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NEJ Men i stora mängder är 
salt ett allvarligt problem 

som kan orsaka högt blodtryck, 
vilket i sin tur ökar risken för att man 
ska drabbas av hjärtinfarkt, hjärt-
svikt, stroke och skador på njurarna. 
En stor del av det salt vi får i oss 
kommer från livsmedel som bröd, 
ost och korv. Vi arbetar för att få 
industrin att minska på saltet, men 
de är rädda för att det ska påverka 
smaken negativt, och att folk slutar 
köpa deras produkter. Det behövs 
ett tryck från konsumenterna.

MjölkVetemjölVitt socker Salt

NEJ Mjölk är ett näringsrikt 
livsmedel, tar du bort det 

får du tänka till så att du får i dig 
kalcium och vitamin D, samt flera 
andra näringsämnen. I våra kostråd 
för barn rekommenderar vi 1/2 liter 
av mjölk, fil eller yoghurt, eller att 
en del av mjölken byts ut mot ost. 
Varken för barn eller vuxna finns 
det någon fördel med en högre 
konsumtion än så.

NEJ Men vår rekommenda-
tion om bröd, pasta och 

ris är att välja fullkorn i första hand. 
Fullkorn kan faktiskt minska risken 
för hjärt- och kärlsjukdom och inne-
håller mer järn och andra mineraler 
än vitt mjöl. Fullkornsbröd mättar 
också bättre.

NEJ Vitt 
socker 

ska man begränsa 
intaget av, men 

man behöver inte helt undvika det. 
Vi behöver lite guldkant på tillvaron 
ibland. Utmaningen är att hålla det 
på en låg nivå. Vitt raffinerat socker 
tillför bara tomma kalorier. Högst 10 
procent av kaloriintaget per dag bör 
komma från socker. För en vuxen 
kvinna innebär detta ungefär 55 
gram tillsatt socker per dag.

Farligt eller inte? Så tycker experterna 
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NEJ Om vi tar bort mjölk-
  produkterna har vi svårt 

att komma upp i tillräcklig mängd 
kalcium och D-vitamin. Dessutom 
innehåller mjölkprodukter även 13 
olika vitaminer och mineraler som vi 
behöver. Mjölk är även en bra 
proteinkälla. Vuxna behöver inte 
dricka mjölk, utan kan äta lite 
yoghurt eller fil, och någon ostskiva 
per dag i stället. Det viktiga är att 
tänka på att hålla nere på de feta 
produkterna för att inte få för mycket 
mättat fett, som ökar mängden 
kolesterol i blodet, vilket kan öka 
risken för hjärt- och kärlsjukdom.

NEJ Det vita mjölet måste få ta 
sin plats, men i be-

 gränsad mängd. Jag tycker inte man 
ska ha dåligt samvete om man äter 
en fralla gjord på vitt mjöl ibland. De 
kostråd som ges säger i första hand 
fullkornsmjöl med mer fiber och 
näring, men det finns de som skulle 
må bra av att minska mängden 
fullkorn. En del får diarréer och 
bullrig mage av för mycket fibrer, det 
är olika hur mycket man tål.

Fytinsyran i fullkornsprodukter 
hämmar upptaget av järn och 
zink, vilket också kan behöva tas i 
beaktande.

NEJ Socker 
är inte 

farligt i mindre 
mängder, men vi 

ska vara försiktiga med bullar, ka-
kor, smågodis och läsk. Däremot är 
en gnutta socker som smaksättare 
i mat okej. Det handlar om balans. 
Oftast hänger stor sockerkonsum-
tion samman med dåliga matvanor 
i stort. Har man goda matvanor kan 
man unna sig något sött per dag. 
För en genomsnittskvinna motsva-
rar den högsta rekommenderade 
mängden socker per dag cirka 210 
kalorier. En kanelbulle är okej, men 
inte tre.

NEJ Men vi behöver minska 
på saltet. Vi tros äta dub-

belt så mycket salt mot gällande 
rekommendation på 5–6 gram per 
dag. Kroppen behöver förvisso salt 
men ett kryddmått om dagen skulle 
täcka vårt behov. Det kan ta två, tre 
veckor att vänja sig vid att maten 
smakar mindre salt, men fort-
farande är god. Mineralsalt ett bättre 
alternativ.

NEJ – bara om man är  
allergisk. Men mjölk är 

ett ganska komplicerat livsmedel. 
Studier visar positiva effekter hos 
den som tål den; bättre benstomme, 
ett visst skydd mot tjocktarmscancer 
och barn som dricker mjölk växer 
bättre. Samtidigt visar andra studier 
att mjölk ökar risken för prostata-
cancer och möjligen även bröstcan-
cer. Tänk på att alternativ till mjölk 
gjorda på havre, ris och soja inte är 
lika näringsrika som komjölk, och 
att en del har tillsatt socker. I mat-
lagning kan man ibland använda 
kokosmjölk som har nyttiga fetter 
som förbränns lätt och inte påverkar 
blodfetter negativt. 

NJA Det finns förvisso viss 
näring även i vitt mjöl, 

främst protein, men fullkornsproduk-
ter gjorda på råg, graham och havre 
är nyttigare. De innehåller mer vita-
 miner, mineraler, antioxidanter och 
fiber. Bakar man vitt bröd på surdeg 
blir det aningen nyttigare eftersom 
GI-värdet då blir bättre, och blod- 
sockret hålls på en jämnare nivå. 
Här är även mandelmjöl ett bra 
alternativ. Vill man ha vitt bröd är 
dinkelmjöl och durumvete att 
föredra, men fortfarande inte lika 
nyttigt som fullkorn.

JA Om man 
äter för 

mycket. Vanligt vitt 
socker ger mycket 

blodsocker på kort tid, vilket gör 
att kroppen åldras i förtid och ökar 
risken för vissa cancerformer. Det 
innehåller heller ingen näring utan 
bara tomma kalorier. Det är ett pro-
blem, eftersom alla näringsämnen 
i kroppen behöver vitaminer och 
mineraler för att omsättas. Om krop-
pens näring ”stjäls” ökar risken för 
demens och andra sjukdomar. Välj 
sockerarter från fullkornsprodukter, 
frukt och grönt som tar lång tid för 
kroppen att bryta ner. De innehåller 
även vitaminer och mineraler som vi 
behöver, samt fibrer.

JA Om man har högt blodtryck 
och äter för mycket. Det 

finns studier som talar för att det är 
individuellt hur känslig man är för 
salt. Med andra ord får inte alla högt 
blodtryck av ett högt saltintag. Bra, 
enligt en studie, är att balansera 
saltintaget genom att äta mer frukt, 
grönt och bär. Dessa innehåller 
kalium som balanserar saltets 
negativa effekter, även mjölk och 
avokado innehåller kalium.
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