
Hälsosam Nordisk mat 

I samband med Hälsingelivs årsmöte den 8 maj 2012 på Lehmans Kök i Bollnäs 

arrangerade FoU center för Livsmedel ett intressant seminarium: 

Viola Adamsson, Doktorand vid Uppsala Universitet, berättade om 

forskning, både tidigare och sin egen, om hälsosam Nordisk mat och 

diskuterade sedan vilka av studiekostens råvaror som är möjliga att 

producera eller förädla i vårt län. 
 

En kort sammanfattning av Violas föreläsning: 

Nordisk kost – tidigare forskning 
 NORDIET Nordisk kost och effekt på riskmarkörer (RCT) 

 

 SYSDIET (systematic biology in controlled dietary interventions and cohort studies) Går vidare 

med att studera hur en nordisk kost kan påverka hälsan på längre sikt, och kommer även att 

undersöka hur kosten påverkar generna hos personer med bukfetma och begynnande 

diabetes. 

 

 HELGA (Health Aspects of the Nordic Diet) (2009-2012) NordForsk; koordinerar och 

finansierar nordisk forskning, rådgivande organ för nordisk forsknings politik Fullkorn – 

biomarkörer 

 

 OPUS Köpenhamns universitet Optimal well-being, development and health for Danish 

children through a new healthy nordic diet. 2009-2013 Claus Meyer (NOMA) 

 

 Effekt av en Nordisk kost på riskmarkörer för hjärt- o kärlsjukdom NORDIET 

(Viola Adamsson, Doktorand Enheten för Klinisk Nutrition och Metabolism Institutionen för 

Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala Universitet) 

Tidigare forskning på för hjärtat hälsosam kost 
 Medelhavskost (introducerades som en hälsosam kost 1980)  

Willet 1995: …ar ett kostmönster som beskriver hur man åt i olivodlande länder i 

Medelhavsregionen för 50 år sedan. ”Kreta före 1960” 

 

Kännetecken för Medelhavsmat 

-Rik på vegetabilier (frukt, grönsaker, bröd, spannmålsprodukter, potatis, bönor, nötter och 

frön)  

-Färsk frukt som daglig dessert  

-Olivolja som viktigaste fettet  

-Mjölkprodukter (huvusakligen ost o yoghurt) 

-Fisk och kyckling (små – måttlig mängd)  



-1-4 ägg per vecka  

-Rött kött I små mängder 

- Vin, liten till moderat mängd till måltider  

-Lågt innehåll av mättat fett (< or = 7-8% of av energin)  

-Total fett < 25% to > 35% av energin 

 

Violas forskning: 
Effekt av en hälsosam nordisk kost på riskmarkörer för hjärt- och kärlsjukdom 

Hypotes 

Varje geografisk region kan skapa sin egen hälsosamma kost av traditionella livsmedel, typiska för 

regionen … …och en variation av livsmedel kan användas för att påverka riskfaktorer för hjärt- och 

kärlsjukdomar 

Syfte 

Att undersöka hur en kost sammansatt av livsmedel av nordisk ursprung påverkar riskmarkörer (LDL 

= det onda) för hjärt- och kärlsjukdom 

Metod 

 Annons i lokalpress (Ljusnan) 

 Design: randomiserad, kontrollerad klinisk interventionsstudie, 6 veckor 

 Försökskost baserad på Livsmedelsprofil Näringsprofil 

 Kontrollkost; fp:s vanliga kost 

 Blodprover före och efter 6 veckor Total kolesterol, LDL, HDL, Glukos, Insulin, CRP Systoliskt 

och diastoliskt blodtryck Vikt, längd 

Livsmedelsprofil 

Vegetabilier: 

äpple, päron, plommon, blåbär, lingon, vitkål, morot, rödbeta, potatis, spenat, bruna bönor, gula & 

gröna ärter 

Cerealier: 

fullkorn; råg, havre, korn, vete bröd, gröt, matkorn, mathavre, pasta 

Fett:  

vegetabiliskt, smörgås-margarin och flytande stekmargarin med hög andel fleromättat fett. Rapsolja. 

Fet fisk:  

sill, strömming, lax, makrill 

Kött: 

kyckling, lamm, vilt, små portioner rött kött (nöt, gris), korv. 

Mjölk: 

magra mjölkprodukter 

Näringsprofil (baserad på NNR 2004) 

 Energi (kcal/dag) 2 200  



 Protein (% av energi)  

 10-20 Kolhydrat (% av energi)  

 45-60 Kostfiber (g/dag) >3 g/ MJ  

 Beta-glukan (g/dag) >3  

 Fett (% av energi) 25-35  

 Mättat fett (% av energi) <8  

 Enkelomättat fett (% av energi)  

 Fleromättat fett (% av energi) 5-10  

 Natrium (mg/dag) 1965-2358* 

*motsvarar 4.9 – 5.9 gram salt (1 tsk salt väger ca 7 gram) Dagsintaget = 10-12 gram. Rek = 5-6 gram 

Resultat 

Resultaten av studien presenteras i helhet i artikeln: ”Effekt av en hälsosam nordisk kost på 

riskmarkörer för hjärt- och kärlsjukdom, J Intern Med 2011;269(2):150-9.”  

 

 



Sammanfattning av studien: 

Det är möjligt att med livsmedel av nordiskt ursprung uppnå liknande effekter på riskmarkörer för 

hjärt- och kärlsjukdom som de effekter som uppnåtts med Medelhavskost 

Den förbättring som uppnås på LDL, blodtryck och insulinkänslighet med en hälsosam kost baserad 

på nordiska livsmedel är av klinisk betydelse 

Viktminskning uppnås trots mättnad 

Resultaten stödjer nuvarande nationella och internationella näringsrekommendationer 

 
Vilka av studiens livsmedel kan odlas/produceras/förädlas i länet 

Det mesta utifrån livsmedelsprofilen ovan går att odla i länet 

Det finns flera sätt att beskriva en kost/mat eller ett kostmönster: 

 Gastronomiskt/sensoriskt 

 Historiskt 

 Traditionellt 

 Religiöst 

 Nutritionellt 

 

Kan forskningen stödja Hälsingelivs verksamhet? 
Viola påtalar att forskningen om nordisk mat och hälsa kan stödja HälsingeLivs verksamhet genom att 

användas i kommunikation och marknadsföring, men hon är också mycket noga med att påtala att 

det finns en sträng lagstiftning runt att använda påståenden i marknadsföring: EU-förordning 

”Hälsopåståenden i marknadsföring av livsmedel”.  

HälsingeLivs verksamhetsområden Besöksnäring, FoU, Produktutveckling samt Utbildning och 

forskning kan ses ur flera perspektiv -Gastronomiskt/sensoriskt, -Historiskt, -Traditionellt och 

Nutritionellt. 

 

 

/Sammanfattat av Ann-Kristin Forsberg  
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