälp av bland annat Lantmännen 
med att få fram lämpliga produkter.

VIKT OCH ÖVERVIKT III Viktsminskning i sig har 
 normalt positiv påverkan på många hälsofaktorer, 
och därför försöker man ofta styra kaloriintag så att 
 skillnaderna i viktsförändring mellan grupperna ska bli 
så liten som möjligt.

– Vi kommer inte att begränsa intag, utan deltagarna 
får äta så mycket de önskar, så länge de håller sig till 
den aktuella kosten, säger Mette. Vi vill också studera 
 eventuella mättnadseffekter av fullkorn och råg, och då 
kan viktsförändring vara ett mått på detta. Vid samman
ställning av resultaten kan vi kompensera för ändrad vikt.

Varför väljer ni försökspersoner med övervikt?
– Även friska personer med övervikt har ofta lätt för

höjda värden på flera av de markörer som vi vill studera, 
och då är det större sannolikhet att vi ser skillnader i 
effekter av de olika kosterna, förklarar Mette.

STICKSPÅR OM GLUTEN III Förutom huvud
frågeställningarna kring tarmflora och upplevd och 
uppmätt förbättrad hälsa kommer även ett sidospår 
kring gluten att undersökas.

– Det finns mycket som talar för att fullkorn och råg 
har en lindrande effekt på personer som är  potentiellt 
känsliga för gluten. Därför kommer vi även att  analysera 
ett ämne som heter zonulin, som är en markör på 
tarmens genomsläpplighet, men som också antas vara 
involverad i glutenintolerans. Men vi vet inte om detta 
har någon betydelse för friska personer.

En tänkbar effekt av fullkornsprodukterna är att de 
ger en högre bulk, vilket i sin tur ger en utspädnings effekt 
och minskar kontaktytan mellan tarmslemhinna och det 
gluten som kan provocera fram en reaktion. Detta gäller 
dock inte för personer med en  diagnosticerad gluten
intolerans som helt bör undvika gluten.

SENT OMSIDER III – Med tanke på alla effekter som 
tillskrivs fullkorn borde de här sambanden egentligen ha 
studerats för länge sedan, så att vi vet vad vi pratar om när 
det gäller fullkorn. Men nu har vi i alla fall börjat, och 
med tillgång till alla de nya metoder som finns hoppas vi 
kunna få svar på en mängd frågor.

– Rent vetenskapligt är det mycket intressant att se 
om det finns några skillnader mellan fullkorn och inte 
fullkorn, och även mellan olika sorters fullkorn. Kostfiber 
är inte bara kostfiber. I förlängningen hoppas vi också att 
det ska leda till mer hälsosamma livsmedel och att vi bättre 
kan förklara varför de är bra för oss, avslutar Mette.

– När det gäller fullkorn och effekten på tarmhälsa visar det sig vara mindre 
väl belagt, säger docent Mette Kristensen, Köpenhamns universitet.

RIGHT – Effekt av fullkorns- 
vete och –råg på tarmhälsa

Hypotesen i projektet är att fullkorn förbättrar tarmhälsa och 
tarmens mikroflora, och att detta i sin tur påverkar andra 
hälso faktorer kopplade till metabola syndromet. Projektet 
ska också undersöka eventuella skillnader mellan fullkorns-
vete och fullkornsråg.

Tre grupper med 25 försökspersoner i varje kommer 
att få en kost med antingen siktade spannmålsprodukter, 
fullkornsprodukter av vete eller fullkornsprodukter av råg. 
Intaget ska motsvara minst 75 g fullkorn per dag.

I inledningen görs en startkontroll med registrering av 
kostvanor, vikt, längd och fysisk aktivitet. Hälsomarkörer 
som blodfetter, blodtryck, glukosomsättning och subklinisk 
inflammation mäts liksom markörer för intag och omsättning 
av fullkorn. Dessutom mäts tarmens genomsläpplighet och 
tarmflorans sammansättning. Dessa värden följs sedan upp 
varannan vecka under försökets gång och när det avslutas 
efter sex veckor.

Exempel på livsmedel som ingår i de olika kosterna är 
frukostflingor av råg eller vete, bröd med och utan fullkorn, 
pasta med och utan fullkorn och matvete och matråg.

Försöken inleds i september och avslutas i slutet av 2015.
Projektet finansieras av Lantmännens Forskningsstiftelse.
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R egelbundna undersökningar av svenska 
matvanor bekräftar vad vi alla redan vet: 
Sveriges populäraste maträtt är spagetti och 
köttfärssås. Sedan pastan på bred front bör

jade sitt intåg i landet under mitten av förra århundradet 
har den i takt med att varianterna ökat bara tilltagit i 
popularitet. Pasta är gott, variationsrikt och lättlagat, och 
passar till det mesta, möjligen undantaget sill.

BÖRJAR SOM DEG III Att koka pasta kan verka vara ett 
enkelt hantverk, men att vetenskapligt beskriva vad som 
händer är inte lika simpelt.

När pastan tillverkas blandas mjöl och vatten. Precis 
som vid bakning av bröd bildar glutenproteinerna i 
mjölet ett nätverk, ett skelett, som gör att degen håller 
ihop. Efter blandning pressas degen genom olika mun
stycken som ger pastan dess form. Om pastan inte ska 
ätas direkt som färsk torkas den, varefter den är klar att 
förpackas.

När pastan sedan tillagas handlar det om att köra 
processen baklänges och få in vattnet i proteinnätverket 
igen och få stärkelsen att svälla och bli mjuk.

VATTENUPPTAGNINGEN CENTRAL III – Den centrala 
delen i tillagning av pasta är vattenupptagningen, säger 
Thomas Steglich som är doktorand på SIK och som 
arbetar med struktur och dynamik i kolhydratrika livs
medel. Hur vi upplever att äta den beror främst på hur 
länge vi låter den koka och hur mycket vatten stärkelse
kornen hinner ta upp.

Den viktigaste faktorn som bestämmer vattenupp
tagningen är geometrin, formen på pastan. Ju tjockare 
pasta, desto längre tid tar det för vattnet att vandra in till 
mitten, vilket förklarar varför det kan gå fortare att till
laga makaroner som är ihåliga än spagetti eller tagliatelli.

– Vi har studerat vattenupptagningen i pastan med 
olika sammansättning, både när det gäller protein, stär
kelse och fibrer, och kunnat konstatera att upptagningen 
inte skiljer sig mellan pasta med olika proteinhalt. Däre
mot spelar mängden fibrer och formen på fibrerna roll.

HÅRDARE KÄRNA III När vattnet går in i pastan tar 
det längre tid för stärkelsen i mitten att ta upp vattnet 
och svälla än vid ytan.

– När vi studerar kokt pasta i mikroskop kan vi se tre 

Den ädla konsten 
att koka spagetti

Spagetti och pasta är v ardag för de flesta, 
och det är nog inte många som tänker på 

vad som händer när vi kokar den. Men 
genom att förstå vad som händer vid till-
lagningen kan pastan bli både n yttigare, 

godare och enklare att tillaga.

Av Lennart Wikström
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zoner eller lager, där det yttre lagret är helt gelatiniserat, 
det vill säga stärkelsekornen har förlorat sin kristallina 
struktur och stärkelsekornen har börjat falla sönder. 
Därefter kommer ett skikt med något lägre vattenhalt, 
men fortfarande är stärkelsen helt gelatiniserad, medan 
stärkelsen i mitten inte har gelatiniserats, även om den 
har tagit upp vatten och mjuknat något. Det är denna 
ogelatiniserade del som vi upplever som ger tugg
motstånd som kallas al dente.

Om pastan får vila en stund sker en utjämning i 
vattenhalt mellan det yttre skiktet och mellanskiktet, 
medan kärnan i mitten förblir ogelatiniserad och hård.

FIBRER SOM STÖR III Det råder vetenskaplig 
samstämmighet kring nyttan av kostfibrer och sedan 
fullkornspasta och pasta med tillsatta fibrer kom ut på 
marknaden i större skala har det blivit möjligt att få i oss 
en del fibrer den vägen. För den som ska tillverka och 
tillaga ställer pasta med fibrer till vissa problem.

– När vi jämför vattenupptagning och vattenhalt i 
vanlig pasta med fiberpasta är det inga skillnader på hel 
spagetti, säger Thomas. Men i mikroskopet kan vi se att 
fibrerna vid tillverkningen lägger sig längs med pastan, 
och att partiklarna fungerar som sköldar för de stärkel
sekorn som ligger bakom. Det innebär att fibern stoppar 
vattenupptagningen och även efter kokning hindrar 
stärkelsen närmast innanför att svälla och bli mjuk.

Den här påverkan gör att en fiberpasta kan upplevas 
som mer underkokt vid samma vattenhalt och att kokti
den bör vara något längre. Samtidigt kan tuggmotstån
det, elasticiteten, hos en fiberrik pasta bli något mindre. 
Det beror sannolikt på att fullkornspartiklarna bryter 
proteinnätverket, som ger grundstrukturen.

– Om fiberpartiklarna mals så att de blir mindre 
påverkas inte kokegenskaperna på samma sätt, utan vat
tenupptagningen blir jämnare.

LÅGT GI III Förutom att kunna fungera som källa för 
kostfiber är pastan också känd för sina positiva effekter 
på blodsocker, att ge ett lägre glykemiskt index, GI, än 
andra kolhydratrika livsmedel.

– Pastans GIeffekter är kopplade just till hur den 
tar upp vatten och att delar av stärkelsen inte svällt och 
gelatiniserats, förklarar Thomas.

Precis som hos potatis ändras också stärkelsen hos 
pasta när den kallnar.

När temperaturen sjunker släpper den ogrenade 
stärkelsen ifrån sig vatten och återgår till sin okokta 
kristallina form. Man brukar säga att den retrograderar. 
Sådan återkristalliserad resistent stärkelse fungerar som 
fibrer och bryts inte ned förrän i tjocktarmen, och kan 
ha positiva effekter på både blodsocker och tarmflora. 
Det är alltså inte bara gott utan också nyttigt med kall 
pasta i sallad, något som många redan upptäckt.

BEHÖVER INTE SKÖLJAS III – Vid kokningen läcker 
en mindre mängd stärkelse ut och kan bilda ett tunt 
skikt på ytan. Det är det vi upplever som att pastan 
blir klibbig. Men med dagens tillverkningsmetoder blir 
pastan slätare på ytan och pastan blir också mindre klib

big, säger Thomas. Fullkornspastan är från början också 
mindre klibbig. Därför rekommenderar jag att inte 
skölja pastan efter kokning.

– Det är en fördel ur smak och munkänsla att servera 
pastan så snart efter tillagning som möjligt. Men det går 
inte alltid och därför kommer vi också att undersöka hur 
pasta med olika sammansättning klarar varmhållningen.

– Att forska kring livsmedel kan vara lite 
 frustrerande. Pasta som exempel kan verka väldigt 
enkelt, men det är inte lika enkelt att ge några svar på 
hur man ska få fram den bästa pastan. Men när det 
gäller fullkornspasta skulle mer finmalda fiberpartiklar 
påverka egenskaperna positivt. En möjlighet vore också 
att göra pastan i två lager, med fiberkärna och ett yttre 
skikt av siktat vetemjöl, avslutar Thomas.

Thomas Steglich
Thomas är från Leipzig i Tyskland och 
utbildad kemiteknikingenjör med 
inriktning mot livsmedel. Sitt 
mastersarbete gjorde han på 
SLU i Uppsala, varefter han fick 
sin doktorandtjänst på SIK med 
professor Maud Langton, SLU, 
som h andledare.

Hans projekt ingår i det 
 tvär vetenskapliga kompetens-
centret SuMo vid Chalmers. 
SuMo står för Competence 
 Centre for Supramolecular 
 Biomaterials.

När pasta kokas bildas tre zoner, en yttre zon med helt gelatiniserad stärkelse 
och hög vattenhalt, en mellanzon med gelatiniserad stärkelse och en zon i 
mitten där stärkelsen inte tagit upp lika mycket vatten och inte gelatiniserats.
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Underbart är kort!
V i letar hela tiden efter bekväma lösningar, 

och pasta har blivit en bekväm och 
 uppskattad bas i många kök och rätter. 
Som det går att läsa i föregående artikel är 

Kort linguine med soja-
marinerade kycklingstrimlor 
och juliennegrönsaker

Antal portioner: 10

1,2 kg Kort Linguine vit fiber 
1 kg strimlad färsk kycklinglårfilé 
3 dl japansk soja 
0,5 dl solrosolja 
2,5 st röd chili 
100 g böngroddar 
800 g julienneblandning 
5 st vitlökskyftor 
200 g ärter 
1 dl blandade hackade färska örter 
salt, grovmalen svartpeppar, färska timjanblad

Tillagning:

Koka pastan al dente i saltat vatten enligt anvisning på 
förpackningen.

Blanda kycklingstrimlorna med soja. Ansa chilin och 
fintärna den. Tvätta böngroddarna.

Bryn kycklingköttet i olja. Tillsätt julienngrönsakerna, 
 pressad vitlök och chili. Låt fräsa en strund.

Blanda pasta med kycklingenstrimlorna och grönsakerna. 
Lägg till ärterna och smaka av med salt, grovmalen peppar 
och de hackade örterna.

Garnera med färska timjanblad.

kunskapen bakom att koka pasta inte helt enkel, även 
om själva kokningen löser sig med en rymlig kastrull, 
rent vatten, salt och en hyfsat exakt timer.

Men det gäller också att välja rätt pasta till rätt till
behör. Pastans form, yta och storlek ska  komplettera 
såsen och tillbehören. Penne med sitt hålrum och 
räfflade yta binder såsen och därmed smaken, medan 
spaghetti och tagliatelle ger den rätta pastakänslan 
genom sin längd och smidighet.

För dem som många gånger av bekvämlighet eller 
andra skäl valt nudlar i stället för pasta har det nu 
lanserats ett alternativ, kort linguine med vit fiber. Det 
är en kortare bandspagetti med lite kortare koktid och 
bättre varmhållningsegenskaper än exempelvis nudlar. 
Den passar lika bra till traditionella pastasåser som till 
wokrätter.

Mer om val av pasta och pasta recept kommer 
 Lantmännen Food Service att efter sommaren lägga 
upp i form av flera filmer på sin hemsida där Stefano 
Catenacci visar hur man kokar den perfekta pastan och 
ger tips om vilken pasta som passar bäst till olika typer 
av såser och tillbehör. En bra start i pastaskolan för alla 
som vill lära sig mer.

Opera källarens 
Stefano 
 Catenacci visar 
hur man väljer 
och tillagar den 
bästa pastan. 
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Pizza på svenska
M in första pizza åt jag 1971 på en pizzeria i Uppsala. För en ung 

gymnasist som ännu inte börjat tågluffa var det en exotisk 
upplevelse, och som innebar ett ungdomligt gastronomiskt 
uppror mot brunsås och en äldre generation som talade 

nedsättande om varma smörgåsar.
Efter att pizzan introducerats i landet med de italienska arbets

invandrarna i slutet av 1940talet dröjde det till 1968 innan den första 
 pizzerian öppnade i Stockholm. Sedan gick det fort. En sökning i ett 
bolagsregister ger 1 626 träffar på ”pizzeria”. Liksom pastan har pizzan blivit 
en del av den svenska husmanskosten och placerar sig nästan alltid på pallplats 
när landets populäraste maträtter ska koras.

Som med andra maträtter som vi adopterat – med kåldolmar som ett utmärkt 
exempel – har vi även förvandlat pizzan med mer eller mindre fantasifulla fyllningar. 
Ur hälsosynpunkt har pizzan också fått oförtjänt dåligt rykte. Visst kan den innehålla 
mycket fett i form av olja och fet ost, fiberinnehållet i en standardpizza imponerar inte 
och vissa råvaror kan ha ett ursprung som helst bör förbigås med tystnad.

Men med rätt mjöl och viss eftertanke kan pizzan mycket väl bli en del av en  hälsosam 
nordisk kost. Som Thonys Matzas fullkornspizza.

Näringsberäkning
Thonys fullkornspizza Pizza Capricciosa, Resturang (Livsmedelsverket)

per 100g per port. per 100g per port. per port.

Energi kJ 800 2580 1120 4340 40% mindre energi

Energi kcal 190 620 270 1050

Fett g 6 19 13 50

varav mättat fett g 2,4 8 6 23

Kolhydrat g 23 72 25 97

varav sockerarter g 1,2 4 2,5 10

Fiber g 2,4 9 1,4 5 80% mer fiber

Protein g 11 33 11 43

Salt g 1,2 4 1,6 6 60% mindre salt

Thony Matzas fullkornspizza
Deg

• 7 dl Vetemjöl special med fullkorn 
• 3 dl vatten, fingervarmt  
• 25 g jäst 
• 1 tsk salt

Topping

• 500 g små tomater 
• några skivor torkad skinka 
• 2 msk kallpressad rapsolja 
• flingsalt 
• 50g riven västerbottenost 
• 100-200g mager herrgårdsost 
• basilika, färsk

Börja med att rosta tomaterna. Dela och lägg med 
snitt ytan upp i en ugnsfast form med lite olja. Stänk över 
lite olja och strö på lite flingsalt. Rosta i 40 minuter tills 
 tomaterna börjar få färg och har skrumpnat ihop.

Gör sedan degen. Tillsätt salt i det varma vattnet och 
rör ut jästen. Häll i mjölet, lite i sänder och knåda för hand 
10 minuter, i maskin 6 minuter tills degen är smidig. Låt 
degen jäsa 20 minuter.

Kavla ut degen och forma och låt vila i ytterligare 20 min. 
Lägg på  de rostade tomaterna och mosa dem lite. Lägg 
på skinkan i hela skivor. Riv herrgårdsosten och lägg på.

Baka i ca 20 min i 200 grader. Strö på riven 
västerbotten ost, lite flingsalt och basilika

Servera!

Av Lennart Wikström
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Svensk förädling 
   guld värd
Förhållandena i Sverige och på 
 kontinenten skiljer sig så mycket åt att 
det inte bara går att förlita sig på  utländsk 
förädling och  importera sorter. Det 
 behövs en förädling inriktad på nordiska 
förhållanden, något som även  gäller en så 
internationell gröda som vete.

Av Lennart Wikström

A ldrig är Sverige så vackert som i  mid sommar  
tid när höstvetefälten böljar i sommar
vinden. En lantbrukare hyser fortfarande 
hopp om en riklig skörd och vi lekmän kan 

se framför oss allt det som det generösa vetet ger oss i 
form av bröd, pasta, pannkakor och nubbe till sillen.

Svenska lantbrukare är kunniga och anpassningsbara 
och kan producera vete av god kvalitet till gagn för både 
odlare och konsumenter. Men det är inte en självklarhet, 
utan resultatet av ett ständigt pågående förbättringsar
bete med växtförädling i grunden.

ANPASSADE SORTER III – Vi behöver en egen 
växtförädling i landet för att säkra ett bra utsäde som 
är anpassat till vårt odlingsområde och som ger en bra 
råvara till olika produkter, säger Annette Olesen, chef för 
växtförädlingen vid Lantmännen Lantbruk.

Grunden för både odlare och industri är att produk
tionen är långsiktigt lönsam och kan konkurrera. Om 
en gröda inte bidrar till lönsamheten kommer det heller 
inte fram någon råvara till den vidare förädlingen, och 
även om det går att lösa med import kommer vidare
förädlingen av våra baslivsmedel på sikt att hamna där 
råvaran finns.

– Därför är det viktigt att växtförädlingen också bidrar 
till bondens resultat. För vår del som förädlare innebär 
bondenyttan också att vi fokuserar på de stora  grödorna, 
något som i högre grad gäller de stora internationella 
förädlingsföretagen, förklarar Annette. Vi avviker genom 
att ha en mycket bred profil med vall, cerealier, oljeväxter, 
potatis och även Salix i vår förädling.

HELA VÄRDEKEDJAN MED III För att nya sorter ska ha 
rätt egenskaper räcker det inte med att lantbrukarna är 
nöjda med skörden, utan även efterföljande led behöver 
få en råvara som är anpassad till de tekniska kraven.

– Det är viktigt med en bra dialog i kedjan med växt
förädlare, odlare och användare som kvarnar och andra 
i olika grupper beroende på gröda och användnings
område, säger Eivor Svensson, som är ansvarig för Lant
männens laboratorium i Svalöv, och som arbetar med 
analys av olika egenskaper hos spannmålen.

Som exempel på en sådan samarbetsgrupp nämner 
Eivor Cerealietekniska arbetsgruppen som leds av SLU. Där 
samlas förädlare, forskare, kvarnar, bagerier och även de 
som använder spannmål för tekniska ändamål som etanol.

I gruppen tas upp frågor om bakningskvalitet och 
hur nya sorter fungerar i industrins olika processer. 

– En fortsatt svensk växtförädling är en garant för svenska 
råvaror med hög kvalitet, säger Annette Olesen, ansvarig 
för växtförädlingen vid Lantmännen Lantbruk.

– För att kunna baka ett fiberrikt och nyttigt fullkornsbröd 
behöver vi ha sorter som ger ett starkt gluten, säger Eivor 

Svensson, Lantmännens laboratorium.
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 Dessutom har gruppen också egna försök. När nya sorter 
ska godkännas fungerar gruppen som remissinstans.

TAR TID III – Växtförädling tar tid, att ta fram en ny sort 
kan ta upp emot tio år, och som växtförädlare är det lätt 
att man går i sin egen bubbla och blir isolerad,  berättar 
Tina Henriksson, som ansvarar för veteförädlingen 
på Lantmännen. Därför är det viktigt att delta i olika 
samarbets grupper och även i forskningsprojekt med indu
stri och andra förädlare, både i Sverige och i andra länder.

Tina efterlyser fler sådana samarbeten eftersom det 
har stor betydelse för den svenska odlingen att vi kan ta 
fram och anpassa sorter för våra förhållanden.

– För närvarande har vi ökande problem med gulrost 
i den svenska veteodlingen, och det är raser som skiljer 
sig från dem på kontinenten. Då behöver vi ha ett eget 
sortmaterial, det går inte att bara ta tyska eller engelska 
sorter och tro att de ska gå att odla i Sverige. Detsamma 
gäller sorter som gått bra här hemma, men som inte 
varit lika framgångsrika i exempelvis Tyskland.

MINDRE INTENSIV III Odlingen i Sverige skiljer sig 
också genom att den är mindre intensiv. Vi använder 
mindre växtskyddsmedel och mindre handelsgödsel 
vilket gör att grödans motståndskraft mot skadegörare 
och förmåga att ge bra bakningskvalitet trots lägre 
 kvävegödsling blir viktigare.

I vete är proteinkvaliteten viktig för vidare 
 användning i bröd och pasta. Av vetets protein är  
80 procent gluten, som ger vetet dess unika egenskaper.

– Vete är grunden för många olika sorters bröd, även 
dem med mer fiber. För att kunna baka ett fiberrikt och 
nyttigt fullkornsbröd behöver vi ha sorter som ger ett 
starkt gluten, förklarar Eivor. Även om det många gånger 
är bagaren på hörnan som syns och det skrivs om är det 
mesta brödet vi äter bakat i större bagerier eller som bake 
off i butiker, vilket också ställer höga krav på råvaran.

TRENDER SOM VARAR III Hur arbetar man som 
förädlare för att möta nya trender och konsumenternas 
efterfrågan?

Brons – en ny svensk vetesort
Brons är en ny vetesort som tagits fram av Tina  Henriksson 
vid Lantmännen Lantbruk. Det är ett brödvete med 
goda  resistensegenskaper, i synnerhet mot de växande 
 problemen med gulrost. Den är stråstyv, vinterhärdig och 
anpassad för alla delar av landet där vi idag odlar höstvete. 
Den har testats i stor skala i industrin och har mycket goda 
 baknings egenskaper.

– Det tar tid att få fram nya sorter och det innebär 
att kortlivade trender och smala nischer sorterar bort 
sig själva, säger Tina. Men mycket kan vi fånga upp och 
ha i beredskap om vi tror att det kan bli intressant igen 
längre fram.

– Vi har strategiska workshops där vi försöker se lite 
längre fram och identifiera de långsiktiga trenderna som 
inte bara är en fluga, säger Annette. En sådan trend är 
exempelvis hälsa, där vi arbetat länge med havre och 
kornsorter med nya typer av stärkelse.

LÄGRE GLUTENHALTER III Är gluten en sådan fråga?
– Vi möter många frågor kring gluten, och frågan 

är om det ökade intresset bara är en trend eller också 
avspeglar att allt fler har problem med gluten, säger 
Eivor. Även om det inte egentligen är på grund av 
glutendebatten så håller vi på med att ta fram sorter som 
bakar bättre vid låga proteinhalter. Det är främst avsett 
för ekologiska odlare, men även konventionella odlare 
kan dra nytta av att inte behöva gödsla lika mycket för 
att få fram ett vete som bakar bra.

– Våra viktigaste mål med veteförädlingen är att få 
fram sorter som är bra på att utnyttja kvävet både till att 
ge en hög skörd och en hög proteinkvalitet, säger Tina. 
Med tanke på hållbarhet är kanske resistensförädlingen 
för att få fram sorter som kräver mindre bekämpning 
allra viktigast.

– Och här är en fortsatt svensk växtförädling en 
garant för svenska råvaror med hög kvalitet, fyller 
Annette i.

– Våra viktigaste mål med veteförädlingen är 
att få fram resistenta sorter som är bra på att 
utnyttja kvävet både till att ge en hög skörd och 
en hög proteinkvalitet, säger Tina Henriksson, 
ansvarig för Lantmännens veteförädling.
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Nytt från Lantmännens 
Forskningsstiftelse

Råvarudriven omvärld  
och hälsa i balans
 Medan Europa och USA 
brottas med ekonomier som 
inte vill ta fart, och har haft en 
mycket blygsam tillväxt sedan 
sekelskiftet, växer medel
klassen och köpkraften snabbt 
i tillväxt regionerna, främst 
Asien. Efterfrågan på livsmedel 
och råvaror som spannmål 
ökar, och världslagren av 
spannmål är nere på sin lägsta 
nivå på 50 år.

Samtidigt efterfrågar 
konsumenterna i Europa och 
USA hälsa, säkra livsmedel och 
hållbar utveckling. Det ställer 
krav på utvecklingen av fram
tidens livsmedel.

Detta är några av de bilder 
av omvärlden och framtiden 
för spannmål och livsmedel 
som presenterades vid Lant
männens Forskningsstiftelses 
temadag om framtiden i 
början av april i år.

VÄLBALANSERANDE 
 KONSUMENTER III – Hälsa 
har blivit en del av vår livs
stil, sade Douglas Faughnan 
från det brittiska marknads
bevakningsföretaget Mintel. 
Samtidigt är grund läggande 
livsmedelssäkerhet en av de 
viktigaste frågorna för konsu
menterna. Vi vill ha livsmedel 
som inte gör att vi blir sjuka, 
drabbas av allergier eller behö
ver oroa oss för ursprung eller 
information, samtidigt som 
maten ska främja vår hälsa.

Mintel menar att 
 konsumenterna har en helhets

syn och har blivit skickligare 
på att samtidigt balansera flera 
olika fördelar och egenskaper.

– De efterfrågar tydliga 
produkter med ingredienser 
med naturliga hälsofördelar, 
och litar mer till ingredienser 
än marknadsförarnas löften 
och hälsopåståenden. Detta 
har bland annat lett till att 
antalet produkter som lanseras 
med egenskaper som lägre 
socker, energi eller fett eller 
berikade produkter minskar.

Traditionella hälso
påståenden minskar i bety
delse och istället får ingredi
enserna tala.

– Konsumenterna söker 

naturliga produkter med 
den innebörd de själva ger 
 begreppet, och skiftar över 
till att kunna kontrollera 
 portioner och måltidernas 
sammansättning.

MODEDIETER SOM 
 KONCEPT III Konsumenterna 
utvecklar trender kring vissa 
modedieter eller begrepp. 
Exempelvis har glutenfritt 
egentligen inte med gluten att 
göra, utan är ett uttryck för 
att man uppfattar vitt bröd 
som symbol för ohälso samma 
livsmedel. Samtidigt efter
frågar  konsumenterna högre 
protein halt i bröd och mejeri

produkter, något som kan 
verka mycket motsägelsefullt.

– Men det är kopplat till en 
trend med övergång från snabb 
till långsam energi, exempelvis 
i form av proteindrycker.

– När det gäller cerealier 
är det fullkorn och havre som 
gäller. Gryn för gröt och gröt 
som bekvämmat ökar också. 
Havre ingick i över 80 procent 
av alla nylanserade cerealie
produkter mellan 2008 och 
2011, medan korn och råg 
minskar. Havre som fritt från 
gluten har också inneburit 
lansering av en rad produkter 
med havre som cerealie
ingrediens, avslutade Douglas.

Lantmännens 
 forskningschef Mats 
Larsson med Douglas 
Faughnan, Mintel.
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Mat som kryper

Spannmål på bild

 Efter FNs livsmedels
organisation FAOs utspel 
om betydelsen av att äta mer 
insektsprotein har insekter som 
råvara för livsmedel fått allt 
större uppmärksamhet. Det 
faktum att cirka två miljarder 
människor redan har insekter i 
någon form som en del av sin 
dagliga kost visar att det inte är 
en uppmaning helt gripen ur 
luften.

För dem av oss som inte 
är beredda att ta språnget 
kan insektsprotein som foder 
i stället kanske vara en mer 
tilltalande tanke och gyllene 
medelväg.

– Animaliskt protein kostar. 
Av 0,8 kg protein och 0,8 kg 
gräs får vi 0,1 kg kött och  
0,8 kg mjölk, berättade 
Michael Murphy, ansvarig 
för foder utveckling på Lant
männen Lantbruk. Att använda 
hög värdigt protein till foder 
kommer att bli alltmer kost
samt.

I ett Vinnovaprojekt 
undersöks möjligheterna att 

utnyttja den svarta soldat
flugan  Hermetia illucens som 
om vandlare av lågvärdigt avfall 
till högvärdigt protein. 
Projektet är i 
sin slutfas med 
utvärdering av 
fluglarvernas 
fodervärde.

– Finessen 
med soldatflugans 
larver är att den 
lever på gödsel och 
kan  användas till 
att minska gödsel
mängderna. I 

 projektet föds larverna upp på 
en blandning av gödsel och livs
medelsavfall och kan omvandla 
upp till en fjärdedel av avfallet 
till ett högvärdigt proteinfoder 
med mellan 35 och 57 procent 
 protein, 35 procent fett och 

upp till 25 procent kitin, 
som fungerar som fiber.

Som foder
råvara är flug
larverna i första 

hand tänkta att i 
torkad och mald 
form användas till 
höns och grisar.

 Sortering av spannmål och 
bedömning av prover är  kritiska 
moment i värdekedjan. Inte 
minst gäller det spannmål som 
måste vara fri från olika typer 
av för oreningar, som exempelvis 
mjöldryga, som är en svamp 
som kan ge allvarliga sjukdoms
symtom, eller vete i ett parti 
havre avsedd för glutenfritt.

Traditionellt har  sortering 
skett med mekaniska  metoder 
som olika typer av såll eller med 
arbetskrävande  visuell kontroll. 
Ingen av de metoderna möter 
dagens och morgondagens krav 
på snabbhet, precision och 
kostnads effektivitet.

Istället sätts hoppet till 
utveckling av bildanalyser, och i 
projektet  Automatisk kvalitets
bedömning av spannmål har 

Lantmännens Forskningsstiftelse 
finansierat utvecklingen av en ny 
teknik, Cgrain.

I Cgrainanalysatorn placeras 
kärnorna i ett prov i en belyst 
kammare och  fotograferas 
med hjälp av speglar från tre 
sidor. Form, färg och storlek 
används sedan till att klassa den 
av bildade kärnan eller för
oreningen.

Bildanalys har tidigare 
provats i andra projekt men har 
på grund av brister i kamera
utrustning, presentation av 
 kärnorna eller mjukvara inte 
varit mogen att använda i 
större skala. Men med den nya 
tekniken ökar hoppet om att 
snabbt och säkert få ett svar på 
vad spannmålsprovet  inne håller. 
Med kända prover lyckas 

 tekniken identifiera  
99 procent av kärnorna rätt. 
De fel som uppstår handlar 
mest om av vikande kärnor eller 
för oreningar som hamnar i fel 
kategori och att kärnor fel aktigt 
klassat som avvikelser.

Utrustningen provas för 
närvarande på Viking Malts 
anläggning i Halmstad i syfte att 
få mer korrekt analys av korn
kärnor med skalskador, något 
som visat sig ha stor betydelse 
för kvaliteten på den slutliga 
malten.

Sök pengar i 
våra forsknings
stiftelser

Utbildning, 
 hälsosam diet  
och baljväxter 
i nästa nummer av 
Idétidskriften C

 Nästa ordinarie 
ansöknings omgång öppnar 
efter sommaren 2014. 
Exakt tidpunkt meddelas på 
stiftelsens hemsida. Om det 
finns intresse att  diskutera 
en idé/idéskiss finns det 
möjlighet att göra det 
löpande under året. För mer 
information ta kontakt med 
stiftelsens kansli.

För mer information och 
uppgifter om ansöknings
förfarande, gå in på 
Lantmännens Forsknings
stiftelses hemsida lantman
nen.se och klicka vidare till 
Forskning och utveckling.

www.lantmannen.se

 Kunskap, nyfikenhet och 
vilja att erbjuda en bättre 
vardag är centrala värden för 
att kunna utveckla innova
tiva livsmedel och måltids
lösningar för  människor 
i deras vardag. För det 
behöver vi ha utbildningar 
i framkant, som kan ge bra 
grundkunskaper och även 
locka begåvade ungdomar 
att vilja söka ny kunskap 
och forska vidare.

I nästa nummer av C 
som kommer i mitten av 
september tar vi pulsen på 
livsmedelsutbildningarna 
och tittar även närmare på 
intressanta gröna alternativ.

Trevlig sommar önskar 
redaktionen!

Michael Murphy, Lantmännen.



Siktat och sållat

POSTTIDNING B

Avsändare:
Lantmännen 
Idétidskriften C
Box 301 92
104 25 Stockholm

Ingmar Börjesson 
 agronomie hedersdoktor

8,4 miljoner till ökning 
av höstveteproduktionen 

 SLU har utsett Lantmännens 
tidigare forskningschef Ingmar 
Börjesson till agronomie heders
doktor. I motiveringen heter 
det bland annat att han inom 
många områden på ett mycket 
påtagligt sätt bidragit till att öka 
sam arbetet mellan fakulteten 
för naturresurser och jordbruks
vetenskap vid SLU och industrin. 
Han har även varit engagerad i 
fakultetens utbildnings program.

Den självklara frågan till 
Ingmar är naturligtvis:  
Hur känns det?

– Det känns otroligt hedrande 
och överraskande, säger Ingmar 
när vi når honom i bestyren inför 
det annalkande midsommar
firandet. Det är fantastiskt roligt 
att arbeta med tvärvetenskap 
och knyta ihop frågeställningar 
och behov i näringen med 

akademi och även med bransch
organisationer.

– För att få samarbete att 
fungera handlar det mycket om 
att få kontakt med rätt forskare 
som är intresserade att ta upp 
frågor från industrin och arbeta 
med dem långsiktigt så att vi får 
relevanta svar. Långsiktigheten är 
avgörande, och det är så vi också 
har byggt upp våra affärer kring 
forskning och kunskap. Våra 
satsningar kan inte vara grundade 
på hugskott utan måste hålla i 
längden.

Ingmar understryker också att 
det är många faktorer som inte 
går att påverka, som  exempelvis 
timing.

– Men om vi vet att det 
vi gör står på en vetenskap
ligt  korrekt grund kan vi vara 
ut hålliga. I slutänden är det 

faktisk kunskap som gäller.
– Den första spontana 

 reaktionen är naturligtvis att jag 
känner mig hedrad, men det är 
också en uppmuntran och en 
möjlighet att gå vidare med de 
frågor kring cerealier, hälsa och 
välbefinnande som jag fortfarande 
brinner för, avslutar Ingmar.

Ingmar kommer att 
 promoveras vid SLUs stora 
gemensamma promoverings
högtid 4 oktober i höst.

 För ganska exakt ett år sedan 
gjorde Lantmännens Forsknings
stiftelse tillsammans med Mistra 
och Formas en stor utlysning 
om forskning om effektiva och 
hållbara produktionssystem 
inom vattenbruk och jord och 
trädgårdsbruk. Under våren 
har fördelningen av de 62 
miljoner kronor som program
met om fattar beslutats och 
forsknings ledare Bo Stenberg 
på SLU i Skara fick 8,4 Mkr för 
 projektet Utnyttjande av skörde
gapet för uthållig intensifiering av 

höstveteproduktionen.
Projektets syfte är att öka 

 skörden av vete samtidigt 
med minskad miljöpåverkan 
av odlingsinsatser. Skörde
utvecklingen i vete i Sverige har 
stagnerat på senare år och har 
varit sämre än för de flesta länder 
i Västeuropa. En ökad skörd 
och minskad miljö påverkan ska 
uppnås genom att med ökad 
 precision variera och anpassa 
olika odlingsinsatser som exem
pelvis gödsling. 

De övriga projekt som 

också fick del av forsknings
medlen var jordbruksprojekten 
Mjölk på gräs och biprodukter 
och Perenna grödor – viktiga 
 komponenter till robusta och 
hållbara  produktionssystem, 
båda vid SLU, och vattenbruks
projekten Hållbar storskalig 
odling av makroalger i Sverige 
och Innovativa lösningar för 
utveckling av marint vattenbruk 
med hög kvalitet i Sverige  fokus 
på miljömässig och ekonomisk 
hållbarhet, båda vid Göteborgs 
universitet.

Vinnare  
i pizzaSM
 Det blev Frida Ceveryd 
från Stantons Breareds Torg 
i Varberg, som vann finalen i 
PizzaSM 2014. Enligt juryns 
ordförande Klas Lindberg 
lyckades Frida skapa två riktigt 
goda pizzor. De var så goda 
att Klas skulle stjäla idéerna. 
Övriga finalister var Danil 
Örkmez från Delibruket 
Flatbread i Sundbyberg och 
Simone Roosqvist från Vezzo 
Bar och Ristorante, Umeå.

Finalen avgjordes under 
GastroNord på Stockholms
mässan. Så här löd juryns 
motivering som lästes upp 
av Årets kock 2012 Klas 
Lindberg:

”En tävlingsinsats som 
präglades av organisation, 
känsla för detaljer, noggrann
het och en stor kärlek för 
hantverket. Det blev helt 
enkelt två riktigt ’jävla’ goda 
pizzor.”

Frida Ceveryds vinnarpizza 
kallade hon ”Dear deer” och 
den innehåller bland annat 
hjortinnerfilé, syltad rödlök 
och palsternackscreme.

– Jag var med och tävlade 
förra året och kom tvåa. Efter 
finalen tänkte jag att aldrig 
mer, men i samband med en 
resa till Sälen i vintras började 
jag fundera på ett nytt recept. 
Jag tänkte att det är ju snopet 
att ställa upp en gång och 
komma tvåa. Jag ville ha 
revansch och det fick jag.

Ingmar 
Börjesson, 
agr dr h.c.


