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V i odlar en mängd olika 
cerealier i världen, som 
exempelvis vete, ris, 
råg, korn, majs, havre, 

hirs och durra. På global skala är vete 
och ris de viktigaste grödorna och 
står för över 50 procent av den totala 
spannmålsproduktionen. Här i Norden 
 konsumerar vi även råg och havre, och i 
synnerhet havrens popularitet ökar inte 
minst utanför Norden. Nu växer också 
kunskapen om rågens hälso fördelar, 
något som både konsumenter och den 
nordiska industrin kan dra nytta av.

Som baslivsmedel har de en 
betydelse full roll i vårt intag av näring. 
I genomsnitt står cerealier för 60 pro-
cent av vårt dagliga energiintag och är 
med omkring 30 procent av vårt intag 
en värdefull proteinkälla.

Malning är den huvudsakliga för-
ädlingsmetoden och har stor betydelse 
för näringsvärdet och andra egen skaper 
hos det färdiga livsmedlet genom 
reglering av hur stor andel av spann-
målskärnans yttre skikt som siktas bort.

Cerealier och cerealieprodukter är 

viktiga källor för energi, kol hydrater, 
protein och fibrer, och innehåller 
dessutom en mängd mikronärings-
ämnen som vitamin E, flera viktiga 
B-vitaminer och mineraler som magne-
sium och zink. I synnerhet är kliet i 
de yttre delarna av kärnan en värdefull 
källa för olika typer av kostfibrer, vilka 
i sin tur innehåller vitaminer, mineraler 
och bioaktiva ämnen. Även om siktat 
mjöl är en god källa för grund läggande 
näringsämnen som stärkelse och 
protein är det genom att ta vara på 
hela spannmålskärnan och i synnerhet 
klidelen som vi kan utnyttja cerealiers 
hälsobefrämjande egenskaper fullt ut.

Personer som äter mer fullkorn 
löper en mindre risk att drabbas av 
kroniska sjukdomar som hjärt  kärl-
sjukdom, typ 2-diabetes och vissa 
former av cancer jämfört med personer 
som äter små mängder. De exakta 
mekanismerna för hur fullkorns-
cerealier genererar de här hälso-
effekterna är inte helt klarlagda, men 
kan kopplas till förbättrad reglering av 
blodsocker beroende av långsammare 

matsmältning och upptag av livsmedel 
med fullkorn eller en tätare tömning 
av magsäcken och därmed förbättrad 
blodsockerreglering efter måltid.

Väl etablerad kunskap om full-
kornets fördelar har lett till att många 
länder inkluderar rekommendationer 
om intag av fullkorn i sina närings-
rekommendationer. Dessa riktlinjer 
varierar från att som i USA få i sig 
åtminstone hälften av alla cerealie-
baserade livsmedel som fullkorn 
– motsvarande 48–85 gram – till de 
danska och svenska rekommenda-
tionerna om att få i sig 75 gram 
fullkorn per 10 MJ energiintag.

Aktuell forskning visar att i 
de  europeiska länder där intaget 
av fullkorn kartlagts ligger den 
genomsnittliga mängden mycket 
under de rekommenderade nivå-
erna. Ut maningen för både forskare 
och företag är att utveckla godare 
 fullkornsprodukter som är mer 
tilltalande för  konsumenterna för 
att uppnå en ökad användning av 
fullkornsprodukter.

Docent i livsmedelsvetenskap vid Helsingsfors universitet 
och verksam i flera olika nordiska cerealienätverk.

Cerealier och hälsa 
– fullkornets styrka
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The power of rye

The power of rye
Råg är ett typiskt nordeuropeiskt sädesslag, och 
tillsammans med Ryssland, Polen och Tyskland 
är de nordiska länderna de största  producenterna 
och konsumenterna av råg. I det som brukar 
 kallas den nordiska kosten ingår råg som en viktig 
 komponent i bröd och spannmålsprodukter.

Rågen förknippas med flera positiva hälso effekter. 
Jämfört med övriga sädesslag är rågen det mest 
fiberrika, vilket gör den till en viktig  komponent 
i fullkornskoncept. Dessutom talar många 
 forskningsresultat för att det finns en särskild 
”råg effekt” som innebär att kroppen klarar av att 
reglera blodsockerhalten med lägre insulin nivåer. 
Det talar i sin tur för att livsmedel med råg skulle 
kunna förebygga insulinresistens och utveckling 
av diabetes typ 2.

I samband med lansering av en ny nordisk 
 plattform, Nordic Rye Forum, anordnades 
The  Power of Rye, en tvådagars internationell 
 konferens om råg i början av juni. Det blev en 
massiv samling och uppvisning av var forskningen 
kring råg och hälsa står idag med medverkan av 
flera internationellt kända forskare.

www.nordicryeforum.info
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Fullkorn 
är svaret
Även om råg var frågan för  dagen 
på konferensen The Power of Rye 
var fullkorn det svar Anja Olsen, 
Danmarks Cancersällskaps 
forsknings center, gav. Än så 
länge finns det inte tillräckligt 
med bevis för att lyfta fram just 
råg när det gäller fullkorn och 
 minskad sjukdomsrisk.

Av Lennart Wikström

R åg är en viktig källa till fullkorn. Därför är 
det särskilt intressant att studera sam-
band mellan fullkorn och cancer, och då 
inte bara fullkorn från råg, berättar Anja 

Olsen, forskningsledare på Danmarks Cancersällskaps 
forskningscenter.

Även om kostfiber och dess förebyggande effekt mot 
framför allt koloncancer länge varit ett aktuellt ämne 
är det ett relativt nytt område inom cancerforskningen. 
Det innebär att det inte hunnit publiceras så många 
tillförlitliga studier inom området, och att forskarna 
därmed inte har ett tillräckligt stabilt underlag för att 
göra sammanställningar, så kallade metaanalyser.

FÅ SAMMANSTÄLLNINGAR
– Det finns hittills bara elva sådana sammanställningar 
av studier av sambandet mellan intag av fullkorn 
och risk för ökad dödlighet i allmänhet, cancer, typ 
 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom, säger Anja.

En av sammanställningarna publicerad 2016 baserad 
på 45 studier visar att ett intag av fullkorn på 90 g per 
dag minskar risken att få diabetes med 51 procent och 
att drabbas av hjärt-kärlsjukdom med 22 procent och 
för cancer minskade risken med 15 procent. Riskerna 
fortsatte att minska vid ett ökat intag upp till 210–225 
g per dag. De svenska rekommendationerna är 70 g per 
dag för kvinnor och 90 g per dag för män.

I en annan sammanställning publicerad i april i år 
konstaterar författarna att fullkorn är den enskilda kost-
faktor som har störst betydelse för att minska risken för 
tjock- och ändtarmscancer.

– Även om antalet sammanställningar inte är så stort 
visar de entydigt att fullkorn minskar risken för en rad 
kostrelaterade välfärdssjukdomar, konstaterar Anja.

RÅG RIKT PÅ FULLKORN
Vad vet vi då om råg?

– Råg innehåller den högsta andelen kostfiber av 
våra vanligaste spannmålslag. Men ett problem när vi 
vill studera råg är att konsumtion av spannmål främst 
återger vetekonsumtion. De studier som har gjorts på 
råg är genomförda i Norden och då främst i Danmark 
och Sverige och de pekar på att det är fullkorn och inte 
ett specifikt spannmålslag som minskar risken.

– Sammanfattningsvis kan vi säga att det inte finns 
några observationsstudier som säger att rågfullkorn är 
bättre än annat fullkorn, men däremot finns det snabbt 
växande fakta som talar för att det är fullkorn som är 
svaret, och att det är den enskilda  livsmedels komponent 
som mest tydligt minskar risken för  tjock- och 
ändtarms cancer, hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2, 
avslutar Anja. 

– De studier som har gjorts på råg pekar mot att det är fullkorn och inte ett 
specifikt spannmålslag som minskar sjukdomsrisken, säger Anja Olsen, 
Danmarks Cancersällskaps forskningscenter.
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The power of rye

Rågeffekten 
– finns den?

Råg betraktas som ett särskilt hälsosamt spannmålslag, så mycket att man 
talar om den så kallade rågeffekten. Men  frågan är om det är en eller flera 
 effekter och vilka faktorer som i så fall ligger bakom.

Av Lennart Wikström

B land forskare och 
nutritionister talas 
det om den så kallade 
rågeffekten. Den kan 

enklast beskrivas som att intag av 
råg gör att kroppen klarar av att 
reglera blodsockernivåerna med 
en lägre insulininsöndring. Det 
skulle i sin tur minska risken för 

utveckling av så kallad insulin-
resistens, när kroppen inte längre 

svarar på höga glukoshalter i 
blodet, ett tillstånd som är 

ett förstadium till typ 
2-diabetes.

SVÅRFÖRKLARAT
– Råg ger ett lägre 
insulinsvar än 
förväntat jämfört 

med vete, trots en i princip identisk glukoskurva. Det 
är något vi har svårt att förklara, konstaterar Marjukka 
Kolehmainen, professor i nutrition och hälsa vid 
 University of Eastern Finland i Kuopio.

– Den här effekten minskar på kort sikt den akuta 
inflammationen i blodkärlen och även en oönskad 
utsöndring av fria fettyror, och på lång sikt minskar 
risken för en rad kroniska sjukdomar.

Enligt Marjukka kan inte den här effekten förklaras 
av någon enskild faktor i rågen, utan det är sannolikt 
flera faktorer inblandade.

– Rågen har ett högt fiberinnehåll, den innehåller en 
rad fenoliska bioaktiva ämnen, det kan också vara kopplat 
till strukturen på de livsmedel som råg ingår i, och sanno-
likt även en sekundär effekt av en förbättrad tarmfunktion.

INTE KLIKOPPLAD
I en jämförelse mellan fullkornsrågbröd, vetebaserat 
bröd med rågkli, vetebröd med bioprocessad vetekli 
och vitt vetebröd som kontroll undersöktes bland annat 

Forskarna är på jakt efter vad 
som döljer sig i rågkärnan 
och som kan ge upphov till 
den så kallade rågeffekten.

– Det räcker inte med att blanda rågkli 
i vetebröd för att få den så kallade 
rågeffekten – det krävs råg, säger 
professor Marjukka  Kolehmainen, 
University of Eastern Finland.
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om effekten kunde kopplas till klidelen i rågen. Med 
hjälp av bio processning öppnades strukturen på fibrerna 
och hypotesen var att det skulle frigöra mer bioaktiva 
ämnen och att detta skulle förstärka effekten om den var 
 kopplad till klidelen i rågen

– Men resultatet blev att det endast var med råg-
brödet som det gick att se rågeffekten i form av lägre 
insulininsöndring, inte med vetebröd med rågfiber, säger 
Marjukka.

Slutsatsen är alltså att effekten är kopplad till råg-
kärnan som sådan, och att den skulle gå att uppnå även 
med ett bröd bakat på siktat rågmjöl.

EFTERVERKAN
I en annan studie undersöktes mer långsiktiga effekter 
av råg och vetebröd med fibrer i form av en crossover-
modell där försökspersonerna först åt antingen rågbröd 
eller vetebröd med fiber, och sedan efter en viloperiod 
bytte till den andra kosten.

– I den studien kunde vi se en kvardröjande effekt av 
rågbröd med bättre insulinsvar, något vi även kunnat se 
när försökspersoner fått rågbröd med hela kärnor kvällen 
innan, förklarar Marjukka. Det finns också en hypotes 
om bättre tarmhälsa tack vare rågens höga innehåll av 
kostfiber som bibehåller tarmbarriären och därmed 
minskar risk för inflammation i blodkärlen och påverkan 
på andra organ, som exempelvis levern.

KOPPLAR TILL TARMEN
– Vi äter råg i en annan typ av bröd jämfört med vete, 
framhåller professor Knud Erik Bach Knudsen från 
Århus universitet. Rågbröd är ofta fullkornsbröd med 
surdeg och delvis intakta strukturer från rågkärnan, 
medan vetebröd ofta är bakat på siktat mjöl med bageri-
jäst och tillsatt socker. Det kan delvis förklara skillnaden 
mellan råg och vete.

Men Knud Erik konstaterar att vi har ett tydligt lägre 
behov av insulin för att reglera blodsocker när vi får i oss 
rågbaserade fibrer jämfört med traditionell fettrik och 
fiberfattig västerländsk kost.

– Den effekten är även kopplad till ökad fermenta-
tion av kostfiber i tarmen och därmed ökad bildning 
av kortkedjiga fettsyror, främst smörsyra. Tarmflorans 
aktivitet ger också en ökad halt av bioaktiva ämnen, en 
effekt som är tydligt kopplad till just råg.

TRÖSKELEFFEKT
Ali Moazzami är docent på institutionen för  molekylära 
vetenskaper på SLU. Han menar att rågeffekten är 
 kopplad till glukosregleringen i sig.

– Mycket tyder på att det finns en tröskeleffekt när 
det gäller insulinregleringen. Så länge glukosnivån i 
blodet håller sig under tröskelvärdet hålls även insulin-
nivåerna nere. Men så fort tröskelvärdet överstigs ökar 
insulinnivån. Stärkelsen i vete bryts ner snabbare vilket 
gör att blodsockret stiger snabbare och därmed också 
insulinnivån.

– Skillnaderna mellan råg och vete börjar efter  
15 minuter och är som störst en halvtimme efter att 
vi ätit, alltså innan maten har nått tjocktarmen, vilket 

– Vi äter råg i en annan typ av 
bröd jämfört med vete, säger 
professor Knud Erik Bach 
Knudsen, Århus universitet

Rågeffekten
– Blodglukos- och insulinsvar vid intag av vitt vete-
bröd och fullkornsbröd av råg.

alltså skulle utesluta att rågeffekten skulle 
vara kopplad till den mikrobiella aktiviteten i 
tjocktarmen.

– Rågbröd är helt enkelt mer anpassat 
till vår evolutionära mekanism för att reglera 
glukos än vetebröd, konstaterar Ali.

AMINOSYROR SOM SPÖKAR
Ali är också inne på att det finns en 
 koppling till de amino syror som frigörs 
i samband med att vi äter, och att de 
grenade aminosyror som är vanligare 
när vi får i oss vete också påverkar 
insulinet.

Ett annat ämne som också har 
börjat uppmärksammas är aminosyran 
betain, som är en markör för rågintag. 
Idag används betain som kosttillskott 
i samband med styrketräning och har 
även visat sig ha intressanta fysiologiska effekter.

– Betainliknande ämnen lagras in i en rad organ och 
vävnader, och har visat sig minska aktiviteten i kroppens 
energifabriker mitokondrierna, förklarar Kati Hanhineva 
från University of Eastern Finland.

Så frågan är om det finns en rågeffekt eller om det egent-
ligen är flera effekter orsakade av en mängd  faktorer i rågen.

– Jag vill nog ändå mena att det handlar om en råg-
effekt och det är den låga insulinnivån jämfört med andra 
spannmålslag, men att den kan vara följden av en rad 
olika faktorer, summerar Göran Hallmans, professor vid 
institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå 
universitet, och som studerat samband mellan råg och 
olika hälsoaspekter. 

Rågeffekten syns när insulinnivåerna i blodet efter en måltid 
med råg jämförs med vete. Blodglukosnivåerna som syns 
på de övre kurvorna ligger tämligen lika, medan insulinnivån 
efter rågintag ligger väsentligt lägre jämfört med vete.

Vitt vetebröd glukos Vitt vetebröd insulin
Rågbröd  glukos Rågbröd  insulin
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Ämnen aktiva 
mot cancer

Förutom ett högt innehåll av kostfiber innehåller råg en hel rad så 
kallade bioaktiva  ämnen, de flesta i form av fenoliska  ämnen.

Av Lennart Wikström

D et är en utmaning att försöka gripa 
över och förstå en så varierande grupp 
av ämnen, förklarar Kati Hanhineva, 
forskare på University of Eastern Finland 

i Kuopio. Dessutom påverkas de av olika processer 
både när det gäller förekomst och halt. Eftersom de är 
kopplade till kostfibrerna påverkas de också av ned-
brytningen i tjocktarmen.

The power of rye
Råg är den främsta källan för 
lignan i den nordiska kosten.

ANTIOXIDANTER
Mellan 50 och 80 procent av de bioaktiva ämnena är 
bundna till fibrerna i klidelen och utgörs av exempelvis 
fenoliska syror som benzoesyra och ferulasyra. En annan 
grupp är alkyresorcinoler, som påminner om fettsyror 
med olika långa kolkedjor och olika grad av mättnad i 
bindningarna. De är typiska för fullkorn och fungerar 
som biomarkörer på intag av råg.
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Ämnen aktiva 
mot cancer

Lignaner 
är ämnen i växten som bildas genom polymerisering av amino-
syran fenylalanin. De vanligaste lignanerna i råg är syringa-
resinol och pinoresinol. I tjocktarmen omvandlas lignanerna till 
enterodioler, främst enterolakton, som är bioaktivt genom sin 
likhet med de kvinnliga köns hormonerna östrogen. 

Den främsta källan för lignaner i den nordiska kosten är råg.

Att de är fenoler innebär att ämnena har en eller 
flera omättade kolringar. Detta tillsammans med olika 
grad av mättnad i kolkedjan gör att de antas ha anti-
oxidativa egenskaper.

En grupp som är särskilt intressant och som 
uppmärk sammades redan för mer än 30 år sedan är 
rågens innehåll av lignaner. De är fenoliska ämnen 
som bygger på sammanbindning av aminosyran 
fenylalanin.

OMVANDLAS I TJOCKTARMEN
Lignanerna kan variera något i sammansättning men 
har det gemensamt att de i tjocktarmen omvandlas 
till  enterolignaner, främst enterolakton. Det är ett 
ämne som är snarlikt det kvinnliga könshormonet 
östrogen och även har aktivitet som påminner om 
 hormonernas. Därför kallas lignaner även för växt-
östrogener.

Dessa ämnen antas ha betydelse för utvecklingen av 
olika typer av hormonrelaterad cancer som exempelvis 
bröst- och prostatacancer.

– Råg är den viktigaste källan för växt östrogener 
i Norden, berättar Cecilia Kyrö, forskare vid 
Danska  Cancersällskapets forskningscenter. Det är 
också  konstaterat att enterolakton är involverat i 
 utvecklingen av bröstcancer.

MINSKAD CANCERRISK
Cecilia och hennes kollegor har sammanställt flera 
observations studier, bland annat den danska Danish 
Diet, Cancer and Health med drygt 57 000 personer 
och den stora europeiska EPIC-studien, The European 
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, 
med mer än en halv miljon deltagare.

– Vi ville undersöka sambandet mellan intag av 
 lignaner och risken för att drabbas av olika typer av 
cancer, hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes, berättar 
Cecilia.

– Det vi kunde konstatera var att ju högre intag 
av  lignaner, desto mindre var risken för kvinnor som 
 passerat klimakteriet att drabbas av bröstcancer. För 
prostata cancer hos män kunde vi inte se någon effekt, 
medan det fanns en viss förebyggande effekt mot 
tjock- och ändtarmscancer och en stark koppling till 
minskad risk för att drabbas av typ 2-diabetes.

LÅNGTIDSEFFEKT AV ANTIBIOTIKA
I studien fick forskarna ta hänsyn till om personerna 
behandlats med antibiotika, eftersom de kunde se 
en negativ effekt på bildningen av enterolakton så 
långt som upp till ett år efter en behandling. Detta 
 förklaras med att antibiotikan slår ut de mikro-
organismer i tjocktarmen som ombildar lignanerna till 
 enterolakton.

– Det är tydligt att de bioaktiva ämnena och främst 
de fenoliska, påverkas av en rad olika faktorer, och 
deras effekt och tillgänglighet kan både förstärkas 
och mot verkas av andra ämnen, konstaterar Kati 
 Hanhineva. 

– De bioaktiva ämnena i råg påverkas 
av en rad olika faktorer, och deras 
effekt och tillgänglighet kan både 
förstärkas och motverkas av andra 
ämnen, säger Kati Hanhineva, Univer-
sity of Eastern Finland.

– Ju högre intag av lignaner, desto 
lägre är risken för kvinnor som pas-
serat klimakteriet att drabbas av 
bröst cancer,  konstaterar Cecilia Kyrö, 
Danska Cancersällskapets forsk-
ningscenter.

enterolakton

syringaresinol



10    Tidskriften Cerealier   Nr 2 • 2017

The power of rye

Fullkornets  effekter 
kopplade till tarmfloran
Mycket händer med rågens kostfiber 
på vägen från den intakta kärnan till 
ned brytning i tjocktarmen. En stor av 
 processerna kan vi följa och styra, men 
den kanske allra viktigaste, mikro
organismernas fermentering i tarmen, har 
vi fortfarande otillräcklig kunskap om.

Av Lennart Wikström

M ånga av de effekter som tillskrivs full    k-
orn är relaterade till tarmens mikroflora, 
berättar professor Kristin Verbeke, som 
forskar på matsmältningssjukdomar på 

Katolska universitetet i Leuven, Belgien.
För merparten av Europas befolkning är vete den 

 viktigaste fiberkällan, och därför har Kristin gjort sin 
forskning kring vete. Men hon är väl medveten om att 
råg är en viktig kostfiberkälla i Norden, och påpekar att 
en stor del av det hon kommit fram till om vetefibrer 
också är relevant för råg.

SPANNMÅLSFIBRER MER GYNNSAMMA
– Till att börja med kan vi konstatera att spannmåls-
fibrer har en lite mer gynnsam effekt på tarmens 
mikroflora och matsmältningen jämfört med grönsaker, 
säger Kristin. Det finns exempelvis en tydlig korrelation 
mellan intag av spannmålsfibrer och avföringsvolym och 
som främst är kopplad till ej nedbrytbara fibrer.

Att fibrer som inte bryts ned kan ha denna effekt 
är kanske inte självklart, eftersom de inte utgör något 
substrat för bakterierna. Men enligt Kristin talar mycket 
för att bakterier binder tillytan på de olösliga fibrerna, 
får en ökad kontaktyta med tarminnehållet och därmed 
kan öka omsättningen och tillväxa snabbare.

– Detta kan förklara effekten av olösliga fibrer, 
 konstaterar Kristin.

SKADLIGA ÄMNEN FRÅN PROTEIN
Men störst effekt på tarmfloran har enligt Kristin den 
omsättningsbara delen av kostfibrerna, och då främst på 
bifidobakterier, som är särskilt gynnsamma. Frågan är då 
hur vi kan öka tillgängligheten hos spannmålsfibrerna 
och därmed den positiva effekten på tarmfloran. Svaret 
på det är enkelt.

– Genom att minska partikelstorlek hos fibrerna 
genom malning eller sönderdela dem med hjälp 
av enzym till kortkedjiga kolhydrater, exempelvis 
 arabinoxylanoligosackarider, så kallade AXOS.

Dessa kortkedjiga kolhydrater förändrar om -
sättningen i tarmen så att vid samma proportioner 
mellan protein och kolhydrater ökar nedbrytningen av 
kol hydrater medan nedbrytningen av protein minskar.

– Detta är något som vi ser som en gynnsam effekt, 
förklarar Kristin. Nedbrytning av proteiner leder till 
bildning av en rad potentiellt skadliga ämnen, bland 
annat ammonium, och som i slutändan kan förklara 
uppkomsten av tjocktarmscancer.

MINSKAR SKADLIGA ÄMNEN
Förutom att bilda kortkedjiga fettsyror, som är konstaterat 
gynnsamma för tarmens celler och för att minska symtom 
på inflammation i blodkärlen, så minskar även halten 
ämnen som är giftiga för cellerna i avföringen.

– Vi kan inte mäta de kortkedjiga fettsyrorna som 
ättiksyra och smörsyra i avföringen, eftersom de bildas 
högt upp i tjocktarmen och hinner tas upp av tarm-
cellerna innan de når ändtarmen, säger Kristin. Men de 
har en mängd positiva effekter på vägen. Bland annat 
hindrar de tillväxt av skadliga bakterier som exempel-
vis Salmonella genom att sänka pH. De har också stor 
 betydelse för att ge näring åt tarmcellerna.

En stor del av de kortkedjiga fettsyrorna hinner 
tas upp och omsättas av levern innan de trans porteras 
vidare i kroppen, men det hindrar inte exempel-
vis smörsyran att nå hjärnan där den omvandlas till 
 gamma amino smörsyra, GABA, som är den  vanligaste 
signal hämmande substansen i hjärnan och har en 
 lugnande effekt.

– Vi jämförde effekten av kortkedjiga kolhydrater, 
AXOS, och mer intakta långkedjiga kostfibrer och kunde 
konstatera att de kortkedjiga fibrerna bröts ned snabbare 
och även gav en snabbare höjning av kortkedjiga fettsyror 
i blodet och en högre halt. Vi kunde också se att effekten 
kom först efter åtta timmar, vilket tyder på att det är en 
effekt av nedbrytning i tjock tarmen.

Ibland har en sönderdelning av kostfibern  beskrivits 
som att kostfibereffekten skulle bli sämre. Men 
 resultaten från Kristins forskning visar på motsatsen.

– Ju mer finfördelad kostfibern är, desto lättare är den 
att bryta ner för tarmfloran, och ju högre nedbrytbarhet, 
desto högre blir halten av kortkedjiga fettsyror i blodet, 
summerar Kristin. 

– Många av de effekter 
som tillskrivs fullkorn 
är relaterade till 
tarmfloran,  berättar 
 professor Kristin 
Verbeke, Katolska 
universitetet i Leuven, 
Belgien.
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The power of rye

”Ta fram rågbröd som
konsumenterna gillar”

Unga, barnfamiljer och män 
med en urban livsstil är minst 
sannolika konsumenter av 
rågbröd. Men utveckling av 
rågbröd anpassade för dessa 
mål grupper skulle kunna bidra 
till en mer hälsosam kost.

Av Lennart Wikström

A tt råg är en hälsosam råvara framgår med 
all önskvärd tydlighet av den genomgång 
av var forskningen står idag som gjordes i 
samband med konferensen The Power of 

Rye på Åland i början av juni. Men råg är råg och mat är 
mat och för att vi ska kunna tillgodogöra oss alla rågens 
nyttigheter måste vi äta olika livsmedel som innehåller 
råg. Det vanligaste rågbaserade livsmedlet är bröd, och i 
Sverige knäckebröd.

– Vad vi väljer att stoppa i oss kan kopplas till livsstils-
sjukdomar som står för 86 procent av alla dödsfall i 
Europa, konstaterar Pernilla Sandvik när hon in leder sin 
disputation på Biomedicinskt centrum i Uppsala.

DET VIKTIGA VALET
Pernilla är kostvetare och har en bakgrund på Livsmedels-
verket. Vi träffade henne för tre år sedan när hon var i 
inledningen av sitt  doktorandprojekt, och nu har hon gått 
i mål.

– Valet av bröd spelar stor roll, och då gäller det att 
skilja mellan olika typer av bröd. Bara för att det finns 
rågbröd på marknaden innebär inte det att konsumenterna 
väljer just det brödet.

Målet med Pernillas projekt har varit att få fram en 
modell för det optimala rågbrödet som industrin kunde 
ha som utgångspunkt för sin produktutveckling. För att 
komma dit  började hon med att undersöka hur vårt kon-
sumtionsmönster ser ut idag.

– Med utgångspunkt från Livsmedelsverkets stora 
kostvane undersökning Riksmaten 2012 tog jag fram vilken 
typ av bröd olika grupper väljer att äta, berättar Pernilla.

JU ÄLDRE, DESTO GRÖVRE
De grupper som väljer att äta rågbröd är i första hand 
äldre med högre socioekonomisk status, medan yngre 
med lägre utbildning och barn hemma väljer vitt bröd. 
Det finns också en koppling mellan en urban livsstil och 
högre konsumtion av vitt bröd. De flesta bröd som ingår i 
olika snabbmatskoncept är bakade på huvudsakligen siktat 
vetemjöl. 
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– Så ser alltså konsumenternas val ut. Frågan är om 
det också avspeglas i utbudet, och om det finns hälso-
samma rågbaserade alternativ att tillgå. Därför blev nästa 
steg i mitt projekt att undersöka de mjuka rågbröd som 
finns på marknaden med olika sensoriska metoder.

OBJEKTIVT KARTLÄGGNING
Pernilla valde ut 24 olika rågbröd och analyserade dem 
sensoriskt, deras viskositet och pH. Resultaten analyse-
rades med så kallad principalkomponentanalys för att 
se om det fanns några skillnader och i nästa steg i vilka 
egenskaper som dessa skillnader bestod.

– De egenskaper som var mest särskiljande var 
brödens textur och även grad av syrlighet och viskositet. 
Hög viskositet, som tidigare visats ha samband med lågt 
glykemiskt index, var också korrelerat med hög syrlighet.

NIO BRÖD TILL TEST
Efter att ha delat in de undersökta bröden i olika 
 grupper valdes nio bröd ut för att undersöka deras grad 
av sensorisk acceptans. I ett konsumenttest fick 398 
personer smaka på bröden och svara på vad de tyckte 
om dem och även svara på frågor om hur de uppfattade 
rågbröd. Försökspersonernas svar relaterades sedan till 
brödens egenskaper och försökspersonernas bakgrund. 
De fick svara på om de ville äta de testade bröden ofta, 
om de uppfattades som hälsosamma och i vilken grad de 
uppfattade bröden som typiska rågbröd.

De demografiska faktorer som kom att ha 
störst betydelse visade sig vara ålder, kön och 
utbildningsnivå. Bröden delades in i tre 
grupper, vitt mjukt bröd, mellantyp och 
mörkt bröd med större tuggmotstånd.

TYDLIGA SKILLNADER
– Yngre konsumenter föredrog det vita 
mjuka brödet medan äldre föredrog 
bröd med lite mer råg karaktär, för-
klarar Pernilla. Det var också  tydligt 
att unga män med lägre utbild-
ningsnivå i högre grad föredrog det 
vita brödet. Deras val motiverades 
också oftare av bekvämlighet än 
av hälsa.  Kvinnor hade lättare att 
 acceptera ett mörkt bröd med 
lite mer tuggmotstånd.

– Högre utbildning 
var också kopplad till de 
mörkare bröden med mer 
tuggmotstånd.

När svaren på vilka bröd som försökspersonerna 
mest sannolikt skulle köpa jämfördes med vilka bröd de 
tyckte mest om visade det sig att de då valde ett mörkare 
och grövre bröd än de det tyckte var godast. Det tyder 
på att de som konsumenter ändå försöker göra ett mer 
medvetet och hälsosamt val.

HÄLFTEN OKUNNIGA
Den sista studien genomfördes som en enkät och i den 
ville Pernilla få svar på vilken typ av bröd som upp-
fattades som hälsosamma och med vilka ord människor 
beskrev dem.

– Av det dryga tusentalet personer som svarade på 
enkäten kunde tre fjärdedelar uppge bröd som de upp-
fattade som hälsosamma och av dem hade en tredjedel 
svårt ange vilken typ av bröd det rör sig om. Ord som 
användes för att beskriva hälsosamma bröd var grovt 
bröd, fullkorn, knäckebröd och mörkt bröd. På frågan 
om på vilket sätt de var hälsosamma uppgav de främst 
bra för magen och mättande.

VI KÖPER DET VI GILLAR
– Det räcker inte med att en hälsosam produkt finns till-
gänglig på marknaden för att människor ska må bättre, 
utan konsumenterna måste köpa produkten och tycka 
om den, konstaterar Pernillas opponent Hely Tuorila, 
professor och tidigare forskare i sensorik på Helsingfors 
universitet.

Hely pekar på att det finns ett tydligt samband 
mellan acceptans och sannolikhet för köp, och att det 
därför är avgörande att hälsosamma produkter också är 
goda – i alla fall tillräckligt goda för att leda till köp.

– Vi ser också en uppdelning av marknaden med ett 
allt större utbud av produkter och koppling mellan vissa 
grupper av livsmedel till livsstil, menar Hely.

RÅGBRÖD SOM INTE ÄR RÅGBRÖD
Rågbröd är bra för hälsan, och fler borde 

äta mer. Men de grupper som sannolikt 
 behöver det nyttiga rågbrödet mest före-

drar i högre grad annat bröd.
– Det finns grupper som  behöver 

äta mer hälsosamt bröd och det är 
yngre vuxna, familjer med barn, 
personer som inte känner till 
rågbröd och de som väljer mat 
mer av bekvämlighet än hälsa. För 
dem skulle vi behöva utveckla 
rågbröd som inte uppfattas som 
 tradi tionella rågbröd. Jag hoppas 
att mitt arbete har underlättat  
för industrin att ta fram 
hälsosamma rågbröd som är 

an passade till de mål-
gruppernas acceptans. 

Där tror jag att 
ett ökat utbud av 
bröd med rågsikt 
är en lösning, 
avslutar Pernilla. 

Rågbröd uppfattas av de 
flesta som hälsosamt, men 
det är inte detsamma som 

att alla tycker om 
dem och därmed 

också köper 
dem.

– Industrin behöver utveckla 
rågbröd som inte uppfattas som 
typiska rågbröd, säger Pernilla 
Sandvik, Uppsala universitet.
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Flera nyanser 
av glutenfritt

Alla talar om gluten men gör någon något 
åt det? Den frågan ställde Swedish Nutrition 
Foundation SNF i samband med sitt årsmöte i 
Lund.

Av Lennart Wikström

G luten och glutenfritt har 
varit aktuellt länge, även 
om det för något år sedan 
sågs en avmattning i 

trenden med introduktion av glutenfria 
produkter. Men glutenfrågan lever i 
högsta grad. Den har dock nyanserats 
och handlar idag om ett ökat utbud för 
personer med celiaki, anpassning till 
trendkänsliga och koppling till irriterad 
tarm, IBS.

GLUTENFRI EPIDEMI
– Vi kan nästan tala om en glutenfri 
epidemi. I Sverige såldes det glutenfria 
produkter för 445 miljoner kr 2014 
och i USA väljer en växande andel av 
konsumenterna glutenfritt för att de 
tror att det är nyttigare,  berättade Stine 
Störsrud, näringsfysiolog på  Sahlgrenska 
akademin i Göteborg och specialiserad 
på celiaki och gluten.

– Det framställs som om 

gluten skulle göra dig sjuk, dum och 
fet.  Riktigt så illa är det dock inte.

Mellan en och tre procent av 
befolkningen i Sverige reagerar 
på  proteinerna i gluten och skulle 
därmed kunna diagnosticeras med 
celiaki. Det är en autoimmun sjuk-
dom, där det inte är gluten i sig som 
orsakar den akuta reaktionen i tarmen, 
utan immun försvaret, som reagerar på 
vissa aminosyra sekvenser i gluten-
proteinerna.

– Utvecklingen av celiaki är  kopplad 
till vissa gener som finns hos 40 pro-
cent av den svenska  befolkningen, även 
om det bara är en bråkdel av dessa som 
utvecklar en tarmskada med försämrat 
näringsupptag som följd.

DIFFUSA GLUTENBESVÄR
Vid sidan av dem 

med celiaki finns en grupp som får 
diffusa besvär när de äter livsmedel som 
innehåller gluten och som upplever en 
lindring när gluten utesluts.

– De här individerna har inga 
symtom på celiaki, men de har en 
förhöjd mängd antikroppar och har 
samma genetiska disposition som dem 
som har utvecklad celiaki.

Vid sidan om celiaki finns även 
veteallergi hos mellan en halv och en 
procent, men då rör det sig om en mer 
renodlad födoämnesallergi mot andra 
proteiner i vete än gluten.

– För personer med celiaki råder 
ingen tvekan om behovet av glutenfri 
kost, medan det är mer problematiskt 
när det gäller den gruppen som får 
besvär när de äter gluten men inte har 
någon diagnos.

FODMAP
– Ett nytt område där kopplingen 
mellan magproblem och kost dis-
kuteras är IBS och känslighet för 
nedbrytbara oligo-, di- och monosacka-
rider och sockeralkoholer, så kallade 
FODMAP, sade Stine. Här rör det sig 
om en större andel av  befolkningen, 

Bröd bakat på vete och gluteninnehållande 
cerealie produkter har blivit ett vitt skynke 
för många.
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cirka 10–15 procent.
En studie på personer med IBS men 

inte celiaki visade vid en första analys 
att de mådde bättre vid uteslutning av 
gluten, men vid en upprepning verkade 
symtomen vara mer kopplade till 
FODMAP.

– När det gäller FODMAP i vete 
är det främst fråga om fruktaner eller 
fruktooligosackarider, FOS, berättade 
Christine Henriksen från Oslo univer-
sitetssjukhus. Förutom i vete förekom-
mer också i råg, korn och lök.

FLEST KVINNOR
En förklaring till att fruktaner har den 
effekten är att de ökar mängden lätt-
nedbrytbara kol hydrater som går vidare 
till tjocktarmen. Där kan de ge upphov 
till ökad gasbildning vilket i sin tur 
ut vidgar tarmen, något vissa personer 
är mer känsliga för.

– I kombination med IBS  kan 
fruktaner orsakar ökad gasbildning, 
kronisk mag- och tarmsmärta, störd 
mat smältning, både i form av diarré 
och förstoppning. Dubbelt så många 
 kvinnor som män lider av den här 
typen av besvär, och de kan via kopp-
lingen mellan tarmen och hjärnan även 
vara kopplade till sämre psykisk hälsa.

– I grunden är de här kolhydraterna 
nyttiga, de definieras som kostfibrer 
och har prebiotisk effekt, och inte 
minst följer de med andra nyttigheter 

i exempelvis grönsaker och fullkorns-
produkter.

GLUTENFRITT MINDRE HÄLSOSAMT
– För att slippa besvär bör personer med 
IBS undvika alkohol och sötnings medel, 
främst socker alkoholer som sorbitol, 
sade Christine. Vid testning av vilka 
komponenter man är känslig för ute-
sluter man dem först men det är viktigt 
att sedan återintroducera dem eftersom 
vi inte har tillräcklig kunskap om lång-
tidseffekterna av kost med lågt innehåll 
av FODMAP. Det kan även hjälpa att 
prova kosttillskott i form av probiotika. 
Friska och barn ska inte minska intaget 
av  FODMAP.

I en norsk studie har det visat sig att 
personer som väljer att äta glutenfritt får 
i sig mer mättat fett och mindre fibrer, 
vilket alltså inte är önskvärt ur hälso-
synpunkt. Detta bekräftar Stine, och 
framhåller att de som äter glutenfritt 
riskerar att få i sig mindre kostfibrer, 
kolhydrater,  B- och D-vitamin samt 
mineraler, främst järn zink och kalcium. 
I stället får de i sig mer fett, en större 
andel mättat fett och mer socker och 
protein.

Men personer med celiaki har inget 
val, och där spelar tillgången till ett 
ökande utbud stor roll.

SURDEG, ENZYM …
– Med processning går det att påverka 

både gluten och innehållet av de lätt 
nedbrytbara kolhydraterna, men det 
krävs kraftiga åtgärder, berättade 
Nathalie Scheers, Chalmers. Jäsning 
med surdeg påverkar i första hand 
FODMAP, men för det krävs en 
hög andel surdeg och långa jästider. 
 Glutendelen påverkades inte alls eller 
bara mycket lite av surdeg.

I ett bröd med 50 procent vete-
surdeg och tillsats av enzymer som 
bryter ned protein och vete som enda 
cerealie i degen bröts gluten ned så 
att risken för att drabbas av över-
känslighetsreaktion minskade.

– Men om målet är att bryta ned 
gluten i degen, varför då ha med 
vete? frågade Nathalie retoriskt.

…OCH UPPHETTNING
Det finns även tillsatser som 
binder till de aktiva delarna på 
gluten proteinet och minskar 
överkänslighets reaktionen. Upp-
hettning till över 200 grader kan 
förstöra vissa allergener, men lär även 
ha drastisk påverkan på råvara och 
produkten i övrigt.

– Även om effekterna är 
 begränsade finns det ändå några 
åtgärder som industrin kan vidta för 
att minska besvär från gluten. Det 
är att inte blanda in extra gluten i 
brödet och att använda en större 
andel surdeg, avslutade Nathalie. 

– De flesta som har anlag för celiaki 
klarar sig utan besvär, säger Stine 
Störsrud, Sahlgrenska akademin.

– Vid testning av vilka beståndsdelar i kosten man 
är  känslig för utesluter man dem först. Men sedan 
är det viktigt att återintroducera dem man inte får 
besvär av eftersom vi inte har tillräcklig kunskap om 
långtidseffekterna av kost med generellt lågt innehåll 
av FODMAP, säger  Christine Henrikssen, Oslo univer-
sitetssjukhus.

– Med processning går det att påverka 
både gluten och inne hållet av de lätt 
nedbrytbara kol hydraterna, men det krävs 
kraftiga åtgärder, säger Nathalie Scheers, 
Chalmers.
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Genom att ta fram en rad olika produkter och kombinera dem på rätt 
sätt kan Lantmännen Reppe skapa nya mervärden. Ett spännande 
 område som bara är i början är utveckling av vete som proteinkälla.

Av Lennart Wikström

O m vi kunde dela upp 
spannmålskärnan i alla 
dess beståndsdelar och ta 
ut det fulla värdet skulle 

varje kilo vara värt flera tusen kronor,” 
sade Mats Larsson, Lant männens 
 FoU-direktör när det industriella 
 forskningscentret ScanOats invigdes i 
Lund i mitten av juni.

Även om det är viss skillnad 
mellan vete och havre äger uttalandet 
sin  riktighet även mer allmänt, och 
 Lantmännens dotterbolag Reppe AB 
är en bra bit på väg att få fram dessa 
mervärden.

ETT BALANSTRICK
– Själva tricket med ett bolag som 
Lantmännen Reppe är att kunna hitta 
balansen mellan de olika produkterna 
och få ut bästa möjliga resultat på 

bottenlinjen säger bolagets vd Per 
Erlandsson.

Grunden i bolaget är tillverkning 
av vetestärkelse, en produktion som 
startade redan 1876 i Räppe utanför 
Växjö. Sedan starten har verksamheten 
utvecklats och när den slogs ihop med 
Lantmännens etanolfabrik i Lidköping 
har utbudet breddats till en rad olika 
produkter.

I Lidköping mals de 130 000 ton 
vete som varje år används, och blandas 
med vatten till en slurry med cirka 90 
procent stärkelse efter att gluten tagits 
bort. En del av detta  transporteras 
till Växjö, där den renas och antingen 
torkas till oförändrad så kallad nativ 
stärkelse, modifieras för användning 
i pappersindustrin eller bryts ned till 
glukossirap.

Sirapen används framför allt till 

Per Erlandsson, 
vd för Lant-
männen Reppe

Värde ur 
vetekärnan



På Reppe förädlas vete 
till glukossirap, stärkelse 
etanol till premium-
varumärken, gluten och 
foder. Ur de delar som 
idag går till foder finns 
planer på att ta fram nya 
proteinrika livsmedel.
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glass, konfektyr och drycker. En liten 
del av den nativa stärkelsen används 
också i livsmedelsindustrin, bland 
annat vid gjutning av godis.

I Lidköping framställs också en hög-
klassig etanol, som huvudsakligen går 
på export, främst till USA, där den säljs 
under varumärket Svedka vodka.

VIKTIGA SIDOSTRÖMMAR
Men detta är inte de enda produk-
terna. Viktiga sidoströmmar är vetekli 
från kvarnen, som är både fiber- och 
proteinrik, samt gluten och drank från 
etanoltillverkningen. Gluten går till 
bagerier medan både det vattenlösliga 
protein som utvinns i samband med 
glutenbildningen och dranken huvud-
sakligen går till foder. Än så länge.

Den alltmer ökande efterfrågan 
på vegetabiliskt protein gör det extra 
intressant att titta på vad som kan göras 
med de olika sidoströmmarna för att få 
ut mer av vetet.

– Även klidelen går idag huvud-
sakligen till foder, men där finns väldigt 
 spännande saker att göra både när 
det gäller livsmedel och biobaserade 
råvaror.

I ett projekt på RISE Food & 
bioscience i Göteborg, tidigare SP, och 

som vi kunde berätta om i Tidskriften 
Cerealier nr 3 förra året har vetekli 
tillsammans med havre- och potatis-
protein kunnat användas till att ta 
fram proteinrika livsmedel som kan 
användas ungefär som kyckling i olika 
typer av mat.

VATTENLÖSLIGA PROTEINER
När vetemjölet blandats med vatten 
och innan det ska börja jäsas till sprit 
tvättas gluten ut. Det är inte vatten-
lösligt utan bildar en elastisk massa 
som lätt kan avskiljas. I vattnet finns 
då förutom stärkelsen som ska brytas 
ned och tas om hand av jästen även 
vattenlösliga proteiner som har många 
intressanta egenskaper.

– Även detta protein går idag till 
foder, och även om det inte är en 
snabb och enkel sak att utvinna det 
finns klart en hög potential i den frak-
tionen, förklarar Per. Proteinerna har 
högt näringsvärde och även mycket 
 spännande funktionella egenskaper 
som skumbildare med mera.

VIDAREFÖRÄDLING
Än så länge går en hel del av sido-
strömmarna från Reppes produktion till 
foder, vilket i sig är en vidare förädling 
för att framställa högvärdigt – animaliskt 
– protein. Det har varit en kedja som 
gynnat både före taget och lantbrukarna. 
Men intresset för nya proteinkällor har 
gjort att både det  vattenlösliga proteinet 
från glutenutvinningen och det som 
bildas av jästsvamparna under jäsningen 
och återfinns i dranken kan få ett för-
nyat värde.

– Idag framställs svampprotein på 
många håll, och här 

Lantmännen 
Reppe AB
Företaget Reppe AB grundades 
1876 och började redan tio år 
senare tillverka glukossirap, där 
stärkelsen som består av glukos-
molekyler bryts ned till en flytande 
sirapsliknande produkt. Idag drivs 
den ursprungliga fabriken i Räppe 
utanför Växjö tillsammans med 
etanolfabriken i Lidköping, där 
vetet mals och blandas till slurry 
som används till både stärkelse 
och etanol.

Övriga produkter är vetegluten, 
stärkelse till både livsmedel och 
pappersindustri, gjutpuder för kon-
fektyrtillverkning, foderråvara och 
råvara för biogasproduktion.

Företaget har cirka 75 anställda 
och omsätter strax under en halv 
miljard kronor.

kan vete proteinerna bli mycket 
intressanta, antingen genom att de 
får fungera som näring för en specifik 
mikroorganism eller att de omvandlas 
med hjälp av enzymer.

Per nämner det svampprotein som 
Lantmännen var med och tävlade med 
i Vinnovas tävling om klimatsmartaste 
(och godaste) proteinet förra året, 
och där det gick att få fram mycket 
 intressanta produkter.

STUPRÖRSSTRUKTUR
Men det finns även hinder i 
 utvecklingen menar Per.

– Inom företagsekonomin bygger 
de flesta affärsmodeller på så  kallade 
konvergerande system, strömmar av 
råvaror och insatser som går samman i 
en slutlig produkt. Men vår verksam-
het är divergerande, det vill säga vi har 
en huvudsaklig ingående råvara som 
ger upphov till en rad olika  produkter 
som måste kunna balanseras och 
 kombi neras så att summan av alla 
delflöden blir som mest lönsam.

– Dessutom finns en rad  strukturella 
hinder i form av branschstruktur, 
politik och lagar och regler som också 
fungerar i stuprör med olika villkor 
beroende på vad slutprodukten används 
till.

Per är ändå hoppfull.
– I grunden handlar detta om det 

som brukar kallas den växande cirku-
lära bioekonomin. Hela vår bransch 
har en fantastisk möjlighet och här 
kommer vi att vara en viktig aktör, dels 
i livsmedelskedjan, men också inom 
nya biobaserade material och förnybar 
energi, avslutar han. 
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Mycket tyder på att vi står inför ett protein
skifte både när det gäller val av kött, men också 
när det gäller en övergång till att äta mer vege
tariskt protein. Här kan växtförädling för både 
ökad proteinskörd och bättre proteinkvalitet 
spela en viktig roll.

Av Lennart Wikström

L antmännens Forsknings-
stiftelse fyllde 30 år 2016 
och även stiftelsens årliga 
temadag kom att präglas 

av jubileets blickar både bakåt och 
framåt.

– Under de 30 åren sedan starten 
har vi genomfört över 700 projekt och 
bidragit med cirka 400 miljoner kr till 
forskning och utveckling,  konstaterade 
stiftelsens sekreterare Helena 
 Fredriksson när hon hälsade seminarie-
deltagarna välkomna.

PRODUKTER OCH KUNSKAP
De områden som Helena lyfte fram var 
både forskning och produktutveckling 
kring fibrer och fullkorn, den breda 
satsningen på havre som lett till nya 
sorter, förbättrade processer och en 
rad produkter på marknaden och inte 

minst precisionsodlingen, som hjälper 
växtodlarna att ta rejäla kliv mot en 
mer hållbar produktion.

På senare år har stiftelsen också 
satsat på svenskodlade bönor och 
utveckling av proteinrika produkter 
från olika sidoströmmar.

– Men inte minst har vi varit med och 
utvecklat cerealier som forsknings område 
med ett antal utbildade forskare och 
färdiga avhandlingar, avslutade Helena.

PROTEINSKIFTET
Annika Åhnberg, ledamot i Lantmän-
nens Forskningsstiftelses styrelse och 
dagens moderator blickade framåt 
och kunde  konstatera att hälsa och 
hållbarhet driver ut vecklingen och 
att Lantmännen är med och möter 
en forskning som också föder många 
möjligheter.

– Vi är inne i ett proteinskifte, 
samhället går från fossil beroende till ett 
samhälle som bygger på förnybara råva-
ror, och kanske vi också möter en insikt 
om att vi äter för mycket protein.

Men proteinskiftet innebär inte att 
vi kommer att sluta äta kött. Däremot 
byter vi ut det röda köttet mot kyck-
ling, en del av köttet byts mot vegeta-
bilier i så kallade hybridprodukter och 
i vissa fall ersätts köttet helt. Trenden är 
också att importerat kött byts ut mot 
svenskproducerat.

– Med förändringarna i konsum-
tion kommer också möjligheter att 
odla fler grödor, få bättre betalt för det 
kött vi äter och vara med och bidra till 
 minskad klimatpåverkan, sade Annika.

PROTEIN FRÅN SVENSK ÅKER
Frågan är vilken betydelse den svenska 
växtodlingen kan ha i proteinskiftet. 
Annette Olesen, chef för Lantmännens 
växtförädling, lyfte fram potentialen 
hos olika grödor som källa för odlade 
proteiner.

I en sådan sammanställning intar 
vallen en särställning eftersom den står 
för mer än hälften av skördat rå protein. 
Men vallen måste – i alla fall än så 
länge – gå via djuren för att vi ska 
kunna tillgodogöra oss den.

När det gäller övriga grödor ligger 

Protein 
på agendan



Ett vetefält är kanske inte det första vi associerar med proteingrödor, 
men faktum är att höstvete är vår näst största proteingröda efter vallen.
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cerealierna främst och där är vete 
kung. I år odlar vi höstvete på mer än 
400 000 hektar, och det är den största 
enskilda grödan näst efter vallen. Den 
förväntade veteskörden beräknas uppgå 
till över två miljoner ton. Även om 
odlingen av baljväxter ökar står vete 
näst efter vallen fortfarande för den 
största mängden protein från svenskt 
jordbruk med kornet som en god tvåa 
och oljeväxter på tredje plats.

– Efter spannmålen kommer balj-
växterna som proteinkälla, där åkerböna 
står för den största delen med ärter på 
andra plats, berättade. Av oljeväxterna 
är det höstrapsen som är viktigast och 
kommer strax efter baljväxterna som 
källa för protein från åkermarken.

VALLRAFF
Även om vallen i första hand inte går 
direkt till livsmedel är den ändå viktig 
ur växtförädlingssynpunkt – inte minst 
med tanke på att vi odlar vall på drygt 
en miljon hektar eller nästan 40 pro-
cent av vår åkerareal.

– Ur förädlingssynpunkt har vi de 
klassiska målen för vallen med avkast-
ning, uthållighet, fröavkastning i 
fröodlingen och resistensegenskaper, 
berättade Annette. Men forskare i Århus 
i Danmark har visat att vallproteinet kan 
konkurrera kvalitetsmässigt med den 
importerade sojan i foder till fjäderfä 
och svin. I ett bioraffinaderi baserat på 
vall kan proteinet extraheras och övriga 
sidoströmmar användas på olika sätt.

På våra breddgrader är vi duktiga 
på att odla vall av hög kvalitet än 
baljväxter, och Annette menade att 
vi kanske borde flytta fokus även i 
 Sverige och ta bättre vara på vallen.

VÄXTFÖRÄDLARNAS DILEMMA
– Men när det gäller förädling av strå-
säd för ökad proteinhalt har vi levt med 
det klassiska dilemmat att ökad pro-
teinhalt kostar i minskad av kastning, 
förklarade Annette.  Historiskt har 
förädling för ökad avkastning med 
bibehållen proteinhalt också lett till 
ökad proteinskörd per hektar.

Förädlarna har dock funnit gener 
i äldre sorter som ger högre protein-
halt med mycket liten påverkan på 
avkastningen. Med nya tekniker 
hoppas förädlarna också kunna ändra 

proteinkvaliteten utan att det skulle få 
negativa konsekvenser för grödan.

– Det innebär att vi kan ha sam-
tidigt fokus på att öka både protein-
halt, förbättra proteinkvalitet och höja 
avkastning.

Framstegen inom oljeväxt-
förädlingen har varit snabbare, och där 
har  förädlarna kunnat öka protein-
skörden nästan i samma takt som 
oljeskörden.

– Med ökad proteinhalt som det 
främsta förädlingsmålet är det kanske 
möjligt att på längre sikt med bibehål-
len avkastning uppnå 20–25 procent 
protein i spannmål och 55 procent i 
raps. Med de nya växtförädlingstek-
nikerna har vi goda möjlig heter att 
styra mot olika mål och ta fram olika 
kvaliteter, avslutade Annette. 

Bättre koll på 
 specialprocessad havre
Sedan 1980-talet har det vetenskapliga stödet stärkts för att 
den  antisekretoriska faktorn som bildas vid specialprocessning 
av havre har en rad positiva medicinska effekter och skulle kunna 
användas vid behandling av flera olika sjukdomar.

Ett problem i utvecklingen och i de studier som gjorts har varit 
att följa upp att de som fått behandling också fått i sig tillräckligt 
av den aktiva faktorn. Det finns också enstaka personer som inte 
svarar på behandling, och dessa behöver också identifieras, både 
i samband med försök och vid behandling.

– Därför har vi nu tagit fram ett provkit som ger ett snabbt svar 
på om patienterna svarar på behandlingen och om de fått i sig 
tillräckligt hög dos, berättade AS Faktors VD Lars Sjöstrand på 
Lantmännens Forskningsstiftelses temadag.

– Möjligheten att snabbt få svar på effekten kommer att ha 
betydelse för alla de som redan idag behandlas med någon av 
våra produkter, men också när vi ska gå vidare och utveckla nya 
behandlingar, konstaterade Lars.

– Vi kan ta fram sorter med högre avkastning, 
högre proteinhalt och bättre kvalitet, säger Annette 
Olesen, ansvarig för Lantmännens växtförädling.
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– Med val av råvara och 
process går det att styra 
kvaliteten på produkter 
med fiberrikt kornmjöl, 
säger Susanne Djurle, 
nybliven teknologie 
doktor på SLU.

Val av råvara och  process har stor betydelse för fiber kvaliteten i 
korn baserade livsmedel. Bröd med hälften vetemjöl ökade mängden 
löslig betaglukan, men  effekten varierade med korntyp.

Av Lennart Wikström

EXTRUDERING OCH BAKNING
Efter malning och siktning undersökte 
Susanne effekten av extrudering och 
bakning på främst betaglukanernas 
tillgänglighet i form av hur stor andel 
av fibrerna som var lösliga. Extrudering 
innebär att mjölet pressas genom ett 
munstycke under hög värme och högt 
tryck, en process som är vanlig vid 
framställning av frukostflingor. Bröden 
bakades av en deg med hälften korn-
mjöl och hälften vetemjöl.

– Extruderingen ökar tillgänglig-
heten på betaglukanerna, i synnerhet 
för sorter med låg andel lösliga beta-
glukaner i mjölet, förklarade Susanne. 
Det beror på att kornets relativt stora 
betaglukaner till viss del bryts ned av 
processen.

MEST EFFEKT AV BAKNING
Bakningen påverkar dock fibrerna i 
högre utsträckning än extruderingen.

– Jästen bryter ned fruktanerna, 
vilket innebär att halten fruktan är 
lägre i brödet än i degen. Samtidigt 
bryter enzymer ned betaglukanerna 
och gör dem mer lättillgängliga. En 
del av  stärkelsen påverkas också av 
bakningsprocessen och det bildas 
 resistent stärkelse i främst brödets 
inkråm.

– De här omvandlingarna är 
avgörande för om bakningen gör att 
totala fiberinnehållet i brödet ökar eller 
minskar. Så även om exempelvis halten 
fruktan minskar kan mängden löslig 
kostfiber ändå öka genom nedbrytning 

av betaglukan till mer lättlöslig form 
och bildning av resistent stärkelse.

Susanne fann också att de beta-
glukaner som fanns i sorten med högst 
andel kostfiber var mer motstånds-
kraftiga mot nedbrytning.

MER KOSTFIBER
– Vi vet att intaget av kostfiber i 
allmänhet är för lågt, sade  Susannes 
opponent professor Knud Erik Bach 
Knudsen från Århus universitet i 
 Danmark. Här spelar det siktade 
mjölet en stor roll och vi behöver få i 
oss mer fibrer och fullkorn.

Därför efterlyste han ett led med 
fullkornsmjöl från korn.

– Osiktat kornmjöl kan användas 
för ett ökat fiberintag, konstaterade 
Knud Erik.

Susanne menade också att 
användning av kornmjöl skulle 
kunna användas för att ta fram 
nya hälsosamma livsmedel.

– Det siktade högfiber-
mjölet hade 18 procent 
kostfiber, vilket visar att 
det är lovande att göra 
fiberrika produkter av 
alla typer med korn som 
råvara. 

V id det här laget har de 
flesta lärt sig att för-
knippa havrens lösliga 
fibrer i form av beta-

glukaner med något positivt. Den 
dokumentation som ligger bakom 
och de hälsopåståenden som enligt 
den europeiska livsmedelssäkerhets-
myndigheten EFSA är tillåtna ger en 
god grund för detta.

Men det många inte känner till är 
att vid sidan av havre innehåller även 
korn höga halter – och i vissa sorter 
mycket höga halter – betaglukan. Det 
är kanske gott nog för en del, men 
för att ta fram livsmedel med bevarad 
kvalitet behövs bättre kunskap om 
hur olika livsmedelsprocesser påverkar 
fibrerna i korn.

SEX KORNTYPER
– Ur ett stort sortiment med sorter valde 
vi sex olika korntyper för att under-
söka vidare och se hur de på verkades, 
 berättade Susanne Djurle när hon 
försvarade sin doktors avhandling om 
kolhydratkvalitet i korn med fokus på 
betaglukan i mitten av maj.

Sorterna varierade i stärkelsekvalitet 
och andel fibrer i form av betaglukan 
och fruktan. Dessutom undersöktes en 
sort med hög halt antioxidanter i form 
av antocyaner. Som referens användes 
den svenska kornsorten Gustav.

Halten kostfiber varierade från 
17 till 28 procent med högst beta-
glukanhalt i sorterna med högt totalt 
innehåll av fibrer.

Blandning med 
vetemjöl ger mer 
tillgänglig fiber i 
 kornbaserade livsmedel
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D en frågan tål 
att tänka på.

En lärkruta 
är en liten 

lucka på åkern som bonden 
avsiktligt lämnar osådd för att 
lämna utrymme för häckande 
lärkor och andra arter som 
trivs i det öppna landskapet 
men behöver kantzoner som 
lärkrutorna erbjuder för 
att frodas. För att öka den 
biologiska mångfalden är 
det många lantbrukare idag 
som anlägger lärkrutor. I 
många fall får de också lite 
extra betalt för detta, och 
åtgärden ingår som en del i 
Lantmännens koncept för 
hållbar odling av råvaran till 

Kungsörnens Ett vänligare 
vetemjöl.

Frågan om vad lärkrutan 
smakar ställde Lantmännen 
tillsammans med sina mat-
samtalare Johan ”Matgeek” 
Hedberg och Sigrid Barany 
och utlyste i våras en tävling 
öppen för alla som ville delta. 
I mitten av juni var tävlingen 
avgjord och en vinnare 
utsedd.

Den som vann var Malin 
Gille från Västerås.

– Jag använder svenska 
ingredienser i så stor 
ut sträckning som det går, 
eftersom jag vill att vi ska ha 
kvar våra svenska bönder, 
säger Malin. Det är väldigt 

viktigt, och något jag hade i 
bakhuvudet när jag skapade 
receptet.

Juryn, som bestod av 
 representanter från Kungs örnen 
och Lantmännen,  motiverade 
sitt val av Malins jordgubbs-
rutor med fläderblomscurd 
med att det var:

”En ursvensk kaka med 
flera klimatvänliga inslag, 
med bland annat Kungs-
örnens vänligare vetemjöl 
i innehållsförteckningen. 
Kakan toppas med nyttig 
havre och den säkra svenska 
kombinationen fläder och 
jordgubbar. En given hit 
på sommarens fikastunder 
många år framåt.” 

Lärkrutan 2017:
Malins jordgubbsrutor med fläderblomscurd
Antal: Cirka 24 st Fläderblomscurd:

3 dl koncentrerad 
 fläderblomssaft 
1/2 dl strösocker 
4 ägg 
150 g smör

Kaka: 
100 g rumsvarmt smör
3 dl strösocker 
2 ägg 
4 tsk bakpulver 
4 tsk vaniljsocker 
7 dl Vänligare vetemjöl 
3 dl mjölk

Havretopping:
175 g rumsvarmt smör 
2 dl strösocker 
4 dl havregryn 
1 3/4 dl  Vänligare  
vetemjöl

Fyllning: 
Cirka 1 liter färska jord gubbar 
2 msk potatismjöl

Gör så här:
Sätt ugnen på 200°

1.  Börja med flädercurden. 
Blanda saft, socker och ägg 
i en bunke. Sjud sakta över 
vattenbad under omrörning 
tills blandningen tjocknar. Ta 
bort från värmen och rör ner 
smöret, lite i taget. Låt svalna.

2.  Kakan: Vispa smör och 
socker riktigt krämigt. 
Tillsätt äggen och vispa en 
stund till. Blanda ihop de 
torra ingredienserna och rör 
ner i äggsmeten tillsammans 
med mjölken. Häll smeten 

i en långpanna och grädda i 
ugnen i 10 minuter.

3.  Skär jordgubbarna i fyra 
delar och blanda med 
potatismjölet.

4.  I en bunke, nyp ihop 
ingredienserna till havre-
toppingen.

5.  Ta ut kakan ur ugnen. Bred 
ut flädercurden över kakan. 
Strö över jordgubbarna. 
Fördela till sist havre-
toppingen ovanpå kakan, 
och grädda i ytterligare 
20-25 minuter.

6.  Låt kakan svalna lite innan 
du skär upp den i perfekta 
lärkrutor. 

Hur smakar 
  en lärkruta?
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Nu är det dags 
att söka pengar

D en 1 september inleds 
årets ut lysning i 
 Lantmännens Forsknings -
stiftelse. Du är väl-

kommen att komma in med en ansökan 
senast den 2 o ktober 2017. 

Även om  forskningsstiftelsen stöttat 
svensk spannmålsforskning i mer än 30 
år finns det fortfarande många frågor 
som är obesvarade. Just nu är vi särskilt 
intresserade av projekt som på sikt kan 
leda till att flera spannmåls- eller andra 
växt baserade livsmedel som kan  kopplas 
till olika hälsomervärden med fokus 
på metabola syndromet, blodsocker- 
och insulin reglering, tarmhälsa eller 
 kognition.

I detta nummer av tidningen kan 
vi läsa om problematiken för personer 
som lider av glutenintolerans. För att 
underlätta vardagen söker vi därför 
projekt som fokuserar på att ta bort 
glutenets negativa  effekter i spannmåls-
baserade livsmedel. Projekt som kan 
leda till förbättrad brödkvalitet, ökad 
kunskap kring spannmåls fraktionering 
samt ökad kunskap om för packningar 
och konsument beteende är andra 
 prioriterade områden.

I samband med höstens utlysning 
går det även bra att söka medel med 
inriktning på något av stiftelsens andra 
fokusområden, Lantbruk och maskin 
eller Bioenergi och gröna material. 

Mera information om 
 utlysningen och kontakt-
information finns på  
www.lantmannen.com under 
fliken Forskning och innovation.

Lantmännens Forsknings stiftelses 
 prioriterade områden inom livsmedel 
Stiftelsens målsättning är att bidra 
till en hållbar och lönsam utveckling 
av livsmedelsområdet med spannmål 
och andra växtbaserade råvaror som 
bas. I utlysningen  prioriteras följande 
områden:

LIVSMEDEL MED HÄLSOMERVÄRDE
Forskningen skall lyfta fram spann-
målens hälsoeffekter och ge kunskap 
som stödjer utvecklandet av smak-
liga livsmedel med hälsopåståenden, 
 exempelvis kopplingen mellan fullkorn 
och cerealiefraktioners kvalitet på meta-
bola syndromet, blodsocker- och insulin-
reglering, tarmhälsa samt kognition.

Drygt en procent av befolkningen 
lider av glutenintolerans (celiaki). Vi är 
intresserade av projekt som fokuserar på 
att ta bort glutenets negativa effekt för 
denna grupp. Målet är att på sikt kunna 
erbjuda alla glutenintoleranta bröd och 
andra livsmedel, av såväl god kvalitet som 
med positiv effekt för hälsan i övrigt.

 
FÖRBÄTTRAD BRÖDKVALITET
Målsättningen med forskningen 
inom detta område är att förbättra 
bröd kvalitén med fokus på skorpans 
krispighet och inkråmets mjukhet. Vi 
tror att detta kan göras genom att öka 
förståelsen för hur vatten, mjöl kvalitet 
och övriga ingredienser interagerar med 
varandra under de olika process stegen 
under bakningen och lagringen.

FRAKTIONERING AV SPANNMÅLS-
KÄRNOR OCH DESS SIDOSTRÖMMAR
Vidareförädling av spannmål behöver 
utvecklas och effektiviseras genom olika 
fraktioneringstekniker med fokus på 
process, identifiering av fraktionernas 
funktionella egenskaper, kvalitets-

säkring och maximering av koncentra-
tionerna av specifika fraktioner. Detta 
ska uppnås genom att hitta användning 
för samtliga fraktioner så att inte nya 
sidoströmmar bildas samt att beräkna 
kostnader och möjlig lönsamhet.

Vi är intresserade av fraktioner 
som har hög koncentration av fiber, 
stärkelse, proteiner, lipider samt fyto-
kemikalier. Dessutom är vi intresserade 
av förslag till projekt som specifikt 
fokuserar på förädling och fraktionering 
av havrefett och vetegroddar.

KONSUMENTBETEENDE
Målet med delområdet är att förstå 
hur nya rön inom hjärnforskning 
och beteende vetenskap påverkar 
 konsumenters val och på vilket sätt 
detta kan påverkas via design och place-
ring i butik med mera.

FÖRPACKNINGAR
Målet är att öka kunskapen i hela 
förpackningskedjan. Det kan exem-
pelvis gälla hur olika val kan förlänga 
hållbarheten hos förpackat bröd med 
bibehållna egenskaper under dess 
livslängd, hur miljöbelastningen kan 
minskas samt hur kommunikationen 
till konsument kan förbättras.

BEREDNING
Ansökningarna bedöms av bered-
ningsgrupper med forskare,  experter 
och lant brukare med kunskap och 
intresse inom  respektive område. Vid 
bedömningen väger den vetenskapliga 
kvaliteten tungt, men hänsyn tas också 
till  ansökningarnas tillämp barhet och 
nytta för Sveriges bönder, som ytterst 
står för finansieringen. Stiftelsen delar 
årligen ut 15 miljoner kronor.
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Broccoli källa till nytt 
 preparat mot diabetes

 Forskare på Göteborgs 
universitet har med stöd från 
Lantmännens Forsknings-
stiftelse kunnat visa tydliga 
blodsockersänkande effekter 
av en antioxidant som före-
kommer i broccoli.

Målet för forskarna har 
varit att hitta nya läkemedel 
mot typ 2-diabetes. Men i 
stället för att börja med en 
mängd substanser för att hitta 
någon som har effekt inriktade 
de sig på att studera leverns 
produktion av glukos. Efter 
att ha kartlagt vilka gener 
som är involverade i glukos-
omsättningen matchades 
sedan dessa mot olika substan-
ser i jakt på den eller de som 
kunde påverka aktiviteten hos 
nyckelgenerna och därmed 
påverka hela metabolismen.

NYGAMMAL SUBSTANS
Av närmare 3 000 olika 
substanser visade sig anti-
oxidanten sulforafan vara 
den som förväntades ha 
störst effekt. Sulforafan 
har tidigare studerats för 
behandling av cancer och 
inflammationssjukdomar, 
men inte för diabetes.

Efter de sedvanliga 
testerna i olika faser från cell-
försök till lovande  resultat 
från djurstudier var det 
dags att prova på  människa. 
Försöks personerna var 
patienter där de flesta redan 
behandlades för sin typ 
2-diabetes med metformin, 
ett etablerat läkemedel med 
samma verkansmekanism 
som sulforafan. Försöks-
personerna fick fortsätta med 

sin vanliga medicinering, och 
tilldelades antingen den nya 
substansen eller placebo.

SIGNIFIKANT EFFEKT
De personer som oavsett 
tidigare medicinering eller 
inte hade dåligt reglerat blod-
socker och led av fetma med 
BMI på 30 eller mer fick med 
sulforafan signifikant lägre 
blodsocker jämfört med dem 
i placebogruppen. Sulforafan 
gjorde alltså stor nytta hos 
precis de  patienter, i studien 
17 personer, som har förhöjd 
glukos produktion i levern.

En daglig dos sulforafan-
motsvarar ca fyra till fem 
kilo broccoli. Planen är att 
kunna tillhandahålla produk-
ter så snart som möjligt. 
Utvecklingen sker ihop med 

Lantmännen.
– Sulforafan angriper en 

central mekanism bakom 
 diabetes och har en snäll 
biverkningsprofil. Som 
functional food kan det nå 
patienterna snabbare än ett 
läkemedel, och det är också ett 
intressant koncept ur diabets-
synpunkt där kosten är cen-
tral, säger Anders Rosengren, 
docent i  metabol fysiologi vid 
Göteborgs universitet.

– Mycket talar för att sulfurofan 
från broccoli kan bli ett värdefullt 
tillägg till existerande läkemedel, 
säger docent Anders Rosengren, 
Göteborgs universitet.
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Fett möjlig markör 
för kolhydrater
 En felaktig kost är den 
enskilt viktigaste orsaken till 
dödlighet i folksjuk domar 
som typ-2 diabetes och 
hjärtkärlsjukdom. WHO har 
varnat för en global diabetes-
epidemi som kan få allvarliga 
konsekvenser, inte bara för de 
enskilda som drabbas, utan 
också för sam hället som i hög 
grad får stå för kostnader för 
vård och produktions bortfall. 
Antalet människor med 
diabetes har flerdubblats de 
senaste decennierna, och för-
höjt blodsocker och diabetes 
anses orsaka över 2 miljoner 
dödsfall årligen i världen.

För att komma tillrätta 
med problemet krävs ändrad 
livsstil men också att personer 
som riskerar att drabbas tidigt 
kan upptäckas och få adekvat 
behandling. Ofta räcker det 
med ändrad kost och motion.

UNDVIKA FELKÄLLOR
När forskarna söker samband 
mellan kost och ökad risk har 
de i de stora studier som gjorts 
fått förlita sig på deltagarnas 
egen rapportering, något som 
visat sig vara en stor felkälla. 
Därför letar  forskarna efter 
olika bio markörer, ämnen i 
blod eller urin som visar på 
intag av det aktuella livsmed-
let. Ett exempel på en sådan 
bio markör är alkylresorcinol, 
som visar på intag av fullkorn 
från vete och råg.

En annan grupp ämnen 
som nu börjar intressera 
 forskarna är vissa fettsyror 
som kan bli värdefulla objek-
tiva markörer för kostintag. 
Det kan exempelvis röra sig 
om mättade fettsyror som 
i en stor europeisk studie 
visade sig vara kopplade till 

förhöjd risk för diabetes. 
Tyvärr visade sig de mättade 
fettsyrorna vara kopplade inte 
bara till intag av fett, utan 
även socker. Detta beror på 
att levern under vissa för-
hållanden omvandlar socker 
till fett, och därmed höjs 
mängden fett mer än väntat.

FÖRSÖK MED TRE KOSTER
För att klargöra om det är 
fettet i maten eller kol-
hydrater, främst socker, 
som påverkar halten av 
mättade fettsyror i blodet 
planerar forskare på Uppsala 
 universitet att undersöka 
effekten av tre olika koster 
med varierande mängd 
kolhydrater. En av grupperna 
kommer att få mer socker.

Forskarna kommer att 
undersöka ett femtontal spe-
cifika fettsyror, kompletterat 
med att en stor mängd mer 
okända fettämnen kommer 
att mätas med ny teknik, 
lipidomics. Biomarkörer för 
kolhydratmängd och socker 
saknas idag, men skulle vara 
mycket värdefulla verktyg i 
forskningen kring kost och 
diabetes.

– Vi tror att detta projekt 
kan få stor betydelse för tolk-
ningen av resultat från stora 
befolkningsstudier när det 
gäller intag av livsmedel rika 
på mättat fett respektive kol-
hydrater, och dess kopplingar 
till risk att drabbas av typ-2 
diabetes, förklarar docent Ulf 
Risérus, Uppsala universitet. 
Vi hoppas även kunna hitta 
nya fettämnen i blodet som 
kan användas för att upptäcka 
och mäta även mindre 
förändringar i kolhydratintag 
och socker.

Healthgrain Forum är 
ett nätverk som följer upp 
EU-projektet Healthgrain 
som avslutades 2010. En av 
projektets  viktigaste resultat 
är en definition av fullkorn, 
som nu håller på att vinna 
allt starkare internationellt 
stöd. Nu senast i maj 2017 
gjordes en sammanställning 
av alla de organisationer som 
ställer sig bakom en gemen-
sam  europeisk definition, 
inte minst den europeiska 
livsmedelsorganisationen 
FoodDrinkEurope FDE.

Definitionen översatt från 
engelska är:

”Fullkorn ska bestå av den 
intakta, malda, krossade eller 
flingade spannmålskärnan 
efter avlägsnande av oätliga 
delar som skal och agnar. 
De huvudsakliga anato-
miska beståndsdelarna – det 
stärkelserika endospermet, 
grodd och kli – finns i samma 
relativa proportioner som i 
den intakta kärnan.

Små förluster av bestånds-
delar – innebärande mindre 
än två procent av kärnan/tio 
procent av kliet – som kan 
uppstå genom processning 
i enlighet med säkerhet och 
kvalitet är tillåtna.”

På väg mot en 
 inter nationell 
 definition av fullkorn
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 Fiberrikt bröd med lite lägre innehåll 
av stärkelse och rikt på betaglukaner kan 
underlätta regleringen av blodsocker. 
Det visar en långtidsstudie genomförd på 
personer med typ 2-diabetes.

Två grupper med 11 patienter som 
hade diagnostiserad typ 2-diabetes fick 
antingen ett vanligt kontrollbröd bakat 
på siktat vetemjöl med 3,2 g kostfiber och 
60g stärkelse eller ett funktionellt bröd 
med ungefär halva mängden stärkelse och 
7g fibrer varav 2,3 g betaglukan.

Försökspersonerna fick äta bröden 
under sex månader, varefter de följdes 

upp med vikt, blodtryck, blodfetter och 
 glykosylerat hemoglobin som markör för 
långsiktig exponering för höga glukos-
värden i blodet. Även acceptans och 
konsumtion av brödet följdes upp.

Högfiberbrödet visade sig ge signifikant 
lägre halt av glykosylerat hemoglobin 
både jämfört med försökspersonernas 
 utgångsvärden och kontrollgruppen. 
Dessutom fick de som åt högfiberbrödet 
även sänkta blodfetter. De flesta försöks-
personerna accepterade högfiberbrödet, 
och minskade inte sitt brödintag medan 
studien pågick, men var mindre förtjusta i 

smaken. Varken vikt, blodtryck eller blod-
fetter ändrades under försöksperioden.

Forskarnas slutsats är att fiberrikt 
bröd med en hög andel betaglukan och 
lägre stärkelsehalt förbättrar regleringen 
av blodsocker på lång sikt och kan ingå i 
kostbehandling av typ 2-diabetes.

(Källa: Tessari et al. A Multifunctional Bread Rich i Beta 

Glucans and Low in Starch Improves Metabolic Control 

in Type 2 Diabetes: A Controlled Trial. Nutrients, 2017, 

9, 297. Doi:10.3390/nu9030297)

 Pasta och bröd bakat med gelbildande 
fibrer och fullkornsråg kan hjälpa till att 
reglera blodsockernivån. Det visar Linda 
Ekström i sin doktorsavhandling Tailoring 
the course of postprandial glycaemia to 
bread.

Linda jämförde bröd bakat med 
guargum och betaglukan som gelbildande 
fiber och fullkornsmjöl av råg med bröd 
bakat på siktat vetemjöl. Bröd med de 
gelbildande fibrerna visade sig ge låga 
och välreglerade glukos- och insulin-
svar efter måltid, och blodsockret steg 
heller inte lika högt. Dessutom höll sig 
 blod socker  värdet över ingångsvärdet 
jämfört med referensbrödet. Bröd bakat 
med  fullkornsråg visade sig även minska 
de upplevda hungerkänslorna och hade 
 positiv inverkan på aptitreglerande 
 hormoner.

I en annan studie fick försökspersoner 
äta en standardiserad lunch fyra timmar 

efter att ha ätit en frukost bestående av 
antingen vitt vetebröd eller pasta. Efter 
pastafrukosten var blodsockersvaret 47 
procent lägre jämfört med efter en frukost 
på vitt bröd.

En nyckelfaktor som Linda  identifierat 
är viskositeten som utvecklas under 
 matsmältningen som bland annat 
 fördröjer tömningen av matsäcken. Där 
spelar de gelbildande fibrerna stor roll.  
En annan och kanske viktigare faktor 
är enligt Linda hur snabbt stärkelsen i 
brödet bryts ned, något som skulle kunna 
användas för att designa produkter som 
har en gynnsam påverkan på regleringen 
av blodsocker.

(Källa: Ekström, L. Tailoring the course of postprandial 

glycaemia to bread. On the importance of viscous 

 dietary fibre for acute and semi-acute glucose 

 tolerance and appetite. Lunds universitet 2017.  

ISBN 978-91-7422-505-1)

Betaglukanrikt bröd 
rena medicinen

Löslig fiber och råg 
 förbättrar blodsockret

Nytt rågbröd
 Lantmännen Unibake lanserar ett 
skivat bröd bakat på 100 procent råg. 
Utmaningen har varit att göra ett bröd 
helt baserat på råg mjukt och med en 
smak som accepteras av fler. Brödet är 
bakat med högt proteininnehåll och 
finns även med inblandning av linfrö, 
solrosfrö och melon och pumpakärnor. 
Receptet har utvecklats hos Lantmännen 
Unibakes finska gren, som under flera 
år har arbetat med att få fram ett mjukt 
bröd bakat på enbart råg.

(Källa: Lantmännen Unibake)


