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I den nye udgave har man fokuseret
på den betydning, som ernæring og
fysisk aktivitet har for sundheden.
Områderne er blevet integreret, da
både kost og fysisk aktivitet har
betydning for vores ernæring, sund-
hed og velbefindende. Nogle af nyhe-
derne og ændringerne i den nye
udgave ses i tabel 1.

Sammenlagt giver anbefalingerne
gode forudsætninger for at reducere
risikoen for de mest almindelige vel-
færdssygdomme i Norden, såsom
hjerte-kar-sygdomme, fedme, diabe-
tes, visse kræfttyper og osteoporose.

Ernæring og fysisk aktivitet
Tilstrækkelig med fysisk aktivitet har
i flere henseender samme effekter
som en korrekt sammensat kost. I
den fjerde udgave fremhæves betyd-
ningen af fysisk aktivitet i forbindelse
med forebyggelse af sygdomme og
ses i sammenhæng med forskellige
kostfaktorer (tabel 2).

Det anbefales, at voksne udøver
middel eller intensiv fysisk aktivitet
mindst 30 minutter om dagen ud
over den almindelige daglige aktivi-
tet.Yderligere fysisk aktivitet er en
fordel, og mindst 1 times aktivitet
dagligt kan være med til at forebyg-
ge overvægt. Børn og unge anbefa-
les at dyrke mindst 60 minutters
fysisk aktivitet af varierende karak-
ter dagligt.

Vitaminer og mineraler
NNA angiver værdier for anbefalet
daglig indtagelse af vitaminer og
mineraler. Jævnfør tidligere udgaver
anbefales et højere indtag af vitamin
C for voksne og vitamin D for børn
og voksne (2-60 år). Anbefalingerne
for vitamin D er øget bl.a. på bag-
grund af nye undersøgelser af indtag
for at bibeholde normale plasma-
niveauer i vinterhalvåret. I Sverige

har man længe beriget bl.a. letmælk
med vitamin D. Desuden angives
øvre grænser for indtag af visse vita-
miner og mineraler for voksne.

Fedt og kulhydrater
Ligesom i tidligere udgaver lægges
der stor vægt på kostens sammen-
sætning af energiholdige næringsstof-
fer, dvs. fedt, kulhydrater og protein.
En begrænsning af det samlede fedt-
indtag til 30 E% – heraf mættede
fedtsyrer og transfedtsyrer til 10 E%
– er fortsat af stor betydning. Det
samme gælder et øget indtag af kul-
hydrater og kostfibre. Desuden
anbefales en begrænsning af indtaget
af raffineret sukker til højst 10 E%.

I tabel 3 sammenlignes NNA med
forskellige aktuelle internationale
anbefalinger. Det viser sig, at der er
mange ligheder.

I alle anbefalingerne indgår en be-
grænsning af den samlede fedtmæng-
de og en begrænsning af indtaget af
mættede fedtsyrer og transfedtsyrer.
Flerumættede fedtsyrer bør udgøre
omkring 5-10 E%. Det videnskabelige
grundlag for at angive procentvise
anbefalinger for enkeltumættede
fedtsyrer er svagt, men disse kom-
mer i praksis til at udgøre hovedde-
len af fedtet.

Hvad sukker angår, betones først og
fremmest næringsstoftætheden, lige-
som andre studier peger på, at indta-
gelse af sukker i flydende form giver
en øget risiko for overvægt.

WHO betoner sukkerets rolle som
en indikator på energitæthed2.
Eurodiets anbefaling er ”højst fire
indtagelser pr. dag af sukkerholdige
levnedsmidler”3. Den amerikanske
anbefaling er, at den enkeltes sukker-
indtag ikke bør overstige 25 E%, i
modsat fald risikerer man at indtage
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Nye Nordiske 
Næringsstofanbefalinger 2004 

I august 2004 antog Nordisk Ministerråd de nye Nordiske Næringsstofanbefalinger.
Som noget nyt sættes der fokus på fysisk aktivitet både blandt børn og voksne.

Af Wulf Becker, professor,Avd för information och Nutrition, Livsmedelsverket, Uppsala. 3

Spise skal man jo, men hvornår? 
Flere faktorer spiller ind på vores måltidsmønster. Derfor er det individuelt, hvor
meget og hvor ofte man bør spise om dagen.Anbefaling om fordeling af dagligt
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Af Maria Lennernäs, docent i ernæringslære,
ernæringsekspert hos Svensk Mjölk, Stockholm. 6

Kostråd i praksis: Forskelligt fokus i Norden
Nationale kostråd udformes på baggrund af Nordiske Næringsstofanbefalinger.
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Nye Nordiske Næringsstof-
anbefalinger 2004 
I midten af august 2004

godkendte Nordisk

Ministerråd de nye

Nordiske Næringsstof-

anbefalinger (NNA)1. Den

fjerde udgave er en opda-

tering af den seneste udga-

ve fra 1996.

Af  Wulf Becker, professor, Avd för infor-
mation och Nutrition, Livsmedelsverket,
Uppsala. Medforfatter til NNA 2004.
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Tabel 1 Nyheder og ændringer i NNA 2004 
sammenlignet med NNA 1996

Energi Referenceværdien for energiindtag for små børn er sat ned

Fysisk aktivitet Nye anbefalinger for børn og voksne vedrørende mængde og intensitet

Vitamin A AI for kvinder sat ned fra 800 til 700 µg/d.
Nye omregningsfaktorer for RE fra karotenoider

Vitamin D AI for børn og voksne 2-60 år er øget fra 5 til 7,5 µg/d

Vitamin C AI for voksne er øget fra 60 til 75 mg/d

Folat AI for alle kvinder. I den fertile alder 400 µg/d.
AI for gravide og ammende kvinder er øget til 500 µg/d.

Vitamin E AI gælder kun alfa-tokoferol.

Jern AI for kvinder i den fertile alder 15 mg/d.

Kobber AI inkluderet

AI = anbefalet dagligt indtag

Tabel 3 Forskellige organisationers anbefalinger om kostens sammensætning

NNA 2004 WHO 2002 USAa 2002 Eurodiet 2000
Energiprocent, E%
Fedt, E% 30 (25-35) 15-30 20-35 < 30

Mættede fedtsyrer 10 < 10 Så lavt som muligt < 10
Transfedtsyrer Sammen med mættede < 1 Så lavt som muligt < 2
Enkeltumættede fedtsyrer 10-15 -c - -
Flerumættede fedtsyrer 5- (10) 6-10 - -
n-6 fedtsyrer 4 5-8 5-10 4-8
n-3 fedtsyrer 1 1-2 0,6-1,2 2 g linolensyre + 200 mg VLCb

Kulhydrater, E% 55 55-75 45-65 > 55
(50-60)

Raffineret sukker < 10 < 10 < 25 Højst fire indtagelser
pr. dagd

Protein, E% 15 10-15 10-35 -
(10-20)

a AMDR: acceptable macronutrient distribution ranges
b VLC: langkædede n-3 fedtsyrer
c  Bidrager med den øvrige mængde fedtsyrer
d  Modsvarer et indtag på højst 10 E%

Tabel 2 Anbefalinger vedrørende fysisk aktivitet i NNA 2004

Børn og unge Mindst 60 minutters fysisk aktivitet om dagen, både med moderat og
høj intensitet.
Aktiviteterne kan deles op i kortere intervaller i løbet af dagen og bør
omfatte forskellige typer aktiviteter.

Voksne Mindst 30 minutters fysisk aktivitet om dagen med moderat og/eller høj
intensitet (svarer til 630 kJ/d) ud over almindelig daglig aktivitet.
Aktiviteterne kan deles op i kortere intervaller i løbet af dagen, f.eks. i
intervaller af 10 minutter.Yderligere fysisk aktivitet er en fordel.

Yderligere fysisk aktivitet, ca. 60 minutter pr. dag med moderat og/eller
høj intensitet, kan være nødvendig for at forebygge vægtøgning.

for lidt af de øvrige næringsstoffer.
Nærlæser man de undersøgelser,
der henvises til, viser de, at kostens
næringsstoftæthed mindskes med en
øget mængde tilsat sukker, og man
kan se tydelige forskelle allerede ved
sukkerindtag på over 10-12 E%4.

Undersøgelser af nordiske popula-
tioner viser, at et øget sukkerindtag
fører til en mindsket næringsstof-
tæthed1. Situationen kan være den
samme i USA, hvor det er mere
almindeligt, at sukkerrige levned-
smidler beriges med vitaminer og
mineraler.

En principielt vigtig forskel mellem
de amerikanske og de øvrige under-
søgelser er, at de amerikanske tager
udgangspunkt i det enkelte individ,
mens de øvrige handler om planlæg-
ning af kost for grupper eller på
populationsniveau.

De amerikanske anbefalinger bliver
dermed svære at tillæmpe i praksis.
Det bliver svært at afgøre i de en-
kelte tilfælde, hvilke niveauer man
skal vælge i forbindelse med de for-

skellige energigivende næringsstoffer.
Desuden fremgår det ikke, om der
er nogen prioritering mellem disse
næringsstoffer.

NNA i praksis
I praksis indebærer NNA, at indta-
gelse af grøntsager, frugt og bær,
brød og kornprodukter med højt
indhold af fuldkorn bør øges, samti-
dig med at indtagelse af energitætte
og sukkerrige levnedsmidler bør
begrænses5. Begrænsning af mættede
fedtsyrer og transfedtsyrer indebæ-
rer, at bløde eller flydende former
for vegetabilsk fedt samt magre me-
jeri- og kødprodukter bør priorite-
res. Indtagelse af fisk bør generelt
øges.

På videnskabelig grund
NNA baseres på aktuel viden og
forskning og tager hensyn til madva-
ner og sundhedsforhold i de nordis-
ke lande. I forbindelse med arbejdet
har man gennemgået den videnska-
belige litteratur og forskellige natio-
nale og internationale ekspertrap-
porter inden for området.

Udkastet til NNA er blevet sendt til
en række nordiske ernæringsforske-
re, nationale myndigheder og
forskningsinstitutioner, der har haft
mulighed for at komme med kom-
mentarer.Arbejds-gruppen har efter-
følgende indarbejdet de forskellige
synspunkter i den endelige udgave.

Nordisk samarbejde
Den nye udgave er resultatet af et
frugtbart, mangeårigt nordisk samar-
bejde i Nordisk Ministerråds regi.
Arbejdet med at udforme fælles
Nordiske Næringsstofanbefalinger
(NNA) blev indledt i slutningen af
70'erne inden for samarbejdsram-
merne i Nordisk Ministerråd. De
første Nordiske Næringsstofanbe-
falinger blev udsendt i 1980-81.

NNA er beregnet til at planlægge
kost til grupper og er et vigtigt
værktøj, bl.a. når det gælder levneds-
middel- og ernæringspolitik og folke-
sundhedsarbejde. Desuden danner
NNA grundlag for de nationale
anbefalinger.

NNA ligger også til grund for lev-
nedsmiddelbaserede kostråd, f.eks.
den svenske levnedsmidddelstyrelses
råd5, og anbefalinger vedrørende
kost og motion.Anbefalingerne ved-
rørende ernæring er desuden ind-
draget i den svenske levnedsmiddel-
og folkesundhedspolitik. Gode og
rigtige madvaner samt øget fysisk
aktivitet er nogle af målområderne i
den nye svenske folkesundhedspoli-
tik, som blev indført i 2003.

Nordiske Næringsstofanbefalinger
baseres på aktuel viden og forskning
og tager hensyn til madvaner og sund-
hedsforhold i de nordiske lande.



7och Människan” (Maden, magten og
mennesket), blev den startskuddet til
studier af måltidsmønstre og skifte-
holdsarbejderes måltidsfordeling
over døgnet. Svenske undersøgelser
viste for første gang, at arbejdstider
påvirker tidspunktet for måltider og
ikke kostens sammensætning og
mængde. Spisning om natten var
associeret med risiko for forhøjet
fasteblodsukker og negativ indfly-
delse på HDL- og LDL-kolesterol9.
Andre observationsstudier af skifte-
holdsarbejdere viser, at skifteholdsar-
bejde medfører en øget risiko for de
symptomer, som indgår i det meta-
bole syndrom10.

I dag findes der et antal eksperimen-
telle studier, som viser, at søvnman-
gel og ændret døgnrytme har en
negativ indvirkning på stofskiftet
efter et måltid og sandsynligvis på
stofskiftet generelt på længere
sigt11,12. Søvnmangel i sig selv forstyr-
rer blodsukkerreguleringen og inde-
bærer en øget risiko for type II-dia-
betes hos unge, ellers raske menne-
sker13. Flere studier viser, at søvn-
mangel fører til en øget appetit, idet
såkaldte sultpeptider (ghrelin) øges,
og det appetitdæmpende hormon
(leptin) falder14. En livsstil, som inde-
bærer uregelmæssige madvaner, nat-
tespisning, stress, søvnmangel og en
forstyrret døgnrytme øger appetit-
ten og risikoen for overvægt.

Betydningen af måltidernes
placering er svær at studere

At undersøge befolkningers måltids-
vaner i observationsstudier indebæ-
rer flere metodeproblemer, hvilket
sandsynligvis forklarer, hvorfor de
fleste kostundersøgelser i stedet
fokuserer på levnedsmiddelvalget og
energiindtaget15. Eftersom ”spisetil-
fældene” klassificeres vilkårligt i
kostundersøgelser, er det svært at
sammenligne studier og studere

betydningen for stofskiftet. Begreber
som ”morgenmad”, ”frokost”, ”mid-
dag”, ”hovedmåltid” og ”mellemmål-
tid” siger intet om de levnedsmidler
og næringsstoffer, som indtages16. I
visse undersøgelser rapporteres kun
spisetilfælde, der opfattes som ”mål-
tider” enten af interviewer eller
respondent, hvilket indebærer, at det
faktiske antal gange, hvor der spises,
ikke måles. Der findes kun en helt
kvalitativ metode, hvor klassificering
af spisetilfælde bygger på forekom-
mende levnedsmidler og nærings-
stoffer, uafhængigt af konsumerede
mængder og tid på døgnet17.

Eksperimentelle undersøgelser og
interventionsstudier trækkes med
andre typer svagheder. Undersø-
gelserne indebærer et kraftigt ind-
greb i menneskers etablerede mad-
vaner, de løber over alt for kort tid
til, at man kan måle effekter, og
antallet af spisetilfælde, som
sammenlignes, er ekstreme.

Menneskets behov 
og begær styrer spisningen

Hvad og hvor ofte mennesker spiser
er et kompromis mellem biologiske

behov (sult), psykologisk begær
(appetit), kultur og normer. I dag
spiller religion og normer en meget
mindre rolle, og det anses for "til-
ladt" at spise, lige meget hvad, hvor
og hvornår man har lyst18. Samtidig
ved vi, at kroppens biologiske signa-
ler ikke er tilstrækkelige til at mod-
virke overspisning og fejlernæring.
Vores spisevaner er resultatet af en
balancegang mellem fornuft og
følelser, og resultatet er måske ikke
altid godt for folkesundheden19.

Biologisk regulering 
af fødeindtagelse

Kroppens fysiologi er primært ind-
stillet på at tilgodese energibehovet
og modvirke vægtnedgang20. Uanset
hvad man vejer, øges sultpeptiderne
efter måltiderne, hvor kroppen opta-
ger energi og næringsstoffer fra tar-
men. Et øget energiforbrug (øget
fysisk aktivitet) stimulerer os til at
spise oftere og større portioner.
Desværre er mekanismerne til at
mindske spisningen ved overvægt alt
for svage.Vores genetiske design er
kun kodet til at modvirke tab af
kropsmasse – ikke til at beskytte
mod fedme21. Sekundært styrer

Spise skal man jo,
men hvornår?
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Den gang, da jagtlykke og dyrknings-
betingelser var afgørende for, om
man fik mad på bordet, tænkte man
ikke så meget over, hvordan målti-
derne blev fordelt over døgnet.
Energitilførslen og kropsvægten vari-
erede i løbet af ugen og afhængig af
årstiden. Fejlernæring forekom i
Sverige i starten af 1900-tallet.
Ernæringslærens vigtigste spørgsmål
handlede i begyndelsen blot om
menneskers ernæringsbehov for at
kunne opretholde livet og krops-
funktionerne.

Studier af måltidsmønstre
I 1960'erne begyndte man at interes-
sere sig for betydningen af, hvor ofte
vi spiser, i forbindelse med studier af
polske arbejdere. De, som spiste 1-2
måltider pr. dag havde dårligere vær-
dier for blodfedt og blodsukker og
dermed en øget risiko for hjerte-
kar-sygdomme end dem, som spiste
3-5 daglige måltider2. En nærmere
undersøgelse viser dog, at studierne
har forskellige metodologiske fejl.
Blandt dem, som spiste sjældnere,
fandtes personer, som havde nedsat
antallet af måltider i håb om at tabe
sig og leve sundere. Man kan altså
ikke drage nogle konklusioner ud fra
disse studier.

I 1980'erne begyndte man igen at
interessere sig for, hvordan vi bør
spise. Man sammenlignede effekten
på stofskiftet ved at spise 17 gange
om dagen i forhold til tre gange om
dagen3. Flere studier viste, at "nibb-
ling" (hyppige måltider med kun lidt
energi) havde en mere gunstig indfly-
delse på insulinværdier og LDL-
kolesterol end ”gorging” (få måltider
med meget energi). Nogle sikre kon-
klusioner kan man ikke drage, efter-
som forsøgene ofte varede alt for
kort tid – fra at studere effekten af
et enkelt måltid til nogle uger med
en ændret måltidsfrekvens4. Den

positive effekt på blodsukker og
insulin efter ”nibbling” sammenlignet
med ”gorging” syntes at udjævne sig
set over et helt døgn, når man spiste
tilstrækkeligt til at dække det samle-
de energibehov4,5.

Budskabet om, at man bør spise ofte
for at holde vægten, bliver ofte mis-
forstået – selv af eksperter. Dr.
Jenkins, en af forskerne bag rådet,
konstaterer, at ”vi forskere glemte at
påpege, at når man begynder at spise
oftere, skal man samtidig gøre por-
tionerne mindre”6. I dag viser al
forskning, at det samlede energiind-
tag i forhold til energiforbruget er
det eneste, som har betydning for
vægtbalancen1. Frekvens og tidspunkt
for spisning påvirker sandsynligvis,
hvor meget man spiser samlet set,
men det har ingen indflydelse på
stofskiftet.

Døgnrytmens påvirkning
Hvilken betydning det har for stof-
skiftet og appetitreguleringen, hvor-
når på døgnet vi spiser, lader ikke til
at være et stort spørgsmål for ernæ-
ringsforskere. Dette til trods for, at
videnskaben ”kronobiologi” – læren
om den tidsmæssige sammenhæng
mellem biologiske rytmer – længe
har interesseret forskere inden for
mange andre områder.

Allerede i 1700-tallet præsenterede
Carl von Linné sit ”blomsterur”, der
illustrerer, hvordan dagslyset påvirker
såvel blomster som de insekter, der
bestøver dem. Søvn- og stressforske-
re studerer, hvordan ulykker, præsta-
tionsevne og mentalt velbefindende
hænger sammen med en forstyrret
døgnrytme i arbejdslivet7. Farma-
ceuter og læger er opmærksomme
på døgnrytmens indvirken på syg-
domsudbrud og lægemiddeleffekter8.
Da det svenske forskningsråd i 1980
udgav rapporten ”Maten, Makten

Perspektiv nr. 1, maj 2005 SPISE SKAL MAN JO, MEN HVORNÅR?

I vore dages 24-timers-

samfund er et for stort

energiindtag et kolossalt

problem1. Det, at vi spiser i

tide og utide, er stressede,

får for lidt søvn og får for-

styrret døgnrytmen, sætter

vores mæthedsfornemmelse

og stofskifte ud af funk-

tion.

Af Maria Lennernäs, docent i ernærings-
lære, ernæringsekspert hos Svensk
Mjölk, Stockholm.
Medforfatter til NNA 2004.

Manglende appetit om morgenen kan
skyldes, at man har fået for lidt søvn.



9I dag findes anbefalinger for målti-
dernes frekvens og fordeling over
døgnet alene i de Nordiske
Næringsstofanbefalinger. Denne type
råd efterspørges på mange arbejds-
pladser med uregelmæssige arbejds-
tider, og der er grund til at se på
antallet af pauser og spisepauser på
arbejdet og i skolen, for at der bliver
mulighed for at kunne spise, når
kroppen har bedst af det.

Tidspunkter og anbefalet fordeling af
det daglige energiindtag (%) neden-
for skal ses som en rettesnor snare-
re end en facitliste.

Fordeling
Morgenmåltid 20-25 %
Frokost 25-35 %
Aftensmåltid 25-35 %
Mellemmåltider 5-30 %

Efter nattesøvn (07-10)
Kroppen vil have mad efter nattens
faste, stofskiftet er indstillet på at
forbrænde kulhydrater. Brød, havre-
gryn, mælk og juice er kulhydratkil-
der. Hvis man mangler appetit, skyl-
des det måske, at man ikke er udso-
vet og er vågnet for tidligt i døgnryt-
men. I forbindelse med pubertetens
vækst og øgede søvnbehov ændres
døgnrytmen hos de fleste.

Aftenfriske og morgentrætte indivi-
der er overrepræsenteret i denne
alder26. Det er bedre at tage mor-
genmaden med på arbejde eller i
skole end at tvinge mad i sig, før
kroppen er klar. Det bedste er dog
om muligt at finde en harmoni
mellem døgnrytme, sociale rytmer
og sultrytme. Døgnrytmen ændres
igennem livet, og efter 45-års alderen
bliver de fleste mere trætte om afte-
nen og mere morgenfriske7. Ældre
får en mere følsom døgnrytme og
bliver mere afhængige af, at nattefa-
sten ikke bliver for lang, og derfor

anbefales det at spise morgenmad
tidligere.

Med hensyn til morgenmad og men-
tale præstationsevner findes der
undersøgelser, som viser, at menne-
sker, der springer morgenmaden
over, ikke har samme udholdenhed
og præsterer mindre. Det viser sig,
når de udsættes for søvnberøvende
tests, som måler korttidshukom-
melse og reaktionstid27.

Midt på dagen (11-14)
Stofskiftet er højst om eftermidda-
gen (indtil ved 17-tiden), og det er
optimalt at fylde op med energi i
dette tidsrum. Den ”træthed”, som
optræder efter frokost, skyldes ikke
selve maden, men snarere den ”dal”,
som indtræder i døgnrytmen 12
timer før eller efter nattens ”lavtil-
stand” – ”circadian nadir”.

Tidlig aften (17-20)
Et aftensmåltid er vigtigt, eftersom
sult forstyrrer søvnen. Hvis man har
spist meget eller været stresset eller
fysisk aktiv umiddelbart inden senge-
tid, forstyrres kroppens omstilling fra
dagens aktivitet til nattens indhent-
ning og sænkede stofskifte. Det er
bedst at spise senest et par timer,
inden man skal i seng.Tidspunktet
for aftensmåltidet kan diskuteres.
Spiser man middag tidligt (ved 17-
tiden), når man sandsynligvis at blive
sulten igen, inden man skal i seng.
Derfor kan det måske være en god
strategi at spise ”middag” ved 20-
tiden og derefter indføre ”spise-
stop”.

Øvrig indtagelse
Udover grundpillerne – måltiderne –
som helst bør ligge på nogenlunde
samme tid hver dag, anbefales det at
indtage op til tre mindre ”mellem-
måltider” eller ”minimåltider”. Disse
måltider skal indeholde færre lev-

nedsmidler og mindre energi end de
tre hovedmåltider. Børn og ældre
kan ikke tåle for lang tid mellem mål-
tiderne og anbefales at spise op til
seks gange om dagen. For unge i
teenagealderen og hos fysisk aktive
er det også godt at spise mange
gange.

Natspisning
Natarbejdere bør så vidt muligt und-
lade at spise om natten, da kroppen
har svært ved at regulere blodsukke-
ret på grund af døgnrytmen. Spis
helst inden midnat og ikke før kl. 6
om morgenen. Hvis natmad føles
"nødvendigt", så spis mindre portio-
ner end om dagen, drik meget vand
og spis/drik varme ting. Spis gerne
morgenmad på arbejdet eller hjem-
me efter "arbejdsnatten", eftersom
man sover dårligere på fastende
mave.

Og sidst, men ikke mindst – måltider
er ikke kun påfyldning af næringsstof-
fer. Måltider og minimåltider giver
mulighed for afslapning og nydelse
sammen med andre. Og det er vigti-
ge psykosociale aspekter! 

8 døgnrytmen appetitten og stofskif-
tet22. Mennesket er "bygget" til at
være aktiv om dagen, og stofskiftet
er indstillet til at mobilisere endo-
gen energi, dvs. mobilisere (udvikle)
blodsukker ud fra glykogen og ami-
nosyrer om natten. Blandt de hor-
moner, som regulerer stofskiftet, er
f.eks. cortisol døgnafhængtigt, vækst-
hormoner og melatonin er søvnaf-
hængige, og andre hormoner er
måltidsafhængige. Døgnrytmen æn-
drer sig ikke, bare fordi arbejdstiden
gør det, eftersom dagslyset modvir-
ker dette.

Spørgsmålet om døgnrytmens betyd-
ning for fedme og overvægt er over-
set. Mange studier viser, at overspis-
ning og fedme hænger sammen med
overspringning af morgenmad og
aften-/nattespisning23. Forsøgsrotter,
som får funktionsforstyrrelser i
deres indre ur i hypotalamus, begyn-
der at spise på et "forkert" tidspunkt
i døgnrytmen og spiser sig fede24.

Hos mennesker er det et kendt
fænomen, at selv årstiderne påvirker
vores spisevaner. ”SAD”, Seasonal
Affective Disorder eller årstidsbe-

tinget depression, optræder i efter-
året og foråret, når de energiregule-
rende hormoner påvirkes af hurtige
ændringer i dagslysets længde.

Præcis som alle andre dagdyr stimu-
leres mennesket til at spise større
portioner og veje mere om efter-
året som forebyggelse mod mørke,
kulde og fødevaremangel25. Hjernen
forstår ikke, at maden er tilgængelig
året rundt.

Optimal fordeling 
af måltider
Ud fra videnskabelige studier kan
man ikke sige, at der er en absolut
"gylden regel" for, hvor ofte menne-
sker bør spise. En person med et
højt stofskifte skal spise flere gange
om dagen for at få tilstrækkeligt med
energi. Maven kan jo kun rumme en
vis mængde mad hver gang, og vi bør
ikke kun leve af ekstremt energitæt
(fedtholdig) mad.

Hvor ofte vi har brug for at spise,
afhænger af føden. Hvis man lever af
energifattig vegetarkost, skal man
spise betydeligt oftere, end hvis man
spiser en mere energirig kost. Hvis
man springer måltider over for at
mindske kalorieindtaget, får det ofte
den modsatte effekt – vi mister kon-
trollen, når vi vil stille den værste
sult hurtigt.

Generelle råd
Efter et måltid tager det kroppen 
3-4 timer at optage energi og
næringsstoffer. Mæthedsfornem-
melsen ændres gradvist til sult. Det
er kroppens måde at fortælle, at den
vil have et tilskud af energi i form af
mad.Alternativet er at mobilisere
energi fra kroppens væv, noget som
kroppen helst ikke gør uden "sult-
protester". Optimalt veksler kroppen
mellem moderat sult og moderat
mæthed.
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Personer, der springer morgenmaden
over, har ikke den samme præstations-
evne, som folk, der spiser morgenmad.
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11I Finland blev der i sommer udsendt
en pressemeddelelse om de nye
Nordiske Næringsstofanbefalinger.
Hovedpointen i pressemeddelelsen
var, at der ikke var store ændringer
af næringsstofniveauet med undta-
gelse af vitamin D-indtaget.

– Da vi er ved at udarbejde vores
egne nationale anbefalinger (baseret
på NNA 2004), som forventes at
være færdige i løbet af foråret, vil vi
ikke føre store 'kampagner', der skal
informere forbrugeren, før de er
færdige, fortæller generalsekretæren
til sidst.

Sverige:
Enkelt at leve sundt

I Sverige præsenterede Folkhälso-
institutet og Livsmedelsverket for
nylig en handlingsplan, som indeholdt
79 forslag til at forbedre mad- og
motionsvaner. Målet på lang sigt er at
forebygge overvægt. De to institutio-
ners hovedbudskab til den svenske
regering var, at det bør blive lettere
at leve sundt, finde rigtig mad og
motionere hver dag i nærmiljøet.

– Et af forslagene går ud på at udvik-
le en kommunikationsstrategi på
sundhedsområdet, hvor vi fastlægger
målgrupper og budskab, metoder og
evaluering. Sandsynligvis bliver der
lagt størst vægt på vores mål for
handlingsplanen, siger Liselotte
Schäfer Elinder, forskningsleder ved
Statens Folkhälsoinstitut i Sverige.

Hun fremhæver specielt to faktorer,
som efter hendes mening er vigtige
for at få det forebyggende sund-
hedsarbejde til at lykkes.

– Personligt ønsker jeg at fremhæve
budskabet om at halvere indtaget af
energitætte og næringsfattige pro-
dukter samt mindske en stillesid-
dende livsstil, når det gælder fedme.

Det er jo de vigtigste bestemmen-
de faktorer, afslutter Liselotte
Schäfer Elinder.

Danmark:
Mere intervention

I Danmark udarbejdes ernæringsin-
formation til befolkningen af Føde-
varestyrelsen og Sundhedsstyrelsen.
Målsætningen for informationen er
at få flere danskere til at følge
WHO's og Nordiske Næringsstof-
anbefalinger. Det betyder, at indtaget
af fedt og sukker skal reduceres,
mens indtaget af frugt, grøntsager og
fisk skal øges. Endvidere skal den
fysiske aktivitet øges.

10 Til trods for visse uligheder på både
kost- og sundhedssiden landene
imellem er der dog flest ligheder.
Derfor er det både muligt og fornuf-
tigt at gå sammen om at udarbejde
anbefalinger for, hvilke næringsstoffer
kosten skal indeholde. Derefter bli-
ver det op til det enkelte land at
videreformidle anbefalingerne på
bedst mulig måde set ud fra de aktu-
elle problemstillinger.

Nye kostråd?
Med mange små og store ændringer
i de Nordiske Næringsstofanbefa-
linger er spørgsmålet, hvordan myn-
dighederne i de nordiske lande vil
formidle dem til befolkningen.

Hvilket budskab lægges der vægt på?
Er f.eks. budskabet om folat til alle
kvinder i den fødedygtige alder "vig-
tigere" eller "lettere" at sprede end
budskabet om ændring af vitamin C-
anbefalingen? Eller er anbefalingerne
om fysisk aktivitet så vigtige at få
frem, at det vil overskygge andre
ændringer? Eksemplerne nedenfor
viser, at kommunikationen kan varie-
re fra land til land.

Norge:
Fokus på sukker og fedt

I Norge vil man lægge vægt på at
formidle anbefalet indtag af sukker
og fedt.

– Der er relativt få ændringer i
anbefalingerne, men nogle er der.
Hvad angår formidlingen af ændrin-
gerne i de Nordiske Næringsstof-
anbefalinger, ligger det os meget på
sinde, at befolkningen skal reducere
indtaget af mættede fedtsyrer og
transfedtsyrer. Så har vi sukkeret!
Ifølge anbefalingerne skal maksimalt
10 % af energien komme fra sukker.
Det er virkelig en udfordring for os,
specielt blandt visse grupper som
f.eks. børn og unge. Det skal vi tage

fat på, siger professor i epidemiologi
Haakon E. Meyer ved Institut for
almen- og samfundsmedicin ved
Universitetet i Oslo.

Dette er for så vidt ikke noget nyt,
men en fortsættelse af det arbejde,
som allerede er udført i forbindelse
med norsk ernæringspolitik.

– Hvad angår folat, er anbefalingen
på 400 µg dagligt for alle kvinder i
den fødedygtige alder. Desuden
anbefales som tidligere et dagligt til-
skud af folat på 400 µg til kvinder,
som planlægger at blive gravide, fra
den sidste måned før befrugtningen
og i svangerskabets første tre
måneder. Folat-anbefalingerne be-
handles for øvrigt i en ny rapport fra
Ernæringsrådet.Tidligere blev vitamin
C-behovet vurderet i forbindelse
med forebyggelse af skørbug – nu er
det antioxidanteffekten af vitamin C,
som formidles, afslutter han.

Finland: Kommunikation 
på madbaseret niveau

I Finland ligger budskabet på et
andet niveau, siger generalsekretær
Raija Kara fra National Food Agency
i National Nutrition Council i
Finland.

– Vi lægger ikke så stor vægt på at
fortælle forbrugeren om næringsstof-
fer. I stedet for fokuserer vi mere på
at formidle på et mere madbaseret
niveau, f.eks. at vi skal spise større
mængder grøntsager og frugt, kartof-
ler, fuldkornsprodukter, magert kød
og fedtfattig mælk, vegetabilsk fedt
og mindre hårdt fedt, mindre sukker
og færre fødevarer med højt sukker-
og/eller fedtindhold. Det er hoved-
budskabet efter min mening – som
det har været i mange årtier allere-
de! – og folk bliver også opfordret til
at bevæge sig mere som en del af en
sund livsstil, siger hun.

Af Gunn Helene Arsky, ernæringsfysiolog
cand.scient., og Lise von Krogh, ernæ-
ringsbiolog cand.scient., NutriCom, Oslo.

Lige siden de første fælles

Nordiske Næringsstof-

anbefalinger blev lanceret i

1980, har de nordiske lande

haft et tæt samarbejde om

næringsstofanbefalinger.

Kostråd i praksis:

Forskelligt fokus i Norden 
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I Danmark har kampagnen '6 om
dagen' sat fokus på vigtigheden af at
spise 600 g frugt og grønt om dagen.
Et godt blikfang har givet 40 % af 
danskerne kendskab til budskabet.



med mere frugt og grønt. Indsats-
området for 2006 bliver salgsfrem-
mende aktiviteter af frugt- og grønt i
detailhandlen. Derudover er der
nedsat en "TænkeTank", som skal
inspirere til flere partnerskaber.

Nye kostråd 
Danmarks Fødevareforskning og
Ernæringsrådet er ved at revidere de
syv officielle kostråd. De nye kostråd
offentliggøres i slutningen af maj på
www.dfvf.dk og www.ernaeringsraa-
det.dk

Det Svenske Livsmedelsverket har
netop offentliggjort de fem nye kost-
råd under overskriften ”Vill du äta
hälsosamt”? Se kostrådene på
www.slv.se

Fysisk aktivitet 
Som noget nyt er anbefalinger for
fysisk aktivitet taget med i Nordiske
Næringsstofanbefalinger. Det er i
erkendelsen af, at fysisk aktivitet
sammen med sund kost forebygger
livsstilsrelaterede sygdomme såsom
hjertekarsygdom, osteoporose og
visse former for kræft.

Børn og unge anbefales mindst 60
minutters fysisk aktivitet hver dag,
gerne opdelt i kortere perioder i
løbet af dagen.Aktiviteten bør være
så varieret som mulig for at danne
grundlag for at udvikle alle aspekter
af fysisk aktivitet, f.eks. kardiorespira-
torisk form, muskelstyrke, fleksibili-
tet, hurtighed, bevægelighed, reak-
tionstid og koordination.

Voksne anbefales mindst 30 minut-
ters fysisk aktivitet hver dag af
moderat intensitet og/eller høj
intensitet svarende til et energifor-
brug på ca. 630 kJ.Aktiviteten skal
gerne fordeles i flere intervaller i
løbet af dagen, f.eks. tre intervaller a
10 minutter. Ca. 60 minutters mode-

rat/høj aktivitet hver dag er nødven-
dig for at forebygge vægtøgning.

– Den største nyhed i de Nordiske
Næringsstofanbefalinger er anbefa-
lingerne om fysisk aktivitet, siger
generalsekretær Raija Kara i
National Food Agency i National
Nutrition Council, Finland.

Professor i epidemiologi Haakon E.
Meyer ved Institut for almen- og
samfundsmedicin ved Universitetet i
Oslo siger, at det er positivt, at fysisk
aktivitet er kommet med i anbefa-
lingerne.

– Dette er for øvrigt i fuld overens-
stemmelse med den globale strategi
for fysisk aktivitet, som WHO har
vedtaget i år, siger han.

I Sverige skal de unge blive mere
fysisk aktive i tråd med de nye nor-
diske anbefalinger. Derfor anbefales
regeringen at oprette miljøer, der
understøtter fysisk aktivitet.
Udearealerne ved landets skoler og
børnehaver skal udstyres, suppleres
og fornyes for at inspirere til leg,
bevægelse, idræt og udendørsunder-
visning. Satsningen bør nå befolknin-
gen helt ned på småbørnsniveau,
mener Livsmedelsverket og Folk-
hälsoinstitutet.

Derfor foreslår de, at befolkningen
møder budskabet om, at det er vig-
tigt at spise sundt og bevæge sig
mere både hos sundhedsplejen, sko-
lesundhedstjenesten og tandlægetje-
nesten, og man ønsker, at de svenske
myndigheder satser på videre- og
efteruddannelse af dette personale.

I Danmark er man også positiv over
for, at anbefalingen om fysisk aktivi-
tet indgår i de nye Nordiske
Næringsstofanbefalinger – selvom
man i Sundhedsstyrrelsen allerede

har formidlet budskaber om daglig
motion i et godt stykke tid.

– De sidste to år har vi gennemført
kampagnen '30 minutter om dagen',
som har været målrettet voksne. I år
fokuserer vi som noget nyt på '60
minutter om dagen' i uge 36. Kam-
pagnen er et samarbejde med amter
og kommuner og henvender sig pri-
mært til børneprofessionelle og for-
ældre – med det formål at få børn til
at bevæge sig sammenlagt en time
dagligt, siger projektleder Lene
Solskov Gundorf fra Center for
Forebyggelse i Sundhedsstyrrelsen.

Et målrettet Norden
Mens danskerne har været mere
vovede og haft "seks om dagen"
som slogan, har Norge holdt sig til
"fem om dagen". Det viser, at bud-
skabet til befolkningen kan lyde for-
skelligt, selv om udgangspunktet er
det samme, nemlig de Nordiske
Næringsstofanbefalinger. Nu mangler
vi at se, hvordan de nordiske lande
vil gribe ændringerne af anbefalin-
gerne an, og om ændringerne vil få
indflydelse på, hvordan forbrugerne
handler og spiser i hverdagen. For
når alt kommer til alt, er vores kost
det springende punkt i denne
sammenhæng. Og et tydeligt og mål-
rettet budskab kan påvirke os til at
gå i den ønskede retning.
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Fødevarestyrelsen satser på forebyg-
gende information og aktiviteter, og
målgruppen er derfor raske men-
nesker.

– Vi er gået væk fra de store kost-
kampagner med fokus på enkelte
hovedudmeldinger.Vi tror ikke, at de
har tilstrækkelig forebyggende effekt.
Fokusering på enkelte kostbudskaber
kan skabe forvirring i befolkningen,
og det giver ikke tilstrækkelig forstå-
else for balancen mellem en varieret,
sund kost og motion. Derfor satser
vi nu mere på interventionsaktivite-
ter, siger Else Molander, Kontorchef i
Fødevarestyrelsen.

I de seneste par år har "Alt om
kost" været en af hovedaktiviteterne.
Udover internetsiden www.altom-
kost.dk, som giver inspiration til

sund mad til forbrugerne, institutio-
ner og kantiner, består "Alt om kost"
af et rejsehold, som tager ud på dag-
institutioner samt skoler og hjælper
med at formulere en mad- og mål-
tidspolitik. Både forældre, pædago-
gisk personale, ledelsen og/eller køk-
kenfagligt personale inddrages i
arbejdet.

Partnerskaber om sund kost

En andet projekt er "6 om dagen",
hvis formål er at øge antallet af
anledninger, hvor der serveres frugt
og grønt, og øge andelen af frugt og
grønt i de måltider, der spises i
dagsinstitutioner og kantiner.
Projektet, som er et partnerskab
mellem offentlige myndigheder her-
under Fødevarestyrelsen og flere
sundhedsorganisationer samt
Gartneribrugets Afsætningsudvalg,
begyndte i 1998 med en oplysnings-
kampagne til befolkningen, som foku-
serede på, at indtaget af frugt og
grønt minimum skal være på 600
gram om dagen. Som opfølgning på
kampagnen arbejder man nu med
forskellige indsatsområder. I 2004
øgede man fokus på børn og unge
og lancerede bl.a. "Frugtelig lækker
fødselsdag" og "Frugt-kvarter".

Aktiviteterne for børn og unge fort-
sætter også i 2005, samtidig med at
der igangsættes aktiviteter til det
næste indsatsområde – arbejdsplad-
serne. Nogle af de planlagte aktivite-
ter er "Grøn mødeservering",
workshops om og inspirationsmate-
riale til madpakker og oplæg til flere
grøntsager i kantinemaden.

Samtidig vil man øge kommunika-
tions- og salgsindsatsen over for
kantiner, idet tidligere projekter har
vist, at der er et stort potentiale i at
øge andelen af frugt og grønt i kanti-
nernes buffeter og menuer – og at
kantinebrugerne gerne vil have mad
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Ifølge de nye Nordiske Næringsstof-
anbefalinger skal vi spise mindre sukker,
men flere fede fisk, som bl.a. har et højt
indhold af D-vitamin.

De nye anbefalinger har øget fokuse-
ringen på fysisk aktivitet. Børn anbefales
at røre sig 60 minutter om dagen og
voksne 30 minutter om dagen.
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"Tomme kalorier"
Sukker er et levnedsmiddel, der går
under betegnelsen "tomme kalorier".
Definitionsmæssigt kan en kalorie
ikke være tom.Almindeligt sukker
(sakkarose) er et kulhydrat og inde-
holder dermed energi, men det inde-
holder hverken vitaminer, mineraler
eller andre essentielle næringsstoffer.
Ved at sætte citationstegn om
udtrykket "tomme kalorier" kan det
være berettiget at anvende det.

Hvis man skal opfylde alle nærings-
stofanbefalinger, er den tilladte
mængde tilsat sukker i kosten for
mange i praksis mindre end 10 E%.
Ud over næringsstofanbefalingerne
har vi nemlig anbefalinger på levneds-
middelniveau, f.eks. om frugt og
grøntsager, som siger, at man har
brug for mindst 1/2 kg om dagen.
Levnedsmiddelbaserede anbefalinger
kan siges at være en form for "over-
sættelse" af næringsstofanbefalinger-
ne, som tager udgangspunkt i vores
kostvaner og kostmønstre for at
sikre en ernæringsrigtig og afbalance-
ret kost. For lavenergiforbrugere bli-
ver mængden af tilsat sukker i en
sådan kost mindre end anbefalet i
NNA.

Lidt sukker i kosten er dog ofte nød-
vendig af hensyn til smagen i sti-
velses- og kostfiberrige levnedsmid-
ler. Sukker har desuden andre funk-
tionelle egenskaber end blot at give
en sød smag. Sukker giver f.eks. kon-
sistens og volumen i mange levneds-
midler, det fungerer som gærnæring
og har konserverende egenskaber.
Det er derfor vigtigt at bedømme
det samlede næringsindhold i sukker-
holdige produkter og se på vitamin-
og mineralindholdet i kosten som
helhed.

Mængden af sukker i kosten
I henhold til den seneste større og

landsomfattende kostundersøgelse i
Sverige ligger mængden af tilsat suk-
ker på omkring 10 % af energiindta-
get for voksne. I Danmark viser til-
svarende kostundersøgelser, at
mængden ligger på 9 % af energiind-
taget for voksne. Børn har ofte et
højere indtag af sukker end voksne. I
Sverige har man ingen aktuelle lands-
dækkende data for børns sukkerind-
tag og fordeling på levnedsmidler.
Men regionale undersøgelser tyder
på, at situationen i Sverige minder
om den danske, hvor kostundersø-
gelser har vist, at børn får ca. 14 % af
energiindtaget fra tilsat sukker.

For voksne stemmer indtagelsen af
tilsat sukker godt overens med anbe-
falingerne. Man skal dog tænke på, at
der er tale om gennemsnitstal, og at
der findes grupper i befolkningen,
som har et højere sukkerindtag.
Desuden forekommer der en vis
underrapportering.

Sukker og fedme
I den seneste tid har der været
meget fokus på sukkerets betydning
for overvægt.Vi indtager langt mere
sodavand og slik, dvs. levnedsmidler
tilsat sukker, som sættes i forbin-
delse med, at flere og flere bliver
overvægtige.

Ser man nærmere på statistikken,
kan man se, at det samlede sukker-
indtag ikke har ændret sig i de sidste
årtier. Forbrugsmønstret for sukker-
holdige levnedsmidler er derimod
ændret.

Tidligere spiste vi oftere desserter
og flere kager, mens vi i dag indtager
mere sukker via sodavand og slik. En
høj sodavandsindtagelse har i flere
undersøgelser vist sig at være for-
bundet med overvægt. Dette kan
forklares ved, at sukker i flydende
form ikke synes at give samme mæt-
hedsfølelse som kulhydrater i fast
form. Om dette også gælder, når
drikke indtages sammen med målti-
der, er endnu ikke undersøgt.

I forhold til måltidssammensætningen
er det dog mere afgørende, om man
tager en ekstra portion, hvor tit der
spises slik og kager, om energiindta-
get er større end behovet, og hvor
fysisk aktiv man er.

Alt kan spises, men ikke altid! Der er
et behov for slik, sodavand, kager
m.m. Disse produkter sætter ofte
lidt kulør på tilværelsen. Produkterne
bør blot være en del af den normale
kost og ikke et energilag, der lægges
ovenpå.

15Med tilsat sukker menes alt sukker
undtagen det, der findes naturligt i
frugt og grøntsager samt mælke- og
kornprodukter.

Naturligt eller tilsat sukker
Ud fra et kemisk synspunkt er det
nøjagtig det samme sukker, som fin-
des i f.eks. gulerødder og sukkerroer.
Forskellen er blot, at det sukker, som
findes i sukkerroen eller -røret,
anvendes i rentfremstillet form, dvs.
der er ingen vitaminer og mineraler
tilbage i sukkeret, mens guleroden
også indeholder vitaminer, mineraler
og kostfibre. Energimæssigt er der
heller ingen forskel på glukose fra
stivelse, tilsat sukker eller naturligt
forekommende sukker. Overdreven
indtagelse af tilsat sukker kan medfø-
re, at kostens næringsstoftæthed
mindskes.

Samtlige sukkerarter og andre ned-
brydelige kulhydrater (f.eks. stivelse)
indeholder ca. 17 kJ/g (4 kcal/g), dvs.
ca. halvt så meget i forhold til fedt. I
faste produkter, f.eks. brød og mor-
genmadsprodukter, medfører en
erstatning af stivelse med tilsat suk-
ker derfor ikke nogen forskel i ener-
giindholdet.Ved erstatning af fedt
bidrager tilsat sukker med et mind-
sket energiindhold. Derimod øges
energiindholdet, hvis tilsat sukker
erstatter vand i flydende produkter.

Anbefaling for sukker
Siden 1980, da de første fælles
Nordiske Næringsstofanbefalinger
(NNA) blev udgivet og frem til 2004,
har anbefalingerne for sukker været
højst 10 % af energiindtaget. Der-
imod har anbefalingerne varieret i
forhold til målgrupperne. I 1996-
udgaven var det især for personer
med lavt energiindtag (<8 MJ/dag) og
børn. Motivet var at sikre indtaget af
vitaminer og mineraler og ikke
mindst jern.

I WHO-rapporten 'WHO Technical
report Series 916., Diet, nutrition
and the prevention of chronic disea-
ses, March 3, 2003' skabte en generel
anbefaling om at begrænse "free
sugars" til 10 E% meget debat, ikke
mindst fordi rapporten definerede
"free sugars" som "all mono- and
disaccharides added to food by the
manufacturer, cook or consumer,
plus sugars naturally present in
honey, syrups and fruit juices".

En af årsagerne til denne anbefaling
var, at der foreligger et voksende
videnskabeligt bevis for, at et øget
indtag af sukkersødede drikkevarer
kan være en vigtig faktor i fedme-
problematikken, ikke mindst for
børn og unge.

I de seneste næringsstofanbefalinger
gælder det for både børn og voksne,
at sukkerindtaget bør begrænses til
maks. 10 % af energiindtaget. Motivet
for denne udvidelse er, at flere og
flere bliver lavenergiforbrugere, dvs.
bør være 'småtspisende'. Grunden til
denne anbefaling er, at hvis en for
stor andel af energien kommer fra
rentfremstillede sukkerarter, kan det
dels blive svært at dække behovet
for vitaminer og mineraler, dels kan
kostfiberindtaget blive for lavt. En
begrænsning i indtagelsen af sukker
via drikkevarer kan desuden have
betydning for fedmeudviklingen.

Endvidere bør hyppig indtagelse af
sukkerrige produkter undgås for at
reducere risikoen for caries, og man
bør derfor kun spise sukkerholdige
produkter i forbindelse med måltider
og ikke mellem måltiderne. Set i for-
hold til tandsundheden er der ingen
forskel på naturligt sukker i et æble
og tilsat sukker i frugtgrød.Anven-
delse af fluortandpasta har større
betydning for tandsundheden end
den mængde sukker, som indtages.

Sukkeranbefalinger 

Af Ingrid Salomonsson, Scientific Adviser,
Danisco Sugar.

De nationale kostråd for

sukker har altid været 

baseret på de Nordiske

Næringsstofanbefalinger.
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Alt kan spises, men ikke altid. Søde
sager sætter kulør på tilværelsen, de
skal bare spises med måde.



Returneres ved vedvarende adresseændring

Danisco Sugar
Langebrogade 1
Postboks 17
DK-1001 København K

B
First you add knowledge...

Dansk Industri var i dagene 3.-5.
marts vært ved "Det Fede
Topmøde". På 48 timer skabte 51
engagerede topmødedeltagere 13
forslag til et mindre fedt Danmark.

Forslagene spændte vidt lige fra en
elektronisk indkøbskurv til de 0-7-
årige, indretning af et "Food-Lab" –
nye skolekøkken- og kantineord-
ninger, hvor de 8-15-årige børn kan

få udleveret mad, lave mad og lære
om sund kost til sunde "home-par-
ties" til 30-45-årige kvinder. Alle
topmødedeltagerne bliver indkaldt
til et statusmøde i august. Inden da
har arbejdet med forslagene forhå-
bentlig vist, hvilke der reelt er leve-
dygtige. Læs mere om topmødet
og forslagene på 
www.detfedetopmode.dk

Initiativ fra Dansk Industri til 
fælles kamp mod fedme

Resultaterne fra Danisco Sugars
seneste skandinaviske forbrugerana-
lyse, gennemført af ACNielsen AIM i
1. kvartal 2004, er nu lagt ud på
www.perspektiv.nu. Klik på "Sukker
og ernæring" og derefter "undersø-
gelser”.

Vægt har betydning for adfærd
De adspurgte angiver følgende fem
forhold som vigtigst for deres sund-
hed: Begrænse fedt i madlavningen,
spise mere frugt og grønt og være
fysisk aktiv, begrænse rygning og
skrabe eller undlade fedtstof på
brødet.

I alle tre lande viser undersøgelsen,
at især de svært overvægtige har
stor fokus på at undgå fedt i madlav-
ningen.Til gengæld vægter de svært
overvægtige motion markant lavere
end de øvrige grupper.

Færre spiser kulhydrater
Debatten for og imod kulhydrater
ser ud til at have rykket ved skandi-
navernes holdninger og kostvaner.
Kun 29 % af danskerne angiver det
at spise flere kulhydrater i form af
f.eks. kartofler, ris, pasta og brød som
et af de vigtigste forhold for deres
sundhed – mod hele 40 % i 2002. I
Sverige er tallene henholdsvis 27 % i
2002 og 17 % i 2004, og i Norge 30
% i 2002 og 15 % i 2004.

Undersøgelsen viser også, at flere
end tidligere spiser sukker med dår-
lig samvittighed. Samtidigt ved stør-
stedelen af befolkningen i de skandi-
naviske lande, at sukker kan bidrage
til fedme.

Skandinaviske forbrugerundersøgelser findes
nu på www.perspektiv.nu Bedre madvaner

og mere fysisk
aktivitet
Livsmedelsverket og Folkhälso-
institutet i Sverige præsenterede
den 9. februar 2005 et grundlag
for en handlingsplan til at fore-
bygge overvægt. Sammenlagt
foreslås 79 forskellige tiltag til at
fremme gode madvaner og mere
fysisk aktivitet blandt befolknin-
gen.

Der skal iværksættes specielle til-
tag for at øge indtagelsen af frugt
og grøntsager samt øge indta-
gelsen af nøglehulsmærkede pro-
dukter. Der foreslås flere tiltag
til at øge den fysiske aktivitet,
ikke mindst blandt skolebørn.

Læs mere om handlingsplanen på
www.slv.se. Klik på ”Mat &
Hälsa”.

'Nyckelhålet' 
– vejledning til et
sundt madvalg
Kriterierne for 'Nyckelhålet'
(nøglehullet) i Sverige bliver æn-
dret. Siden 1989 har der været et
symbol i form af et grønt nøgle-
hul, som vejleder forbrugeren til
mere mager og fiberrig mad.
Reglerne for mærkningen udar-
bejdes af Livsmedelsverket. De
nye regler går ud på at indarbej-
de flere faktorer i bedømmelsen.
Der indføres grænser for sukker
og salt, og grænsen for fedtind-
holdet sænkes. En del levneds-
middelgrupper fjernes helt, og
nye tilføjes såsom frugt og grønt,
kød og fisk. De nye regler vedta-
ges tidligst i maj 2005.
Læs mere om Nyckelhålet på
www.slv.se 


