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M orgonen bjuder på 
en soluppgång som 
speglar sig i floden 
Loire, men atlantvin-

den är kallare än väntat denna sista dag i 
september. Tillsammans med drygt 180 
personer från 25 olika länder ska jag till 
Cité Internationale des Congrès för att 
delta i den VI:e internationella surdegs-
konferensen i Nantes, två tågtimmar från 
Paris. Temat är Understanding natural 
complexity.

Ett av konferensrummen fylls suc-
cessivt med surdegsbröd som deltagarna 
uppmanats att ta med. Som ensam 
representant för Sverige bidrar jag med 
tre bröd till denna samling av världens 
surdegsbröd: Wasa surdegsknäcke, polar-
kakor jästa med frystorkad monokultur 
och ett välgräddat levain-bröd från Forsa 
Hembageri i Uppsala. De tar nu plats 
bland tyska kvalitetsrågbröd, finska sur-
bröd, etiopiska surdegspannkakor, iranska 
lavash, koreansk sockerkaka med nuruk 
och kinesiskt, ångkokt bröd till vilket 
surdeg har använts i mer än 1 500 år.

Pain au levain betyder surdegsbröd 
på franska. Kanske säger det något om 

vilket bröd som är typiskt för Frankrike. 
I Sverige marknadsförs de vetebaserade, 
ofta handknådade och stenugnsgräddade 
surdegsbröden som levain-bröd medan 
de med fullkorn och rågsurdeg kallas 
surdegsbröd. Brödkulturen skiftar i olika 
länder. I Sverige och Finland är den så 
fascinerande olika trots att dessa länder 
under många hundra år varit ett och 
samma land. Finnarna, som äter dubbelt 
så mycket råg som svenskarna, bakar 
traditionellt rågbröden med surdeg.

Ur ett folkhälsoperspektiv är det 
positivt att äta råg. Men hur nyttigt ett 
rågbröd än är måste det smaka gott. 
Surdegen gör rågbröden saftigare och 
mer aromrika. De får bättre textur och 
ökad hållbarhet. Rågen och dess fiber 
är som gjorda för att samarbeta med 
mikroorganismer. Det levererar syror 
och alkohol. Tillsammans med de fria 
aminosyror som bildas under fermente-
ringen utvecklas många aromkomponen-
ter i både skorpa och inkråm. I Sverige är 
inte surdegen lika självklar i rågbröden, 
men det finns en stark surdegstrend som 
påverkar vår brödkultur. Somliga kallar 
det surdegsrevolution!

Vad är det som gör att nära 200 
personer från 25 olika länder åker på 
en konferens om surdeg? Surdegsforsk-
ningen är tvärvetenskaplig och komplex. 
Att förstå dessa mikrobiologiska proces-
ser med mjölksyrabakterier och jästsvam-
par kräver forskning och kunskaper. 
Konsumenter frågar efter aromrika, 
hälsosamma, clean-label produkter där 
surdegen levererar. Glutenfritt surdegs-
bröd är stort, särskilt som surdegsbak-
terien bildar exopolysackarider, en sorts 
fiber, som både förbättrar brödets textur 
och sedan blir mat åt tarmfloran.

I Belgien finns världens första och 
säkert enda surdegsbibliotek. Surdegar 
samlas in, mikrofloran dokumenteras 
och åker sedan ner i frysen. Surdeg ger 
brödet mervärden och nya utmaningar 
är att fermentera baljväxter eller att 
använda surdeg till andra livsmedel än 
bröd, till exempel pizza.

Surdegsfermenteringen, som funnits 
under tusentals år i stora delar av värl-
den, är framtiden. Om tre år är dags för 
nästa surdegssymposium som arrang-
eras 2018 i samarbete med University 
C ollege Cork på Irland.

Docent i kostvetenskap vid Uppsala universitet
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Råg och havre 
finsk profil

F insk spannmålsodling är rätt imponerande. 
Med en årlig genomsnittsskörd på fyra 
miljoner ton klarar landet av att vara själv-
försörjande på spannmål, och till och med 

att exportera en del. Detta trots att landets hela åkerareal 
ligger motsvarande norr om Mälaren.

KORN ODLAS MEST
Den viktigaste grödan är vårkorn, som odlas på knappt 

halva arealen och står för 45 procent av spannmåls-
skörden. En femtedel av kornet är maltkorn som 
h uvudsakligen mältas i landet, men en mindre andel går 
även på export. Endast en liten del, mindre än en procent, 
går till andra livsmedel.

Med drygt en miljon ton havre skördar finska lant-
brukare mer än femtio procent mer havre än sina svenska 
k ollegor. Liksom i Sverige går merparten till foder. Av förra 
årets skörd användes knappt 80 000 ton till livsmedel.

Av våra grannländer är det 
egentligen det finska lant-
bruket som mest liknar det 
svenska. Korn dominerar, 
men havre och råg är tyd-
liga finska profiler, liksom 
en satsning på hälso-
samma livsmedel.

Av Lennart Wikström
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Det vete som odlas är med undantag för landets 
sydvästra delar vårvete. Medan höstvete i Sverige står för 
90 procent av den skördade volymen vete är det bara 16 
procent av den finska veteskörden som är höstvete. Av 
vetet går en fjärdedel till livsmedel, resten används som 
foder eller exporteras.

RÅG I SÄRKLASS
Med råg är det lite annorlunda.

Nordiska livsmedelsforskare och företag har sedan 
1980-talet arbetat med att undersöka både rågens och 
havrens hälsoegenskaper. När det gäller havre finns en 
stor volym att välja från, medan råg endast odlas för 
livsmedelsändamål, och då främst bröd. Totalt använder 
den finska livsmedelsindustrin cirka 90 000 ton råg per 
år, vilket motsvarar drygt 16 kg per person. Det kan 
jämföras med Sverige, där vi använder motsvarande 
18 kg per person och år.

Den tydliga inriktningen att använda råg till bröd 
och bakning gör att vi i Norden skiljer oss från andra 
delar av världen, där rågen räknas som fodersäd. Det 
har också gjort att vi liksom med havren utan större 
k onkurrens har kunnat inrikta oss på att utveckla 
forskningen kring råg i allmänhet och dess hälsoeffekter 
i synnerhet.

RÅGFAKTORN
Många som arbetar med råg och hälsa i olika samman-
hang nämner den så kallade rågfaktorn. Det är en iakt-
tagen effekt på insulin, som leder till långsammare blod-
sockerhöjning när man äter rågbröd jämfört med bröd 
gjorda på andra spannmålsslag. En annan korttidseffekt 
som iakttagits i samband med intag av råg är en minskad 
aptit, vilket kan få betydelse för viktkontroll. Båda dessa 
effekter har långsiktig positiv inverkan på vår hälsa.

Finsk spannmålsforskning gick tidigt in på frågor 
kring mat och hälsa, och det gäller inte minst med kopp-
lingar till råg. I många avseenden har Finland kommit 
längre när det gäller riktade satsningar, som exempelvis 
tillförsel av selen genom gödsling och minskat saltintag.

RÅGPIONJÄRER
En pionjär när det gäller rågens hälsoeffekter var den 
finske läkaren och professorn i klinisk kemi, Herman 
Adlercreutz, som tidigt började forska kring fytoöstro-
gener, ämnen som finns i bland annat råg i form av de 
fenoliska ämnena lignaner, och i baljväxter, bland annat 
soja. Genom sin likhet med våra egna könshormon antas 
fytoöstrogenerna kunna förebygga hormonrelaterade 
cancertyper som bröstcancer hos kvinnor och prostata-
cancer hos män.

En annan finsk forskare som också intresserat sig 
mycket för råg är professor Kaisa Poutanen på det 
finska forskningsinstitutet VTT. Kaisa är välkänd 
bland spannmålsforskare i Norden och har haft en 
ledande roll i många av de samarbeten som gjorts och 
som fortfarande pågår inom spannmål och hälsa. Hon 
har bland annat tillsammans med professor emeritus 
Per Åman, tidigare SLU, varit redaktör för boken 

Spannmålsodling 
i Finland, en jämförelse 
med Sverige
Finland är enligt egen utsago världens nordligaste 
spannmålsproducerande land. Av den totala åker-
arealen på 2 259 000 hektar odlades spannmål på 
ungefär hälften, eller 1,1 miljoner hektar.

Spannmålsskörden uppgick 2014 
till cirka fyra miljoner ton med korn 
som den dominerande grödan. 
Av havreskörden på omkring en 
miljon ton används ungefär åtta 
procent eller 79 000 ton till 
livsmedel.

Trots att finskt bröd ofta 
förknippas med råg odlades 
den på bara 24 000 hektar. 
Skörden på 75 000 ton går 
liksom den svenska rågskör-
den uteslutande till bageri; år 
2014 använde finska kvarnar 
92 000 ton råg. Det kan jäm-
föras med knappt 250 000 ton 
vete.

FINLAND 2014 SVERIGE 2014

Åkerareal 2 259 000 ha 2 650 000 ha

Per capita 0,42 ha 0,28 ha

Spannmålsareal 1 117 000 ha 1 023 000 ha

Veteskörd 1 088 000 ton 2 753 000 ton

avkastning 4 100 kg/ha 6 300 kg/ha

Kornskörd 1 855 000 ton 1 487 000 ton

avkastning 3 700 kg/ha 4 600 kg/ha

Havreskörd 1 039 000 ton 668 000 ton

avkastning 3 400 kg/ha 4 200 kg/ha

Rågskörd 75 000 ton 176 000 ton

avkastning 3 200 kg/ha 6 300 kg/ha

Källor: LUKE, Jordbruksverket

Rye and health (Råg och hälsa), som getts ut av den 
a merikanska cerealie organisationen AACC (se Tid-
skriften C nr 4 förra året).

Flera av de finska industrierna har också varit 
f ramgångsrika i att profilera sig med råg, som med Fazer 
och Vaasan i spetsen med sina tydliga hälsoprofiler och 
s atsning på råg som råvara. Det finns alltså en hel del att 
lära i vårt östliga grannland både när det gäller forsk-
ning och marknadsföring av hälsosamma spannmåls-
produkter.  

VTT
Teknologiska  
Forskningscentralen 
VTT AB är finska  
statens forsknings-
central och erbjuder 
tillämpad teknologi 
och innovationer 
åt sina inhemska 
och internationella 
kunder, företag 
och den offentliga 
sektorn.

Råg i 
Finland
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och bioaktiva polyfenoler lignaner.
– Herman diskuterade med sin svenske kollega Göran 

Hallmans och Lantmännen kom med via Carl-Erik 
Albertson, som då var sekreterare för Stiftelsen Cerealia 
FoU. Tillsammans med Per Åman på SLU s tartades en 
gemensam nordisk grupp som jag också kom med i. 
Från den danska sidan kom professor Knud Erik Bach 
Knudsen också tidigt med.

RÅG OCH HÄLSA
En milstolpe i den nordiska rågforskningen blev projek-
tet Råg och hälsa i Nordiska Rådets forskningsprogram 
NordFood, som startades 1993 och pågick i femton år.

– Vi kom från olika discipliner och med olika infalls-
vinklar på spannmål i allmänhet och råg i synnerhet, och 
det gjorde vi egentligen redan innan man började tala om 
vikten av tvärvetenskap, säger Kaisa. Industrin var också 
med från början. Engagemanget präglades av en nyfiken-
het som var gemensam för alla var de än kom från.

Genom nätverket som växte fram hittade både fors-
kare och företagen en modell för hur man kan samar-
beta. Det har lett till en rad framgångsrika gemensamma 
nordiska projekt. Efter NordFood-samarbetet kom EU-
projektet HealthGrain, som pågick 2005 till 2010, och 
som nu lever vidare i ett gemensamt forskningsforum. 
Inom ramen för Nordiska rådets program för excellenta 
forskningscentra har Kaisa också varit med i Sysdiet, 
som studerade nordisk kost i ett vidare perspektiv, och i 
samarbetet Helga, som fokuserade på hälsoeffekterna av 
en kost rik på fullkorn och fibrer.

STORT INTRESSE
Även om Kaisa tycker att mejeriindustrin varit mycket 
mer innovativ med att ta fram nya produkter, exempel-
vis probiotika, menar hon att spannmålsbranschen har 
engagerat sig mer på senare tid.

– Uppmärksamheten och insikterna kring full-
korn har gjort att alla är intresserade. Vi har lärt oss så 

Professor Kaisa Poutanen, VTT:

– Utmaningen är att 
omsätta forskningen 

i nya produkter

Råg i 
Finland

Forskningen kring råg har 
blivit en gemensam nordisk 
plattform för samarbete kring 
spannmål och hälsa. Professor 
Kaisa Poutanen har varit med 
ända sedan samarbetet började i 
början av 1990-talet.

Av Lennart Wikström

K aisa Poutanen har länge stått i förgrunden 
när det gäller forskning kring spannmål 
och hälsa i Norden. Hennes bakgrund 
är livsmedelsteknologi och bioteknik 

och hon har specialiserat sig på biologiska processer för 
fullkorns- och fiberprodukter.

– Jag har arbetat med spannmål i 25 år, konstaterar 
Kaisa. Jag började min forskningskarriär med att studera 
framställning av etanol från skogsråvara, men kom 
alltmer in på andra råvaror och 1989 kom min första 
närkontakt med s tärkelse i spannmål.

INDUSTRIELLT INITIATIV
Intresset i Finland för råg började på 1990-talet då 
funk tionella livsmedel blev populära med att Fazer och 
Vaasan ville få kunskap om hälsoeffekter av det traditio-
nella finska rågbrödet. Trots att de var konkurrenter satte 
företagen upp ett gemensamt program för att finansiera 
forskning kring rågen. I inledningen handlade en stor 
del av frågeställningarna om hur rågen påverkade glukos-
omsättningen.

Samtidigt var läkaren och professorn Herman 
A dlercreutz, som specialiserat sig på hormonliknande 
ämnens påverkan på vissa typer av cancer mycket 
intresserad av rågens lösliga kolhydrater pentosanerna 

För dig 
som vill 

veta mer
om HealthGrain Forum, 
se www.healthgrain.org

om nordiska excellens -
centra Sysdiet och 

Helga, se 
www.nordforsk.org 

och klicka 
vidare till Projekt.
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mycket, men den stora utmaningen är nu att kunna 
använda resultaten från forskningen i industrin och ta 
fram nya produkter.

En viktig del i detta är att kunna kommunicera 
värdet av att äta mer fullkorn och fiberrika spannmåls-
produkter.

– Idag sätter EFSA, den europeiska livsmedelssäker-
hetsmyndigheten, ramarna för vad man kan göra för 
påståenden om livsmedel och hälsa. Företag och fors-
kare försöker ge en helhetsbild till konsumenterna, och 
nuförtiden är internet och sociala medier viktiga kanaler 
för detta.

KOPPLA TILL EFFEKTER
Efter en period på halvtid vid klinisk näringslära vid 
Östra Finlands universitet, tidigare Kuopio universitet, 
är Kaisa tillbaka som professor på heltid på VTT.

– Från att mer studera hur komponenterna i ett livs-
medel påverkas av olika processer började jag arbeta mer 
och mer med hälsoeffekter. Det som driver mig idag är 
att se hur vi kan ta växtråvaror och behandla dem så att 
de bioaktiva komponenterna inte förstörs utan blir just 
så hälsosamma som möjligt.

– Samtidigt måste vi se helheten. Det handlar inte 
bara om enskilda livsmedel och komponenter, utan om 
matvanor och hela kosten. Många olika mekanismer 
samspelar och påverkas samtidigt. Vad händer i munnen, 
hur påverkas olika livsmedel av hur vi tuggar? Inte minst 
är det intressant att förstå bättre vad som händer med 
tarmfloran och hur den påverkas.

STJÄL TID
Med så många frågor, hinner du forska själv?

– Jag får stjäla tid. Även om mycket av det experi-
mentella arbetet görs av andra hinner jag läsa och som 
handledare följa med. Det gäller att hålla sig aktuell. Jag 
strävar också efter att hela tiden försöka få en större bild, 
att se helheten.

– Jag har hela tiden vetat att jag ville bli forskare, 
säger Kaisa. Min nyfikenhet driver mig att börja nya 
saker och skapa nya projekt.

Något som gör Kaisa verkligt glad är att det växer fram 
en helt ny generation med nordiska forskare som kommer 
in i och fortsätter samarbetet inom spannmål och hälsa.

– Vi har flera duktiga personer, Marjukka Koleh-
mainen på UEF i Kuopio, Rikard Landberg på SLU i 
Sverige, Kati Katina på Helsingfors universitet, Mette 
Kristensen på Köpenhamns universitet och Mette Nord-
lund med flera här på VTT för att bara nämna några. 
Det är det finaste du kan uppleva som forskare att se 
dina ”forskningsbarn” börja samarbeta och bygga vidare 
på det vi började.

SKAPA NÅGOT NYTT
Ett orosmoln på forskarhimlen är dock att det har blivit 
allt svårare med finansiering av större livsmedelsprojekt.

– EUs ramprogram Horizon 2020 är mer konkur-
rensutsatt och med många ansökningar, säger Kaisa. 
I mina ögon handlare det mer om att EU styr mycket 
mer om vilka resultat man vill ha och i princip beställe r 
viss kunskap. Det är helt galet att forskarna måste lägga 
så mycket tid på ansökningar där utfallet är mycket 
osäkert. Vi skulle fokusera på vetenskapen i stället.

Istället blir kraven på tillämpning allt större och 
många universitet försöker göra allt samtidigt.

– Det borde finnas bättre ramar för att fördela arbets-
uppgifterna. Den delen som handlar om affärsutveckling 
kanske skulle komma in lite tidigare, och då genom 
företagen, medan en del av forskningen behöver mer 
lugn och ro och långsiktighet. Det tror jag skulle göra 
det möjligt att skapa något helt nytt, avslutar Kaisa.  

Det som driver  
mig idag är att 
koppla samman  

olika komponenter i 
spannmålen med effekter

– Den stora utmaningen är nu att kunna använda resultaten från forskningen i 
industrin och ta fram nya produkter, säger professor Kaisa Poutanen, VTT.
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F innCrisp är en riktig klassiker bland tunna 
knäckebröd, och har gjort sällskap med 
goda ostar sedan lanseringen i samband 
med OS i Helsingfors 1952. Idag finns det 

i en rad olika varianter och är ett väl etablerat varumärke 
i sitt segment.

Bakom det tunna rågknäcket står den finska bageri-
koncernen Vaasan OY, som också har en stor produktion 
av mjuka bröd och djupfryst bake off för butiker. För 
svenskt vidkommande blev Vaasan aktuellt när det under 
sommaren blev klart att Lantmännen förvärvar bolaget.

MAT OCH HÄLSA SOM STRATEGI
Med förvärvet införlivar Lantmännen också den strate-
giska inriktning mot mat och hälsa som Vaasan har som 
en del av sin CSR-strategi. CSR står för Corporate Social 
Responsibility (företags samhällsansvar) och brukar 
omfatta företagens arbete med miljö och hållbarhet och 
socialt ansvar.

– Vi har ett CSR-program med fem underom-
råden, berättar Marika Lyly, ansvarig för nutrition 
och f orskning på Vaasan. Förutom nutrition och hälsa 
arbetar vi med livsmedelssäkerhet, ansvarsfull upp-

Inget snack 
– ät mera råg

Råg är en viktig källa för kostfiber och bidrar 
genom den så kallad e rågfaktorn till en hälsosam 
kost. Hur kan ett företag som vill erbjuda så  
hälsosamma produkter som möjligt möta ä ndrade 
kostvanor och beteenden som medför minskad 
k onsumtion av traditionella rågprodukter?

Av Lennart Wikström
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handling, miljö och socialt ansvar.
– Det gör att vi sätter strategiska mål för arbetet med 

nutrition och hälsa och att utveckling av mer hälsosamma 
bageriprodukter blir en tydlig del av företagets strategi.

Genom att placera nutrition och hälsa som en del av 
CSR vidgas hållbarhetsbegreppet till att också omfatta 
hållbara konsumenter, det vill säga att konsumenterna 
ska kunna njuta av företagets produkter och samtidigt 
må bra.

FORSKNING OCH INNOVATION
Marika och hennes kollegor har med utgångspunkt från 
CSR-strategin tagit fram ett program för arbetet med 
nutrition och hälsa

– Vi inriktar oss aktivt på forskning, där vi sedan 
20 år deltar i olika partnerskap, med början i det 
nordiska samarbetsprojektet Råg och hälsa, och senare 
EU-projektet HealthGrain, berättar Marika. Baserat 
på våra råvaror och produkter är det främst kost-
fiber, fullkorn och bagerikunskap som är våra 
f okusområden.

– I produktutvecklingen eftersträvar vi inno-
vativa produkter genom att kombinera resultat 
från forskningen med vår bagerikunskap. Det 
resulterar i en portfölj med fiberrika fullkornspro-
dukter med en hög andel råg. Som resultat har vi 
kunnat utveckla produkter med nya funktioner, som 
exempelvis bröd med kolesterol sänkande egenskaper 
eller rika på vitamin D.

MER FIBRER, MINDRE SALT
En viktig del i arbetet är också kom-
munikation för att göra konsu-
menternas medvetna om värdet av 
hälsosamma bröd rika på fullkorn 
och kostfiber.

– Vår inriktning mot näring 
och hälsa har också lett till att allt 
vårt knäckebröd sedan 2012 är 

rika på kostfiber och till 85 procent bakade på råg. Av 
alla våra bröd är 65 procent fullkornsbröd. Vi har också 
en lägre salthalt i 30 procent av vårt knäckebröd.

Utvecklingen är motsvarande i färskbröd, även om 
nivåerna är något lägre, 70 procent av det mjuka brödet 
är fiberrikt, hälften är bakat med minst 50 procent full-
korn och cirka 10 procent med 100 procent råg.

MINSKAD RÅGKONSUMTION
Länderna kring Östersjön är de dominerande rågätande 
länderna. Sedan början av 1990-talet har dock trenden 
varit entydig.

– Rågen tappar marknad. I Finland har konsumtio-
nen av råg per person och år minskat med 14 procent 
eller 2,5 kg sedan 1990. Även om minskningen är 
allmän visar den återkommande kostundersökningen 
Finndiet att det är hos yngre män som minskningen är 

störst. Det minskade intaget är kopplat till 
en s tagnerande eller minskande bröd-

konsumtion och att många yngre väljer 
andra typer av bröd.

OÖNSKAD FÖRÄNDRING
Om nu konsumenterna väljer andra 
typer av bröd, varför inte bara följa 
med förändringarna och ta fram nya 

produkter som är anpassad e till det 
förändrade b eteendet?

– Med vårt fokus på hälsa kan 
vi inte med tanke på rågens 

hälsofördelar bara flyta 
med och ta fram produk-

– Med vårt fokus på hälsa kan 
vi inte med tanke på rågens 
hälsofördelar bara flyta med 
och ta fram produkter som vi 
och forskarna inte menar är 
lika hälsosamma, framhåller 
Marika Lyly, Vaasan.



Råg i 
Finland
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Vaasan OY
Vaasan är världens största tillverkare av tunt 
knäckebröd, den näst största knäckebröds-
producenten generellt och har dessutom en 
stor verksamhet inom bake-off i Norden och 
färskbröd i Finland och Baltikum.

Den 1 juni i år blev Vaasan en del av Lant-
männen och sedan dess pågår arbetet med att 
integrera Vaasan i koncernen.

Under  2014 hade företaget en omsättning 
på 400 miljoner euro och cirka 2 700 anställda i 
Finland, Estland, Lettland, Litauen, Sverige  
och Norge. Vaasan hade under 2014 totalt  
17 produktionsanläggningar, varav tio i Finland 
och sju i de baltiska länderna, samt försälj-
ningskontor i sju länder. Företaget exporterar till 
närmare 40 länder

I och med förvärvet delas Vaasan upp i tre 
delar. Till Lantmännen Cerealia förs knäcke-
brödsaffären med det världskända varumärket 
FinnCrisp, medan färskbröd och bake-off blir en 
del av Lantmännen Unibake.

Vaasans mest kända varumärke är FinnCrisp, 
tunna knäckebröd som säljs över stora delar av 
världen. FinnCrisp lanserades ursprungligen 
1952 till sommarolympiaden i Helsingfors. 
I dag finns FinnCrisp som rågknäckebröd i olika 
tjocklek, men också som hälsosamt snacks.

Varumärket Bonjour har sitt ursprung i före-
tagets bake-off verksamhet som redan 1986 
lanserade butiksbakade baguetter. 

Under varumärket Vaasan marknadsförs 
bland annat färskbröd och knäckebröd i 
Finland sedan 160 år tillbaka. Dessutom finns 
tre varumärken för färskbröd i Baltikum: Leibur, 
Hanzas Maiznica och Vilnaus Duona.

ter som vi och forskarna inte menar är lika hälsosamma. 
Rågen har så många fördelar i form av både direkta och 
indirekta hälsoeffekter, framhåller Marika.

Marika lyfter fram den så kallade rågfaktorn med 
effekt på insulin och blodglukos med minskad risk för 
typ 2-diabetes, aptit- och viktskontroll och i vissa fall 
rapporterad minskad risk för olika typer av cancer.

– Nästan utan undantag ligger intaget av kostfiber 
inom EU under de rekommenderade 25–35 g per dag. 
Rågbröd är en viktig källa för kostfiber och står för 35 
procent av finska konsumenters fiberintag. Rågbröd är 
också en viktig källa för mineraler och står för upp till 
20 procent av det dagliga behovet av bland annat järn 
och magnesium, och för andra viktiga näringsämnen 
som folsyra 15 procent och tiamin 10 procent.

– Eftersom råg tillför så många hälsofördelar innebär 
ett minskat intag alltså en ökad risk för ohälsa och går 
därmed tvärt emot våra övergripande mål.

HAKA PÅ TRENDERNA
För att se hur företaget skulle möta konsumenternas 
ändrade beteende gjorde Vaasan en omvärldsanalys. 
I den kunde de konstatera att en produktgrupp som i 
alla kategorier ökar i takt med den minskade brödkon-
sumtionen är snacks. Ett ökad uteätande leder också till 
ett val av andra brödtyper.

Utmaningen blev då att kunna erbjuda rågprodukter 
anpassade till de ändrade matvanorna.

– Traditionella bröd har svårt att möta förändring-
arna, förklarar Marika. Istället har vi utvecklat mer ljusa 
och lätta rågbröd, och försöker ge de produkter som 
ökar ytterligare skjuts genom nya former och samman-
hang. Traditionella rundstycken blir mer snacksbröd.

RÅGNACHOS
Som ett direkt resultat av sin trendspaning lanserade 
Vaasan för två år sedan RuisNacho och FinnCrisp 
rågsnacks.

Snacksen bakas med 100 procent rågfullkorn och med 
fem olika smaker. Med undantag för chokladsnacksen 
innehåller de 18 eller 19 procent kostfiber. En portion 
på 30 g ger hälften av den dagliga mängd fullkorn som 
rekommenderas för att minska risken för typ 2-diabetes 
och en femtedel av behovet av kostfiber.

– Vi har velat erbjuda ett mer förlåtande snacks som 
du kan äta utan att behöva få dåligt samvete. På det 
sättet kan vi även i framtiden upprätthålla rågens posi-
tion som en del av en hälsosam kost, avslutar Marika. 
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J ag har främst arbetat med att anrika havrens 
lösliga fibrer betaglukaner för att komma upp 
i koncentrationer som gör det intressant att 
blanda in dem i fler livsmedel, berättar Juhani 

Sibakov, seniorforskare på VTT i Esbo strax väster om 
Helsingfors. På så sätt blir det möjligt att utnyttja de 
godkända hälsopåståendena för betaglukan.

Trots sitt nordliga läge producerar Finland stora 
mängder spannmål, och havre är näst efter korn den 
största grödan. Tack vare de EU-godkända hälsopåstå-
endena om betaglukan och sänkta kolesterolvärden är 
intresset för havre och havrens betaglukaner stort.

ANRIKADE HAVREFIBRER
Juhani har i sitt doktorsarbete utvecklat en patente-
rad metod för att dela upp havren i olika fraktioner, 
och där det visat sig möjligt att komma upp i över 50 
procent betaglukan. Det kan jämföras med de kommer-
siella k oncentrat som finns tillgängliga idag där halten 
betaglukan ligger omkring 25 procent.

– Att komma upp i så höga halter kostar förstås i 
utbyte, och kan bara bli intressant för rent medicinska 
ändamål eller forskning. Mer intressant för livsmedels-
industrin är de fraktioner på 30–35 procent som vi 
lyckats få fram med goda utbyten.

Av de delar av havren som sorteras bort finns en 
f raktion med hög proteinhalt.

– Havrens protein skiljer sig från de övriga spann-
målsproteinerna och är näringsmässigt mer värdefullt än 
till exempel gluten, förklarar Juhani. Det kan ingå i olika 
spetsprodukter, som exempelvis sportprodukter, och där 
det av exempelvis med hänsyn till allergier kan bli intres-
sant med ett vegetariskt protein.

FIBRER I DRYCKER
I stor utsträckning används betaglukan och andra 
spannmålsfibrer för att tillföra mer fibrer i traditionella 
cerealieprodukter som bröd, frukostflingor eller snacks. 
Ett nytt område är att berika drycker med fibrer. Ett 
problem som måste övervinnas är att de vattenlösliga 
fibrerna också är förtjockningsmedel, som vi vill ha när 
vi kokar gröt, men kanske inte i en dryck.

– Balansgången är att kunna förändra betaglukanerna 
så att de blir mer vattenlösliga utan att förlora sin koles-
terolsänkande effekt, säger Juhani. Vi har utvecklat två 
metoder som delar upp de stora molekylerna i mindre 
och som gör att de kan blandas i en dryck i tillräckligt 
stor mängd för att kunna göra hälsopåstående, och utan 
att drycken tjocknar.

MEST OM BAKNING
Det mesta arbetet med fraktionering och olika tester har 
gjorts på havre, men även råg är intressant. Juhani och 
hans kollegor har exempelvis gjort extruderade rågsnacks 
på närmare 100 procent fullkorn och även provat en 
våtmalningsmetod för att göra rågkli mer användbart i 
olika livsmedel.

– Men annars är råg inte särskilt väl undersökt vid 
sidan av bakning, konstaterar Juhani. Siktat rågmjöl 
innehåller fortfarande en stor andel kostfiber i form av 
arabinoxylaner och ger ljusare produkter med mild smak. 
Det gör rågen intressant för inblandning i ljusa brödtyper.

INGREDIENSER MED STOR POTENTIAL
Om några månader lämnar Juhani sitt arbete på VTT 
för att börja i en ny roll på Fazer. Vad tror han då om 
framtiden?

– Vi kommer att se ökad användning av spannmåls-
baserade ingredienser. Än så länge använder vi bara 
en liten andel av tillgänglig havre till 
livsmedel. Intresset för vegetabiliska 
råvaror är stort och där har havre en 
stor potential.

– Ingredienserna kommer att 
dyka upp i nya produkter som 
snacks, mindre bearbetade livsmedel 
med mer fullkorn och hela eller 
bitar av kärnor. Vi kommer 
även se dem i bars som 
mellanmål eller sport-
produkter och i drycker. 
Men det viktiga är att 
behålla hälsoegenska-
perna, avslutar Juhani. 

Ny teknik ger 
nya ingredienser 
från spannmål

Råg i 
FinlandMitt specialområde har blivit havre och att  

genom olika behandlingar plocka fram havrens 
goda beståndsdelar, säger Juhani Sibakov, VTT.

Av Lennart Wikström

– Vi kommer att se en ökad användning av 
spannmålsbaserade ingredienser i framtiden, 
säger Juhani Sibakov, VTT.
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Ett högt intag av 
fullkornsråg gör att 
vi känner oss mättare 
och kan också kopplas 
till en rad positiva 
hälso effekter. Men 
ännu så länge finns 
inte tillräcklig kun-
skap om sambandet 
mellan råg och vikt-
kontroll

Av Lennart Wikström

F etma och övervikt är vår 
tids livsstils epidemi. Mer 
än 80 procent av den 
manliga befolkningen i 

Tyskland och Irland är överviktiga, och 
30 procent i Irland och Storbritannien, 
Tjeckien och Litauen är överviktiga.  
I Sverige och Finland växer fortfarande 
andelen överviktiga i samma takt och 
ligger på strax över 50 procent.

Visst finns det många som kan 
beskrivas som friska överviktiga, men 
kopplingen till flera av våra välfärds-
sjukdomar som typ 2-diabetes och 
hjärt- och kärlsjukdom gör att det finns 
anledning att fokusera på viktkontroll 
och att bromsa ökningen av andelen 
överviktiga.

– Situationen är allvarlig men går att 
påverka, säger professor Rikard Land-
berg, SLU. Det handlar om att minska 
andelen kroppsfett, minskad bukfetma, 
gå ner i vikt och att hålla vikten efter 
nedgång, inte minst genom förändrad 
kost och livsstil.

RÅG MÄTTAR
I sin doktorsavhandling från 2011 under-
sökte Hanna Isaksson effekten av olika 
rågprodukter på upplevd mättnad och 
aptit både under kort tid, åtta timmar 
efter intag, och tre veckor. De studerade 
måltiderna bestod av hela rågkärnor eller 
fullkornsrågmjöl i bröd och gröt och 
jämfördes med vitt bröd. Treveckors-
studien gjordes på gröt på fullkornsråg 
som hon jämförde med vitt bröd.

Alla måltider med råg ökade mätt-

nadskänslan och minskade aptiten i 
upp till åtta timmar. Rågkli och hela 
rågkärnor hade bättre effekt än samma 
produkter med fullkornsmjöl av råg. 
I långtidsförsöket gav gröten gjord på 
fullkornsmjöl av råg en varaktigt högre 
mättnad jämfört med det vita brödet. 
Studier med olika typer av rågknäcke-
bröd har senare genomförts och visar 
också på en ökad mättnad.

Mättnad är inte detsamma som att 
gå ner i vikt eller undvika att gå upp i 
vikt. Men mot bakgrund av dessa effek-
ter på mättnad finns det anledning att 
anta att ett ökat intag av rågprodukter 
som en del av en i övrigt hälsosam kost 
kan motverka viktsökning och bidra till 
förbättrad viktkontroll.

MAGER KUNSKAP 
– För att en effekt på viktkontroll ska 
vara godkänd enligt den europeiska 
livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA 
måste behandlingen påvisa en vikts-
minskning minst under 12 veckor eller 
kunna visa viktstabilitet genom bibehål-
len vikt i minst 16 månader efter initial 
viktminskning, förklarar Rikard.

Mätt med råg
Foto: Axa
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intressant sidoinformation (se sid 19 i 
denna tidning, där projektet presenteras 
närmare).

– Den grupp som äter råg får i sig 
cirka 30 g rågfiber per dag. Preliminärt 
har vi inte sett några effekter på vikten, 
vilket inte heller var förväntat eftersom 
studien ej var designad för detta. 

NY STUDIE SKA GE SVAR
Resultaten från djurstudier ser lovande 
ut. Rikard berättar om en studie där 
forskare i Lund gett möss antingen råg 
eller vete med samma energiintag. Efter 
15 veckor visades signifikanta skillnader 
i kroppsvikt och kroppsfett till rågkos-
tens fördel, och hypotesen är att det är 
kopplat till rågeffekten på insulinin-
söndring och mindre energi upptag från 
rågdieten.I försök med rågbröd med 
tomatpulpa har råg som ingrediens visat 
sig öka utsöndringen av fett via avföring.

– Det finns studier som visar att 
råg också påverkar sammansättningen 
hos tarmens mikrobiota, även om det 
återstår att entydigt visa hur och vilken 
betydelse detta skulle kunna ha för 
vikt. Tillsammans med de studier som 
visar att rågprodukter mättar bättre än 
siktade veteprodukter finns det mycket 
som talar för att en kost rik på råg-
fullkorn har 
effekt även 
på vikt. Om 
det verkligen 
är så ska vi 
försöka reda 
ut i den nya 
Rye Weight-
studien, som 
vi hoppas 
ska fylla 
ut det som 
saknas. 

I en översikt av var forskningen 
står idag kan Rikard konstatera att 
e pidemiologiska studier visar att full-
kornsrika livsmedel och spannmålsfiber 
minskar viktsuppgång och kroppsfett 
med cirka 0,5 kg över lång tid.

– Intaget av fullkorn är kopplat till 
en rad livsstils faktorer som fysisk aktivi-
tet, varför det inte är helt säkert att det 
är fibrer och cerealier som har effekt, 
även om man tagit hänsyn till övriga 
faktorer vid utvärderingen av data. 
Dessutom är studierna främst gjorda på 
personer som ätit fullkornsvete.

– I kliniska studier har det däremot 
inte gått att se några tydliga effekter på 
viktsreduktion. Däremot har full-
korn en svag effekt på kroppsfett. Ett 
problem är att det endast är två studier  
som haft som huvudsyfte att studera 
fullkorns effekt på viktreduktion. Här 
finns därför ett hål i kunskapsmuren.

RÅG OCH FYSISK AKTIVITET
Men Rikard menar att även om 
viktsnedgången endast är begränsad är 
den ändå gynnsam för personer med 
övervikt. Kan man få ner vikten med 
några få procent hos överviktiga så är 
det positivt för att minska risken för 
andra sjukdomar.

– Vår hypotes är att fullkornsråg 
ger högre viktsminskning än siktat 
vetemjöl då båda ges som del av ett 
viktminskningsprogram. I en studie 
med stort intag av rågfullkorn där 
försökspersonerna fick i sig 20 procent 
mer energi under rågdieten än vid  
kontrolldiet visade det sig att de ändå 
gick ned i vikt eller var viktstabila.

– Detta beror förmodligen på att 
energiupptaget minskar vid högt rågin-
tag, vilket också påvisats i flera studier. 
I en liten pilotstudie undersöktes effek-
ten av råg som en del av en hälsosam 
livsstil. Försökspersonerna fick 180 
g fullkornsråg per dag, fick träna tre 
45-minuters pass i veckan och gå minst 
10 000 steg om dagen.

– Även om det inte gav resultat i 
viktsnedgång gav det signifikant mins-
kat midjeomfång, högre förbränning 
och högre fysisk förmåga för dem med 
en kombination av både högt intag av 
fullkornsråg och fysisk aktivitet.

RÅG TILL KINESER
I ett pågående projekt, RyeClaim,  har 
en studie i Kina genomförts där man 
undersökt effekter av råg på förekomst 
av magsårsbakterien Helicobacter pylori 
och metaboliska riskfaktorer. För-
ändringar i kroppsvikt mättes som en 

Rågeffekten, bioaktiva ämnen 
och markörer
Rågeffekten beskrivs som en mins-
kad mängd  insulin i blodet i för-
hållande till den mängd smältbara 
kolhydrater som vi får i oss via råg 
jämfört med andra spannmålsslag, 
främst vete. Enligt den teoretiska 
modellen ska en lägre insulinnivå 
leda till minskad uppbyggnad av 
fettmassa och därmed minskad 
viktsuppgång.

Exakt vad i rågen denna effekt är 
kopplad till kan forskarna ännu inte 
förklara. En teori har varit att råg 
ger lägre glukosnivå och därmed 
också minskad bildning av insulin. 
Rågen innehåller också en mängd 

bioaktiva ämnen som antas ha viss 
koppling till fullkornets hälsoeffek-
ter. Några sådana ämnen är feno-
liska syror, f avonoider, karotenoi-
der, lignaner, alkylresorcinoler och 
benzoxazinoider, där varje ämne 
kanske tarvar sin egen beskrivning 
och förklaring.

Med avancerad statistik har 
forskarna kunnat koppla faktiskt 
intag av fullkornsråg till halten av 
en rad av de bioaktiva ämnena och 
deras omsättningsprodukter i urin. 
De sambanden kan nu användas 
för att hitta och förklara rågens 
goda effekter.
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Hållbar  
värdekedja  
för nordisk 
spannmål
 – Jordbruket står inför tydliga utma-
ningar för att nå en hållbar produktion 
av råg, havre och oljeväxter, konstate-
rade Pirjo Peltonen-Sainio från LUKE, 
det finska institutet för naturresurser. 
Klimatförändringarna innebär ytterligare 
påfrestningar globalt, men kan faktiskt 
medföra fördelar för jordbruket i mer 
nordliga länder som exempelvis Finland.

Avkastningen måste höjas, utbytet 
från insatta resurser öka och mångfal-
den i primärproduktionen bli större 
samtidigt som hållbarheten ökas.

– Det innebär minskat svinn i hela 
värdekedjan och ändrade kostvanor 
samtidigt som vi måste anpassa oss till 
klimatförändringarna. För finländskt 
vidkommande kan det innebära möjlig-
het till ökad variation i växtföljden och 
att vi kan dra nytta av en av våra mest 
värdefulla ekosystemtjänster, nämligen 
god tillgång till rent vatten.

Förändringarna kan redan avläsas 
i form av mer höstvete och höstråg i 
södra Finland och tidigare vårsådd i 
hela landet. Odling av baljväxter i form 
av ärt och åkerbönor ökar också.

– Odlingen av havre flyttar längre 
norrut, samtidigt som andelen minskar 
i de södra delarna där andra spann-
målsslag får bättre konkurrenskraft, 
konstaterade Pirjo.

– Skillnaden mellan möjlig och 
faktisk skörd är större i havre än i andra 
spannmålsgrödor, berättade havrefö-
rädlaren dr Steffen Beuch från den 
tyska växtförädlingsfirman Nordsaat. 
Lantbrukarna kan alltså inte ta vara 

på den potential som växtförädlingen 
byggt upp.

Orsakerna till gapet mellan möjlig 
och verklig skörd är bland andra att 
havre odlas på mer marginella marker, 
intensiteten går ner, nya sorter tar länge 
tid på sig att nå odlingen och andelen 
ekologiskt odlad havre ökar, vilket 
också påverkar statistiken.

– Ett större problem är att kvalite-
ten på havren i handel i norra Europa 
försämras. Lantbrukarna behöver 
bättre signaler om vilka kvaliteter som 
efterfrågas och bättre kunskap om hur 
havren ska odlas för att uppnå kraven, 
konstaterade Steffen. 

Nordisk Cerealistkonferens 2015 7–9 september:

Framtidens 
livsmedelsförsörjning 
– nya möjligheter för nordiska grödor
Av Lennart Wikström

H ållbarhet och nya biotek-
niska processer för att 
höja värdet på cerealie-
produkter var temat när 

drygt 100 nordiska cerealister träffades i 
början av september på konferensanlägg-
ningen Hanaholmen i Esbo strax väster 
om Helsingfors för att prata om framtida 

livsmedelssäkerhet och livsmedels-
försörjning. Nordic Cerealist Congress 
ordnas vart tredje år och i år var det de 
finska cerealisternas tur att stå värd för 
kongress nummer 32 i ordningen.

En konferens av det här slaget är 
naturligtvis ett tillfälle att träffas och 
umgås, men huvudpunkten är utan 
tvekan den vetenskapliga och affärsmäs-
siga uppdatering det innebär att under 

tre dagar få ta del av närmare 30 pre-
sentationer från forskare och represen-
tanter från företagens forsknings- och 
utvecklingsavdelningar.

Värdskapet för konferenserna 
växlar mellan de nordiska länderna. Av 
förklarliga skäl kommer värdlandet att 
sätta sin prägel på programmet, vilket i 
fallet med Finland definitivt endast är 
till fördel. 

Foto: Hans Jonsson
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Protein och 
bioprocesser 
för höjda 
näringsvärden
 En finsk strategi för att minska sitt 
importberoende av protein innefattar 
bland annat att höja proteinhalten i de 
grödor som redan odlas, främst spann-
mål, men även att höja produktiviteten. 
De marker som idag inte odlas kan 
istället nyttjas till odling av protein-
grödor, främst åkerböna.

– Det är också viktigt att ta vara på 
sidoströmmar och förbättra näringsvär-
det genom fermentering, berättade Anu 
Kaukovirta-Norja, VTT.

Problemet med åkerböna är att den 
innehåller så kallade antinutritionella 
ämnen, vicin och covicin, som bryts 
ned till starka oxidanter och som kan 
orsaka allvarlig blodsjukdom i form av 
favism. I spannmålskli finns mycket 
mineral, men de binds till ett ämne, 
fytinsyra, och hindras från upptag.

– Genom att processa med specifika 
enzym som bryter ned fytas eller star-
terkulturer med laktobaciller och gelbil-
dande bakterier kan den nutritionella 
funktionaliteten hos kli och åkerböna 
förbättras, sade Arja Laitila, VTT.

Behandling med enzym bryter effek-
tivt ned fytinsyran, över 80 procent 
bryts ned inom en timme. Det ökar 
tillgängligheten på både protein och 
mineraler. 

– Fermentation med bakterier frigör 
också enskilda aminosyror från cell-
väggarna, och kan ge fördubblade nivåer 
jämfört med kontroll, konstaterade Arja.

Efterfrågan på högproteinpro-
dukter gör det intressant att ta fram 
högprotein pasta och även höja protein-
halten i glutenfri pasta.

– Att byta ut gluten mot protein 
från en annan källa kommer att påverka 
kvaliteten på produkten, förklarade 
Natalia Rosa-Sibakov, VTT.

Förutom att göra pasta med olika 
inblandning av mjöl av åkerböna pro-
vade Natalia också att använda en hög-
proteinfraktion från torrfraktionering 
av avfettad havre. Högproteinmjölet 

blandades in i olika andelar i traditio-
nellt semolinamjöl av durumvete upp 
till 24 procent.

– Med en inblandning på tolv pro-
cent högproteinmjöl kom vi upp i en 
produkt där minst 20 procent av ener-
gin kom från protein utan att det blev 
några större skillnader jämfört med rent 
semolinamjöl. Vid högre inblandning 
blev pastan lite mer seg och med största 
skillnaden i färg, avslutade Natalia.

Ett problem för vegetarianer och 
äldre är brist på vitamin B12. Med mins-
kat intag av animaliska livsmedel riskerar 
nya grupper att drabbas av brist.

– Om mjöl malt på kornmalt fick 
fermenteras i en vecka syrefritt med en 
propionbildande bakterie och med till-
sats av spårämnet kobolt bildades signi-
fikanta mängder vitamin B12, berättade 
Bhawani Chamlagain från Helsingfors 
universitet. Det är alltså fullt möjligt att 
med hjälp av fermentation producera 
och tillföra B12 som en naturlig ingre-
diens i växtbaserade livsmedel.

Ett annat område som just nu är 
hett bland livsmedelsforskare med mik-
robiologi som specialområde är bakte-
rier som bildar sockerarten dextran och 
utsöndrar den i sin omgivning.

– Dextran bildas genom nedbryt-
ning av sackaros av flera olika lakto-
baciller som utsöndrar den, berättade 
Ilkka Kajala, VTT.

Genom att fermentera kli från råg 
eller vete med en bakterie som heter 
Weissella confusa kan dextranerna göra att 
kliet fungerar bättre i olika produkter.

– En tillsats av 20 procent vetekli 
med 8 procent dextran kunde ge samma 
volym och mindre hårdhet jämfört med 
ett rent vetebröd, sade Ilkka. 

 Betaglukaner är lösliga fibrer som finns 
i både havre och korn. Havrens betagluka-
ner har varit mest i fokus på grund av de 
kliniskt dokumenterade kolesterolsänkande 
effekterna.

Även kornets betaglukaner kan kopplas 
till positiva hälsoeffekter men är mindre 
tillgängliga, och behöver processas för att bli 
mer fysiologiskt aktiva.

– Vid sidan om fysiologiska effekter påver-
kar betaglukaner även immunsystemet, berät-
tade Mette Skau Mikkelsen, Köpenhamns 
universitet. Kornets betaglukaner har en mer 
regelbunden struktur än havrens, vilket gör 
att de klumpar ihop sig mer och blir mindre 
tillgängliga. Däremot binder de i högre grad 
till särskilda celler i tarmens slemhinna och 
aktiverar vårt immunsystem mer.

Betydelsen av detta är ännu inte utredd, 
men har sannolikt både positiva och negativa 
följder genom att öka vår motståndskraft mot 
skadliga organismer, samtidigt som ett triggat 
immunsystem kan göra oss mer känsliga för 
allergen kopplade till kosten.

De långa betaglukanmolekylerna kan 
brytas ned för att göras kortare, och därmed 
mer bioaktiva.

– Det är inte bara enzymatisk påverkan 
som bryter ned betaglukaner, utan även oxi-
dation, berättade Noora Mäkelä, Helsing-
fors universitet, som studerat fenomenet på 
kornbetaglukaner.

De ämnen som Noora provat är väteper-
oxid, som har den starkaste effekten och mer 
än halverar molekylstorleken, och askorbin-
syra – det vill säga C-vitamin.

– Båda oxidanterna har tydliga effekter 
på viskositeten och även på molekylerna, 
som får enskilda oxiderade grupper som gör 
att betaglukanerna bildar aggregat.

– Även närvaro av oxidationskänsliga 
omättade fetter, som i havre, kan orsaka 
nedbrytning av betaglukaner, berättade 
Yujie Wang från Helsingfors universitet. 
I närvaro av syror och oxidativa mineral, 
som exempelvis järn, oxideras de omättade 
fetterna och bildar fria radikaler, som i sin 
tur bryter ned betaglukanerna. Samtidigt 
visar det sig att betaglukaner skyddar mot 
oxidation av fetterna. Mekanismen bakom 
det har vi ännu inte ett svar på.  

Mer  
biotillgängliga  
betaglukaner

Foto: Lantmännen Lantbruk

Foto: M
ostphotos.com
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En näringsriktig kost sammansatt av livs-
medel baserade på nordiska råvaror har visat 
sig ha liknande effekter som den väldokumen-
terade medelhavskosten. Det lockade åhörare 
från flera europeiska länderna när resultaten i 
oktober för första gången presenterades på ett 
symposium utanför Norden.

Av Ulf Risérus, 
I nstitutionen  
för folkhälso-  
och vårdveten-
skap, Uppsala 
universitet

I mitten av 
oktober 
arrang-
erade de internationella veten-

skapliga organisationerna ”System s 
Biology in Dietary Interventions and 
Cohort Studies” (SYSDIET) och 
“European Diabetes and Nutrition 
Study Group” (DNSG) ett symposium 
om den hälsosamma nordiska kosten 
och dess förebyggande effekt på hjärt-
kärlsjukdomen.

Det var första gången som ett 
sym posium om nordisk kost hölls 
utan för Norden och det lockade även 
icke-nordiska åhörare från bland annat 
medelhavsländerna Grekland, Frankrike 
och Spanien.

TRE STUDIER
Symposiet var uppdelat i två delar varav 
det i den första presenterades resultat 
från tre olika kontrollerade interven-
tionsstudier, NORDIET, SYSDIET 
och SHOPUS. Dessutom presenterades 
resultat från epidemiologiska studier, 

där man studerat hur en hälsosam 
nordisk kost är kopplad till olika 
kroniska sjukdomar. I den andra delen 
av symposiet presenterades resultat som 
visade hur en hälsosam nordisk kost kan 
påverka genuttrycket samt hur man med 
nya biokemiska metoder, metabolomik, 
kan hitta ämnesomsättningsprodukter 
som kan fungera som biomarkörer för 
intag av olika nordiska livsmedel.

– Vad är hälsosam nordisk kost? 
Varför är det intressant att studera 
hälsoeffekter av nordisk kost? var frågor 
som fick inleda symposiet.

Definitionen av hälsosam nordisk 
kost som använts i vetenskapliga studier 
hittills är en kost som ligger i linje med 
de nordiska näringsrekommendatio-
nerna, och som är mycket lik bland 
annat medelhavskosten.

EFFEKT PÅ HJÄRTA OCH KÄRL
NORDIET-studien genomfördes vid 
Uppsala universitet av Viola Adamsson,  
dåvarande doktorand och som dis-
puterade på ämnet 2014. Syftet med 
studien var undersöka hur en hälsosam 
kost baserad på livsmedel av nordiskt 
ursprung påverkar riskfaktorer för hjärt-
kärlsjukdom.

I studien slumpades 88 försöks-
personer till att äta en hälsosam nordisk 
kost eller en kontrollkost i form av 

Hälsosam nordisk kost 
gör internationell debut

personernas vanliga kost under sex 
veckor. Deltagarna i försöksgruppen 
fick alla huvudmåltider tillagade och 
övriga livsmedel tillhandahållna och fick 
äta fri mängd mat. De var friska men 

Vegetarisk ärtsoppa med rotfrukter är ett 
exempel på hälsosam nordisk kost, gärna 
med ett knäckebröd  eller grovt rågbröd till.
Foto Björn Lindberg
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margarin som matfett, fet fisk, mindre 
mängder magert kött och magra mjölk-
produkter, till exempel mjölk och ost. 
Kosten hade också lågt innehåll av salt, 
mättat fett och tillsatt socker.

ÖVERSATTE MEDELHAVSKOSTEN
De kolhydratrika livsmedlen var 
fiberrika och långsamma kolhydrater.  
Ungefär 80 procent av maten var av 
”nordiskt ursprung”. Näringsprofilen 
i den nordiska kosten stämde överens 
med de svenska näringsrekommen-
dationerna, men var även inspirerad 
av bland annat medelhavskost. Målet 
var att ”översätta” medelhavskosten 
och liknande till en kost med nordiska 
livsmedel som kan gå odla eller produ-
cera i Norden, eller som traditionellt 
använts i nordisk matlagning. De ska 
även ha dokumenterat eller potentiellt 
hälsosamma egenskaper, som exem-
pelvis rapsolja och havre, som sänker 
LDL-kolesterolet i blodet.

Resultaten visade att gruppen som 
följde en hälsosam nordisk kost hade 
tydligt gynnsamma effekter på ett 
flertal riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom 
och diabetes, däribland LDL-kolesterol, 
blodtryck, och insulin.

GICK NER I VIKT
Till skillnad från kontrollgruppen gick 
de som åt den hälsosamma nordiska 
kosten ner ca 3 kg i genomsnitt, vilket 
var något förvånande då det inte var 
en energireducerad kost som delta-
garna fick. Ökad mättnad på grund 
av hög fiberhalt och låg energi täthet 
i kosten är möjliga förklaringar till 
viktnedgången. Hur dessa resultat kan 
översättas till praktiken är dock osäkert 
då denna studie mer bör ses som en 
”proof-of-concept”-studie, genomförd 
på frivilliga motiverade försöksdeltagare 
som fick alla måltider tilldelade under 
en relativt kort tid.

Kostanalyser visade att den hälso-
samma nordiska kosten i stor mån var 
växtbaserad, och intaget av vegetabi-
liska livsmedel ökade under studien 
medan kött minskade.

EFFEKT PÅ BIOMARKÖRER
Professor Matti Uusitupa, University of 
Eastern Finland, presenterade resultat 
från SYSDIET-projektet. SYSDIET 
är ett nordiskt nätverk finansierat av 
NordForsk under 2008-2013 och som 
fortfarande är aktivt.

Sammanlagt elva forskargrupper vid 
universitet i Finland, Norge, Sverige, 
Island och Danmark genomförde 

tillsammans en kontrollerad multi-
centerstudie. Syftet var att undersöka 
en nordisk hälsosam kosts effekter på 
insulinkänslighet, blodfetter och blod-
tryck och även på ämnen i ämnesom-
sättningen (metabolomik), genuttryck 
och epigenetik.

I studien deltog 213 individer med 
fetma och metabolt syndrom. De slum-
pades till att följa en hälsosam nordisk 
kost eller en kontrollkost som motsva-
rade en genomsnittlig nordisk kost av 
minde hälsosamt slag.

Nyckellivsmedel som exempelvis 
rapsolja, solrosfrön, mathavre och 
matkorn och rågbröd i form av knäcke-
bröd och fullkornsrågbröd delades ut; 
i övrigt skulle alla deltagare följa de 
kostråd de fick vid studiens början. 
Kosterna skulle vara iso-kaloriska för 
att hålla försöksdeltagarna viktstabila 
för att kunna undersöka effekter av 
kosten oberoende av vikttminskning. 
Detta studieupplägg är en viktig skill-
nad jämfört med NORDIET-studien 
och SHOPUS-studien (se nedan).

UTEBLIVNA EFFEKTER
Resultaten visade att den hälsosamma 
nordiska kosten inte hade någon effekt 
på varken insulinkänsligheten eller på 
blodtrycket, men vissa gynnsamma 
effekter sågs på blodfettprofilen, och en 
inflammationsmarkör (IL-1RA) var sig-
nifikant lägre i blodet efter sex månader 
på den hälsosamma nordiska kosten 
jämfört med kontrollgruppen.

Dessa relativt blygsamma resultat i 
jämförelse med NORDIET-studien är 
kanske inte helt förvånande då deltagare 
med BMI över 30 inte tilläts gå ned i 
vikt under studien. Viktreduktion är 
nämligen en av de viktigaste faktorerna 
vid studier av kostens påverkan på olika 
riskfaktorer, inte minst insulinkänslighet.

GYNNSAMMA EFFEKTER  
PÅ BLODFETTER
I en SYSDIET-delstudie användes fett-
syror (för skattning av intag av fisk, raps-
olja, och mjölkfett), alkylresorcinoler (för 
skattning av fullkornsråg och vete), och 
betakaroten (för skattning av vissa fruk-
ter och grönsaker) som biomarkörer i 
blodet för att objektivt spegla olika delar 
av den hälsosamma nordiska kosten.

Med hjälp av ett nyutvecklat 
sammanvägt mätvärde för biomar-
körer, som tagits fram av bland andra 
forskaren Matti Marklund, visades att 
de gynnsamma effekterna på blodfetter 
och blodtryck blev mer uttalade ju mer 
följsamma försöksdeltagarna var. En 

måttligt överviktiga kvinnor och män 
med förhöjda kolesterolvärden.

Den hälsosamma kosten som gavs 
var rik på fullkornsprodukter av havre, 
korn och råg, rapsolja och växtbaserat 
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specifik blodmarkör för rågintag visade 
sig i en annan delstudie vara kopplad 
till bättre insulinkänslighet.

Följsamheten till försökskosten var 
sannolikt inte helt tillfredställande i 
SYSDIET-studien och bortfallet i kon-
trollgruppen var relativt stort, vilket är 
en nackdel när resultaten ska tolkas.

NORDISKT, HÄLSOSAMT OCH GOTT
Dr Thomas Meinert Larsen från Köpen-
hamns universitet presenterade resultat 
från den så kallade SHOPUS-studien, 
där hälsoeffekter av ”Ny Nordisk Mat” 
undersöktes. Förkortningen SHOPUS 
härrör till den “shop model” som 
använts i studien, det vill säga den 
livs medelsbutik där försöksdeltagarna 
kostnadsfritt hämtade alla sina studielivs-
medel. Det var en modell som troligen 
ökade följsamheten till kosten och alla 
livsmedel som köptes kunde registreras.

Den hälsosamma nordiska maten 
som testades i studien var även den i 
stora drag växtbaserad, och var i sam-
mansättning överlag mycket lik kosterna 
i både NORDIET och SYSDIET.

Förutom att den nordiska maten som 
testades i SHOPUS-studien skulle vara 
hälsosam, var ett annat viktigt mål att 
den nordiska kosten även skulle smaka 
gott, vara miljövänlig, ekologisk och 
bara inkludera mat som härstammar 
från norden. De kulinariska aspekterna 
i kosten är rätt unika, och Claus Meyer, 
välrenommerad kock från stjärnkrogen 
Noma, var djupt involverad i studie-
kosten ända från studiens början.

BEKRÄFTAR RESULTAT
Försökskosten gavs utan begränsning 
till personer med fetma under 6,5 

månader och resulterade i betydande 
viktminskning och sänkning av blod-
trycket till synes oberoende av minsk-
ningen i vikt. Dessa resultat stämmer 
väl överens med effekterna på vikt och 
blodtryck som sågs på kortare sikt i den 
svenska NORDIET studien, medan 
det i den danska studien sågs mindre 
effekter på blodfetter.

Dr Anja Olsen presenterade resultat 
från stora prospektiva kohortstudier på 
57 000 män och kvinnor under tolv 
år som främst genomförts i Danmark. 
Dessa visade att en nordisk kost med 
ett hälsosamt ”nordiskt kostindex” – 
baserat på svaren på ett frågeformulär 
med högt intag av rotfrukter, päron, 
äpplen, fullkornshavre främst som gröt, 
fullkornsråg främst i form av bröd samt 
kål – är associerad med minskad total 
dödlighet inklusive insjuknande i tjock- 
och ändtarmscancer. Det livsmedel som 
var starkast kopplat till en minskad 
dödlighet var högt intag av rågbröd.

Dessa samband observerades även 
när hänsyn tagits till olika livsstils-
faktorer. Helt nya resultat gällande 
hjärtinfarkt och typ-2 diabetes visade 
att en hög självrapporterad följsamhet 
till nordisk hälsosam kost var kopp-
lad till minskad risk för båda dessa 
f olksjukdomar.

NORDISKA GENUTTRYCK
Dr Marjukka Kolehmainen, University 
of Eastern Finland, berättade om mole-
kylärbiologiska studier i SYSDIET-
studien. Genuttrycket mättes i både 
blodceller och fettväv genom biopsier 
från bukfettet som togs före och efter 
intag av nordisk hälsosam kost respek-
tive kontrollkost.

Den hälsosamma nordiska kosten 
resulterade i tydligt förändrat genut-
tryck, och framförallt minskades gener 
som är kopplade till ökad inflammation 
och nedsatt immunförsvar. Intressant är 
att sådana potentiellt ”anti-inflamma-
toriska” effekter i bukfettet sågs trots att 
båda grupper var viktstabila. Det pågår 
även studier om epigenetiska effekter 
samt effekter på genutrycket i blodcel-
ler, i den senare kan man även där se att 
flera pro-inflammatoriska gener tycks 
minska efter hälsosam nordisk kost.

Som avslutning på symposiet 
berättade professor Lars Dragsted från 
Köpenhamns universitet att de med 
hjälp av metabolomik-tekniker letat 
efter nya biomarkörer för hälsosam 
nordisk kost i både SYSDIET och 
SHOPUS. Han visade dock att det är 
en utmaning att hitta tillräckligt käns-
liga och specifika markörer, inte minst 
med tanke på de relativt stora skillna-
der mellan de nordiska länderna som 
konstaterades, trots att de fått i stort sett 
samma kostråd och liknande livsmedel.

ORSAKSSAMBAND SÖKES
En hälsosam nordisk kost kan för-
bättra en rad riskfaktorer för hjärt-
kärlsjukdom, däribland blodfetter och 
blodtryck, samt minska kroppsvikten 
vid övervikt om kosten ges fritt. Nya 
studier pekar på att kosten även kan 
minska förekomst av vissa cancerformer  
och risken att dö i förtid. Nya danska 
data visar även på minskad risk för 
diabetes och hjärtinfarkt. 

Vilka kostkomponenter i den 
nordiska kosten som står för olika 
hälsoeffekter är ännu oklart, och fler 
interventionsstudier behövs på olika 
patientgrupper. Studier kring mekanis-
mer, som exempelvis effekter på inflam-
mation pågår i bland annat SYSDIET-
projektet, men här har vi ännu mycket 
att lära.

Om en hälsosam nordisk kost är lika 
bra för hälsan som medelhavskost disku-
terades vid symposiet, men det behövs 
mer forskning innan vi kan fastslå det, 
även om resultaten hittills ser mycket 
intressanta och lovande ut. 

Symposiet “Healthy Nordic diet 
and cardiometabolic disease 
prevention” under 12th Euro-
pean Congress of Nutrition den 
20 oktober 2015 i Berlin delfi-
nansierades med ett bidrag från 
Lantmännens forskningsstiftelse.

Högt intag 
av rågbröd 
som en del av 
en hälsosam 
nordisk kost 
kan kopplas till 
minskad risk att 
dö i förtid.
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Magsårsbakterien Helicobacter pylori är  
kopplad till ökad risk för diabetes. Rågkli  
verkar hämma bakteriens tillväxt och effekten 
av ett stort intag av råg och rågprodukter har 
undersökts i en stor studie i Shanghai, Kina.

Av Lennart Wikström

E n rad studier har visat att 
personer som är infekte-
rade av magsårsbakterien 
Helicobacter pylori också 

har en ökad risk för typ 2 diabetes. Att 
behandla mot bakterieinfektion kan 
alltså vara ett sätt att minska risken för 
diabetes.

Men användning av antibiotika i 
förebyggande syfte är kanske inte så till-
talande. Så passande då att rågkli visat 
sig hindra bakteriens tillväxt, något som 
skulle kunna bidra till att råg minskar 
risk för diabetes.

STOR FÖRSÖKSGRUPP
– För att undersöka om rågkli kan ha 
en effekt på infektioner med H. pylori, 
det metabola syndromet och risk för 
att utveckla diabetes har vi i ett VIN-
NOVA/Tvärlivsprojekt tillsammans 

med forskare från Umeå universitet 
och vid Fudan-universitetet i Shanghai 
genomfört en studie, berättar docent 
Rikard Landberg, SLU som leder 
projektet.

Under studien har 90 personer fått 
äta produkter med fermentedad rågkli, 
puffad råg och knäckebröd under 12 
veckor. Mängden råg motsvarade 20 
procent av det dagliga energibehovet. 
En kontrollgrupp på lika många per-
soner fick en kontrollkost med samma 
energimängd men där rågen ersatts 
med produkter med siktat vetemjöl.

En av anledningarna att genomföra 
studien i Kina var att en stor andel 
av befolkningen är infekterade med 
H. pylori. Inför studien screenades 
över 500 personer, varav de med mest 
infektion valts ut, hälften med BMI 
över 25. 

VÄLORGANISERAT 
– Jag var och besökte försöks centret 
i Shanghai i våras, och det var 
i mponerande att se hur välorganise-
rat det var, och hur många personer 
som var engagerade i arbetet med 
p rojektet vid mitt besök, säger Rikard. 
K ineserna är oerhört effektiva och 
mycket intresserade av kostbaserad 
prevention.

Försökspersonerna fick mängden 
kroppsfett mätt vid början av studien 
och lämnade blod- och avförings-
prov vid start, efter sex veckor och 
vid studiens slut efter tolv veckor. 
U tandningstester gjordes också för att 
med en enkel screeningmetod mäta 
mängden Helicobacter pylori hos för-
sökspersonerna. Proverna analyserades 
på en mängd markörer och indikatorer 
på infektion och hälsotillstånd. Delta-
garna fick också svara på en enkät om 
matvanor och livsstil. För att kunna 
utvärdera effekterna av rågdieten 
s trävades efter att hålla vikten oföränd-
rad genom studien.

TVÅ FRÅGESTÄLLNINGAR
– Vi har varit intresserade av två 
f rågeställningar, säger Rikard. Den 
ena är om rågkosten kan minska 
inbindning av H. pylori och därmed 
de negativa effekterna. Den andra 
frågeställningen är om ett intag av råg i 
den mängden också påverkar ämnes-
omsättningen i övrigt, som exempelvis 
regleringen av blodsocker och inflam-
mation över lång tid. 

Genom avföringsprov kan fors-
karna även följa förändringar i tarmens 
mikrobiota, något som Rikard menar är 
speciellt intressant hos den undersökta 
gruppen, som aldrig sett råg förrän de 
kom med i studien.

– Studien är precis genomförd och 
nu återstår att analysera resultaten och 
göra en uppföljning. Detta är oerhört 
spännande och kan förhoppningsvis 
bana väg för nya produkter, inte minst 
för den kinesiska marknaden, avslutar 
Rikard.  

Råg mot magsårsbakterie

Forskningssköterska  
som tar blodprov på 
försökspersoner. Bild  
från försökscentret vid 
Fudan-universitetet i 
Shanghai.
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Käka myror? Javisst, 
insekter som mat 
är vanligt i många 
delar av världen och 
är ett näringsriktigt 
och klimat smart 
alternati v till kött. 
Men än så länge tve-
kar vi e uropéer, och 
Efsa brottas med god-
kännandet av insekter 
som mat.

Av Lennart Wikström

E gentligen borde inte 
frågan om att äta insekter 
vara särskilt kontro-
versiell. Insekter och 

insektslarver ingår i många kulturers 
normala födointag, och vi har även 
på våra breddgrader varit nödgade att 
stoppa i oss en och annan larv. Skaldjur 
är som leddjur nära släkt med insekter 
och exempelvis gråsuggor.

Att inte insekter ingått mer frekvent 
i det europeiska köket är delvis kopplat 
till att vi lever i tempererade områden 
medan insekter gillar värme, och att 
vi omgivits av annat ätbart i tillräck-
lig mängd. Hindren för att börja äta 
insekter är främst kulturbetingade, 
vilket också blir särskilt tydligt när 

insektsliknande organismer används 
i populärkulturen för att gestalta 
skräckinjagande utomjordingar eller 
resultaten av misslyckade vetenskapliga 
experiment.

PLANETENS FÖRSÖRJNING
Men när diskussionen börjar handla 
om att vi om en generation kommer 
att vara mellan nio och tio miljar-
der människor på Jorden handlar 
frågan mer om att inom planetens 
f örsörjningsförmåga kunna föda 
alla. En association till Egyptens 
gräshoppor må ursäktas i det här 
s ammanhanget.

Näringsvärdet på insekter som föda 
varierar beroende på art och i vilken 
form vi äter dem. Larver och ägg är 
som regel mer näringsrika, och inne-
håller mer fett, medan vuxna insekter 
är mer proteinrika, och dessutom 
genom sitt skal erbjuder kostfiber i 
form av kitin. Gräshoppor och syrsor 
nämns ofta, och de innehåller som 
larver 14–18 procent protein (friskvikt) 
och som vuxna 13–28 procent, syrsor 
lite mindre.

KAN JÄMFÖRAS MED NÖTKÖTT
Mjölbaggens larver (Tenebrio molitor) 
har nog de flesta av oss stött på i det 
egna skafferiet och med avsmak städat 
bort. Men små sår och fattiga vänner ska 
man inte förakta, inte heller mjölbagge-
larver. De innehåller 14–25 procent pro-
tein och även en hög andel flero mättade 
fetter, främst linolsyra (omega 6). I en 
jämförelse med nötkött blir det i det 
närmaste dött lopp när det gäller prote-
inhalt och kvalitet och mineral, medan 
larverna innehåller mer vitaminer med 
undantag av vitamin B12.

Ur näringssynpunkt är insekter 
alltså en minst lika god råvara som våra 
traditionella. Fördelen med insekterna 

Insektsmaten  
kryper närmare

Insekter på tallriken är inte så främmande som många tror. Här en bild från en servering i 
Thailand. Foto Mostphotos
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är att de är mycket effektivare foder-
omvandlare. Det behövs alltså mindre 
foder för att få samma mängd protein i 
form av en gräshoppa eller en mjöl-
baggelarv än exempelvis kyckling eller 
gris, för att inte tala om nötkött.

MATTREND
En stark drivkraft bakom trenden är 
alltså hållbarhetsargumenten. Den som 
äter insekter ger ett lägre ekologiskt 
fotavtryck än den som väljer nöt, gris 
eller fågel – allt annat givet lika. Men 
det som gör insekter som mat intres-
sant just nu är att många kockar och 
matnördar börjar intressera sig för dem 
som smakupplevelser. Insekter som 
matupplevelse är en trend.

När världens under flera år bästa 
restaurang Noma i Köpenhamn serve-
rar levande myror på sina sparsmakade 
rätter med nordisk touch är det ett 
sätt att tänja på smakupplevelsen och 
bredda råvarubasen för vårt ätande, 
åtminstone på exklusiva restauranger. 
På samma sätt har det vi vanligtvis 
kallar ogräs och vilda örter tidigare 
tagit plats på våra fintallrikar.

MJÖL PÅ SYRSOR
– Det finns en väldigt stor hälsotrend 
som växer för varje år och i den finns 
ett stort socialt medvetande där fler 
och fler konsumenter ställer krav på 
att livsmedel ska vara miljöanpassade, 
berättade Josefin Strömberg för Svenska 
Dagbladet i en intervju i tidningen i 
slutet av augusti.

Josefine startade tillsammans med 
två kollegor vid årsskiftet ett företag, 
Qvicket, med affärsidén att ta hem 
mjöl tillverkat på syrsor och sälja som 
ingrediens till svenska konsumenter.

– Vi tror att när man ska introdu-

cera ett nytt livsmedel så är det mycket 
enklare att konsumera det om det är 
något som man är van vid. Folk vet vad 
mjöl är och då är det enklare att testa 
det, förklarade hon.

INSEKTSBAR
I USA har produkter gjorda på mjöl av 
syrsor funnits en tid. Den mest kända 
är kanske Crobar, en snackbar med 
chokladsmak.

– Smaken på själva mjölet varierar 
med vad du ger syrsorna för foder, 
berättar företaget Crobars grundare 
Christine Spliid. De syrsor vi köper 
kommer från en ekologisk gård i 
Kanada, och smakar lite som rostade 
hasselnötter eller rostat bovete.

KVINNOR MER KÄNSLIGA
Med insekter som gastronomisk trend 
blir smaken mycket viktig, och för att 
få en vidare acceptans pågår utveckling 
kring tillagning. I en studie av hur 
tillagning och benägenhet för äckel 
påverkar acceptansen av insektsbase-
rad mat konstaterade forskaren Eric J 
Hamerman från Tulane University i 
New Orleans att de som sannolikt först 
är beredda att testa insekter är de som 
generellt inte äcklas av att tillaga och 
äta olika animaliska livsmedel.

Sättet att bereda insekterna, torka 
och mala mjöl som i fallet med Crobar 
och Qvicket, eller att använda andra 
namn, exempelvis kalla gräshoppor 
för landräkor, är olika sätt att sänka 
tröskeln för konsumenter. Enligt 
Eric Hamerman är friluftsaktiva 
män mindre benägna att känna äckel 
inför att äta insekter än kvinnor, som 
generellt är mer känsliga för att känna 
äckel inför sådant som kan förknippas 
med djur.

FODER SOM MELLANSTATION
I väntan på att mjölbaggemasken 
ska hamna i var mans mun finns det 
många som arbetar med att utnyttja 
insekter som foder. I ett EU-projekt, 
PROteINSECT, odlas vanliga 
fl uglarver på gödsel från kycklingar för 
att sedan användas som foder till fisk, 
grisar och även tillbaka till kyckling. 
Syftet med projektet är att minska 
de europeiska ländernas beroende av 
importerat protein, främst i form av 
soja.

I Sverige pågår liknande försök med 
den svarta soldatflugan Hermetia illucens 
(black soldier fly), som har vissa fördelar 
i sitt beteende framför den vanliga hus-
flugan. Den kan odlas på djurens gödsel, 
och när den nått sista larvstadiet kryper 
den därifrån och kan då samlas upp 
och kan antingen utfodras direkt eller 
processas vidare. I den här processen 
minskas även mängden gödsel med mer 
än hälften, vilket underlättar hantering 
och spridning på gården.  

Aptiten ökar 
med ålder
I en undersökning som onlinetjänsten 
för restaurangbokning Bookatable 
låtit göra uppger 44 procent av dem 
som svarat att de kan tänka sig att äta 
insekter. Två tredjedelar av männen 
är positivt inställda till att äta insekter 
medan motsvarande siffra hos kvin-
norna ligger på 39 procent. Intresset 
för att äta insekter som mat utvecklas 
med åldern. Alla svarande under 18 
år uppger att de inte kan tänka sig 
att äta insekter, medan hälften av 
r espondenterna över 60 år svarade 
ja. Mellan 26-40 år svarade 36 pro-
cent ja på frågan.

… fler  
och fler  
konsumenter  

ställer krav på att  
livsmedel ska vara  
miljöanpassade

Crobar är en snackbar gjort på mjöl av syrsor.
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Med sitt nya Ett vänligare vete går Lant männen i bräschen för mer 
klimatvänlig odling. Från och med i höst ska allt konsumentförpackat 
vetemjöl från Kungsörnen produceras från vete som odlats med mindre 
klimat påverkan. Den nya odlingsmetoden beräknas minska klimat-
påverkan med 20 procent jämfört med vanliga odlingsmetoder.

Av Helena Holmkrantz

S verige är först i världen 
med att använda metoden 
för storskalig spannmåls-
odling och under oktober 

bytte Kungsörnen ut allt vetemjöl till 
det mer klimatvänliga. Inför FN:s 
klimatmöte i Paris uppmanar Lant-
männen fler att ställa om till en mer 
klimatvänlig odling och delar med sig 
av kunskapen om hur man odlar med 
mindre klimatpåverkan.

Livsmedelsproduktionen behöver 
bidra till en lägre miljöbelastning. Det 
första vetet som odlats enligt den nya 
odlingsmetoden har redan skördats och 
Ett vänligare vete finns i butik från och 
med oktober.

HÅLLBAR UTVECKLING
– Klimatfrågan är en av vår tids största 
utmaningar och matkonsumtionen står 
för en fjärdedel av världens koldioxid-
utsläpp. Som ett av de ledande lant-
bruks- och livsmedelsföretagen har 
Lantmännen både en möjlighet och ett 
särskilt ansvar att utveckla lantbruket i 
en mer hållbar riktning. Lantmännens 
nya odlingsmetod och Kungsörnens 
V änligare vete är en del i lösningen på 
den klimat- och miljöpåverkan som 
livsmedelsproduktionen, och odlings-
ledet, har, säger Claes Johansson, 
hållbarhetschef på Lantmännen.

Den nya odlingsmetoden gör att 
Lantmännen och Kungsörnen redan 
bidragit till direkt minskning av 
klimatutsläpp med cirka 6 000 ton 
koldioxid i Sverige. Odlingsmetoden 
ligger i framkant internationellt och är 
ett resultat av samarbetet mellan Lant-
männens ägare, svenska lantbrukare 
samt ett omfattande forsknings- och 
utvecklingsarbete.

LÄRKRUTOR, GÖDSEL OCH ENERGI
Odlingsmetoden innehåller ett antal steg 
för hur odlingen ska gå till och innefattar 
hela kedjan från sådd till skörd.  Fokus 
ligger på att främja både biologisk mång-
fald och minskad klimatpåverkan genom 
exempelvis förbättrat gödselutnyttjande, 
miljö anpassade gödselmeldel, minskad 
energi användning, förnybara bränslen 
och sparsam körning. Med lärkrutor där 
flera mindre ytor på varje fält lämnas 
osådda ges plats åt en ökad biologisk 
mångfald.

Odlingsmetoden visar hur den 
konventionella odlingen kan utvecklas i 
en hållbar riktning. Den konventionella 
odlingen står för cirka 90 procent av 
spannmålsodlingen och den ekologiska 
för de resterande 10 procenten. Därför 
gör det stor skillnad att utveckla den 
konventionella odlingen för att minska 
den totala miljöpåverkan från livs-
medelsproduktionen.

– Vi måste komma ihåg att det är 
skillnad på vete och vete och mjöl och 
mjöl. Skillnaden börjar i hur vi odlar 
och slutar med hur vi använder spann-
målen. Nu kan konsumenten göra ett 
val och agera för klimatet genom att 
välja ett mjöl med 20 procent mindre 
klimatpåverkan, säger Krister Zackari, 
vd på Lantmännen Cerealia. 

Vetemjöl med mjuka kanter

Från och 
med i höst 

byts allt kon-
ventionellt 
vetemjöl i 

Kungsörnens 
konsument-
förpackning 
ut mot vete-

mjöl gjort 
på det nya 

klimatvänli-
gare vetet.

Lärkrutor är cirka 20 kvadratmeter stora rutor som lämnas osådda, och dit fåglar och 
andra djur kan söka sig.
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Nytt från Lantmännens Forskningsstiftelse

Minskat energi intag 
med puffad råg
 Hur vi uppfattar en måltid 
hänger i hög utsträckning 
ihop med vad vi ser. En 
rågad tallrik med puffade 
frukostflingor och mjölk kan 
uppfattas som mer mättande 
än en kaka med mycket 
socker och fett även om det 
är kakan som innehåller mest 
energi. På samma sätt är det 
när vi ser på olika typer av 
frukostmåltider. En skål med 
frukostflingor uppfattas inte 
som lika mättande som en 
standardportion med frukost-
bröd, smör och ost.

Hur mättande vi tror en 
måltid är påverkar både val 
och även upplevd mättnads-
känsla.

Forskaren Line Holler 
Mielby på Århus universitet 
i Danmark har i projektet 
Senswell undersökt män-

niskors uppfattning om hur 
en måltid mättar och val av 
idealisk portion påverkar 
faktiskt intag av energi. I 
studien frågade hon 200 
personer hur mätta de trodde 
att de skulle bli på en portion 
av puffat råg med och utan 
mjölk, rågkorn och rågflingor 
jämfört med en standardfru-
kost på rundstycke bröd med 
smör och ost.

Mest mättande uppfat-
tades rågflingorna vara, sedan 
standardfrukost och rågkorn, 
medan rågpuffarna uppfat-
tades som mindre än hälften 
så mättande som standard-
frukosten.

I nästa steg fick för-
sökspersonerna välja den 
portionsstorlek som de trodde 
skulle hålla dem mätta från 
klocka åtta på morgonen till 

klockan tolv utan något mel-
lanmål. Då visade det sig att 
av de portioner de valde var 
det den med rågflingor som 
innehöll mest energi, medan 
den med puffat råg innehöll 
bara drygt 40 procent så 
mycket energi.

Av detta drar Line slut-
satsen att det är möjligt att 
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genom att ge konsumenterna 
möjligheten att välja vad 
som upplevs som mättande 
portioner av puffad råg kunna 
minska energiintaget till 
frukost.

Vi återkommer under 
2016 och presenterar fler 
intressanta resultat från 
projektet.

 Råg kan avnjutas i många former, som gröt, frukost-
flingor, bröd, snacks och i jäst form som både öl och 
brännvin. Efter ett 
gediget arbete har 
en av redaktionens 
grävande reportrar 
lyckats komma 
över ett så kallat 
klassiskt familje-
recept på mandel-
kakor med rågsikt, 
och redaktionen 
kunde inte efter 
att ha avsmakat 
dem undgå att 
delge våra läsare 
receptet.

Mandelkakor med råg
MANDELKAKOR MED RÅG
Ingredienser:
1–1,5 dl mald oskållad 
sötmandel
2 dl rågsikt
0,5 dl potatismjöl
0,5 dl socker
125 g smör eller margarin

Hacka först mandeln,  
tillsätt sedan övriga ingredi-
enser och blanda. Kan göras  
i matberedare. 
Forma degen till en rulle, 
cirka 4 cm tjock, och lägg 
den kallt i en timme.
Skär runda skivor cirka 4 mm 
tjocka och lägg på plåt med 

bakplåtspapper.
Grädda mitt i ugnen i 
175–200 grader i cirka 8 
minuter eller tills kakorna har 
fått fin färg.
Räcker till cirka 30–40 kakor.
Lycka till!



Siktat och sållat

POSTTIDNING B

Avsändare:
Lantmännen 
Idétidskriften C
Box 301 92
104 25 Stockholm

Nordiskt 
deltagande 
i Gröt-VM
 Från att ha varit coach vid 
förra årets Gröt-VM ställde 
i år Viola Adamsson från 
Segersta i Hälsingland upp 
som tävlande i Gröt-VM som 
årligen avhålls i den lilla byn 
Carrbridge på den skotska 
landsbygden. Förutom Viola 
deltog från de nordiska län-
derna även Carl-Gustaf Spåre 
från Finland, tidigare forsk-
ningsdirektör vid Vasakvarn. 
Övriga 18 deltagare kom från 
Skottland, England, USA, 
Kanada, Norge, Tjeckien, 
Schweiz och Sydafrika.

Varken Carl-Gustaf eller 
Viola vann någon av klasserna 
men tydligt är att när det 
gäller gröt är det noblare att 
delta än att vinna.

Viola var själv lite besviken 
på sin insats och beklagade 
att hon saltat för lite till sin 
traditionella gröt. Däremot 
var hon mer nöjd med sin 
”freestyle”-gröt i specialklas-
sen gjord på en kombina-
tion med havre och bönor 
kryddad med dill, ett recept 
som hon tänker ta med sig 

till sin nyöppnade restaurang 
i Bollnäs.

De tävlande fick koka sina 
grötar inför publik i byns 
festsal.

– Det som var besvär-
ligt var att man inte ställde 
någon köksutrustning till 
förfogande. Jag måste släpa 
flera kastruller, en elvisp med 
mera. med mig på flyget från 
Finland, säger Carl-Gustaf.

Hans bidrag var i den fria 
klassen en kall havre-tranbär-
mousse. 

– Vi fick höra mycket 
säckpipsmusik och efter täv-
lingen ordnades en Ceilidh, 
ett gaeliskt ord för samman-
komst med dans och musik 
i byns festsal. Det skulle inte 
ha varit Skottland om man 
inte samtidigt hade uppre-
pade whisky-avsmakningar.

– Jag tror jag nog kommer 
tillbaka nästa år, konstaterar 
Carl-Gustaf.

Man riktar ett särskilt 
tack till Fazer- och Raisio för 
de för ändamålet framtagna 
havrefraktionerna.

Det kom ett brev 
till redaktionen…
 … från Torbjörn Sandvall 
som berättade om ett sur-
degsbröd bakat på 60 procent 
kornmjöl.

”Idén till det här receptet 
fick jag från er tidning C 
då jag läst om betaglukaner 
i korn och havre. Jag visste 
sen tidigare att även korn har 
mjölk- och ättiksyrabakterier, 
då jag bryggt en del öl hant-

verksmässigt (det är nämligen 
så att man börjar ölbryggning 
med en syrarast på 35 grader, 
för att få rätt pH-värde).

Jag tog fram brödet från 
mitt egna recept på rågpum-
pernickel, men lade till lite 
extra degvätska och tog korn-
gryn istället för rågkärnor.

Med vänlig hälsning
Torbjörn Sandvall”

Torbjörns surdegsjästa kornbröd
Dag 1-4: Starta upp en surdeg. Av absolut yttersta vikt för 
ett lyckat resultat, är att du desinficerar alla redskap, samt 
kokar upp vattnet innan och låter det svalna till 45 grader. 
Utrustning du behöver desinficera: En tvåliters rostfri bunke, 
en trägaffel, en matkniv, en assiett, termometern. Sterilise-
ring av redskapen görs vid 75 grader i fem minuter i ugn på 
bakplåtspapper, som därmed också blir sterilt.

Mät noggrant upp 350 g vatten och rör i 350 g fullkorns-
mjöl av korn, jämna till med kniv. Låt surdegen först svalna 
långsamt, därefter stå fyra dygn i rumstemperatur. Rör om  
en gång per dygn.

Dag 4: Kontrollera surdegen som ska ha en frisk syrlig  
doft. För över 100 g surdeg som starter till nästa bak till en 
desinficerad glasburk som rymmer minst 1 dl, täck  
med plastfilm och ställ in i kylen, (håller en vecka i kyl).  
N ästa gång du startar en surdeg, rör ner denna, efter att du 
rört ner 300 g mjöl i 300 g av det 45 grader varma vattnet.

Bortgörning: Blötlägg 180 g korngryn i 180  g kokhett 
v atten, rör blandningen till korngrynen sugit åt sig allt vatten. 
Sätt en deg på 700  g 25 grader varmt vatten, 12,5 g jäst, 5 g 
havssalt, surdegen, korngrynen, 470 g fullkorns kornmjöl, 280 g  
ekologiskt grahamsmjöl, samt 140 g ekologiskt Vetemjöl 
Special. Rör ihop (börja med grahamsmjölet, sedan korn-
mjölet och sist vetemjölet). Degen ska röras med exempelvis 
en trä gaffel, inte knådas.

Låt jäsa en timme. Sleva sedan upp den mycket veka degen 
på smorda formar och låt jäsa i cirka 20–25 minuter. Viktigt 
är att degen inte överjäser, för då bildas en gasficka i degen. 
Ställ in formarna på diagonalen lågt ner i ugnen och grädda 
cirka 1,5 timme i 175 grader. Resultatet blir som ett pumper-
nickel fast på korn. OBS. Om brödet inte håller ihop har du 
gräddat för kort tid, alternativt låtit jäsa för länge i formarna.

Tävlande i Gröt-VM Carl-Gustaf Spåre från Finland 
omgiven av sina medhavda supporters.


