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oss kring driften och utvecklingen. Tillsammans 
kan vi få den att blomma ut till en riktigt ståtlig 
svan! Hör gärna av dig till mig om du har idéer 
om hur din organisation kan bidra.

Planeringen av ett nytt utredningsprojekt har 
påbörjats, denna gång på temat "processade 
livsmedel - nutritionella aspekter", efter förslag 
från SNF:s nutritionsråd. Under 2015 gjorde 
vi också inspel till flera politiska processer, till 
exempel livsmedelsstrategin och forskningspro-
positionen, som kan komma att få stor betydelse 
för det framtida mat-hälsoarbetet i Sverige. 

Viktiga områden som kommunicerats genom 
Nordisk Nutrition, konferenser och föredrag, är 
hälsomässiga effekter av socker och palmolja. 
Vi har även bidragit med ett sakligt och forsk-
ningsbaserat inlägg till diskussionen om hälso-
aspekter av tillsatser, i form av en rapport, och 
till att Livsmedelsverket under året öppnat upp 
för möjligheten att använda kostråden i märk-
ning och marknadsföring av enskilda produkter. 

En annan mycket glädjande utveckling under 
2015 är att den vetenskapliga tidskriften, Food 
& Nutrition Research, har fått rejält med luft 
under vingarna. Hela 80 publicerade artiklar 
och en mycket bra ”impact factor” på 2.162! 

Ett varmt tack till alla våra medlemsföretag som 
genom sitt medlemskap möjliggjort vår verk-
samhet under 2015. Detta har varit ett mycket 
viktigt år inför resan mot framtiden – som  
börjar nu! Du missar väl inte avgången?

Susanne Bryngelsson, 
verkställande direktör

T'änk dig en simmande anka. Lugnt och fridfullt 
seglar den fram i godan ro, till synes utan större 
ansträngning. Men under ytan är verkligheten 
en annan, där sker ett intensivt och målmetvetet 
paddlande. Som alla liknelser har även denna 
sina begränsingar, men ungefär så tänker jag på 
SNF-året 2015. På många sätt ett helt vanligt år 
då konferenser, utgivning av tidskrifter och råd-
givning har bockats av efter hand, som planerat. 
Men sällan har vi samtidigt paddlat så intensivt 
under ytan! Det känns därför fantastiskt att 
summera året som ett framgångsrikt år. 

När vi nu går in i det nya året kan vi presentera 
ett intressant program för den 11:e nordiska 
nutritionskonferensen, som går av stapeln i Gö-
teborg 20-22 juni 2016. För SNF innebär NNC 
2016 många möjligheter, inte minst att förstärka 
och bredda det nordiska forskarnätverket. För 
medlemsföretagen är detta ett unikt tillfälle att 
interagera med många viktiga målgrupper, som 
kommer att ha stort inflytande över det framtida 
nordiska nutritionsarbetet och konsumenternas 
val av livsmedel och livsstil. 

Vi kan också konstatera att idén om en webb- 
portal kommer att kunna förverkligas – vilket 
ligger väl i linje med önskemålen från såväl 
medlemsföretag som forskare, enligt den enkät 
som vi genomförde under året. Webbportalen 
nutritionsfakta.se som lanseras våren 2016 blir 
en viktig kanal, parallellt med Nordisk Nutri-
tion, som möjliggör en bred kommunikation av 
aktuellt kunskapsläge inom nutritionsområdet. 
Med en webbportal finns också stora möjlighe-
ter att bredda kommunikationen, både avseende 
målgrupp och kommunikationsformer – till 
exempel med ”webinars”, chatforum och ”Ted-
talks”. SNF kan ta initiativet till webbportalen 
tack vare ett beviljat kommunikationsprojekt 
från Formas. För att portalen ska nå sin fulla 
potential som en långsiktig, trovärdig och stark 
röst i samhällsdiskussionen om mat och hälsa 
hoppas vi att många aktörer vill samverka med 

Avgång mot framtiden!



2 

 

Nordisk Nutrition är en informationstidskrift med målsättning att på vetenskaplig grund 
informera om och delta i debatten kring aktuella frågor inom nutritionsområdet, inklusive 
frågor relaterade till märkning och marknadsföring av livsmedel. www.nordisknutrition.se

Food & Nutrition Research är en av de första vetenskapliga tidskrifterna inom nutritionsom-
rådet med ”open access”, vilket innebär att alla artiklar som publiceras i Food & Nutrition 
Research är fritt tillgängliga på tidskriftens hemsida. www.foodandnutritionresearch.net

På hemsidan hälsopåståenden.se finns samlad, översiktlig information om lagstiftningen 
gällande närings- och hälsopåståenden, inklusive länkar till ytterligare information på 
relevanta myndigheters hemsidor. Här finns också viss vägledning i frågor som är viktiga 
att tänka på för att användningen av hälsopåståenden ska ske på ett sätt som skapar för-
troende hos konsumenterna. En handbok framtagen inom Branschstödet för närings- och 
hälsopåståenden (avvecklades vid årsskiftet 2014/2015) kan laddas ner från hemsidan. 
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SNF Swedish Nutrition Foundation 

skapar förutsättningar för företag och forskare att på vetenskaplig grund  

medverka till konsumenters välbefinnande och en god folkhälsa. 

• SNF är en kunskapsbro mellan nutritionsforskningen och livsmedelsbranschen.
• SNF förmedlar saklig information om mat och hälsa till viktiga aktörer i samhället.
• SNF stödjer nutritionsforskningen vid svenska universitet.

Medlemskapet i SNF är en viktig del i företagens ansvarstagande för utvecklingen i samhäl-
let. Medlemmar får genom SNF:s aktiviteter tillfällen till dialog och kunskapsutbyte med 
aktiva inom forskning, myndigheter, intresseorganisationer och näringsliv – och därmed 
ökad kompetens i nutritionsfrågor. I medlemskapet ingår också rådgivning, till exempel 
vid utformning av nutritionspolicy, produktutveckling av hälsofrämjande livsmedel eller 
i frågor relaterade till närings- och hälsopåståenden.

SNF bildades som Stiftelsen Svensk Näringsforskning 1961, med det övergripande syftet 
att främja nutritionsforskningen och dess praktiska tillämpningar. 

Verksamheten är icke vinstdriven och neutral i förhållande till såväl kommersiella intres-
sen som forskningsinriktningar. 

Målgrupp: SNF:s verksamhet syftar till att skapa förutsättningar för företag och forskare 
att medverka till konsumenters välbefinnande och en god folkhälsa. SNF:s aktiviteter 
riktar sig dock inte endast till dessa grupper utan också till andra grupper som i sin profes-
sion påverkar förutsättningarna för företagens och forskarnas arbete. Exempel på sådana 
målgrupper är ”vidareinformatörer”, inklusive dietister, lärare, personal inom hälso-, 
sjuk- och tandvården, beslutsfattare och journalister. Vissa aktiviteter kan också tilltala 
hälsointresserade konsumenter.

Verksamheten har under 2015 bedrivits genom 

    •  Utgivning av tidskrifterna Food & Nutrition Research och Nordisk Nutrition 
    •  Konferensverksamhet
    •  Utdelning av forskningsanslag
    •  Rådgivning    
    •  Närings- och hälsopåståenden

• Tillsatsrapport
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Nordisk Nutrition 

Forskningsinformation är en av SNF:s viktigaste 
uppgifter. Utgivningen av Nordisk Nutrition är en 
central del av verksamheten och ett viktigt verktyg 
för att sprida saklig information om forskningens 
framsteg inom mat- och hälsaområdet. 

Nordisk Nutrition är en informationstidskrift på 
svenska (nordiska språk), med målsättning att på 
vetenskaplig grund informera om och delta i debat-
ten kring aktuella frågor inom nutritionsområdet. 
Nordisk Nutrition är unik genom att majoriteten av 
artiklarna är forskarskrivna. Målgruppen är i första 
hand personer med professionellt intresse för och 
användning av aktuell kunskap från forskning inom 
nutrition. 

Nordisk Nutrition är en prenumerationstidskrift. I 
medlemsavgiften för SNF:s medlemsföretag ingår 
minst en prenumeration, beroende på medlemsnivå. 
Liksom tidigare har Svensk Förening för Närings-
lära avtalat om en kollektiv prenumeration för sina 
medlemmar. Antalet prenumeranter har under 2015 
varit 749. Nordisk Nutrition går också ut till rele-
vanta universitetsinstitutioner, bibliotek, myndighe-
ter och departement. 

Under 2015 utkom Nordisk Nutrition med fyra num-
mer (nr 1/2, nr 3 och nr 4), på följande teman: 
• "Socker" (baserat på utredningsprojekt 2014). 
• "Nutrition & kognition" 
• "Tillsatser" (baserat på rapport sammanställd 

våren 2015, se nedan). 

Publicerade artiklar under 2015 och redaktionella 
medarbetare listas i Appendix, sid 13. 

Hemsida: www.nordisknutrition.se 

Food & Nutrition Research

Food & Nutrition Research är en vetenskaplig 
tidskrift som publiceras elektroniskt och med ”open 
access”, dvs artiklarna finns fritt tillgängliga utan 
prenumeration. Utgivningen av en vetenskaplig tid-

skrift parallellt med Nordisk Nutrition stärker SNF:s 
anseende i vetenskapssamhället. 

Under 2015 har inflödet av artiklar till FNR ökat 
väsentligt. Under året har FNR publicerat 73 origi-
nalartiklar, 5 översiktsartiklar, 1 metaanalys, 1 book 
review och 2 artiklar inom temat "migration, nutri-
tion and health". 

"Impact factor" för 2015 var 2.162, vilket är  mycket 
bra för en tidskrift inom nutritionsområdet. Impact 
factor är ett mått på tidskriftens kvalitet, som be-
räknas utifrån hur ofta artiklar i tidskriften citerats i 
andra vetenskapliga artiklar. 

Publicerade artiklar under 2015 och redaktionella 
medarbetare listas i Appendix, sid 14. 

Hemsida: www.foodandnutritionresearch.net. 

Rapport 

Tillsatser i mat - fakta och hälsoaspekter

Tillsatser (E-nummer) i maten är en fråga som tidvis 
diskuteras och debatteras intensivt. Kritiker menar 
att tillsatser används på ett sätt som lurar konsu-
menten. Vissa ifrågasätter också att tillsatserna är 
hälsomässigt säkra att äta. Debatten om tillsatser har 
föranlett en diskussion och ökad medvetenhet om 
livsmedelskvalitet, vilket är positivt. Mindre positivt 
är dock att debatten domineras av dramatiska och 
starkt formulerade påståenden om att tillsatser utgör 
en uttalad hälsorisk, ibland baserat på faktafel och 
utan vetenskaplig grund. Detta försvårar för konsu-
menterna att göra informerade val och för företagen 
att nå ut med saklig information. Den oro som kon-
sumenter tycks känna för tillsatser kan också med-
föra att de ägnar mindre uppmärksamhet åt erkända 
folkhälsoproblem, vilket är bekymmersamt. 

På uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel och Livs-
medelsföretagen har SNF under 2015 bidragit till att 
sakliggöra diskussionen om tillsatser genom rappor-
ten "Tillsatser i mat - fakta och aktuellt kunskaps-
läge avseende omdiskuterade hälsoaspekter". 

Verksamhetsåret 2015
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I rapporten sammanfattas aktuellt kunskapsläge 
avseende några utvalda hälsorelaterade frågeställ-
ningar kring tillsatser, som rests i samhällsdebat-
ten, tillsammans med grundläggande fakta om vad 
tillsatser är, varför de används i livsmedel och hur 
användningen regleras. 

Författare är Ulrika Gunnerud och Susanne Bryng-
elsson. Rapporten har publicerats på SNF:s hemsida: 
snf.ideon.se/tillsatsrapport-2015/

Seminarium

"Socker och hälsa -  myter, fakta och hur 

kommer vi vidare?"

Den 20 april 2015 arrangerade SNF seminariet 
“Socker och hälsa - fakta, myter och hur kommer vi 
vidare?”, i Lund. Seminariet var en uppföljning till 
det utredningsprojekt och konferens om socker och 
hälsa som SNF genomförde under 2014. 

Utifrån sockerrapporten 2014 kan många påståenden 
om socker och hälsa klassas som fakta eller myt. 
Rapporten visar dock också på ett antal områden där 
dagens kunskap inte räcker till för att ge entydiga 
svar. I vissa frågor, t ex i frågan om sockerberoende, 
skapar dessa kunskapsluckor stor debatt såväl i 
medierna som mellan forskare. Debatten skapar 
förvirring och frustration. Syftet med seminariet var 
att belysa och diskutera hur vi kan komma vidare i 
dessa frågor, så att budskapen om socker och hälsa 
kan bli tydligare.Vid seminariet diskuterades bland 
annat vilken forskning som skulle behövas för att 
fylla dagens kunskapsluckor och vilka förutsättning-
arna är för att göra sådan forskning. 

Workshop

Köttets plats i en balanserad kost 

Kött innehåller många viktiga näringsämnen, bland 
annat protein av hög kvalitet och mineralämnen som 
järn och zink. Vetenskapliga sammanställningar som 
publicerats under de senaste åren har dock också 
funnit starka kopplingar mellan ett högt intag av 
rött kött och processade köttprodukter, och ökad 
förekomst av tjocktarmscancer. Detta har föranlett 

rekommendationer om att begränsa intaget av rött 
och processat kött. Enligt Livsmedelsverkets för-
slag till nya kostråd, som publicerades under hösten 
2014, bör vi begränsa intaget av rött kött och chark-
produkter till högst 500 gram per vecka. Rekom-
mendationer från World Cancer Research Found är 
att charkprodukter helt bör undvikas. I den allmänna 
debatten framhålls ofta att vi bör eftersträva ett 
minskat intag av kött. 

Mot den bakgrunden arrangerade Svenskt kött, i 
samråd med SNF, en workshop för en diskussion 
om köttet plats i en balanserad kost. Ett viktigt syfte 
med workshopen var att diskutera vilken forsk-
ning som skulle behövas för att ytterligare klargöra 
sambanden mellan kött/köttprodukter och cancer, 
och för att utveckla framtidens hälsosamma kött-
produkter. Vid workshopen medverkade personligt 
inbjudna forskare inom nutritionsområdet, myndig-
hetsrepresentanter och representanter från livs- 
medelsbranschen Totalt deltog 32 personer. Modera-
tor var SNF:s styrelseordförande Annika Åhnberg. 

”Ät mindre kött” står det i kostråden. Bakgrunden 
till den formuleringen utgörs av data från Livsmed-
elsverkets matvaneundersökning bland vuxna: Riks-
maten 2010-11.  Den visar att 72 procent av männen 
och 42 procent av kvinnorna äter mer än 500 gram i 
veckan. Vid workshopen diskuterades att det främst 
är män som behöver dra ner på köttkonsumtionen 
men att kvinnor och barn behöver äta kött för 
järnets skull. En annan del av diskussionen handlade 
om äldre, som riskerar att drabbas av muskelförlust 
(sk sarkopeni). För denna grupp är det viktigt med 
tillräckligt med protein och att röra sig för att bevara 
en större del av den funktionella förmågan. Proteinet 
ska ha en hög kvalitet, det vill säga innehålla alla 
essentiella aminosyror, och därför helst komma från 
animaliska källor. 

Behov av mer forskning om kött och hälsa och en 
tydligare definition av begreppen rött kött och  
charkuteriprodukter var centrala budskap som fram-
fördes från deltagarna. Idag bedrivs mycket lite 
forskning om kött och hälsa i Sverige, vilket är  
bekymmersamt eftersom kunskap om kött och hälsa 
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är grundläggande för utvecklingen av nya, hälso-
samma köttprodukter. En sammanfattning av pre-
sentationerna och diskussionerna vid workshopen 
publicerades i Nordisk Nutrition, nr 3 2015. 

Nordic Nutrition Conference 2016

Den 20-22 juni 2016 arrangerar SNF den nordiska 
nutritionskonferensen (NNC 2016), i samverkan 
med Swespen (the Swedish Society for Clinical 
Nutrition and Metabolism), Nordisk Dietistfören-
ing och Kungliga vetenskapsakademiens national-
kommitté för nutrition och livsmedelsvetenskap. 
Konferensen kommer att hållas på Svenska Mässan 
i Göteborg. Som huvudarrangör har SNF tecknat av-
tal med kongressarrangören MCI Scandinavia AB. 
Ansvariga för det vetenskapliga programmet är en 
vetenskaplig kommitté, med en representant (forska-
re) från respektive nordiskt land, plus representanter 
från SNF och övriga organisationer. 

För SNF innebär NNC 2016 många möjligheter, inte 
minst att förstärka och bredda det nordiska forskar-
nätverket. För medlemsföretagen är detta ett unikt 
tillfälle att interagera med många viktiga målgrup-
per, som kommer att ha stort inflytande över det 
framtida nordiska nutritionsarbetet och konsumen-
ternas val av livsmedel och livsstil. Nordiska Mi-
nisterrådet och Forskningsrådet Formas har beviljat 
finansiellt stöd till konferensen.

I anslutning till NNC 2016 arrangerar Dietisternas 
Riksförbund (DRF) ett heldagsmöte den 19 juni. I 
syfte att underlätta för utställare och deltagare har 
SNF och DRF avtalat om ett samarbete avseende 
utställarpaket. 

Program och praktisk information (anmälan, utsäl-
larpaket mm) finns på konferensens hemsida:  
www.nnc2016.se.

Närings- och hälsopåståenden 

SNF har sedan 1990 arbetat aktivt med frågor rela-
terade till hälsopåståenden – först som rådgivande 

och samordnande inom det svenska egenåtgärdspro-
grammet "Hälsopåståenden i märkning och mark-
nadsföring av livsmedel. Livsmedelsbranschens 
regler (egenåtgärdsprogram)” (1990-2008) och 
därefter som rådgivande och samordnande inom 
"Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhan-
dels branschstöd för närings- och hälsopåståenden" 
(publicerades 1 december 2010). Under 2014 beslu-
tade Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaru-
handel att avveckla Branschstödet för närings- och 
hälsopåståenden, som därmed upphörde vid års-
skiftet 2014/2015. LGM:s verksamhet upphörde 1 
oktober 2014. 

Sedan januari 2015 ansvarar SNF för hemsidan häl-
sopåståenden.se. SNF erbjuder rådgivning avseende 
användningen av närings- och hälsopåståenden, t ex 
avseende hälsopåståendens vetenskapliga saklighet 
och nutritionella relevans och villkor för använd-
ningen av närings- och hälsopåståenden. Rådgiv-
ningen sker ur ett nutritionellt perspektiv, och avser 
i första hand vanliga livsmedel (ej kosttillskott). 
För SNF:s medlemsföretag ingår viss rådgivning i 
medlemskapet. 

Mer information: hälsopåståenden.se

Kostråden i märkning 

SNF har medverkat till att Livsmedelsverket under 
året öppnat upp för möjligheten att kostråden kan få 
användas i märkning och marknadsföring av enskil-
da produkter. SNF ser positivt på detta, förutsatt att 
användningen sker på ett ansvarsfullt sätt som hjäl-
per konsumenterna att göra val som bidrar till häl-
sosamma matvanor enligt kostråden. En vägledning 
från Livsmedelsverket förväntas våren 2016. Livs-
medelsverket har också uttryckt önskemål om att 
branschen kompletterar myndighetens vägledning 
med egna rekommendationer till företagen om hur 
kostråden bör användas. Under året har en dialog 
förts mellan SNF, Livsmedelsföretagen och Svensk 
Dagligvaruhandel om ett eventuellt samarbete kring 
en "branschguide" inom området, där SNF:s erfaren-
heter från det tidigare arbetet inom egenåtgärdspro-
grammet och branschstödet skulle kunna tas tillvara. 
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Det svenska egenåtgärdsprogrammet infördes 1990 
som ett svar på branschens önskemål att kommu-
nicera budskap baserade på kostråden. Dialogen 
kring ett eventuellt samarbete kommer att fortsätta 
under 2016. 

Konferens

"Hälsobudskap om livsmedel - regler, vetenskap 

och affärsmöjligheter"

I september arrangerade SNF konferensen "Häl-
sobudskap om livsmedel - regler, vetenskap och 
affärsmöjligheter", där representanter för Livsmed-
elsverket, Konsumentverket, livsmedelsbranschen 
och nutritionsforskningen medverkade. 

Diskussionerna vid konferensen visade att 
såväl företag som forskare, myndigheter och kon-
sumentrepresentanter är kritiska till förordningen 
om närings- och hälsopåståenden, om än av olika 
skäl. Exempel på kommentarer var att kraven på 
vetenskaplig dokumentation inte är realistiska med 
tanke på att det handlar om mat (ej läkemedel), att 
de tillåtna ordalydelserna är allt för tekniska och 
därmed svåra för konsumenten att förstå. Flera 
aktörer kommenterade också problemet med att 
de utlovade näringsprofilerna ännu inte fastställts, 
liksom att sk botanicals (växtdelar och växtextrakt) 
fortfarande inte har hanterats. Det faktum att bota-
nicals kan fortsätta märkas med påståenden i av-
vaktan på beslut, trots att många av dem uppenbart 
saknar vetenskapligt stöd, skapar orättvisa konkur-
rensförhållanden. Det motsägelsefulla i att förord-
ningen inte omfattar några hälsopåståenden om 
fullkorn, fisk, frukt och grönt, men däremot många 
hälsopåståenden om vitaminer och mineraler som 
få eller ingen har behov av att äta mer av föran-
ledde en diskussion om konsumentnyttan. Behovet 
av att utvärdera förordningens effekter på konkur-
renskraft, innovation och folkhälsa poängterades, 
liksom önskemål om en mer kraftfull och nationellt 
samordnad kontroll. Diskussionen kring närings- 
och hälsopåståenden inom företagen är idag också 
ofta av juridisk karaktär, snarare än nutritionell. 

Utvärdering av förordningen 

EU-kommissionen har under året beslutat att göra 
en utvärdering av förordningen om närings- och 
hälsopåståenden. Utvärderingen kommer sannolikt 
fokusera på sk botanicals (växtextraxt och växtdelar)  
och näringsprofiler. SNF kan bistå t ex branschorga-
nisationer i utformningen av deras svar, baserat på 
erfarenheterna från det svenska arbetet.

Enkät om SNF:s verksamhet 

I september genomförde SNF en enkät bland med-
lemsföretag och forskare. I enkäten ställdes bl a 
frågor om hur prioriterad/angelägen olika delar av 
SNF:s verksamhet är, vilka argument som är vik-
tiga för medlemskap i SNF respektive för forskares 
engagemang i SNF, i vilken grad man anser att SNF 
bör vidga sin geografiska bas till Norden och i vil-
ken grad SNF bör vara mer aktiv i medierna.  

Utfallet tyder på att såväl medlemsföretag som 
forskare betraktar i princip samtliga aktiviteter som 
SNF bedriver idag som relevanta och angelägna. En 
sammanvägning av utfallet från enkäten och tidigare 
diskussioner i styrelsen, nutritionsrådet, forsknings-
nämnden och med medlemsföretagen visar att Nord-
isk Nutrition, att verka för en saklig samhällsdiskus-
sion inom mat-/hälsaområdet och utredningsprojekt 
är de tre verksamhetsområden som såväl medlems-
företagen som forskare betraktar som högst priorite-
rade, i relation till andra delar av verksamheten. De 
verksamhetsområden som enligt enkäten ges lägst 
prioritet är närings- och hälsopåståenden och inter-
nationella konferenser. Food & Nutrition Research, 
rådgivning till medlemsföretag och nationella konfe-
renser hamnar däremellan.  

Enkäten stödjer planerna på en webbaserad nutri-
tionsportal (se nedan), som kan bli ett viktigt verktyg 
för att bidra till samhällsdiskussionen och till att 
bredda Nordisk Nutritions läsekrets. Avseende utred-
ningsprojekt har SNF under hösten 2015 gått ut med 
en intresseförfrågan till medlemmarna om ett projekt 
på temat “livsmedelsprocessning”. 
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Medlemsenkäten gav något motstridiga budskap 
i fråga om hur viktigt SNF:s forskningsfrämjande 
arbete är. Eventuellt beror detta på att det är otydligt 
för medlemsföretagen vad det forskningsfrämjande 
arbetet består av och på vilket sätt det gynnar före-
tagen. Detta kommer därför att förtydligas, bland 
annat genom att styrelsen fastställer en policy för 
SNF:s politiska påverkansarbete, som komplement 
till redan befintliga styrdokument för SNF:s verk-
samhet. 

Enkäten indikerar att både medlemsföretag och 
forskare huvudsakligen är positiva till möjligheten 
att SNF vidgar sin geografiska bas till Norden. Det 
framkom dock också kommentarer som understry-
ker att detta är en fråga som behöver diskuteras 
mer ingående. Eventuella förslag till justeringar av 
verksamhetsplanen för 2016-2018 med anledning av 
enkäten kommer att presenteras vid huvudmanna-
mötet den 21 april 2016. 

Webbaserad nutritionsportal

I november 2015 beviljade Formas en ansökan om 
ett kommunikationsprojekt i syfte att etablera en 
webbaserad nutritionsportal. Detta är ett mycket 
positivt besked för alla som önskar en mer saklig 
samhällsdiskussion om mat och hälsa. Ansökan, 
som lämnats in av SNF tillsammans med Livsmed-
elsvetenskap, Chalmers Tekniska Högskola, avser 
ett projekt som syftar till att etablera en webbportal 
med aktuellt kunskapsläge om mat och hälsa. I det 
beviljade projektet ingår att starta upp webbportalen 
och att etablera samarbeten för den fortsatta drif-
ten. Webbportalen kommer att lanseras under våren 
2016.  Ansökan baseras på en “dummie” och en 
projektplan som SNF arbetat med sedan våren 2015, 
då huvudmännen beslutade att SNF ytterligare ska 
priorititera förmedling av forskningsinformation. 

Webbportalen syftar till att 
• Sammanfatta aktuellt kunskapsläge inom nutri-

tionsområdet
• Sätta nya rön om mat och hälsa i ett samman-

hang

• Erbjuda ett forum för vetenskapligt baserad dis-
kussion och debatt om aktuella nutritionsfrågor

• Delta i samhällsdiskussionen om mat och hälsa.

Webbportalen kommer att publicera forskningsin-
formation inom nutritionsområdet, baserat på veten-
skapligt högkvalitativa studier. Materialet kommer 
i huvudsak att vara skrivet av och/eller granskat av 
forskare inom nutritionsområdet. Artiklar i Nordisk 
Nutrition kommer att utgöra en viktig bas, därmed 
är materialet också refererbart. Aktuella nutritions-
frågor som diskuteras i medierna kommer att debat-
teras och kommenteras. Betydelsen av nya forsk-
ningsrön kommer att sättas i ett sammanhang och 
diskuteras utifrån den samlade vetenskapen, där de 
nordiska näringsrekommendationerna utgör en  
huvudsaklig grund.

Viktiga målgrupper är “vidareinformatörer” (t ex 
kostrådgivare, personal inom hälso-/sjuk-/tandvård, 
skola och omsorg), anställda vid företag som är 
verksamma inom livsmedels- och nutritionsområdet, 
forskare (inom angränsande områden), journalister, 
politiker och andra beslutsfattare. Webbportalen kan 
också förväntas vara användbar för hälsointresse-
rade konsumenter. 

Initiala diskussioner som SNF fört med potentiella 
intressenter tyder på att ”alla” ser ett behov av en 
webbportal som den ansökan avser, men att ingen 
på egen hand ser sig ha möjlighet att göra en sådan 
satsning. SNF gör bedömningen att det finns goda 
förutsättningar för samverkan med många aktörer 
för driften av webbportalen, när den väl har skapats. 
En bred uppslutning bakom portalen är angelägen 
för att portalen ska utvecklas till sin fulla potential 
som en långsiktig, trovärdig och stark röst i sam-
hällsdiskussionen om mat och hälsa. 

En saklig samhällsdiskussion om mat och hälsa är 
en grundläggande förutsättning för att alla aktörer 
som arbetar för bra matvanor i befolkningen ska nå 
ut med sina budskap, tjänster och produkter, och för 
att konsumenterna ska kunna och vara motiverade 
att göra välinformerade och hälsosamma matval. 
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Webbportalen förbättrar förutsättningarna för före-
tag, forskare, myndigheter och vidareinformatörer 
att medverka till en god folkhälsa och för innovatio-
ner inom området mat och hälsa.

Forskningsstrategi- och finansiering  
I Sverige saknas ett forskningsråd med tydligt och 
uttalat ansvar för området nutrition, samtidigt som 
det inte finns några specifika forskningsstiftelser/-
fonder för detta område. Flera utredningar har gjorts 
genom åren, där behov av ökade resurser och sam-
ordning lyfts fram, men utan att några väsentliga 
förändringar kommit till stånd. Den problematiska 
situationen är en ständigt aktuell fråga för diskussion 
inom SNF:s organ, inte minst inom forsknings-
nämnden. Att på lämpligt vis bidra till att nutritions-
forskningens framtida villkor förbättras är en högst 
relevant uppgift för SNF. Företag som är med och 
stödjer SNF bidrar genom sitt medlemskap till detta 
forskningsfrämjande arbete.

Med starka nationella vetenskapliga experter ökar 
tillgängligheten för företagen att samverka och föra 
sakliga diskussioner i de komplexa frågor som ofta 
uppstår när det gäller mat och hälsa. Det är en viktig 
del i arbetet med att utveckla hälsosamma livsmedel 
och ger förutsättning för ett högt konsumentförtro-
ende för livsmedel och livsmedelsbranschen, och 
god kunskap bland konsumenterna om samband 
mellan mat och hälsa. 

Under 2015 har flera viktiga nationella politiska 
aktiviteter initierats med potentiellt stor betydelse 
för det framtida mat-hälsoarbetet i Sverige, t ex Nä-
ringsdepartementet har initierat ett arbete i syfte att 
utforma en svensk livsmedelsstrategi, Utbildnings-
departementet har påbörjat arbetet inför den kom-
mande forskningspropositionen och Socialdeparte-
mentet har initierat Kommissionen för jämlik hälsa.
 
Livsmedelsstrategin 

Näringsdepartementets målsättning med livsmedels-
strategin är att öka sysselsättningen och tillväxten 
i livsmedelskedjan, öka produktionen av livsmedel 

i Sverige och öka den ekologiska miljöinriktade 
konsumtionen av livsmedel. De möjligheter och 
utmaningar som man vill möta med strategin är en 
växande global marknad, tuffare konkurrens till 
följd av andra länders strategiska satsningar och att 
det i Sverige har skett en negativ utveckling inom 
vissa livsmedelssektorer. Livsmedelsstrategin omfat-
tar hela livsmedelskedjan, där primärproduktionen 
utgör grunden. 
Den 17 augusti deltog SNF i ett fördjupat dialogmö-
te (“speed dating”) med landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht, inför den kommande livsmedelsstrate-
gin. SNF:s huvudbudskap till landsbygdsministern 
var att nya satsningar på nutritionsforskning är en 
central förutsättning för att öka svensk livsmedelsin-
dustris konkurrensförmåga och exportframgångar. 
Som argument för detta huvudbudskap framhölls att 
nya satsningar på forskning om mat och hälsa ger
kunskap och förutsättningar för att skapa morgonda-
gens livsmedel, som kan möta folkhälsoutmaningen.
Starka forskningsmiljöer är också attraktiva för 
forskningsdrivna, innovativa och konkurrenskraf-
tiga företag. Det ger också produkter med ökad 
förädlingsgrad som ger mervärde för konsumenten 
och möjliggör patentskydd, vilket skapar vinst- och 
exportmöjligheter. Utan innovationshöjd kopieras 
koncepten lätt. Dessutom skapas nya möjligheter till 
avsättning för råvaror, vilket skapar förbättrade för-
utsättningar för ett hållbart jordbruk. Motsvarande 
budskap framfördes också i ett skriftligt inspel. 

Forskningspropositionen 

Under hösten 2015 skickade SNF ett inspel till 
Utbildningsdepartementet, inför den kommande 
forskningspropostionen. Huvudbuskapet var att Re-
geringen bör ta initiativ till en kraftful och långsiktig 
forskningssatsning med fokus på mat och hälsa. 
En sådan satsning är viktig för att bidra till en god 
folkhälsa samt hälsa och välbefinnande på individ-
nivå. Den är också viktig för att stimulera företa-
gens innovations- och forskningsarbete, vilket ökar 
svensk livsmedelsindustris och svensk primärpro-
duktions konkurrenskraft och möjligheter till export-
framgångar. En satsning behövs också för att attra-
hera såväl ledande forskare som utlandsägda livs-
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medelsföretags FoU-resurser och för att öka svenska 
forskares möjligheter att medverka i EU-program. 
Satsningen måste vara långsiktig och internationellt 
konkurrenskraftig, avse såväl grundforskning som 
behovsdriven forskning, ha starka tvärdisciplinära 
inslag och bygga på såväl svenska som internatio-
nella samarbeten. Satsningen bör inkludera en ökad 
samordning mellan departement och forskningsråd, 
och ett tydligare huvudmannaskap för nutritions-
forskning. 

Kommissionen för jämlik hälsa 

Kommissionen, som består av elva forskare, har i 
uppdrag att lämna förslag till regeringen som kan 
bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. 
SNF har uppmärksammat kommissionen om att det 
är önskvärt att sambanden mat och hälsa vägs in i 
arbetet. 

Svenska plattformen Food for Life 

På europeisk nivå samordnar plattformen ”Food for 
Life” forskningsbehov inom livsmedelsområdet och 
har tagit fram en strategisk forskningsagenda som 
har betydelse för inriktningen för europeisk forsk-
ning. Nationella plattformar har samordnat verksam-
heten i enskilda länder. SNF har sedan starten 2007 
varit engagerade i nätverket ”Svenska plattformen 
Food for Life”. Viktiga mål för SNF:s deltagande i 
arbetet med plattformen är att öka tilldelningen av 
medel till mer tillämpad och grundläggande forsk-
ning då Sverige behöver en kraftfull och samlad 
forskningssatsning på livsmedels- och nutritions-
området. Övriga parter i plattformen är Chalmers 
Tekniska Högskola, Food Science Sweden, Livs-
medelsföretagen, Livsmedelsverket, Lunds Tekniska 
Högskola, SIK – Institutet för Livsmedel och Bio-
teknik, SLU, Stiftelsen Lantbruksforskning, Svensk 
Dagligvaruhandel, Svenska nationalkommittén för 
nutrition och livsmedel - Kungliga Vetenskapsaka-
demien och LRF - Lantbrukarnas riksförening. Med 
bakgrund av att ETP Food for life omorganiseras på 
europeisk nivå och att den svenska livsmedelsstrate-
gin just nu formuleras har plattformens verksamhet 
under året varit låg och dess roll och struktur disku-
teras.

Forskningsanslag

En viktig del av SNF:s forskningsfrämjande arbete 
är de forskningsanslag som varje år delas ut till 
doktorander. Under 2015 delades 7 st anslag ut á 50 
000 kr. Anslagsfördelningen redovisas i Appendix, 
sid 12. Tilldelade medel kan användas för utrust-
ning, löner till teknisk personal, som ersättning till 
personer som ingår i försök samt för driftskostnader 
eller resor. 

Rådgivning

Företag som är medlemmar i SNF erhåller rådgiv-
ning, som en medlemsförmån. Rådgivningen kan 
till exempel avse det vetenskapliga kunskapsläget 
inom mat- och hälsområdet, exempelvis i samband 
med utformning av nutritionspolicy, produktutveck-
ling av hälsofrämjande livsmedel eller användning 
av närings- och hälsopåståenden. Dialog med våra 
medlemmar i konkreta rådgivningsärenden är viktigt 
för att uppnå föreningens ändamål att främja den 
praktiska tillämpningen av nutritionsforskningen. 

European Nutrition Foundation

I syfte att utbyta kunskap och erfarenheter bildades 
2009 European Nutrition Foundation (ENF). British 
Nutrition Foundation samordnar nätverket. Målsätt-
ning är att hålla ett årligt möte. Ett tiotal organisatio-
ner är knutna till nätverket, där SNF ingår. 

ENF utgör en mycket bra möjlighet att upprätthålla 
och öka nätverket av internationella kontakter, och 
kan vara potentiellt viktigt för den framtida utveck-
lingen i frågor som är av gemensamt intresse för 
Europas ”nutrition foundations”. 

Under 2015 påbörjades planeringen inför nästa möte 
i Turkiet våren 2016, med Sabri Ülker Foundation 
som värd. 
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Personal SNF:s kansli

Personalen har bestått av:
• Ingvar Bosaeus, professor, vetenskaplig företrädare 
• Susanne Bryngelsson, fil dr, vd och chefredaktör 

Nordisk Nutrition
• Nina Jansson, med dr, vetenskaplig handläggare, 

(föräldrarledig 2015) 
• Anneli Gozzi Hovstadius, ekonomi och administra-

tion Ulrika Gunnerud, tek dr, vetenskaplig handläg-
gare och tf  chefredaktör Nordisk Nutrition (avslu-
tade sin tjänst i maj) 

Styrelsen

Styrelsen har haft följande ledamöter, förutom vd och 
vetenskaplig företrädare:

• Ordförande Annika Åhnberg 
• Mats Larsson, FoU dir, Lantmännen, Stockholm
• Marie Alminger, professor, Chalmers tekniska hög-

skola
• Inger Björck, professor, Lunds universitet
• Åke Nilsson, professor, Universitetssjukhuset i Lund
• Angela Everbäck, Marketing Manager, Nordic Sugar, 

Köpenhamn
• Elisabet Rytter, Forsknings- och nutritionsansvarig, 

Livsmedelsföretagen, Stockholm
• Boel Lagerwall, kommunikationschef, Pågen, Mal-

mö (fr o m 20 april)

Styrelsen sammanträdde den 5 mars, 20 april, 5-6 oktober 
och 8 december. 

Valberedning

• Christina Karlsson, ICA, Stockholm, (sammankallande)
• Helena Lindmark Månsson, LRF Mjölk, Lund
• Latifa Lindberg, Unilever, Stockholm, 

Forskningsnämnden 

Forskningsnämnden har haft följande ledamöter, förutom 
vd och vetenskaplig företrädare:

• Robert Brummer, professor, Enhet f klin medicin, 
Örebro universitet (ordförande)

• Lena Hulthén, professor, Sektionen f klinisk nutri-
tion, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

• Christel Larsson*, professor, Institutionen f kost- och 
idrottsvetenskap, Göteborgs universitet

• Åse Lundh*, professor, Inst f livsmedelsvetenskap, 
SLU

• Peter Lingström, professor, Inst f odontologi, Göte-
borgs universitet 

• Claude Marcus, professor, Inst f kliniska vetenska-
per, Enhet f pediatrik, Huddinge sjukhus

• Margareta Nyman, professor, Centrum för preventiv 
livsmedelsforskning, Lunds universitet 

• Marju Orho-Melander, professor,  Diabetes och Kar-
diovaskulär sjukdom, genetisk epidemiologi, Lunds 
universitet, Malmö

• Joseph Rafter, professor, Inst f biovetenskaper och 
näringslära, Karolinska Institutet, Stockholm

• Christina West*, docent, Klinisk vetenskap, Umeå 
universitet

Forskningsnämnden sammanträdde den 10 mars och 
20 oktober. 

Förslag till fördelning av forsk nings anslag har delegerats 
till ”lilla forsknings nämnden”, som bestått av ordf. Robert 
Brummer och tre övriga leda möter, markerade med* . 

Sekre terare har varit Ulrika Gunnerud (10 mars) och  
Susanne Bryngelsson (20 oktober).

Nutritionsrådet 

Nutritionsrådet har haft följande ledamöter, förutom vd 
och vetenskaplig företrädare:
• Karin Arkbåge, Nutrition Manager, Arla, Stockholm
• Helena Björck, dietist, Axfood, Stockholm
• Christina Flänsgård, Nutrition Manager, Nordisk 

Kellogg´s, Köpenhamn, Danmark (ordförande)
• Anders Högberg, Manager Corporate Communica-

tions, Orkla Foods Sverige, Oslo, Norge 
• Martin Johansson, Research Scientist, Aarhuskarls-

hamn Sweden AB, Karlshamn, 
• Mona Lauermann Orheden, samordnare produktsä-

kerhet och lagstiftning, Svensk Dagligvaruhandel, 
Stockholm

• Carina Tollmar, PR-ansvarig, Oatly, Landskrona
• Sandra Wennberg, Strategic Health Manager, ICA, 

Stockholm

Samt ledamöterna i forskningsnämnden.

Nutritionsrådet sammanträdde den 10 mars och 
den 20 oktober. 

Sekre terare har varit Ulrika Gunnerud (10 mars) och  
Susanne Bryngelsson (20 oktober).

Appendix
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Medlemsföretag och huvudmän

Under år 2015 hade SNF 32 medlemsföretag. Medlemmarna 
förtecknas nedan jämte huvudmännen

• AarhusKarlshamn Sweden AB, Martin Johansson, 
Research Scientist

• Arla Foods amba, Anne-Louise Mørkbak, Global 
Nutrition & Clinicals 

• Aventure AB, Rickard Öste, vd
• Axfood  Sverige AB, Susanna Wadegård, chef miljö, 

hälsa, kvalitet (vik. för Pethra Lundh)
• Barilla Sverige AB, Ewa Göthe, utvecklingschef
• Bergendahls Food, Annica Hansson Borg, miljö- och 

kvalitetschef
• Coop Marknad AB, Louise König, hållbarhetschef
• Coca-Cola Sverige AB, Veronica Ek, Health & Nutri-

tion Manager
• Danone Sweden AB, Frida Keane, Health Marketing 
• Manager
• Di Luca & Di Luca, Christian Di Luca, vd
• Fazer Bageri & konfektyr, Per Sandberg, vd
• Findus Sverige AB, Mikael Nilsson, Development 

Manager 
• ICA Sverige AB, Kerstin Lindvall, chef för Corporate 

Responsibility
• Lantmännen, Christian Malmberg, Development 

Director
• Livsmedelsföretagen, Elisabet Rytter, forsknings- och 

nutritionsansvarig 
• LRF Mjölk AB, Helena Lindmark Månsson, expert 

nutrition
• Mondelez International, Ulrika Malmqvist, Country 

SARAN Manager
• Nestlé Infant Nutrition, Ulla Holmboe Gondolf, Sci-

entific Advisor Infant Nutrition
• Nordic Sugar A/S, Angela Everbäck, Senior Manager 

Marketing
• Nordisk Kellogg’s A/S, Christina Flänsgård, Nutrition 
• Manager 
• Nutricia Nordica AB, Anne Ytterfors, Medical Nutri-

tion Advisor
• Oatly AB, Angeliki Triantafyllou, R&D Director
• Orkla Foods Sverige AB, Anders Högberg, Manager 

Corporate Communications
• Pepsico, Peter Meldahl, Senior Commercial Manager 
• Pågen AB, Mikael Mattsson, utvecklingschef
• Semper AB, Catharina Tennefors, chef för kvalitet, 

forskning och utveckling

• Svensk Dagligvaruhandel, Karin Brynell, vd
• Svenska McDonald´s AB, Patrik Holm Thisner, inköps- 
• och kvalitetsdirektör
• Svenskt kött i Sverige AB, Maria Forshufvud, vd
• Unilever Sverige AB, Maria Stareborn, Communica-

tions Director
• ViktVäktarna AB, Karin Nileskog, kost-och utbildn 

ansv
• Yoplait Sverige AB, Pierre Müller, Marketing Manager

Ordinarie huvudmannamöte hölls i Lund den 20 april 2015.

Forskningsanslag

Tillgängliga medel för detta ändamål 350 000:- har för-
delats på 7 forskningsanslag  á 50.000:- till doktorander 
enligt nedan: 

• Åsa von Berens, Inst f folkhälso- och vårdvetenskap, 
Uppsala universitet: Kombination av nutrition och 
fysisk träning: randomiserad klinisk studie av livs-
stilsintervention bland äldre med nedsatt muskel-
funktion

• Louise Brunkwall, Inst f kliniska vetenskaper, Lunds 
universitet: How consumption of sweetened bevera-
ges associate with overall dietary habits and interact 
with risk of obesity and gut microbiotika

• Christine Delisle, Inst f biovetenskaper och närings-
lära, Karolinska Institutet: A web- and mobilephone 
based intervention to prevent obesity in 4-year-olds 
(MINISTOP): a population-based randomized con-
trolled trial

• Joana A Dias, Inst f kliniska vetenskaper, Lunds 
universitet: Study of dietary factors and breast cancer 
risk among postmanupausal woman in the Malmö 
diet and cancer cohost

• Lena Hansson, Inst f klinisk vetenskap, enh f pedi-
atrik, Umeå universitet: Påverkas energi, näring och 
tillväxt av vätskeintag hos prematurer med PDA?

• Gull Rukh, Inst f kliniska vetenskaper, Lunds univer-
sitet: Role of dietary starch intake in modifying the 
association between copy number variants in AMY1 
gene and obesity

• Maja Wiberger, Inst f kost- och idrottsvetenskap, Gö-
teborgs universitet: How to act? En hälsofrämjande 
interventionsstudie kring ungdomars kost, fysiska 
aktivitet och egenmakt



 

13 

Tidskrift 

Nordisk Nutrition

Ansvarig utgivare och chefredaktör har varit Susanne Bryng-
elsson. Redaktionella medarbetare har varit av SNF:s kansli, 
och Lennart Wikström, Cultimedia Information AB. SNF:s 
nutritionsråd, forskningsnämnd och styrelse har bistått med 
synpunkter och förslag på innehåll. Lime AB har ansvarat för 
layout och produktion. 

Artiklar i Nordisk Nutrition 2015

Nummer 1/2. Tema: Socker 

• Socker - metabolism, energi och blodsockersvar, Su-
sanne Bryngelsson

• Socker - rekommendationer, Susanne Bryngelsson 
• Socker i livsmedel - varför, vad och hur mycket?, Su-

sanne Bryngelsson
• Socker och sjukdom, Susanne Bryngelsson
• Socker - beroende och beteende, Susanne Bryngelsson 
• Europeiska barn äter för mycket socker och livsmedel 

med hög andel tillsatt socker, Christel Larsson
• Skatt på livsmedel - kan det minska fetma?, Ulrika 

Gunnerud
• Orsakar emulgeringsmedel övervikt?, Ulrika Gunnerud
• Näringsrekommendationer - internationella och natio-

nella, Sandra Ekström, Jessica Magnusson
• Nyckelhål på restaurang, Ellinor Moberg
• Nordiska Nyckelhålet 5 år, Anette Jansson
• Verdens helseorganisasjon til kamp mot barnefedme, 

Knut-Inge Kleppe
• Hälsomässiga effekter av palmolja - från vetenskap till 

folkhälsa, Ulrika Gunnerud  

Nummer 3. Tema: Nutrition och kognition 

• Nya resultat från FINGER-studien: Det går att förebyg-
ga minnesproblem och demens, Miia Kivipelto, Krister 
Håkansson, Alina Solomon

• Luktnedsättning kan indikera demens, Jonas K Olofs-
son, Ingrid Stanciu, Maria Larsson 

• Svårtolkade effekter av omega-3-fettsyror på kognition 
och demenssjukdom, Tommy Cederholm, Gerd Faxén 
Irving, Jan Palmblad

• Hälsosamma kostmönster minskar risken för kogni-
tionsnedsättning, Gerd Faxén Irving 

• Växtsteroler och hjärt-kärlsjukdom: Ökat intag via kos-
ten ger minskad risk, Lars Ellegård, Sofia Klingberg

• Köttets roll i en balanserad kost, Anna K Sjögren
• Institutionen för kostvetenskap 120 år, Nicklas Neuman, 

Evelina Liljeberg 

• Livsmedelsverkets nya kostråd: Grönare mat för hälsan 
och miljön, Åsa Brugård Konde 

• Recension: Mat och hälsa - en klinisk handbok, Åke 
Nilsson 

Nummer 4. Tema: Tillsatser - säkerhet, sötningsmedel, 

effekter, nya rön m.m. 

• Tillsatser i livsmedel - fakta och grundläggande krav, 
Susanne Bryngelsson, Ulrika Gunnerud 

• Påverkar sötningsmedel kroppsvikt, aptit, blodsocker 
och insulin?, Susanne Bryngelsson, Ulrika Gunnerud

• Nya rön om tarmeffekter av sötningsmedel och emul-
geringsmedel, Susanne Bryngelsson, Ulrika Gunnerud

• Upplevda effekter av citronsyra och glutamat saknar 
vetenskapligt stöd, Susanne Bryngelsson, Ulrika Gun-
nerud

• Utgör nitrit, nitrat och fosforinnehållande tillsatser ett 
hälsoproblem?, Susanne Bryngelsson, Ulrika Gunne-
rud

• Nya Nordiska Nyckelhålet - en utmaning värd mödan, 
Anette Jansson

• SNF-anslag till doktorander. Nutritionsforskning på 
gång!

  - Sötade drycker - samverkan med kost, genetisk risk 
för övervikt och tarmflorans sammansättning, Louise 
Brunkwall

  - Mobilbaserad intervention hos fyraåringar,  Christine 
Delisle

  - Kan stärkelseintaget påverka samband mellan gener 
och fetma?, Gull Rukh

  - Förklarar systemisk inflammation samband mellan kost 
och bröstcancer?, Joana A Dias

  - Betydelsen av nutrition och fysisk träning hos äldre 
med nedsatt muskelfunktion,  Åsa von Berens

  - Kostintag, tillväxt och oral hälsa hos barn med hjärt-
sjukdom, Lena Hansson

  - How to act? - en hälsofrämjande interventionsstudie 
med fokus på ungdomars egenmakt för hälsosamma 
kost- och fysiska aktivitetsvanor, Maja Wiberger 

• Nutritionsdagen 2015: Ny forskning inom klinisk nutri-
tion:

  - Bättre praktisk än teoretisk kunskap bland dietister i 
fyra västeuropeiska länder beträffande malnutrition, 
svält, kakexi och sarkopeni, Lies Ter Beek Hanze, 
Harriët Jager-Wittenaar, Erika Vanhauwaert, Carine 
Vereecken, Frode Slinde, Madelene Johansson, Elisabet 
Rothenberg, Ylva Orrevall, Christine Henriksen 

  - Intag av energi, näring och vatten hos äldre personer i 
ordinärt och särskilt boende,  Stina Engelheart, Gunnar 
Akner 
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  - Tillskott av essentiella aminosyror för att förebygga ål-
dersrelaterad förlust av muskelmassa, Marcus Schober, 
Elisabet Rothenberg 

• In memorian: Björn Isaksson - en pionjär, Leif Ham-
bræus

• Omega-6-fettsyror minskar kardiometabol risk, David 
Iggman

• Kost och gener samspelar kring risken för blodfettsru-
bbningar och hjärt-kärlsjukdom, Sophie Hellstrand

Tidskrift

Food & Nutrition Research 

Tidskriftens årgång 58. Utgivning har skett i samarbete med 
förlaget Co Action Publishing.

Redaktörer

Asim Duttaroy (Norge), chefredaktör och 
ansvarig utgivare
Anja Biltoft-Jensen (Danmark)  (t o m juli 2015)
Per-Ole Iversen (Norge)
Seppo Salminen (Finland) (t o m juli 2015)
Wendy Russell (Scotland)

"Editorial Board" 

Editorial Board har under 2015 bestått av: 

Arne V. Astrup (Denmark)
Robert-Jan Brummer (Sweden)
Philip Calder (UK)
Tommy Cederholm (Sweden)
Lars Ove Dragsted (Denmark)
Olle Hernell (Sweden)
Peter Jones (Canada)
Leila Karhunen (Finland)
Bo Lönnerdal (USA)
John A. Milner (USA)
Marja Mutanen (Finland)
Joseph Rafter (Sweden)
Gabriele Riccardi (Italy)
Ian Rowlan (UK)
Toshio Shimizu (Japan)
Linda Tapsell (Australia)
Per Åman (Sweden)

Artiklar i Food & Nutrition Research 2015

Review Articles

• Addressing the risk of inadequate and excessive mi-
cronutrient intakes: traditional versus new approaches 
to setting adequate and safe micronutrient levels in 
foods, Maaike J. Bruins

• Carotenoids: potential allies of cardiovascular health?,  
Maria Alessandra Gammone 

• Role of poultry meat in a balanced diet aimed at main-
taining health and wellbeing: an Italian consensus do-
cument, Franca Marangoni

• Association between dietary pattern and risk of car-
diovascular disease among adults in the Middle East 
and North Africa region: a systematic review, Najlaa 
Aljefree   

• LDL biochemical modifications: a link between athero-
sclerosis and aging, Matilde Alique

Original articles

• Dietary strawberry seed oil affects metabolite forma-
tion in the distal intestine and ameliorates lipid meta-
bolism in rats fed an obesogenic diet, Adam Jurgonski, 
Bartosz Fotschki, Jerzy Juskiewicz 

• Dietary aspects related to health and obesity in Wil-
liams syndrome, Down syndrome, and Prader - Willi 
syndrome,  Marianne Nordstrøm, Benedicte Paus, 
Lene F. Andersen, Svein Olav Kolset 

• Iron absorption in raw and cooked bananas: a field 
study using stable isotopes in women, Olga P. García, 
Mara Martínez, Diana Romano, Mariela Camacho, 
Fabiana F. de Moura, Steve A. Abrams, Harjeet K. 
Khanna, James L. Dale, Jorge L. Rosado 

• What characterises women who eat potatoes? A cross-
sectional study among 74,208 women in the Norwe-
gian Women and Cancer cohort, Lene A. Åsli, Tonje 
Braaten, Anja Olsen, Eiliv Lund, Guri Skeie 

• Adherence to the healthy Nordic food index, dietary 
composition, and lifestyle among Swedish women, 
Nina Roswall, Ulf Eriksson, Sven Sandin, Marie Löf, 
Anja Olsen, Guri Skeie, Hans-Olov Adami, Elisabete 
Weiderpass 

• Trends of fast food consumption among adolescent 
and young adult Saudi girls living in Riyadh, Nora A. 
ALFaris, Jozaa Z. Al-Tamimi, Moneera O. Al-Jobair, 
Naseem M. Al-Shwaiyat

• Arachidonic acid has a dominant effect to regulate 
lipogenic genes in 3T3-L1 adipocytes compared to 
omega-3 fatty acids, Hitesh Vaidya, Sukhinder Kaur 
Cheema

•  Changes in adolescents’ and parents’ intakes of 
sugar-sweetened beverages, fruit and vegetables after 
20 months: results from the HEIA study - a compre-
hensive, multi-component school-based randomized 
trial, Mona Bjelland, Solveig E.S. Hausken, Ingunn H. 
Bergh, May Grydeland, Knut-Inge Klepp, Lene F. An-
dersen, Torunn H. Totland, Nanna Lien
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Anita Valkama, Kristiina Rönö, Maijaliisa Erkkola, 
Hannu Kautiainen, Beata Stach-Lempinen, Johan Er-
iksson

• Antibacterial activity of fresh pomegranate juice 
against clinical strains of Staphylococcus epidermidis, 
Gabriel Betanzos-Cabrera, Perla Y. Montes-Rubio, 
Héctor E. Fabela-Illescas, Helen Miller-Belefant, Juan 
C. Cancino-Diaz

• Cooked oatmeal consumption is associated with better 
diet quality, better nutrient intakes, and reduced risk 
for central adiposity and obesity in children 2-18 years: 
NHANES 2001-2010, Carol E. O'Neil, Theresa A. 
Nicklas, Victor L. Fulgoni III, Maureen A. DiRienzo

• Development and validation testing of a short nutrition 
questionnaire to identify dietary risk factors in pres-
choolers aged 12–36 months, Niamh Rice, Helena Gib-
bons, Breige A. McNulty, Janette Walton, Albert Flynn, 
Michael J. Gibney, Anne P. Nugent

• The influences of purple sweet potato anthocyanin on 
the growth characteristics of human retinal pigment 
epithelial cells, Min Sun, Xiaoling Lu, Lei Hao, Tao Wu, 
Huanjiao Zhao, Chao Wang

• A multi-ingredient, pre-workout supplement is ap-
parently safe in healthy males and females, Jordan M. 
Joy, Ryan P. Lowery, Paul H. Falcone, Roxanne M. Vo-
gel, Matt M. Mosman, Chih-yin Tai, Laura R. Carson, 
Dylan Kimber, David Choate, Michael P. Kim, Jacob 
M. Wilson, Jordan R. Moon

• Economic benefits of the Mediterranean-style diet con-
sumption in Canada and the United States, Mohammad 
M.H. Abdullah, Jason P.H. Jones, Peter J.H. Jones 

• Indicators of dietary patterns in Danish infants at 9 
months of age, Louise B.B. Andersen, Christian Møl-
gaard, Kim F. Michaelsen, Emma M. Carlsen, Rasmus 
Bro, Christian B. Pipper 

• Leucine supplementation improves leptin sensitivity 
in high-fat diet fed rats, Xue-Wei Yuan, Shu-Fen Han, 
Jian-Wei Zhang, Jia-Ying Xu, Li-Qiang Qin

• Consuming a multi-ingredient thermogenic supplement 
for 28 days is apparently safe in healthy adults, Rox-
anne M. Vogel, Jordan M. Joy, Paul H. Falcone, Matt 
M. Mosman, Michael P. Kim, Jordan R. Moon

• An assessment of the test-retest reliability of the New 
Nordic Diet score, Helga Birgit Bjørnarå, Elisabet 
Rudjord Hillesund, Monica Klungland Torstveit, Tonje 
Holte Stea, Nina Cecilie Øverby, Elling Bere

• Studying the effects of dietary body weight-adjusted 
acute tryptophan depletion on punishment-related be-
havioral inhibition, Tilman J. Gaber, Vita L.S. Dinger-
kus, Molly J. Crockett, Sarah Bubenzer-Busch, Katrin 

• Supplementation with complex milk lipids during brain 
development promotes neuroplasticity without altering 
myelination or vascular density, Rosamond B. Guil-
lermo, Panzao Yang, Mark H. Vickers, Paul McJarrow, 
Jian Guan

• Has it become increasingly expensive to follow a nu-
tritious diet? Insights from a new price index for nutri-
tious diets in Sweden 1980-2012, Andreas Håkansson 

• NUTRALYS® pea protein: characterization of in vitro 
gastric digestion and in vivo gastrointestinal peptide 
responses relevant to satiety, Joost Overduin, Laetitia 
Guérin-Deremaux, Daniel Wils, Tim T. Lambers

• Comparative validity of the ASSO - Food Frequency 
Questionnaire for the web-based assessment of food 
and nutrients intake in adolescents, Garden Tabacchi, 
Anna Rita Filippi, João Breda, Laura Censi, Emanuele 
Amodio, Giuseppe Napoli, Antonino Bianco, Monèm 
Jemni, Alberto Firenze, Caterina Mammina

• Role of vitamin B6 status on antioxidant defenses, 
glutathione, and related enzyme activities in mice with 
homocysteine-induced oxidative stress, Cheng-Chin 
Hsu, Chien-Hsiang Cheng, Chin-Lin Hsu, Wan-Ju Lee, 
Shih-Chien Huang, Yi-Chia Huang 

• Effects of dietary tryptophan and phenylalaninetyro-
sine depletion on phasic alertness in healthy adults - A 
pilot study, Patricia Hildebrand, Werner Königschulte, 
Tilman Jakob Gaber, Sarah Bubenzer-Busch, Katrin 
Helmbold, Caroline Sarah Biskup, Karl-Josef Langen, 
Gereon Rudolf Fink, Florian Daniel Zepf

• Lower serum magnesium concentration is associated 
with diabetes, insulin resistance, and obesity in South 
Asian and white Canadian women but not men, Jesse 
Bertinato, Chao Wu Xiao, W. M. Nimal Ratnayake, 
Lois Fernandez, Christopher Lavergne, Carla Wood, 
Eleonora Swist

• Relative validity and reliability of a quantitative food 
frequency questionnaire for adults in Guam, Rachael T. 
Leon Guerrero, Marie Chong, Rachel Novotny, Lynne 
R. Wilkens, Grazyna Badowski, Michelle Blas-Lagua-
na, Suzanne Murphy

• Iron status of schoolchildren (6-15 years) and associa-
ted factors in rural Nigeria, Rufina N.B. Ayogu, Adaobi 
M. Okafor, Henrietta N. Ene-Obong 

• Oral administration of marine collagen peptides pre-
pared from chum salmon (Oncorhynchus keta) im-
proves wound healing following cesarean section in 
rats, Junbo Wang, Meihong Xu, Rui Liang, Ming Zhao, 
Zhaofeng Zhang, Yong Li 

• Nutrient intake of pregnant women at high risk of ge-
stational diabetes, Jelena Meinilä, Saila B. Koivusalo, 
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• Effects of black adzuki bean (Vigna angularis, Geom-
guseul) extract on body composition and hypothalamic 
neuropeptide expression in rats fed a high-fat diet, Mina 
Kim, Seok-Bo Song, Youn-Soo Cha

• Anti-inflammatory effects of potato extract on a rat 
model of cigarette smoke - induced chronic obstructive 
pulmonary disease, Gui Hua Xu, Jie Shen, Peng Sun, 
Min Li Yang, Peng Wei Zhao, Yan Niu, Jing Kun Lu, Zhi 
Qiang Wang, Chao Gao, Xue Han, Lei Lei Liu, Chen 
Chen Liu, Zhang Yue Cong

• Cudrania tricuspidata water extract improved obesity-
induced hepatic insulin resistance in db/db mice by sup-
pressing ER stress and inflammation, Ok-Kyung Kim, 
Da-Eun Nam, Woojin Jun, Jeongmin Lee

• Nutritional assessment methods for zinc supplementa-
tion in prepubertal non-zinc-deficient children, Márcia 
Marília Gomes Dantas Lopes, Naira Josele Neves de 
Brito, Érika Dantas de Medeiros Rocha, Mardone Ca-
valcante França, Maria das Graças de Almeida, José 
Brandão-Neto

• The contribution of school meals to energy and nutrient 
intake of Swedish children in relation to dietary guideli-
nes, Christine Persson Osowski, Anna Karin Lindroos, 
Heléne Enghardt Barberi, Wulf Becker 

• Anticipatory and consummatory effects of (hedonic) 
chocolate intake are associated with increased circula-
ting levels of the orexigenic peptide ghrelin and endo-
cannabinoids in obese adults, Antonello E. Rigamonti, 
Fabiana Piscitelli, Teresa Aveta, Fiorenza Agosti, Ales-
sandra De Col, Silvia Bini, Silvano G. Cella, Vincenzo 
Di Marzo, Alessandro Sartorio 

• Composition of Lycium barbarum polysaccharides and 
their apoptosis-inducing effect on human hepatoma 
SMMC-7721 cells, Qian Zhang, Xiaoling Lv, Tao Wu, 
Qian Ma, Anguo Teng, Ying Zhang, Min Zhang

• Diet inequality prevails among consumers interested 
and knowledgeable in nutrition, Andreas Håkansson, 
Håkan S. Andersson, Yvonne Granfeldt

• Comparing dietary macronutrient composition and food 
sources between native and diasporic Ghanaian adults, 
Rachel Gibson, Annemarie Knight, Matilda Asante, 
Jane Thomas, Louise Goff

• Comparative study of aromatic compounds in fruit wi-
nes from raspberry, strawberry, and mulberry in central 
Shaanxi area, Yiming Feng, Min Liu, Yanan Ouyang, 
Xianfang Zhao, Yanlun Ju, Yulin Fang

• Foetal cord blood contains higher portions of n-3 and 
n-6 long-chain PUFA but lower portions of trans C18:1 
isomers than maternal blood, Wiebke Schlörmann, Ron-
ny Kramer, Alfred Lochner, Carsten Rohrer, Ekkehard 

Helmbold, Cristina L. Sánchez, Brigitte Dahmen, Beate 
Herpertz-Dahlmann, Florian D. Zepf

• Simplified dietary acute tryptophan depletion: effects 
of a novel amino acid mixture on the neurochemistry 
of C57BL/6J mice, Cristina L. Sánchez, Amanda E. D. 
Van Swearingen, Andrew E. Arrant, Caroline S. Biskup, 
Cynthia M. Kuhn, Florian D. Zepf

• Effect of a high intake of cheese on cholesterol and 
metabolic syndrome: results of a randomized trial, Rita 
Nilsen, Arne Torbjørn Høstmark, Anna Haug, Siv Skeie

• Protective effects of Carissa opaca fruits against CCl4-
induced oxidative kidney lipid peroxidation and trauma 
in rat, Sumaira Sahreen, Muhammad Rashid Khan, 
Rahmat Ali Khan, Huda Mohammad Alkreathy

• Pomegranate (Punicagranatum) juice decreases lipid 
peroxidation, but has no effect on plasma advanced 
glycated end-products in adults with type 2 diabetes: a 
randomized double-blind clinical trial, Golbon Sohrab, 
Pooneh Angoorani, Maryam Tohidi, Hadi Tabibi, Ma-
soud Kimiagar, Javad Nasrollahzadeh

• Ameliorating effect of olive oil on fertility of male rats 
fed on genetically modified soya bean, Thanaa A. F. 
El-Kholy, Hatim A. Al-Abbadi, Dina Qahwaji, Ahmed 
K. Al-Ghamdi, Vishal G. Shelat, Hanan M. Sobhy, Mo-
hammad Abu Hilal

• Bioelectrical impedance vector analysis for evalua-
ting zinc supplementation in prepubertal and healthy 
children, Márcia Marília Gomes Dantas, Érika Dantas 
Medeiros Rocha, Naira Josele Neves Brito, Mardone 
Cavalcante França, Maria das Graças Almeida, José 
Brandão-Neto

• Consumption of various forms of apples is associated 
with a better nutrient intake and improved nutrient 
adequacy in diets of children: National Health and 
Nutrition Examination Survey 2003-2010, Theresa A. 
Nicklas, Carol E. O'Neil, Victor L. Fulgoni III

• The impact of polyphenols on chondrocyte growth and 
survival: a preliminary report, Salvador Fernández-
Arroyo, Fernando Huete-Toral, María Jesús Pérez de 
Lara, María de la Luz Cádiz-Gurrea, Laurence Legeai-
Mallet, Vicente Micol, Antonio Segura-Carretero, 
Jorge Joven, Jesús Pintor

• Effect of Hibiscus sabdariffa extract on high fat diet-
induced obesity and liver damage in hamsters, To-Wei 
Huang, Chia-Ling Chang, Erl-Shyh Kao, Jenq-Horng 
Lin

• Investigation of cytokines, oxidative stress, metabolic, 
and inflammatory biomarkers after orange juice con-
sumption by normal and overweight subjects, Grace K. 
Z. S. Dourado, Thais B. Cesar
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Schleussner, Gerhard Jahreis, Katrin Kuhnt
• Zinc bioavailability in rats fed a plant-based diet: a 

study of fermentation and zinc supplementation, Clau-
dia E. Lazarte, Mirian Vargas, Yvonne Granfeldt

• N-Acetylneuraminic acid attenuates hypercoagulation 
on high fat diet-induced hyperlipidemic rats, Zhang 
Yida, Mustapha Umar Imam, Maznah Ismail, Waiteng 
Wong, Maizaton Atmadini Abdullah, Aini Ideris, Nors-
harina Ismail

• Effects of goat milk-based formula on development 
in weaned rats, Meihong Xu, Liren Wei, Zhiyong Dai, 
Yanchun Zhang, Yong Li, Junbo Wang 

• Nutritional intakes in children with Prader - Willi syn-
drome and non-congenital obesity, Daniela A. Rubin, 
Jill Nowak, Erin McLaren, Monzeratt Patiño, Diobel 
M. Castner, Marilyn C. Dumont-Driscoll

• Impact of sensory-based food education in kindergar-
ten on willingness to eat vegetables and berries, Ulla 
Hoppu, Mira Prinz, Pauliina Ojansivu, Oskar Laakso-
nen, Mari A. Sandell

 • Comparison of growth and nutritional status in infants 
receiving goat milkbased formula and cow milk-based 
formula: a randomized, double-blind study, Mei-
hongXu, Yibin Wang, Zhiyong Dai, Yanchun Zhang, 
Yong Li, Junbo Wang

• Protective effects of L-arabinose in high-carbohydrate, 
high-fat diet-induced metabolic syndrome in rats, Lei 
Hao, Xiaoling Lu, Min Sun, Kai Li, Lingmin Shen, Tao 
Wu

• Bilberry and bilberry press cake as sources of dietary-
fibre, Anna-Marja Aura, Ulla Holopainen-Mantila, 
JuhaniSibakov, Tuija Kössö, Mirja Mokkila, Poutanen 
Kaisa

 • Dietary fibre intakes and reduction in functional 
constipation rates among Canadian adults: a cost-of-
illness analysis, Mohammad M.H. Abdullah, Collin L. 
Gyles, Christopher P.F. Marinangeli, Jared G. Carl-
berg, Peter J.H.Jones

 • Flavonoid intake and the risk of age-related cataract 
inChina’s Heilongjiang Province, Yingna Ma, Weiqi 
Gao,Kun Wu, Yongping Bao

 • A suggested approach for imputation of missing die-
tary data for young children in daycare, June Stevens, 
Fang-Shu Ou, Kimberly P. Truesdale, Donglin Zeng, 
Amber E. Vaughn, Charlotte Pratt, Dianne S. Ward

• Effect of MW-assisted roasting on nutritional and che-
mical properties of hazelnuts, Fatih Kalkan, Sai Kran-
thi Vanga, Yvan Gariepy, Vijaya Raghavan

• NutricheQ Questionnaire assesses the risk of dietary 
imbalances in toddlers from 1 through 3 years of age, 

Giuseppe S. Morino, Giulia Cinelli, Ilaria Di Pietro, 
Vittoria Papa, Nicola Spreghini, Melania Manco

• A model to secure a stable iodine concentration in 
milk, Gisken Trøan, Lisbeth Dahl, Helle Margrete 
Meltzer, Marianne Hope Abel, Ulf Geir Indahl, Anna 
Haug, Egil Prestløkken

• Supplementation with a polyphenolic blend improves 
post-exercise strength recovery and muscle soreness, 
Kelli A. Herrlinger, Diana M. Chirouzes, Michael A. 
Ceddia

• Protective effect of soluble eggshell membrane protein 
hydrolysate on cardiac ischemia/reperfusion injury, Tao 
Yang, Yan Li, Meihu Ma, Qinlu Lin, Shuguo Sun, Bin 
Zhang, Xi Feng, Junwen Liu

• The differential effects of green tea on dose-dependent 
doxorubicin toxicity, Slawomir Mandziuk, Renata Gie-
roba, Agnieszka Korga, Wlodzimierz Matysiak, Bar-
bara Jodlowska-Jedrych, Franciszek Burdan, Ewa Po-
leszak, Michał Kowalczyk, Luiza Grzycka-Kowalczyk, 
Elzbieta Korobowicz, Aleksandra Jozefczyk, Jaroslaw 
Dudka

• The anti-obesity effects of Lactobacillus casei strain 
Shirota versus Orlistat on high fat diet-induced obese 
rats, Golgis Karimi, Mohd Redzwan Sabran, RositaJa-
maluddin, Kolsoom Parvaneh, Norhafizah Mohtarud-
din, Zuraini Ahmad, Huzwah Khazaai, Alireza Khoda-
vandi

• Evaluation of Trigonella foenum-graecum extract 
in combination with swimming exercise compared 
to glibenclamide consumption on type 2 Diabetic 
rodents,Sajad Arshadi, Mohammad Ali Azarbayjani, 
Fatemeh Hajaghaalipor, Ashril Yusof, Maghsoud Peeri, 
Salar Bakhtiyari, Robert S. Stannard, Noor Azuan Abu 
Osman, Firouzeh Dehghan

• Raf/ERK/Nrf2 signaling pathway and MMP-7 expres-
sion involvement in the trigonelline-mediated inhibitio-
nof hepatocarcinoma cell migration, Jung Chun Liao, 
Kun Tsung Lee, Bang Jau You, Chia Lin Lee, Wen Te 
Chang, Yang Chang Wu, Hong-Zin Lee

• Hypoglycemic activities of lyophilized powder of 
Gynura divaricata by improving antioxidant potential 
and insulin signaling in type 2 diabetic mice, Bing-
Qing Xu, PingYang, Yu-Qing Zhang

• Kinetics of the inhibition of renin and angiotensin I-
converting enzyme by cod (Gadus morhua) protein 
hydro lysates and their antihypertensive effects in 
spontaneously hypertensive rats, Abraham T. Girgih, 
Ifeanyi D. Nwachukwu, Fida Hasan, Tayo N. Fagbemi, 
Tom Gill, Rotimi E. Aluko
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Book review

• Book review, Steve Morrison

Meta-analysis

• Prevalence of obesity among students aged 6 to 12 in 
China: a meta-analysis, Yue Tian, Haixia Wu

Migration

• Socio-economic status and ethnicity are independently
associated with dietary patterns: the HELIUS-Dietary 

Patterns study, Louise H. Dekker, Mary Nicolaou, Rob 
M. van Dam, Jeanne H. M. de Vries, Evelien J. de Boer, 
Henny A. M. Brants, Marja H. Beukers, Marieke B. 
Snijder, Karien Stronks

• Reducing the risk of heart disease among Indian Austra 
lians: knowledge, attitudes, and beliefs regarding food 
practices - a focus group study, Ritin S. Fernandez, 
John X. Rolley, Rohan Rajaratnam, Bronwyn Everett, 
Patricia M. Davidson

Indexering

FNR är indexerad i följande databaser: CAB Abstracts, 
EMBASE (Excerpta Medica), Food Science and Tech-
nology Abstracts (FSTA) och SWEMED och PubMed 
Central.

Konferensverksamhet - översikt

Under 2015 har SNF arrangerat följande semina-
rium, workshops och utbildningsdagar:

• "Socker och hälsa: myter, fakta och hur kommer vi 
vidare?", Stockholm. (82 deltagare)

•  "Köttets plats i en balanserad kost", Stockholm. 
(32 deltagare)

• "Hälsobudskap om livsmedel - regler, vetenskap 
och affärsmöjligheter", Stockholm. (55 deltagare)

Föredrag mm

Susanne Bryngelsson

• 3 februari: "Hälsopåstående på sjömat - vad får man 
säga?", temadag inom sjömat och hälsa inom klustret 
för Maritima livsmedel, Chalmers, Göteborg

• 19 mars: "Socker och hälsa - fakta och myter?", Betod-
larnas årsstämma, Lund

• 16 april: "Hälsopåståenden - vad säger regelverket?", 
LiFT-kurs "Livsmedelsetik och lagstiftning", SLU, 
Uppsala

• 7 maj: "Sugars - facts and health effects", seminarium 
arrangerat av Nordic Sugar, Köpenhamn

• 22 oktober: "Omdiskuterade hälsoaspekter av tillsatser 
- aktuellt kunskapsläge", SP Food & Bioscience hälso-
nätverk, Göteborg

Ulrika Gunnerud

• 5 februari: "Hälsomässiga aspekter av palmolja från 
vetenskap till folkhälsa", Livsmedelsföretagen, Stock-
holm

Annika Åhnberg

• 29 april: Moderator vid workshop om "Köttets plats i 
en balanserad kost". Arrangör Svenskt kött, Stockholm
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