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Arrangörer: SNF Swedish Nutrition Foundation och Industriell näringslära och livsmedelskemi, Lunds universitet

Program
. – .

           ,      (montrar)

. – .

Välkommen och inledning, Susanne Bryngelsson, SNF, Lund

Block I:

Vad säger vetenskapen?
Moderator: Bengt Vessby

. – .

Kolhydrater och tandhälsa - inte bara socker spelar roll!

. – .

Metabola effekter av kolhydrater – så mycket mer än GI!

. – .

         

. – .

Definition och analys av fibrer – därom tvistade de lärde länge!

. – .

Dowen Birkhed, Inst för odontologi, Göteborgs universitet
Inger Björck, Industriell näringslära och livsmedelskemi, Lunds universitet

Per Åman, Inst för livsmedelsvetenskap, SLU, Uppsala
Fibrers fysiologiska effekter – mer än bara bulk!

Margareta Nyman, Industriell näringslära och livsmedelskemi,
Lunds universitet

. – .

Hälsoeffekter av fibrer och fullkorn – olika studier, olika svar?

. – .

    (montrar)

. – .

Göran Hallmans, Enheten för biobanksforskning, Umeå universitet

Pris till yngre forskare

Prisutdelare: Robert Brummer, Örebro universitet,
ordförande SNF:s forskningsnämnd

Målgrupper

Konferensen vänder sig i första hand till personer med professionellt intresse
för nutritionsfrågor, till exempel verksamma inom hälso-, sjuk- och tandvården,
idrottsrörelser, livsmedelsindustrin, dagligvaruhandeln, myndigheter, skolor och
nutritionsforskningen.

Frågor?

Vänligen kontakta Anneli Gozzi Hovstadius, SNF:
anneli.hovstadius@snf.ideon.se, -  

Block II:

Vad får man säga och vad säger branschen?
Moderator: Wenche Frølich

. – .

Hälsopåståenden om kolhydrater, fibrer och fullkorn i EU
– vad har vi lärt oss och vilka utmaningar återstår?

Inge Tetens, Danmarks tekniska universitet (DTU), Köpenhamn,
expert i Efsas NDA-panel
. – .

Fibrer och fullkorn i nordiska nyckelhålet och svenska kostråd

. – .

Branschstöd för närings- och hälsopåståenden
– vem, vad och till vilken nytta?

Anita Laser Reuterswärd, Rådgivningsenheten, Livsmedelsverket,
Uppsala

Susanne Bryngelsson
. – .

Kolhydrater, fibrer och fullkorn i produktutveckling och
marknadsföring – vad gör man, vad kan man, vad vill man?

Ewa Göthe, Barilla Sverige AB, Stockholm
Anders Högberg, Orkla, Oslo
. – .

     (montrar)

. – .

Paneldiskussion: Kolhydrater, fibrer och fullkorn i
en hälsosam kost – möjligheter och utmaningar
Moderator: Wenche Frølich
Panel: Lena Björck, Rådgivningsavdelningen, Livsmedelsverket, Uppsala

Elisabet Wirfält, Inst för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
Ingvar Bosaeus, SNF, Lund
Ewa Göthe
Anders Högberg

Anmälan senast

21 oktober

online: anmalning.se/snf
Anmälningsavgift (exkl moms):

•   kr för verksamma inom skolor, idrottsrörelsen,
sjukvård och universitetsforskning
•   kr för anställda vid SNF:s medlemsföretag
•   kr för övriga

Bakgrund och syfte
Rekommendationer och kostråd betonar vikten av att välja kolhydrater av bra
kvalitet, att äta rikliga mängder fibrer och att begränsa intaget av socker. När
man gräver under ytan finner man dock en hel del frågor, som komplicerar
bilden, men som är viktiga för alla som vill medverka till att omsätta rekommendationerna i praktik:
•
•
•
•
•
•
•

Vad är egentligen fibrer?
Hur ska man definiera fullkorn?
Är alla fibrer och fullkorn lika nyttiga?
Spelar det någon roll vilka tillgängliga kolhydrater vi äter?
Vad säger forskarna om glykemiskt index?
Är socker den avgörande faktorn för kariesrisken?
Om det nu är så nyttigt med fibrer och fullkorn – varför får man då inte
göra några hälsopåståenden om dem? Eller får man det?

Dessa och många andra frågor relaterade till kolhydrater, fibrer och fullkorn
kommer att belysas och besvaras av ledande nordiska forskare inom området,
tillsammans med representanter från Livsmedelsverket och livsmedelsbranschen.
I en avslutande diskussion belyser vi möjligheter och utmaningar för att underlätta konsumentens val av kolhydrater, fibrer och fullkorn, för att uppnå en
hälsosam kost.
Symposiet hålls till minne av professor Nils-Georg Asp.
Nils-Georg Asp var professor vid Kemicentrum, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet ( – ). Hans forskningsområde omfattade bland annat utveckling av analysmetoder
av kostfibrer i livsmedel och studier av kostfibrers fysiologiska
effekter. Nils-Georg Asp var också vd för SNF Swedish Nutrition Foundation ( – ). Kombinationen av en bakgrund inom medicinen, en framgångsrik forskningskarriär
inom livsmedelsområdet och uppdraget som vd för SNF gjorde
Nils-Georg Asp till en helt unik tillgång för både nutritionsforskningen och livsmedelsbranschen. Hans insatser var helt avgörande för att Sverige som första land
i världen redan  kunde införa ett regelverk (egenåtgärdsprogram) för hälsopåståenden om livsmedel. För både sin forskning och för arbetet med hälsopåståenden blev professor Nils-Georg Asp erkänd långt utanför Sveriges gränser.
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Nils-Georg Asp 1944 – 2012

