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I nget livsmedel har väl fått utstå 
så många felaktiga påståenden 
som bröd. Även om attityden 
sakta förbättras har brödet hos 

somliga hamnat i skamvrån i så hög grad 
att be om bröd till maten vid lunchen 
närmast betraktas som att be om ett glas 
vin på arbetstid.

Det är då väldigt stimulerande att 
ta del av vilka fantastiska egenskaper 
som finns i cerealier. Människors hälsa 
verkar helt uppenbart påverkas i ännu 
högre grad av cerealier i allmänhet och 
av fullkorn i synnerhet än vad vi tidigare 
har känt till. Global Burden of Disease 
klassar nu fullkorn som den enskilda 
kostfaktor som förebygger ohälsa i 
högsta grad. Den senaste sammanställ
ningen från World Cancer Research visar 
också på förebyggande egenskaper som 
är helt fantastiska. Men bara en av tio 
äter tillräckligt med fullkorn.

De två senaste åren har Brödinsti
tutets Almedalsseminarier tangerat 
utmaningen att de självutnämnda 
experterna tar för stor plats i hälsode
batten. Och att de lyckas nå ut, även 
om budskapet alltför ofta hamnar i det 
kvasivetenskapliga lägret. Det är minst 
sagt frustrerande. Samtidigt upplever jag 
att det finns en rädsla hos många med 
höga studieskulder inom nutrition och 
liknande för att uttala sig. Den här kom
binationen är ett riktigt stort problem.

För det första: Självklart ska vi grunda 
oss på evidens. För det andra: När vi 
vet vad som är evidens ska lika mycket 
energi, tid och pengar läggas på kommu
nikationen. För det tredje: Vad som är 
bra kommunikation är mer komplicerat 
än webbplatser och twitterkonton och 
kräver sin kompetens.

Fullkornet är Nordens olivolja om 
vi ska jämföra hälsofördelar i en lokalt 

odlad produkt. Det finns därför all 
anledning att med raka ryggar inte bara 
stå upp för utan också i hög grad våga 
berätta om dess positiva effekter på 
tarmfloran, jämnare blodsockerkurva, 
snabbare och smartare hjärna plus lite 
till. Även om vi inte har hela bilden i 
varenda liten detalj ger smart (läs strate
gisk) kommunikation möjligheter att få 
fram att just fullkorn är en diamant och 
som kan lyftas fram på motsvarande sätt 
som olivoljan lyfts fram runt Medelha
vet. IcaStig, Volvos Zlatankampanj och 
Lantmännens ”Från jord till bord” är alla 
exempel på långsiktiga, innehållsrika, 
innovativa och inte minst framgångsrika 
strategiska kommunikationsgrepp.

Brödinstitutets kortfilm ”Vet du 
vad fullkorn är?” är ett exempel på att 
bibehålla evidens och ändå vara kortfat
tad. Dela den gärna, du hittar den på 
brodinstitutet.se 

Dietist och kommunikationsspecialist
Talesperson Brödinstitutet
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V år komplicerade hjärna ställer ofta till det 
för oss. Inte nog med att vår kunskap i hög 
grad påverkar hur vi uppfattar smaker och 
egenskaper, vi påverkas även av vår omgiv

ning och i vilken sinnesstämning den försätter oss i.
Exempelvis har forskare vid SLU visat att information 

om att tomater var ekologiskt odlade gjorde att försöks
personer uppfattade dem som mycket godare än tomater 
som uppgavs vara konventionellt odlade, trots att det i 
båda fallen rörde sig om tomater från samma parti. Var 
och en som ätit på en hamburgerrestaurang förstår också 
varför det inte är rätta platsen för att uppfatta smakny
anserna i sparris odlad på olika platser eller ifall en hol
landaisesås är tillagad på gas eller induktionsspis.

Kan vi äta oss friska? Eller kanske ännu 
mer aktuellt dessa dagar – kan vi äta oss 
smartare? Mycket av forskningen har 
handlat om sambandet mellan det vi äter 
och risk för olika sjukdomar. Men nu  
börjar forskarna även tala i termer av att 
det vi äter också kan göra oss smartare.

Av Lennart Wikström

Mag-tarmkanalen och 
hjärnan har en alldeles 
egen relation, som pro-
fessor Robert Brummer 
brukar beskriva som ett 
samspel med hjärnan 
som pianist och mage 
och tarm som pianot.  
Foto Mostphotos

Smart mat

Maten-magen-hjärnan 
– ett invecklat samband
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KOMPLEXA ORGANISMER
– Miljö och stämning har stor betydelse för hur vi
upp fattar smaker, berättar professor Robert Brummer,
Örebro Universitet. Vi gjorde ett test där deltagarna
fick två bitar av samma choklad men med olika musik i
bakgrunden, och vi kunde se signifikanta skillnader i hur
de uppfattade smaken. Det är bara att konstatera att vi
människor är komplexa organismer.

Det innefattar också relationen mellan vår hjärna och 
mag och tarmkanalen, den så kallade tarmhjärnaaxeln, 
gutbrainaxis på engelska, och som är Robert Brummers 
egentliga forskningsområde.

Robert är specialist i gastroenterologi och invärtesme
dicin och arbetar både med sin specialiserade forskning 
och med patienter. Efter sin läkarexamen i Nederlän
derna flyttade han till Sverige för att påbörja sin fors
karutbildning. Under tiden som doktorand flyttade han 
tillbaka till Nederländerna där han kopplade samman 
magen med hjärnan genom att även arbeta inom psy
kiatri med multidiagnoser kopplade till hjärnan. Idag 
är han vicerektor på Örebro Universitet och förestår 
NutritionGutBrain Interactions Research Institute, 
NGBI, vid universitet.

DIN HJÄRNA ÄR VAD DU ÄTER
– Men många gånger är sambandet mellan vad vi äter
och hjärnan mycket mer konkret än så. Det finns flera 
olika grundläggande mekanismer som påverkar hjärnan 
och vårt välbefinnande. En enkel sådan är att kostens 
fettsammansättning också påverkar sammansättningen 
på fettet i hjärnans membran. Genom att ändra kosten  
i djurförsök har vi kunnat visa att fettsammansättningen 
i hjärnan efter åtta veckor exakt återspeglade vad de åt.

– En annan sådan mekanism är att de ämnen som
bildas i tarmen i form av nedbrytningsprodukter, liksom 
hormoner, också passerar till hjärnan och där påverkar 
hur vi mår.

PÅVERKAR INFLAMMATION
En tredje mekanism som blivit alltmer 
uppmärksammad i media och andra 
sammanhang är hur olika koster 
påverkar graden av inflammation 
i exempelvis blodkärl men också 
i hjärnan. Inflammation är inget 
ont i sig, utan en naturlig reak
tion på främmande ämnen och 
yttre påverkan, men en hög och 
långvarig belastning kan ha flera 
skadliga effekter.

– Det finns ett direkt negativt
samband mellan graden av inflam
mation och produktionen av den 

positiva signalsubstansen serotonin i hjärnan, förklarar 
Robert. Det intressanta är att det sambandet gäller även 
omvänt. Är du deprimerad ökar graden av inflamma
tion. Vid Crohns sjukdom, som är en kronisk inflamma
tion i magtarmkanalen, har vi sett antiinflammatoriska 
effekter med antidepressiva mediciner.

Det finns även livsmedel som choklad och socker 
som påverkar vårt välbefinnande direkt – om än bara i 
liten utsträckning – och som inte behöver gå via andra 
mekanismer. Till kroppens egna mekanismer kommer 
även tarmfloran, som påverkar oss på olika sätt genom 
att bilda olika ämnen och nedbrytningsprodukter.

VIKTIG BARRIÄR
Ur kroppens synvinkel är magtarmkanalen egentligen 

ett rör genom kroppen och det som befinner sig i 
tarmen är en del av omvärlden. Det innebär att 
matens och mikroorganismernas påverkan är 
mer undantag än regel, eftersom de ämnen de 
ger upphov till måste passera tarmbarriären för 

att komma in i kroppen. Det innebär också att 
sådant som påverkar tarmens barriärfunktion 
också påverkar vilka ämnen som kan passera och 

hur de i sin tur påverkar oss.
– Vi vet att en nedsatt barriärfunktion hos

tarmen också ökar risken för inflammation i krop
pens olika organ. Exempelvis gör stress i 

både fysisk och psykisk form tarmen 
mer genomsläpplig och kan därige
nom öka graden av inflammation.

STRESS PÅVERKAR
För att studera hur akut stress kan 
försämra tarmens barriärfunktion 
berättar Robert att de studerat 

NGBI Nutrition-Gut-Brain 
Interaction Research Centre
Forskningen är primärt inriktat på att studera samspelet 
kost-tarmbakterier-tarm-hjärna, med särskilt fokus på vanliga 
mag- och tarmrelaterade åkommor som irritabel tarm (IBS) och 
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). En övergripande frågeställ-
ningarna är användning av pre- och probiotika och ännu mer 
avancerade metoder. Forskarna studerar även för vem det är 
möjligt att förbättra mag- och tarmfunktionerna genom att modi-
fiera kosten och tarmens bakterieflora.

Plattformen möjliggör också studier med avseende på vanliga 
störningar av hjärnans funktioner (tex stressrespons) och 
beteendeförändringar som depression, autism och ADHD, där 
det finns belägg för att tarmfunktion är viktigt i sammanhanget 
genom ömsesidig tarmhjärna signalöverföring.

NGBI drivs i samarbete med BioGaia, Valio, Lantmännen,  
Chr Hansen, GE Healthcare och Pfizer som externa partners. 
Vill du veta mer kan du gå in på Örebro Universitets hemsida 
och klicka dig vidare eller söka på NGBI Research Centre.
Se www.oru.se

– Tyvärr har vi inte så bra 
grepp på positiva samband 
mellan vad vi äter och vår 
intellektuella förmåga, säger-
professor Robert Brummer, 
Örebro Universitet. 

Maten-magen-hjärnan
– ett invecklat samband
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nybörjare som hoppar fallskärm. De utsätts för en kraftig 
akut stress, som i sin tur påverkar tarmbarriären, medan 
erfarna fallskärmshoppare sannolikt inte alls påverkas på 
samma sätt.

– Den typen av akut stress är naturlig och lätt att 
förstå, liksom att man kan träna bort den genom upp
repning. Men när det gäller kronisk stress är den mer 
komplex och svårare att studera.

SVÅRSTUDERADE EFFEKTER
Mycket av forskningen har handlat om negativa effekter 
och samband mellan magetarm och hjärnan. Men för 
den som upplever sig som frisk finns alltid funderingen 
om en ändrad kost skulle kunna göra att jag mår ännu 
bättre och kanske också kan prestera bättre rent intel
lektuellt.

– Tyvärr har vi inte riktigt grepp om förväntade 
positiva samband mellan vad vi äter och vår intellektuella 
förmåga, säger Robert. Det beror inte på att det ur medi
cinsk synvinkel skulle vara mindre intressant, utan att 
det är svårare rent vetenskapligt eftersom vi då studerar 
förmågor som helt enkelt är svåra att mäta.

Men det finns metoder som är validerade och som 
går att använda även på friska. Några mäter exempelvis 
arbetsminne, felkoppling av färger under stress eller 
hur snabbt vi fattar olika beslut, processorhastighet på 
ITspråk.

– Vi vet till exempel att deprimerade personer inte 
direkt får lägre resultat på IQtester, men att det tar 
längre tid att fatta beslut. Den typen av tester är också 
möjliga att göra på friska och där det går att mäta skill
nader inom bara några timmar.

BILDER AV HJÄRNAN
Ett område som utvecklas snabbt men som inte direkt 
mäter kognitiva förmågor är undersökning med funktio
nell MRI, magnetisk resonanstomografi, där forskarna 
mäter vad som händer i olika delar av hjärnan vid olika 
påverkan.

– Det är mer som en svart låda, där skillnader i hjärn
aktivitet kan kopplas till olika funktionaliteter, förklarar 
Robert. Ett område vi studerar nu är om vi kan se några 
samband mellan probiotika och hjärnaktivitet.

Vad de skillnader som forskarna ser står för vet de 
ännu inte, utan de måste sedan kopplas till en relevant 
mätmetod. Men med kunskap om i vilken del av hjär
nan som förändringen syns kan den sedan kopplas till 
en funktion eller förmåga. MRI går också att använda 
för att studera hur vi påverkas av måltidsmiljön genom 
att se hur olika delar av hjärnan påverkas av olika 
miljöer.

FÖRSTÄRKNING
– Det finns också ett samband mellan serotoninnivån i 
hjärnan och stimulans av emotionella centra, som också 
påverkas av miljön. Här kan finnas en återkoppling som 
förstärker kopplingen mellan mat som gör att vi mår bra 
och måltidsmiljön.

Men det finns även direkta samband som kan få oss 
att må bra och fungera. En sådan är sambandet mellan 

ett ökat intag av omega 3fetter och hjärnans funk
tion. Ett annat är att betaglukaner har en direkt positiv 
påverkan på tarmbarriären och därigenom skulle kunna 
minska risken för inflammation.

HÄLSOSAM LIVSSTIL
Finns det några råd du kan ge om en kost som gör att vi 
mår bättre och även kan fungera bättre intellektuellt?

– Det är svårt att se att enskilda komponenter i kosten 
skulle påverka risken för inflammation och därmed våra 
intellektuella funktioner, säger Robert. Istället handlar 
det om en optimal kost som en del av en hälsosam livsstil 
där du undviker vissa stressmoment och även sover bra. 
Du kan äta hur hälsosamt som helst men det hjälper inte 
mycket om du har ett rubbat sömnmönster.

NORDISKA KOSTEN
Fysisk aktivitet har också stor betydelse för välbefin
nandet. Även om intensiv träning kan öka risken för 
inflammation är att avstå från träning inget alternativ. 
Det visar studier på både barn och vuxna, och inom det 
området samarbetar Robert med idrottsforskarna på 
samma campus.

– En rekommendation är att försöka hålla sig till den 
nordiska kosten med en extra tyngdpunkt på kostfiber, 
och kanske även komplettera med nyttiga bakterier, säger 
Robert. Vi vet mycket om mikrofloran i avföringen, men 
egentligen inte så mycket om tarmfloran i tjocktarmen. 
Då kan ett tillskott av väl dokumenterade probiotika 
vara en möjlighet. Det gäller även produktion av kort
kedjiga fettsyror genom intag av vissa kostfiber. 

– En rekommendation är att hålla sig till den nordiska 
kosten med en extra vikt vid kostfiber och kanske även 
komplettera med nyttiga bakterier och långkedjiga fettsyror, 
säger professor Robert Brummer, Örebro Universitet.
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N är det gäller forskningen kring fullkorn 
och kostfiber är det framför allt vete som 
har stått i centrum, vilket ur ett interna
tionellt perspektiv är helt naturligt. Vete 

är den tredje största grödan i världen efter ris och majs. 
Men för Norden och den nordiska kosten är råg också i 
högsta grad intressant, något som också ligger bakom att 
samla rågforskningen på en nordisk plattform, Nordic 
Rye Forum.

RÅGFAKTORN
I juni förra året ordnades en stor nordisk konferens, 
The Power of Rye, på Åland (se Tidskriften Cerealier 
nr 2 förra året), där forskarna presenterade de senaste 
resultaten med koppling till råg och hälsa. Några av de 
viktigaste resultaten från den konferensen har nu publi
cerats och de visar att rågen i allra högsta grad bidrar till 
de goda hälsoeffekterna av den nordiska kosten. Flera av 
dessa effekter har också betydelse för vår psykiska hälsa 
och välbefinnande.

Den grundläggande effekten av råg, den så kallade 
rågfaktorn, är kanske också den mest svårfångade. Den 
innebär att vid samma intag av kolhydrater och lika 
hög glukosnivå i blodet leder bröd bakat på råg till lägre 
insulinnivåer än motsvarande mängd från bröd bakat på 
annan spannmål. Dessutom ger fullkornsbröd bakat på 
råg också ökade nivåer av kortkedjiga fettsyror i blodet 
jämfört med bröd bakat på vete.

MINSKAR INFLAMMATION
Det är en effekt som noterats i en rad studier, men den 
underliggande mekanismen är oklar och en vetenskap
lig förklaring saknas fortfarande. Ur hälsosynpunkt är 
detta en oväntad fördel eftersom det verkar som om 
bröd bakat på råg inte belastar insulinproduktionen lika 
mycket och därmed minskar risken för insulinresistens 
och inflammatoriska reaktioner. Dessutom har de ökade 
nivåerna av kortkedjiga fettsyror positiva effekter, både 
direkt och indirekt som signalsubstanser.

Som framgår av intervjun med professor Robert 
Brummer finns det en koppling mellan inflammato
riska tillstånd och psykisk ohälsa. Även om den mesta 
forskningen på effekter av fiberrik kost och kronisk 
låggradig inflammation är gjord på andra spannmålsslag 
har samma gynnsamma inverkan kunnat noteras för 
råg. Dessutom minskar rågbaserad kost tarmslemhin
nans genomsläpplighet, vilket i sin tur hindrar delar av 
bakterier som kan orsaka inflammation att komma ut i 
blodflödet.

LOVANDE RESULTAT
Forskarnas slutsats är att även om rågen och dess 
hälsoeffekter inte studerats lika mycket som framförallt 
vete finns det tillräckligt med kliniska försök som visar 
lovande resultat. Förutom dem som nämnts ovan lyfts 
också rågens lösliga fibrer som, i likhet med betaglu
kaner i havre, sänker halten kolesterol i blodet. Andra 
indikationer visar effekter på blodfetter som man vet är 
involverade i uppkomst av låggradig inflammation.

Men som i så många andra fall när det gäller 
hälsosamma livsmedel har produkter som innehåller råg 
ingen effekt om de inte konsumeras. Därför behöver nu 
livsmedelsföretagens produktutvecklare ta fram nya 
välsmakande och bekväma produkter. Dessutom är det 
nödvändigt att kombinera hälsopåståenden, smart 
marknadsföring och effektiv kommunikation så att 
kunskapen om rågens fördelar blir mer kända och 
konsumtionen ökar. 

Vill du veta mer?
Jonsson, K et al. Rye and health – Where do 
we stand and where do we go? Trends in Food 
Science & Technology, vol 79 (2018), pp 78–87. 
/doi.org/10.106/j.tifs.2018.06.018

Den nordiska kosten har liksom 
medelhavskosten positiv  
inverkan på faktorer som är 
kopplade till en bättre psykisk 
hälsa. En viktig beståndsdel  
i den nordiska kosten är  
fullkornsprodukter av råg.

Av Lennart Wikström

Råg – en viktig del  
av den nordiska kosten

Rågfaktorn innebär 
att vi klarar av att 
omsätta kolhydraterna 
i rågen utan att belasta 
insulinproduktionen lika 
mycket som när vi äter 
produkter gjorda på 
annan spannmål.

Smart mat
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E nligt Världshälsoorganisationen WHO är 
demens en prioriterad folkhälsosjukdom 
som också för med sig stora samhällskost
nader. I Sverige uppskattas kostnaderna 

inom hälso och sjukvården för demens till 50 miljarder 
kronor per år, en summa som vida överstiger kost
naderna för depression, stroke, alkoholmissbruk och 
benskörhet.

PÅVERKA ÅLDRANDET
Det finns alltså ett klart samhällsintresse vid sidan av 
problemen för individen att förhindra eller åtminstone 
bromsa utvecklingen av demens. Samtidigt är frågor som 
berör intelligens, minne och intellektuell kapacitet käns
liga och ingen vill gå ut och skapa positiva förväntningar 
utan att ha en god vetenskaplig grund att stå på.

– Vi förändras otroligt mycket både fysiskt och 
psykiskt under livets gång, medan våra gener i stort sett 
är oförändrade, säger Alastair Ross, docent och forskare 
i metabolomik på institutionen för livsmedelsvetenskap 
på Chalmers. Med tanke på en åldrande befolkning 
inger det hopp eftersom vi kan påverka genernas uttryck 
– det innebär att vi också kan påverka sjukdomsrisk vid 
åldrandet och att det inte är något vi bara ska behöva 
finna oss i.

KOPPLAT TILL METABOLA SYNDROMET
Frågan är om vi kan påverka risken att utveckla demens 
genom vad vi äter. Här har Alastair sina egna funderingar.

– Hög kolesterolhalt, insulinresistens och fetma är 
exempel på faktorer som är kopplade till det metabola 
syndromet och är samtidigt kända riskfaktorer för 

Kan fullkorn  
förebygga demens?

Med en åldrande befolkning ökar också antalet personer med  
demens som en naturlig följd av åldrandet. I en ny studie ska docent 
Alastair Ross på Chalmers i samarbete med forskare på Sahlgrenska 
akademin undersöka om fullkorn kan förebygga demens.

Av Lennart Wikström

Att förebygga 
demens kan få stor 
betydelse både för de 
enskilda individernas 
livskvalitet och för 
samhällets kostnader 
för en åldrande 
befolkning.  
Foto Mostphotos

Smart mat
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demens. Frågan är då om kost som minskar de här risk
faktorerna direkt eller indirekt också minskar risken för 
demens. Kanske ett ökat intag av fullkorn inte bara mins
kar glukosbelastning och risker kopplade till metabola 
syndromet utan även kan påverka risken för demens?

– Det är inte ett självklart samband, men kanske kan 
en kost som minskar risken för metabola syndromet 
också vara bra för hjärnans funktioner genom att ge 
bättre glukosreglering, säger Alastair. Fullkorn är också 
kopplat till minskad risk för stroke, men just sambandet 
mellan fullkorn och demens har inte undersökts tidigare.

TVÅ HINDER
Ett sätt att undersöka om det här sambandet finns är att 
se om det finns någon koppling mellan intag av fullkorn 
och utveckling av demens. Men en sådan ansats stöter 
på två större svårigheter. Först och främst är det svårt att 
hitta en grupp att studera för vilka det finns tillförlitliga 
data på kostintag så att det går att dra slutsatser om full
korn och kostfiber och där detta gjorts så att det går att 
relatera till kognitiv förmåga och utveckling av demens.

Det andra problemet är att mellan det vi äter och de 
förväntade effekterna står både vår genetiska variation, 
tarmflora och olika livsstilar i vägen och krånglar till 
det för forskarna. Därför gäller det att hitta en markör 
eller en faktor som är mer direkt relaterad till effekten, 
och det är här Alastairs kunskap om metabolomik och 
biomarkörer kommer in.

UNIK GRUPP
– Med tillgång till en tillräckligt stor grupp av befolk
ningen där vi har kunskap om vilka som utvecklat 
demens, och även har tillgång till blodprover tillräckligt 
långt bakåt i tiden, skulle vi kunna se om det finns ett 
samband med relevanta biomarkörer.

I ett samarbete med forskaren Sofia Klingberg och 
professor Lauren Lissner från Sahlgrenska sjukhuset i 
Göteborg har Alastair och hans grupp fått tillgång till 
ett unikt material. Det handlar om prover från en grupp 
på närmare 1 500 kvinnor i olika åldrar som ingått i en 
studie som startade i slutet på 1960 talet och där delta
garna följts upp var tionde år med den sista kontrollen 
så sent som 2013. I materialet ingår blodprover från de 
flesta deltagarna och även diagnosticerade fall av demens.

VIKTIGA BIOMARKÖRER
I Göteborgstudien är det begränsat med data för kost
intag och därför kommer Alastair och hans kollegor 
att analysera alkylresorcinoler som är biomarkörer för 
intag av vete och rågfullkorn. Det gör det möjligt att 
gå tillbaka i tiden och få svar på frågan om hur mycket 
fullkorn försökspersonerna åt vid tiden för blodprovet, 
något som annars inte hade varit möjligt.

– Vi har även upptäckt att alkylresorcinoler kan 
spegla intag av quinoa, något som vi dock inte förväntar 
oss att kunna se så mycket av i Sverige under de sista 
decennierna av 1900talet.

Forskarna kommer också att använda sig av biomar
kören homocystein, en aminosyra som är kopplad till 
ökad risk för hjärtkärlsjukdomar som blodpropp.

– Homocystein är också intressant eftersom den är 
negativt kopplad till ett ämne som finns i höga halter i 
fullkornsvete och råg, nämligen betain, säger Alastair. 
Om vi kan hitta ett samband är det extra intressant efter
som det också skulle kunna förklara de positiva effekter 
vi kan se av vetefullkorn trots att det inte innehåller 
några typiska lösliga fibrer, som annars brukar vara kopp
lade till sådana effekter.

–Därför är det en klar fördel att vi kan använda en så 
väl dokumenterad markör. Så länge det finns blodprov 
så kan vi jämföra olika individer och samma individer 
över tid.

RESULTAT I HÖST
Ansatsen i projektet är att de personer som visar gensvar 
på högt intag av fullkorn i form av Bvitamin och betain 
löper minskad risk för demens, och att detta är kopplat 
till en minskning av riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom. 
Arbetet har kommit igång och Alastair räknar med att 
kunna ha preliminära resultat framme i slutet av året.

– Det vore verkligt intressant om vi hittar ett sam
band. Det skulle ge ytterligare ett motiv att byta raffine
rade kolhydrater mot fullkorn, i synnerhet med tanke på 
en åldrande befolkning. Kan vi förebygga demens med 
en enkel kostförändring så får vi ett verktyg med mycket 
stor effekt.

ÄVEN FÖR FRISKA?
En fråga som infinner sig är om det även kan vara möjligt 
att se effekter när det gäller kognitiv förmåga hos friska.

– Det kan finnas möjligheter även för friska, säger 
Alastair, men jag är av den uppfattningen att man ska 
vara försiktig när man talar om kognition. När man 
studerar demens finns det ett batteri med tester och där 
tittar man även på kognition och har funnit vissa 
samband med fullkorn. Vi ska även titta på samband 
med kognitionstester, men jag vill som sagt vara väldigt 
försiktig om att uttala mig om vad vi kan finna. 
Kognition är komplext och kost är bara en liten bit av  
ett större pussel. 

– Kan vi förebygga demens med en enkel kostförändring så får vi ett verktyg med 
mycket stor effekt, säger docent Alastair Ross, Chalmers.
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J ag befinner mig precis i 
dörröppningen både som 
anställd och doktorand, 
berättar Louise Selga, ny 

industridoktorand vid SLU i Uppsala. 
I grunden har jag min projektbeskriv
ning, men det är mycket som behöver 
planeras och göras mer konkret de 
kommande månaderna. Den närmaste 
tiden ska jag inleda med att göra 

praktik på en kvarn och därefter på ett 
bageri för att bekanta mig med hela 
processen från råvara till färdig produkt.

BÄTTRE MODELL
Titeln på Louise projekt är ”Mjölkvalitet 
för bageri” och målet är att hon under 
sin tid som doktorand ska försöka hitta 
effektivare metoder för att mäta och 
optimera kvaliteten på vetemjöl för 

bakning. Idag används ett tjugotal olika 
metoder för att kunna förutsäga hur 
kvaliteten på ett vetemjöl påverkar slut
resultatet. Problemet är att ingen av dem 
ger tillräcklig information för att förklara 
variationerna i slutresultatet, och därför 
förlitar sig bagerierna fortfarande i hög 
grad på kvarnarnas provbakning.

– Tanken är att vi ska utgå från en 
mängd vetepartier med så stor variation 

Doktorand med bättre 
mjölkvalitet i sikte

EN INDUSTRIDOKTORAND är en forskar-
studerande som under sin utbildning är anställd 
hos en arbetsgivare utanför akademin, men 
bedriver sin forskning vid en institution med 
handledning och övriga krav identiska med dem 
som gäller doktorander anställda vid universite-
tet. Doktorandprojektet är som regel kopplat till 
företagets verksamhet och i normalfallet fortsät-
ter också industridoktoranden sin anställning 
efter avslutade studier.

Solen skiner över ett lätt sommartrött Malmö. Louise Selga har precis  
avslutat sin tredje dag som industridoktorand med en upptakt på Lantmännen 
Cerealias kvarn och är full av intryck och tankar kring sin nya roll.

Av Lennart Wikström

Brödkvalitet
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som möjligt, förklarar Louise. Här har 
jag ju fått en del hjälp redan i början 
av årets väder som har gett upphov till 
partier med stora avvikelser mot vad 
som är normalt.

De olika proverna ska sedan analy
seras med både traditionella och nya 
metoder med syfte att få fram data med 
så stor spridning som möjligt. Med 
dem utgångspunkt hoppas Louise med 
hjälp av sin handledare Roger Anders
son kunna bygga en modell som kan 
förutsäga bakningskvaliteten.

BIOTEKNIK LOCKADE
Louise är född och uppvuxen i Skåne 
och gick på gymnasiet i Lund.

– Där hade jag en lärare i biologi 
som öppnade mina ögon för bioteknik 
och lyckades göra ämnet intressant, 
berättar Louise. Det gjorde att jag sökte 
in till bioteknisk inriktning på civilin
genjörsutbildningen på LTH.

Sitt examensarbete gjorde Louise 
på SLU i Alnarp, där hennes uppgift 
var att ta fram en metod för att kunna 
använda den omdiskuterade förädlings
tekniken CRISPR/Cas9 i fältkrassing, 
en växt som förädlarna håller på att 
utveckla till en ny gröda.

– Att kunna fördjupa mig mer och 
doktorera verkade kul och jag bestämde 
mig för att söka en doktorandtjänst. I 
väntan på att rätt tillfälle skulle dyka 
upp jobbade jag på kvalitetsavdelningen 
på Oatly i Landskrona. När LivsID
tjänsterna lystes ut sökte jag den som 
verkade mest intressant och som jag såg 
hade koppling till växtförädling.

TYDLIG PROBLEMBILD
Något som också lockade var att det 
handlade om en tjänst som industri
doktorand.

– Det lockande i biotekniken är den 
tillämpade tekniska delen, att kunska
pen har en praktisk sida och ska komma 
till nytta. När jag sökte tjänsten sade 
någon skämtsamt att skillnaden mellan 
en doktorand anställd vid universitet 
och en industridoktorand är lönen, 
men det är inte sant för min del. Den 
största skillnaden är graden av tillämp
ning med en tydlig problembild, och 
det känns skönt.

Vi kommer att följa Louise under 
hennes doktorandtid, och därför tar vi 
inte avsked och önskar lycka till, utan 
säger helt sonika: På återseende! 

Mjölkvalitet för bageri
Målet med projektet är att opti-
mera vetemjölets baktekniska 
kvalitet och att finna effektivare 
metoder för att mäta detta. En 
vetedeg är en komplex struktur 
vars egenskaper styrs av olika 
delar såsom: proteinets samman-
sättning, polära lipider, mjölets 
vattenupptagande och vatten-
hållande förmåga, andel lösliga 
fibrer, arabinoxylaner, med mera. 

Idag görs cirka 20 analyser av 
mjölet men trots det nås inte alltid 
förväntad kvalitet. Idén är att med 
bland annat metabolomik hitta 
relevanta kvalitetsmått.

Projektet är ett av tio industri-
doktorandprojekt i programmet 
LivsID vid SLU. Handledare för 
Louise är professor Roger Anders-
son vid institutionen för molekylära 
vetenskaper, SLU Uppsala.

Foto Johan Olsson
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E n deg i sin enklaste form 
är en blandning av mjöl 
och vatten. Vattnet är 
nödvändigt för att de 

kemiska och biologiska processerna ska 
kunna äga rum och för att gluten ska 
kunna utvecklas. Med hjälp av bear
betning och jäst eller surdeg sätts en 
kemisk och biologisk process igång som 
förvandlar denna enkla blandning till ett 
skum, där stärkelse, proteiner, fetter och 
lösliga fibrer i mjölet samverkar till att ge 
det färdiga brödets dess egenskaper.

När jästen eller surdegens bakterier 
bryter ned de enkla kolhydraterna bildas 
koldioxid som samlas i små blåsor i 
degen. Fetter och proteiner bildar i sin 
tur gränsytor mot de små gasblåsorna. 
Om degen inte bearbetas eller gluten
halten är låg, eller glutenets samman
sättning är fel, blir blåsorna små eller 
så läcker koldioxiden ut ur degen och 
brödet jäser inte upp som det ska.

GLUTENSKELETT
För att degen ska kunna jäsa, det vill 
säga behålla den bildade koldioxiden i 
blåsorna och göra det möjligt för dem 

att växa, måste degen bearbetas. Då 
bildar glutenproteinerna ett kontinu
erligt sammanhängande glutenskelett, 
något vi kan se som trådliknande bild
ningar medan vi bearbetar degen. Det 
skelettet tillsammans med fetterna och 
proteinerna i gränsytan mot blåsorna 
gör att gasen kan stanna kvar i blåsorna 
och de kan växa ungefär som när man 
blåser upp ett tuggummi.

När brödet jäst färdigt och gräddas 
i ugn sker en rad olika reaktioner som 
är nödvändiga för att det ska bli det vi 
kallar ett bröd. Värmen gör att gasen i 
blåsorna utvidgas och degen reser sig 
under bakningen. När temperaturen 
stiger tar stärkelsen upp vattnet och 
gelatiniseras ungefär som när man 
kokar gröt. Dessutom koagulerar 
proteinerna i glutenskelettet och gör att 
brödet inte sjunker ihop igen.

SKORPA GER FÄRG OCH SMAK
Vattenhalten i degen spelar en stor roll 
även under bakning, och skillnaden i 
halten mellan ytan och inkråmet gör 
att brödet kan utveckla en skorpa. Den 
uppstår när vattenhalten i ytan sjunker 

och det bildas en torkad gel blandad 
med protein och fett. Den höga tempe
raturen och den låga vattenhalten gör 
att nedbruten stärkelse och proteiner 
bildar så kallade maillardföreningar som 
ger skorpan smak och brun färg. Viss 
karamellisering av kolhydraterna kan 
också ske, vilket ger sötma och också 
bidrar till färgen.

Olika delar i den här processen går 
att påverka genom att variera råvaran 
och även med tillsatser. Ett mjöl som 
inte innehåller lika mycket gluten ger 
också en svagare deg, som inte låter 
koldioxiden bilda lika stora blåsor och 
därför inte jäser lika mycket som en 
vetedeg. Glutenkvaliteten varierar också 
mycket mellan olika vetesorter.

HJÄLPMEDEL VID BAKNING
Genom att tillsätta exempelvis askor
binsyra (vitamin C) blockeras en 
process som ger ett svagare gluten under 
jäsningen och brödvolymen kan bli 
större än den annars kunnat bli.

Ett annat sätt att öka blåsornas 
storlek är att tillsätta emulgatorer. De 
lägger sig i gränsytan mellan vatten och 

Att baka – inte så 
enkelt som du tror
Det kanske verkar vara en trivial sak i vardagen att baka. Men bakom 
det som verkar vara en simpel blandning finns en avancerad teknologi 
som inte står den osynliga datorprocessorns långt efter.

Av Lennart Wikström

Brödkvalitet
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Att baka – inte så 
enkelt som du tror

gas och bidrar till att öka storleken på 
blåsorna och därmed brödvolymen. 
Mjöler med hög fetthalt och hög andel 
fetter med emulgerande egenskaper, 
som exempelvis havremjöl, kan också 
användas för att få samma effekt.

Jästen och mikroorganismerna i 
surdegen använder enkla kolhydrater 
som näring för att tillväxa och bilda 
koldioxid. Normalt finns det naturligt 
i mjölet enzymer som kan bryta ner 
stärkelsen, så kallade amylaser. Men hos 
mjöler med för låg eller ingen amylas
aktivitet tillsätts ofta extra amylas, eller 
så kan ett mjöl eller en starterkultur – 
surdeg – med aktiva amylaser tillsättas. 

Jans baktips
Jan Poulsen har några enkla tips på 
hur du lyckas med brödbaket.

– Ha koll på temperaturen under 
hela bakningen, gärna med termo-
meter. Det är känsliga processer 
som involverar jäst och enzymer och 
då får det vara varken för varmt eller 
för kallt.

– Mixa degen ordentligt så att den 
hinner utveckla en riktig glutenstruk-
tur. Det ska synas tydliga glutentrå-
dar i degen när den bearbetas.

– Respektera att degen lever, 
ge den tid att utveckla sig under jäs-
ningen och låt de naturliga proces-
serna göra sitt jobb, säger Jan.

Ett år med bra kvalitet
Kvaliteten på spannmålen som 
används kan variera stort mellan år 
och platser, även inom samma sort. 
Det gör att kvarnar och bagerier 
måste ”lära sig” att baka på årets 
skörd, och i år har torkan och 
värmen ställt dem inför en extra stor 
utmaning.

– Det viktigast för kvarnarna och 
bagarna är att vi får en råvara som 
kan ge oss ett gluten som tillsam-
mans med vatten kan utveckla ett 
elastiskt skelett med rätt töjnings-
egenskaper, säger Jan Poulsen, 
kvarnmästare på Lantmännen 
Cerealia. Stärkelsen i sin tur ska 
bilda en gel, ett klister, som binder 
vatten men som också kan bevara 
ett mjukt inkråm.

Stärkelsen ska helst behålla 
vattnet så länge som möjligt för att 
hålla brödet färskt. När stärkelsen 
börjar släppa vattnet och återbilda 
stärkelsekristallerna upplever vi 
brödet som gammalt. Det är dock 
en process som går att vända 
genom att värma brödet igen, något 
vi gör när vi rostar det.

– Även om varje enskild kompo-

nent spelar en viktig roll är det ännu 
viktigare att vi kan få en helhetssyn, 
men där är vi ännu inte. Trots att 
vi har tillgång till alltmer förfinade 
metoder för att bedöma råvarans 
kvalitet har vi fortfarande svårt att 
förutsäga hur den fungerar i den 
färdiga degen.

Råvaran varierar både mellan 
olika spannmålspartier och även 
mellan år, vilket är en utmaning för 
Jan och hans kollegor.

– Vi ska kunna leverera ett mjöl 
som uppför sig likadant från gång 
till gång oavsett varifrån och näri-
från råvaran är. Det innebär att vi 
får starta ny produktutveckling vid 
varje ny skörd, och i år är det extra 
intressant med de extrema förhål-
landen som rått. Även om kvantite-
terna är små så verkar framför allt 
glutenkvaliteten vara bättre i år och 
även stärkelsen tar upp vatten och 
bildare en starkare gel.

Men om Jan och hans kollegor 
lyckas med sitt arbete ska varken 
bagarna eller vi märka någon skill-
nad på brödet när årets vete går in  
i produktion.

– Varje år är unikt och vår utmaning är att 
kunna hålla en så jämn kvalitet på mjölet 
som möjligt även när råvaran varierar, säger 
Jan Poulsen, Lantmännen Cerealia
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En kost baserad på våra nordiska råvaror är inte bara 
god, den jämförs ofta med den mer etablerade medel
havskosten som visats sig ha flera hälsofördelar. Nu  
vill vi inspirera till att äta mer hälsosamt med en ny  
version av matpyramiden där innehållet kommer från 
det nordiska skafferiet.

Av Lennart Wikström

Den nordiska 
matpyramiden

F å mattraditioner har väl tagits till våra 
hjärtan som dem vi förknippar med Medel
havet och gärna då Italien. Det är mer regel 
än undantag att vi under sommaren samlas 

kring en buffé med färska grönsaker, oliver, sallad, luft
torkad skinka, ost och foccacciabröd. Med tiden har 
också spanska tapas med olika tolkningar och utsväv
ningar införlivats i den öppna svenska mattraditionen.

Med tanke på vår hälsa och vårt välmående är det 
egentligen bara av godo, i synnerhet om det får oss 
att överge de delar av den västerländska kosten som 
forskarna visat att vi inte mår bra av i längden, med för 
lite frukt och grönt, mycket mättat fett, för lite kost
fibrer och för mycket rött kött (referens NNR 2012). 
Medelhavskosten är dokumenterat hälsosam och även 
upptagen på Unescos världsarvslista.

NORDISKA NYTTIGHETER
Sedan något tiotal år har näringsforskare i Norden börjat 
undersöka om det är möjligt att sätta samman en lik
artad kost baserad på nordiska råvaror och med hänsyn 
till de nordiska näringsrekommendationerna. Resultaten 
visar att en sådan kost kan ha samma gynnsamma effek
ter på hälsan som medelhavskosten. Ett antal studier 
visar att en kost rätt sammansatt med råvaror hämtade 
från vår egen region kan både minska risken för en rad 
välfärdssjukdomar och få oss att må bättre.

Basen i den nordiska kosten är egentligen densamma 
som i medelhavskosten, nämligen grönsaker och rotsa
ker, fullkornsprodukter, fisk, utvalda mejeriprodukter 
och nyttigt vegetabiliskt fett. De nordiska spannmåls

slagen havre och råg lyfts fram för sitt innehåll av lösliga 
kostfibrer och bioaktiva ämnen. Dessutom har vi tillgång 
till superbär som lingon, blåbär och svarta vinbär som 
trivs extra bra på våra breddgrader.

Fet fisk som lever i våra kalla vatten är också rik på 
fleromättade fetter, och rekommenderas därför särskilt.

För att beskriva hur du kan bygga din egen kost med 
råvaror och livsmedel från vår egen region har vi tagit 
fram en nordisk matpyramid. Glöm inte att det inte 
räcker med att bara äta rätt, kosten är en del av en hälso
sam livsstil med regelbunden fysisk aktivitet.
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Den nordiska matpyramiden är inspirerad av forskningen kring 
den nordiska kosten, exempelvis NorDiet, Coop provköks kost-
pyramid och NNR 2012.

SOM NORDBOR VILL vi gärna unna oss något 
sött efter maten eller till kaffet, och det går bra i 
den mån de ryms inom vårt energibehov.

Att välja nordiskt är bra och smart – både för smak och hälsa. Inte minst i den här 
säsongen när vi har tillgång till ett överflöd av nyskördade råvaror. På de kommande 
sidorna får du några tips och recept som exempel på detta. Njut nordiskt!

OVANFÖR BASEN FINNS magra mjölkpro-
dukter som mjölk, fil, yoghurt, matlagnings-
produkter, ost och motsvarande vegetabiliska 
alternativ, ägg och rapsolja. Här finns också den 
feta fisken som sill, lax och makrill liksom skaldjur 
och strax ovanför kött från vilt, kyckling, nöt, gris 
och lamm samt korv och charkprodukter med låg 
salt- och fetthalt.

DEN BREDA BASEN består av fiberrika rot-
saker som morot, palsternacka, rödbeta, selleri, 
och potatis, fullkornsprodukter i form av pasta, 
matkorn eller matvete, havregryn, bröd, knäcke-
bröd, havre- och vetekli, baljväxter som bönor, 
ärter och linser, olika sorters kål, antioxidantrika 
bär och frukter som lingon, blåbär, svarta vinbär, 
krusbär, jordgubbar och hallon, äpplen, päron, 
plommon samt hasselnötter.

Ju längre ned i matpyramiden livsmedlen finns 
desto oftare och desto mera. Tallriksmodellen  
är en bra utgångspunkt för att hamna rätt i 
energi intaget.
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Lingonsmoothie-
bowl med kanel 
och kardemumma
Lingon är riktiga vitamin
bomber och Nordens eget  
superbär.
Tillagningstid: 10 minuter, 4 portioner.

INGREDIENSER
2 dl frysta lingon
2 bananer, skalade
2 dl rågflingor
3 krm mald kanel
2 krm mald kardemumma
4 dl mild lättyoghurt
Topping:
4 msk frysta lingon
2 dl osötad granola

TILLAGNING
1. Lägg lingonen i en hög mixerskål.
2. Bryt bananerna i bitar och lägg i dem.
3. Häll i rågflingorna.
4. Tillsätt kanel och kardemumma och yoghurt.  

Mixa slätt.
5. Toppa med några frysta lingon och granola.

Råg
Råg är mer fiberrikt än vete, har lågt glykemiskt 
index, ger lång mättnad och innehåller mycket 
vitaminer och mineraler.

Overnight oats, det vill säga en 
kall gröt gjord på klippt havre 
eller havregryn har varit  
populärt ett tag men vi gör en 
twist på den populära frukost 
eller mellanmålsrätten och  
använder rågflingor istället.
Tillagningstid: 10 minuter + 4 timmar i kyl, 4–6 portioner

INGREDIENSER
4 dl rågflingor
3 dl lättmjölk eller vegetabiliskt alternativ,  
t ex havredryck
1 krm äkta vaniljpulver
1 dl turkisk yoghurt
1 äpple, rivet
2 msk flytande honung
Topping:
1 äpple, hackat
2 msk valfria hackade nötter eller frön
mald kanel
Om så önskas 2 tsk flytande honung

TILLAGNING
1. Blanda rågflingor, mjölk och vaniljpulver i en skål, 

täck över och låt stå i kyl över natten eller minst fyra 
timmar.

2. Ta ut det ur kylen och häll av eventuell överflödig 
vätska.

3. Blanda med yoghurt, rivet äpple och honung.
4. Portionera upp i glas, skålar eller burkar och toppa 

med hackat äpple, nötter, kanel och eventuellt några 
droppar honung.

Overnight rye

Smart mat



AVOKADO, TONFISK, RÖDLÖK, ÄPPLE OCH DILL PÅ 
DANSKT, OSÖTAT RÅGBRÖD
1 danskt osötat rågbröd
½ avokado, skivad
2 tunna skivor äpple
½ burk tonfisk i vatten (à 200 g)
2–3 skivor rödlök
dillvippor
nymald svartpeppar

1. Lägg avokadon på brödet.
2. Fördela äpple, tonfisk, rödlök och dillvippor över.
3. Dra några varv med pepparkvarnen.

Bra mackor från havet

ÄGG OCH ANSJOVIS
1 knäckebröd
1 tsk lättmargarin
34 sallatsblad från t ex kruksallat
1 hårdkokt ägg, skalat och skivat
3 ansjovisfiléer
1 tsk hackad gräslök

1. Bred lättmargarin på brödet och lägg på sallaten.
2. Fördela äggskivorna ovanpå.
3. Lägg på ansjovisen och strö över gräslöken.

INGREDIENSER
280 g fullkornsspaghetti
300 g kantareller eller annan svamp, rensad och skuren 
i bitar
3 msk rapsolja
1 stånd svartkål (ca 300 g), strängen bortskuren och 
bladen finstrimlade
2 vitlöksklyftor, skalade och hackade
2–3 dl pastavatten
2 dl finriven parmesanost
1 nypa chiliflakes
1 krm salt och nymalen svartpeppar
Till servering:
200 g stekt kycklingfilé eller annat magert kött
150 gröna bönor, kokta

TILLAGNING
1. Koka ur vätskan ur svampen i en torr panna tills det 

”knäpper” i den.
2. Tillsätt rapsolja, svartkål och vitlök och låt det fräsa 

cirka 45 minuter. Rör då och då.
3. Koka spaghettin enligt anvisning på förpackningen 

under tiden. Häll av pastan (men spar 3 dl av vattnet) 
och klipp den ett par gånger så blir det lättare att 
blanda sedan.

4. Blanda spaghettin i pannan med svampblandningen 
och rör i pastavatten och parmesan och låt allt bli 
varmt.

5. Krydda med chiliflakes, salt och peppar.
6. Servera med kyckling eller annat magert kött och 

gröna bönor.

Pasta med kantareller och svartkål
Gott, lätt och med smak av tidig höst.
Tillagningstid: 25 minuter, 4 portioner

Här kommer ett par exempel på  
mellanmål som mättar bra. Var  
generös med grönsaker på mackan 
och välj gärna dina egna favoriter.
Tillagningstid: 10 minuter, mat för en
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Ta vara på höstens rotfrukter 
med en fin lunchsallad eller  
lättare kvällsrätt.
Tillagningstid: 45 minuter + 15 minuter för picklad 
rödlök, 4 portioner

INGREDIENSER
Sallad:
300 g rökt makrillfilé
350 g små färska rödbetor
1 påse babyspenat (65 g)
1 tsk balsamico
1 äpple, i tunna klyftor

2 dl picklad rödlök, se recept
2 knäckebröd
2 krm salt och nymald svartpeppar efter smak
rapsolja

Dillmajonnäs:
1 ½ dl majonnäs
1 kruka dill, hackad

Picklad rödlök:
2 dl strösocker
3 dl vatten
1 dl ättikssprit, 12 %
1 krm salt
3 stora rödlökar, skalade och strimlade

TILLAGNING
1. Koka upp en lag av socker, vatten, ättikssprit och salt 

i en kastrull.
2. Lägg i löken och låt den svalna i lagen.
3. Koka rödbetorna med skal i vatten i en kastrull så de 

blir mjuka, cirka 2530 minuter.
4. Spola dem i kallt vatten och gnid av skalet.
5. Skär rödbetorna i klyftor.
6. Riv makrillen i bitar.
7. Blanda spenaten med lite rapsolja och balsamico och 

lägg ut på ett fat.
8. Fördela rödbetor, makrill, äpple och picklad lök över.
9. Salta och peppra.
10. Bryt brödet i småbitar och stek dem hastigt i raps

olja. Strö brödbitarna över salladen.
11. Rör ihop majonnäs och dill och servera till.

Sundkurs
Recepten är hämtade från Sundkurs.se, 
som är en öppen och kostnadsfri 
faktabas och inspirationskälla baserad 
på den samlade vetenskapen om hur 
livsstilen kan förbättra vår hälsa. 
Recept och kursinnehåll har tagits 
fram av professor Mai-Lis Hellenius i 
samarbete med andra experter vid 
Karolinska Institutet. På hemsidan 

finns kurser med inspelade föreläs-
ningar, fakta sidor, referenser och 
annat för alla som jobbar inom 
hälso- och sjukvården. Här finns också 
tips och råd för alla som vill veta mera 
om livsstil och hälsa och få praktisk 
vägledning. Nya recept på god och 
hälsosam mat kommer varje vecka. 
Sundkurs finansieras med hjälp av 

anslag från Hjärt-Lungfonden och 
uppdateras kontinuerligt.

Hemsidan länkas och hänvisas 
till från hälso-och sjukvården liksom 
många myndigheter.

Samtliga bilder är också från  
Sundkurs.se, fotograf Ulrika Ekblom.
Mer information hittar du på  
www.sundkurs.se

Livsviktigt! Kokboken
Som uppföljare till sin bok ”Livsviktigt!” och 
Sundkurs har professor Mai-Lis Hellenius  
också gett ut ”Livsviktigt! Kokboken” med  
recept baserade på medelhavskosten och  
den forskning som finns kopplad till den.

Höstsallad med 
makrill, rödbetor 
och äpple

Smart mat
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V ete och gluten har 
kommit att omges med 
en rad halvsanningar och 
rena myter och dit hör 

den att den ökade konsumtionen av 
vete skulle orsaka övervikt och därmed 
också kroniska sjukdomar som diabetes 
och hjärtkärlsjukdom.

– Att gluten kan orsaka celiaki har 
vi känt till länge, säger Fred Brouns, 
nutritionsforskare och numera professor 
emeritus i hälsosam mat och innova
tion vid universitetet i Maastricht i 
Nederländerna. Det finns också vissa 
som utvecklar en ren allergi mot vete
proteiner och som därför inte bör äta 
vetebaserade livsmedel.

Men de som av medicinska skäl bör 
undvika vete och gluten rör sig om ett 
relativt fåtal.

– I en studie med 392 personer som 
uppgett att de reagerar mot gluten och 
därför undviker vete visade sig 26 ha 
celiaki, två var allergiska och 27 reage
rade med diffusa symtom med irriterad 

tarm. De återstående 337 – alltså 86 
procent – visade ingen reaktion alls på 
en glutenfri kost, och skulle alltså utan 
magbesvär äta veteprodukter.

OVETENSKAPLIG VETEKRITIK
Mycket av den negativa inställningen 
till vete grundar sig på boken ”Wheat 
Belly” av William Davies som gavs ut i 
USA 2011. I den lanserades teorin att 
den globala fetmaepidemin och därmed 
kopplade sjukdomar berodde på den 
ökade konsumtionen av vete och gluten. 
Boken blev en bästsäljare och översattes 
till en rad olika språk och många i sociala 
medier plockade upp Davies’ idéer. 
Hans bok följdes upp av läkaren David 
Perlmutter och hans medhjälpare Kristin 
Loberg som i boken ”Grain Brain” 
hävdade att vetets kolhydrater dessutom 
genom högt glykemiskt index gör att vi 
inte mår bra psykiskt.

De båda böckerna har kritiserats av 
forskare som bemött många av påståen
dena. En som reagerade var Fred Brouns.

– Mycket av det som påstås saknar 
vetenskapligt stöd eller grundar sig 
på ensidigt val av data, säger Fred. 
Exempelvis citerar Davies en studie 
och säger att människor som slutar äta 
gluten går ner i vikt. Det intressanta är 
att i den studien som han refererar till 
gick visserligen några ned i vikt, men de 
flesta som inte åt gluten gick upp i vikt, 
vilket han undvek att ta upp.

RISK FÖR FIBERBRIST
De många felaktigheterna och missupp
fattningarna fick Fred att reagera och i 
samband med en populärvetenskaplig 
föreläsning för fem år sedan gick han 
ut och uppmanade sina kollegor att 
reagera på all mer eller mindre oveten
skapliga fakta som förekommer i sociala 
media.

– Här finns en uppgift för oss fors
kare att tala om vad vi vet och hjälpa 
människor att fatta informerade beslut.

Och när det gäller vete och gluten 
finns det en hel del att säga.

– Vår uppmaning är att vara för
siktig med att utesluta vete och annan 
spannmål ur kosten – om du inte har 
medicinska skäl. I stället för att lösa ett 
obefintligt problem kan du riskera att 
få i dig för lite kostfiber. Vi vet att full
kornsvete minskar risken för att drabbas 
av hjärtkärlsjukdom och diabetes med 
30 procent. Med frukt och grönt kan 
den effekten som mest bli 15 procent. 
Dessutom är fullkornsprodukter en 
viktig mineralkälla.

Vi bör vara försiktiga med att utesluta vete och 
annan spannmål ur kosten – om det inte är av 
medicinska skäl. I stället för att förmodat lösa 
ett obefintligt problem kan vi riskera att få  
i oss för lite kostfiber och en rad andra viktiga 
näringsämnen.

Av Lennart Wikström

Vete 
värdefull  
närings- 
källa
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DIFFUSA SYMTOM
Vid sidan om celiaki och veteproteinal
lergi finns det också en liten grupp som 
reagerar på vete med diffusa symtom, 
så kallad non coeliac wheat syndrome, 
NCWS. I studien med dem som 
uppgav att de var glutenkänsliga är det 
den tredje gruppen, som var ungefär 
lika många som de med celiaki.

– Det finns många som påstår att 
om vi byter ut moderna vetesorter mot 
andra typer, som durum eller emmer
vete skulle besvären försvinna. Men de 
vetetyperna har högre andel gluten än 
moderna brödveten och det är därför 
tveksamt att det skulle ha någon gynn
sam effekt.

– Däremot finns det flera som 
uppger att de mår bättre när de äter 
speltvete, som är nära släkt med vårt 
brödvete. Det har då sannolikt inte med 
gluten att göra, utan snarare med andra 
proteiner som det kan finnas mindre 
av i spelt. Ett exempel är ATI, amylas
trypsin inhibitor, som är växtens natur
liga motstånd mot olika skadegörare.

VETET VÅR VÄN
Med kännedom om vilka enskilda pro

teiner det är som kan orsaka problem 
är det möjligt för växtförädlarna att ta 
fram sorter som inte bildar dem. Nyli
gen publicerades det odlade brödvetes 
hela DNA, vilket ökar möjligheterna 
för att detta ska kunna bli verklighet.

För Fred Brouns är det märkligt 
att vete och dess nära släktingar som 
varit en del av vår föda långt innan vi 
började odla dem ska uppfattas som så 
kontroversiella. Bevisligen finns en liten 
grupp som har sådana besvär eller helt 
enkelt inte tål vete eller gluten, och för 
dem finns egentligen inget val. Men 
för det allra största flertalet är vete och 
spannmål en så värdefull källa för kost
fiber, mineral och andra nödvändiga 
näringsämnen att det gör mer skada än 
nytta att utesluta dem ur kosten. 

– Vi forskare har en uppgift att tala om vad 
vi vet och hjälpa människor att fatta infor-
merade beslut, säger professor emeritus 
Fred Brouns, Maastricht University.

Matallergi påverkar individens matval och 
livskvalitet. Det är därför angeläget att råd, 
produkter och tjänster riktade till personer 
med matallergi, liksom den allmänna sam
hällsdiskussionen om matallergi, baseras 
på vetenskaplig grund.

Att utesluta vissa livsmedel ur kosten 
på grund av matallergi kan få oönskade 
nutritionella konsekvenser, liksom vara 
hämmande i sociala sammanhang. Genom 
att beakta den senaste kunskapen under
lättas trygga matval, vilket minskar risken 
att livsmedel utesluts i onödan.

Matallergi 
 Diagnostik, nutrition och livskvalitetKO

N
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Konferens 11 oktober 2018 kl 9.30–17.00
Plats: Spårvagnen, Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A Stockholm

På programmet:
• Förekomst av födoämnesöverkänslighet bland barn i skolåldern i Sverige
• Konsekvenser av att ersätta baslivsmedel med annan mat – livskvalitet och 
nutritionellt perspektiv
• Livsmedelsbranschens branschriktlinjer
• Om allergi mot jordnötter och nötter, vete och kött

Anmälan senast 25 september
Mer information om konferensen hittar du på SNFs hemsida  
www.snf.ideon.se

Vill du veta mer?
Brouns et al. The Dietary Fibers-FODMAP Controversy.  
Cereal Foods World, May/June 2017, volume 62,  
number 3, pages 98–103. doi.org/10.1094/CFW-62-3-0098
Well on Wheat, www.um-eatwell.nl/wow
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Hjälp konsumenterna äta fiberrikt
– Vi äter inte tillräckligt med kost-
fiber, konstaterade Louise Dye 
från Universitey of Leeds i Storbri-
tannien. En britt får i genomsnitt i 
sig 18 gram per person och dag. 
Det är i samma nivå som i Sve-
rige, där vi i genomsnitt får i oss 
strax under 20 g per person och 
dag. Det kan jämföras med de nu 
gällande näringsrekommenda-
tionerna på 25–35 g per person 
och dag.

Trots väl dokumenterade och 
underbyggda positiva effekter av 
ett ökat intag av kostfiber finns 
fortfarande ett motstånd hos 
konsumenterna, menade Louise. 
Förutom en förbättrad mag- och 
tarmhälsa, sänkta kolesterol-
nivåer, förbättrad reglering av 
blodsocker och minskad risk för 
tjocktarmscancer finns gott stöd 
för att ett ökat fiberintag också 
hjälper till att reglera vikten.

Flera olika modeller har lagts 
fram för att förklara de positiva  
effekterna av kostfiber, varav ett 

antal involverar tarmfloran.
Varför det trots så goda  

argument verkar så svårt att få  
konsumenterna att äta mer 
kostfiber är en gåta. En förklaring 
kan vara att vi tror att vi äter mer 
kostfiber än vad vi i realiteten gör, 
eller att våra goda föresatser faller 
på grund av bristande kunskap 
om relevanta fiberkällor, upplevda 
magbesvär när vi äter mer fiberrik 
kost eller att vi helt enkelt inte 
tycker att de smakar gott.

Intaget varierar också mellan 
olika grupper och möjligheten att 
identifiera dem som ligger särskilt 
lågt i intag gör det också möjligt 
att rikta särskilda åtgärder mot 
just dessa grupper. Vi behöver 
också göra det enklare för dem 
som har ambitionen att öka sitt 
intag och därmed minska skillna-
den mellan vad personer har för 
avsikter och sedan i verkligheten 
konsumerar.

För att uppnå detta behöver 
konsumenterna få hjälp med att 

identifiera fiberrika livsmedel, vi  
behöver utveckla fler attraktiva  
produkter och även göra dem 
tillgängliga. Studier visar att 
uppmuntran till ökad konsum-
tion av produkter med vetekli 
kan vara en strategi för att öka 
intag och på relativt kort tid 
åstadkomma i alla fall måttliga 
förbättringar i tarmhälsa och 
välbefinnande.

F orskningen kring kostfiber, 
hälsa och välbefinnande 
pekar på flera entydigt 
positiva effekter. Experter 

och myndigheter konstaterar att vi 
behöver äta mer kostfiber. Men det 
finns en rad svårförståeliga faktorer som 
gör att konsumenternas intag av kostfi
ber – ofta trots goda intentioner – inte 
når upp till rekommendationerna.

Många av kostfibrernas effekter är 
välkända, som bättre tarmhälsa, mins

kad inflammation och ofta ett ökat väl
befinnande. Men den starka kopplingen 
mellan hjärnan och mag tarmkanalen – 
och därmed även tarmfloran – har fått 
forskarna att allt oftare koppla samman 
intag av fiberrik kost och psykiskt 
välbefinnande.

På senare tid diskuteras även om  
en kost som minskar risken för inflam
mation också skulle kunna påverka 
vårt lärande och vårt minne. Här görs 
kopplingar till medelhavskosten som är 

rik på kostfiber, fleromättade fetter och 
bioaktiva ämnen från frukt och grönt.

Vid en internationell konferens om 
variationen av fibrer i maten, tarmen 
och för hälsan i Rotterdam i början av 
sommaren presenterades flera intres
santa forskningsresultat. Här följer ett 
axplock av sådant som kan vara av värde 
för svenska förhållanden.

Av Lennart Wikström  
och Karin Arkbåge

Fibrer i maten för  
tarmen och hälsan
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Kostfiber kopp-
lade till mental 
hälsa
Knud Erik Bach Knudsen,  
Århus universitet, Danmark

Kostfiber och speciellt rågens  
och vetets fibrer i form av arabi-
noxylaner har visat sig ha goda 
effekter på mag- och tarmhälsa, 
särskilt genom att stimulera bild-
ning av smörsyra. Även resistent 
stärkelse, det vill säga stärkelse 
som behållit eller återtagit sin 
kristallina form och bryts ner först 
i tjocktarmen, har visat liknande 
effekter.

I försök på grisar har en diet 
rik på arabinoxylaner visat på 
signifikant ökad förekomst av 
smörsyrabildande tarmbakterier 
och även mer bildad smörsyra 
jämfört med grisar som fick en 
kontrolldiet motsvarande fiber-
fattig och fettrik västerländsk 

diet. De grisar som fick en diet 
med hög andel resistent stärkelse 
hamnade mitt emellan. Några 
effekter på tarmens permeabilitet 
noterades inte.

En fiberrik kost sänker alltså 
insulinhalten i blodet medan en 
kost med hög andel resistent 
stärkelse sänker blodsockerni-
vån – i alla fall hos grisar med en 
ämnesomsättning mycket lik vår 
egen.

Kost och tarmflora  
kopplad till mental hälsa
Caitriona Long-Smith,  
University of Cork, Irland.

Insikten om kopplingen mellan 
psykiskt välbefinnande och tarm-
hälsa har växt fram och blivit en 
förutsättning för att bättre förstå 
och behandla exempelvis de- 
pression. Det finns idag över-
väldigande vetenskapligt stöd  
för det faktum att tarmfloran 
har en stor effekt på i synnerhet 
stressrelaterade tillstånd som 
depression, och nyligen genom-
förda studier pekar mot att  
personer med depression också 
har en störd tarmflora, dysbios.

Förklaringen till detta samband 
är än så länge okänd, men ändrat 
kosthåll med ökat intag av rött, 
kött, fett och tillsatt socker kan 
vara en förklaring. Personer som 
äter den traditionella medel-
havskosten löper lägre risk att 

bli deprimerade, och en nyligen 
genomförd studie antyder att 
medelhanvskosten har antide-
pressiva effekter.

Detta väcker frågan om vilka 
komponenter det är i medelhavs-
kosten som har denna effekt, och 
några av uppenbara kandidater  
är fleromättade fetter och polyfe-
noler. En rekommendation som 
Caitriona och hennes kollegor 
ger sina patienter för att förebyg-
ga depression är att uppmuntra 
till att äta en kost rik på vegetabi-
lier och med en hög andel fiberrik 
spannmål och fisk.

Kortkedjiga 
fettsyror  
– en genväg  
till hjärna?
Boushra Dalile, KU Leuven, Belgien

Kommunikationen mellan tarmens 
mikroflora och hjärnan kan ske via 
flera olika kanaler. Genom att påverka 
mikrofloran med pre- och probiotika 
påverkas även stresskänslighet, 
humör och lärande och minne både 
hos människor och djur.

Exakt vilka signalsubstanser 
som är involverade är till stor del 
okänt, men kortkedjiga fettsyror 
som smörsyra brukar ofta lyftas 
fram som särskilt intressanta. För-
utom att ha en direkt effekt lokalt i 
tarmen vet man att de kortkedjiga 
fettsyrorna också påverkar genut-
tryck och därmed i sin tur även 
andra funktioner. En annan indirekt 
effekt är att de kortkedjiga fettsy-
rorna påverkar inflammation och 
glykemiskt index, två system som 
man vet påverkar signaleringen 
mellan hjärnan och tarmen.

Forskningen på det här området 
är relativt eftersatt, men på senare 
tid har den samlade bilden av hur 
olika koster påverkar bildningen av 
kortkedjiga fettsyror och därmed 
psykiskt välbefinnande och presta-
tion börjat klarna. Men behovet 
av att mer direkt undersöka de 
kortkedjiga fettsyrornas effekt på 
psykologisk funktion hos människa 
är stort.
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Nytt från Lantmännens Forskningsstiftelse

I arbetet med livs
medelsstrategin och 
livsmedelsarenan 
Sweden Food Arena, 

som lanserades i maj i år har 
det i flera olika sammanhang 
framhållits behovet av ökade 
satsningar på forskning och 
innovation. Strax efter kunde 
Lantmännen presentera sin 
ökade satsning på forsk
ning och inovation med 
bland annat en avsättning på 
ytterligare tio miljoner kronor 
mer per år till Lantmännens 
Forskningsstiftelse. Den årliga 
avsättningen uppgår nu till 
25 miljoner.

STIFTELSEN EN DEL
Men forskning och inova
tion är så mycket mer än bara 
forskningsstiftelsen.

– Lantmännen är ett före
tag i tillväxt och ska vi kunna 
ta oss till en ny nivå måste vi 
öka vår satsning på FoU, och 
där är stiftelsen en del, säger 
Lantmännens ordförande 

Per Lindahl. Om man ser på 
behovet av att kunna utveckla 
vår konkurrenskraft i ljuset 
av den internationalisering 
som pågår så måste vi satsa 
på forskning och innova
tion. Vår konkurrensförmåga 
ligger inte i första hand på 
kostnadssidan, utan på att vi 
kan utveckla och använda oss 
av ny kunskap, något som 
speglar hela Lantmännens 
verksamhet.

Lantmännen har också 
tagit en aktiv roll i Sweden 
Food Arena, som i första 
hand kommer att verka för  
en ökad och långsiktig finan
siering av forskning i hela 
livsmedelskedjan, inklusive 
lantbruk.

– Jag är speciellt glad över 
att vi äntligen har kunnat 
hitta en form för samarbete 
och där vi kan vara med och 
bidra, säger Per.

EN FORM AV UTDELNING
Per lyfter också fram med

lemmarnas roll i Lantmän
nen, där forskning och 
utveckling spelar en viktig 
roll i deras dagliga arbete. 
Där är utveckling av nya 
spannmålssorter och odlings
metoder är särskilt viktig.  
I Lantmännens organisation 
handlar det inte bara om 
pengar utan att använda dem 
på rätt sätt och att ha kom
petens att kunna ta emot den 
nya kunskapen så att den ger 
utdelning.

– I det här långsiktiga 
arbetet, som måste blicka 
bortom vädret 2018, spelar 
vår forskningsstiftelse en 
viktig roll, säger Per. Den gör 
att vi kan vara med i projekt 
och samarbeta med forskare 
och universitet, andra företag 
och organisationer, och att 
vi kan vara med och lyfta 
utvecklingen. Ur medlem
marnas synvinkel är våra 
satsningar på forskning  
och inovation en form av 
utdelning.

STÖRRE PROJEKT
Hans Wallemyr är lantbru
kare utanför Falköping i 
Västergötland och ordförande 
i styrelsen för Lantmännens 
Forskningsstiftelse.

– Forskning och inova
tion är en central pelare i 
Lantmännens strategi, säger 
Hans, och nu har vi efter 
flera goda år finansiell styrka 
att öka våra satsningar. De 
nya medel som nu sätts av 
till forskningsstiftelsen är 
tänkta att skapa möjlighet 
att gå in i större projekt och 
för Lantmännen att vara en 
större aktör i de projekt vi 
går in i. Pengarna är inte 
öronmärkta för något särskilt 
ändamål, utan kommer också 
att vara fullt sökbara i våra 
utlysningar.

Samtidigt framhåller Hans 
att det svåra inte är att hitta 
intressanta forskningsprojekt, 
utan att kunna ta steget från 
forskningen och ut i verksam
heten.

– Satsningen på Lant
männens affärsutvecklings
program Växthuset är ett 
exempel på hur vi arbetar 
med detta. Vi har också vid 
sidan av forskningsstiftelsen 
skapat andra resurser som 
ska fasa in intressanta projekt 
och göra så att de skapar mer 
nytta i organisationen, avslu
tar Hans. 

Lantmännen stärker 
sin roll inom forskning
Även om vi i Sverige är kända för stora satsningar 
på forskning och utveckling är livsmedel ett område 
som behöver mer resurser. Vid sidan av de bransch
övergripande processer som pågår ökar nu Lantmän
nen sina satsningar på forskning med 40 procent för 
att utveckla morgondagens innovationer.

Av Lennart Wikström
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Effektiva och hållbara produktionssystem 
inom vatten- och jordbruk

Kolhydrater 
förlänger livet

 Livsmedelssystemet står inför en dubbel 
utmaning där det gäller att med mindre 
resurser kunna försörja en befolkning som 
vid mitten av det här århundradet beräk
nas uppgå till nio miljarder människor. 
Tillgången till livsmedel beräknas behöva 
öka med 70 procent, något som måste 
uppnås både genom att minska svinnet, öka 
produktiviteten och en ändrad efterfrågan.

I det tematiska forskningsprogram
met AquaAgri som finansieras av Formas, 
Mistra och Lantmännens Forsknings

stiftelse, lyfts både behovet av en ökad 
produktivitet i jordbruk och trädgård och 
ett ökat vattenbruk.

Huvuddelen av de livsmedel som män
niskan konsumerar har sitt ursprung i 
jordbruksmark. Den odlingsbara marken är 
en begränsad resurs och konkurrensen om 
den ökar och nya kunskaper krävs för ökad 
produktion av högkvalitativa produkter, 
samtidigt som negativ miljöpåverkan mini
meras. Vattenbruk i Sverige är relativt out
vecklat och har en unik potential för att både 

skapa nya arbetstillfällen och öka utbudet av 
hållbart producerade fisk och skaldjur.

På en slutkonferens på Ingenjörsveten
skapsakademin IVA i Stockholm den 23 
oktober presenteras resultaten från fyra års 
forskning med syfte att framställa mjölk på 
gräs och biprodukter, utveckling av perenna 
grödor, att minska gapet mellan möjlig och 
faktisk skörd av vete, odling av makroalger 
och marint vattenbruk.
Mer information finns på hemsidan  
www.aquagri.se

 I en mycket omfattande långtids
studie med över 15 000 personer i 
fyra samhällen i USA kunde forskare 
i Boston och Minneapolis visa att 
ett intag av kolhydrater motsvarande 
mellan 50 och 55 procent av energiin
taget ökade sannolikheten för att leva 
längre jämfört med ett intag under 
40 och över 70 energiprocent. Våra 
svenska näringsrekommendationer 
säger att vi ska ha ett kolhydratintag 
som motsvarar just de nivåer som 
enligt forskarna gör att vi lever längre.

Källa: Seidelmann et al. Dietary  
carbohydrate intake and mortality:  
a prospective cohort study and meta-ana-
lysis. The Lancet, 2018. doi.org/10106.
S2468-2667(18)30135-X

Brödvetets genom kartlagt
 I augusti publicerades en komplett 
sekvensering av det odlade brödvetets 
hela DNA. Det innebär att växtförädlarna 
nu har tillgång till en komplett karta 
över både vetets gener och de delar av 
arvsmassan där generna regleras. Helt nya 

framsteg kan göras både för att förbättra 
vetets kvalitet, öka dess motståndskraft 
mot skadegörare och minska förekomst av 
komponenter som kan ha negativa effekter 
som i fallet med ATI (se sidan 20).
Den nya kunskapen är värdefull både för 

de förädlare som använder 
moderna metoder som 
CRISPR Cas 9 och för dem 
som använder sig  
av så kallad klassisk  
växtförädling.

Källa: Appels et al. Shifting 
the limits in wheat research 
and breeding using a fully 
annotated reference genome. 
Science  17 Aug 2018, 
Vol. 361, Issue 6403. 
Doi:10.1126/science.
aar7191

 I år har Lantmännen höjt anslaget till 
Stiftelsen med 10 miljoner kronor vilket 
innebär att upp till 25 miljoner kronor 
kommer att fördelas till olika forskningspro
jekt. Genom dessa satsningar vill vi utveckla 

idéer och stödja framtagning av ny kunskap 
som kan ge ökat värde i hela kedjan från 
jord till bord. Målet med forskningen är att 
på sikt implementera resultaten, antingen i 
form av ökad kunskap, alternativt direkt i 

vår verksamhet eller på våra ägares gårdar. 
Gå in på Lantmännens Forskningsstiftelses 
hemsida https://lantmannen.com/forskning
ochinnovation/forskningsstiftelsen/ för att 
få mer information.

Sök medel i Lantmännens Forskningsstiftelse  
Ny utlysning stänger 1 oktober


